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Portekiz Hariciye Nazırı diyor ki : 

Madrid hükllmeti 
k~zanırsa harp olur ! 

Nal'"'ler yeni muvaffakiyetler kazandllar, üç gün 
içinde Madridi alacaklarını söylüyorlar 

Taeriffe 22 (A.A.) - Alllerin '25 gtin ıonra Madritin dıt mı~ıllelerini . T~ledo cepheainde ~ta . OlıDınm 
tanaral Madrit abıli•lne. turruslan- iıgal edeceii beyan olunmaktadır. ı,ıalı dolayııile astterın mevzileri Mad-

- ,.Jma oldutunu bildirmek tısere teh Aıi ıeneral Molam:ı Bilbaoya doiru rite 80 kilometre mesafede bulunmakta

rln lndnden uçmutiarchr. Bu tayyare-} ;ıcı-tenıckte olaıı kuvvetle:i, Zummara • dır. 
1er tarafmchn atılan beJannamelerde ıa Expeitia Azoitia baabalanm ve de- Aıl kuvvet:Cr hiikQmef kuvvetlerinin 
ati Jnanetlerin. Jlaquea&C!a elde edil- miryoluna hlldm olan bUttın Orio vadi- Badajoz eyaletindeki •on mu!::··•met 

8llt olan munffakiyet dolayısile dört afni İfpl etmiılerdir. • 
1 

(DftNllllJ '4 ,,,.,.., 
~ 

Kurtarılması ümitsiz görülen ı 

Titilleskoya suikast 
neden 

zehirle yapılmış ? 
Sabık Hariciye Nazırı diyor ki : 

" - Tabanea veya haneerle UldDrDlsey
dlm bDyDk bir rezalet çıkacaktı. Bu 
sebeple dllımanlarımın beni zehirle 
UldOrmek istemeleri gayet tabiidir.,, 

Sea Morla, 21 - Tittillllkoan 
sııaıaı dur .. a kaa ffrildiktea Hara 
tevakkuf halindedir. Pakat ftllaMU.. 
ni ıııuıhafau et•ektedtr. Tttllme 

ParlS - Solr ıazetednln h•.t 
muhabiri Julea Saue"ein ile, Tlıllea. 
konu zehirlenmı, oldaiu lddla9111 .. 
larar etmekte ve bu• !abat edecek 
ortada yirmi vesika balaadatu11u söy. 
lemektcdir. B. Saue"ein, demittir ki: 

"- Tittileako, her zaman: "Doılt 
bir htlktmeUn bana vermiı oldata 
•altmat sayeainde neye •alıkhl oL 
dutuma biliyorum. Beal zehirle 11. 
•ete mahk6m etmitler . Ro. 
•anyada son seneler zarfında vakua 
.-11.ı, olan aiyul cinayetlerden aoa. 
ra beal karıanla veya hançerle ildir. 

( DftNlllU 4 lıldWe) 

Belçikada ihtilfil 
Çıkarmak için 

Troçki 
hazırlık yapmış 

ihtilalcilere ait silahlarla mühim 
vesikalar meydana çıkarıldı 

Karadeniz ahali· 
sinden bir kısmı 
iç Anadolu

ya mı 
nakledilecek 

Ankarada bu 
yolda bir pyla 

dola111or 
Ankara 22 ,(Telefonla) - Bura· 

'1a dolqan Wr pylaJ& ıare Dahili
ye veklletl Karadenia uhil mm.ta • 
kaunda dar parça Userindeki nlifuı 
kesafetini. baranm ıeret tabii aer· 
vetlerinin. ıerek tlcad " llllal veri
minin ballrm ıeçlmlne klfl ıelaıe 
dilini nuan dikbte aJarak ~k sa .. 
bf1ma ola İmaıllf ,,...,. Wr -

ya nakil ........... ttt1d1der 
vapmap baflamıttsr. Kat'! b~r 
verildilf takdirde bu hUIUlta bir 
de proınm ,apdacütır4 
.~n dotruJuk dercceıi hak

~nda reaml bir malGmat alınama 

l ımttrr. 
-~~~~~~~~~~~ 

Hariciye Veklllmlzle 
Fransız nazın 

arasında 

Cenevredeki 
mülakat 

Pariste Hariciye vekilimia Tevfik 
RütW Arula Fransız Hariciye nazın 
De1boe anamda vaki olan mtlllkat 
hakkında Lö Jurnal isimli Fruwz 
guetai fUJlU yazıyor: 

,.Ttlrkiye, yeni Botazlar rejimi ve 
Akdenhdn doğu havzaamm aldığı 

ehemmiyet aebeblle, Karadenizle SU
ven kanalı araamda beynelmilel du
rumun hakiki bir mihveri olmaktadır. 

Kral 1ekizinci Edvard tarafından Ata
tilrke ibzal edilen avanslar bu durumu 
tamamen tebarilz ettirmittir. Fransa, 
bundan ancak pek ziyade memnun 
olabilir. Zira Fransanm da Tllrklerle 
usun bir tefriki mesai an'anesi var
dır. Bu hal biç tUpbeaiz bul lelerin. 

Bir Türk gencinin muvaf f akigeti 

MotUrsüz tayyare 
ile dünya rekorunu 

kazandık 
lnönOı kampında planör ile 4.000 
metreye yükselen Ferit Orbayın 

rekoru Almanların rekorundan 
250 metre yüksektir 

Bundan dört ıün evvel İnönü Türk· 
kutu kampında Ferit Orbay isimli Türk 
ıenci plhörcülilkte(motörsüz tayayre) 
c.1Unya irtifa rekorunu bulınuıtur. 

Ronıperber rekor planörüne Ruı JllÜ

tcbusıalar irtifaı teabit eden baroğraf 
iJetini mühürliyerek bağlamıtlar ve pli 
r.ör aaat 13,35 de Ferit Orbayın idare 
sinde olarak romorlda kalkmıttır. 

50 metrede romokrktan Cyani tayya
reden) ayrılan Ferit Orbay cereyanla
ra kanpp İnönü sırtlan Uzerinde uç
muı bir mllddet aonra bulutlar arasına 
kanprak ıazden bybolmuttur. (1500) 
metre irtifada bulunan (1000) metre 
blmbpnda olan bulut tabakalannın 

(Derxınu 4 lbidüle) 

Bir ecnebi gözile: 
. . 

Istanbulda· bir yılda 
ne değişiklik oldu? 

Eskiden ihtiyarlar .dilenirdi, 

ekserisi çocuklardır 1 
Berut belediye azasından 'Abdllrrabm•• 
Nsoull kendllerlnln memleketlerinde ba 

içtimai hastalıkla nasıl mDcadele edip 
muvaffak olduklarını anlatıyor 

Berut belediye. 
al azasından olan 
Bay Abdilrrahman 
NsouU, geçen sene 
phrimizl ziyaret 
ettlii sırada Ha. 
herde. beledf yemi. 
si tenkit eder ma.. 
hlyette bir yazı 

yazmıttı. Bu sefer 
de şunları eöylö. 
yor: 

••• 
.. Kralın sözle. 

rf, aözlerin kralı. 
dır!,, diye bir dar. 
hrmeael vardır. in. 
siliz Kralınrn Is.. 
tanbula ziyaretin. 
de söylediklerinin 
aksi sedası da hl. 
lı\ kulaklanmrz. 
da! O, lstaı:abulu 

çok beiendikten sonra, bana ne söy.l kendlJerlne turist ve hilhaaa ya 
lem ek dtlşer ! otaracak aenah ıetir•ek isen p 

Şa sıralarda bitila memleketler (De""11U ! ndde) 
...... 22 (A.A.) - Polla taratm

dan Belçilranm her tarafında yapılan 
taharriyat Mticeeinde tablnca ve 8afr 
•lllblarla ec11ebl bir memlekete ıllWı 
~ teeblt eden vemblar 

l'ran8a - Suriye anl&§lllaamm tcabatı- -----~-------:--::1 ===========: 
na göre tanı.imini kolaylqtıracaktJr. Pencereden Hedlyelarımı-

)ı(. Delbo bu sabah bu meaele hak- 1 zln tevzii ne 

-~. 
lbtOUel 80l)'allatlere alt olan bu 

VMlblar JMSlıQr parti ile TroçJd ara.
llllda da mibwebct bulur.dutunu tes 
bit etmektedir. 

Kaa polla bir lbtiW hamlanmuı 
9e çıkanlmuı hakkmda da muhabere 
"9rakı ele pçlrmilftlr. ,...._. .............. ,.,. ...... 

Parla 21 <A.A.) - Hendayeden bil· 
dlrndlttne ıere. Banelon htlk6meti 
.... N••eçtıe bulm•n TToçldye ib -
illet ~ 11WSJHl7et wrmlıtir. Troçldnin 

"' ---- llakkıada da m~ ....... 
1'~1ciritl 1aJnaUe berabq ~mtf 

r•llirruai 

landa Tevfik Ru,til Araala görilpıllt- d • • k 1 
tur.,, uşere ıvarın saat14d-
Namuslu bir kızı 

izaç eden 
Aşık bir dellkanlı 
polise celbedlldl 

Zabıta km 'taciz eden bir genci ya. 
kalamlltJr. Vab enteresan olduğu 
için yazıyoruz: 

Bir komisyoncunun yanmda çalqan 
iaminl yumak istemediğimiz bir genç 
iflDe liderken yolda tesadüf ettiji bir 

(DllfJOllU 4 ilndlüJ. 

Dlln de 18 yaşında'·· ba•lanıyor 
bir çocuk Uldft BUyük hediyelerimizi kar.ananlar 

birer resimlerini getirmelidirler 
Beyotlunda Firuzağada Ekrem apar-

Tev:i ancak cumarteai günü ~ 
tımarunın Uçtıncil katında oturan on üç mına kadar aürenktir. Her giın 
yatında Tanaı pencert:den 1:::.:.:.rken 14 de ba§layacak 19 a 1«Jd4r devcıtn 
n.uvu::ıesini k::lybedip sokağa dilt • 

milf. batı yanlarak ölmüttür. Çocuiun 

cesedi Beyoğlu zabıta doktoru tarafın

dan onuayene edilmittir. Tahkikata müd 

deiı:"':'l~·~t muavinlerinden Sabri el koy· 

muttur.ı 

edecektir. 
Tevzie memur arkadaş b'ldirilen sa
atlerde idarehanemizde bulunacağı 
için bundan başka saatlerde müra
caat edilmemesini bilhassa rica 

ederiz. 



Bugünkü mücadeleden 
ne çıkacak? 

önlimiize bir harita açarak muharebeyi takip etmemiz lazımgeliyor. Bu, Ha
~§ harbinden de daha heyecanlıdır, ispanyadaki dahili muharebeden de! .. Da~ 
ha doğruıu bunlar da onun bir müfreze çarpışmalandır 1 

"Harp ne zaman olacak?,, diyoruz. Fakat, ''garip ve emsali tarihte görülme
mış bir harp içindeyiz!,, desek mübalağa mı etmiş oluruz? ... Boğuşmanın bir kıs
mı zemin altında geçiyor, bir kısmı Afrikanm Şilrkında, Filis~de, Avrupanm 
garbında, Çinde, açıktan açığa patlak veriyor. Sinsi safhalar da var. Titülesko-

nun zehirlenmesi, kim bilir, belki de Yunan siyasilerinin biribiri ardı sıra orta
dan kaldırılması kabilinden... Kara bulutlar toplanıyor ... Hiller, Rusyaya doğ
ru gürlüyor .. İtalyadan, karagömleklilerin karaltısı Akdenizin berrak sularını 
karartıyor ... 

Kız.tlordudan ıonr;ı Almanlar da manevraya başladı. Yunanistamn arkasın

dan Lehistanda da diktatörlük olduğunu bugünkü haberler arasmtla öğreniyoruz! 
İsterseniz adına muharebe değil mücadele deyin ... Lakin bu, haritadan heye

ct'nla ve hergün adım adım cephe cephe takip edilecek bir mücadeledir ... Ve aki-

betlerl 1914 • 1918 harbinin akibetlerinc!en daha az feci olmayacağa benzer .. Hat 
ti halkın anladığı manada büyük bir ikinci harp çıkmasabile, devasa teslihatile, 
eaf, sol, komUnist, fa§ist boğuşmalarile, bugünkü vab.lar, hepimizin fert fert ha~ 
yatımıza tesir edecek neticeler verecektir .. Toplanan bulutlardan herhalde bir 
bOpnma olacak .. Ne yapacak? .. Aahmet mi? Alev mi? 

Hüseyin Faruk TANUR 

Loyd Corc Nazı mftdafil oldu. Dl yor ki: 

Danzig ve Memel 
Almanya ya verilmelidir~ 

Almanya harp istemiyor, yalnız 
Sovyet - Fransız misakından 

kuşkulanıyormuş 

Londra 21 - Al:nanyadan dönen 
Loyd Corç ıu beyanatta bulunmuştur: 

''-Almanya harp istemiyor. Yalnız 
Sovyet Rusya tarafından bir taarruza 
uğramaktan korkuyor. Fransa - Sov
yct miıakmdan kuşkulanıyor ki bu da 
gayet t;ıbudir. Esasen Almanya bu mi-

.ı'!t /U.ZUnden Reni iş3:ıl etmiştir. 

Her millette bir korku hiasi vadır. Bu 
korku bertaraf ~edikçe dUnya aw

hü teessila edemez ve silahlan bırak
mak imkanı hasıl olamaz. 

Almanya avrupanm herhangi bir mm 

Rlf mflcabldl diyor ki 

Ben sözümde 
dururum! 

Abdtllkerlm menla
mndao kaçmıyacak 

Bıınc!an on sene evvel fspanyollara 
ilyan ettiği sırada Franarzlann müdaha
lcai Uzorine Franıızlara teslim olan meş 
Jsur Rff kahramam Emir Abdülkerimin 

menfur olan L Reunia adasından 
kaçtığı §&yi olmu§tu. Bir Fransız kadm 
muharrir, Titayna bu adaya giderek Ab 
dOlkerimc iki gün misafir kalnu§ ve o
nunla uzun boylu görüşmü§tür. 

Abdülkerim, tspanyollann, Ttnkın 
liumandaamda İspanyaya geçen Arapla
rm kanını taşıdığım söyledikten sonra 
C!emektedlr ki: 

.. _ Buradan kaçmayacağıma söz 
•ennif bulunuyorum. Bana hayatımı ba 
fıılayanlara karıı silah kullanrruyaca
ğımı vaadcttim. Bu sözümü daima tuta
catnn.,, 

Umumi harpten bert 
Slberyada ka!an iki 

TDrk esiri 
Umumi harp senelerinde Rusyada 

esir olarak kalan o vakittenberi evvelce 
menfaları bulunan Siberyada ikamet e-

den iki Türk dün şehrimize gelmişler -
c!ir. Bunlar ?DıJmleketleri olan İzmire 
gönderilecektir. Bunların söylediğine 

takasına taarruz etmek niyetinde de
ğildir. Hitler memleketini müdafaa için 

silahlandırmaktadır. Kanaatime göre, 

daha on sene Sovyet Rusya ile Alman -

ya arasında harp olmaz. Alman ordusu 
müthiş müdafaa techizatma maliktir. 

Fakat bu ordu huı.:utlarda muvaffaki 
yetle çarpışacak kabiliyette değildir. 
Hitler gaye~ ~bıı otara"k Meme1i ve 

Danziği istiyor. Hı.U naw bir: İngiliz şeh 

ri ise bu şehirler de birer Alman şehri
dir.,, 

Başvekil 
Bazı veklllerle beraber 

BugUn Ankaraya 
gidiyor 

Bir müddetten beri şehrimizde bu. 

lunan Başvekil ismet Inönü ve vekil. 

lerimizden bir kısmı bugün Ankaraya 
döneceklerdir. 

Bugün Başvekilimizle birlikte 
Maarif Vekili Saffet Arkan Anka raya 
gideceklerdir. Milli Müdafaa Vekili 

Genera1 Kazm Özalp da yarın Anka.. 

raya hareket edecektir. 

Nafia Vekili Ali Çetin Kayanın 
da bugün gitmesi muhtemeldir. 

Başvekilimiz dün Heybeliden şeh. 

re inmiş, Parkotele gitmiştir. Bura. 
da Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, Nafia 

Vekili Ali Çetin kaya ile uzun müddet 
görüşmüşlerdir. 

Nafia Vekili dün mühendis mek. 
tebine giderek bazı direktiflu vermiş.. 
tir. 

Hava posta1arımızıo 
faellyetl 

Hava postalarının başladrğr 25 ma • 
) ıstan eylfıl başına kadar sivil tayyare-

lerimiı: 230 sefer yapnıı~, 698 yolcu, te

:ıezzüh uçuşlarında 803 kişi, 627 kilo 
bağaj, 70 kilo posta ve 4987 kilo gazete 
t2şrmıştTr. 

HABER - :Akşam posfaSı • 22 EYL"ÔL - 1936 ~ 

Istanbulda bir yılda Doğı·u ml!,z 
değil mi f ne değişiklik oldu? 

rastlanıyor ... Sıhhiye memurlarının a s'taın iğ) lYJ D rra<dly@
da yoııar~a doıaştık1arına şa~it otu. s \YJ ın un ın e c: r Dyatı 

(Baş tarafı 1 ~ncide) 
pagandalar yapıyor. Bütün ecnebi 
konsoloslar, gazetelere ilanlar veri. 
yorlar ve halka, mükemmel tabedil. 
miş, resimli, tarifeli reklam kitapla. 
rı dağıtıyorlar. Türk konsolosları, 

Suriye ve Liibnanda ilk defa olarak, 
İzmir panayırı münasebetiyle ufacık 
bir el ilanı dağıttılar. lstanbul festi. 
vali için Berutta bir ses bile duyul. 
muş değildir. Buna rağmen Sariye 
ve Lübnanlılar arasında Türkiyeye 
karşı alaka yok denemez. Çünldi, lz. 
mir panayırının ufacık ilanından son. 
ra, kısa bir zamanda 800 pasaport vi. 
ze ettiğini biz7..at Berut Türk konso. 
losluğunda işittim. 

Keşki bazı filmler yapılsa, mese. 
la Adanın, Boğazm, Yalovanın pano 
ramaları tespit edilip ecnebi diyar. 
larda gösterilse ... O zaman, Türkiye. 
nin maddi ve manevi kazancı 1.ıüyük 
olur. 

Ben, her fırsatta memleketinizi 
ziyaret ediyorum ve seneden seneyt 
inkişaflarınızı görerek saadet duy. 
maktayım. Geçen sene İstanbul bele. 
dlyesinin noksanlarını ve aksaklıkla. 
rını tenkit etmiştim. Bu sene her şey 
tamamlanmış olmamakla beraber, çöp 
araba1armda ve sütunlara iliı;tirilmiı;; 
demir sepetler hususunda ileri adım: 
lar atılmış. Bunlara bazı sokaklarda 

KCÇCJK 
HABERLER 
içeride: 
* Belediye muhasebeaindekl 12 memurluk 

lçin çok talip olduğundan peqembe gUnU bir 
imtihan yapı:lacakbr. 

* Belediye 10 Y&§mdan kUçUk çocukların 
bl..!ıiklete binmelerini menetmiş ve buna nıu. 
1:-allt hareketten birinci derecede çocuk veli_ 
lerinJ, aonra da bfs1klet ldralıyanları mes'ul 

tutmata karar verml§tir. 
• Sebze hallnde sırt hamallığına filen ni. 

liayet verilerek kUle ve aandıklarm arabalar 
la t8.§mmaama ba1ıanmııtır • 

* Vali Muhiddin Ustündağ Belediye deva.. 
lrinde yapbğt kontrollerde bazı: memurlann 
Taktinde 1~e Eelmediklednl görerek bu gibi 
nıQJJıurıarm ieimlerl.nin Nld1ril:iıle.atn1 ve bun 
dan 11<>nra hergün dört jurnal hazırlan.ı:nasmı 
blldirmiştlr. 

* Yeni Kalifornla sistemi ambalajlarla :tn. 
gutercye sevkedilen 9000 kavun muvaffak!. 
yelle oraya gitmi, ve satılmıştır. 

* tzmtr panayırını gördUkten sonra şehri. 
mfze gelen Surtyell tüccar ve seyyahlar dün 
Ankaraya gitmişlerdir. 

* Hapishaneler wnum mUdUr muavini 
Mazhar Başoğlu dün Anlraradan şehrimize 
gelmı,ttr. 

