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Suriye - Fransız muahedesini Fransada 
imzalayan heyet bu sabah şehrimize geJdl 
anır glYılfil ©le ~lfilkaırayca ~n©Je~eiD 

nıua~eır verDDDy@ır 

Antakye ve 
lskenderunun 

Milslakbel vaziyeti hakkında heyet reisi 
~ 

HaşimUI Etasl'oio gazetemize beyanatı 
A:ıtakya ve İskenderun, Fransı.: mandasındaki hak ve salahiyetlerle ve 
~ü mali ve idari ~kla.Iile SUl"iyeyo devredildi.. .• 

SUTiyeU heyeti karşılıg<inlarldaın bir gurup •• 
(Yazısı '4 üncüde) 

MADRİD 
Ciddi bir tehlike 

altındadır 
MtYı~alFaasoını~ca lblb!ıyük e!J1lemmna 

yetn o Da ifil ~n ır mevkD asôDeırn ını 
eunıne geçtn 

Uruguvay hükumeti 
ıs~aunıya nne mlYıırnasebetnınn kestn 

lngiliz, mahafili Cenubi Amerika devlet
lerinin aynı yolu tutmalarından 

korkuyorlar 

Katalonyada da isyan çıktı 
Seville 23. (A.A.) - Max}ueda. mev~ı Marksistler, na.syonalistl:r hesab:_na 

kil, paz.a.rtesı saba.hı saat 10 dan.ben casusluk yapmakta. oldugundan §Up
llasyonalistler taraf mdan. tamamile iş- helendikleri bir yarbayı idam etmişler
ga.ı edihniş bulunmakta.dır. Marksistler dir. 

birçok telliat vermişlerdir. Yaralıların Barselondan alınan haberlerde de 
verdikleri eSirlerin miktarı da çokutr. Eompanyse karşı başlamış olan isyan 

Maqueda mevkii, M.ad.ridin müdaf a- hareketinin bütn Katalonyada sırayet 
ası nokta.i nazarından son derecede 

ettiği ve Eompanysin kaçmak arzu
ehemmiyetli idi ve nasyonalistler ta-
rafından zaptı, bliyük bir muvaffaki- sunda bulunduğu bildirilmektedir. 
Yet teşkil etmektedir. !rundan avki olan işarlara nazaran 

Bil!:>ao mıntakasmda gr-neral Mola, 
içerisinde bir silah fabrikası bulundu
ifondan dolayı hükumetçiler tarafın-
dan şiddetle müdafaa edilmekte olan 
lmbar mevkiini ele geçirmek üzere tek
rar ileri harekata. başlaınışrtr. 

Madritten haber almdığma. göre 

bu şehir memurları Fransadan dönen 

ve nekahat halinde bulunan komünist
lerle şehir ahalisi arasında müteaddit 
arbedeler vukua gelmiş olmasına bina
en hududu kapamağa karar vennişler
dir. 

"(Devaım '4 uncilde) 

ALMANYA 

Ruslarla harpte 
Serbest · bırakılırsa ... 

Hitler, lngiliz ve Fransızlarla 50 
senelik bir sulh muahedesi 

imzalarnağa hazırmış 
Fakat Fransız ve lngilizler, buna razı değil! Almanya, Sovyetler

Je anlaşmazsa, etrafını sulh taraftarı müttefiklerle 
çemberlemek istiyorlar ••• 

İngiltere Hariciye Nazın Eden ile 
Fransız Başvekili Blum arasında vaki 
olan mülakata dair, "The People" Ga
zetesi diplomatik muhabiri diyor ki: 

''Eden ve Blumun, Almanyanın şar
kındaki memleketleri, Rusya da dahil 
olduğıı. halde, Almanyanm garbmdaki 

memleketlerle birlikte kamilen bir mi
saka sokmak hususunda ısrar edecek
leri anlaşılıyor. 

Hitler ise, kuvvetlendiği zaman Rus 
yayla harbetmeye serbest bırakıldığı 
takdirde İngiltere ve Fransa ile 50 se
nelik bir sulh misakı imzalamaya razr 

olduğunu söyelmekte, bu hususta bu 
iki devleti iknaa çalışmaktadır. 

LaonBlum Eden 

Onun için 'Almanyanm Rusyaya ve 
Fakat gerek İngiltere, gerek Fran-

Rusyanın da Almanyaya saldmmya
sa hükOmetleri bir Alman - Rus harbi-

Hitlerin bundan önceki vaadi 25 se
nelik bir sulh misakı idi. kı readedecek olursa, İngiltere, Fran .. 

sa, Belçika, Hollanda, Çekoslovakya 
ve Rusya kendi başlarına sulbü mu
hafaza için bir misak aktedeceklerdir. 
Netice itibariyle Alman hudutlarınrn 

etrafı sanlmrş olacaktır. 

nin yalnız iki memlekete münhasır kal 
mryacağıru, belki bütün 'Avrupayı sa
racağı fikrindedirler. 

Yugoslavya ve 
lrlanda ile 
ticaretimiz 

Ankara, 23 (Hususi) - Yugos
alvya ile aktedeceğimiz yeni tica
ret anlaşmasr müzakerelerinde bu
lunmak üzere, Yugoslav Ticaret 
ve İktısat Nezareti umuınl katibi
nin riyaseti altında bir heyet An
karaya gelmek il.zeredir. 

Heyet §ehrimize gelir gelmez 
müzakereler başlıyacaktır~ 

:r. #(. ~ 

1\"nkara, 23 (Hususi)' - Lon
dradan İktısat Vekaletine gelen 
bir haberde, İrlandada bulunan İk
trsat Vekaleti Müsteşarı Kurd Oğ 
lu Faikle İrlandalı mümessiller a
rasında cereyan eden müzakereler 
iyi bir safhaya girmiştir. 

Yakında bir anlaşma yap.ılarak 

muahedenin parafe edileceği ümit 
edilmektedir. 

lb.©>y(§I <6©> ıre 
FaşD~'tt mn 
@Ouy@ır '1> 

İngiliz Liberallerinin (yani faşistliğe 
pek zıd bir siyasi mezhebinin) reisi 
iken, fırkasını 1914 • 1918 harbindeki 
deJişll"enlikleriyJe iflas ettiren Loid 
delişmenlikleriyle iflas ettiren Loyd 
Corc, Faşist oluyormuş .• Tafsilat 4 
üncü sa~amızda .• 

caklarıru karşılıklı vaitlerle temin eden 

bir misakın tanzim edilmesi Iazımgel

mektedir. Eğer Hitler, böyle bir misa-

• • ismet Inönü dün 
Ankaraya döndü 
Başbakanı bizzat 
Atatürk uğurladı 
Bir müddettenberi şehrimizde bulu -

nan Başvekil İsmet İnönü ile Maarif 
vekili Saffet Arıkan dün akşam trenle 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

İsmet İnönü dün Dolmabahçe sara -
yına giderek Atatürke veda etmiş, Ata
türk de kendisini motörle Haydarpaşa
ya kadar götürerek bizzat teşyi etmiş • ' 
tir. Teşyide bundan başka, Milli Müda
faa vekili, Orgeneral Fahreddin, Adli -
ye vekili, Sıhhiye vekili, Nafia vekili, 
General Ali Hikmet ve Muhiddin tls -
tündağ ve birçok mebuslar hazır bulun
muşlardır. 

Tren hareket edeceğine yakın, Ata -
türk, Başbakanın elini sıkarak: 

- Uğurlar olsun! demiştir. 

Atinada yapılacak 7 inci Balkan oyun !arına iştirak edecek olan atletlerimiz 
bu sabah Romanya vapuriyle Pireye müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Kafileye atletizm federasyonu reisi Vildan Aşir riyaset etmektedir. 
AtleUerimizle beraber Türk Spor Kurumu lsf.Anbul mıntakası reisi 

Fethi Tahsin ile gazetemizin spor hususi muhabin lzz~~ ~luhiddin Ap:ü da 
gitmişlerdir. 

Tafsilatını spor sayfamızda bulacaksınız .. , 



Fa izm ve nasyonal sosyalizm 
meğer ihracat mah imiş! 

Evvelfi. bağınp çağırdılar: "Bizim rejimimiz kendimize mahsustur 1 Kimse 
onu taklit edemez 1 Ve etmesini de istemıyoruz... Nasyonal Sosyalizm ihracat 
malı değildir!,, 

Fakat, işte vaziyet değişti: ihracat ımh oldu 1 Esasen, Alman yaya da 1talya
dan sirayet etmişti. Her mal ihraç edildiği memlekete göre az çok bir değişikli
ğe tabi tutulduğu içini, faşizm de Alman raya nasyonal sosyalizm olarak girdi. Fa
kat Latin dünyasında meydana gelen bir icadı alarak kendi teknik ve KtlL
TÜR'leri içinde tektimül ettirmek öteden beri Almanların adeti olduğu için gene 
böyle yaptılar. Sonradan çıkan boynuz kulağı aştı. Nazilik faşizmi gölgede bırak 
tı, ona taş çıkarttı! Ve işte, şimdi, Alman sanayii ihracat imkanlarını bulamnzken . ' "~de ın Germany - Almanyada yapılmıştır,, markalı rejim dilsturlan dlinya 
siyaset piyasasında hayli revaçtadır! 

Öyle ya: Von Papen, Çekoslovakya cfa; Von N eurath Macaristanda.. Fakat 
en mühimmi daha son haftalar içinde diktr.törfüğe geçen Yunan Başvekili Metak
saı:'ı Alman propaganda nazırı Göbels, "gayrircsmi şekilde,, ziyaret etmektedir! 

Bütün bunların manası pek bliyüktür: A1manyaya diyorlar ki, İspanyol a
silerine tayyare gönderiyormuş. Bu, ikinci derecede ehemmiyetlidir. Asıl bu rejim 
clüsturlannm ve propagandacılarının diyar diyar gönderilmesi birinci safta mü
himdir! Nerede bir müşteri sezerse derh'lt bir komivuayajörl Faşizm ve nasyo
nal sosyalizm dış p .. azrlarda son günlerin en çok sürülen mallan ve Japon dampin 
gir.e t.:ı1 çıkartan mallan nrasmdadır. Hüseyin Faruk TANUR 

Suriye 
ihti alcileri reisi 
Emri altındııki kuv

vetin lhtilAI 
ordusunun nüvesi 
olduğunu söylüyor 

General Dil'in kumandası altında Fi
listine yeni sevkedilen taburlar emniyet 
tedbirlerini almağa başlamışlardır. 
Di~cr taraftan Suriye ihtilfilcileri 

Baloda bomba! 
Sosyalistlere 

bir tecavüz 
Grenoble'den Paris - Soir gazetesine 

bildirildiğine göre, Viennede (Franaa
nrn cenubunda) tam sollar (komünist 
ve sosyalist gençler) geçen cumartesi 
geccai bir halk balosu tertip etıniı1erdi. 

Saat 21 de baılayan balo gayet kala 
balıktı, ve pistte iki yilz çift dansediyor 
du. Ansızın, pistin ortasına fitili yan • 
makta olan bir bomba düşmüttür. Deh-
şet içinde kalan halkın ta§kınlrktan 
kaçışmağa başladrkları bir sırada bir 
dansör büyilk bir soğuk kanlılıkla bom
bayı eline almıt ve drşan fırlatmıştır. 
Bir saniye sonra ıiddetli bir infilak işi 
tilmiştir. Camlar kırılmış ve civardaki 
bir bakkal dükkftnında yangın çıkmış
tır. Şehir itfaiyesi yeti§tiği sırada, bu 
auikasdi yapanlan görenler olmuıtur. 

Suikastçılar arakalarrudan koşanlara 
silihla mukabele etmişler, ve F. Lasser

S H ır ~ ~ m lYI e o H o ır re adıı 23 yaşındaki bir genci yara1amıı
Jarrur. Bu genç bir saat sonra hasta-

1 n g i il 'terenin nede ölmüştür. 

reisi Fevzi Tulkcrin He Jevin arasında 
kain ''dehşet müsellesi,, adı verilen mm 
taltada bulunmaktadır. İngiliz mcnbala 
nndan gelen haberlere göre, Fevzi Fi
listin Anıplanna, İngiUz otoritelerine 
karşı hiçbir müsaadek1lrlıkta bulunma
ır.ak emrini vermiştir. Fevzi, kumandası 
altında bulunan kuvvetlerin, bir Arap 
ihtilfil ordLlsunun nUvesini te. kil edece
ği ilmidindcôit. 

Siyasetini de~iştir- Bütün gece, siyasi bir münaferetten 
med iğini söyl Ü yor dolayı bu işi yapanlar takip edilmişse 

Jngiliz kralı Akdeniz memleketlerini de bugüne kadar mütecavizleri yakata
mütenekkiren gezerken, İngiltere bahri mak imkanı olamamıştır. 
ye nazın Sir Samuel Hor da Akdenizde Bu sabah (pazar gilnü), komiser 
Lir tetkik seyahati yapmaktaydı. Bu se- Triffe, Viennc'da tahkikata devam et
yahattcn dönmüş olan İngiliz nazın mek üzere istintak hakimile beraber Li
'"Altdeniz devletlerile dostane münase-

;ıondan hareket etmi§tir. istintak h! -
l:etler tesis ettiklerini ve imparatorluk kimi, Liyon polis laboratuvarı ıefinden 
yollarmf emniyet altına aldıklar.mı,, söy 

bomba üzerinde yapılan ve ipucu verme 
Jcdikten sonra İngilterenin siyasetini de t:ı muhtemel olan müşahedeleri hakkın· 
değiştinni§ olduğuna dair İtalyan mü -

öa matumat almıştır. 
tt.lcalarmr cerheder mahiyette demi§tir --------------
ki: 

"italyanlann iddiası tamamen asılsız
dır. Akdenizde yeni bir siyaset takip 
etmediğim.iz gibi İngiliz siyasetinde 
de herhangi bir cezri deği§iklik yapd -
mıı değildir.,, 

Sir Somuel Hor İngiliz donanmasının 
son bir sene zarfında ilzerine ald.tğt 

''çok ağır vaizfeden,, bahsederek ıulh 

t.amanmda bu vazifeyi hakkile başardığı 
için onu tebrik etmiştir. 

Hltlercl gen~ler 
Musollnlyl selAmladı 

Roma 23 (Hususi) - !talyaya gel
miş olan 450 Hitlercl genç, bugün Mu
solininin önünde bir geçit resmt yap
m~lardır. 

Bu ziyareti iade maksadile f ~ist 
İtalyan gençlerjnden mürekkep bir ka
filenin de yakında Berline gidecekleri 
söylenmektedir. 

35 Bulgar gazetecisi şehrimizde 

ra~cır gilnü ~chr!mizc gelmiş olan S5 Bulgar gazetecisi şcrefirıc diZn ls
-.ı, l .uaaın Iforumımda bir çay ziyafeti verilmiştir. 

B' miın.ascbctlc l{tırum reisi Hal; Tcı Tm'l1; Usla Bulgar heyeti reisi tara
/MılJan mfltekabil doat'luk nıtiıtkları söylcnım~tir. Misafirleritniz diln ak§am 
"Çar Fcrdiruı.tıd,, t•apurilc şehrimizden ayn.1mtş'l<ırdır. 

Yıt1carıda1:i resim m~-afirlerimizden bir kısmını Tiirk gazetecileri ara
aında gösteriyor. 

HABER - Akşam po~ tası 
~ -- -

Bir Fransız Generahnın makalesi 

Almanlar askerliğe 
çekirdekten 

hazırlanıyor] ar 
Halbuki Fransada bu yapılma

dıktan başka gençler 
bozgunculuğa teşvik ediliyor 
Nüremberg kongresi ve a.skerliğin 

iki seneye çıkanlması üzerine birr,..ok 
devletler& cndi§O']Je sevkedcnı Alman
ya, gerek kuvveti 1Je gerek zaafı 

nokta'l<ımıdan en ziyaile kornşusu 
Fransayı alakadar etmektedir. Bıı iti
barUı, gençlikten itibaren askerlik ça
ğına kadar ve askerlik hizmetinde iki 
devletin ordusunu ne suretle hazırladı
ğına dair Fransız generali Pal{ı Azan 
m.ilhim tetld.k makaleleri ya..-mağa 

başlamıştır. Bun'l<ırdan gençZiT' fe§kiUi~ 
tına dair olan birincisini tercüme edi
yoruz: 

Askerlikte herkes şu sözün manası
nı bütün şümulile kavramalıdır. "Di
siplin ordunun en belli başlı kuvveti-
dir.,, 

Buna., bir de vatan için kendini da
ima. fedaya hazır olmak, meziyetini 
iliive etmek kap eder, Bu hakikatlar 
askeri birer mütearifedir. Gerek harp 
malzemesinin, gerek ordugahlar hari
cindeki teşki!Utın, maneviyatı yüksel
memiş olan bir orduya temin edeceği 
faydalar hiçten ibarettir. 

Acaba, bugün Alman ordusunun ma
neviyatı ne dereceye kadar kuvvetli
dir? 

Derhal çok yüksek olduğu söylene· 
bilir. Çünkü, bu maneviyat millete ço
cukluğunda, her vasıta ile verilmekte. 
dir. 

Genç Alm~ asker olmağa mektep
ten itibaren hazırlanır. Orada sa.dece 
beden terbiyesini değil, ayıu zamanda 
silA.h atma.ğı da öğrenir. Bu tedrisat, 
liselerin yüksek sınıflarında haftada 
bir buçuk saat mecburi olarak yapılır. 
Bundan başka., muhtelif geçit resimle
rinde gururla geçen beden terbiyesi ve 
sllA.h atma cemiyetleri de mevcuttur. 

Bu nevi cemiyetlerin en kuvvetlisi 
''Hitler Jugend,, adını taşıyan ve Uç 
m'i:lyon azası olan cemiyettir. 10 la 14 
yaş arasındaki çocuklar bir nevi ilk 
askeri terbiye sınıf mı teşkil ederler. 
15 le 18 ya., arasındakiler asıl ''Hitl ... r 
gençliği,, zümresini vücuda getirirler 
Bu sonuncular, muhtelif sahalarda. bi
zim "!zc1,, dediğimiz teskilatın yaptığı 
talimleri görürler. Fakat buna biraz 

retine aittir. (Beden terbiyesi katibi 
umumiliği), kredi açmak ve techizat 
vermekle mükelleftir. Muhtelif nahiye
lerde birer mUdUrlUğU, eyaletlerde bir 
dairesi vardır. Gönüllil olarak çalıgan 
teşkilatı drı. kontrol eder. 

Yüksek askeri hazırlık devletin bU
tün büyük mekteplerinde mecburidir. 
Bu tedrisat milli müdafaa nezareti ta
raf mdan idare edilir ve orduda faal 
hizmeti olan zabitler ve küçük zabitler 
tarafından yapılır. Bu tedrisatın gaye
si zabit vekili ve ihtiyat zabiti yetiş

tirmektir. Yetişenlerin miktarı da 1800 
ze kadar çıkar. 

Bu iki teşkilAtm hakikt gayesi tale
belerin maneviyatını yükseltmektir. 
Fakat, hazırlanan muhlt Alma.nyadald 
kadar müsait değildir. Ve bilhassa 
Fransız gençliğinin ancak kUçUk bir 
ekaliyetine hitap eder. 

Bu teşkilat haricinde, rolleri fevka
lade mühim olabilecek spor cemiyetleri 
vardır. Fa.kat, bu cemiyetler, işe siya
set veya mesleki propagandalar kane
tıran adamlar tarafından idare edil
mektedir. 

İlave edelim ki, Fransız çocuklarmın 

maneviyatı yolunu şaşırmış, zararlı 

adamların elindedir, ve bu hal Fransa· 

yı zayıf bir halde dU§IIlanla.rmın ku

cağına atacak kadar tehlikelidir. Bun· 
dan başka, gençlik umumi karakteri 

itibarile, memleketine karşı artık eski
den olduğu gibi kuvvetli blr 8Jjkla bağ

lı değildir. Ayıu fedakarlıkları yapamı

yor ve düşüncesi milli müdafaadan zi

ya.de sınıf mücadeleleri ile meşguldür. 

(Deutschland Uber Alles) i terennUm 

eden ve içleri yeni bir imanla dolu olan 
Alman gençliği karşısında, Fransız 

gençliği ekseriya, Enternasyonali te· 
rennüme ve generallerine kargı sll!h 
kullanmağa. davet edilmektedir. Bu hal 

Fransa için a.skerl malzeme itibarile 
Almanyndan aşağı olmaktan çok daha 

kötü olan bir endişe mevzuu teşkil 
eder. 

da askeri terbiye karışır: Mesela, nra- ---------------
ziyi tabiye noktasından tetkik ederlJr Milli futbol takımı .. 
ve orduya faydalı olacak başka talim- mızın antrenörft 
ler de görürler. 

18 le 20 yaş arasındaki Alınan genç- gel dl 
Ieri askeri bilgilerini inkişaf ettirecek Futbol federasyonu tarafından an-
dört teşkilattan birine tirmek mecbu- gaje edilen futbol antrenörU İngiliz 
riyetindedirler. 

Booth dün akşam şehrimize gelmittir. 
Müdafaa kısınr, kışta talimleri gö- M. Booth bir müddet Modada husu-

rilr; hücum kısmı, buhrana ragmw en, 
si bir yerde oturacaktır. 

bir mHyondan fazla genci ihtiva eder; 
motörlil teşkilatta 400.000 genç var- Futbol federasyonu birkaç güne ka· 
dır; bir diğer teşkilatta da tayyare dar umumi bir mesai programr hazırlıya 
pilot, radyocu gibi teknisiyenler yetiş- caktır. 
tirilir. ---------------

Bu suretle hazırlanmıs olan Alman 
genci, 20 ya.sına. gelince, mecburi hiz
mete başlar. 

Ordunun maneviyatı, bilhassa, vatan 
cemiyetinin mühim bir mevki işgal 
ettiği disiplinli teşkilatın yardımile te
şekkUl etm1ştir. Gençlere Almanyanın 
her şeyin üstUnde olması hissi aşılan
mı§tır. Gençler ırkının yüksekliğile 

öğilnür. Bundan başka, vecit derecesine 
varan bir vatanperverlik hissile mü
cehhezdir. 

, ,,, 

23 EYLÜL - 1936 

Doğı·u m& 
değil miZ 

ır c ır ırn n s 'ltaı ifil 
tramvay 
arabaDaırro 

Tramvay §irketi birkaç gütıdenbcrt 
eskilerden ycnilenmif iki s<>n sistef1l 
( ! ) arabayı tecrilbe ettiriy~·· &· 
ğer bu tecrübe iyi netice 11erirse Jsta" 
buıda işliyen 198 arabanın hepsi lJJ' 
şekilde yenilenecekmiş .. 

Elbisenin tersi yUz yaptırılarak yd· 
nilendiği ve sırta geçirildiği bu ge
çim dünyasında olagandır. Fakat MI• 
kın emniyetle binmek iste.eliği büırU~ 
bir taşıma oo.sıtasının bu §e1dlde yen•· 
lenmesi ne demektir 1 

Bir 11apur, bir lokomotif tnUll'!f!/Cff 
sene i§leyip fenni hesap1a.ra yöre talı· 
dit edilmiş ömrünü doldurdukftı1' 
sonra kadro harici kalır. Tramva!I 
arabaları için böyle bir ömiir nedctı 
mevzu'bahs değildir. 1 

Yoksa bu arabalar Myemut'l<ır ser'· 
Bine mi girmiş'lerdir1 

lstanbuZ sokak'l<ınnda devrilen, fr~ 
Zerinin tutmama.sı yüzünden alabildY 
ğine ko~p duvarları delen, hemt" 
her uirajda hattan çıkan herbiri erJ 
az yirmişer 8enelik bu seyyar sala.ŞltJf 
hd1.d esk'imcdi mi' 

Tabii 6milrlerini çoktan doldurtn'1~ 
olan motörlcrin ilzerine renkli bir 13· 
kelet geçirilip yemi araba diyo halktfl 
gözü b01Janmamalıdır. 

Şehirde emniyetle binip rahat otır 
rulacak tramvaylar istiyoruz. 

Halkın Dostu 

KCÇCK 
HABERLER 

içeride : 

• Şehlrclltk mUtehıııısısı Prost kendiıf.ı!.1 

belediyede taıuı1s edllmiı'olan dairede dtın -
den itibaren çalıgmalanna bqlamıotır. 

•Tramvay firkeU •ki arabalardan 1Jdllll' 
bazı tadJIAUa Kadıl<!:ly tramvayları ~ 
koyduğu evvelce yazılmıııtı. Bu araba ilrıD 
t~rUbelcrl bugün yapılacak, muvafık görtl " 
ıtıne, diğer arabalar da yavq ya.va§ yeni 
tekle konacaktır. 

• Tünel ııfrketln!n Galata clhetl.nde yap • 
mata mecbur old:ığu binanın plAnı, beled.1>11 

nfn yeni hazırladığı yollar taılmatnames!ıl8 

uymadığından inııası menedıımıııur. Pltuı, It"' 
rar vermek üure Nafia vekAleUne göndertl
mi§tir. 

• Ramide; Rıfatm dükkAnmdan, çırası 
slllhla tehdit ederek eş)a <;almaktan auçl1' 

Mehmet ve Süleyman lsmlndeld şahıslarıı' 
muhakemeleri dUn ncticelcnmiıı vo Mehınet 
:ı aene ıı aya, Süleyman da 7 sene 2 a>" 
nıahktlm olmuşlardır. 

* Beynelmilel 1zmir panayırı dUn gece ıııuat 
24 de kapanmıııtır. Bu mtınnaebctle eergic:!e 
SOO kişlllk bir ziyafet verllmlşUr. Pana)'ll" 
gezmiş olanların miktarı 334044 ki(ldir. 

* tnıiliıarlar vekJU All Rana Tnrban oarlY 
tn.kJ tetkiklerine devam etmektcdlr. vetdl 
§imdik! halde Maçkadan hayv&nl& Trabzon• 
hareket etmloUr. 

• Zlraat bankasının buğday satın aıınıı~ 
c7evam etmektedir. Şimdiye kadar aımıınl"' 
rm mlktan 1500 tonu bulmuotur. 

* Maarif idaresi, mekteplerde t.nlebeye ıçl 
rllecck ırularm ty! olması lc;:ln tcrUbnt n.ıın
masmı kararlll.§tırmıştır. 

* üniversite yabancı dil derslerinin tnıetıe 
ye daha faydalı olabilmesi için bundan eoıır
sabahlan okutulmaama karar verilmiştir· 

• Yann merıuılmle Anh.-nrayıı. nnklecllllXleııl 
trararlqtmlan Harbiye mektebinin nakli bl 

nrlıkları tama.mile bitmiştir Harbiye mel«' 

binin hUtlln e.şyası Ank:ıraya nııklcdllnıi1 

hulunmaktadır. 

Oışarda: 
tJ • Viya.nada ölerek cesecll AUnaya ge 

rllmiş olan eski Yunan cumhurrcisl zaımıstıı 
bU" cenaze merasimi dlln, kral, başvekil 'e 

J<ümet mUmcsslllertıe, kur diplomatik \'C ~ 
kert erkll.nm lştlrRklle yapılmıştır. 

• Pc•·teye gitmiş olan Alman hariciye ııd 
zırı Fon N!:lyrnt, kral naibi Amlral ııor 
ile Peşte dvnnnda ge)11( avına çıkMı"tır· 

Bu nevi bir hazırlanma beynelmilel
liyetçi olan milnekkitler tarafından 
hoş görülmez ve sulhun istikbali için 
bir tehlike addedileb"Jir. Fakat, bUtUn 
bu tenkitler boşunadır ve dilnya Al
manya.nın bugUnkU vaziyetini göz öniln 

.-:;: 1 

,,, -------------------------=-----' : Marsl.l~·adan gt>leıı 

de tutmağa. mecburdur. 

• • • 
Gençliği askeri hizmete hazırlamak 

üzere Fransadn takip edilen usuller ne
lerdir? 

Mevcut resmt te~kilAt iptidai askeri 
(P. M. E.) ve yüksek askeri hazırlıkla 
alAkadar (P. M. S.) dir. 

İptidai askeri hazırlık sıhh'iye neı.a-

İspanyadaki drı.hilt harp memleketi 
mahvediyor: 

- Kızılların kurduğu hükumeti 
nihayet ezmcğe muvaffak oluyorum. 

- Amerikan karikatürü -

mallar 
Veba tedbirlerine 

tAbi tutuıacak 
Marsilyada 10 Eylfil 936 tnriltil1· 

de hir veba vnknsı ,.e c!aha öıtCt 
30 ağustos 1936 tarihinde diğt>r bit 
veba vaka.sı görülmüş oldufund~ 11 

miıvıiridatma vebaya mahsus tedUıt· 
ler konulmuştur 
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t&ki devirlerin kötü adetleri, istip
datıaıiıe, etcıost idamlarile, körü kö-l 
~ mutaaıısıp ve aklı selime dayan
ııı-l'an felsefelerile, a.caip gugurikli 
lıııf ormalarile, au veya bı.:. kavme y;,.
Prla.ıı enk.iZlsyonla.rile yen:den hortl:.-
41. 

'•nlar arasında bir şey eksikti: 
l>ardayanlar :romanma nazire teşkil 
~ tarzda adam zehirlemek .. Çok 
~. o da baş gösterdi.. l§te, za.va::ı 
'l'ıttuesko, zamanı tayin edilemiyen bir 
'1azide, siyasi bir rakfbinin ibli8a.ne 
bir tertiple ikram ettiği zehirli gıdayı 
'1idesine indirmiş .• 

Diyorlar ki, birbiri ardı sıra ölen 
l'1tıan siyasileri de ayıll sinsi suika.st
lete kurban gitti.. Ve bu akla \17.8.k 

~Yor. 
Amerika gazeteleri A vnıpanm mll

\trn şahsiyetlerinden bahsederken son 
tanıanla.rda şöyle bir basma kalıp hi
~ye uydurmağa başladılar: 

"Bir fedaisi vardır ki, reisin yiyece
b Yemekler, evveli bu adamın önüne 
letirillr. o, bundan bir lokma alır; 
efer ölme7.5e reis de yer!,, 

F'akat, tedbirin ki.fi olmadığı Titü
leako misalinden .anlaşılıyor. Çünkü. 
~ bilir hangi tarihte muzır gıdayı 
'1dI ve &CISI henllz çıkıyor. 

• • • 
}lademJd kurunu vu. .. tanm biltUn 

llauııert kullanıl.ıyor, mukabil tedbir
leri de ihya edilmelidir. Mesel&, her 
~Plomat, boynunda, kUçtik bir mahfa
~ ya.hut yUzilk taşının altında azı
~ Pamehlr gezdirmelidlr. Uluslar kuru 
1tluna böyle gitmeli, zlyaf etlere bu ge.. 
~de i§tlrak etmelidir. İhtimal bu da 
~i değil: Yaınnda bir ağası bulun-
1tlalı, kahvesi pişlııce, panzehirli fin
cana koyınalıdır. Belki de, kaminato
"2nu, hacılar gibi beraber gemirmeli, 
)iyeceğinl, içcocğini emin adamlanna 
ha.zn.1atmalıdır. Bunun iÇin. Yahudile
lin yahut mtlslUma.nlarm mazeretleri
~ benzer ikramı ret çareleri buluna.-' ·-· 
eti yeriz!,, Yahut ''Domuz sürUlmilş-
tılr belki, sizin kaplarmızda pişen şey
lert ağzımıza koymayız..,, denebilir ..• 
tğer bu sözler asri tellkkilerle uygun 
dtıtıneae başka çareler vardır: Mese
li., Gandhi, Londrayı ziyaretinde keçi
lliııi de beraber götUrmUştU. Sade onun 
'ÜtUnü içeceğini söylemiştl Prensibi 
'böyleymiş! Herhangi bir diplomatın da 
ona benzer bir bahaneyi ileri sUrmesin
~e mahzur yoktur: "Ben pek millici
)irn.. Ancak kendi vatanımın toprağın
da yetişen geyleri yerim. Onun için, 
lttUsaade edin de sizin ziyafet BOfranız. 
~ da kendi nevulelerimle karm doyu
l'aYJm ! ,. 

Tabiatile, bu gibi hareketlerin haki
\! aebepleri, çok geçmeden kal'ŞI taraf· 
tt da anlaşılacaktır. Eğer ziyafeti ve
l'en diplomatın kötil bir niyeti Yoksa, 
bunu göstermek üzere, yine bir kurunu 
~adetine baş vuracaktır: Tabak
la gelen yemeği ilk önce misafirlerine 
iltr8m etmi yecek, "Bakınız bir şey 
l'ok?,, diye bir kaşık alıp c,vvela kendi· 
'1 mideye indirecektir. Ancak bundan 
~ davetlileri hayatlarından emin 
Ola.bileceklerdir! 

• • • 
Her devrin bir Usl\ıbu vardır. lstip

dat ve diktatörlUk devirleri mademki 
'"det ediyor, adetleri de bütün teferru
'tue bq göstetecektir? Netekim işte, 
~da! Onun için, Siyasiler, bu 
~lediklerime riayet etmelidirler. E
~den Von Papenlne kadar cüm.lesi
lle tavsiyelerim malQm ola! 

CYl-NO) 

Qöbels Atinada 
&ıetaksasla temasta 

Meşhut Tahsin Ozer 
cQırümler DoQu ellerimizde 

Kanunun tatbiki görduQO kalkınma 
hakkında ve taaliyetıerden 

memnundur Adliye Vekili Müfetti§lik doğu mmtakaaındald 
gezisinden dönen Üçüncü Umumi Mü-

lzabal Veriyor fettiş Tahsin Özer gezisi hakkında in-
Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu, meı- tibalarıru Anadolu ajansı muhabirine 

but cürümler kanunu hakkında §U be- şu suretle anlatmıştır: 
yanatta bulunmuıtur: - Doğu ellerimizde yer yer kalk-

- Meşhut suçlann muhakeme usulU ma ve genişleme hareket ve faaliyetle
hakkındaki kanun 1 inciteırinin ilk gü- rine memnuniyetle şahit oldum. Bil· 
nü tatbik edilmeğe baılanacaktır. Bu hassa yol ve yapı işleri süratle ilerle
kanuna ait hükümlerin C. müddeiumu- mektedir. 
milerile zabıta tarafından ne suretle tat Transit yolu da bu meyandadır. 
bik edileceğine dair Dahiliye Vekaleti Yeni teşekkül eden Patnus kazası :ner-
vaaıtasile Emniyet Umum Mu""du""rlu··g~u·· tı. d · b" kezinde hükumet aıresi inşaatı ır aya 
ile Umum jandarma kumandanlığının kadar üzeri örtülmüş bir hale getiri
mlitalealan alınmak suretile tam bir dü lecektir. 
§lince birliğile tanzim edilen talimatna- Burada bir de tayyare şehitleri abi
menin 1stanbulda yapılan içtimalarda desi yapılmaktadır. Harap Patnus pek 
kompetan olanların da tetkik ve müta· yakında küçük bir mamure olacak
leaama vazedilmek suretile en iyi ve tır. Şimdi çarşısı ve yollan kurul· 
müsait tatbik şekli almasına ihtimam e· maktadır. 

dilmiştir. Karakösede on beş güne kadar e-
Kanunda meşhut suçlan seri ve kısa lektrik tenviratına başlanacak cümhu· 

bir muhakeme usulüne tabi tutan bir riyet bayramında töreni yapılacaktır. 
sistem kabul edilmiştir. Burada da büyük bir halkevi, bir orta 
Meşhut suç failinin suçu işlediği giln mektep yapılıyor. Cümhuriyetin eseri 

C. müddeiumumisine ve oradan mahke- olan yeni mektepte tedrisata cümhuri
meye sevkedilerek ayru günde davanın yet bayramrnda başlanacaktır. 
hükme bağlanması bu sistemin belkemi- --------------

Başıboş 
köpeklerin 

Şehirde çoğalmasının 
garip bir sebebi 

varm1ş 

Belediye bu defa şehirdeki köpekler
le mücadele işini pek sıkı tutmaktadır. 
Şehirde başıboş gezen köpekler Bele
diye memurları ta.rafından yakalan 
makta, fenni bir şekilde öldürülmeler 
için hayvanları koruma cemiyetine 
gönderilmektedir. 

Fakat bu arada garip bir vaziyetle 
karşılaşılmış, cemiyete gönderilen kö
peklerin tekrar şehre çıktığı görill
müştür. Belediyenin ağızlıksız ve nu
marasız bulduğu için cemiyete gönder 
diği bu köpekleri cemiyet saklamakta 
ve sahipleri cemiyete müracaat edince 
kendilerine vermektedir. Artık herkes 
yolunu bulduğu için köpği kaybolan 
soluğu Himayei h~yvanat cemiyetin· 
de almaktadır. Bir taraftan da hayvan 
sevenlerin cemiyete giderek sokak kö
peklerine bile tcsahüp ettikleri ve son· 
ra buıilan "Azat,, eyledikleri söylen
mektedir. 

Ş11 va?:iyete göre Belediyenin bu iş
teki gayreti nihayetsiz bir devirden 
başka bir netice vermemektedir. 

ğini teşkil etmektedir. Bu suretle suç 
işlenir işlenmez mahkeme büttün taze
liğile delillere el koyarak işin hakikati· 
ne tam bir isabetle nüfuz etmek imkanı 
nı elde edecektir. 

Bayan Samiye 
BlYıırlhlaın CahDt 

Taze Fasulyadan . . 
Zehırlenmişler Venıden otomobıl 

Vakit kaybetmeksizin suçlunun teczi· 
ye edilmesi, cezanın müessir olmasını 

temin etmekle beraber, suçun ika ettiği 
tesirleri de giderecektir. 

Ka aba§ ·· .. ·· d kak 25 kullanmıya başladı r uçuncu ere ao numa-
r.ıda oturan Mecit kansı Meryemle, ço
cuğu Mehmet dün akşam yedikleri taze 
fasulyeden zehirlenerek Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmışlardır. 