* Bulgar hükQmeti hesabına memleketi • 
mlzden damızlık almak Uzere Bulgar ziraat 

yorum ... Sınemalar hakkındakı kanu. °"' 
nu da takdir ettim: On iki yaşından latanbu,l radyo istasyonu, biiyiik bir 
aşağı çocuklar için takyidat var ki. zahmet ve rruı8f'a/a ihtiyaç göster· 
bu, birçok garp memleketlerinde he- me-diği halde bile eksiklikleri faa.161!~ 
niiz tatbik edilememiştir. Keşld ı.'olis, teşebbüs etmiyen ellerden tuttuğu t~ 
ahlak bakımından biraz plajlarla da ba§arcın Nafia vekdletinin kudretlı 
mukayyet olsa... eline geçti. Radyomrl.Z yukın bir z~ 

Böylelikle demek ki belediye, bL man içinde herhalde Türkiye cumht!· 
raz vazifesiyle uğraşıyor. Yalnız di. riyetine ldyik, bu asri vasıtanın yeni· 
lenciler meselesi hiç de hoşuma git. liğine uygun, diğer memleketler rad· 
medi. Çünkü eskiden sade aciz ihtL yolarından Q.§ağı olmayan bir vaziye· 
yarlar ve kadınlar halkı iz'aç eder. te girecektir. Tabiatı1e bunun içiTlı 
ken, bu sefer, birçok çocukların da kısa da olsa, bir zaman geçmesi l<izıtn• 
sokaklarda el açtıklarını gördüm ve dır. Uki1ı o zamana kadar yapılabile-' 
teessüf ettim. cek i§ler yok mu1 

Temizlik hakkında şunu söyliye. Kulağımıza gelen şikayetler: 
bilirim: Yalnız belediyenin ve sıhhi. 1 - Eskiden lstanbul radyosunda 
yenin alakası kafi değil. Halk da şeh. ç:ıına1ı plakların bir kısmı çok eskiy· 
rin temiz tutulmasına gayret etme. dı, bunl.ar radyo® o kadar bozuk ses· 
ıı... . Zer çıkarıyordu ki eski ~irket crka1ıı 

Çocukların dilenmesi meselesine tesadüfen bıınıı işitseydiler herha1de 
gelince, biz, bu içtimai hastalıkla Be. önUne geçilme&i için emir ı·erirlerdi. 
rutta. şöyle mücadele ettik ve muvaf Yeni idare bu pUikları devralmı§tır, 
fak olduk: Her mahallede zenginler kullanıyor, Vstelik yeni idare neşriyat 
ve orta ha1Jiler ,·ardır; bunlar, ken. saatlerini çoğalttığı için ve aynı plağı 
di aralarında bir teşkilat yapıp, 0 bir gecede tekrar edemiyeceği cihetleJ 
mahallenin l.ıiçare dilenci çocuklarrnı eski şirketin ihtimal kadro harıci et· 
yedirip giydirdıiler ve bir mektebe ko. tiği pUikları bile çabnağa b<ı§lamıştır. 
nulması için tavassut ettiler. ~ - Ôğleyin yapılan havadi8 rıe§ri· 

NapoJyon Mısıra girdiği zaman, yatı lstaııbu.l gazetelerini hatta "Bir 
şehri aydınlatmak istemişti. Her dört muharririmize demiştir ki,, şeklindeki 
evin, müna\·ebe ile birer gece, kapı. ifade dahi deği.~iirilmeden okumaktan 
sında bir sokak lambası yakmas· nı ibaret kalıyor. Havadis7er muhakkak 
emretti. Ve bir gece zarfında bütün gazetelerden alınacaksa hiç olmazsa 
memleket nura boğuldu. bu gazeteler, neşriyattan mesela bir 

Bundan örnek alınsın! saat evvel okunarak radyo için hul6· 
Pahahhk meselesi: Romanyaya salar çıkarılamaz m11 

.y. .y. • 
nisbetle, lstanbulda bütün istihlak 
maddeleri iki misli pahalıdır. Istan . Bizce radyomuzun ıslahı mevzubah8 
bulda yüze satılan eşya Yunanistan. olurken ilk p7<lnda Avrupa istasyonla· 
da yetmişe satılır. Onun için bu iki rının programlan tetkik edilmelidir. 
memleket hıncahınç ecnebi doludur. Mesela bir Ayndhoven. istasyonu var· 
Yunanistanda, hatta Mısır gazeteleri dır ki münhasıran pldk neşriyatı ya· 
satış yapıyorlar. Çünkü çok Mısırlı par. Fakat öyle ü.stadane ki .• lstaııbul
vardır. da bile bu istasyonun neşriyat giinle· 

Bu pazar günkü gazetede bir mu. rini iple çeken radyo meraklıları var· 
harrlrlnizln yazıamı okudum ki, sa- d1r. 
yet doğrudur: l\femlt>k4"+: .. Atfetlt>rİni Jluaiki faaliyeti mahdut olan §t:hri-

''"'~ "!l"'L',, _ ·.J--- ,,.,,., ....... ,. ·.;;-·· .. _ J_,. 
bilmiyen ecnebiJer polis karakolların. 
dan, merkezlere kadar daire daire 
dolaşmak mecburiyetinde kalıyor ... 
Bir ecnebi için bunun ne müşkül ol. 
doğunu söylemeğe bile hacet yoktur. 
Yabancı tebaadan olanların bütün 
muamelelerini bir tek bina içinde tek. 
sif etmelidir. 

Türkiye hakkında ümitlerim çok 
büyüktür. Ç.ünkü burada her şey gen~ 
dinç n diridir .•. Bir ilkbahar yaşan·. 
yor? 

la yer verilnıesi mecburi olmaktadır. 
B1t tıe§Tiyatı aynen bu Hollanda istas· 
yonu gibi yapnuımamız için sebep yok' 
tur. 

Halkın Dostu 

Londra radyosu için 
spiker aranıyor 

veka.leti hayvan bakıcılık fUbeai mUdUrti NL -----------------

kola Bladikanot ve mUtehassıs doktor Og MıecburzA 

Londra radyo istasyonu için bir 
spiker aranmatkadır. Ker.disine ayda 
400 İngiliz lirası (Türk parasilc tak· 
riben 2500 lira) verilecektir. 

nlyanef dün §ehrlmlze gelmil}lerdir. Buradan 
Karacabey hsrasma gideceklerdir. 

* TUrk - İngiliz ticaret anıaoması vckll. ask erıı• ~ 
l~r heyetince tasdik edllmit ve dQn tatbikine J( 

bqıanmı§tn:. Triyanon muahedesi * Avrupa gemilerinde staj için seçilen 9 

İngilizceden başka Fransızca, ı\l
manca ve İtalyanca okuyup gyaet i~ 
konuşması, sesinin radyofonik alınası, 
musikiden, tiyatrodan ve edebiyattan 
anlaması, bütün dünya radyo istasyoıı 
larınm programlt..rıru takip etmesi 
llzımdır. 

genç den17.cim1z İsveç gemilerine yeorle§tlri- h 11 Af ı na 
lerek vazifelerine ba§lo.mı1.1lardır. 

* :MeZ11Den Atlnada tıulunan Yunan baş. Macar i s tan da da 1 

konsolosu Leonldas Gafas dün geımı,ştır. • h d d .1 k ? 
* !stanbul p!Anmı yapmakta olan mimar m 1 1 a 5 9 f e Ce 

Prost dUn A vrupadan ~ehrimizo gelmiştir. 
Prost derhal çalışmağa ba~layacaktır. 

• Cumhuriyet bayrammm kutlu'anması 

için Maarif veklll Sa!!et Ankanın rlya!letl 

altındaki bir heyet tarafından hazırlanan 

program tamamlanmak üzeredir. 

• İhracatçı olduğunu tasdik ettirmek Uze-. 
rl' ticaret odasına şimdiye kadar 124 ftnnıı 

mUraı::nat etmiştir. 

• Ticaret od&aında muamele vergisi icfn 
dUn IAstlk !abrlk!!.t<Srlerl bugün de değir. 
menc!ler toplanmışlardır. 

* Şark demlryolları memur ve işçileri Na. 
fla vekil.Jetine ve şirkete milTacaatıa satın 

alma tşl sırasında eski hizmetlerinin korun. 
masınt istemişlerdir. 

• Tahllslye umum mtidilrU Necmettin Ka. 
rRdenlz aabillerlnde tahlisiye merkezlerlnJ 
t e tkik için seyahate çıkmıştır. 

• Ankara - Kayseri telefon hnttı bir iki 
gUn içinde umumt konuşmaya açılacaktır. 

Berlinden gelen haberlere göre, Ma
caristanda c1 --akınd:ı mecburi askerlik 
ihdas edilecektir. 

Bugün Macarist~--"l merkezi nlan 
Bud,ıpc~tede / . lman r.ariciye na: ·ı ile 
Macar hariciye ne1 -•rr arasında miila -
katlar yapılmaktadır. 

Bu arada Almanya ile Macaristan a
n • sındaki münasebetler / . ~manyanın Ro 
ma misakma girmesi ihtimali de konu 
şulmuştur. 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk mahke-
mesinden: 

Harbiye 
mektebi 

Perşembe günü 
An karaya 

naklediliyor 
100 yıldanberi lstanbulun sinesinde 

yaşattığı Harbiye per§enbc günü bil· 
yük merasimle Ankaraya gidecektit· 
Mektebin nakli işi de bir hafta içinde 
ikmal edilecektir. 

göre Siberyada daha bir çok Türk aske
ri vardır.Bunlar mem;c;ketlerine gelmek 
için vasıta aramal.tadrrlar.Bir ksımı da 
orada evlenmiş ve tav.attun etmişlerdir. 

* BIT"l<aç gU.ndenberl Karadenlzde devam 
İzmirdeki hangar ve atelye biter bit- eden fırtına dinmiş ' 'e Boğazda bekliyen 

Ahmet tarafından karısı Arnavutköy 
iskelesinde sebze sokağmda 20 No. h 
hanede mukim Hasna aleyhine ikame 
eylediği bopnma davasından dolayı ar-ı 
zühal sureti berayı tebliğ gönderilmiş 
ise de mumaileyhanm mezkur haneyi iki 
sene mukaddem terkettiğinden bahisle 
iade kılınmış olmakla hukuku usul mu
hakemeleri kanununun 142 inci madde-

Tatil müna.sebetile evlerinde bulu· 
nan talebe yarın sabah mektebe gide· 
cek, o gün ve gece Harbiyenin mena· 
kibi zikredilerek geçirilecektir. Ertesi 
sabah saat dokuzc1a b.lebe ön1inde 
bando olduğu halde Ta!ısim ab'deeille 
giderek bir çelenk koyacak bura.dil 
mektep komutam bir söylev verecel< 
talebeden biri mukabele edecektir. 

Harbiyeliler bunda.ı sonra köprilYe 
inerek Ankaraya gitmek üt.ere Haf• 
darpaşaya geçeceklerdir. 

Hasta bakıcılık 
mektebi 

Kızrfaym hastabakıcılık mektebine 

nıez İzmir postalan da başlayacaktır. vapurlar yollarına devama ba§lamıı1ıardır. 

Ondan sonra Adanaya seferler yapıla- Dışarda: 
caktrr. 

Avrupada mütehassıs pilot makinist
ler yetiştirilmek üzere bugünlerde 16 

y,enç muhtelif memlecktlere hareket e
decektir. 

• Çinden gelen haberlere göre Mareşal 

Çan, Kay, Şek, blr .Japonun öldUrülmesln 

Amerikalı Mis Kef müdür olarak tayin =-================ === 

c.len dolayı karaya çıkmak istiyen tahkik he. 
)'etini çıkarmayan Çin kıtalarmı geri çektir 
mek ıçtn Pakhaiye Uç ltantcn fırl<asr gönder 
mlştir. 

* Prı:ı.ğda Çel< halk parllsl tarafından Bol. 
§(!Vlzm a.leyhtan bir te~ekkUl lmruımuştur 

• 4~2 Hitıer gençliği azası Roma.ya git -
mi§Ur. 

edilmiştir. Amerikada tahsilde bulunan 
iki Tllrk hemşire ile Viyanada tahsilde 
bulunan illi hClll§ire ve Budapeştede 

tahsilini bitiren diğer bir hemşire mek
tebe muallim olarak uyin edilmişlerdir. 

Mektep bu sene 28 mezun vermiştir. 

si mucibince ilanen tebligat icrasına ve 
istida suretinin mahkeme divanhanesine 
talikine karar verilmi§ olduğundan ber
mucibi karar taril.i ilandan itibaren on 
gün zarfında müddaaieyha Hasnarun 
işbu arzühal suretir.i mahkt>me kalemin
den alarak cevap vermesi lüzumu tebli~ 
rnakamma kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 

Ekmek flatJarı 
ucuz•adı 

Dün toplanan narh komisyonu elrn'e1' 
narhının on para indırilerek 10,S ktJf~ 
şa, ikinci nevi ekmeğin de onpua indir~ 
lerek 1 O kuruşa ve francel~nın d;ı yirııı' 
para noksanile 15 kuruşa satılnıa&J118 

karar vermiştir. 
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4 HABER - Akşam post~ 

ı t er cemiye i içti alarına uslu b·r 
• 

ur as arı a kız zac e en 
(Baş tarafı 1 incide) 

genç kıza a.5ık olmuş, bir gün peşini 

takip ederek çalıetığı yeri öğrenmiş
tir. edece ler • 

l ra 
te ta yanın ne karar 
alaka ile bekleniyor 

Londra 21 - Habeş imparatoru tren 

Bunun üzerine sevdazede genç, ya
zıhane sahibinin bulunmadığı bir sıra
da telefon rehberini eline alıp kızın 
çalıştığı yerin numarasını bulmuş, is
mini söyliyerek kızı telefona çağırmış. 

le gideceği yerde Cencvreye tayyare 
ile hareket etmiştir. 

Cenevrede 
Cenevre 21 (A.A.) - Habeş impara

toru bu akşam saat 5,30 da buraya gel. 
miştir. Yanmda Ras Kassa ile oğlu bu
lunmakta idi. 

Bu sırada asamble toplanmış ve sala
hietler komitesi de muvakkat raporunu 
vermiş bulunuyordu. Bu raporda Habeş 
murahhasları meselesinin bir takım hu
susi müşküliitx mucip olduğ ve binaen
c:ıleyh bu meselenin tehir edildiği beyan 
olunmaktadır. Demek oluyor ki, Habeş 
murahhaslan "iş'an ahire değin,, asam 
bleye iştirak edebilect>klerdir. 

Asamble başkanlığına 49 azadan 44 
ünün reyile Arjantin Dışbakaru Saaved 
ra Sames intihap edilmiştir. Saavedra 
Sames söylediği nutukta Milletler cemi
yetinin kendi teşekkülünü Amerikaya 
medyun olduğunu söylemiştir. 

Bu nutuktan sonra asamble Titüles
koya bir selim telgrafı göndermeği ka
rarlaştxrmı§tır. 

Asambla gelecek celsesini yann (bu
gUn) aktedecektir. 

4 •• 

İtalya delegasyonu Habeş heyetinin 

Asambleye iştirak talebine §U şekilde Bu ilk görüşmede kıza aşkını itiraf 
itiraz etmektedir.: etmiştir. Bu telefon davetleri tekerrür 
"- Habeşistanda İtalya tarafından etmiş, iş itirafla kalmıyarak kızdan 

kurulan hükumetten başka hi~bir meş- randevü istemeye karar vermiştir. 
ru hükfunet yoktur. Bınaenaleyh asamb Şayanı dikkat olan bir nokta, kız 
leye aynca bir delegasyonun kabulü va- kendisine telefonla ilanı aşk eden gen-
. 1 ci tanımamaktadır. rıt o amaz.,, 

Buna mukabil Habeş İmparatoru Ne Kız, telefona çağrıldığı zaman kar-
şısına meçhul aşıkın çıkacağını bildi

glis Gorrede meşru bir hükumet 1buklu~- ğinden telefonu kapamış, bunun Uze-
duğunu ve kendisinin bu mem e etın ~ 

rine yazıhaneye mektuplar yagmaya 
hükümdarı olduğunu iddia ederek Ce- • başlamıştır. 

n.evrey~ Lon~ra sefiri ~oktor ~~rtenin İşi ve gücü ile meşgul olan kız had-
rıyasetinde bır heyet gondermıştır. dini aşan bu iz'açtan zabıtayı haber-

Kopenhag 21 <A.A.) - Berlioske dar etmiş, gencin yakalanması için 
Tidende gazetesinin Cenevredeki husu- bir plan kurulmuştur. Bu plana göre, 
si muhabiri bildiriyor: kız, aşık gencin bir randevüsünü kabul 

Dün Danimarka, Finlandiya, Norveç. edecek, bu suretle yakalanacaktır. 
• ·~:; ve Holanda de1egcleri Habeş hr;-e Netckim kız, gençten ge!en son mek
tinin salfilıiyetnamesi meselesini görüş- tuptaki randevüyü kabul etmiş, dün 
mek üzere aralarında toplanmışlar ve akşam saat altıda Eminönünde tram
heyetin kabul edilmesi projesi aleyhin· vay durak yerinde buluşmu~lardır. 

Sevdazede genç bUyük bir neşe için
de ittifakla karar vermiş' ~=.::.-. Bu §era de kızla görilşmeye başlarken sivil za-
it iç:nde, Hr.ı:..-, meselrsinin herhangi bıta memurları tnraf ından yakalan
bir surette halli için zannedildiğinden mı§tır. 

daha çok beklemek icap edecektir. A- Delikanlı 19, genç kız ise 17 yaşla-
samblenin beynelmilel adalet divanı hük rmdadır. 

ma~u verinceye kadar dağılması da ----M--
0
--

0
-.-.--

5
-u.-.-z---

muhtemeldir. 

Lehıs an askeri b·r 
diktatörlük o uyor 

tayyare rekoru 
(Bag tarafı 1 incide) 

içinden geçtikten sonra bir buçuk saat
lik bir uçuşla bulut sathının üstünde 
(4000) metreye kadar yükselmiştir. 

um 
mi yo 

mleketteki üç buçuk Bu 4000 metre ptanörün ayrıldığı an 
dan itibaren kendi ald:ğı irtifadır. De
niz sathına nazaran İnönü 900 metre 
irtifada bulunduğu .. "\ göre planöün asıl 
irtifaı 4900 tutuyor. Akşam saat 18,30 
da planör inönünün 40 kilometre §İma1i 
garbi:ıincfo tıulunan - • rık nahJ.)'ı..eJuç 

inmiştir. (40CJ) metrf' irtifadan iniş, 
yükseltici cereyanlar pek şiddetli oldu
ğundan biraz zor olmuştur. 

Yahudinin çıkarllacağı 
bir isteniyor 

"JJa salJQJıki posta ile gelen Daily 
IlcT'ald gazetesi diplomatik muhabiri. 
nin yazısından: 

Lehistan tam mansiylc ve açık. 
tan açığa askeri bir diktatörlüğe in. 
kıliip ed.ccektir. 

Bf rkaç güne kadar genel spekter 
General Ridz Smigli bütün millete 
hitaben bir hcyanname çıkararak Le. 
histen cumhuriyetinin dahm vahdeti 
ve harici emniyetinin, bütiln kudreti 
ancak bir elde temerkiiz ettirmek su. 
retiyle temin edilebileceğini ilan ede. 
cektir. 

Bu tedbire üç sebepten lüzum gö. 
rülmektedlr: 

1) l\lifli müdafaanın kuvvetlendi. 
rilmcsine azami ihtiyaç vardır .•. Mü. 
nazaa halinde iki biiyiik devletin ara. 
sın da Lehistanın telı Jike vaziyeti bil. 
hassa göze alınmaktadır. 

2) Gittikçe artan buhranı karşı. 
lnmak için baştan başa ekonomik bir 
inkılap vücuda getirmek icap ediyor. 

3) Hükumete karşı bir takım hn. 
rcketlcre karşı şiddetli tedbir almak 
lazım gelmektedir. 

Diktatör olacağı anlaşılan Gene . 
ral R1dz Smiglinin yakın arkadaşı ve 
~ki Leh bankasının direktörü Kolo. 
ne1 Adam finans işlerinde de tam sa. 
Jahiyeti haiz başvekil olacaktır. 

General Ridz Smigli bu tedbirleri 
almadan önce, Fransız efkarı umumi. 
yesinin ne diyeceğini düşünüyordu. 
Fakat Parise gittikten sonra kendisi. 
ne teminat verildi. 

Simdi Fransa He yeniden vücuda 
gctircliği ittifakı zedelemeden ve ye. 
ni iktisadi rabıtalarını tehlikeye dü. 

şürmeden :Dehistanda diktatörlüğünü 
pek ala ilan edebileceğine emin ,.e 
mutmaindir. 

Lehistan Yahudllerl Pazarcık üzerinde 2500 metreden i-
ne olacak ? nişe geçinceye kadar daimi yüksek bir 

Varşova, 21 (A.A.) _ Ha\'as ajan. sürat ile uçulduğu halde planör ancak 
bir saat 15 dakikada bu irtifadan inmişsı muhabirinden: 

Leh hükumeti, mandalar komis. tir. Baroğrcıfn bak·' ··ğı zaman 4 

yonunda kendisi için bir azalık ibda. metreyi gösterdiği görülerek tetkik edil 
smı Milletler Cemi) etinden istemek. mek üzere Ankaraya gönderilmişt" ·. 
le, muhaceret Ye nüfus meselelerint> Bugüne kadar dürıya rekoru Alman -
atfetmekte olduğu ehemmiyeti tcba. larda c'·ı:> 4300 metrtydi.Fakat tayya
rüz ettirmek ist<?miştir. reden 600 metrede ayrıldığından planö 

rün kendi aldığı irtifa 3700 metredir. 
Üç buçuk milyon Yahudisi bulu. ki Ferit Orbay ise 50 metrede tayyare-

nan Lehistan, bunlardan her sene den ayrılarak 4000 metre irtifaa çıktığı 
yüz bin kişinin muhaceret etmesi za. na nazaran 250 metre fazla yükselerek 
rurt olduğuna kail bulunmaktadır. Almanların dünya irtifa rekorunu kır
Filistinin bu nüfusu istiap edemiyece. mış olmaktadır. Fakat bunun için baroğ 
ği anlaşılmış olduğundan Lehistan, rafın tetkik ve rekorun beynelmilel ko
zengin devletlerin mali ynrdımlariyle misyon tarafından tasdik edilmesi icap 
Afriknda ve Cenubi Amerikada yeni ediyor. 
araziler aramak mecburiyetindedir. - - -----------

Diğer taraftan memleketin nuru. Yeni temyiz 
su, her sene dört yüz bin kişi artmak. azaları 

tadır. Ankara 22 (Telefonla) - t&tanbul 
Lehistanın bu meselelere atfet • ağır ceza reisi Suat, birinci ticaret mah

mekte olduğu ehemmiyeti Lc?h donan. kemesi reisi ile eaki profesörlerden Bur 
ma ve müstemlckdt birliğinin memle. aa tetkik itiraz komisyonu reisi Veh -
kette mevcut birliklerin en kuvvetlisi binin Temyiz anhklarına tayinleri tas 
olması da göstermektedir. di!:i alive iktıran ederek kendilerine 

Lehistan Almanyaya müstemle. bugün tebli~at yapılmıştır. 
keler verildiği takdirde Lchistana da - f ltl li k 
müstemlekeler verilmesi icap cdeceğt Biri ncl mü e ş 
mütaleasındadır. Sebebi de ''aktilc nıaUye mÜŞ8\1lri 
Almanyanın hftkimiyti altında bulun. Ankara 22 (Telefonla) - Antalya 
muş olan Leh eyaletlerinin Alman defterdarı RüştU birinc.i umumi milfet
müstemlekelerinin teşekkülü emrinde tişlik maliye müşavirliğine tayin edil -
diğer Alman eyaletleri kadar hisse. miştir. 

l eri bu 1 unması dır. -",.:llııı:.::ıı:.:ttı:.ıtft:...ll_lllh-ırn_ı_ııı-111-mn-ıı-11-ııtt-tfl-UH_lfnH_ıııtı_ıtı=1111t1111::-----:: 

Güzeller güzeli . • . L 1 L Y D A M 1 T A 
Sehhar ve orijinal artist ... JAMES CAGNEV 

ve RiCARDO CORTEZ'ın beraberce temsil ettlklc: i 

KadıköylüGere MUjde 
Bu 

~~~c§lm 
Cünbüş 
Muhittin• AMERiKA iHTiL i 

Fransızca sözlU, aşk, ma~era ,.e hareket dolu halihazır parlak '·akayii 
musaV\·er bir film 

önUmUzdekl perfemba akşamından itibaren 

SA AV Sinemas nda 

in 

Marmara 
incisinde 
Senel devriyesi 
kutlul< ni!cakh- , 

• 

s a a 
( lJaş taralı I incide) ( 

merkezleri olan j erez de Los Caballero
su zapt ve bu suretle Portekiz hududu
nu tanıamile tahlis etmişlerdir. 

Portekiz nazırın1n sözlarl 
Cenevre 22 (A.A.) - Portekiz hari

ciye nazırı B. Monteiro, Journal de Ge
nevein bir muhabirine bc;·::natta buluna 
rak demiştir ki: 

"- İspanyada komüni:~erin veya 'l

narşistlerin k.,ranacakları bir zaferin 
b:zim için bir harp me:n.:ısmı tazammun 
edeceğine kani bulunmaktayız. Porte -
kiz, ileri sürmüş olduğu ihtirazi kayıt
lara riayet e...ıiimck şartiie Londradaki 
ademi mlidahale komitesinin mesaisine 
iştirakten imtina etmiyecektir. 

• • • 
Valladolid 21 (A.A.) - Havas ajan

sı muhabirinin bildird;ğine göre asilerin 
Madrit etrafındaki çemberleri gittikçe 
darlaşmaktadır. Asiler, daha şimdiden 
Loyozaya ve bu maha!!in Madritin su
yunu temin etmekte olan barajlarına ha
kim bulunmaktadır. 

22 EYLUL - 1936 

• 
ıs yanı 

mal cephesinde Molanın kıtaatı Bil 
ve Santandcre doğru yilriiyüşlerine 
vam etmektedir. Oviedoda General 
randmanın kuvvetleri Galis kolu ile 
masa girmekte gecikcıiyecektir. Mad 
:1ükumet azası süet muvaffakiyetsiı · 
ler karşısında bir tek kumanda isteıııe 
te müttefiktirler. Fakat her parti. 
kumandanın kendisinden olmasını iS 
yor. Barselonda Geneıalite, anaqistl 
rin elindedir. 

Alman ajaraın1n verdlOI 
malOmEt 

Sevilla 21 <A.A.) - Alman ajansı 
l.ususi muhabiri bildiriyor: 

Katliamlar .::ın, büyük tehlikeler ar 
sından kurtulabilen Kartajen ve Mal 
F,a mültecileri Alman ajansının mu 
Lirine §Unları an!atmışlardır: 

''- Albaseta şehri isyan edince, J\f 
ris, Kartajen, Alikante ve Lorkanın 
zd kuvvetleri bu §ehre gönderilmİJ 
şehir dört bin kişilik bir marksiat ku 
tin hücumuna uğramıştır. Oradaki 25 
milliyetperver altı gün mücadeleden 11° 

ra teslim olmuşlardır. Bunlardan bİ 
bir ağaca çivilenmİ§tİr. Kızıl milisle 
Alikanteye götüren bir kamyon, Alb 
setada öldürülen ı:-:lliyetperverlerin le 
silen ellerini teşhir etmiştir. 

Alikantenin kızıl tedhişçileri 140 d 
ı:iz subayı ile ordu ve polisten 100 s 
bayı el ve ayaklarını demir telle bai 
Iacl:ktan sonra ~enize atmışlardır. 

Asi general Franko, asilerin Sierra • 
Degredos cephesinde hükumet kuvvet
lerini ihata etmiş old..:klanm bildirmi§· 
tir. Albay Yagueun kumandası altında
ki kuvvetler, Tage vadisini bırakarak 
Alberc!ıe vadisi tarikile Talaveradnn 
Madrite giden yola girmişlerdir. Bu 
kuvvetler, pek zayıf bir mukaveme• 
gösteren ve mütemadiyen çekilen hUkC. 
rr.et kuvvetlerini inhizama uğratmışlar 

dı~alnız Aragon cephc!inde asiler ta Titü!eskoya 
; rruzda bulunm<ıyarak hükumetçilerin suikast 
taarruzlarını defetmekle iktifa etmektc-
cirler. (B<J§ tarafı 1 incide) 

Elr Almall gazelssl ın· mek büyük bir rezalet olacağında 
uçurduğu balon ı düşmanlanmın beni zehirle mahirarı 

Berlin 21 (A.A.) - Fölkişer Beobah- bir surette öldürmek istemeleri gıt 
ter gazetesi Marsilyadaki muhabirinden yet tabiidir. Ölümüm, muhtel ola 
aldığı bir haberi neşrctmektedir. sıhhatime hamledilecek ve bu sure 

Muhabir, Barselona şimdiye kadar le her şey örtbas edilmiş olacaı.. •. r., 
ınürettebatile 200 Sovyet tayyaresinin derneği itiyat edinmiş idi. 
i;eldiğini muhtelif taraflardan yapılan Sauervein, Malaryanın yUkSe 
teyitlere dayanarak bildirmektedir. mıntakalann saf havasına mukave 
Bunlar seri avcı tayyarelerilc büyük met edemiyeceğini ilal·e etmektedir 
bombardıman ve nakliye tayyareleridir. Halbuki B. Titüleskonun sıhhati Sııifl 
Nakliye tayyarelerinde tanklar bulunu- Moritz'e geldiği gündenb-Ori gitti~f:' 
yorau. 25 tayyare Madrite gıtmıştir. bozuımaıuaoır. ıwmcn uc\ ua nuall 
Orada Gorki tipinde dört tayyare daha nın kanında milimetre mikA.bı başın• 
t;vvel tayyare meydanında bekliyordu. beş milyon kırmızı küreyvat yerirıl 

Gazetenin Roterdamdaki muhabiri ancak bir miJyon vardır ve Sauervefrıl 
ispanyada harp cephesinden henüz ge- göre kendisini kurtarmak imkftnı yo~ 
len bir Holandalı tarafır.dan verilmiş tur. .

11 tafsilatı bildirmi~tir. Hastanın kanı Sen Moriç, zurı 
Bu Holandalı 1run muharebesi esna- ,.e Pariste üç laboratuvara gönderil· 

ı:;:nda bir Fransız yüzbaşısının milislere miştir. ilk tahliller kanda mutat ol•· 
dt mitralyözleri yerleştirdiğinin muhak rak malarya halinde tesadüf edllt11' 

kak olduğunu söylemi§tir. Franaanın lerden farklı zehirlenme unsurtsfl 
Madritteki büyük elçisı M. Herbet oto- mevcut olduğunu göstermiştir, ··r1-
mobili ile Bayona giderek İrundaki mi- İsviçre telgraf ajansına go 
lis garnizonu için yiyecek, içecek sipa- doktorlar hastalığın menşeini uıurı 'O-

h. zadı• .. a tetkik etmisler, ve aralarınd' riş ttmiştir. Mitralyöz ve mü ımmat .,, ~ 
1 ,.üklü kamyonların Fransız hudut mu- birkaçı Titüleskonun bir zehirlen111 

hafızları tarafından hiç müdafaa edil- teşeboüsüne kurban olduğu ve bun11' 
meden Hendayeden 1runa geçtiklerini Titülesko iktidar mevkiini terketn'I" 
herkes görebiliyordu. Hududun iki tara- den evvel vuku bulduğu neticesiıı' 
fında bulunan ve Bhobia mevkileri ara· varmışlardır. 

sında mühimamtla dolu olduğu kolaylık Bu cinai te~ebbüsün tarihini tP' 
la anlaşılan sandıklar yüklü kamyonla' pit çok miişkül görülmektedir. 

geçiyordu. lhll'-7al zabitlerinflJ 
HABER - Şehrimizdeki Sovyet .J 

mahafili bu haberi kati §ekilde tekzip staj 1 
etmektedirler. Ankara 22 (Telefonla) - Bu devrede 
Sevlı radvo~urun haberler! staja çağnlan ihtiyat zabitleri atajl•~' 
Rahat 21 (A.A.) - Sevilla radyosu m bitirmişler ve terhis edilınişter~ır~ 

bildiriyor: Alakadarların verdiği malumata g0\ 

Madritte milisler Toledo tephcaindc geri kalıınlar geletek l!ene staja abnac• 
hareket emirlerine itaat etıniyorlar. Şi- tır. 

~ 
. . - .. • , • 1 .~~·. ·~·· ~-: ~. ·." •• ,';'ll~ Su hrs-tı ;<açırm.ıyımz. Loyd Corç Alm!mya!ltı gUtikten sonra 

leleri bu sebeple onu tenkit ediyorlar. 

.ç 
bir Alman müdtıfii oUiu. lngili:: U°"' 
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ilk aşk 

Nadire, mlltteessir bir eda ile: 

1 - Neye yarar? dedi. 
Ellerini, kendisine çekinerek kur 

Yapan Faikin elleri arasında bırakıyor
du, 

- Dostluğum sana lifi gelmiyor mu? 
Hakikaten dostlufunun kafi gelip eel 

bıediğinin farkında değildi. Doğru aöy
leınek ll.zmıgelirse, Faik ne istediğinin 
Pek farkında değildi. 

Evvela dilşünmütrii ki, eğer Nadire 
kendisini kucaklar, veya kendisinin ku
caklanmasına müsamahakar davranır -
aa, bütUn istekleri yerine gelmiş olur -
du. Faik her seneki gibi, yaz tatilini 
Suadiyede geçirmişti.; annesi evi, yeni 
hoıanmış ve güzel bfr kızı olan bayan 
Nadire ile beraber tutmuştu. Nadire ara 
sıra kocasının ıadakatsizliklerinden çok 
ıstırap çektiğini anlatırdı. 

Şimdi, Faikin sadece dostluğuyla 

İktifa etmesinden azap duymuştu. Bu 
çekingen hareketler, bu yarım vaitler, el 
•ıkmalar, ve nihayet elinden başlayıp 

Yanaklarından apğıya inip dudakların 
kenarında biten öpüşler ona his hayatı
nın henüz sona ermediğinin emniyetini 
veriyordu. Kendisini hisscdilmiyen bir 
tcrkediliıe uğramıı fan:ediyordu. Bu 
kadar genç bir kadın belki böyle bir 
&ırka bağlanamazdı; fakat, Nadirenin 
bir de annelik vaziyeti vardı. İnhita
tını dü§ünmüyordu. Zaman zaman, Fa
iJı:in çekingen halinden azap duymakla 
beraber, bu çocuğun kolları arasuıda bU 
~Uk bir zevkin baı dönmelerini yaııyor 
du. 

FalCat, deliaknlı, hassas ve tatlı bir ço 
cuktu, saatlerce bapru Nadirenin omu
:ıuna dayamış bir halde kalıyor; içlerin 
den pek çok ıeyler ceçiyor, ve bunla -
nn bir lı:ımunı tilya halinde yaııyorlar
dr. 

Bu türlü bir yapyışı Faikin annesi 
'----·---•- 'IJ'-•AtJI- ..1-"•--X--- • t !-
c.dilen bir akraba çocuğunun vaktinden 

meriyede buluşacağız. 
- Peki, gUzel! 
Saat dokuzdan onbire kadar yapaca 

gını p§ırnuş bir halde ötedeberide do
lattı. Büyük bir aşkın sevinçlerile saat 
üçlere kadar sokaklarda gezdi. Erteıi 

gün hizmetçi ona: 
- Küçük bey, dedi. Yaptığınız doğru 

değil. Sabaha kartı eve dönmek .. Ken
di kendime saat üçe kadar nerelerde ka
la bileceğinizi sordum. Fakat ... 

Uç gün sonra, bu yaşayış tarzı ona 
müsamaha edilmez gibi geldi. Bu aşkta 
her istediğini bulamıyordu. Uç gün son 
ra ,hizmetçi Faiki uyandırdı. Ve eline 
şu telgrafı verdi: "Yeğenin hasta, gel!,. 

Faik yeğeninden evvel keneli kurtulu
§Unu düşündü. Nadireye küçük bir mek 
tupçuk yazdı. Tekrar geleceği ihtimalin 
den bile bahset:nedi. Hatta alakalarına 
ait bir imada biİe bulunmuyordu. 

Yeğeni, kısa zamanda iyi oldu. Anne
sile beraber tekrar Suadiycye dönebilir
di. Fakat, bir baıka arkada§ı onu Anka· 
raya çağırıyordu. Annesinden gitmek i

çin müsaade istedi. 
Fa ikin annesi, ziyarete gitmişti: 
- Evet, bir arkadaıının yanına gitti. 

Bilirsiniz, gençler! ... 
Nadire, göz kapaklarında birkaç dam

la yaşın biriktiğini hissetti. Fakat de· 

vam etti: 
- Evet, çok gençtir .. 
Fakat içinden bunun kendisine fazla 

azap vermiyecek bir son olduğu hissini 
duyuyordu. Kendi kendine ,gene: 

- Ne kadar gençti, diye tekrar edi· 

yordu. 
Nuh CEM 

evvel doğması ve dolayısile telgrafla -~"' 
çağırmııtı. Hareketinden evvel, bayan 
Nadireye: 

- Çocuğu sana emanet edebilir 
ıniyim? diye sordu. 

Sana büyük bir muhab 
teti var. Onunla meııuı olmaktan hot
lanacafmı tahmin ediyorum. thtlyar 
hizmetçi onun öteberisile metcul olur, 
yalnız kalmasını pek istemiyorum. 

- Merak etme! Hepsini yoluna koya
ıu. 

- Maaınafih, çok oturmaz, dönerim. 
Nihayet Uç bet eün.. Kızın hali düze • 
lince ... 

Annesinin yokluiu Faikin bayatını 
bir yenilik cetirmedi. 

Akpm olunca, taraçada veya bah~ede 
Bayan Nadirenin yanmda oturuyordu. 
O araman, bayan Nadire: 

- Faile, cit artık! diyordu. 
O da: "Daha erkenr,. diye mınJdanı

)ordu. Birkaç uniye ona bakıyor, son-
ra apDyordu. Bir akfam, bu "Daha er. 
kent,,ler tesirini yaptı. Bayın Nadire: 

- Haydi rit, haydi cit 1 dedi. Kmm 
UJUUna, o aman ... 

Faik eve dandü. Kendi kendine um -
duğu kadar mes'ut olup olmadığını so· 
nryordu. 

Ertesi gün Nadireyi pUjda gördü. 
. Ve üstünde endişeli bir hal vardı. Sor
ınağa ba§ladı. Nadire: 

- Hot olmuyor, dedi. Son gUnlerde 
~e yemeğe gelmen beni sıkıyor .. ÇUn
kU kızım ... 

Faik azap duyuyordu: 
- Beni ıevmiyor musun, artık? 
- Deli misin? Seni ıevmemek mi? 
İlive ettl: 
- Baıka mazeretim yok ... 
Ruhunda kendini arıyor gibiydi. Fa-

ik yemek meselesinden dolayı kızmış 
değildi. 

Saat dörde doğru çıktı. Nadireyi ge· 
r.e plijda buldu. Bu gecikmeye biraz 
iizülmüıtü. 

- Kudığını zannetm.iıtim .. 
- Niçin? 
Nadire delikanlıya projelereinden hah 

BUyUk Rus piri Puşkin'in ölUmU. 
niln yfizOneU yılclönUmü münasebeti. 
le 1937 batlangıcında Sovyetler bil. 
yük merasim yapacaklardır. Sovyet 
heyk"ltrqı Merkurer de pirin bir 
heykelini yapmıştır. Bu heykel mera. 
sim dola718i7le Moskova7a dikilecek. 
tir. 
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Yazan : Niyazi Ahmet 

383 sene evvel bugün 

Şehzade Selim babasının elini 
öperken baba şehzade Musta
fayı öldürtmeğe karar verdi 

Mustafa çadırın içinde boğulurken 
dışarda da adamlarının başı kesiliyordu 

416 sene evvel bugün 
Padişah Selim, baş ucunda Yasin 

okunurken can verdi 
Kanuni Süleyman altmış yaşın. 

dayJı. ihtiyarlıktan harbe gidemiye. 
Selim, hiddetini teskin edemiyor. 

du: 

cckti. Seferlere çıkacak kumandanla. 
rı tayin ediyordu. Vezirleri ona şu 

sözleri söylediler: 

- Yeniçeriler ve Şehzade l'tfusta. 
fa tehlikeli şeyler düşUnilyorlar. Ye. 
niçenler: "Padişah ziyade ihtiyarla. 
dı. Bizzat düşman üzerine gidemiyor. 

Şehzadenin padişahlığına Veziri azam 
Rüstem paşadan başka mani yoktur. 

Rüstemin başını kesmek ve ihtiyar pa. 
dişahı Dimetoka sarayında istirahate 
göndermek kolaydır . ., diyorlar. 

SUleyman inanmadı: 

- Haşa, dedi, Mustafa bu küs. 
tahhğa cür'et ederek benim hayatım 

da böyle makul olmıyan bir şey irti. 
kap edemez. Bul\U mü!sitler uyduru. 
yor. Bu sözU bir daha söylemeyiniz . ., 

• • .y. 

1553 yılı 22 Eylül günü, 383 sene 

en-el bugün, Sarohan valisi ,.e Kanu. 
nfnin oğlu Şeh:ıade Selim, sefere çık. 

mış olan babasının elini öpmeğe gel. 

dl ve seferde beraber bulunmak mü. 
saadesini aldı. 

Kanuni, Selim elini Öperken Mus. 
tafayı düşünttyOidu. Kendisine yapı. 

lan ~ikayet, bir türlü aklından çıkmı. 
yordu. 

- Acaba dofru mu? Beni taht. 

tan atmak mı istiyorlar? diyor, her 
saniye zihni kurcalanıyordu. 

Kararını verdi. 

Ordu, Ereğli şehri civanna gel. 
mişti. Mustafa ordugaha geldi. Ba. 
basının otağı )an•na otak kurdu. Erte. 

sJ gün vezirler, Şehzadenin elini öpe. 
rek kıymetli hediyeler aldılar. l'tfus. 
tafa bu merasimden sonra mükellef 
egcr vurulmuş bir ata bindi. Babası. 

nın huzurun!\ gidecekti. Vezirler, ken 
disine yol gösteriyorlardı. 

Yeniçeriler yollarda toplanıyor, 
Şehzadeyi mütemadiyen alkışlıyorlar. 
dı. Mustafa babasının otağına geldiği 

vakit, aaray memurl&rı yerine kendi. 
sini idama memur yedi dilsizle kar. 

tılqtı. Genç tehzade dehşet içinde 
kaldı. Bunlar, Veziriazam lbrahlm 

paşayı bofan dilsizlerdi. 

Padfph Süleyman, atlb bir per. 
de arkasından bu korkunç manzarayı 
seyrediyordu. Genç feh:ıade: 

- Baba .. diye bağırdı. 

Fakat ses veren yoktu . 
Dilsizler hemen üzerine atıldılar. 

Kemendi üzerine fırlattılar. Boğazın. 
dan reçlrdiler ve çektiler. 

Cadınn içinden bu tüyler Urper. 
tici Yaka cere7an ederken dışarda da 
Şehzadenin adamlarının ba§ı kesiJi. 
yordu. 

Sultan Selimin 
ölümü 

Sultan Selim, Rados seferine ha. 
zırlanıyordu. Bir gün Hasancan ile 
Eyüp camiinden çıkıyordu. Büyük ka. 

dırgalardan amiral gemisini liman. 
da biittin yelke:nlerlnl açmış gördü. 
Hiddetinden rengi attı. 

- Bunu kimin emriyle denize in.l 
dirdiler. Tiz kaptan Cafer ağanın ha. 

şını kesin ... Emrini verdi. 

- Siz beni Rados fethine tahrik 
ediyorsunuz. Lakin burayı almak ne 

kada'! baruta mütevakkıftır, biliyor 
musunuz. Sizin ne kadar barutunuz 
var? 

Vezirler, bu suale cevap vereme. 
diler. 

Selim: 

- Ben elhangfrlife alışmış bir 
padişah olduğum halde siz beni ba. 

rutunuzun miktarını bilmeden kale 
fethine götürmek istiyorsunuz. Vakit 

geçirmeden barutun miktarını bildL 
rin .. dedi. 

Ertesi giln, dört aylık barut mev .. 
cut olduğu haberi verilince Selimin 
lıiddeti büsbütün arttı: 

- Ceddim zamanındaki utanılacak 
vazi)etleri tekrar mı ettirmek istiyor .. 

sunuz, dedi, üste benim gitmemi ha. 

zırlıyorsunuz. Gidip de eli boş döner .. 
sem hiç biriniz sağ kalmaz. Radosa 

almak için dört aylık barut yetişir 
mi? Altı ayda, belki sekiz veya dokuz 

ayda bile burayı alamazsınız. 

.Selim. bu sözleri söyledikten son .. 
ra bir müddet düşündü ve sonra söz. 
lerine §unları ilave etti: 

- Zannıma göre benim seferim 
ahrete olacaktır. 

• • • 
Selim, bu \•akadan az bir müddet 

sonra Edirneye gidiyordu. Yanında. 

kilerin ricalarına rağmen ata binmiş. 

ti. Çorlu ile Uğraş k5yü arasında idi. 
Etrafa bakınıyor, eski hatıraları taze. 

leniyordu. Tahtı ele geçirmek için 
buralarda. babasının ordusu ile kar(lı. 
la§mış, iki taraf, baba oğul askerlt'ri 
kan akıtmışlardı. 

Padişah manen çok UzüntUde idi. 

Üste viicudunu günden güne saran 

~ıbanlara mukavemet cdemiyecek ha. 

le gelmişti. Yanında bulunan dört 

tabip ne yapacaklarım şaşırıyorlardı. 
lstanbuJdan hareket ettiğinin ye. 

dinci gecesiydi. 1520 yılı, 22 Eylül gü. 

nU, 926 Hicri yılının 8 Şevval günü, 

416 sene evvel bugün, baş ucunda o. 

turan Hnsancan Yasin okuyordu. ~
ı:ımen knlen mln rabbir rahim fıye_ 

tine gelmişti. Setimin eli titredi. Göz.. 
leri titredi. 

Son nefesini vermişti. 

Gübre yerine 
amonyakll su 
Avrupa ve Amerikalılar için sodalı 

..u dedikleı-i tekersiz gazoz en serinleti

ci içkidir. Bunu oralarda hemen herkes 

çok sever. Soda adını verdikleri bu içki 
karbon diyoksitli sudan batka bir şey 

olmadığı için faydası yalnız ins:ınlara 

mahsus değildir. 

Asri çiftçi şimdi mahsulerini bayüt
mek için toprağa gübre atmıyor. Güb-

re yerine bu işi, sadece gaz bidonunu 