Saçma 
doldururken ••• 

Geçen sene otomobil yarışında hazin 
bir kazaya uğrayıp bir müddet sonra 
iyileştiği zaman artık otomobil kul
lanmamaya ahdetmiş olan Bayan Sa
miye Burhan Caiht dUn, bu kazadan 
kurtuluşunun yıl dönümünü kutlula-

Me§lıut suçlarda deliller bariz oldu -
ğundan c. muddeiumumileri bu delille
ri suçun itlendiği giln tesbit ve izhar e
derek mahkemeye müracaat etmek im -
kanına maliktirler. Bununla beraber su- Bcşikta§, Yıldız caddesinde 12 sayılı mıştır. 
çun haiz olduğu §eraitin işlendiği gün evde oturan 17 ya§lannda Kemal av ta- Haber alındığına göre Bayan Sami-

mt!Dtt 011n.,._-ı,-baııcauna .. tma:..lroyarbn tabmıca bir- ye Bı,u-baA <;abit bir 1enedeııberi dün 

gı müstesna haller dahi nazarı itibara 
alınarak bu takdirde C. müddeiumumi
sinin delillerini noksanıız tesbit edebil· 
mesi için 24 saatlik bir mühlet de vc
rilmittir. Yani C. müddeiumumisi dava
sını derhal inkişaf edebilecek olgun ve 
tamamile mustahzar bir hale getirme -
den ikamei dava etmiyecektir. 

Adaletin mahkemede tamamile tecel
li etmesi için eğer hakiki bir zaruret 
?Levcut ise pek müstesna hallerde kendi 
sini gösterecek bu zaruret karşısında 

C. mü4deiumumisine umumi usule mü
racaat edebilmek salahiyeti de verilmiş
tir. 

Bu kısa ve seri uaul, ilk olarak mem· 
lf'ketimizde tatbik edilecek değildir. Da 
ha 18 inci asırda İngilterede tatbik edi
lerek alınana muvaffakiyetli neticeler 

denbire ate§ almış ve çıkan taneler Ke- ilk defa olarak yeniden otomobil kul
mal isminde 10 yaşlarında bir çocuğun lanmıya başlamıştır. 

kolundan yaralanmasına aebep olmuı - (j 
tur. nlverslteden alınan 
karısını öldürdü diplomalar 
Diln akşam, Haliç fenerinde Tahta

minare Külhan sokağında oturan Rizeli Universite fakültelerinden alınıp da 

Osman oğlu İshak kansını dokuz yerin kaybedilmiş olan diplomaların, yenileri· 
den kurşunla vurarak öldürmüştür. 

Katil tabancasile yakalanmış, tahki -
kat başlamıştır. 

Oyuna karışınca 
Göztepede İstasyon caddesindeki Bah 

ıinin kahvesinde iskambil oynayan bi -
sikletçi Kenan, oyuna karıımasmdan 

muğber olarak kundura boyacsısı Refi
ği yumrukla döğmüş ve yüzünün müte 
addit yerlerinden yaralamıştır. 

nin nasıl çıkarılacağına dair üniversite 

tarafından bir talimatname hazırlanmış 

tır. Bu talimatnameye göre, talip, dip-

loma istediğini iki defa gazete ile ilan 

ve ondan sonra üniversiteye müracaat 

edecek, mensup olduğu fakülte meclisi 

tarafından talebi kabul ve rektörlük ta-
ısfından da tasdik edildikten sonra dip-

lomasını alacaktır. 

Uzerinde tatbik sahası tedricen genişle- --ılllllllllll····~!llllllJI 
m.İf, oradan 19 uncu asrm 2 inci nısfrn-

Tıp fakültesi için, yalnız istida ile, 

ve bu istidayı vermeden evvel de Sıhhi
ye vekaletine vaziyeti bildirmek üzere 

müracaat edecektir. 

da Fransaya geçmiştir. Fransızlar biz
de olduğu gibi yalnız ıehir ve kasabala
rın belediye hudutlarına hasretmiyerek 
bu usulü nahiye ve köylere kadar bütün 
memlekete teşmil etmi§lerdir. 

Fransızlardan sonra bu usulü tatbik 
eden Romenler, İtalyanlar Yunanlılar 

çok iyi neticeler elde etmişlerdir. 
Vazifesindeki kifayetini, vazifesine 

bağlılığını göstermek hususunda Türk 
adliye ve zabıtası bu kanunun tatbi
katile çok mühim bir tecrübeden geç • 
mek üzeredir. Bu tecrübeyi muvaffaki
yetle geçireceğine, ruhundan mülhem 
olmak ıuretile kanuna istihdaf ettiği 
hayatiyeti halla memnun edecek şekilde 
temin edeceğine kanaatim vardır. Bu 
kanaatle deruhte edecekleri önemli va
zifede kendilerine muvaffakiyetler dile
rim. 

ÇARŞAMBA 
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OEÇEN SENE BU'GUN NE OLDU t 
İtalyanlar her lhUmale kar§ı Napoll §ehrt 

nf bo~tmağa haZırlanmışlardır. 
Bulgar aakcrl birlik başkanı Dan~ef ölmU, 

tur. 

Diplomasını bir ikinci defa kaybedene 

yeni diploma veritmiyecektir. 

Parayı alamayınca 
Usküdar iskelesine getirdiği kavun • 

hırla iskeleye yanaıan sandalcı Halitten 
25 kuruş iskele parası istiyen hamal 

Ahmet parayı alamayınca işi yumruğa 

rlökmüş ve sandalcıyı yumrukla döğe
ı ek sol gözünün kapanmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanmııtır. 

ZAYİ-BUyükada ilk okulundan al

dığım şehadetnameyi kaybettim. Ye
nisi:ıi alacağımdan hükmü yoktur. 

(81 Metin Eneren) 

Almanya propaganda nazın doktor 
~lı, kansı ve arkadatlarile birlikte 
4tizıada ziyaret ettiği §Blualar arasında 
'-t•ekil de vardır. Baıvekil Metaksas 

tabela ıerefine bir ziya!et verm!ttir. VeAen·ı tarafından seviliyormuş 4laıan nazınnm seyahati gaynresmi ~ 
~ama rağmen bu ziyafette siyasi ma- Edimeden F. L. imzasile yazılıyor: CEVABIMIZ - On altı yaşında her genç kızın, ken-
"'1'ette nutuklar söylendiği haber verili da ğ rum· i . Ail disini seven bir yeğeni vardır. Eğer, ite başka ıeyler ka -"'"'- On altı ya§lll ymı ve ye e sevıyorum. em 
~. rışmazsa, bu çekinilmesi imkansız, fakat tehlikeli olmayan 
"•zllerln dllen temasları yanında biraz korkak. Fakat, ikimiz yalnız kalınca, beni bir vaziyettir. Maamafih. onun kollarınızda hülyaya dalma-

MahvcUaırll 
mezar taşDaırı 
Belediyenın mezarlarda ıslahat yap

ması meıızuuna dair, Suat Çefüıtaş, 

Cumhuriyette şöyle yazıyor: 
Türk şehirlerinde bir caminin avlu· 

suna, bir mescidin köşesine veya bir 
tekkenin bahçesine sığınarak asırlar
danberi uykuya dalmış bu küçücük 
mezarlıklar bizim için bir arşiv kıy
meti saklamaktadır. Bunların şimdiye 
kadar eheı:ımiyetini takdir edemed!ği
miz için zayiatımız büyük olmuş ve 
birçok tarihi vesikalarımız mahvol
muştur; meseli geçmişin en büyük üs
tatlarından mimar Hayreddinin mezar 
taşı buna misaldir. 

Bugün mimar Hayreddinin yurdu
muzun birçok yerlerinde milli tar;hi
mize şeref veren yükselt eserlerini teb
cil ettiğimiz halde onun hayatı, ölüm 
ve doğum tarihi hakkında bir bilgimiz 
yoktur, Ustadın mezar tu.iını tesbit 
edebilseydik hiç değilse ölüm tarihim 
anlar, ve bu taşı kıymetli bir hb.tıra 
diye saklardık. 

Hayreddinin Atikali par.a camisi sı
rasındaki Sinanpaşa türbeı:;i haricinde 
metfun olduğunu ha be,. 'crf'n bazı ki
atplar bulunduğu gibi bu taşı orada 
görenlerimiz bile vardır, Fakat bugün 
bu taşın yerinde yeller esiyor, kimbilir 
hangi insafsız onu oradan alıp hilllgi 
duvarın temeline atb? Belki de taş o
rada topraklar taşlar arasına karı3tı. 

Bir tek mezar ta.sı bize öğretti ki 
Fatih devrinde de Sinan adlı bir mi
marımız vardır, bunun mezar taşını da 
Fatihte Kumrulu mescit denilen mes
cidin bahçesinde gördük. 

Belediyemiz mezarlıkları ıslaha ni· 
yet etmişse - geç kalmış olmakla bera
ber - çok hayırlı bir işe başlamış de
mektir. Fakat unutmayalrm ki bu işe 
yanlış yoldan girerse On odkuzuncu 
a.snn imarcıhk namı altında yaptığı 
tahripçilik şeklinde tecelli edebilir. 0-
llun için bu işi mütehassıs bir heyetin 
yapacağı bir projeye göre ve gene bir 
mütehassısın nezareti alt:nda yaptır 
maJr, mezarJtklarda adeta bir arkeoloı 
heyecan ve zihniyctile çalışarak topr k 
lan itina ile eşelemekten de çekinme
melidir. O vakit bu topraklar ve mo· 
lozlar altından çok kıymetli vesikalar 
çıkacağı muhakkaktır. 

• • • 
HABER'de de, daha evvelden ~' 

fikri ileri siirmii~tük: Mezar tcı§lan, 
yalnız hatmısını gizlcdİll"lcri insanla
"" fahsiyctlerinde11 el-Olayı ehemmiyet
li sayılmaz. Aynı zamanda, te::yinat 
taş yontıışu, hattatlı1;;, nazım ve ne.~ir 
ve kavuk şekilleri baktmından da k"'ly
metlidir. Bunlardan bir takım tarihi 
hakikatlarda i<Jtidl<il edilir. 

Halbuki, - 1ıc1e mezarlara hürmet 
hissinin kaybolduğu 'bu devirde - ta
rihi taşlar, yeni binların malzemesi 
halin.de kııllantlmağa başlandı. Kosko
ca mezarlar, gözlerimizin öniinde malı
volup gidiyor. 

Yapılacak şey: Biroçl~ diğer şc1 ir
Zerde, meselci Mıstrda olduğu gibi, h<t~ 
rap ve metruk mezarlardaki l:ıymetli 
ta§lan, vakit kaybetmeden, bir miize 
bahçe5ine nakletmc7ctir. Hi~ değilse, 
bunlan dört duvar arasında malı/uz 

bir cami avlusuna, bir eski tekke bah· 
çesine yığmalıyı:;; muhafaza etmeli
yiz. Sonra ne yapılacaksa yapılsın .. 

Bunu altı ay evvel 11azdık! O ::aman 
dinliycn bile olmadı! Bıı da para ile 
midir1 Biiyük bir tesisat scrmayccine 
mi ihtiyaç vardır1. llayrct ediyorcluk . 
inşallah Belediye artık harekete gel
m~tir. Temennimizi yC'Tine gcti rcek-
tir. (Hat • Si.ir) 

KaradağDoDaıron 
bl ır· &<dletn 

Amm Us, Kurunda, seyahat lıatıra

lan arasında yazıyor: 
Karadağlılar arasında müslüman is· 

mile anılan kimseler eksik değildir. 
Mesela lbro (İbrahim), Muyo (?-."'ua
tafa), Bekcu (Bekir} demektir. Bunun 
sebebi de şu suretle izah ediliyor: 

.._~lınanyanm Viyana büyük elçisi Von kollan arasına alıyor, gözlerini gö11crirne dikiyor, ve hül- sına razı olmayınız. Saçlarından çekerek faraza bisikletle 
~~ Çekoalovakyada bulunmaktadır. yaya dalıyor. Bana bir nasihat veriniz. gezme saatinin geldiğini haber veriniz. ~ 

Karadağlılardan bir aileniıı birk~ 

çocuğu olur, hepsi de ölürse en sonra 
dünyaya gelen çocuğa Türk 'e mUs
lüman adı verilir, bu suretle o çocu
ğun ömrü uzun olacağına itikat edilir 
miş. İşte kendileri Karadağlı olan ba
zı kimselerin hala b 1gt.in Türk ve mu. 
lUman ismini ~ımakta olmasının se
bebi buymuş. 



ispanya l.syanı 
( IJaş taralı 1 incide) 

Bilbao 2.3, (A. A.) - Askeri müşa. 
id· •lr, ihtilalci kuvvetlerin dün 

Jalbaonun şarkında elde ettik. 
eri murnffakıyetler dolaycsiyle 
)n şchJl.n vaziyetinin ümitsiz 
müşahidler Bllbao müdafilerinin si. 
lılh Ye mühimmatları olmadığını, 
niJislerin · ekserisinde silah olarak 
ancak birer bıçak bulunduğunu , 
çlinku ihtilalcilerin bunlara aid 
silah yüklü kamyonları ele geçir. 
miş bulunduklarını "~ limanın ih. 
tilaJcilcrfn elindeki donanma ta. 
rafından abloka edilmiş bulundu. 
ğunu ilfi.ve eylemektedirlcr. 

Havas Ajansı muhabiri asi do. 
nanmanrn Marksistlere ald bir ge. 
mıyı zapt \'e bir diğerini de batır. 
mış olduğunu bildirmektedir. 

Diğer taraftan, asilerin elinde 
bulunan gemilerin hiikilmetin için. 
de 750.000 fişenk bulunmakta olan 
bir denizaltıyı zaptetmiş oldukta. 
rı da haber verilmekte ise de bu 
haber teyid edilmemiştir. Bilbao' 

2 - Uruguvay maslahatgüzarı, Ma.d 
ri~ terkctmed<?n evvel, 1 ~panya Harici
ye nezareti nezdinde şiddetli bir pro
testoda bulnacaktır. 

3 - Maslahatgüzar, Arjantin diplo
masi mümessillerinden İspanyada: · 
UrubUv~y tc~aasmm hhcyesini ;· ·. 
mas edecektir. 

4 - Bu kararname metni, Milletler 
cemiyetine gönderilecektir. 

Uruguvay hükumctimn Burgosta 
milli müdafaa komitesini İspanyanın 
meşru hükumeti olarak tanıyıp tanı· 
madığı henüz rnaliım değildir. 

Urugvay ispanya ile 
mUnasebetl rı l k stiktan sonra 

Londra, 23 (A.A.) - Salahiyettar 
ile diplomasi münnsebtlerini kesmcğe 
rnahafil, Uruguvnym Madrit hükumeti 
karar vermiş olmasının ııe derece va
hiın olduğunu ehemmiyetle kaydet· 
mektedirlcr. 

Bu mahafil, cem.:biAmcrikanın diğer 
devletlerinin de Uruguvaym tutmu~ ol
duğu yolu tutmalarından endişe etmek· 
tedirlcr. 

da yiyecek, içecek frkdanı şiddet. --::G~.=-z--=-=-1 .. --5~; 1=-a--=--=h:---l_a_r_ 
le hissedilmektedir. d 

Madrldde hazırllkl ar d 
Madrid, 22 (A. A.) - 25 ihtilalci nası mey ana 

tayyaresi Madrid üzerinden uçarak Ç Ik İl 
halka payitahta pek yakında taarruz 

edileceğini bildiren beyannameler at- Dün, Brükselde polıs tarafından ya-
maları üzerine hükOmet kuvvetleri, b' pdan ır araştırmada mühim miktarda 
yeni askere alınanlara mütemadiyen ta gizli silahın meydana çıkarıldığı ve 
limler yaptırmakta, Madridi çeviren bti memlekette bir komünist ihtilali yapıl _ 
tün cephelerde siperlerini takviye et- mak istendiğini yazmıştık. Bu hususta 
mektedirler. M. Largo Caballero ile gelen yeni haberleri de neşrediyoruz.: 
General Acensionun talebi üzerine Bar 

Brüksel 22 (A.A.) - İspanyaya gön
se]ondan Madn'de mu"temadı'yen ve su··· 

derilmek üzere hazırlanmış ve tescil 
ratle silah ve mühimmat sevkedilmek· 

edilmemiş tabancalar, rovelverler ve 
tedir. 

1spanyaya gönderilmek için izhar olun
Askeri mficı.ahı'tler, Madn't muharebe 

ll' muş ağır, hafif mitralyözler, tüfeklere 
sinin kat'i olacağını beyan etmektedir· humbaralara, tayyare bombalarına ve 
ler. Gazeteler, bı"r İspanyol Verdo''n 

z..ırhlı otomobillere ait beyannameler 
muharebesinden bahsediyorlar. Asiler, 
Tage vadisi yolile yani Napolyonun as· bulunmuştur. Filvaki bu ayın 16 smda 

Anversin merkezi istasyonunda Belçi • kerlerinin 1808 senesinde takip etmiş 
kada bulunan diplomasi memurlarından 

oldukları ayni yoldan Madridi istila 
bir İspanyol yüzbaşısının çantası bulun etmek maksadile Talavera cephesin-

deki gayretlerini arttırmaktadırlar. muştur. 
Hükumet, Madrit şehrinin yiyeceksiz Yüzbaşı, bu çantayı trende unutmuş-

kalmıyacağıru, çünkü asilerin en ileri tur. İçinde Brüksel, Liyej ve Anversin 
mevzilerine 40 kilometro mesafede bu· muhtelif şahsiyetlerile yapılmış muame 
lunan Valencia • Aranjuez demiryolu lelere ait bir takım veEaik bulunuyor . 
vasıtaaile erzak celbi mümkün olacağı· du. İşte bu çantanın bulunması üzerine 
nı beyan etmektedir. Madridin §İma- yapılan tahkikat neticesinde yukarıda 
lindcki bütün dağlarda hükumet kuv· l:ahsolunan silahlar meydana ç.ıkanl -

vetlerinin mevzileri pek sağlam olup mıştır.Olzll bir lmalftthane 
simdide.:ı bu yliksek rmntakalarda kış· 
lama hıızırlıklanna ba§lanılmı§tır. Silah kaçakçılığı meselesinde yapılan 

Blza ııdasmı da almışlar taharriyat üzerine poli'l gizli bir silah 
Sivilla, 22 (A.A.) _ Resmi bir teb- imalathanesi de meydana çıkarmıştır .. 

liğe göre nasyonalistler Toledo cephe· Bu hususta tafsilat verilmemektedir. 
sinde Madridden 80 kilometre mesafe
de bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan Marjorquedaki nas
yonalistler Biza adasını ele geçirmiş!er 
ve halk tarafından sevinçle karşılan
mışlardır. 

Malagada Markistlerle bahriye 
askerleri sokaklarda çarpı§maktadırlar. 

Asl reisleri toplandılar 
Lizbon, 22 (A.A.) - Diairoda Man-

ha gazetesinin Talaveradaki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Muhtelif sliel gruplannm şefleri dün 
Salamankada bir konferans akdetmiş
lerdir. 