açmakla görüyor. 

Nebatların büyümesi için karbon di
yoksit ihtiva eden suyun çok faydalı 

olduğu eıskidenberi bilinirdi. Şimdi de 
mesel& hububat yetittiren tarlalar amon 

yaktı sul<.rla sulanmakta ve bundaa 

Veziri Azam Piri paşa, yeni yapı. 

lan geminin tecrübe için denize indi. 

rilmi l olduğunu söylt>di l'e kaptan pa. 
şanın affedilmesini diledi. 

büyük faydalar &örülmektedir. 



Yeni muallimler 
Gazi terbiye enstltilsii ile Konya, Jzmlr 

muallim mektepleri mezunlarının 
tayin listesi 

İstanbul kız Ye erkek munllim sire, Sakine Kastamonuya, Samiye 
mekteplerinden bu sene mezun olan Manisaya, Lütfiye Izmirc, Fıtnat Yoz. 
genç mualJimlerin nerelere tayin edil. gada, Şükriye Eskişehire, •~mine l\1.a. 
diklerini dün yazmıştık. Bugün de nicıaya , Belkıs Ye Hatice Zonguldağa, 

Gazi terbiye enstitüsü. lzmir kız ve er. Saadet lspartaya, Zeliha D. Bekire, 
kek m11allim mekteplerile Konya mu. l\ldahat Fatma Zonguldağa, ltemziye 
allim m«?ktebi mezunları ara..-rndan lzmire. ,\yşe lı:;partaya, Halime Balı. 
ve hariçten yapılan tayinleri yazıyo. ' kesire, Huriye Gümü;:;ancye, Nazike 
ruz: lspartaya, Süreyya Yozgada, Münife 
Bazı enstltUsU mezunları Denizliye, Zişan Afet Samsuna, Eltaf 

Ankara Gazi Enstitüsü mezun la. Zonguldağa, Remziyr Yozgada, Feri. 
rından Mürşide Akhisar ortaya, Mt'- ha Balıkcsire, Şaziye Jzmire. 
lahat Konya muallime, Hafize Her. lzmlr erkek muallim mektebi 
gama ortaya, Hatice Samsun ortaya. mezunları 
Saadet F..skişehir lisesine, Fahriye Si. lzmir erkek muallim mektebin. 
Yas lisesine, Nihal Ankara birinci or. den lbrahim lzmir<'. Şadan l\tanisaya, 
taya, Hacer NaziJli ortaya, Hatice Cihat .Ağrıya , Tevfik lzmin>, l\lusta. 
Samsun ortaya, Aliye Bergama orta. fa • 'iğdeye, :\tuzafflır Denizliye, Ha. 
ya, Nerime Antalya lisesine, ~taliha lil Kütahyaya, Hasan Aydına, Hakkı 
Denizli lisesine, Bedia lzmir kız lise. Muğ,l:ıyn, .Mehmet Erzururna, Orncr 
sine, Sabahat Karataş ortaya. Eskişehire, aban lznıire, Mürsel An. 

Yüksek mnaJJim mektebi mezun. ta1yaya, Hasan Aydına, ~eşet Kar~a. 
lanndan Meserret Balşkesir lisesine. Şemsi :\lani~y:ı, Mehmet Azmi Bolu. 
Melahat Samsun fü;esine, Pakiu ya, Mü~lim lzmire, Nihat Kar.sa. Meh 1 
Trabzon lisesine. met Emin lçele, Salflhattin Malatya. 
Konya kız mualllm mektebi ya, Kemal Çoruha, Emin lspartaya, 

mezunl•rl lbrnhim Konyaya, Alfte ttin Kütahya. 
Konya kız muaallim mektebinden ya, Hayrettin J{nrsa, Faik Kocaeliye, 

Hicri Ankara Gazi lisesine, musiki Halil BurFJı)a, Ali Nihat lzmire. Mus. 
muaJiim mektebinden Şükriye Adana tafa Urfnya, Cihat Bileciğe, Ahmet 
ktz lisesine, Şaziye Tokat orta rnekte. Denizliye, Abdi Durdura, .Alılettin 
bine. Çoruha, Hasan !\falatyaya, Salfıhat. 

lzmlr kız muallim mektebi tin Gümüşaneyc, lsınail Kar.sa, N<.'ca. 
mezunları ti Tekirdağıaa, Mehmet Afyona, Or. 

lzmir kız muallimden Münevver han Malatyaya, Mehmet Burdura, 
Balıkesire, Bedia Giresuna, Hikmet Rifat Mardine, Hakkı Abdulbaki Ço. 
Samsuna, Zekiye ve Mürünet Balıke. ruha, Şeh:ıhettin Malatyaya, Fethi j 
sire, Sabiha Tekirdağına, Emine lzmire, Ali Rı:ım Güıniişaneye, :Ekrem 
Zonguldağa, Faliha Izmire, Fatma Çoruha, Hasan Ali Erzuruma, Mus. 
Balıkesire, Nezahat, Havva ve Sıdı. tafa Karsa. 

ka Aydına, Gülsüm Yozgada, Rasime Hariçten fayln edilenler 
Meliihat lspartaya. Şükriye Bahke. Nazire Ankara Gazi lisesine, Nuh 
s ire, Kadriye Gümüşaneye, Hikmet Yaşar Ankara ikinci ortaya, Hefik 
Anta1yaya, Kudsiye lspartaya, Şa • Fikret Kars lisesine, Şefika Heybeli. 
hende Ye Nazlı Zonguldağa, Kadriye! ada ortaya, Fatma Meliha İstanbul 
Yozgada, Rebia Afyona, Nafia Toka. kız lisesine, Sevim Kadıköy ikinci or. 
~la, Hayriye Burdur~ Nimet Balı'ke. taya tay\n olunmu~lardır. 

Namuslu hizmetçi 
V<0>ksa gündüz klYIO&Dıl00 0 g~©<e 

snoaın-ıoo cDlfllsU!fil©l®lfll mfty©ID 
Fransız polisi cinayet:in 

araştırıyor 

sebebini 

(PaT'.isten yazılıyor) 
Britani vilityetinin küçük, fakat, çok 

tirin kasabası Landry Belediye r · .i 
mösyö Maudetyi herkes sever. Hele, yir· 
mi üç yaşındaki çok güzel hizmetçisi Au 
gustin Royere bayılmıyan yoktur. Bu 
kızcağız geçen gün odasında ölü olarak 
bulunmuştur. Kafa tasının birkaç yerin-f 
de de kırılma ve zedelenme iz.teri göri..l 
müştür. Ölünün yanı başında bulunan h , 

uçlarından kan damlayan bir haçla üstür. 
de "Parisin eğlence yerleri rehberi,, ya· 
zılı hırpalanmış bir cilt cinayetin yegane 
ip uçlandır. 

Augustine şehrin bütün erkekleri ba
yıldığı gibi, ev kadmları da Fransada eşi 
bulunmayan model bir hizmetçi sayar
lardı. 

Kızcağız sessiz, sakin, terbiyeli, çalış
kan, tutumlu olduktan başka sadakat 
ve nannısun timsali idi. 

Bir gün belediye reisi ava çıktı ve evini 
on beş yaşından beri yanında bulunmak
ta olan Augustine bıraktı. 

O gece Belediye reisinin şarap taciri 
olan damadı mösyö Briyon kayın baba
sını ziyarete geldi. 
Kapıda Augustini boş yere birçok ça

ğırdıktan sonra eve girdi. Augustin ) .. r. 
çıplak bir halde ve kanlar içinde yatagı 

1 na uzanmış bulunuyordu. 
Görünüşe göre kafası bir şişe ile ya

rılmıştı. Şişenin parçaları döşemenin üs
tüne dağılmıştı ve kendi beyaz gömlek
lerinden birisile de ağzı tıkanmıştı. 

Odada didişme izleri görülüyordu. 
İskemleler kırılmış masalar devrilmişti. 

Yerde, eskiden duvarda asılı duran, 
fil di~ i haç vardı. Yatağın yanı başında
ki bir masanın üstünde "Parisin eğlence 
yerleri rehberi,, adlı bir kitap duruyor
du. Kitabın Monmantr gece hayatını 

tasvir eden sayfası açıktı. 
Acaba Augustin bir Sadiste kurban mı 

olmuştu? Poliıı doktorunun yaptığı mu
ayene böyle bir ip ucu göstermemiştir. 

Acaba cinyaetin sebebi hırsızlık m. idi > 
Oılasından hiçbir şey a5ırılmaını ştı. 

Öldürülmeden birkııç dak.ka evvel 
bu namuslu ve uslu kız nasıl olur ela 
Parisin sefahat hayatına a it rezilnnc 
şeyler okurdu? 

Acaba namuslu görünüp de samnn 
altından su yürüten ve gündüz külahlı 

gece silahlı gezen sinsilerden miydi? .. 
Polis bütUn bu suallerin karşılıkla

rını bulmak için boş yere zihin yor
muş, fakat, tahkikat esnasında da tu
haf bir hakikata ula1]mıştır. 

Gerek kendisi , gerekse hanımı icin 
çok tutumlu olan Augustin tanıdıkla
nna faizle kilçük miktarlarda para ik 
r a 7, edermiş. 

Borçlula:nndan birisnin paraya <lair 
kavga esn:ısmda onu öldifrmii~ olma
sına da ihtimal verilmektedir. 
Yc~fmc ip urları 1dtanln k:rnh haç

tır. Bunlnnn UstUndc parmak izleri 
bulunmustur: polis de ı:;imdi h11 i7.lcr
rin sahibini aramaktadır. 

HABER - A1<şam poslas1 22 EYLÜL - 1936 
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Fransu; mec11wa9ınm, t1lmanyadaki lıapisha11elerin çokluğunu iddia etmek nwksadilc koyduğu harita (K i~aret• 
leri tecrit l:<ımfJlanm, siyah murohba far ı.slölılıaneleri, siyah noktalar da ha pishancleri göstermektedir. ı'1ccnııı* 

bu lıaril.ada yalmz siyasi malık•imların bulunduğu lıapishaneleri n gösi<'rildiğini yazıyor.) 

ALMANYADA 225.000 SİY ASI 
MAHKÜM VARMIŞ! 

Bu mahkumların mahbusiyet müddetlerinin 
yek Onu 600.000 seneyi buluyormuş 

Almanv.:ırlnki mahküml:ır hak. 11 :l ''l'n7:ı ı•d ;ı,,ı .. ,. .. .ı : 1....,;~#ir i\1 ... -· • ' · ' ._ ~.ı, ı .- ;ı_1 •• _1 ___ n. ı._ .. __ t . ! _,.,. 

kındn bir tetkik) apan Jt'ransızca "Vu. fok et dahilinde ayrıca 1 10 mahkeme sela Zwickau hapishanesi 400 kfşl 
mecmuası, r~mi Alman statistikleri. vard ı· ki bunların her birinin hususi iken ~imdi burada 1:!00 mahküm ınall• 
Alman gazetelerinin neşriyatı ve ha. lıire:· hapishane.;o;i mevcuttur. Ayrıca pus . bulunmaktadır. Hapishanelerde 
riçte yapılan tetkiklere iı;;tinat ederek Alman siyasi polisi "Ge4<>tapo,, nun da yer kalmadığı için muhtelif adJarll 
şa .. ılacak rakamlar yermektedir. hapishaneleri Yardır. Hapishaneler kamplar ihdas olunmuştur. 

Bu mecmuanın, hakiki Hı;ikalnr. 

la isbat edilmiş olduğu kaydile nır. 
diği rakamlara göre, Almanyada 193..~ 
senesinde 40.oo:ı, 1934 de 70 000, 19:15 
de S:i.000 ve 19:36 nın ilk aylarında 30 
bin kişi siyasi cürümlerle mahkum e. 
dilmi~le!·dir. Böylece üç seneden bi. 
raz fazla bir 1.aman içinde Almanya. 
da 22fi.OOO kişi siyasi cürümlerle mah. 
kum olmuşlardır. 

Yerilen cezalar müebbet, ı;;, 10, 
12 ve S ~ene hapistir. 22).000 mahku. 
mun cezalarının yekünu 60:>.000 sene 
hapistir! Halbuki Bism:ırk zamanın. 

da hHe on iki sene zarfında siyasi cü. 
rüm ier dolayı~iyle ancak 1000 sene 
ha pi.-. CCT • .a~ı \'eril mi ~ti. 

2:?:i.OOO kişi Almanranın ~imdiki as. 
keri tcşkili'ıtiyle be~ kolordu me,·t·u. 
du demektir. Bu adamlar clele n r 
seler Paristen Eks lft : . · pel'c kadaı 
bir mesafe kııplarlar. 

Gene Fran.sız mecmuasının yaz. 
dığına göre, Naziler Almaııya<la .siya. 
si mahkumlar için 112 "'J'cnio kampı .. Iliııdcnburg balonu Neuyork ikcriııde ııçarkcıı bir tayy,. ı bıt foto~rafı ı1: 

mı§lır. lnsaıı zeki ve saiindcıı çıkaıı bıt manzara cidden heyecan 1:C~ 
(Ç©>ClYlk ve 
askeırDDk 

Mtısolini İtalya için daha fazla çocuk ' 
ve mükemmel bir askeri teşkilat iste . 
rnektedir. 

Bu hafta Romada aktedilen bir kabl
r;e toplanmasında hükumet ve belediye 

memuriyetleri için evElerin bekarlar:ı 

tercih olunacağı kararlaştırılmıştır. Vi
layetlerle kaza belediyelerinin daha faz. 

lcı evlilik ve doğum primleri verebilme
leri için tahsisatları arttırılmıştır. 

İki.ı ve üçüz cioğuran analara hustısi 
para mükafatları dağıtılacaktır. Sekiz 

çocuk babasr olanl: r çocuklarının hep 
sini bedava tahsıl ettireceklerdir. 

Musolini kabine toplanmasında ''mu
ayyen bir müddet içinde ordu teşkilatı 
nı en mükemmel bir hale getirmek ve 
.:skeri hazırlıkları beynelmilel vaziyete 
göre düzeltmek için münzam tahsisat 
kabul olunacaktır.,, demiştir. 

bir heybettir ! 

Trebitç Linkoln 
sahnede 

gene 

Uzak şarkın müt 
J.ı:: casusu papaz 

Çao Kung daha 
doğrusu tngilizle • 

rin sabık Darbing · 
ton saylavı Trebitç 

Lınkoln'ın hariku • 
lade sergüzeştleri · 

ni okı•yucularımı • 
za eskiden uzun u-

zadıya 

tık. Bu 
anlatmıı -

adam bir 
iki senedir casusluktan vazgeçmiş ve 

Budizm dinine girerek papaz rütbesine 

çıkmış, Şanghayda inzivaya çekilmişti.! 
Son gelen haberlere göre P.3raıızlık yü· 

zünden Şanghayı terketmek mecburiY"' 
tinde kalmıştır. . 

Yanında iki erkek ve üç kadın mi!~~t: 
le beraber, daha iyi kc;rşılanacağınx u 
mit ettiği Tiençine gitmiştir. 

Çao • Kung Çinin Budist cemaati" : 
den mali yardım görmeye çok uğr~t , 
mış ve fakat teşebbüsleri boşa gitlfl1f 

tir. . tY 
Geı:en sene denizaşırı yerlerde 11'1 1~~ 

nerlik yapmnk için bir yelken gemisi.~~ 
. "ıu" sasına teeşbbüs etmiş ı:arasızlık yu 1 

den bu i~ de olamamıştı. Son bir~.ç 'e, 
içinde bütün limitleri suya dliturı' , 
gözlerini şimali Çine çevirmiştir. o~;.t 
da nisbcten dana mütaassıp olan BU 
leri kandırabileceğini sanmaktadır. 



r JQSQ 

Rusyadaki 

Sporcularımızın 
Evelki günkü karşllaşmalarının 

tafsilatı 

Bozkurt sahasındaki 

Eskrim 
Moskova, 21 (Radyo) - Eskrim mü 

sabakası dün saat 18 de kültür parkta 
Yapıldı. 

Türk takımı Enver, Cihat, Osman 11-
hamiden, Sovyet takımı Ki1imov, Arka 
eycv, Mordov, Nemcrovskiden mürck -
kepti. Parkta 20000 seyirci vardı. 

Localarda Sovyctlerin Ankara büyük 
elçisi Karahan ile Sovyet spor teşek

küUeri erkanı vardı. 
Başhakem Leningratlr bir spor mual

limi i::Ji. Yan hakemleri de Fuat ve Şe
fikti. 

Evvela Sovyet, sonra Türk takımı 
sıkarak kılrçlarile halkı selamladılar. 

Türk ve Sovyet marşları çalındı. Türk 
l?eyeti namına Enver rusça bir nutuk 
eöyledi. Çok alkıJlandı. 

Hoparlörlerle takımların isimleri söy
lendikten sonra mübarezeler başladı. Bi
rinci mübareze Sovyeclerin eskrim ~am 
piyonu olan muallim Kilimov ile Cihat 
arasmda idi. Sovyet hakemler Cihadm 
arka arkaya yaptığı vuruşları sayma-
yınca Türk yan hakeml~ri bu şekilde 
müsabakaya devam edemiyecekleiini 
söyliyerek çekildiler. 

Bunudan sonra bütün mübarezeler 
baş Sovyet hakeminin idaresi altmd:; 
f,eçti. ilk vaziyette Türk takımı 7-3 
mağlCıptu. 

Altı mül::-.1reze kalmrştı. Hağlubiyet
ten kurtulmak için Türk müsabıklar 

ft.vkalade bir gayret sarfettiler. 

yordu. Neticede i\hmet ittifakla galip 
ilan edildi. 

87 kiloda Mustafa Viriç ile karşılaştı 
Uzun boylu olan Sovyet evvela Musta
famn arkasına geçmek istediyse de Mus 
tda hücum etti. Hasmını ön çap
ıazile tutup bir çam devirir gibi yere 
<.muzlarının üzerine düşürdü ve 1,40 sa 
r.iyede tuşla galip çıktı. 

Ağırda Necmi ile Gonca karşılaştı. 

Çobanın mliteadöıt defalar yendiği Gon 
ca tu~la Necmiyi yendi ve Türk takımı 
4-3 galibiyeti kazandı. 

Sporcularımız 
Bugün Lenlngrada 

gidiyorlar 
Moskova, 21 (Hususi) Sporcuları -

n.ız son temaslarını bugün yaptılar. 

Heyetimiz şerefine resmi bir ziyafet 
verildi. Yarın da bir çay ziyafeti veril -
dikten sonra kafilemiz yarın gece 24,5 
te Leningrada hareket ~decek, 23 eyliil 
de Leningratta bulunacaktrr. 

Leningratta da futbol, güreş eskrim 
temasları yapılacaktır. 

Fransız teniscisl 
Hanri Cochet 

Rusyadan döndü 
Sovyet Rusyaya gitmiş olan dünya

nın en iyi tenisçilerinden Fransız Han
ri Cochet üç gün evvel Parise dönmüş
tür. 

Cochet Fransız gazetecilerine Rus-
Enverin son müsabı:kada beş vuruş daki statlarla, Sovyet tenisçilerinden 

'anması. buna mukabil hic vurus alma- «>iM.yôglc ı..=ı.oetnıi§tir. 
ması lazımdr. Enver hasmını be§-Sıfır ___ __; ______ ...._ __ ~--

yenince her iki takım elli yedişer vuruş Vefalılar BakırkUyde-
ıa berabere kaldılar. k I k d J 

G 
.. 

1 
maçı azan ı ar 

ureşter Pazar günü Bakırköy İstiklal !d-
man yurdu sahasında Yurd genç takı
mile Vefa klübü genç ekibi bir mac: Eskrimden sonra güreş müsabakaları 

>apıldı. tık olarak 56 kiloda Hüseyin 
1'endi sikletindeki Sovyetle karşılaştı. 

İlk on dakika Hü,seyinin ataklarile geç
ti. Rus mütemadiyen minder haTicine 
hçıyordu. Bu hal Türk hakeminin gö -
·cünden kaçmadı. Sovyet hakemlere şi
kay:et ctti. Sovyetler bu itirazları dinle
medilet'. 

Hüseyin güzel bir bel kavramasından 
rüplekse geçti. Fakat ikisi de ayağa 
:i;alktılar. On dakika sonunda Hüseyin 
ayakta güreşmeyi istedi. Ve on dördün
cü dakikada Hliseyinin güzel bir bel 
tel kavraması tuşla neticelendi. Sovyet 
güreşçi iki ayağı biribirine taktldığr i
çin kalkarken dü§tü. Yarı baygın ring· 
ten indirildi. 

61 kiloda Ankarah Ahmet geçen se
ne Yaıann 1stanbulda yendiği Baru
kofla güreşti. Ahmet formunda değildi. 
Güreı Sovyetin favullerile geçt i. ikinci 
on dakika sonunda Sovyet güreşçi hük
men ve ittifakla galip ilan edildi. 

66 kiloda Saim Yegenofla güreşti. 

Güreşe gayet yavaş başlayan Saim biraz 
Eonra re.lto ile yere düştü ise de köprü 
ile kurtuldu ve hemen ayağa kalkarak 
fc.ikiyeti ele aldı. Saim rakibini çok hır-

ııalamaya başladı. Dokuzuncu dakikada 
l:.ele daldı, arka} a geçti. Sovyeti yere 
düşürdü. Yandan sıyrılıp hasmının üs
tüne çıkacağı sırada Sovyet Saimin ko
hınu tutarak üstüne atladı. Saimin yap
r.ıak istediği oyun m:.ıvazeneyi bozdu. 
Sırtı üzerinde dönerek yenildi. 

72 kiloda Nuri Şikayefle karşılaştı. 

İlk on dakika beraberlikle bitti. Nuri 
l hde~bire başlayan müthiş bir kulak 
ağrısına rağmen canla başla çalıştı ise 
ac oyun tatbik eciemedi. Son dört daki-l 
ka ayakta geçti. Neticede Nuri hükmen 
galip ilan edildi. 

yapmışlar ve Vefalılar 2-1 galip gel
miştir. 
Aynı klüplerin birinci takımları ara 

sındaki müsabaka çok heyecanlı ol
muş bunu da Vefalılar sıfıra karşı üç 
go11e kazanmışlardır. 

Vefa k ltlbtlnUn 
kongresi 

Vefa ldman yurdu pazar günü fev
kalade kongresini yapmıştır. İdare he
yeti raporu okunmuş ve ittifakla ka
bul edilerek, eski heyeti idare azala-! 
rından bir ikisinin vazifelerine devam 
edemiyecekleri anlaşıldığından boşa

lan yerlere yenilerinin seçilmesi için 
yeni bir heyet intihabına karar veril
miştir. 

!ntihabatta: Reisliğe Vefa lisesi es
ki mezunlarından Vasn Akın, azalık
lara da; Ramiz Şahin, Hamdi Dağlı, 
Arif ve Hasan seçilmişlerdir. 

Vefalılara muvaffakiyetler dileriz. 

Futbol maçları 
Pazar günü Bozkurt sahasında bir 

çok spor temasları yapılmıştır. 

Daha saat on ikide Halıcıoğlu genç 
takımile Bozkurt genç takımı karşı

laşmışlar ve üstün bir oyun oynayan 
Bozkurt gençleri 3-0 galip gelmişler
dir. 

Bundan sonra Feneryılmaz B ile 
Eyüp B takımlarının maçı yapılmış
tır. Bu da sıfıra karşı bir golle Fener 
yılmazlıların galebesile neticelenmiş

tir. 
Saat dörtte Eminönü Halkevinin 

gayri federe klüpler turnuvası birin