Konferansta, Franko, Mola, Varela, 
Dellano ve Yakuenin bulunduklan bil
diriliyor. 

Makuedanm alınması, Kastilyarun 
en mühim noktalanndan birini nasyona · 
listlere geçmiş ve bu suretle Madridin 
cenupla irtibatı tamamen kesilmiştir. 
Bir sUrU ökUzU ele geçirdiler 

Valancce 23 (A.A) - Teruel cephe· 
sinde harp etmekte olan milisler, asi
lerin haftalarca iaeelerini tem'ine me
dar olacak olan bir süıii öküzü cüret
karane bir el çabukluğu ile ele geçir
miı:;lcrd'ir. 

Uruıvay Madrlt hUkOmetllo 
mUnes~betlnl kastı 

Montevideo 24 (A.A.) - Madritte-... 
ki Uruguvay vis konsolosunun Uç k.z 
kardeşinin öldürülmesi i.izer:nc Urugu
vav hül\:umeti ile Madrit hükumeti ara
smdaki.dlplomasi münasebetlerinin ke 
siL"ll~ olduğunu natık bulunan karar
n:ımcde §öyle denilmektedir: 

1 - Madritteki Uruguvay sefaret
ha.n,,.si k:ı.'"latılac;ık ve diplomasi mU
messilleri İspanya hükiımeti bu mü· 
messillerinin vazifelerini ifa edcbilmc
l"rine imk!'ln bahşedecek teminatı v~
rinceye kadar, geri çağrılacaklardır. 

Habeş işi Lahey 
divanı adaletine 

veriliyor 
Habeş delegelerinin M.illetre semiye· 

ti asamblesine iştirak edi:ı; ctmiyecek· 
lcri meselesi hnllolunmakta gibidi:". 
Salahiyetleri tctklke memur komisyon 
Habeş delegelerini doğrudan doğruyc 
çıkarmayıp onların icıtiraki meselesi'"' 
Lahey beynelmilel adalet divanına sor
mağa karar vermiştir. 

Necaşinin murahhasları Uluslar ku
rumuna iı:,ıtiraktc şimdilik devam ede
cek .. 

Titü esko 
Doktorlar bir rapor 

neşrettiler 

IHJ<!l<dl 
'ff ©ı ~ ır lYı c9J cğJ ~ m <9J e li1l 

m lYI ~'\l:~ rr n ~~ n ır 
S'lint Moritz 22 (A.A.) - Dün ne§rC 

dilen ve profesör Or Abrami ile profe· 
sör Ciuca tarafından imza edilmiş bu -
lunan sıhaht billtenlnde şöyle deniliyor: 

''Yapılan umumi muayeneler, M. Ti
tUleskonun başlangıcı geçen temmuz a· 
yının son gilnlerine tesadüf eden ve ken 
diilğinden birdenbire arazını gösteren 
bir hastalığın neticesi olan had fakrUd
demden müttarip olduğunu beyana mil· 
saittir. Kan nakli neticesinde müşahede 
olunan kan reaksiyonları hastanın lehin 
de ve onun hcnüı vehametini muhafa • 
za eden sıhhi vaziyetinde salah husulü
nii ümit ehire::ek ıraJ iycttedir.,. 

HABER - ~on dal: i!:ada alman ha· 
berlcre göre Titülcsl:rnun sıhhi vaziye
ti çok ağırlaşmıştır. Tehlikeyi atlatabi
leceği zannedilmemcktedir. 

HABER - Akşam posla...«ıt 23 EYLOL - 1936 

u hafta AL KAZA R sineması ·-

M OH i KANLA. R l N SONU 
Ş~yanı hayret ve tliyler ürpertici filmini görmek i~in koıuıan ve yer bulamayıp a\det mecburiyetinde kalan bin· 

lerce seyirciyi memnun etmek emelile 

Bugün matinelerden itıbaren 26 kısımdan mlirekkep 2 safhaısım birden göster 
meğe karar vermiştir. 

Antakye ve 
lskenderunun 

vaziyeti 
Suriyeye istiklfıl veren Fransız - Su 

riye muahedesini 16 glin evvel Pariste 
imzalayan Suriye heyeti bu sabah eks
presle Avrupadan §ehrimizc gelmiştir. 

Heyeti istasyonda hükumetimiz namı 
na Vali muavini Hüdai ile Suriycden 
evvelce gelen heeytler nkrşılımuşlardır. 

Gelen heeytin reisi Haşimül Etasidir. 
Azalar da Cemil Merdan, Sadullah Ce
beri, Farisi Huri, Edmon Hamsi, Mus
tafa Şehabi, Naimül Alakidir. 

Karşılayan heyetler de şunlardır.: 

Şamdan Suphi Abdullah, Mehmet Gri
vati, doktor Fehmi FezzUl Halebi, Bed
reddin Nak§ibendi, Cemil Kassar, Sait 
Kahhale, Nuri Halil, Beruttan Mehmet 
Refik, Necip Seyit, Sadullah Seyit, Bale 
bekten Sait Haydar, Zeki RUfai, Halep
ten Abdüsselfim, doktor Ahmet Hamdi, 
Ahmet Tavas, Abdülcevat Leben, Ah· 
met Baki, Muhlis Cemal, Ahmet Pazar
başı, Şarkülerdenden Abdurrahim Fa· 
rac. Kamil Abdin, Tevfik Tilrbedar, Tev 
fik Tahhan, Akk5. Filistinden Yusuf 
Hassan, Hayfadan Münir Habel, Vecihi 
Ha beldir. 

Tren iki saat gecikme ile gelmiş, bir 
sıraya dizilen Suriyeli heyetler tren 
pencerelerinde heyet reisi ve azalarını 
görUnce arapça ''yaşasın murahhas he
yetimiz,, diye bağırmışlar ve alkışlamış 
Jordır, 

Heyet reisi kendilerini karşılayan Va
li muavinı Hüdaiye teşekkür ettikten 
sonra otomobillere binip Perapala& ote
line gitmişlerdir. 

Bir muharririmiz heyet Yeisi Haıi· 

mül Etasi ile görüımüş, önderimiz Ata
türkle Türk milletinden büyük bir hay· 
ranlıkla bahseden reis şunları söylemi§· 
tir: 

" - Türkiye hududuna girdiğimiz 
andan itibaren Türk kardeşlerimizden 

gördüğümüz hüsnü istikbalden ~ok 
memnunuz. 

Suriyenin istiklal kazanmasından biz 
ne kadar memnun ve bahtiyarsak Türk 
lerin de ayni derecede memnun olacak· 
larma şüphemiz yoktur. Kardeş ve müs 
takil Suriyeden Türkiyeye hiçbir zaman 
zarar gelmiyeeeği gibi Suriyede bUyük 
Tilrk kardeşinden iyi kom§uluk mua· 
::ıelesinden başka bir !ey bekliyemez. 

Tilrkle: - Araplar arasındaki rabıta 
1300 seneliktir. Bu münasebet diğer 
milletler arasındaki rabıtalardan çok 
farklıdır. 

Asırlardanberi teessüs etmit olan 
dostluk ve kardeşlik bundan sonra da 
l nutulamaz, nitekim unutulmuı değil 
dide ... 

Türkiyenin terakkisinden ve aıame -
tiden fevkalade memnun ve meırur 
oluyoruz. Büyük Atatürk ve Türk rnil· 
Jetine kar~ı olan derin ve ezelt mubah· 
betimizi söylemeye fırsat bulduğumdan 
dolayı çok bahtiyarım .. 

- Suriye nasıl bir ıekli hUkUmetle 
idare edilecektir! 

- En mükemmel idare şekli de-
mokrasi şeklidir. Şama varır varmaz 
intihaba başlayıp mebuaan meclisi kuru· 
lacaktır. Bundan sonra kabine tc~ckkül 
edecek ve reisicumhur se~ilecektir. 

Reisicumhur beş şene müddet için 
intihap olunacaktır. Yeni meclisin yapa 
cağı işlerden biri de yeni muahedeyi 
tasdik edecek, istiklaline kavuşan Su -
riyede terakki ve kalkınma hareketine 
blşlayacaktır. 

Suriyenin nUfusu 2,5 milyona yakın
dır. Fransız ukerl çekildikten sonra 
Suriyede de ordu teşekkül edecek, her 
müstakil devlet gibi müdafaa tedbirleri 
alınacaktır. 

Fransa ile yaptığımız muahede dost 
hık ve beraberlik muah-.desidir. Harp 
~rkarsa her iki devlet biribirine yardım 
edecektir. Suriyeclcki Fransaya ait bü
tün hak ve sııl . h iyctler iki sene.zarfın. 
rfa yeni lıükrılT'"te r.eçecek, Uç sene son 
ra da Suriye Milletler cemiyetine gire· 
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• 
sıııeması 

LiLY DAMtTA - JAMES CAGNEY - RtCARDO CORTEZ 
tarafından f evkıılade bir surette yaratılan 

Amerika ihtil8li 
Şaheserini takdim ediyor. Amerika ihtiUili: İstırap, heyecan ihtil!l ve isyan 
arasında parlayan bir aşkın teranesidir ... ilaveten: FOX JURNAL Fransa • 
Suriye muahedesi - Nuremberg kongresi • Filistinde İngilizler - Son moda 

saç tuvaletleri vesaire .. 

•·SUMER sineması 
~{arın akşam; yenı sıneca mevsımıne başlıyor. İlk programda: Ronalil 

Oolmanın ve ~l Joan Bennct tarafın dan temsil edilen 

MONTEKARLO KRALI 
rengin sahnelerile dolu pek nefis bir komedi. Ronald Colma>ı, oyunaa1.-i 
.ar lak talihi acaba aşkta da muvaff a.k olacak mı? llav..ıten: FOX .TUR· 

: - ,. - . Fiatlarda mühim tenzilat var .!:r 

350 ton elektrolit bakır. 
Tahmin edilen bedeli 133000 lire.. olan yukarıda miktan ve 

c;nsi yazılı malzeme askeri f a!lrikalar umum müdürlüğü sa· 
tmalma komisyonunca 11/11/ 936 tarihinde çarp.mba günü 
:;oat 15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname altı 
lira 65 kuruş mukabilinde komiıyondan verilir. Taliple~ 
muvakkat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplannı 
mezkur günde saat 14130 a kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunda 2 ve 3 maddelerindeki 
\'esaikle mezkur gün ve saatte komısyona müracaatla.n. (1417), 

100 ton elektrolit tutya 
Tahmin edilen bedeli 19000 lira olan yukarıda miktan ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii 
SAtınalma Komisyonunca 12/11/936 tarihinde perıembe günü 

saııt 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olası 
1425 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkur giln ve ıa· 
att" komisyona müracaatları. "1418,, 

150 ton hususi pJatinen saç 
Tahmin edilen bedeli 16500 lira olan yukarıda m1k· 

tar vo cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Satınalma Komisyonunca 13/11/ 936 tarihinde cuın• 
günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilec.ektir. Şartnamt 
parasız olarak Komisyondan verihr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 1237 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezlfur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı ka!lunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona milraca.atlo.rı. ''141 V 

bilecektir. L d c 
- Antakya ve hkenderun Fransız oy o r c f 

mandasında bir muhtariyeti idareye ma f'••l•t partisine mi glrec:•IC 
Jikti. idariFransa mandasındaki ayni hu Bu sabahki posta ile gelen "Sun~~ 

_ve idari. Fra~sa mandasın~aki e.yni hu: Referee'' Gazetesinin siyaset muh•b'~. 
kuk ve ıalahıyctlcrJe Surıye hUkCımetı· nin yazdığ"ma göre, Alınanyaya sor. . · 
ne geçiyor. yaretinden dönen ve Hitlerin jpt~ 

Heyet azası, Ankaraya seyahat ede hayranlıkla kar§ılıyan eski tn~ 
ccklcrine cWr bir 'ey ıöylememişlCT'le Baıvekili Lloyt George'un Londradl"', 
da, Ankara muhabirimjz, bize telefonla İngiliz Pa~istlerine iltihak edeceği i" 
~öyle bir haber vennittir: 

A"' karaya gidecekler mı? nutJ gittikçe kuvvet bulmaktadır· ,il' 
Ankara 23 <Hususi) - Bugiln latan· 

bula gelmiş olan Suriye heyetinin ha. 
riçte yapmış olduğu temaslar burada 
hususi ehemmiyette kartılanmııtır. 

Heyet istanbulda iki gün kaldıktan 

sonra, reis H~ş'mill Etasi ile birlikte 
Ankaraya gelecektir. 

Burada yapıhıçak görüımelerin siyn· 
si bir manaaı olmadığı ve sadece kardeş 
milletin hükumet adamlarile bir tanışma 
mahiyetinde olduğu söylenmektedir. 

Bu yolda çıkmıa olan riVSY ., 

hakkında kendisine müracaat ecle~ 
zetecilere Lloyd George kat'i bir . ti 
vermemif, mezkiır rivayeti ne teyıt, "'' 
de tekzip etmiyeceği yolunda bir ııa 
g6ndermittir. 

Lloyd George'un işçi partisile stts'~ 
resiz kal mı~ o!an flörtü ve onu ti~ il 
eden siyasi hareketleri, onun ftıgil ~ 
Fa§ist partisine iİrmesi ihtimaUııl P' 
uzak göstermiyor. 



Aşk bir 
hikayedir! 

Yaklaşın, dostlar, size bir hikiye \ ilk kar1ıla1trğımızda çok genç ve güzel 
anlatacağım. diniz. Ben ise, o zaman bile ihtiyardmı. 

Bir yaz günü öğledc:ı sonra idi. - Sizi btitün ruhumla sevdim. 
l3oğaz sahillerinde b" .. ihtiyar, yere bağ - Biliyorum, evet .. Sizi tekrar görü-
daş kurarak oturmuş, önilnde uzan - yorum .. 
Zllakta olan güzellikleri seyrediyor gibiy - Ah, hayır, hayır! Rica ederim, su-
di. 

Sahile çarpan yeşil ,:ular, kenardaki 
kayalan, çakıllan yıkıyordu. 

Dostlarım, evvelce o zaman böyle 
Yaşlı olmayan bu a..':ı.ır.la, bir genç kız, 
el sıkışmak, biribirlerine gülmek, göz -
lcrinin dcrikliklerine bakmak, biribirle

rini öpmek, ve gene biribirlcrine: ''Seni 
&eviyorum,, demekten başka hisleri tanı 
tolamışlardı. 

Yaptıktan deliliklerin hepsini anlat -
rnağa ne lüzum var. Yirmi sene sonra, 
Vaktile biribirlerine söylediklerini işittin 

- Daima biri birimizi sevecek miyiz? 
-Daima! 

Dinleyin, dostlarım. 

Altı ay sonra, genç kız, bir başkasını 
severek, kendini bir sevgiliye kafi gör-

rneyip aşkı daha kuvvetle yaşamak için 
ortadan yok oldu. Zaten, kadınlar, bilir 
siniz, sevgide pek çabuk yorulurlar. 

Adam da, çok sevdiği bu yerlerden 
uzaklara gitti. Her şeyi unutmak isti -
~ordu. Unuttu mu, ft.şkına çare buldu 

nıu, orasını Allah bilir. Eğer gelip geçi
ci sergü.r.eştinin hatırasını unutsaydı, 

ıulann bu kayalardaki timdiki uyaal • 
lığını seyretmeğe gelir miydi? 

İşittiği bir sesin geldiği yere batını 

çevirdiği zamana kadar kafasındaki dil· 
§ünceler hep bu hatıraya bağlı idi. Gü 

mu~ saçlı bir kadın, gezmeğe çıkardığı 
çocuklarına hitap ediyordu. Bu ses,; 
"Daima?,, diyen, bu vaadi bUtUn içile 
söyliyen kadının se~· değil miydi? 

•.:.-.. Hr,pAr.tli vLlcad.ma~m dön 
dü, sordu: 

- Seni! Sen ... 

Kadın durdu, kendisine böyle hitap 
edeni tanıdı ve şimdi buruşuk halde o
lan yüzü sarardı. 

- Siz misiniz? .. Niçin? 
- Niçin mi geldim? Hayabmın en 

tdtlı saatini tekrar yıışamak için .. 
Bu çocuklar sizin mi? 

Kadın c· : •. cevap veremedi. Boğa 
z. sıkılıyordu. Ve kalbi yorgun bir kuş 

kanadı gibi çarpıyordu. Kendini zorlı· 
yarak kekelemeğe başladı: 

- Hayır! Bunlar ye~enlerim. Evlen· 
medim. 

Göı:leri yaşardı. 

- Çok ıstırap çektim. Eğer bilseydim 
ki ... 

- Aa, dedi, geçmiş günler .. Niçin 
ağlıyorsunuz? 

Çocuklar sahilde ç:ıkıl taşlarile oy -
nıyorlardı. 

- Hırpalayıcı bir hayat .. Ya, sizin
ki? Kin:ıbilir beni n~ kadar tel'in etti
niz! 

- Biraz ... Öğrendiğim zaman.. Ve 
sonra, kendi kendime korkulu bir rüya 
yapdığmu itiraf ettim. Biribirimizle 

Kırannçe EBlzabet 
klYıırklYı 

aunuz. 
- Madem.ki, artık ıstırap çek!n.iyo 

rum. 
- Ya, ben ıstırap çekiyorsam? 
ihtiyar adam, bembeyaz olmuş ba§IIU 

gösterdi ve bakışlarını, §İmdi ümitsiz 
ve zavallı olan kadının soluk beyaz şa
kaklarına dikti: 

- Aşkırıuzın üstüne kar yağm.:ş, de
di. Ölü bir aşk bir kuş ölüsil gibidir. 
Kar altında ıstırap duymaz. 

- Dostum, nereye bakıyorsun? 
- Koşuşan sulara ... 
Yeşil sular sahildeki otlara kadar so

kuluyorlar, ve şimdi de Tuhu ve şarkısı 
oldukları ihtiyar kayalardan garip bir 
r.eıe ile uzaklaşıyorlardı. 

Uzun zaman sular.ı 1-aktılar. 
Başlarını çevirdikleri zaman, tepeye 

yükselen keçi yolunda, ihtimal biribirle 
rine :("Daima 1,, diyen iki ~şığı gördü -
ler. 

Ne, sizde mi müteessir oldunuz? Dost 
lanın, başlarken de size bunun bir hlka. 
ye olduğunu söylememiş miydim? 

Nuh CEM 

<CeınıufP> kut~~ıroa 
gn<dlecek 

DDlk kadoın 

Londradan bildiriliyor: 
Madam Evelin Walker cenup kutbu 

mmtakalarma gidecek istikşaf heyeti 
arnsında bulunacak ve böylelikle kut
ba giden heyetler arasında giden ilk 
kadın olmuş olacaktır. 

Madam Evetinin gideceği daha katt 
olarak kararlaştınlmı~ değildir. Bu 
hususta karar vermek salfihiyeti Bri
tanya imparatorluğu fotoğrafik istik
şaf heyetinin b~kanı mösyö Ernest 
Wallkerindir. Bu zat dUn Sunday Re
feree gazetesinin muhabirine: 

- Karımı da beraber götUrmek için 
henüz bir karar vermiş değilim. Fa
kat nasıl olsa beni kandıracağını sanı
yorum. 

Demiştir. Bu sözler üzerine siyah 
saçlı, el! gözlü, uzun, boylu ve teni 
güneşten bakırla.şmış madam Wallker: 

- lıtikşa! beyetile gideceğime emi· 
nim. Hem onlara fay dam da dokuna

Tcırn tcını amca 

a D'i) a lhrta ra ını ı 

tYJ ın utm uştu 

• 

bilir. Mesela gideceklerin örUlecek, ya- ---------------

f( 'ralir;e Elizabcıh devrinin elbiselerini 
andıran ı7e siyah - beyaz kii.rktrn ya· 
Pılma bu ceket Londradn moda salon· 

laruıda te§lıir edilmekıedi.r. 

manacak birçok ı;eyleri olacaktır. Jur
nalın tutulmasına yardım edebilirim. 
Avusturalyada, Hindlstanda ve Yeni 
Zelindada yaptığım çok çetin seya
hatler neticesinde böyle bir yolculu
ğun şiddet ve zahmetlerine dayanabt
leceğime kanaat getirmiş bulunuyo-
rum. Avusturalya ormanlarından bi
rinde tam Uç ay yalnız başıma lramp 
kurarak yaşamıştnn. 

lstikşaf esnasında giyeceğim elbise 
teri bile hazırlamaktayım, demiştir. 

İstikşaf heyeti iki sene cenup kut
bu mıntakasında kalacak bUtun sefer 
20.000 İngiliz lirasına (bizim para-
nuzla 127,000 liraya) mal olacaktır. 

Bu sefer için kaptan Skottun ''Dis
covery,, adlı gemiE:inin satın alınacağı 
ümit edilmektedir. 

Kaptan Skott ilk cenup kutbu sef e
rini bu gemi ile Y.RPmI§tI. 
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386 sene evvel bugün 

Müneccim başının kafası 
kesilerek cesedi denize atrf 
Kabahati, padişahların ne vakit Ulece~n!, 

vezirlerin kaç yıl yaşayacağını 
" Keşfet mest ! ,, idi 

Padişah Dördüncü Murat, bir gün' zı harfleri de tebdil ederek (Vefatı 
saray mUneuiminl yanına çağırmış, Mehmet) terkibini çıkardılar. Bütün 
bazı şeyler sorarak onu imtihan et- bunları yapanlar, Padişah Mehmcde: 
miştir. Aldığı cevaplar, padişahı çok - işte, dediler, bu hain böyle 
memnun etmiş olacak, mUneccim Hü. çalışıyor. Takviminde sizin mukaddes 
seyin Efendiye Edremit arpalığmı Yücudunuz için uydurmalar yapıyor. 
verdi. Padişah vakit geçirmenin lüzum. 

Bu haber lstanbulda ulema ara. suzluğuna kani oldu Ye idamı için fet. 
sın da şöyle yayıldı: 'ıı verilmesini bildirdi. 

- Hüseyin Efendi mühim istih. Fetvayı Bahai efendi verecekti. 
raçlarda bulunduğundan taltif edil. Halbuki Bahai Ef endi}i şeyhilllslam 
miş... mevkilne müneccim Hüseyin Efendi 

Dördünct\ Murat öldüğil sene, getirmişti. 

müneccim: Bunu bilenler, Bahat Efendinin 
- Ben bunu biliyordum, dedi, ° Fakat böyle olmadı. Şeyhülislam idam 

senenin takviminde Kerbeliida öldü. 
rülen HUBeyin günUnU "Hüseyni na Fakat böyle olmadı. Şehülislam idam 

fetvasını tereddüt etmeden imzaladı. 
Murat,, diye işaret etmiş olması Dör -
düncü Muradın ötumUnUn yaklaşmış 
olduğuna işaret addedildi. 

Padişah lbrahim ölüp Dördüncü 
Mehmet tahta geçince Hüseyin Efen. 
diye: 

- Nasıl oldu da vukuundan ev. 
vel siz bunu bilemediniz, dediler. 

O, kemali azametle gene o sene. 
nfn takvimini çıkardı, "Takvimi sall 
ctUOs vefatı lbrahfm,, JA.fzrnı gösterdi 
ve tarihin tabiri ıile "Şehre tantana 
verdi.,, 

Bu vaka anlatılırken tam yerin. 
de bir fıkra il!ve edilir. Hekim ba. 
şılardan biri tedavi ettiği her hasta. 
nm muhakkak surette iyi olacağrr.ı Ha 
w edermı.. Fakat hasta çıktıktan 
sonra kapının arkasına tebeşir ile: 

"lflAh bulmaz!,, 
Kelimesini yazarmış. Sonra has. 

ta iyileşirse: 
- Ben demedinı mi? der, eğer 

hasta ölürse, kapının arkasındaki ya. 
zıyı gösterir: 

- Ben yazmıştım, f şte.. Biz onu 
muktezayi fen anlamıştık. La.kin sizi 
mükedder etmek istemedik .. dermiş. 

Müneccim Hüseyin Efen dinin is. 
tihraçlan da buna benzetilir. 

lfo •• 

Müneccim başı, son boş atıp dolu 
tutturduktan sonra sarayda mühim 
bir nUfuz kazandı. istediğini sadare. 
te çıkarıyor, istediklerini azlettiriyor. 
du. Kendisi yeniçeri ocağından yetiş. 

miş olduğu halde Medeniye payesini al. 
dı. Bütün ulemanın dü§manlığını ka. 
zandı. Müneccim Hüseyin, bununla 
da kanmıyor, ecnebi devletlerle olan 
münasebetlere de kanşıyordu. 

Bu adamın her söylediği. oluyor, 
sarayın en nüfuzlu adamını istediği 
gib kullanıyordu. 

Kara Murat paşaya: 
- Sen tam kırk sene sadrazam. 

Jık yapacaksın .. demiş ve inandırmış. 
tı. 

Vezir bir gün Musa paşanın ida. 
mı f~in emir nrmişti. Kara Murada: 

- Bu dünyadır .. Bugün ona ise, 
yarın sana olur. Ilir ,·ezirin katli mü. 
nasip değildir. deikleri zaman o, gu. 
rurla şu mukabelede bulundu: 

- Ben tam kırk sene sadrazamlık 
edeceğim .. 

Zavallı müneccim, Kara Muradın 
kırk sene sadrazamlık edemiyeceği 

gibi kendi başına gelecekleri de keş. 
f edememişti. \' azif esinden azledile. 
r~k evvela Mekkeye sonra Ankaraya 
nefyine karar verildi. 

Fakat bazı dostlarının ricası üze 
rine lstinyede kalmasına müsaade e.

1 dildi. 
Ostad, burada da rahat durmu. 

yordu. Valde Sultana mektup yaza. 

Bazı tarihçiler, Hüseyin Efendi. 
nin idam kararı verildiğini anladı,rını 
kaydederler. 

"Katlolunacağı günden mukad. 
dem akşamda dahi zayiçesin eline a. 
lıp teemmülütam ettikten sonra dedi 
ki: "Taliimizfn tabiri yarın bir ııuhsu 
katia gelmek üzeredir.; kalbimde 
dahi bunu müeyyit vehim ve haşyet 
istilası vardır,, demiş. 

Her söylediğinin aksi çıkan mü. 
neeclmln bu keşfine elbette inanmak 
mümkün -değildir:-°Ahbnplanndnn 6L 
ri her ne suretle olursa olsun, idamı 
hakkında hüküm verildiğini kendisine 
bildirebilirdi. Hüseyin Efendi idam 
edileceflnl haber aJrr almaz bir san. 
dal hazırlattı. Anadolu kıyısında da 
eğerli bir at bekliyecekti. 

Hüseyin Efendi 1650 yılı, 23 Ey. 
lül günü, 3S6 sene en·el bugün, erken. 
den sandala binmiş, Anadolu sahiline 
geçiyordu. 

Oldüriilmesine alt fetva ile eve 
gelenler müneccimin kaçttlını gö-
rünce diğer bir sandalla arkasından 

hareket ettill!r. Cellat beraberlerin. 
deydi. Hüseyin Efendi, karşı sahile 
geçmeden yakalandı. Cellat: 

- Bundan iyi yer bulunmaz Faz.. 
la beklctmiyclim. dedi. 

Ağalar, bu sözü tasdik edince, 
cellat hemen mzifesinı yaptı. 

Müneccim başının cansız cesedf 
denize fırlatıldı. 

Sey aı ın ait 
dedO~nını lb1öyOe 

on O:JJ ır 

rak tekrar yerine gelmesi için müsan. Bu kı:.101 bir rlMi: J.n·ı.ı;ı 71lajında dP. 
de verilmesini rica ediyordu. Bu mek. ğildirlcr. Kısa bir ya: .seyahati : ap· 
toplardan biri bir gün düşmanlarının mahtn olduldı:rı if.ılantis mpurunun 
eline geçti. .,iitıcrt~::-ı,ıcdirlor. T" mu!al:i ,o/cıı 

Aleyl-.inde bi~ ,c;ilh ?l~rak .kul- kadmlarm hep.~i de SC)alıcıı ,,;üdclc-
landılar. O senenın takvımındekı ha. tince böyle dol~mı~krdır. 



• ... • : .. • .. • ·~ 1. • • • •• • • ••• 

Eseri hazırlıyan: Nüzhet: Abbas 
Dikkat: Bu yan, yalnız pazartesi, çarşanhtt ı·c cumartesi günleri neşredilir. 

Yür.ümek ve koşmak 
idmandır 

en • • 
ıyı 

-3-
Aııform kalabilmek için şu hale gö

re, kalp ve ciğerlerimizin sağlam, ha
zmı cibazunızm matlup şekilde ifayı 
vazifesi etmesi 1Azım geliyor demektir. 

Her şeyde olduğu gibi yemeklerde 
de intizam esası §arttır. Vaktinde alı
nan gıda vilcuda yaradığı kadar va
kitsiz yenen abur cubur da o kadar 
zararlıdır. 

AlelOmum yemek aralarında bir 
şeyler yemek çok mahzurludur. Hatta 
akşam Ustü çay ve pasta ve buna ben
zer şeyler de iyi değildir. Pek çok acık 
mış ve akşam yemeğine kadar sabre
demez bir halde iseniz biraz yemişle 
bu açlığı tela.fi mümkündür. 
Gıda meselesine ait bu kısa izahata 

gunu da iHl.ve etmek isterim ki futbol
cuların yemek hususunda en dikkatli 
davranacakları gün müsaba.lca günü· 
dür. Bilhassa müsabaka günlerinde 
yemekle beraber su içmek caiz değil 
dir. Suya olan ihtiyaç iki yemek ara
sında ve hazmı tamamlandıktan son
ra defedilmelidir. Müsabaka günü her 
halde ha.fü yemek şarttır. Hazmı güç 
yemekleri bilhassa bugün bir tarafa 
bırakmalı:dır. KuvvetJl bir sabah kah
vealtısına mukabil hafif öğle yemeği 

en iyisidir. 
Sporun herhangi şubesi ile meşgul 

olursak olalım kendimizi an.form sak
lamak 'istiyorsak antrenman hususun
da çok muntazam olmalıyız. Bu mese
le hakkında (antrenman) bahsinde de 
tafsiU\t vereceğimiz için burada esas 
hatlarını çizeceğim. 

İru!an vücudu işlem~k, işletilmek 
Jçln yaratılmış bir makine olduğu için 
alaletc bırakılan vücutlarm vaktindc.rı 
evvel ihtiyarladığı, yıp1"8.Ildığı görUl
mektedir. 

Bu itibarla yalnız futbolcu olduğu
muz i ~in değil, sırf sıhhatta yaşamak 
için b:Ic olsa vücudumuza bakmamız 
icap eder. 

Vücudu anf orm saklamak için gay
ri tabii hareketleri ihtiva etmiyen ve 
istemiyerek zorla yapılan idmanları 
bir t.Jırafa bırakmak 68-rtile herhangi 
bir i<lmandan, spordan ve atletizm ha
reketlerinden istifale edebiliriz. 

itibarla kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan, 
olsa da, mali mülahazalarla ekseriye
timizin yetişcmiyeceği, yapamıyaca

ğı sporları burada .z.ikretıniyeceğim ve 
sadece hepimizin biraz arzu biraz gay
retle tatbik edebilecej;rimiz idman.lan 
sayacağım: 

İnsana yürümek ve bunun bir baş
ka şekli olan koşmak kadar faydalı 
hiçbir idman olmadığını söylemeliyim.. 
Meseıa genç sporcuların işlerine gi
derken ve işlerinden avdet ederken 
tramvaya binmek yerine hiç olmazsa 
ikametgahlanna kadar olan mesafe
nin bir kısmını yürümeleri, hazan da 
koşmaları kadar faydalı bir şey ola
mıyacağını düşünerek bu fırsattan is
tifade etmelerini son derece şayanı 
tavsiye görmekteyim. !nsan yürümek 
için yaratılmış bir makine olduğu için 
sıkı bir yürüyüş kadar faydalı hiçbir 
şey yoktur. Koşulara gelince bunların 
da bilinerek bir metot dahilinde icrası 
lfızımdır. Gelişi güzel bir tar1.dn ve ko
şudan sonra kendini muhafaza cdemi
yecek şartlar altında yapılması ise bir 
takım mahzurları havidir. 1 

Geı ek anform kalmak ve gerek~ 
herhangi ağır bir spora hazırlanmak 
için yapılacak antrenmanlarda başlıca 
esas vücudun bütün adalesinin aynı 

zamanda ve aynı kuvvet ve mukave
mette idman ettirilmesidir. Birçokla
rrmrzm sırf bir sporla meşgul olmak 
neticesi, belki daha hafif olan diğer 
bir beden faaliyeti neticesinde son de
rece yorgunluk hissetmemiz, bütün 
adalenin aynı derecede idman ettiril· 
miş olmamasından doğar. 

Bütun adalenin, kalp ve ciğerlerle 
birlikte idman ettir~lmesi lazımdır. 
Kalp ve ciğer antrenmanı, yüriimek, 
k~nk ile olduğu gibi sabahları açık 
bir pencere önünde beş on dakika te
nefil.s hareketleri ile de intizama so
kulmak lazımdır. Her futbolcunun sa
bahlan açık pencere önünde beş daki
ka teneffüs hşreketi yapmasını en fay 
dalı b:r şey addetmekteyim. 

Arkadaş•mız 
izzet Muhittin 

Apak 
Balkan oyunlarını 
takip için Atlnaya 

gitti 

Gelecek hafta içinde Atinada başlı

yakac yedinci Balkan oyunlannda ga

zetemiz namına bulunmak üzere arka-? 

daşlanmızdan İzzet Muhittin Apak bu 

sabah Romanya vapuriyle Yunanistana 

hareket etmiştir. 

Geçen dünya olimpiyattan hakkında 

Berlinden yolladığı havadisleri merakla 
takip ettiğiniz, mektuplarını zevkle o
kuduğunuz arkadaşımız: memleketimizi 
çok alfikadar edeceğini umduğumu~ 

Balkan oyunları hakkında da muntaza
man telefon.la havadisleri bildirecek ve 
mektuplar yazacaktır. 

Yunan disk 
• şampıyonu 

Sillasın bir 
muvaffakiyeti 

1 

Yunan disk şampiyonu Sillas; yedin-Açrk havada uzun gezintilerden, me
safe çok uzun olmamak §arlile koşu
lardan tutunuz da, her türlü sporlara 
varıncaya kadar hepsinden istifade 
kabildir. Sporlar ve anform kalmak 
için yapılacak antrenmanlann içinde 
yaşadığımız asır maalesef bire çok 
az serbest vakit bırakmaktadır. Bu 

Bütün adalenin çalış~ırılmasını te
min edecek idmanlar nrasmla vücut 
hareketleri çok şay~nı tavsiyedir. A
daleye el~stikiyet. yumuşaklık temin 
edecek beden harekelerinin değişik 
olması da şarttır. İnsanların monoton ci Balkan oyunlarına hazırlık idmanla
işlerden çabuk bıktığını r.atırdan çı- rmda diski 54 metre yapmıştır. 
karmamak ve bunun için de bıkkınlık Sillas, Balkan oyunlarında bu dereceyi 
verecek kadar aynı şeyleri lüzumun- 58 veya 60 metreye çıkaracağını söyle-
dan fazla tekrarlamamak lazımdır miştir. 

' 
(Devamı VaT) 

-.,:.~ . ' . . . . ~~ ~ ..... -

Balkanlarda 
müsabakalar 

yapacak 

Gazetemizin su topu Türk tenisçileri 
• · Bu hafta seçiliyor 

şampıyonası 

Federe, gayrifedere bütün klüplerin, 
mekteplerin iştirak edebileceği 

müsabakalar 26 Eylül cumartesi 
başlıyacak 

Gazetemiz tarafından büyük bir su topu 'iampiyonası hazırlanmaktadır. Su 
IP._Orlan federasyon ve ajanlığının. kontrolü altında yapılacak olan müsabakaların 
§Ctaiti şudur: 

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

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

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

nihayet 23 eylül çarşamba günü akşamına kadar hergün gazetemiz spor servisi-
ne mÜ(acaatla kayıtlarını yaptırmaları 15.z:mdır. 

6 - Su sporlan İstanbul ajanı tarafından çekilecek kur'a ile turnuvamıza 
ba~:<wacak ve hakemler su sporları federasyonu tarafından seçilecektir. 

7 - Küçüklerin ve büyüklerin birincilerine gazetemiz tarafından konan ku· 
pa vcri!eccktir. 

Geçen hafta Türk Dağcılık klübünde 
yapılmış olan (Üstündağ kupası) turnu 
vasırun dömifinal ve finali tenisçileri a
rasında 26-27 eylül cumartesi ve pa -
zar günleri Güneş klübü kortlarında bir 
~eçme turnuvası daha yapılacaktır. 

Bu müsabakaları kazananlardan tek 
erkek ve kadın ile çift erkek takımları 
Dalkanlarda turnuvaya davet edilmiş

lerdir. Bu müsabakalara Suat, Sedat, 
Şirinyan. Jafe, Vedat Abut, Bayan 
Grodetski, Gindor ve Kurtelli iştirak 
ttmektedir. 

Halkevleri sporcuları 

Moskovadan 
hareket ettiler 

Moskova, 2 2(Hususi .muhabirimiz
den telsizle) - Spor kafilemiz bu gece 
saat 24,30 da buradan Leningrada hare
ket etti. Sporcularımız, Sovye sporcu. 
lan ve spor teşkilatı erkanı tarafından 
büyük merasimle teşyi edildiler. 

Spor kafilemiz yann Leningra.da 1 
muvasalat edecektir. Leningradda ılk 

maç ağlebi ihtimal 24 eylülde yapılacak
tır. 