ciliğini kazanan Bozkurtla, İkinci Fa
tih ldman yurduna kupa ve madalya
lar; Halkevi spor komitesi reisi Sami 
tarafından dağıtılmıştır. 

Bay Sami Bozkurtluları gerek gü
zel sahaları ve gerekse turnuvada bü
yük muvaffakiyetlerinden dolayı teb
rik etmiştir. 

Bu merasimden sonra Eyüp ve Fe
neryılmaz birinci takımları arasında
ki günün en mühim maçına başlan

mıştır. Hakemliği Eyüplilerin muva
fakati ile Feneryılmaz baş kaptanı 

Talat ifa etmiştir. 
Oyun çok sert oynanmıştır. Eyüp

lilerden bilhassa Sabri ve Nurinin bir 
sporcuya yakışmıyacak derecede kaba 
oyunu halk üzerinde hiç de iyi bir te· 
sir yapmamıştır. 

Eyüp klübü idarecilerinin bu gibi 
oyuncularım ikaz edeceğini ümit ede
riz. 

Çığrından çıkan maç ikiye karşı üç
le Eyüplilcrin galibiyelile bitmiştir. 

R. Estaçcr 

Blnlcllerlmizln bir 
muvaffakiyetl 

Viyana 21 (Hususi) - Bugün Balve
der atlı müsabakalarına on üç milletten 
~·üz otuz üç at girdi. BunlarBan yalnız 
en sekiz at parkurları hatasız yapabildi 
ler. 

Bunl:ırın arasında yüzbaşı Gürkan 
Gedük adındaki atla hşinci, teğmen 

~aim Polatkan Kısmet:~ onuncu geldi· 
lcr. 

a lYI g lYı ını 11< lYı 

Tenis maçları 
Dağcılık klübünde yapılan (Üstün 

dağ) kupası tenis maçları pazar günü 
nihayetlenmiş ve tek erkekte Suat tek 
kadında bayan Grodestki, çift erkekte 
_Suat - Sedat ve muhtelitte de bayan 
Grodetski - Vedat Abut çifti maçları 
kazanmışlardır. 

Müsabakalardan evvel Mısırlı şam

piyon Hasan kupa galibini dcfiye et
miş ve federasyondan alman hususi 
müsaade üzerine galibin Ha.sanla kar
şılaşması kararlaştırılmıştır. 

Maç bugün saat üçte Dağcılık klü
bünde yapJlacaktır. 

Bundan sonra turnuvanın çift erkek 
galibi (Suat ile Sedat) da (Hasan -
Vedat Abut) çiftile ayrı bir maç ya
pacaklardır. 

l r 

79 kiloda Mersinli Ahmetle Vilnof 
güreşti. Uk on dakikada Ahmedin faik· 
niire§mesine rağmen beraberlik kararı! 
\erildi. Ahmet hasmını yere kaldırıp 

"uruyor, havada <lolaşt:rıyordu. Halk 1 

Jrıütemadiyen Mersinli Ahmedi alkışlı- 1 
iskemle üstündeki kadın, yerdeki ı•e lı.cı;a boylu kocasına: 

- Kocacığdm, şu önde koşan. kinı aeaba? ... 

Moskovad aki 

İ kinci maç 
Dünkü müsabakada takımımız 

3 - 1 mağlup oldu 
MoskÖva 21 (Hususi muhabirimiz

den) - Futbol takımımız bugün ikin
ci maçı Dinamo stadyomunda !spartak 
klübü takımile yaptı. Hava rüzgarlı 
ve güneşli idi. Stadyomda gene 100 bin 
seyirci ve bu meyanda Sovyetlerin An
kara sefiri Karahan ile diğer Sovyet 
erkanı bulunuyordu. 
Takımımız sahaya ı:ıu kadro ile çık

tı: 

Cihat - Fazıl, Hiisnü - Fi"kret, 
Esat, Reşat - Danyal, Şeref, Fuat, 
Sait, Necdet. 
Maçı Suphi Batur idare ediyordu. 

Maçtan evvel İstiklal mar~ımız, son
ra Sovyet marşı çalındı. Bayrak teati 
edildi ve 16,30 da maça başlandı. 

Dünkü takımımızın en iyi oyuncusu 
ılı üdaf i Hüsnü 

İlk akını Sovyetler yaptılar, ve bu 
akın of saytle kesildi. İlk dakikalarda 
iki tarafta da bir üstünlük yok. Fakat 
bizim çocuklar geçen defa kine nisbet
le daha temkinli oynuyorlar. Bilhassa 
müdafaada Hüsnü fevkaltı.de güzel oy
nuyor. Bu arada Esadm uzaktan çek
tiği kuvvetli bir şüt kale direklerini 
yahyarak dışarıya gitti. 

12 inci dakikada Sovyet solaçığı 
yıldırım süratile kalemize indi, topu 
sağaçığa geçirdi, sağaçık da bekletme
den sağiçe verdi, sağiçin kuvvetli bir 
şütü Sovyetlere ilk golü kazandırdı. 

Bu gol Sovyetlere bariz faikiyet te
min ettirdi. Mütemadiyen hücum edi
yorlar. 

15 inci dakiakda gene Sovyet sola
çığı topu sürerek kalemizin yakınına 
kadar geldi, kuvvetli bir şüt çekti, top, 
Cihadın ellerinin üstünden kayarak 
ikinci defa kalemize girdi. 

İki sıfır mağlup vaziyete girdikten 
sonra, bizim çocuklar bütün gayretle-

rini sarfederek hücuma geçtiler. Bu 
arada muhacim Necdete favul yaptı
lar, bundan istüade edemediğimiz gibi 
bunu takiben verilen favul cezaların

dan da bir türlü istifade edemedik. 
Takımımız, mutlaka gol çıkarmak az
mile oynuyor, oyunda hakimiyeti al
dık. Fakat gol atamıyoruz. Bu sırada 
Sovyetlerin bir akınını ancak kornerle 
kesebildik, onlar da bizim bir akınımı
zı kornere attılar. 

Biz h8.la hakim oynuyoruz. 36 mcı 
dakikada Fikret topu sürdü. Danyale 
vermeden kale önüne kadar indirdi. O
rada iyi yer tutan Sait güzel bir kafa 
vuruşile topu, Sovyet kalecisinin elle
ri arasında geçirerek kaleye soktu. 

Bu golün hızile takımımız arka ar
kaya hücumlar yapıyor. Fakat Sovyet 
kalecisi, bütün hücumlarımızı durdu
ruyor. llk devre 2-1 mağlübiyetimizle 
bitti. 

i kinci devre 
İkinci devre takımımız değişik ola

rak çıktı. Solaçık Danyalın yerine 
F'ikret geçti. Fikretin yerine de İbra
him girdi. • 

Gene ilk akını Sovyetler yaptılar; 

bu hücumu, topu kornere atmakla dur
durabildik. Fikret, güz.el bir akışla 
Sovyet kalesine kadar indi. Sovyet 
müdafileri topu kornere attılar. Takı· 
numız çok güzel hücumlar yapıyor, 

Sovyctler adeta müdafaaya çekilmi§ 
vaziyettedirler. 

Biz oyuna tamamen hakim vaziyet
te iken Sovyetler güzel bir akınla ka
lemize inerek üçüncü gollerini yaptı
lar. Bu golden sonra Fikrctin güzel 
bir ortasını kornere atlılar.; ikinci bir 
hücumda da Fikreti düşürdüler. Kor
ner ve favullerden istifade edemedik. 

Gene karşılıklı hücumlar başladı. 

35 inci dakikada bize gene favul yap
tılar. Bundan da jstifade edemedik. 

Bu esnada Sovyetlerin bir akını sı
rasında kaleci Cihadın parmaklann
dan birisi kırıldı ve hastahaneye kal
dırıldı. Yerine Uzun Necdet geçti. 

42 inci dakikada Fikretin güzel bir 
ortalayışı avut oldu ve bu müsabaka 
da 3-1 mağlubiyetimizle bitti. 

Oyunun heyeti umumiyesi zevksiz 
oldu. Takımımız ancak ikinci devrenin 
yirmi dakikasında tam oyunlarım gös
terebildielr. Hakkı ve Fikret çok iyi 
oynadılar. Sovyet takımı çok sert bir 
oyun çıkardı. 

DUn geceki ziyafet 
Sovyet spor teşkilatı dün gece Di

namo stadyomunda sporcularımız şe
refine resmi bir ziyafet ve:rmiştir. Ya
rın saat beşte de bir çay ziyafeti ve
rilecektir. 

Gazetemizin su topu 
• 

şampıyonası 
Federe, gayr ifedere bütün klüplerin, 

~~kteplerin iştirak edebileceği 
musabakalar 26 Eylül cumartesi 

başlıyacak 
G~zetemiz tarafından büyük bir su topu ~mpiyonası hazırlanmaktadır. Su 

sporlan federasyon ve ajanlığının kontrolü altında yapılacak olan müsabakaların 
~eraiti şudur: 

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

2 - Müsabakalar turnuva usulile yapılacaktır. .. 
. 3 - Maçlar iki kategori üzerine yaı·ılacak ve büyükler ile küçüklerin ~arn

pıyonlan gazetemiz tarafından ayn ayn konacak olan iki kupayı kazanacaklaıdır. 

4 - Karşılaşmalann tarihi 26 cylfıl cumartesi ve 27 eylul pazar g-ünkridiı. 
. 5 - Turnuvamıza girmek istiyen mektep ve klüplerin murahhasları, ea 

nıhayet 23 eylfıl çarşamba günü akşamına kadar hergün gazetemiz spor serviıi
ne müracaatla kayıtlarını yaptırmaları lazımdır. 

6 - Su ıporlan latanbul ajanı tarafmd.-:.n çekilecek kur'a ile turauvamuı1 
başianacak ve hakem1er su sporıan ıecierasyonu taraİınôan scçiicceittir. 

7 - Küçüklerin ve büyüklerin birincilerine gazetemiz tarafından konan k11' 
pa verilecektir. 



8 HABER - :A1işam post& 22 EYLUL - 1936 

74-

Mostasım yavaş yavaş hao~erlnl <;ekti ve Hatıralannı anlatan : EFDAıt TAL/.. T -205- Yazan: IHSAN ARtf 

Hllseynin sırtına saplamak için bütün 
kuvvetlle ileri atıldı kurtulduğuna sevinmiş· idamdan 

Garip bir endişe ile: 
- Yoksa müneccimin verdiği uyu

tucu ilacı fazla. mı kaçırdım? Fakat 
ne zarar! lster gebersin, ister geber
mesin ZUbeyde benim olacak! diye dü
§ilnüyordu. 

A:r. 110nra Zübeydenin Vücudu yavaş 
yavaş gevşedi .. Muntazam bir ııckildel 
nefes almaya başladı. Sanki derin ve) 
sakin bir uykuda bulunuyordu. 
Mustasım ke•di kendine: 
- Ubeydin verdiği ilı'.iç hakikaten 

mükemmel netice veriyor diye düşün
dü. Sonra hayvani şehvetinden dolayı 
titriyen bacakları büsbütün gevşedi 

Zübeydenin yanına bir deve gibi çök-ı 
w. 

• • • 
Zilbeyde, halife Mustasımm emrile 

Hilseyine sel".best olduğunu ve artık 
hiçbir iş kalmadığım söyledikten son
ra aşağıya inmişti. Hlla sarayın içini 
ve dışını sıkı bir muhafaza. altında 
bulunduran askerleri dağıttı, eski yer
lerine gönderdi. Bütün vaziyet normal 
bir şekle döküldükten sonra bahçeye 
çıktı. 

Ay ve tabiat ne kadar güzeldi bu 
gece! Fakat Hüscyinin kafasında bin 
bir fikir çarpışıyor, Birkaç saat içinde 
cereyan eden f evkalii.de vak alarm te
sir ile bir türm sakinleşemiyordu. 

Ya hele Zübeydenin sözleri? 
Onu odasına çağırmıştı. Ve oda.sına 

geldiğini kimsenin görmemesini iste
mişti. 

N'e vardı acaba? 
Ona Zübeyde ne söyliyecekti? Aca

ba hakikaten Güzide için bir şey mi 
söyliyecekti? Yoksa! 

.AA.~ f 0Ma.lu.? 
li~y!Jl anc:ı'Ko zaman ınsaıı kafa

sının ne kadar kötü fikirler ~ıyabi
lecek iktidarda yaratılmış olduğunu 

anladı. Niç4ı böyle düşünüyordu. Zü
beyde kendisini bazı mühim şeyler 
söylemek için çağırml§ olnmaz mı 
idi? Hem de sonradan sözünden vaz 
geçmiş. dairesine gizli olarak gelme
sine lüzum olmadığını ilave etmemiş 
mi idi? 

Peki o halde niçin evvela gizli ola
rak gelmesini lstemi§ti? 

Her işin altında bir takım gizli ma
nalar aramak saçma ve beyhude bir 
i§tir. Zübeyde pekala bu kelimeyi 
yanlı§lıkla., yahut bambaşka bir fikir
le, akla gelm.iyen meı;;ru bir sebeple 
aöyliyebiUr. 

Mesela, kim bilir? Zübeydeyi gitli 
bir tehlike tehdit edemez mi? 

Bn son fikir Hüseyini gayri ihtiya
ri Urpertti. 

Ona, Zilbeydenin velev gayet uzak 
ve mantıksız bir tehlike içinde olma-

sı fikri bile fevkalade tesir ediyordu. ti nı . Fak at bu 
Derhal onun yanına gidecekti. Bu 

sevinç çok sürnıedi 
kati kararla hareket etti. Fakat sara- - Senin benim fikrimde olmadığını rnı_ştr. Ne bir telaş eseri. ne bir asabiyet 
yın içine doğru değil. Hissi onu bilakis biliyorum. Miralay Baver de bana söy- etaimi gösteriyor, durgun, düşünceli 

bahçe tarafına doğru çekiyordu. Bu lediğin mülahazaları varit gösteren bir ve esrarengiz halini muhafaza ediyor -
hisse ita.at etti. Sarayın dı§ cephesin- kanaat izhar etti. Ustelik katil cinayeti du. Yalnız bir iki kere benim ve Baş -
de bir müddet ilerledikten sonra dur- irtikap ettiği sırada kendini bilmiyecek çavuş Raytın yüzüne sert sert bakmış
du. Ve başını havaya kaldırdı. kadar sarhoşmuş .... Binaenaleyh, bu he- tr. Herif fırsatını bulsa ikimizi de çiyçiy 

İşte camlarından ışık mzan bu pen- rif asılmaktan maalesef kurtulacaktır. yiyecekti. Ben onun bu bakışlarına o ka 
cerelerin arkasında Zübeyde onu bek· Yüreğime soğuk sular serpildi. Derin dar aldırmıyordum ama, Başçavuı Rayt 
liyordu. bir nefeı alarak dedim ki: hcmşerisinin ve en aziz arkadaşının ka-

Şüphcsiz yatmamıştı. Ve üezrinde - Emriniz ne ise o yapılacaktır. tili olan bu adamın böyle acı bakışlarını 
bir saat kadar evvel gördüğü beyaz, _ Bu sabah Kapiten Sedan telefon hiç hoş görmüyor ,mütemadiyen fogiliz 
ince, §effaf tülden gecelik elbisesi ce küfürler savuruyordu. Hani, çavuş ttti. Bugün bir Fransız vapurunun Kil· 
vardı. Bu elbisenin altındnn, harikula· Rayt da bir fırsatını bulsa, meşhur yum bana hareket edeceğini, bu vapurla bazı 
de bir sanatla İ§lcnmlş vUcudunuıı CDk- ruklarını adamcağızın suratına bütün 

'!>"' ağır mahkumların buraya göndcrilece-
li kardan daha beyaz ayakları yine kuvvetile indirecek belki, ne onu gözü 
görünecekti. Zübeyde ona yine ışıl ışıl ğini, eğer bizde de böyle kimseler varsa nü yummadan boğacaktı . 
yanan gözlerle bakacak ve tebessüm göndermekliğimi söyledi. Vakit hayli i· Şişhane yokuşandan inerek Karaköye 
edecekti. lcrlemişti. Şimdi batçavuı Raytla bera· <>radan da Galata rıhbmına geldik. Pek 

Hüseyin, inatçı pervaneler gibi ka- her mahkQmu al götür, Galatadaki de- az sonra cereyan edecek faciadan hepi
fasının etrafından aynlmıyan bu fi. ııiz polisinden alacağın bir motörle Fran miz bihaber otomobilden atladık. Mah
kirlerl kovmak için elini ümitsizce sal sız gemisine yetiştir. Kapiten Sedana te n.ut, biraz ilerde, gene ba~ı önde dalgın 
ladı. Ne mUmkUn ! lefon et de sizi beklesinler. ~ürüyor, etrafma bile bakmıyordu. 

O zaman Hüseyinin kaf ast öntine Selam vererek dışan çıktım. Zavallı 
dU§er glbi oldu. Çenesi göğsüne çarp· çocuğun idamdan kurtulduğuna sevin
tı. Şimdiye kadar içinde boğmll§ oldu nıiştim. Fakat bu sevinç çok sürmedi. 
ğu hisleri artık isyan etmi§lerdi. HU- Düşününce gideceği yerin bir mezardan 
seyin ZUbeydeyi seviyordu. Hüseyin, ve hidematr şakkaye mahkQm olmanın 
Zübeydeyi sevdiğini anladL ölümden bir farkı olmadığını düşün -

Hem de nasıl? düm. Zavallı çocuk t Kendi ordusunun 
Anlatılmaz! zaferini tes'it ederken başına umulma-
Hüseyin Zübeydeyi o kadar müthi§ dtk bir felaket eelmişti. Mukadderat t 

bir 8.§kla sevdiğini anladı ki bunun Derhal Kapiten Sedana telefon ederek 
dehşetinden o bile ürktU. Kendisini bir mahpus getireceğimi bildirdim. Son
sank'i. etrafı derin ve kara uçurumlar· ra da aşağıya inerek mahpusa ait sevk 
la çevrili fevkalide Yilksek bir kaya. evrakının hazırlanmasını bildirdim. Bu 
.lığın tepesinde zannediyordu. ZUbey· sırada Başçavuş Rayt da yanıma geldi. 
deye kal'§ı duyduğu bUyUk aşk onda Ona da hazırlanmasını tenbih ettim. 
bu hisleri yaratmıştı. Gayri ihtiyari: 

- Zübeyde, Zübeyde!. diye mırıl

dandr. O, "aşkın kuvvetini ancak şimdi 
Jnıayabiliyor, Eymene karşı vaktile 
hissettiği sempatinin bu müthiş aşk 

ka?'§ısında ne derece cılız kaldığını 
hissediyordu. 

Hüseyin aşıktı! 
BUtün aşıklar gibi o da başını limit· 

sizlikle salladı. Derin surette ıçmı 

çekti. Ve başını tekrar kal(lırarak göz
lerini Zilbeydenin odasına dikti. 

Sonra birdenbire karar verdi. Etra
fa seri bir göz atıp hiç kimse tarafın
dan gözlenmediğine emin olduktan 
sonra duvarların muntazam çıkıntıla
rına tutunarak tırmaıımağa başladı. 

Aradan bir dakika bile geçmemişti ki 
Hüseyin ta pencerenin yanına kadar 
tırmanmış bulunuyordu. Çekinerek 
odanın içerisine baktı. 

Aman Allahım ne görüyordu? 
MlimkUn mil idi bu"! 
Herhalde ya gözleri mUthiş bir ha· 

yal görUyordu. 
(Devamı var) 

Yirmi dakika sonra her §ey hazırlan· 
mııtı. Evrakı Ballara imtalatarak a§ağı 
ındim. İngilizlerin mahpus sevkine mah 

ıus garip bir usulleri vardı. Sevkede • 
c.ekleri mahpusun bileklerine takılan bi
leziğin uzun bir zinciri vardı. Bu zinci-

rin ucunda da ayrıca bir başka tek bile
ğe mahsus kelepçe b~lunrdu. Kelepçe -
nin birini mahpusun bileğine, diğerini 
de ona muhafızlık eden polise takarlar
dı. Bu usulle mahpusun yolda kaçması
na mani olmuş olurlardı. Çünkü bazı 
insanlar vardı ki elleri kelepçeli oldu
ğu halde bile gayet iyi koşabilirlerdi. 

Böyleleri bir fırsatını bulup da kaçmağa 
başladılar ıru kolay kolay tutulmazlardı. 
Ben aşağıya inince, katil Mahmudun, 
yerli Rumlardan bir gardiyan ile ayni 
vazilette kelepçelenmiı olduğunu gör -
cüm. Başçavuş Rayt beni görUnce bun
ların kapının önünde bekliyen arkcıaı 

açık fort otomobiline binmelerini em -
retti. Katille gardiyan yanyana yürüye
re!c arabaya bindiler. Biz de yanların; 

atladık. Mahmut, vaziyetini hiç bozma-

Galatada İngiliz deniz polisi kuman
c'anlığınm önünde durduk. Kapiten S( 
dan kendi emrindeki küçük motörlerden 
birini bizim için hazırlatmıştı. Buna ev
\"ela katili bindirdik. Sonra da biz at -
lcıdık. Motör biraz sonra açıkta demirli 
bulunan Fransız tilebine doğru ilerleme" 

ye başladı. Galata rıhtımı hayli kalaba· 
lıktı. Herkes bizi merakla seyrediyordu. 
Bindiğimiz motörü yerli Rumlardan bir 
kaptan idare ediyordu. Size bu motörün 
tiçimini de tarif edeyim: 

Bindiğimiz motör, büyükçe bir sanda· 
lr. benziyordu. Arkası açık ve kenarları 

parmakaıztı. ön tarafta küçücük bir kap 
tan kulübesi vardı. Ben ve baıç&VUJ 

Rayt kaptan kulübesine arkamızı ver-

miş, küçük bacaya dayanmış önde çö · 
melmiş vaziyette oturuyorduk. Katille 
gardiyan motöriln kıç tarafında yllzle-

ri kaptan kulübesine katJı olmak üzere 
~yakta duruyorlardı. 

Belki de bir hissikeblelvuku'la benim 
gözlerim Mahmuttan bir türlü ayrılmı
yordu. Onun dimdik azametli duruıu 

cfünyaya metelik vermiyen hali ve niha
yet o insana korku hisleri ilka eyleyen 
vah§i bakışları beni bu mukavemeti 

mümkün olmayan bir cazibe halinde bu 
adama doğru çekiyor,du. Motörün kıç 
tarafında bir tunç heykel gibi hareketsiz 

duruyordu. Gözleri gene sabit bir nok· 
taya dikilmişti. Onun bu manken gibi 
duruşunda ben ne imrenilecek bir haya-

tiyet tıeziyorum. Onun azmine, metaneti 