23 EYL'Of; - .1936 

AtBetDeırnmnz blYJglYıli'il Dilaıreke'le etti 

Yedinci Balkan oyunları 
27 eylülde büyük merasimle açılıyor 

Yedinci Balkan oyunlarına iştirak e
decek atletlerimiz bu sabah Romanya va 

purile Pireye müteveccihen hareket et
mişlerdir. 

Vedat, Mehmet Ali, Melih, Fethi, Ga 
tip, Recep. Rıza Maksut, Faik, Sedat, 

Nazm, Cemil; Raif, Pulat, Fethi; Hay-1 
dar; İrfan, Veysi ve Etemden müteşek-ı 
kil takıma atletizm federasyonu reisi 
Vildan Aşir riyaset etmektedir. 

100 metre şampiyonu Semih Avru -
paya tahsile gidtceği için bu seneki Bal 
kan oyunlarına iştirak edemiyecektir. 

100 metreye Vedatla, 
girecektir. 

Mehmet .4~ 

Şimdi Berlinde bulunan İrfanla, Sı * 
rık atlayıcı Fethi de Londradan Atiıı• * 
ya geleceklerdir: 

Yedinci Balkan oyunlan 27 ey!ıild' 
Atinadaki stadyo:nda büyük merasim· 
it' ve Yunan kralı tarafından açılaca1'' 
tır. 

Bu defaki Balkan oyunlarına Yuııall 
lılar çok ehemmiyet vermekte oJduk1" 
rmdan büyük intizam ile yapılacağı ır 
mulmaktadrr. Atlet!erimize muvaffalcİ· 
yetler temenni ederiz. 

Dünkü tenis maçları 
Mısırlı profesyonel Hasan, 

etti 
Su adi 

mağlôp 
Dağcılık klübü kortlarında geçen haf. 

t.ıki Ctlstündağ'kupası) galibi ile eski 
Mısır şampiyonu profesyonel l tenisçi 
Hasan arasında dün bir müsabaka yapıl 
c!ı. Saat üç buçukta başlayan müsaba -
lrnnın birinci setini 3-6 ile Hasan ka· 
:.:andı. 

İlk geymleri alan Suat sonlarda mağ· 
lübiyeti kabul eder bir hal almıştı. 

ikinci set: Evvela Hasanm üstünlüğ 1 

ile başladı. Fakat Suat güzel plaseleri 
ve bekhenli sayesinde bu seti aldı. 

Uç üncü set: Hasan çok mükem-
bir oyun oynamağa başladl. Kendini 
fazla yormasına rağmen Suadi hakimi -
yeti altına aldı ve geymleri beşe kadar 
yükseltti. 

Bundan sonra kendini toplayan Sua~ 

i.ıstüste 3 geym aldıysa da netice 3-6 

mağlup oldu. 
Dördüncü set: Müsabakanın en he

'/ecanlı seti şüphesiz ki bu idi. tık iki 
gcymi alan Hasan biraz yavaşlar gibi 
oldu. Bundan istifade eden Suat da üst 
üste üç geym kazandı. Bunu Hasanın 

kazandığı iki geym takip etti. Çok sıkı 

Su sporları 
federasyonu 
Bu spora dair üç 

film getirtiyor 
Kürek, yüzme ve Vaterpolunun teknik 
idmanlarını en ince noktasına kadar gös
termek ve susporlarının memleketımiz
de daha iyi bir şekilde yapılabilmesi için; 
sporlara ait üç film getirtmek üzeredir. 
sporlara ait üç fi1m getritmek üzeredir. 

Susporlan federasyonu kışın yapıla· 
cak salon idmanları için de ayrıca. ve
sait getirmek suretiyle susporlan faali
yetine büyük bir ehemmiyet ve yenilik 
vermiş olacaktır. 

~aı~etem nzn ını 
Su topu 
turnuvası 

Gazetemizin tertip etmekte olduğu 

EU topu turnuvamıza Galatasaray ve 
Beykoz kaydolunmuşlardır. 

Galatasaraylılar iki büyük, iki de kü
çük: Beykozlular da iki büyük bir de 
küciik takımla iştirak etmektedirler. 
Müsabakamıza iki gün kaldığı için iş

tirak etmek istiyen diğer klüp ve mck -
tcplerin bugünlerde kaydolunmalan la
zımdır. 

Galatasaray kiiçiik takıml.anndan A 
ve B ~-ipleri bir ar.ada.. 

geçen bir çalışmadan sonra taraflar 5.5 
cldular. Bundan sonra cidden mükerıl · 
mel bir oyun çıkaran Hasan iki geyıs' 
daha alarak 7-y galip geldi. 

Dabl maçı 
Hasan - Suat maçından biraz soıır' 

Suat - Bambino çifti Hasan - Vedat 
A but çiftile karşılaştılar. 

tık seti 216 Hasan - Vedat çifti k9'. 

lanmış olmasına rağmen, daha kuvveti~ 
olan Suat - Bambino çifti diğer iki seti 
bir hayli çekişmeden sonra 5-7 ve ı·6 
aldılar. Bu suretle de maçı 6-2, s-1' 
1-6 kazanmış cldular. 

Müsabakalardan sonra Mısırlı tenis~ 
I l asana günün hatırası olmak üzere bit 

kupa verildi. . 

Hasan cidden mükemmel bir teni'f 
o~duğunu gösterdi. Plaseleri çok gi)Se -

c!i. 
Suat rakibinden aşağı kalmamakla be 

raber bir hayli yavaştı, genç spor'" 
·se Bambino futbole olduğu kadar tenı 

de ehemmiyet verirse istikbalde kendi ' 
sinden çok şeyler beklenebilir .. 

Gaz·antep 
f utbo~cu~arı 
Malatyahları 

mDğlôp ettiler 
Antep (hususi) - Halkevi. meydaıı 

;ıdlı yerde güzel bir futbol sahası vucır 
da getirmiştir. 

Futbolcularımız sahaya kavuştukt•11 

sonra daha çok çalışmış ve yetişmişler' 
dir. Nitekim geçen hafta buraya rn'ç 
için gelen Malatya haıkevi futbolcuları· 
nı i.içe karşı altı sayı ile yenmişlerdir· 

Gal<ıtasaray küçiil:lcrinin "ıeref. 
takmu 

GalalaıJflray birinci takun k~ 
Oguzun bir Taırltmqı. 
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Japonyada sihirbazlık Amerikanın biricik 
Ateş QstQnde yürüyen papasDa- b 
.... ?!!h!r~~·~~=~~~~:-:!::.;~:D~~ haydutluk tahtı oştur 

tcm~;:ee;ı:::'re~:;::· geçirdi· 1 numaralı halk düşnıanı Alvin 
ğim kUçınc taşra otelinin adı bundan Kar p· ı s d e yaka 1 an d ı 
eW sene evvelki çok önlil bir Japon ku-
mandanmın adını tqıyordu. 

Ertesi sabah köyden on kilometre 
uzakta oturan sihirbazla tanıttım. Yil· 
zUnde bin bir buruşuk ve kmşık olan 
bu ufak tefek adam hayli yaşlı olmakla 
beraber Japonyanın en usta sihirbazı 
olarak tanınmıştı. Bu adam kızıl ateş· 
lerde kızdınlan kor gibi olmuş taşlan 
bUyülUyor ve bunlann üstünde 20 met
re kadar yürüyen papaslann ayaklan 
yanmıyor. Ateı üstünde yürüme iş1;-, 

\ 

rinin Japonyadan birkaç bin kilometre 
uzaktaki Samoa ve Fiji adalarında da 
tıpkı buradaki gibi yapıldığını işitmiş· 

\ 

tim. 

Ateş üstünde yüriiycn kahramq.nlardan 
biri 

bir işlerini ğören bir sihirbaz bala büyü 
ve efsiin işleriyle uğraşır. Hindistan , 
Afrika, büyük Okyanosun kenup sula· 
n, adaları ve Japonya büyücü ve sihir
bazlar için çok verimli birer topraktır . 
Bu reportajrmda size Japonyada kızgın 
taşlar üstünde yürüyen büyücülerden 
bahsetmek istiyorum : 

Bundan bir ay evvel Japonyanın 

lsu yarım adası adiyle tanılan yerinde 
"ateı üstünde yürüme,, merasimini kendi 
gözlerimle gördüm. Bu yanm ada hem 
en modem ve şık bir yerdir, hem de eski 

~Dlf\lema 
saınıat~aıroaıro n on 

En .zengini 
kim? 

Veır~n 1l:~taırna
ro ınıa bakoBoırsa 

Birinci : Çarll Çaplln 
ikinci : Harold Lolt 
OçUncU: Mari Pikford 

Holivuttan yaz, 
lryor: 

Holivut film yıl 
dızlan mücevherleri 
ıçın 1936 vergisi· 
ni tahaildarlara ver. 
meğe başlamış ol -
duklanndan, bun. 
lann arasında en 
kıymetli mücevher 
kolleksiyonunun ko 
mik Harold Loyd 
da olduğu meydana 
çıkmıştır. 

ViUiyet maliye tahsil şubesinin 

bu hafta neşretmiş olduğu isatitikler 
gösteriyor ki Harold Loyd'in mücevhe· 
ratı 45.000 Türk lirası , Norma Şere
rinki ise 29.000 lira kıymetindeir. 

Harold Loyd ayni zamanda film 
kolonisinin gayri menkul emlak bakı· 
mmdan en zenginidir. En pahah mo
bilya sahibi de odUt'. Yalnız mobilya
sının kıymeti 120.000 lira tutannda • 
dır. 

• • • "' Tören başladı. Papaslar elleıınde 
uzun asaları sırtlarında beyaz entarilerile 
geldiler. Manzarayı görmek için kilo
metrelerce uzaklardan gelen köylüler , 

ateş sahasının çevresine toplandılar yüz
leri korku ve dehşetten takallüs etmi1ı1 
köylülerin arasında kendime bir yol a· 
çarak ilerledim. Taşlar gerçekten çok 
sıcaktı. Beyaz kora dönmüşlerdi. Sı

cağın büyük ıeritler halinde taşlann fü,. 
tüne yükseldiği adeta gözle görülüyor
du. Bir gece evvelisi bunlann üstünde 
sabaha kadar odun yığınla• ı yakılmıştı. 

Yüzü bumburuşuk sihirbaz kızgın 
taş sahasının kenarına durmuş, elleriyle 
iıaretler yaparak bir §eyler mmladnı
yor ve bu ateşli taşlann kudretini hiçe 
indirmek istiyordu. 

Buna ne dereceye kadar muvaffak 
olabildiğini de beı dakika sonra 12 genç 
Japonun sandallannı çıkararak yalın a· 
yak bu yakıcı taılann üstünde yUrüme 
leri ile kendini gösterdi. Bunların yü· 
zUnde hiç bir acı ve iztirap izi görül
medi. 

Tam bu sırada tuhaf bir hadise ol
au~n~ ınr ımnrt>ll% 'm<C)' dwna aaJ.

rak yüzünde bin bir kınşrk olan ihtiyar 
sihirbaza bir şeyler söyledi. İkinci bir 
deneme için kendisinin elindeki asa ile 
taşları büyilliyeceğini ~öyledi. Ayni 
papaslar ikinci bir defa daha yürümeğe 
hazırdılar. İhtiyar sihirbaz kızarak ye
rinden çekildi. 

Tam bu sırada yanıma iki İngiliz 
seyyahı geldi. Bu kalabalığın niçin top
lanmış olduğunu sordular. Olup biteni 
kendilerine anlattım . Bunlar da genç 
papaslarla birlikte kızgın taşlann üstün
de yalın ayak yürümeğe kalkışmadılar 

mı? hem de o kadar israr ettiler ki: 
İlk yürüşün muvaffakıyetle netice· 

lenmiş olduğunu biliyorlardı. Neden i
kincisi de olmasın ? 

Fakat ne yazık ki genç sihirbaz, 
yaşlı meslektaşı kadar usta değildi. Kız 
gın taşların üstüne doğru salladığı değ. 
neğin meğerse beş paralık değeri yok
muı. -

Amerikan film kolonisinin en zen
gin aktöril Çarl çaplin en zengin aktrisi 
de Mari Pikford'dur. 1936 senesinde Sihirbaz papas kız t Zarı b:- "l k' 
m ht lif k ·· 1 • d'W• gın "§ uyu er c;ı u e ı a tor erın ver ıgı vergiler ır· 

raıiyle fulardır : 

Okuyucularımıza kolaylık olmak 
Uze:-e hesaplarını Türk lirasına çevir • 
dik : 

LİRA 
Çarli Çaplin 750.000 
Harold Loyd 508.000 
Mari Pikford 304.000 
Rjçar Batelemez 140.000 
Doğlas Fayırbank 129.355 
Kostans Benet 76.125 
Jo Bravn 69.300 
Glorya Svanson 38.505 
Norma Şerer 35.400 
Rot Çaterton 34.900 
An Harding 34.750 
Jon Kravford 34.750 

12 genç papasla iki İr.giliz seyyahı 
hata ateş gibi olan taşların üstüne yalın 
ayak basmağa kalkışınca ortada müthiş 
bir pandomimadrr başladı hepsinin ayak
ları cayır cayır yanmıştı. 

Heyecanlanan halk, yaşlı sihirba
zın çevresini sararak onun elini eteğini 
öptüler; genç sihirbaz: ise çok sefil ve 
zelil bir vaziyete düşmüştü. 

Beyaz kor haline gelmiş taşların bi
rhıci denemede yalın ayaklarını niçin 
yakmadığı, ikinkisinde ise neden yaktı
ğını bir türlü anlryamadım. Tanıdığım 
bütün Japon sihirbazlarına bunu sordum. 
Hiç birisi bana izahat veremedi. Bun. 
ların hemen hepsi de papastJ 11rlannr 

yabancılara söylemiyorlardı. 

Amerikanın tacı cinayet tacıdır. 

Amerikanın kullandığı unv.an ( 1 numa· 
ralı halk düşmanı) dır. 

Bu unvan bir kara damga halinde 
daha kimsenin alnına vurulmazdan önce 
onu AlKopan elinde tutuyordu ;Tıpkı Jill 
Sezann adından başka her şeyde Roma 
imparatoru olduğu gibi. 

Bu unvanı ilk alan adam Al Kapon 
dan daha küçük birisidir. "Yılan ıözlü,, 

Yaka7.andığı zaman Alvin Karpisin 
yanında ol.an Ruth Ha.mm 

Jon Dillinger o bir tethiş saltanatı sürdil. 
Tethişçilerin birçoğu gibi katledilerek 
öldü. Bu "Etme bulma,, dünyasında A· 
raplann dediği gibi "Elceza•u min cins 
Elamel,, 'dir, 

Ona Alvin Karpis halef oldu. 
Karpis dejenere olmuş bir Roma lm 

paratorunun asri timsaline benzeti
lebilir. Onda kadınlar için ayni şehvet, 
hayvani zulüµ\ nüfuz ve buyruğunu kök 

pis. Hapiste üç ay kaldı. Sebebi muh
telif vilayetlerin ceza kanunları ara
sındaki karşılıklar. 

Hapisten çıkan Alvin mamanın ya
nına gitti ve birkaç hafta içinde o da 
beyker çocukları gibi kanlı katil oldu. 

Mizuri vilayetinin küçük bir şeh • 
rinde polis komiseri Keyli masum ol· 
duğu bir cinayetten dolayı Karpisi sor· 
guya çekti. 

Karpis•in vicdaı:;: ~rgu suale da
yanamıyacak yahut sorulanları dinle· 
yemiyecek kadar rahatsrzdı. Evvelii 
kurşunu patlattı sonra da düşündi.i . 
Tetiği çekerken güldü. 
Fakat bu bir cinayetti. Hem de kanunu 

tatbik eden bir adalet memurunu öldür
mekti. Bcykcr çetesi kıpırdamalr hem 
de çarçabuk tabanları kaldırmalı idi. 

Orta Amerika vilayetlerini bir kurt 
sürüsü gibi dolaşarak allak bullak etti· 
ler. Arkalarında kapıları kırılarak açıl

mış bankalar soyulmuş evler ve uçan 
kurşunlar bıraktılar. Merkezleri Sent 
Pot kasabası idi. 

Bütün devlet polisleri arkalarına 

düştüler. Bir türlü yakalanamıyan çe· 
tenin paraya ihtiyacı vardı. Dağa adanı 

kaldırarak necat fidyesi almak kolay 
bir işti. İlk kurban bir bıra fabrikatö· 
rünün oğlu Witliam Hamm'dı. Bir ak· 
şam fabrikadan evine giderken göğsü

ne tabancayı dayayıp otomobile attılar. 
Babasından bizim paramızla tam 150.000 
lira tutan Amerikan doları aldılar. 

150.000 lira epi idi. F;kat çok da
yanmadı. Beyker ananın para harcıya
cak birçok yerleri vardı. Gene bir kur
ban lazım. Bu sefer Edvard Bremed 
kaldırdılar ve bizim paramızla 250.000 
lira tutan dolar aldılar. Yalnız bir hata 
yaptılar. Gizlendikleri yeri kurbana 

lettirmelıı: ~raı. ayni ifrat, kontrol e- Wii-;iiiiiiiiiiiiii~;;riii:l 
dilmez hiddet, ani hiyanet, ayni apdal· 
lık, buz gibi bir cesaret ve birdenbire 
sinirlerin boşanıvermesi vardı. 

Bir numaralı halk düşmanlannm 

ikincisi olan Alvin Karpis Litvanyalı 
bir ana babadan 10 ağustos 1909 da doğ. 
muştur. Asıl adı Raymond Karpaviç' 
ti. Kanadada dünyaya gelmiş, ailesi 
onu Amerikanın Kansaz vilayetinde To 
peko şehrine getirmişler ve orada yer
leşmişlerdi. 

Daha ilk mektebe giderken otomo
bil lastikleri çalmağa başlamış ve gü
nün birinde yakalanmıştı. İşte bu sıra· 
da adını değiştirerek Alvin Karpis 
oldu. 16 yaşında iken on sene müddetle 
Hutçinson ıslahanesine kapatıldı. Böyle 
bir yer cinayete istidatlı olanları ye
tiştirmek için en birinci mekteptir . 
Burası hırsızlık, soygunr.uluk, dağa a
dam kaldırmak ve adam öldürmek 
derslerini asıl profesörlerinden almak 
için adeta bir akademidir. 

Karpisle iki arkadaşı buradan kaç· 
mağa karar verdiler. Hiicrelerinin de· 
mir çubuklannı destere ite keserek kaç· 
tılar ve bir sene, üçü bir arada cina· 
yetler iş.liyerek yaşadılar. • 

1930 da Karpis tekrar tevkif edildi. 
Otomobili adeta bir silah deposu gibi idi. 
Tekrar ıslahaneye gönderildi. 

Yeniden kaçmağa teşebbüs etti. Fa
kat memurlar hatırladı artık onu ço· 
cuk saymıyorlardı. Yatağında törpü ve 
bıçaklar bulunca onu Lan"Jing şehrinde
ki Kansas devlet hapisanesine gönder· 
diler . Burada Mama Beykerin oğ

lu Keyt'le tanıştı. Beyker ana deni
len iri yan şişko kadın bir elinde incil 
öteki elinde makineli tüfekle Amerika • 
nrn bütün vilayetlerini dolaşırdı. Dört 
oğlu vardı; Dörcfü de katil suçundan 
aranıyordu. 