ne, soğuk kanltlığına, gururuna hay • 
ran oluyordum. Mümkün olsaydı onu 
''kahraman karde§im,. diye haykırarak 
eanlıp öperdim. Fakat, heyhat .. Ben 

cnun zindancısı gibi idim. O da bendf'P 
edileceği kadar nefret ediyordu. 

Mahmudun yanında duran Rum gar
diyan tamamen aksi bir karakter temsil 
ediyordu. O, riya, tabasbus, mel'anet, 
lıiyanet, hırs ve cehaletin bir nümuneıi 
halinde, ayakta miskin miskin aallanı • 
l'Or, ayaklarım açnuı, ağzını açmıı alık 
alık, ıebet>ini kendisinin de bilmediği 
küstah bir neşe içind.: etrafı seyrediyor 
du. Sebebini kendisi de bilmiyordu. Fa· 
kat ben anlıyordum ve o tahtenuurunda 
bunu idrak etmeden duyuyordu. O, bir 
Türkün daha ölüme sürüklenmesinden 
zevk duyuyordu. Belki o dakikada kar· 
puz kafası bunu muhakeme etmiyordu. 
Fakat o bir aairüfilmenam gibi mel'ne· 
tinin kendisine gösterdiği istikameti 
f,Örilyor ve oraya doğru yürüyordu. 

Ben bu iki adamı seyrediyor, ve böyle 
düşünüyordum. 

Motörümilz Kızkulesi civcınna gel • 
mişti. Şilep Usküdar sahiline daha ya· 
kın bir yerde idi. Birkaç dakika doğru 
ona yana§Cltak ve zavallı mahkumu Fran 
sız gardiyanlara teslim edecektik. 

Ona acıyarak bakarken Başçavuı 

Rayt kolumu dürttü. 
- Sen benim boksör olduğumu bilir· 

misin? 
- Bunu sen anlatmazsan nereden bi· 

lcceğim Rayt 1 
Uzun uzun güldU: 
- Dinle ben, asker olmadan evvel tn· 

gilterede sayılı boksörlerdendim. 
- Öyle mi tebrik ederim. 

- Sana bir boka maçımın hikayesini 
ıonlatayım mı? 

- Memnun olurum. 
Çavuı Rayt boka hikayesini anlatma· 

ğa başladı. Fakat daha vakaya yeni bat 
l;ımı§tı ki arkamızdan bir çığlık koptU· 

Başımı çevirdim. Gördüğüm manzara 
şu idi: 

Katil Mahmut, ağzı açık etrafa aval 
aval bakınan Rum gardiyana yapıınuıtı· . 
Herif bütün gayretile kendisini müdafa· 
aya çalı§ıyordu. 

Bu sırada Mahmut acı, kin dolu bir 
sesle haykırdı: 

- Ulan hergele 1 Sen de onlardansın· 
Gel, beraber gebereceğiz. V c akabinde 
kuvvetli bir çelme ile herifi denize yu· 
varladr. Ve tabii kendisi ona zincirle 

bağlı olduğu için o da arkadan suları 
<.taldı. Blr ıaniye içinde çırpıntılı ıular· 
da ikiıi de kaybolmuıtu. Debtetten açıl 
nuı olan gözlerle bu feci manazrayı ıcY 
rediyorduk. Hayret, heyecan ve korku • 
dan yerimizden kımıldayamıyorduk. 

(Devamı var) 

KADIMLAD BEMi 
v+NL'""O R/ HDsst ~oman 

- Muradcığnn ! Annem benim aynı 
zamanda aüz arkadaşımdır, sırdaşım
dır! - diyordu. - İçtiğimiz su ayrı git
mez. Biribirimi7.dcn hiçbir gizlimiz 
yoktur. Bilsen böyle bir annem olduğu 
için öyle bahtiyarım ki.. 

kat bir telgraf geldi de .. 
İsmetin kalbi çarpıyor .. Ondan .. Ge· 

çirdiği kabus, humma, buhran .. Hep
si, hepsi dağıldı .. Elleri titriycrek açtı 
telgrafı okudu: 

denbire uyandırmak Jçin kendilerinde 
ne gibi bir hak görüyorlar? Odasın• 
girilmesini menetmiş değil miydi? 

Zihnini toplamağa gayret ederek; 
- Saat kaç oldu? • diye soruyor· 

Nakleden Hatice Süreyya 
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İsmet pşıyor: ı 
.. _Kendimi şimdıye kadar an1aya-j 

mamrşım .. Ku\'\'etll olduğumu, hnyatı 
neşe tarafından aldığımı sanırdım .. 
Fakat acınacak derecede za.yıfmışım.,, 

Biran, yüreği sızlıyor: 
''- Ya onu kaybedersem.,. 
Gözlerini kapıyor. Dudaklarını ısı-

rıp başını sallıyor : 
"-Ya bir daho. gelmezse?,, 
Blr müddet dalgın duruyor .. Sisler, 

dimağını kaplamıştır. Fal:at ansızın, 
tuvalet odasının kapısının hafüçe gı
cırdadığını i~itiyor. Hizmetçisi Emine 
içeri girmiştir. Çalışmağa başladı de· 
mek- Neredeyse, buraya d::ı. gelecek ... 

- DU3ünccleıi devam ediyor: 
•·- Çok genç Murad .. Ona lmrşı aş

kını mUdaf aa için çabalaman beyhude 
zahmettir .. Kendini derle, topla .. Sen, 

imkansız şeyleri istiyorsun.. Bu dere· 
ce genç bir çocuğun bUtün hayat uzun 
luğunca devam decek bir sadakati bek
lenir mi .. O, senin oğlunun arkadaşı.,, 

İşte, İsmetin ahvalini yakından bi
len ve soğuk kanlı dü§ünen herkes 
onun hakkında bu hükmü verecek! 

EYet, Murad, Emsin arkadaşıdır. 
Fakat o, asla tıpatıp kendi y~ındaki
lerle ahbaplık etmemiştir. Dimağı in
kişaf etmiş bir çocuk olduğu için hep 
kendiden bUyükleri seçmiştir 

Ismet, artık, yan uyur yan uyanık 
vaziyettedir. Mukadderatını tayin 
eden gUnil görüyor. 

Enis, o gün ak.şanı yemcğ:nc bir 
dostunu gctirmi§ti. İsmetin küçük 
odasında Uç ki§i başbaşa vakit geçir
diler. Delikanlı, genç ve gUzel annesile 
çok mağrurdu: 

Ertesi gün, Murad, İsmetin evde 
yalnız bulunacağını bildiği bir saatte 
telefon etti. Bir bahane bulup Enisi 
bek:emek için geleceğini söyledi. Genç 
erkek, İsmetle bir müddet konuştu. 

BUtün aşkların başlangıçları biribir 
lerine benzer. Acaba tsmet bu çocuk
luklara dikkat ediyor muydu? Ancak 
yavag yavaş, ancak Muradın delikan
lılara mahsus yorulmayan ısrarları 
sayesindedir ki, İsmet, knqpsındakinin 
çocuk değil, manen yetişken bir erkek 
olduğuna kanaat getiı:di. Derin ve mu
vazeneli düşünce tarzı vardı onun .. E
ğer henüz yirmi bc3inde ise kabahat 
Muradda mı? 

Yeniden sıçradı .. 
Bu sefer muhakkak ki kapıyı vuru

yorlar .. 
Hizmetçisi Emine .. 
Hanımına baktı. Onu soltİk ve bit

i\ 'n buldu. Ne oldu acaba? Hasta mı? 
Fakat bunu sormağa vakit yok. 

- Rahatsız ettim, hanımefendi. Fa-

"Affını rica ederim, iş yirmi dört 
saat gecikti.,, 

Günün ilk ışıkları perdenin aralığın 
dan sızıyor. Yat.ağın bakır aksamını 

altın yaldızına boğuyor. Avizenin bil· 
lfırlarını tebarüz ettiriyor. Bunlar 
İsmeti canlandırdı .. D~mek ki bugün 
gelecek .. Demek bir fevkaladelik yok.. 
Gözlerlni kapadı .. Rahat bir nefes al· 
clı .. Nihayet, stikun içinde uyuyabildi 
Fakat hayatındaki tezat bu hadiseniıı 
böylece kapanmasilc bitecek miydi? 
Asıl mesele bu işte .. 

Adam sen de .. Şimdilik yaşıyor iş
te .. Bu yeter, bu kafi! 
Yatağında büzülmU~. rüyasız uyu

yor. Yorgunluk ve heyecan. bir ~ec·eı 
içinde onu hnrdahat ctmir.:tir. Niçin 
yeniden kendisini rahatsız ediyorlar 
ya? 

- İsmet ! 1smet! Kalk kızım! 
Annesi, ~"'•n.~n f!itmck kılıi'bnda 

giyitımiş, ka.rı:::Fmda duruyor. J{nslµrıl 
çatık. gözler· nde bir facia ifadP!ıİ. 

Yine ne istiyorlar ondan? Böyle bir· 

- On iki .. Uyan kızım .. Telgraf var· 
Telgraf mı? .. 
Annesi bunu nereden biliyor?.. 1311 

ne dc•rıeh ? .. Eli yastığının altına gidi· 
vor .. Ha.vır! Kendininki burada.. F'n· 
kat, ann~sinin elinde ba.~ka bir telgraf 
var .. Bu, ne demek? 

Hem de arık bir tcl~af ! Annesi ya· 
:ı ·r 

nılarak yahut kasten İsmete gelen bı 
telgrafı mı açmış? Bu, ne demek., 

- Huvdı kızım .. Hemen gideceği~· 
Ben !1az;rım .. Saat bir trenlle ridiyo· 
ruın ben .. Sen arka.dan yetiş1 rEin. 

f smet. şaşkın ba§ile evet işareti ~· 
pıyor. Bu kadınm seni çağırması W" 
demek ki 'lğır bir vaziyet var .. Çn.b111' 
yetişmeli! 

ZUbeydc hanımefendi. böyle söyle-. ır 
dikten sonra, odadan çıktI. Sofada b 
takım emirler verdiği işit:liyor. Gö~e 
kaş arasında kUçUk bavull!llu hazırtst· 
mış .. Art:k İsmetle me!5gul olmıyor" 
Biran p·-·cl trene yet::rımekten b:ışl<S 
bir şey dU~UndUğU yok. . 

(D~vamı var> 
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f)ingene ananelerin-! Şiktı,etler temenniler 
V \Deniz ortasında yeni 

~e büyük bir inkıl8p ~~=.~ ~~~ ~=.~.:::.k:"'. 
L A 1 h k • txmsızlık yüzünden gemilerle sahil ara-

0 S nge os ma emesı sındaki yolcu nakliyatı küçük vasıtalar-

~ingene kızlarını hürriyetlerine la idare edilmektedir. Bu hal, hususi 
şahısların ekseriya diledikleri gibi hare 

kavuşturdu 
ket ederek yolculardan fahi§ ücretler 
istemeleri yüzünden sık sık şikayetlere:" 
sebep oluyor. 

<Los Angclostan billliriliyor) 
Gilıcl çingene, Ned Adams çingene 
~ kocalarını kendileri seçme
li için büyük bir mücadeleye giriştı. 

bu romantik harbi kazanarak çin-

Jiln A&ıms 

~lik t.rn,indc yeni bir f ~sıl açb ; 1 
~llndi kendi ırkma mensup karn gözli: 
kara saçlı binlerce güzel kızın ateşin 1 

du~armda he~ onun adı dolaşıyor.! 
. Nedin ka.zruıdıgı harp netices:.ndc 
~lllgenelerin kız evlendirmek Jiindl' 
· -e:mı=ınr aacuert onadan kaıknmı t 
Oluyor. Bir ç'ingeno baba, kızını an-1 
~ p:ı.ra mukabilinde satarak ev1cn
dı..:-d· ""'-'- ı. Evlenecek delikanlı kese.c:ine 

~eninle kendine eş temin edebilirdi. 
;~eneler çok eski ~ir ırktırl_ar. Kızı 
d caya -~tma~ a~etı de kendıleri ka-
ar eskidır. Bır çıngene kızı gerçi is· 

lecliği delikanlıyı sevebilir. Fakat va
~acağı adam gönülli.lsü değil müzaye
ede en çok artıran olur. 

d ~ed Adams, bu adete karşı müca
elcsini Los Angelos hukuk mahkc 
i~in(i? ~aptı. Ve güzel kız lmr' • rı 
~ Vırcıniya ve Dinn uğruna ı. , ı , 

ıtırişti. 

ki Ü~ k~eşin en büyüğü 19 yaşındn
Jundur. Bu kızcağız kabile adetleri· 

ne göre evlendirilmiş bulunuyordu. 

Adamslar bir vakitler birçok mem
leketlerin çingene kabilelerine hiikiirn 
ran olan bir çingene kralının torunla

l"ıdır. Bunların amcnsı bundan birkaç 1 
Sene evvel, birlcşmiB Amerikanın bu··. 1 

t'· 
lln vilayetlerinden gelerek Los Ange-

10s da toplanan ummn çingeneler ta
~~fından c-ıngenc krallığına scçilmiş
ı. 

Bu romantik hikayenin dördüncü 
~ahsı da çingene adetlerine büyük bir 
taassupla bağlı olan Ef raim Adams
ltr- ki hem ailenin reisi hem de kızla
lln de.jcsidir. 

.A.ilenin bütün genç kızlarına koca 
buı:uı bu adam olduğu için torunu Jü-
11·· u.n kocasını da o tedarik etmiştir. 
~Ulduğu koca bizim paramızla tam 
~lira na.kit para vererek kızı alan 
~a Florcstir. Düğün Los Angclos 
~larmda kamplar kurularak, muaz-

~ ateşler yakılarak mutat musik 
~ dnnsla.rla yapılmıştı. 

banamn kuyruğu Efrainıin 16 ya
~ küçük torunu Virciniya için 
ite lroea. bulduğunu söylemesile ko:rr 
~-Burada Ncd ~qe ka.n.şmış ve 
~ clircmiştir. 

}ie<l kız kard~lcrini çok seven ve 
~lamı sa.adetini temin ctmeği vicda
'l! h!.r vazife sayım bir ağabc-ydir. 

l'fenıen Loe Angelos hukuk mahke

~5 '"ttraZ'ak kızların vasiliğini 

Dedesi Efraim de bir istida dayaya
rak çingene ndet ve n.n'anelcrinc mü
dahale edilmemesini dilemiştir. 

Yapılan dunışmada yaşlı çıngene: 

- Ben torınıumu satmadım; sade
ce çingene adetlerine göre evlendir

dim. Aldığımız paraya biz ağırlık de· 
riz ve bu para ile kızın cihazını tem.n 
ederiz. İnsana öyle bcs bedavadan kız 
da verilmez ya! 

Bence bütün erkekler alacakları kız 
Iarın ağırlığınca para saymalıdır ki.I 
kanları kendilerine saygı gösterebil
sin! 

Demiştir. 

Jün de mahkemede isbatı vücut et
miştir. Ate~ gibi parlayan alevli göz
leri, simsiyah saçları ve beyaz teni ile 
herkesin nazarlarını kendine çeken bu 
dilbere insnn çingene diyemiyor. Şe

hirli Amerikan kızlarından hiçbir far
kı yoktu. Hnkim kendisine: 

- Amerikan kanunlarına göre de
ğil de kendi kabilelcrin"zin yasalarına 
göre satılarak vnrd1ğımz kocanızdan 
mcmnunmusunuz? 

Diye sorduihı zaman Jiin gül\imsi
yerek inci gibi dişlerini .... r;.,t~rmiş ve: 

- Hiçbir ş"Hiyetim yok! 
Demiştir. 

Dün matbaamıza gelen İstanbul er -
kek muallim mektebi talebelerinden Hik 

met Erden Samsunda başından geçe,n 
bir vakayı şöyle anlattı: 

"Ben Artvinin Borçka kasabasında -
mm. Dersler başlamak üzere olduğun· 
dan Hopa tarikile İstanbula gelmek ü
zere Aksu vapuruna bindim. Vapuru • 

muz Samsuna geldiği zaman öte beri 
almak üzere, burada kara ile vapur a 
rasında yolcuları taşıyan motörlerden 
birine bindim. Bana, yirmi beş kuruşa 

mukabil gidip gelme bir bilet verdiler. 
Şehirde bir müddet dolaştıktan sonra 
tekrar iskeleye gelerek benim gibi ka
raya çıkmış olan birkaç kişi ile beraber 

motöre bindim .Motör hareket etti. 

Tam yan yola gelmiştik ki birdenbire 
motörün durduğunu gördük, ne olduğu-

nu anlamak isterken önümüze dikilen 
bir adam, eğer daha birer lira vermez-

sek bi:ı;i geri çıkaracağını ve bu suret 

le vapuru kaçıracağım·zı söyledi. Evve

lfi şaşııdık, fakat işin şakası olmadığı•u 
ve vapurun düdük çaldığını görünce lıa 
ğıra bağıra paraları verdik. 

Benim yanımda y.ılnız elli kuruş 1,,1-

Junduğu için lfıtfen ( !) bu parayı kabul 

ederek bir hayli de kiifrettiler. Gemiye 
Haltim bunun üzerine Jün hakkında 

ı çıkınca meseleyi süvariye anlattım, o d3 
hiçbir karar ,·crmeğe lüzum olmadığı-
m söylemiş ve Nedi ayağa kaldırarak: acentere bildirdi. Acaba bu işlerle uğ

raşan bir makam yok mu?,, 
- Küçük kız kardeglerinizin vasili-

y • Bu gibi şikayetleri sık sık duymakta-
b;nc sızi tayin edecek olursam evlen- . B . 1 v 

r:telcri için ne yapacaksınız., yız. u ış erle ugraşacak makamların 
· nazarı dikkatini çekeriz. 

Demi§tlr. S b h ) 
- Kız ktı.rd<>şlcrim evlenmek çağına 8 8 namaz 8rJOda 

n ı-ince kendileri kimi seçerlerse o imam niçin 
n,\a.'mla evleneceklerdir. bu 1 un m uyor 

Bumüiüzttfncnaldm: 
Tophanede K'araba~ta oturan A. Szrn 

- Pcld öyle ise: Virciniya ile Dimı :r 
' Özen imzasile bize yollanan bir mektup-

ta deniyor ki: 

''Tophanede Kılıçalipaşa camiinde 
sabah namazında imam ve müezzin hiç 

bir sabah bulunmazlar. Sabah ezanını 
lıalktan birisi gelişi güzel üs1Upsuz bir 

şekilde okur. Namaz ise gene halktan 
herhangi birisi imam intihap edilerek 
kılınır. 

İkindi ezan ve namazlar da ayni şekil 
dedir. Acaba bu caminin imam ve müez· 

::inleri yalnız öğle, akşam, yatsı ezan 
ve namazları için mi vi\zife görürler? 

Bu hal ötedcnberi her zaman devam et
mektedir. Naza~ dikkati celbetmenizi 

··-naat namına sayın gazetenizden C:i:e
rim. 

HABER: Vaziyeti yakınen bilmediği

miz için biz bu şikayete fazla bir şey i-

lave etmiyoruz. Yalnız 
dikkatini çekeriz. 

alakadarların 

::::::::::::::ı:::::::::. .. .:1:::::::a:•11 L ::S: 

li lTEB~~B~~r-~~PYK~:ı;.~osUNDA 1 
n . ırıncıteşrın erşembe akşamı i: 
il saat 20 de ft 
:i M AK BET fi 
,.ı u 
g Yazan: W. Shakespeare. Türkçesi:! 
:i M. Şükrü Erdem 
g FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

Virciniya Acüıms ı :: 0 K !i peret ısmı 
' •• 1:• D U D A K L A R l N 

yı Amerikan yasa ve adetlerine gör~'il y y M" d M·· "k M lı 
• t• ti k ·· . . . t . ıl azan: ves ıran e. uzı : au-:-

t• • nce vaın. ur çesı. rem eşıt: ) C ış rmc uzcrc sızı vası ayın et- 1• . y . T"' k . . Ek R · ı· 
un._ . . . . Ji Çocuk Kısmı 
Dıyreke kararını bıldırmıştır. ii F A T M A c ı K 

O kD O ceh ft n Yazan :Afif Obay. Müzik:Fehmi Ege. 
z e ır Cifi" ır '·aa:=•• ......... m 1 il •ımn 

Son on iki ay içinde Çinin eski Pekin 
yeni Pciping şehrinde 168 sift ikiz ço-

cuk dünyaya gelmiştir. Bu rakamlar """'------------• ... 
u:numi sağlık bürosunun neşrettiği do-
ğum ve ölüm statistiklerınden alınmış 1 

hri. k. l · ·· ·f • d ~ d 1 

Vakacı"ta satılık 
arsalar 

nz erın ur.er çı tı ogum an az son-

1 
ra ôlmüşler, ötekiler ise hayattadırlar. Yakacığın en güzel yeri olan Sa-

Bunlann altmı'i iki çifti erkek çocu' I natoryom caddesinde gayet ucuz fi
G3 çifti kız çoeuk mütebakisi ise kız \'e yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref oteJ müste
t'rkck olarak doğmuşlardır. 1'u on ilci cirine müracaat. 

ay içinde yalnız bir üçüzler doğumu -----------··--• 
kaydcdilmiıtir. 

Istanbul Deniz Komutanlığı 
Alma Komisyonundan : 

-

Satın 

5 - 10 - 1936 pazartesi günü ihalesi yapılacağı ilin edilen 1, 
3, ve ;4 numaralı Layterlerin tamir }erinden timdilik vazgeçilmiıtir. 

(1490) 

lstanbul Gilmrilklerl satış işleri 
MttdllrltlğOndeo: 

Gümrük satııından: ·Gemi ha;;dl 1373 kilo, kendir sicim 656 k. 
demir rabtiye 423 k. brom saç şişe 4 adet, selleloit kapsül 106 k. paslı 
demir katık 1561 k. sade cam lamba gulubu 672 k. pirİ!;Ç adi boru 
1977 k. lastik boru 438 k. bot kanaviça çuval 460 k. çatpd 225 k. de
mir oyuncak tramvay 346 k. pa!nuk kadife 280 k. ıerit halinde zıvana 
kağıt 7500 k. boı av fiıeği kovan 870 k. ipekli yünlü mensucat 162 

k. pamuk mensucat 1130 k . bütümen 19585 k. ıarap 111 k. pamuk 
ipliği 231 k. kullamlmıt deniz tarama r.ıaitine aksamı 1725 k. halı ta
miri için İpek ipliği 157 k. toz şeker 13100 k. telsiz \elefon .ıhize 

makinesi 57 kilonun satış ilanları münakasa gazetesinin 16/ 9 936 
günü nüshasındadır. Satışlar İstanbul gümrük binasındaki satış salo-

nunda yapılır, aynı günlerde küçük satışlar da bulunduğunu ve husu
si ıartlarımız salon kapısındaki levhada asılı olduğu ilin olunur. 

(1297) 

fstanbul 4üncü icra memurluğundan: 
Nasibe, Zehra, Feraset, Hüsniye ve Em inenin tasarruflarında 

olup yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına dört bin yüz lira 
kıymet takdir olunan Fenerde Tahtamin&re mahallesinin Külhan so· 
kağında eski 22, 22 mükerrer, yeni 34, 36 numaralı hududu, Y orgi 

Andiı ya evi ve muallim Dimitri evi ve Rif at evi ve yol ile mahdut i· 
ki kağir evin satılmasına karar verilmiıtir. Mezkur gayri menkulün 
evsafı aıağıda yazılıdır. 

Yeni 36 numaralı kısmına mermer merdivenle demir kapı
dan girilir. Zemin katında kısmen mermer döıeli bir antre ve tah
ta merdivenle çıkılan sabit dolaplı bir oda, birinci katında: Bir ıo
f a üzerinde sabit dolap ve üç oda, bir hela, çini döşeli sabit mer

mer ~ekneli maltız ocaklı mutfak mevcut olup mutfaktan demir iı
kara köprü ile bah~eye geçilir. ikinci katta bir hol üzerinde balko· 
nu havi bir oda ve diğer bir oda ve zemini çini maltız ocaklı sabit 
mermer tekneli bir mutfak, üçüncü katında, bir sofa üzerinde bir o

da, üç yük, bir dolaptan ibarettir. 34 numaralı kısıma tahta kapr 

dan girilir. Zemini çini bir antre üzerinde iki oda, bir kiler ~e mer· 
diven JLltında bir kömürlük, bir beli zemini çini maltız ocaklı sa· 
bit çamaşır tekneli tulumbalı kuyusu olan mutfak ve arkada zemini 
çimento bir kısım bahçe vardır. Birinci kat, bir ıofa üzerinde iki o· 
da ile sabit bir yük, bir dolap ve alafranıa ahıap hela ve terkoa te
sisatı vardır. İkisi bir çatı altında bu iki evin 34 numaralı kısmı-

nın nmin ve birinci katını teıkil etmekte ve 36 numaralı ise ikinci 
katta ahşap bölme ile ayrılarak apartıman haline kalhedilmittir. 

Mesahaaı umumi: 99 M2. olup bundan 67 M2. dört katlı iki ev 1 M2. 
yan aydınlık, 1 O M2. 34 numaralı evin arka bahçesi. 22 M2. 36 nu· 
marah evden geçilen üst bahçedir. 

Mezkur gayri menkul, açık arttırmaya vazedilmit olduğuısdart 
16-11-936 tarihine müsadif pazartezi günü saat 14 ten 16 ya ka· 
dar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy

meti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üze
rinde bırakılacaktrr. Aksi takdirde en ıon arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 1-12-
936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire· 
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 numa· 
ralı knnun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satıt peıindir. Arttır 
maya ittirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 
nispetinde pey akçesi veya milli bir b:.nkanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda di
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husj
le faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile }>ir
likte ilin tarihinden itibaren nihı.tyet 2C gün zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sa· 

bit ol.;nyanlar satıt bedelinın paylaımasından hariç kalırlar. Müte
rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve 
vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icarea: tavizi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla maliimat almak istiyenler 30-9-936 ta
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru· 
laqLk arttırma ıartnamesi ile 934 - 2476 No. lu dosyaya müracaat
la mezkUr d!'ayada mevcut vesaik; görebilecekleri ilin olunur . 

(1506) 

. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

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

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 
ikramiyelerle (50.0GOJ Jirahk iki adet aükifat vardır 
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RAD'Y(> 

f;o;T'L'"'BUL: 
18,30 çay saati, dans musikisi, 19,30 mono. 

ltğ, Pf§kin Teyze tarafmdruı, 20 Rıfat ve ar. 
kadas;lıın tarıı.fmdan Türk musikisi, 20,30 Ve.. 

C:ia Rıza.nm l§Urak -.; TUrk musikisi, 21 pl!k 

lr. sololar, 21,30 stüdyo orkestrası, 22,30 Ajan 
haberleri, 

\l\'ANA: 
17,10 eğlencelJ konser, konU§ma, 18,35 pi. 

)'ano konseri, konuşmalar, 20,05 saat, haber. 
ler, hava raporu, konu~malar, 21,05 musiki, 
22,40 haftanın makalesi, 23,05 haberler, ha. 
va raporu, 23,15 viyolonsel konseri, 23,55 ko. 
nu§ma, 24,10 ~ musikisi, 

ımıu.tN: 

18,35 Almnn sanaU, 19,05 MUnihten naklen 
eğlenceli konser, 20,05 spor konuşmaları, 20, 
20 ev musikisi, 20,50 günün akisler!, haber. 
ter, 21,16 edebi yayın, (musikili), 22,05 eğlen 
celi musiki, 23,05 haberler, hava raporu, spor, 
23,20 Mllnlhtcn naklen spor, 23,35 eğlenceli 
konser ve hallı: musikisi, 

BUDAPEŞTE: 

lS,35 koro konseri, konferans, 19,50 çin. 
gene orkestrası, 20,45 piyes, 22,45 haberler, 
spor, 23,05 gramofon, 24,05 cazband tnkımı, 
l,10 son haberler, 

BU'ImEŞ: 
19,05 gramofon, konferans, 20,25 Viyana 

musiktsi. konferons, 21 şan konseri, konfe. 
rans, 21,35 senfonik konser, 22,35 haberler, 
22,lSO konserin devam:, 23,25 gramofonla kon 
ser, 23,50 fraruıu:ca ve almanca haberler, 
24 rumcnce haberler, 

PARİS (P, T, T,): 
18,05 orkestra konseri, gramO'!on, konu§. 

ma, 10,05 orkestra konseri, h~vadis, 19,40 
orkestra konseri, konu§Illa, 21,20 dinleyici. 
lcrln zamanı, 21,30 pro.tlk naslhaUar, 21,35 
opera yayını, 23,85 havadis, 

ROMA: 
18,20 konser, 19,25 yabancı dillerde konu§ 

malar, 20,05 eğlcnceıı musiki, inglllzce tu. 
rlmı oobcrlerl, 20,35 eğlenceli muaikt, fnın.. 
BIZcn haberler, 20,55 Yunanistan için yayın 
21,10 havadis, konu§Illa, 21,45 komedi, 23,20 
dans musikial, istirahaUerde haberler, 

iş arıyorum 
Fırm tezguhhrı iş arıyor. Kefil ve· 

rir ekmek salar. 
Vakitte M. Rumuzuna mektupla 

SiNEMALAR 

TURK 
SARAY 
MELE& 

D'E& 

SUMER 

YILDIZ 

TAN 
Al.l{AZ.AB 

ŞIK 

ŞAP"" 

BEYOCLU 
ı Bildirmemiştir. 

Şirley As 
ı Kadınlardan blktmı. 

ı Kanundan kaçılmaz 
ı Cilrüm ve Ceza ve En 

çılgın gecesi 
ı Avlanan gönUl ve Çöl 

arkadaşları 

ı Blldlrmeml§t1r. 
Mohlka.nlarm sonu 

ı Tarzan yamyamlar arasm 
da (hepsi birden) 

ı Siyah inci, İngiliz ajanı 

ve Cim Londosln, Dinarlı 
MehmeUe AUnada: 

GUMURİVET ı Programını blldJrmeml§Ur 
ASTORYA ı BlldlrmemlşUr. 

lSTANBUL 
ı Sanuıon ve Kallfomlya 

bayduUan 

ı Sefiller (türkçe) ve 
Gece btibülü 

A.LEMDAB : Karyoka, Böyle br kız 
Oynatılır mı 

AZAK ı BlldlrmcmlşUr. 

KEMALBEY ı BlldlrmemlşUr. 

KADI KOY 
ı Blldlrmcınl§Ur. 

OSKUDAR 
• Seven ka:1m 

KARAGOMROK 
ı Karyoka ve Harbiyenin 

yilzUncU yıldönümü 

BALAT 
OIUmden korkmayan a. 
dam ve Roma çılgmlıklan 

BAKIRKÖY 
MtLKlYADl : Şendul 

TiYATROLAR 

rAKSt:M BAHÇESİNDE 

kapalı krsnunda 

HALK OPERETt 
Bu ak§am saat 21,4~ 

TARLA KUŞU 

Ayrıca clektrlkll kUklalar 

Beylerbeyinde Münif paıa sokağında maili inhidam 14 No. lu 
1 

hanenin sahibi bulunmadığından ilan tarihinden itibaren 15 gün zar- ı 
fında tamir veya hedmile izalei ma hzur ettirilmesi aksi takdirde yapı I 
ve yollar kanununun 44 üncü mad deaine tevfikan muamele ifa edile· 
C<"ğİ tebligat makamına kaiın olmak üzere ilan olunur. (8.) (1511) 

Beylerbeyinde Çamhca caddeşinde 
3 - 5 N. 1ı eski hamidiye mektebi. 

Eyüpte Camikebir mahallesinin 0-
yuncakalçılar sokağında 6 N. da 

Senelik mulıammen 
kirası 

60 4,50 

arsa. 24 1 ,80 
Yukarıda semti, senelik muhammen ve ilk teminatları yazılı olan 

mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 seneleri ma
yısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko
nulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Hizların-

da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 29 - 9 -
936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

~ . 
(B.) (1165) 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Şartname 

Teminatı Parası l hale 1 
Cinsi Miktarı Fiyatı Lira KuTUf Tarihi Günü Saat ihale ıe1' 

Kapalı ııarl Un 360000 50400 3770 252 7 / 10/ 1936 Çarıanba 11 
Sığır eti 110000 22000 1650 O 8/10/ 1936 Pe!'§enbe 11 ,, 

11 - Samsun garnizonunda bulunan kıtaatların ihtiyacı olan yukarıda yazılı erzaka ait şartıı'' 
meleri kar,ısında yazılı fiyatla almak ve ıörmek istiyenlerin her gün tüm binasındaki komisyona ıel
meleri. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarll 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir ar-t evvel komisyona vermi§ olmaları. (1481) _.,, 

Vskiidar icra memurluğundan: 
Tamamına ehli vukuf tarafından 

1360 lira kıymet takdir edilen Malte
pe mezarlık caddesinde 299-10 Nô. lu 

':tt:; ... .,. ., . i .' ~ • • • ' • • • '4 .... ' • 

.~ }n hisar far ·' U. · . Ma4iiriu}ü"nc1en: 
maa bahçe bir bap hanenin tamamı 1 - 1285,88 lira ke§if bedelli Ahırkapıdaki 
satışı peşindir. Müşterilerin kıymeti 

iakelenin kısıllt11 

eksiltmeye korılll· tamiri ve ön kısmının yeniden in~ası pa2arlıkla muhammenenin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçeleri vermeleri la- mu§tur · 
znndır. 1 2 - Eksiltme 29 - IX - 1936 tarihine raıtlıyan ıalı günü saıat 

Rüsumu dellaliye milşteriye aittir. 13 de yapılacaktır. 
Mezkür hane 1000 lira mukabilinde 3 - lsteklilerir. §artname ve ketifnameaini görmek üzere bel 
ipotektir. gün ·~e pazarlık için de tayin olunan gü11de % 7,5 muvakkat gü\'~· 
Artırma §artnamesi ilan tarihinden me parasile birlikte Kabata,ta Levazım ve Mübayaat Şubesinde1'1 

itibaren divanhaneye talik edilecektir. Alım Komisyonuna gehneleri. (1314) 
Birinci artırması 4/T. Sani/936 tari- ---------;;..__-------------------~ 
hine müsadü çarşanba günü saat 16 
da Üsküdar icra dairesinde yapılacak
tır. Artırma bedeli kıymeti muham
mencnin % 75 şini bulduğu takdirde 
üstünde bırakılır. Aksi takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beş gün daha tem
dit edilerek 19 /T. Sani/936 tarihine 
mUsadif perşenbe gilnil aynı saatte ic
ra edilecektir. 2004 No. lu icra iflas 
kanunun 126 mcı maddesi mucibince 
'ipotek alacaklılarla diğer al8.kadara
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul Uzcrindeki hakları ve hususi
le faiz ve masarife dair olan lddialan
nı evrakı milsbitelerile birlikte nihayet 
20 gün zarfında icra dairesine bil
dirmeleri aksi takdirde haklan tapu 
sicim ile sabit olmayan alacaklılar sa
tış bedelinin paylaşmalarından hariç 
kalırlar. AHikadaranın icra iflas kanu
nun mevaddı mahsusuna tevfikan ha
reket etmeleri ve daha fazla malOmat 
a1mak istiyenlerin (934/1634) No .lu 
dosyaya :m.ü~r.ş,at etmeleri ilan olu
nur. 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasaqıın 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 
L0.lelide Tayyare apartımanların· 

dn daire 2 numara 3 de hastalan
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız· 
dır. 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

Kitap halinde basılıp çıktı. 

100 Kunıı 

Beşinci memurluğundan: 
• 
ıcra 

Vasfiyenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek göıteJ' 
diği ve tamamına (3563) lira kıymet ~kdir olunan Boğo.ziçind• 
Çengelköyünde Havuzbaıı caddesinde eski 195, yeni 21, 21/1 ~°' 
lı bir tarafı Havuzbaıı mevkii, bir taraf~ Raaihin maabahçe kötkü ff 
bazen lbrahim veresesi arazisi ve bir tarafı T evfiğin maabahçe köt" 
kü ve tarafı rabii tarikiam ile mahdut maabahçe bir ahtap ev. 

Zemin katı: iki taraflı ve çiment.:> sıvalı merdivenden çıkıldılc' 
ta .:ameki.nla bölünmüı bir sofa üzerinde dört oda, iki heli tO' 
fanın arka bahçeye bir kapısı vardır. Birinci kat: Camekanla b8' 
lünmÜ§ bir sofa üzerinde dört oda bir heli. olup odaların ikiıinİ1' 

ayrıca koridorları olup koridorun birisinde ayrıca ikinci bir merdi" 
venle ~kinci kata çıkılır. 2 ind kat: Bu katta bir sofa üzerinde dörl 
oda, 7emini çimento bir gusulhane ve bir hela vardır. Birinci ve İ' 
kinci kat sofaları kısmen bölünmüş bir saloa olup birinci kattaki ••' 
lon kesmen tahniılidir. lkinc; kattaki salonu!ı altında etrafı ah,sP 

parmaklık korkuluklu ve zemini çinko döşeli ve üstü örtülü bir bsl· 
konu vardır. Bodrum zemin kat Bahçeden kapısı olan zemini kı:ırotİ' 
men bir tatlık üzerine iki mutfak, bir hela ve bir bodrumdan ibaret 1 

lup bu kısım ortasından dıvarla ikiye ayrıimı§br. 7 dönüm kadar oJs1' 
bahçede bir çok meyva ağaçları, iki Ç3m, bir kuyu vardır. z~ifl 

kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Umum mesalinsı tahminetl 
6426 M2 murabbaıdır. Bundan 130 M2 binaııdır. Yukarda evsafı~· 
müştemilatı yazılı gayri menkul açık arttırmaya vazedilmi§tİr. 

Arttırma peıindir. Arttırmaya ittirak edecek mü§terilerin Jcıf 
meti muhammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir b;mkanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. 

Keşif bedeli 1504 lira 22 kuruş ohın Çenberlita~ta Köprülü Dağıtma yeri: V AKIT Kütüphanesi 
ınedresesinin tamiri ve tadili açık eksiltmeye konulmuştur. Ke§if 

Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlo.rı boıf 
)uya aittir. Arttırma şartnameai 15--10-936 tarihine müsadif 
perşembe günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Biriıl' 
ci arttırması 12-11-936 tarihine müaadif pertembe günü daire' 
mizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek. Birinci arttırmada b" 
del, kıymeti muhamm-enenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üstte b( 
rakıbr. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzer' 
arttırma on he§ gün daha temdit edilerek 27-11-936 tarihine J11~ 
&adif cuma günü aaat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikiP' 
arttırma neticesinde en çok arttıra nın üstünde bırakılacaktır. 20(} 
numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan haJc' 
ları ~pu sicillerile sabit olmıyan ipotek!i alacaklarla diğer alikad•' 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz .,e 
masarif e dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün t>( 
fında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laz11ndf1'· 
Aksi takdirde hakları tapu ıicillerile sabit olmıyanlar aatıt bedelini1' 

paylafmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tB1'' 

zifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli mü~' 
yededen tenzil olunur. Ve 20 senelik vakıf icaresi tavizi de mütU~ri' 
ye aittir. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 934 - 7269 nurıı'' 
rah dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet rş' evrakı ve şartnamesi levazım müdü1Jiiğünde görülür. istekli olanlar 

belediye fen işleri müdürlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ;;~~~~5~~~~~~~51 
ve kanunun tayin ettiği vesika 113 liralık ilk teminat makbuz veya ı D~ş h~kimi 1 
mektubiyle beraber 28 - 9 - 936 pazartesi günü saat 14 de daimi Ratı P Tu rkOğl U 1 
encümende bulunmalıdır. (B.) (1238) 1 Ankara caddesı Meserret 

otell Karşısı numrara (88) 

Evvelce gazetelerle ilan edilen münha: memuriyetler için 24-9-936 
p«>rşenbe günü saat 13,30 da Lise Mezunu Talipler arasında müsabaka 
imtihanı yapılacağı ilan olunur. (B.) (1519) 

ihracatçıların nazarı dikkatine: 
lstanbul 1 icaret ve Sanayi Odasından: 

almak 

ZA Yl - Beşinci derece malul hami
diye senet resmi ile cüzdanımı zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmU yoktur. 

Ra.Jit oğlu Enis 

DOKTOR 

Kemal özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye MUtehassısı 
l\raköy - Ekselsiyor mağazaırı 

Talimatname$i mucibince daha evvel odadan tasdikname al ı yanındn. Her oün öğleden ıonro 
mak için alakadarların her gün saat :kiden be§e kadar odamız mu- 2 • dt>n ~ - kndm - TPI: '12.15 

3018 numaralı kanun mucibince ihracatçı ruhsatnamesi 

istiyenlerin istidalarını ve vesikalarını behemehal eylül ayı 
iktisat Vekaletine takdim etmeleri lazımdır. 

içinde 

amelat müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (1422) l 

porunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (1508) 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden : 

Akademiye talebe kayıt ve kabulü devam etmektedir. I 
Yüksek mimari tubesine lise olgunluğunu verenler,Retiın, beylı' 

tezyini sanatlar ıubelerine orta mektep mezunları, ıark tezyini saıışt• 
lar §Ubesine sanat istidadı gösterenler alınmaktadır. 

Kayıt için 30 Eylüle kadar her gün saat 9 ile 12 nrasmda ıııiit~' 
caat edilmelidir. Taliplerin Akademi direktörlüiüne hitap eden bit 
istida vermeleri ve bunda girecekleri ıubyi tasrih eylemeleri ıaııJSI" 
dır. Beraber getirilecek vesaik §un~ardrr: 

Nüfus hüviyt cüzdanı, 
Sıhhat ve atı raporu, 
Resmi tahsil vesikaaı, 
Hüsnühal kağıdı "Mektepten l>u sene çıkanlardan istenmez,, 
6 tane vesika fotoğı e.fı. 
Fazla tafsilat için yar direktörlüğe müracaat edilmelidir. (t433) 



22 EYLm - 1936 HABER - Akşam posfuı 

. 
lstanbul K~rilu~~.nhğ~. 
Satınalma Komisyonu itanl.:ın 
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kilo Baryomin ihale günleri vakti CiMi Miktan Tahmin bedeli 
ıtıuayyeninde talibi çıkmadığın. Kilo Lira Kr. 

Muvakkat teminat 
lira Kr. 
386 24 dan pazarlıkla 2 -10- 936 cu. Sığır eti 14377 4313 10 : 