Bir sene Lansingde kaldıktan sonra 
Amerikan hükiimetinin merhamet maka. 
nizmasr işlemeğe koyuldu. Karpis sa
lıverildi. 

Fred Kaprisi anaya götürdü. Is
lahathanede mektebe Lansingde üinver
siteye girmişti. Şimdi cinayetin canlı en 
büyük profesörlerinden meslek dersi ala
caktı. 

Bir sene içinde Oklahar:la polisi Kar· 
pis'in üstüne çullandı. Suç: hırsızlık; 
hüküm suçlu; cezası dört aene ağır ha-

Nihayet kafese tıkıl.an bir numaralı 
h.alk dü§manı Alvin Karpis 

derhal gösterdiler. Ve oirçok şeylerin 
üstünde parmak izlerini bıraktılar. Po
lis bunlardan derhal Karpisi tamdı ve 
takibat gene şiddetlendinldi. 

Bunun üzerine Karpis yüzünün 
şekli ile parmak izlerini değiştirdi. Bu 
ameliyatı doktor Josef Moran adlı bir 
usta yaptr. Bizim paramızıa 500 lira tu
tan bir ücretle doktor l\foran Karpis~ 
yeni bir yüz ve yeni parmak izleri ver
di. 

Beyker ana Fred beyker, Alvin 
Karpis hem çabuk hem de uzak seyahat
lere koyuldular Bu sefer yanlarımla 
Karpis'in şehvetini dindirmek için Bey
ker ananın birçok vazifeleri arasında 

tedarik ettiği Dolores Delaney adlı 

kız da vardı. 
Beyker çetesimütemadi seyahat

teydi. Polis çenberi de mütemadiyen 
daralıyordu. Hayat yorucu bir şekil al
mağa başlamıştı. Polisler bir defasında 
Karpisi sokak köşesinde sıkıştırdılar o 
kurşunlarla kendine yol açtı. Bunun 
üzerine kendisine "sihirli,, Karpis la-

kabını verdiler ve Dillingerden boş kal· 
mış olan "1 numaralı halk düşmanı tah· 
tını,, takdim ettiler. 

Çete cenuba Floridaya gitti. Kar
pis balık avlamağı seviyordu. Fred 
beykerle bütün gün balığa çıkardı. Al· 
vin için geceleri Dolores vardı. 

Fakat balıkçılık onları bulanık su
lara götürdü. Fred beykerin koluncia 
bir dövme vardı. Sol kolunun iç tara
fında ye§il v.c kırmızı renklerde bir kalp 

Beyker Ana tarafından bulıtnup da AJ. 
vinle aylarca yaşıyan Dolores Delaney 

dövülmüştü. Sandalcı kalbi gördü. Bu 
alameti bir haydudun taşıdığını gazete
lerde okumuştu. Gidip haber verdi. 

Polisler kolunda kalp dövmesi olaıı 
adamın Oklahava şehrindeki evine gitti· 
ler. Muharebe saatlerce sürdü. Eve iki 
bin kurşun sıkıldı. Evden dışarıya da 
o kadar kurşunla karşılık verildi. 

Sonra sessizlik. Polis kapıyı iterek 
içeri girdi. Fredin cesedi delik deşık 
içinde cansız yatıyordu. Ana beyker bir 
elinde incil bir elinde makineli tüfenkle 
yerlere serilerek ölmüştü. Fakat bir his
si kablelvuku'la hareket eden Karpia 
polisin gelmesinden bir saat evvel başını 
alıp gitmişti. 

Ayağı topal fakat zihni çabuk ışli• 

yen Harri Kampell adlı haydutla beraber 
kaçmışlardı. llk vardıktan Jakson şeh
rinde bir otomobil çaldılar. Oradan.atlan 
tik şehrine gittiler. İndikleri oteli polia 
muhasara etti. Fakat, Karpis yanında
ki haydutla ellerinde makineli tüfenk 
olduğu halde muhasara kordonunu yanP. 
sıvıştılar. Yalnız arkalarında Dolorea 
adlı metresini bırakmıştı. Kadın doğur

mak üzere idi. Karpis her uğradığı şe
hirde bir otomobil çalarak ve bir ikincisi. 
ni almak için vardığı yerde bunu bıraka· 
rak boyuna kaçıyordu. 

Parası tükenmek üzere idi. Aıka

sında polisler olduğu halde bir tiren dur 
durarak posta vagonunu soydu. Eline 
bizim paramızla 65.000 lira tutan nakid 
para ve esham geçti. Buradan şimale 
Kanada hududuna doğru gitti. Nevyor· 
ka döndü. Burada 100.000 seyircinin 
gitmiş olduğu Baer • Loui5 boks maçına 
o da girdi. 

Nevyorkdan Arkansas şehrine göç 
etti hiç doymak bilmez şehvetinin sev
kiyle evlendi ve üç ay içinde karısın· 
dan ayrıldı. 

Bir vilayette bir haftadan fazla kal
mıyordu. Boyuna gezerken gene cenup 
sulan onu çekti. Gösterişi çok sev
diği için yeni Orlean şehrinde çok ıüka 
bir otomobilin pazarlığını yaparken ga
rajcı onu tanıdı ve polise t!'lefon etti. 

Yeni bir ortak ve Rut Ham adb 
kızla birlikte yaşamakta oldukları ev 
muhasara altına alındı. Yalnız bu mu
hasara çok gizli tutulduğu için hiç süp
he uyandırmadı. 1 mayıs 936 da evden 
iki erkekle bir kız çıktı. Parmaklaı ta
banca tetiklerine gitti. Karpis kurtuluı 

yolu kalmadığını görünce ellerini kaldır
dı. Şimdi hiç bir mahkumun kaçamıya· 
cağı Alkatraz hapishanesinde giydiği on 
sekiz yıl hapis cezasını geçirmektedir • 
Böylece Amerikanın tahtı bo§ kalmı§tirt 

Hatta elektrik koltuğu bile boş dg. 
ruyor. 

Her ikisinı de doldurmak için acaba 
kim talip çıkacak? 
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Mastasım, Htlsepe ztlberde,nln kendi k1zı Hat1ra1uım anlatan: EFDA• TAt.AT -2oe -
elmadığıoı slyledlil zaman HDseynln Gardlyanla katııı kurtarmaktan 

blnettlji heyecan pek blyilk oldu 
Yahut da deUrmietL 1 ışıklar saçarak fıldır fıldır d6nilJor- ü m 1dim1z1 kesme;:. e mecbur kaldı 
V&hoi kediler yavrularmı yerler. du: l19 
Bazı canavarlar kendi eelerini pa- _ Artık ll8Dl elfmden hiçbir kuvvet fnıDfs PWfU benden evvel toplan· tili ile gardfyanm Kukulesiııiıı derinlik- - O bizim beceribhrUiimizi dibi 

ralarlar. kurtaramaz. Kendbıl mahvolmut bil! dr. Ve tabanc:a1ma a111c1ı. Birua onra !erinde biribirleı:ine mmlmıf bir Ulde da affetmez. 
Fakat ba. bir babanm kendi az kızı- Ga,zbnn lelll mahvedecektir. Sefil' benha de aklım bqıma g~ti. BUtiln bofulduklarmdan tüp.be etmemek 1A - - Bunda billm bbahatfmk yok 

na kartı bu eekilde hisler beslemesi, Buraya gfrmep nasıl cesaret ettin? kuvvetimle kaptana: mn... - Dikkat etmedik: on1an ya1ms 
'98Jıeilild:en, canavarlıktan çok daha Mustunn bağırmak, avazı oıktıiı - Motarll durdur! diye bapdun. l" yr.,.,dan titriyerek Bapwp rüt:ık. 
Af8iıhk bJr Mst1. hatta çıkamadJjı kadar baiırmak ı. Batçavuı Rayt tabancuını denise u- danUyorum: - Ne bilelim herifin intihara :yin daha fazla tahammtll ede- tlyordu. Fakat hiddetlndeJi sesi kısıt- :Sorc1tmu.11 :'.~dik ... · kaclatile.:latltı ,~kikpUfeü?i· Çt a1~~-'ıaideta oynatmıı. yüzUme aptal verdilinf. •• 

JDJf olduiwıdan kelimeler bofazmdan # ·• ' - OAU& r- • a ua yor ve: - Bilmem do.tUm f Herhalde 
!ster~ ha,al oJaun, tat.er ancak"''- "'-'·b hal" de ır "'ilh• lerl bkilWri ardmca •vurmakta his de - Nasıl yaptı bu iti? diye soruyor. 

ben ~ oıa,a c11,.ek alır aya- dn ıın&V& au" m ÇL&•hvOf· lmaal i8ttennlyordu. dan bize tqelddlr etmlyecektir. 
an.. .ma _.ddetll bir •---- --'u. _ ..__ ~-•- - Garmedin mi kendini de, gardiyı- _ Tqekkür _._euk danJacak 
a- • - YU&"" aın-.ı.. _.... UCUllle atla-p -'""- ._....___ nı da denize attı. .........,.. Koca cmm 1&DID'dıyarak Jmdcb. Ve --Jw. bir anda halifenbı baimP J· v-.u aun•rnlil· denls ortumda. blıcak deliJis ya. .. 
BlııJ<lu bir h&mlecle kendialnl odanm .Nmnumm keııdiel, bilhassa ZUbey- ya fttln4tlm. Jl'abt bu 1'ir sılgmhktan - Biz neye mani olamadık? Bana bob hiklyellni anlattıizna 
~~ ...-. de ioiD t.eblikell oJabiJ-&i .. r d~ bapa bir teY delildi. ÇoaJdl Rum ıar· - Bunu neye bana soruyorsun. Yan· _...._ - -..-& ... ..._ __ ku ,..._L_.__ kere ~ oJan BqçaVUf kaptana 

_.......,. ud 8'll1tl\ ft Bil ret bunu 6nlemıek 1ated1. -r- rtuJmak için, mammıdun d:l yana durmuyor muyduk. lataya hareket edDmetlni emretti. Fa 
Joaa:be glrlll hallfeyl faa hal Ne yapmalı? llltlbm almak için bana llnlacaklan Batını yumrukluyer: bt, daha his dinmeden lngiliz 

le 1 •utao Ne v.naea!::: 1..11-t-..ık Halifenin wl gltcfde ,Obelmefe ve beni aplıJa s;ekecekleri mubıklra~ - Yalnız bıralmuyacaktrk . 
.,_,_..-.. ~.. ....__, __ ....... Kendisine 1r .. - tı. 'RL.J gemisinin denhi ara~ mot8ril bize 

;lta.;am Y9 ~ IWldl bir hal ....-...w. -• gayet aP. M .__ - ~v, e yapacatmı ne bilirdik. r.aıtı. Mot8rde bulunan bir gedikli 
~ .Jidp Jmmt tııoDan U'8llQidan bira- kilfUrJer •vuruyor, durmadan balın· Otldla -.,.tam Hllml du~ ma- Dftlerini gıcırdatarak bıfmyor: riycli bepwı Rayta hitap ederek: 
~ .,.._ batı. ~Bil- yordu. JduJI clurdurmuttu. Palrat ~ çok - Ah kerata ıh, nihayet iki kitinin _ Geçmif olıun batçavut 1 Herhal• 
..,. dOlra 7&k'aetı: ~ ani blr l8kJlde karar ver- •Uratle Uan sular blsl llarmaraya c1oi· :.·ıııım yedL 

a-nt..•~-lJ.-&1 O 1-ı:.._ ki nJ d karada olsaydı bu herü bu 1•1 ya 
~ 8'm. -ı 41Je. ~ Sen dL 'Multummı le8iDl k-.ıek için en ru •~ ..vlK' 

0 ann e· - Kendin! de öldUrdO. :r 
·fl1ai&ı& ....... ~ _. ba ! Vah kMt1rme yoldan giderek evvel& ağzı· nlse 1"~ yerden bir ild yilı Çavuı Rayt biraz sonra, takdir hlıleri eh. Mani oturdwnu. Jl'akat denbde 
JllM! na ~ t.endle lkldetl1 bir tokat ya. metre belir' apıa dllfmtlftlllr. bo1U olan garip bir ıetle ıöyleniyor: Ilı bir ıey yapamaıclnm. O bise t•elllllll\'"illl 

.At'tlk-.,m 'bir Dl1& _. ~ ka- Pllbrdı. lf&Jreft ~. ICJ!Mk hisleri beni - Yahu, siz Türklerde ama göıU pek tc:Ulnüt olnydr. Kıpırdayamudi bfte ••• 
_. ......... »,,..._. lllfretle 'ba- M:uatumı tob4ı ;yeyince 1111ıw. altllt ı•ııWI, inmeli bir adam ılbl PY· insanlar var. diye balırdı. Bu a6ılerde bariz bir la 
pwJan a)'8lma kadar lbıl8e 6nra Ve ..ta. d muktedir bir halde yerimde mıhlan- _ Çok 1 n vatdı. Ç~ tiı,UU bahrf;yelilerf 

onu solunda bırakarak Zttbeydeye Tokat ,....._.. lltm 4le Jrtmclen? mıı bbmataa. Bu aırada bizden ba:rU - Hayııet edilecek teJ 1 Herif bile bile ra polillerini hiç çekemedmH. Batça 
dolnı llerlec!f. Her l8)"dm bihaber Ul8fı addettJll bir adamdan.. açıkta evveli fJfDW1 vOcuclile gardiyan kendini ölUrpe attı. vuı Ray.t, gedikli neferiJ,\ bu l&lerin 
uyur gibi JB.tmakt& olan. Zübeydeyi Bu blrkq mni,e lllren Pille.mı ıuyun lberlne "ktr. Zavallmm batmdın - tıin daha hayret edilecek bir tara· ki imdi anlamqtr. Ve uzata.pakta o 
itina ile kucağına alarak yatağına ka- Htlleytne klfl p1mlft1 Biç tereddtlt ppb11 gltmiftL Batını sudan çıkarabil f• daha var. 1aıı motarden Ud parmalnu PP 
dar götürüp bıraktı. _.,,__...._ _ -t..u. __.___._ "''- ..._ nıek içJn fevblbqer bir kuvet ~e- S 11 .. 11_ ... ,_....... bnanaa 1Btfirerek fiyqkah bir 

vn._,,a .. bu 1.1-a __ ._ llusta- .,.....,._ ... v Y- 1tuvu- uu- av- - U)"Ull yuır;uue 'S66 .... _ IOIU'a 
-ıaa ..,...... 1 -.-- IUaleme Ue ballfeyl yine Jere 1J)dı. diyor, ıu ile flten elbiselerinin de lml • r.endlni sorla batırm.uı.. vermekte olan babrlyetiye okkalı bir 

111111 yiyecekmif gibi gözlerle onm ha- a .. -a. ell&lell daha evvelce bir -ft• mam ettiii afırbkla derhal batmamak fQr M'111tda. Bfer ı.aıa biraz ff\'elld 
reketıeriııi takip ediyordu. Bir eWe de ~... J- : .. ı- buhaıı bJr tJe - Eveti 
belinden yavq yavq b1a Aph ay gı tırJarme olc!Ufunc1an aol elile yallı uç W:- \MS B :an ryre çı::P - Bunu herket yapamu. danm teliri altında bultınmamJt 
bı 1.T.ı....... lanm bvra4t ve az evvel alclıa. han- uuıııyor. un pe u ıonra n B•-..,n• piposunu yaktı. Ben motat dım, bu manzara Jrarımnda kablmhı.-.' 

...... ,.,. hançerlnl ~eline al a• bap da ıu)'Uft UıtUnde g6riind0. Mah • ""TS""·-s la ,Wndim. 
JIUlf;L H.ilJeyia ~ ona ~ ~ geri ~ 4&1adı: • mut umulmadık blr çeviklikle ıardiya- == uzattığı ::ayı aldım. 11°: • •••r ktl::s 1 ..,._, mn Userme 'hamle ettl. Ve bir eille acltM r:~ ~ ~~ ~.., ...... rı.ıjeri!llelll.I.... man a iti' 
örter en hançeri sırtma s:ı.plamak için bir tek harekette bulıınıxu•k iateraeu caımta ftttllli& ya~rik ötııı tektat m~ıip ıörerek orada kaldık; DU,ünü· dık, ba~dan geçenleri anlattık. 
bUtiln kuvvetlle hamle ettL ft 61erJme tam bir ll1dlde ltaat et- au)'Ull lçfne çekti. Wli birden tekrar yordum: tlı:l kifinin 6riilmde boiuJma11 1ar da bu lp pıtııar. Ve ceHttef(l 

Aptal Katasım, BUaQmln gtkl mı•m boiazmı bir Qllı:l&ftl' bo1azı battılar. Bu. biran içinde oldu ve gardi- pek fect bir pydl. tldsine de çok acı • aramak üzere daaise birka~ nlotiSr V 
ucu ile kenctisin1 mtltemadiJS kontrol gibi c1elerfm. yan ancak Cah) diye bapabilcU. llllftlln. Fakat bu acıma hisli ,.amda trarttrtar. Oradan Krc>kere d8ncltlk. ~'"""'..ıı 
altında bulundurduğunun tarlanda bl- Jlultlenn 'beDd bir ~ balan bapa bir duygu 4ilba betlriyordu ld o 
le değildi. Böyle itlerin kurdu olan Btt mat llt.ecU. :fabt mı.e,mm çeUk par Yabam bu ılratl Jrarpıdda. ne ben, da katilin ghterdili yUklek cesaret. milin de çenelerini bıçaklar 
•Jin ona hig belli ~tmeden biiti1n ha- maJcJan ve liuçer1n )'&lacı 1CJ1uk1utu ne bapftlf Rayt, ne de motörde bulu- 11imklrhk

1 
feragat ve mefkOreCillktL Düa kapıdan içeri girer sfnaes, R 

_,.,,___ takip ....._,..,.. nan tayfalar bir teY yapamadık. Zaten 
1 

_,_ ,,_.,..._.._ 10 ...... ..., nuaa dikkati ce9''&'1 
&~ wa&& ...wuew. Blll8)'bdD. ..._,lif teelrt Japmetl. __ ,_ '- u uatrta ı-ı--1 ... dı. Ça Batil, cahil bir adamdı. ki kadeh TIUU· a.AA_,,_ - ... 