ttıa günü saat 16 da ıabn alına - Kuzu eti 2092 836 80 : 
taktır. Muhammen tutan 270 li . Yukarda cins ve miktarları il~ tahmin edilen bedelleri ve muvak· 
tadır. isteklilerin 21 liralık ilkte. kat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek 29 Eylül 936 tarihine rast· 
lhinat makbuz veya mektuplariyle lıyan salı günü aaat 14 de kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname· 
beraber belli gün ve vakti muay • si komisyondan her gün parasız verilir. • 
Yeninde Fındıklıda Komutanlık lıtekli!erin 2490 sayılı kanunda ya;1ıh veaikalarla teklifi havi 
'-tın alma komisyonuna gelmele • kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa§a 
ri. (1456) · da bulunan komisyon baıkanhğına vermeleri. (1142) 

Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 
20000 metre bez tülbent 23 - 9 -
936 ç.arşanba günü saat 15 de açık 

ISTANBUL HARİCi' ASKERi · . . .. · 
..... ·"· KITAATI. iLANLARI · .. . 

1 """ .. - • ~ • .. - ı.,... '.. : '. ..~ • "".. • " ... 

eksiltme ile satın alm~caktır. Mu- Cinsi Miktarı T. Fiyatı Teminatı ihale tarihi Saati 
hammen tutarı 2000 lıradır. Şart- Kilo Ku. San lira 
namesi komisyonumuzda görüle- B J 109200 13 50 1106 24/ 9/ 936 Perıenbe 15 
hilir. lıteklilerin tSO liralık il~ P:i:r 61500 25 00 1154 4 110/ 936 Çartanba 15 
teminat makbuz veya mektupları- K. Fasulye 106400 12 50 998 30/ 9/ 936 15 
le beraber Fındıkbda satın alma N h ~ 106400 10 00 798 28/ 9 / 936 Paza;teıi 15 
komisyonuna gelmelri. (1459) 
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~AN IGA YA-VE~I N.Jz 

... -
'-'U~USI SARTLARIMIZI 

SO~UNUZ 
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lstanbul Komutanlığı birlikle- kalem erzak hizalarında yazıldığı günlerde kapal ızarfla eksiltmeyE 
ri için 30 tane tavla halatı 24 - 9 konulmuıtur. Şartnameleri lstanbulda amirlik satın alma komiıyo ' 
- 936 perşenbe günü saat 16,30 nunda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evvel 
da açık eksiltme ile satın alınacak- tekliflerini kanuni vesikalariyle beraber Çanakkalede Tümen ıahn 
tır. Muhammen tutarı 480 lira· alma komisyonuna vermeleri. (278) (1067) 

Pendik Bakteriyolojihanesi 
Direktörlüğünden: 

dl1'. Şartnamesi komisyonumuzda Jzmirde yaptırılacak inşaat kapaıı zartla eksiltmeye konulmut 
görülebilir. isteklilerin 36 liralık tur. Tahmin edilen bedeli 41749 lira olup ilk inanç parası 3131 lira 
ilk teminat makbuz veya mektu· 18 kuruttur. $artnamesini almak istiyenler 210 kuruş mukabilinde 
hiyle beraber Fındıklıda Komutan M. M. V. satm alma komisyonundan alabilirler. İhalesi 23 - 9 -
lık satın alma komisyonuna gel- 936 çarşanha günü saat 14 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı 
rnelrı. (1460) b kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Bayındırlık Ba 

Müe11eae bahçesinde hayvana tın güııe§lenmesi için yapılacak 
Padok'un 25 Eylül 1936 tarihine müsadif cuma günü saat (15) de 
lıtanbulda Yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyon
da ihaleıi yapılmak üzere açık ek siltmeye konulmuıtur. 

Ketif bedeli (2597) lira (51) kuruı ve muvakkat teminatı (195) 
liradır. isteklilerin t~minat mektupları Ticaret Odaaı vesikası diğe? 
belgelerle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte eksiltme komiıyonu· 
na müracaatları ve keşif ve tartna melerini görmek üzere Pendik Bak. 
teriyoloji müeaaeses;ne müracaatları ilin olunur. (773) 

7 nci Kor istihkam taburunu11 kanlığından alacakları fenni şartname ile idari tartnnmede istenen ve 
nakliye taburundan alınacak biı behemehal verilmesi mecburi olan vsikalarla teminat ve teklif mek 
sıhhiye arabası için keıdiii 10 t tuplarını ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar Ankarada M 
lc:incitetrin 936 günlemeçli ve M. Vekaleti aatn ıalma komisvonuna vermeleri. (274) (1071) 

20401 sayılı ceride ayniyet leJel· 38000 kilo sade yağına talip çıkmadığmdan üçüncü defa pazar
lüm 111akbuzu zayi olmuttur. Ye· lık1a eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 28 - 9 - 936 pazartesi günü 
:ıiıi keıdirileceğinden eskisinin aaat 11 de Sarıkamışta satın alına komisyonu binasında yapılac~ktır. 
bir hükmü olmadığı ve bulanların Tahmin bedeli 24700 lira, ilk teminatı 1852 lira 50 kuruştur. Şartna-

M. M. VekAletinden: 
M. M. Vekaleti Emakin in1aatıube1inde münhal bulunan bir mü· 

hendisliğe mühendislik diplomasını haiz bir mühendis alınacaktır. 

'lla İstanbul Komutanlığı Daire meai parurz olarak komisyonda görülebilir. lsteklileT belli edilen gün
:nüClürıyetine teslim--elmeJeri ilan de lCanuni vesaikle birlikte Sarıkamı§ta satın alma kDmiayonuna mü-

En aon verilecek maaş 300 liradır. Tlipler ıeraitini öğrenmek ve 
fasla malGmat almak için her sün Ankarada M. M. V eJcileti intaat 
!Uhesine müracaRt edebilirler. (307) (1378) olunur. (1076) racaat ed"cckfordir. (323) (1496) 
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268 MACLOP FAUSTA --- ·------------- '--~------------~------------_... __ __ 
dulu bayılacaktınt. Bu tetkikten son. 
ra bana eğilerek: 

"Madam, ölüm kokuyorsunuz!,, 
dedi. 

Üçüncü Hanri sararmıştı. Kate. 
rin dö Mediçi başını kaldırdı, gözleri 
ateş gibi yanıyordu: 

- Babanız bundan sonra dışarı 
çıktı. Artık bundan sonra geçirdifim 
hayat Mongomeri'nin bir mızrakla ba. 
banızı öldürdüğü güne kadar cehen. 
nemi bir ıstırap içinde geçti. Nihayet 
dül ve serbest kaldım. lşte oğlum, gö. 
rüyorl!unuz ki ihtiyarlığım da gençli. 
ğim gibi kederle geçiyor. 

- Madam 1 Anne ... 
Katerin bir işaretle oğlunu sus. 

turdu: 

- Ne düışündüğünzü anlıyorum, 
kendinizi sıkmayınz, babanız bana, 
"ölüm kokuyorsun l,, demişti. Bu.nun 
J~in bütün hayatım çarpışmakla geç. 
ti, ölmek veya öldürmek ... 

HanrJ annesinin sözlerinden duy. 
du~u dehşetle: 

- Ne demek istiyorsunuz? dedi. 
- Bütün hayatım ölmemek için, 

öldürmekle geçti ... Öldlirilyordum ve 
bu .suretle de sevdiklerime karşı çev. 
rilmiş olan silA.hları düşürebiliyor. 

dum... Şimdi de sizi kurtarmak için 
başkalarını öldürmek Uzmı geliyor. 
' Hanri artık kapıldığı dehşeti giz. 
]emeğe lüzum görmeden haykırdı: 

- Olecek miyim? ..• Beni mi öldii. 
recekler? .• 

- Eicr ben olmasaydım, şimdiye 
kadar çoktan ölmüştiiniiz ! .. Bugün de 
aynı işle uğraşıyorum. Eğer sizi öl. 
•tırürlerae, ben de y~mam, ölürüm. 
itte oğlum! Görüyorsunuz ki ya öl. 
dUrmek veya ölmek mecburiyetinde. 

Bu, yalan değildir. 
Uçüncü Hanri titredi, annesi 

kendisini sıkmakla kalmıyor, korku. 
tuyordu da ... 

Kraliçe, acı bir tebessümle devam 
etti: 

- Babanız, mademki bana ölüm 
koktuğumu söyledi, artık kendisini 
yalancı çıkarmamak lazım geliyor ... 
Çünkü sonra kabuslu gecelerde gele. 
rek beni ayaklarımdan sürükler ... 

Kral korkulu bir sesle: 
- Madam, ölülerin mezardan çı. 

kıp yaşayanları rahatsız edeceğiu&J. 

nanryor musunuz? 
- Niçin inanmıyacağım? . 
Üçüncü Hanri helcanla etrafına 

bakındı. · 

Katerin: 
- Niçin korkuyorsunuz? dedikten 

sonra yalvarır gibi ellerini uzatarak: 
- Anladım; diye söylendi, yüzü. 

nüzden anlıyorum, kardeşinizin ru. 
hundan korkuyorsunuz! 

Hanri alnında toplanmış olan 
terleri silerek kekeledi: 

- Madam? 
- Yahut, öldürülmüş olan Kolin. 

yi veya bir başkasından korkuyorsu. 
nuz! .. Fakat merak etmeyin, bütün 
bunların mesuliyeti b~na aittir. On. 
Iarı ben Rujiyerinin yardımiyle le. 
mizledirn. F'akat, mutlaka hesap sor. 

mağa gelirlerse, yegane mesul ben 
olduium için, gönder, cevahını da ben 
vereyim ... 

İhtiyar kraliçe bunlan söylerken 

ayağa kalkmış ve görünmez hayaller. 
le mücadele ediyor gibi bir yaziyet 
takınmıştı. 

Kral, annesinin bu vaziyetini kor. 
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için gönderilmiş olduğuna tamamen 
hükmetmişti. 

Pardayan devam ediyordu: 
- Sonra, etajenero sebebiyle o. 

rada toplanmış mebuslarla, asilzade. 
leri ve bu arada nteşhur ve kudretli 
Dük dö Gizi görmek kabil ... 

Burguvan: 
- Yiğit asilzade! diye Pardayanı 

takdir ediyordu. 
- Mösyö dö Gizin yanında sevim. 

1i ve !Tayet akıllı Mösyö dö Bussi Lök. 
rek, Mösyö Menevn, Mösyö dö Morö. 
ver, Mösyö Jö Kardinal, Dük dö Ma. 
yen ve Düşes dö MonpanBiye gibi gü. 
zel ve asil madamlar d.a. var ... 

- Şövalye bu son sözü söyledikten 
sonra bir kahkaha attı. Jak Kleman 
sapsarı bir yüzle ve titrek e1leriyle 
Şövalyenin ellerine sarılarak: 

- Söylediklerinizden emin misi. 
niz? diye sordu. 

- O; Bluvada. olmaz da nerede 
bulunur? Bu manastırda mı zannetti. 
niz? .. Haydi, söyleyiniz, benimle g~. 
lecek misini? Eğleniriz ... Ha, iyi ki ak. 
lıma geldi. Buradan izinsiz çıltamaz.. 
sınız zannederim. 

Tam bu esnada, reis Burgr.,·an 
gülerek içeri girdi: 

- Aziz bira.derim, memnun mu. 
sunuz? .. Mösyö, siz de ziyaretinizden 
memnun musunuz? 

Pardayan Burguvanı seJilmhya. 
rak: 

- Aziz peder, lütfunuzun minnet. 
tarıyım. dedi. 

- Ya siz, biraderim? .. Sizi mem. 
nun görüyorum. Her halde şu asilza. 
de, s!ze iyi nasihatler vermiş olacak. 
Bu zatı takip edin ve nasihatlerinden 
hi.."'Se kapmağa ~alışın ... 

- Fakat, a:ıiz pederim ... dedi. 
Burguvan asık bir suratla: 
- Fakah yok. Bu silzadenin size 

pek iyi nasihatler vereceğine eminim. 
dedi. 

Pardayan da bu sözlere şaşmıştı: 
- Tavsiye ettiğim şey, seyahatti 

aziz peder ... diye söylendi. 
Burguvan: 
- iyi nasihat, dedi, fakat nere .. 

ye? Asıl mesele bu! .. 
- Bluvaya kadar gitmeği tavsiye 

ediyordum ... 
- Mükemmel bir seyahat. Bıuva. 

nın havası güzeldir. Azizim, (Jak 
Klemanı göstererek) biraderimiz has. 
tadır, hem de pek hasta ... Saf ve kuv. 
vetll bir havaya çok ihtiyacı ur. 

- Ben de böyle söylUyordum ... 
- Ben de, sizi dinlemesini emre .. 

diyorum. Anlıyor musunu~ birade. 
rim? Bu astlzadenin bütün sözlerine 
harfi harfine itaat edeceksiniz. Hay. 
di, hemen yol haz1rlığına başlayınız, 
Sizin için en iyi hayvanımı hazırlata. 
cağım. Sizi takdis ediyorum birade. 
rlm, sizi de mösyö. 

Burguvan her kisini de hayretler 
içinde bırakarak dışaı-ı çıkarken: 

- Büyük gün yaklaştı ... diye söy. 
lenlyordu. 

Pardayan, reis gittikten sonra bir 
kahkaha atarak: 

- Vallahf, ömriimde bu kadar 
sevimlt bir papas görmedim, diyordu, 
demek bu sizin reisi nir... Bu kadar 
mükemmel bir reise malik olduğunuz. 
dan dolayı sizi tebrik ederim. Artık 
gidelim mi? 

Jak Kleman hafif~e titrlYerek: 
- Evet! dedi. 

Bluvaya kadar 'beraber gidi. 
? 
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Jak Kleman tekrar başı ile tas. 
dik etti. 

Yarım saat sonra Jak Kleman 
giymiş olduğu süvari elbisesiyle ka. 
pının önünde hazır duran mükemmel 
bir beygire biniyordu, Parda.ran da 
yanındaydı. 

XXVII 
ÖLMEK YAHUT ÖLDÜRMEK 

Pardayan, belki de Jak Klemanı 
hususi bir maksatla Bluvaya götürü. 
yordu. 

Hunlar Jakoben manastırından 

çıkalı henüz yarım saat olmuştu ki, 
güzel bir katıra binmiş başka bir a. 
dam da aynı kapcdan çıkıyordu. llu 
adam manastırın kapıcısı idi ve Bur. 
guvan'ın hesabına Bluvaya gidiyor. 
du. 

Kapccc papasın göğsünde, Düşes 
dö l\fonpansiye'ye hitaben yazılmış 

bir mektup vardı. Aync zamanda ev. 
,·elce yola çıkmış olan iki süvariyi 
geçmemesi için de emir almıştı. Esa. 
sen bu tavsiyeye ihtiyaç yoktu. Gayet 
güzel atlara binmiş olan Pardayan n 
• lak lilemana bir katcrla yetişmek im. 
kanı )oktu. 

Biz bunları yollarında bırakarak, 

tekrar Hluvaya, kralın dairesine dö. 
nelim. 

l\1oröverin, beş yüz bin liraya mu. 
kabil Gizin mektubunu kraliçeye saL 
tığmdanberi bir hafta geçmişti. Ka. 
terin . bu müddet 7.arfında Gizin her 
hareketini tarassut ederek tasavvur 
ettiği cinayetin sırlarını anlamağa ça. 
hşmıştr. 

'J'eşrinisaninin on ikinci pazar gü. 
BI, Bluva kesif bir .sis tabakası içfn. 
de. kalmıştı. Şehir tam bir ~tirahat 

halinde idi. Mebuslar kraldan almA. 
ğı düşündükleri hukukun projesini 
hazırlamak için henüz içtima etmemiş. 
lerdi. Sokaklarda kimsenin görülme. 
mesine mukabil kralın şatosu ve dai. 
resinde büyük bir kalabalık ,·ardc. 

Roşel'den, protestanların karar. 
gahmdan dört nala gelen bir po~tacı, 
prote.stanlar aleyhinde büyük bir kin 
be.sliyen Giz taraftarlarını hayret i. 
çinde bırakmı:;;tr. Acaba Hanri dö Be. 
arn ne istiyordu? 

Kral orada bulunanlara itimadını 
göstermek için, mektubu herkesin ya. 
nında açarak yüksek sesle okumuştu. 
llanri dö Burkon, Uoşclde bulunan 
protestanlar namına iki şey istiyordu. 

1 - Prote. tanların müsadere o. 
lunar. emlakinin iadesi. 

2 - Vicdan hüriyetinin kabulü . 
Kral tarafından yüksek sc<;Je o. 

kunao bu mektup bitince her taraftan 
kahkahalar, ıslık, bağırışlar duyuldu. 
Mektubu getirmiş olan adam, ga)'ct 
sakin ve hiç bir şeye aldırış et. 
meden bekliyordu. Hanri dö Bur. 
bonun i~tediği şeylerin birincisi umu. 
miyetıe küstahcn, ikincisi de pek ga. 
rip telakki olunmuştu. 

Postacı nihayet: 
- Krala ne cevap ,·ereyim efen. 

dim? diye sordu. 
- Kendisine .söyleyiniz ki, lıiz. 

den istedikleri şeylerin cevabını iyice 
düşündükten sonra ordularımız haş 

kumandanı Mösyö lö Diik dö Giz biz. 
zat \'erecektir. 

Du sözler adeta protestanlara 
karşı harp ilanı demekti. Harbi de ki. 
lisenin direği makamında olan Diik 
dö Giz idare edecekti. 

Ilu ce\'abın meydana getirecet:' i 
tesir pek vazihti. Hanri dö .Navar, 

hakikaten bu sözleri duyar duymaz, 
ordusunu hazırlıyarak sulhan elde e. 
demediği şeyleri harple almağa karar 
vermişti. 

Postacı Üçüncü Hanrinin ce\·abı. 
nı alır almaz, soğuk bir selim vermiş 
ve büyük bir azametle, müstehziyane 
gi;!enlerin arasından geçip avluya 
çıkmış, ve hemen beygirine atlıyarak 
Bluvadan hareket etmişti. Bu adam 
Agripa Dolinye isminde biriydi. 

Cçüncü Hanri bir sürü alkış top. 
Jıyan yukarcdaki cevabından sonra sa. 
at ona kadar orada hazır bulunanlar. 
la ve bilhassa Gizin adam1ariyle ko. 
nu5muş ,.e hele Dül\ dö Gizden kat'iy. 
yen aynlmamıştı. Nihayet dağılma)( 
zamanı gelmiş, kral da yatak odasına 
çekilmişti. Biraz sonra Katerin dö 
1\fcdiçi de içeri girmiş bulunuyordu. 
J\:ral annesiyle yalnız kalmağı pek de 
istemediğinden yüzünü buruşturarak: 

- Fakat anneciğim, Parislilerin 
istekleri yazıh olan şu defteri biraz 
k:ırn;tırıp hemen yatacağım. Bunların 
istekleri de zaten kabul edilmiyecek 
şt•yler, ah sefiller!.. Kuvvetli bir or. 
du ile hir kere Parise girsem.h 

Katerin dö Mediçi sessizce otur • 
muş, üzerindeki siyah elbise, yüzunde. 
ki sarılık ve yeşil gözlerinin hala sön. 
mcmiş olan parlaklığc ile mezardan 
kalkmış bir hayale benziyordu. Uçün. 
cii Hanri annesinin oturduğunu gö. 
rünce yüzünde beJli olan bir can sı. 
kıntısı ile kendini bir koltuğa attı. 

Kraliçe, titrek ,.e müteessir bir 
se.sle: 

- llanri, dedi, yakında öleceğim, 
~en de kurtulacaksın. Belki o zaman 
annenin uyumayıp senin saadetin i. 1 

~in ç-ahştığı geceleri ,·e buna mukabili' 
Benin kendisini asck bir yüzle kabul 

ettiğini hatcrlarsın ... Belki o uıman 
sırf senin için yapmış olduğum işleri 
takdir edersin •.. 

Kral okşayan bir sesle mmldan. 
dı: 

- Beni sevdiğinizi bilirim anneci. 
ğim! 

- Anneciğim ha! Pek az sö~ ledi. 
ğin bu kelime, bilsen bana ne kadar te.. 
sir ediyor. Seni çok seviyorum. Fakat 
sen beni sevmiyorsun, sözlerimi ıstı. 

rapla dinliyorsun. Sana katiyyen sev. 
mediğim evlltlarım, Şarl ve Fr:ın~u. 
\'adan çok fazla bir muhabbet gö.ste. 
riyorum ... Onlarc, sizi tahta çıkarmak 
için öldürmüştüm ... 

Katerin başım örıüne eğmiş, şim. 
di daha boğuk bir sesle söylüyordu: 

- Bu benim cezam dır! •. On altı 

senedir her gün, her saat ıstırap için. 
deyim ... En çok se\·diğim evladıma lı•r 
korku verdi~imden dolayı ıshrap ı.:e
çekiyorum. Hanri, bilir misiniz? Ba. 
banızla evlendiğim zaman bana karşı 
söylediği ilk söz neydi? 

Hanri titredi: 
- Hayır, madam! Fakat muhak. 

kak ki, se\'giye dair bir söz ... 
- Gençtim ... Hemen hemen bir. 

çocuk. Parisi görmek ve Fransa gibi 
güzel bir memlekette kraJiçe olmak i. 
çin çırpınyordum'. Güzeldim .•. Pari~e, 
büyük n IUtüfkar bir kral olan haha. 
nızı sevmek nlyetile g~liy"ordum ..• Ak. 
Iımda ve kalbimde pek çok şeyler \'ar. 
dı ... Rir tebessüm, tatlı ve muhabbet.. 
Ji bir söz beni dünyanın en iyi, en bah. 
tlyar kadını yapbilirdi. Artık evlen. 
miş ve odamızda yalnız kalmıştık ... 
Babanızın bana yaklaştfını hoş bir 
heyecanla görüyordum. Beyaz bir 
ell:>i.se giymişti... Yanıma geldi, beş 

dakika kadar beni tetkik etti... Az 