O, hanoerhıi BUaeJble -•-pt-am--ak., ..._ ~ ballfql gok ya. VI~ a&J --.- wı nm teairile ıUrUklenclilt bu maceranın etti. Dmnden ldlfl1rleri ~ etmi 
~ ileriye dojnı hamle ettiil anda lnnAen w tQ1l f1l bUburclu. Korkaldı· Rayt alda hayale gelma ldifilrlerinl 18· ne netice dofuracafını bilmiyorclu. MilU bqçaVUfUD mUtehevvir vuiyeıt Krok 
... _ _.. blr -·--- ile 90,_ , •• ;ı.n .... ıL vurmakta dnam ediyor ve tabanc:aum d u.--1.. .11-.t..a.: .. ı mucip oldU P.Ut1 
~ ·....u. _.... '"" ~-"' lmm, ~ derecelbıl ~•-- lrm.At uh -' bul hisleri rencide t'lwıca g8ı0ne bir PY tauVlll ... ı--...... · 
Xustumım hamleslııi bota çıkard1't V™m ç~ an m temA unan bls kimseye bir lef s&yJ~ik. Ça 
gibi ufak bir ~ime ne kendisbıi yere goktan takdir *-fftl. BfltUn .um noktaya UAtmlf ı g8tUnmedL ö!Ume bdar gitti. Ve bir Bayt, cloftuca mahııt ctmıuharp reill 
iJJmultı. Yere düter diillnez de der- canavar ruhlu lnlMJar pbl eeımnda _Şimdi 9bırı. tepellyecelbn herifi! kahraman gibf 81dU. Ona bUraa c1a bir amt:ıqı Baverln ~ citti. Ben 
ıaaı ~eri tutan eli kavrayarak bir o da gok korkaktt. diye tlftlr teı*fyorclu. ~ere daha "Allah iahmet eylealn,, diyo- koloneUa ._. pcum. 
blUdJft;e Jıanoeri parma1darmm. araam Suabıl CRSslerlmls- ıene denb:in tlzerlnde.. rum. ....:.. BaDar beni ı&rihıce mutadı Qzere 
ii.n abpJlb. Jlatta JdrJc1etl de PCtl. Ve bitin Jl'abt hlçblr teY ı8ribımGYOf· Sular, Beı dakika daha ı~ .... ce çavap sor. 

!kDfe bir bofa gibi soluyarak aya- .......... nim'D UrperUcl blr ayni ppmtl içinde, biran evvel cereyan dum: du,!. !f• far ae yokl 
la b1ktı f 1-kıı MJ11a "8auılıa1I 4o\attL •tmlt olan faciaya llbyt, g(lnqin altına - Artık gidelim ant? 

- Bana karii isyan CSyle mi? Pek BU.,sn parayı....... aerflmlt. ~,civardaki harp gemi- - Bilmem ki... ~ O benc1m ıt1phe1~t 
All! diye homurdancb: .h "'91' Jm4adml bir _._ et· lerlncien birinden ftbyı ıtsrmUtler.. - Canım bi:cek, bitmiyeeek ne var? - Hı o bir ter mi 'ftd 

JIUleyfıı sa4eee: 11 klp&rea 1ldtlllm timdi ,_. • Bir mot6r bllten dratile bke dotııı ıe- Artılı: çıkaalar da canlı sıJamyaeaklar ...... 0.bqs Kooperin 1ıat1ll *-
- Canavar! diye cevap verdi. lliı bir kepek ıtbl )'&bJorda '99 Jlllıe. llyor. Batırarak kOllUfUyoruz. Denizi ya... kll Gilyana aevkeclilmek Qzere 
Ku8tasım. hlddetbıden bofubıia rad• Jfner uzun uzadıya anyorlar, hiç bir ltJ bu· - Şimdi kolonele ne cevap verecelb. filebine götUrmU,ttlk. 

&afnegelmfftf.G&lerletratakorkunç (,,.,,_,, .,.,., laımJorlal'. Artık Ollblfl Kooporin b- -Vakayıanlatacafıs. (Deoana oarJ 

KdlMliA BEMI 
v* 1'L L'4 R I' Hls~f Ao~an 
Nakleden: Hatice soreyya 
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- iyi ki ben kalkmıtun 4a hıw•n- mUataeel vut~ olma•ı, mt • 
..-.. Bu trene yetifebill~ Ya- kim• 110U& .tGOriJe kbnaeyl a111dar 
pım.eycum, biçare oflan ;rn.: tl8tU ..... 8eı1:alt1p tok ab1 lmif.. 
liah~cakt.ı demek.. Dollk penoertllııden bakan bpıeı 

Jmnet, yatağm.daıı sıçnyor.. bu haberi ftl'dikt& IOAl'& aerı t*lli· 
- BJarine.I Çabuk, b1ru çam11111; bir Yor .. 

6Jae getir •• 84111 bet pçe tren vaı Zili bir c1aba, bJr daha ~ .. Ka-
~~ Beıı de gidi~ Aına ı. PiYi ~. 
WOlı et iataayona.. Tem ..ıt öinm. Apı Ülll gebre: 

- Peki hanmıcıjmı, peki. Fabi - Bm timdi pJdtm.. ~ 
ae var? Ne oldu• pLUm. Am-iylm.. 

- B8ll de heDila ~ fneal· - lmmfn annelfefnls? 
lalı nlılm bir vazlJet fOktar. Enhd DoinJ.. !sim bile l&J1emedL 
~·tahaneye k&ldlı'nl1*.. ö;1e, ,a: BaracJa Jdm kime?.. Şu 

* • • Jradıoea b nm lcüıde ylaleroe can 
Karm tllnde tephdyor .. ·-ha- ....... Hepli de tehJlkele.. .. 

.. Jdddetll bir flmA1 rlsg&rı yUzODe ommJd mi f 
,garpmaktadır. Hastalıanerıhı kapısını - mata iıreytn anneelylm .. EDii Esat 

hd9'•., _,.t blr tUrllt qtfı-aıuıJor. J be)'ln.. ı.tuabunu Mr pat.. Bant ta
~ ..... Nblla ~:Peki ......... JJd. enı.ı ~ .. 

mlf .• Ah, rica ederim efendim .. Şimdi 
ı.tuyOndan geliyorum.. Yalım bir ke
re bab,ymı.. Amıe baUlle merhamet 
941n! 
Kapıcı t.ereddtlt 19dlyor •• Dlllbceli

dfr .• Kapl)ll açmakla açmamak ar9' 

IDlda buaabJor .. 
- Yarm sörlln, efendim.. Huta1ar 

bu mtte nbatm edilir ml T .. U)'Uyor 
Jar .. 

Yarm. • 
BUtaıı bir ge'Ceyl meçhullt l~e 

PQlrmek .. Dayanılır gibi delil·· 
- BUJ(lk amıel1 akpm thleri pl· 

mitti. 8eUd bili yanmdıdrr. 
Kapı tokmalmm gevrilclilbd, kapJ· 

mil an1aDdılnıf farkediyor. 
- ADJ.adım •• Büytık hamm bliaz 

enet gitti. Qeceyl hıatanm yanmcJa 
geçirmek latedi. Fakat ltıaunu ~ 
cl.1lmı lByleJlp brrakınadJJar. Yarm 
eabah gelecek. Sizde öyle yapaı1Pll!Z. 

tamet mv ediyor: 
- Amae halinden anlasınmı .• EVll· 

dmıı dftnek t*mes mlfim! Allah 
qJana ~beni OllUD yanına.. J1u.. 
taııp necllr? mçbir 19yden haberim 
yok ve tok korkuyorum.. 

Niha,.t, kapıcmm yUtef}i yuınUPı 
.. pttt;te teJd1a'ek bdntr.ağı# JOl 

verdi. 
- Nöbetgi doktora iJdfn, andan 

izin alm! - c1edi. - Benim yapabilece
ğim bmıdaU ibarettir!. 

Nabefgl doktor yabyormut- lmıet 
idua odUmda giper ,usıtı bir halta 
'bakıcı ile Jıarwlattı. Btı kachiı annenin 
iicumı ~ IOJft: 

- Peki camm.. 33 flDdl odadadır •• 
eıJail ~UM baJmlf • dedi. • Ora· 
di tmbetgl huta balacı vardır. Site 
lAmn ge18ll maı<mıatı c1a o verir .. Fa
kat salan hastayı uyandnınaym.. Ka
pıs~ babamı Wtdir-

Ibk bir dehllz.. Kttgtlk bir lAm.k 
ıaık veriyor. Bir yemekhane kokWdle, 
eczalar, eterı.r birbirine kanoıq.. 

ismet acele acıe1e nıeııUveııled cık· 
b.Kalblninpg~~u ~ 
diyor. Sanki gapn ~ak.. 

Bitlllcl bt.. İhtiyar 1tfr haf\& bakı 
CJ, ODU brpladı. IADl:ba .1JI ha# il 
JUi altmda öyle llOluk, ayı.. ... .... 
ruyor. kır ismet 'bu he)'ee'NI ... ... 
bile bJnıı ~ onu .eepetmelrter 
keııdiııl alamadı. 

lgi titrlyerek f53 Jl~)'I IOrdu. 
Biıl Jtat daha yukarda ohlujau ötre
nip "AJpan yarabbl1,, dedi. 

lkiıac1 kat karln1ıJt ~ ... 
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Muameoe 
veırgnsn ıçnın 

Elugün deQirmen
~iler de topıanıyor 

Veni eserler 
11••••••• Saraçhaneba,ı Horhor caddesi 

OUnya nlmetlerı 
HA YRiYE LiSESi 1GUndUz1 

Ana • ilk • Orta • Lise . Tam devre 

Avni İnselin Andr~ gide'ten itina ile 
İktisat vekaleti, sanayicilerimizden, 

>'tni muamele vergisinin ne yolda alın
llıaaı hakkında mütalealanru sormuş • ~evirdiği bu eser yeni çıktı. Tavsiye e-

Okulumuz bu yıl eördilğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sırJflardac itıbau.r: yabancı dil tedrisatına yeni biı 

te§kilatla mühim bir istikamet verilmi~tir. Kızlar kısmı ayn bir dairedeclir. Mektebin hususi otobüsleriyle nehari 
talebe her gUn evlerind:n aldınhr. lsti}enlere tarifname gönderilir. 

tu. Dün sanayi odasında yapılan bir top deriz. Kayıt için her gün saat 10 dan 1 ~ ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
ltntıda bazı caaelar kararla§tırılmıştır. 
&u hususta ticaret odası da tetkiklerde 
bulunmaktadır. 

' ' . . ,,.:. ·;. ' 

. ısTANeUL» 1tJ\nıcı. .. , ASKERi ... · .... 
;_~·· ... :· .. KITAATI::iLAN,LARI ·.· ":. ·· .... :.:·.· 

'' .. . .... ~ . ' .- . . .• 

Bugiln yapılacak olan değirmenciler 
topJantrsında da ayni mesele görüşüle -
tektir. Bu toplantıya Anadoludan gelen 
tın fabrikatörleri de iştirak edecekler . A§ağıda yulaflara verilen fiyatlar Korca pahah görüldüğün-
dir. den yeniden eksiltmeleri 25 Eylül 936 cuma günü saat 1 6da lzmitte 
Değirmenciler umumiyetle muamele Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler şartname 

~crgisinin, .buğdayı k~ruma vergisi g~~i sini her gün komisyonda görebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatin 
•lınmas1?1x .ıst~mektedırl:r. Yalnız degır de kanunun istediği belgelerle komisyono. geimeleri. (276) (1076) 
llıenler ıptidaı maddelerı tamamen da - T t Jlk teminatı 
hilden tedarik ettikleri için kendilerin- . u arı L. K 
den alınacak muamele vergisi, diğer sa- Yerleri MiktCJTt Ltra Ku. ıra u . 
bayi müesseselerinden ayn bir formül· lzmit 44500 2091 50 157 86 
le tahsil edilecektir. Adapaşan 29000 1444 20 108 31 

Tuzla 227000 11009 50 825 73 
Kaıraudlern Dzde 

Kestane fırtınası 
dındl 

Bir haftadır Karadenid altüst eden 
kestane fxrtması dinmı§tir. Buna rağ -
tılen frrtmanm tesirile hwıule gclmi~ o
lan dalgalar, hil! kUçUk nakil vaaıtala
tı için tehlike teıkil etmektedirler. 
Pırtmarun yaptığı zararlar, yalnız va

Purlan:n bazı iskelelere uğrayamamalan 
l\izündcn seferlerin intizamını kaybet• 
ltlesi ve malların iskelelerde beklemele
ri yüzünden husule gelen ban ticari za
rarlardır. 

Küçüle vapurlar dilnden itibaren Ka· 
tadenizdeki seferlerine başlamı§lardır. 

lstanbul Levazım Amir-. . . . 

·:~f ~ _· -.ligi Satınalma · · 
.K 0 ~.i .5 yon u ilan la r' 

. "'· 
Trakya ve lsunbulda bulu· 

nan birlikler için 1350 ton buğ
day kırdırılması kapalı zarfla ve 
..... _..ı.1.1- _ ..... a._...ı.. .. •- ~ 
çıkm~dığmdan tahmin fiyatı bet 
sa.ntim yükseltilerek üçüncü pa • 
Zarlığı 28 Eyl!il 1936 pazartesi 

günü saat 15 de Tophanede satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
İ ahmin bedeli beher kilo buğday 

için Trakyanm 87 buçuk santim 

'l/e lstanbulun 60 santimdir. ilk 
teminah 648 lira 51 kuruttur. 

Şartnamesi Komisyonda gö
liilebilir. isteklilerin belli saatte 
komİ1ıyona gelmeleri. (133) 

(1533) 

İstanbul Harici As
keri kıtaatı ilanları 

lstanbul Komutanlığı birlikle· 
ri senelik ihtiyacı olan 64.000 ki. 
lo bulgur 9/ 10/ 1936 cuma günü 

aaat 14,30 da kapalı zarf ile satın 
alınacaktır. Muhammen tutan 
8640 liradır. Şartnamesi komis. · 

}'onumuzda görülebilir. lateklile
tin 648 liralık ilk teminat mak -
huz veya mektuplariyle 2490 
llumaraı kanunun 2 ve 3 üncü 

tnaduelerindeki yazılı vesaikle 
beraber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarmı 
F'ındTklıdaki Komutanlık Satmal
ı.ta komisyonuna vermeleri . 

(1531) 

• • • 
lataııbul Komutanlığı birlik • 

leri ıenelik ihtiyacı olan 36.000 
kilo nohut 9/ 10/ 1936 cuma günü 
'&at 15.45 de açık eksiltme ile 
•a.bn alınacaktır. Muhammen lu· 
t..n .4140 liradır. Şartnamesi ko· 
~iıyonumuzda görülebilir. İstek· 
lilerin 311 liralık ilk teminat mak· 
huz veya mektuplariyle beraber 
llıale ıünü Yakti muayyeninde F m
dıldıda Komutanlık satınalma 
ltoıniıyonuna gelmeleri • .0532) 

Gebze 190000 34?A 00 706 80 

Tümen birlikleri hayvanau ı .tı:. ıyacı için 1002 liralık yerli 
hayvan yem torbası 1020 liralık kadana yem torbası 605 Hrahk 
yerH hayvan keçe belleme 536 liralık kadana keçe belleme 172 
liralık yerli hayvan kıl kolan 106 liralık kadana kıl kolanı 237 li
ralık yerli hayvan ip yular başlığı 120 liralık kadana yular baş· 
lığı 454 liralık yerli hayvan çulu 70 liralık kadana çulu 68 
liralık yerli hayvan için paybent 16 liralık kadana pan· 
bendi 61 liralık yerli hayvan köstek 20 liralık kadana kös
tek 476 liralrk gebre 510 liralık tavla halatı 157 liralık yular 
zincın 270 liralık ıünger 181 liralık şaplı yular ba~lıkları 
kapalı zarfla alınacaktır. Eksiltmesi 8/ 10/ 936 saat 16 da
dır. Teklif mektupları bir saat evveline kadar kabul olu. 
nur. Hepsinin tutarı 6081 lira ilk teminatı 457 liradır. 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmiye 
iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla Lüleburgaz Tümen 
Satınalma komisyonunda bulunmaları. (319) "1502,, 

Malkara kıtaatı hap•anatı ıçın 2""0 ton kuru ot kapalı zarf
la münakasaya konularak ihalesi 12/1/teşrin 1936 pazartesi 
günü saat 15 de T ekirdağmda Askeri Satmalma Komisyonul'l.da 
yapJlacaktır. Muhammen bedeli 3 kuruş 50 santim ilk temi· 
natı 577 lira 50 kurutlur. Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün komisı.ona müracaat edebilirler. 

istekliler Z490 sayılı 'Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin. 
deki vesikalarla kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyon başkanhğma vermeleri lazımdır. (324) (1495) 

Cinai Miktarı M. Bedeli tlk teminatı Ek. tarihi. Ek Şekli Saati 
Ton Lira Lira 

Yulaf 200 11000 825 7/ 10/ 936 kapalı 11 
,, 140 7700 578 ,, ,, 12 
,, 140 7700 578 ,, " 15 
,, 150 8250 619 " ,, 16 
,, 82 4510 339 ,, Açık eksiltme 17 
Yukarıda yazılı yulaflar ayr:a: ayn alınacaktır. Teklif 

mektupları eksiltme saatinden biı saat evveline kadar kabul 
edilir. istekliler ıartnameyi görmek üzere tatil günlerinden 
maada her gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte tek· 
lif mektuplariyle teminat makbuzları ve l<anunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesikalan ile birlikte Lüleburgaz Tümen 
Satmalma Komisyonunda bulnrrıaları. (316) (1499). 

Cimi Miktarı M. Bedeli llR temınarı t..k. ıekli Ek. tarihi Saati 
Kilo Lira Lira 

Bulgur 37000 4810 361 
,, 6800 884 67 

'I 6800 884 67 
6800 884 67 

,, 4150 540 41 

Açık eksiltme 9/ 10/ 936 15 
,, ,, 15,30 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

16 
16,30 
17 

Yukarıda yazılı bulgurlar ayrı ayrı ihale edilecektir. 
Şartnameler tatil günlerinden maada her gün görülebilir. 
Eksiltmiye ittirak edeceklerin belli gün ve saatte teminat mek· 
tup veya makbuzlariyle ve kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte Lüleburgaz Tümen satmalma komisyonunda 
bulunmaları. (317) (1500). 

744492 kilo arpa kapan LC...1 

usulü ile alınacaktır. Şartnamesi 
Ankara Levazım Askeri Satına}. 
ma komisyonundan 140 kurut mu
kbilinde verilir. İhalesi 9/ 101936 
cuma günü saat 15 dedir. Arpa. 
mn tutan 27918 lira 45 kuruş o
lup ilk teminat 2093 lira 88 ku · 
ruştur. Eksiltmiye iştirak edecek
lerin .2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddeltrindeki vesikalarla 
ilk teminat teklif mektuplarını 

havi kapalı zarflarını ihalenin 
~pılacağı belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar mezkur 
komisyona vermeleri. (326) 

.. "(,1539) 

i - t.Ksııtm f:ye konulan iş: Pı 
narhisarın 744 ton yulafı, 600 ton 
arpası, Alpullunun 960 ton odunu 

2 - ihaleleri kapalı zarfla ya· 
pılacaktır. 

3 - Pınarhisar vulafmm bedel? 
44640, arpasmm 30000, Alpulhı 
odununun 18240 liradır. 

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

5 - Yulafın ilk peyi 3348 ar 
panın ilk peyi 2250, odunun ilk pe· 
yi 1368 liradır. Tümen muhasebe 
sine yatırılarak alınacak makbuz. 
la komiıyona vaktinde mektupla· 

': • - ••• •. • ,. .,..,..,. • ·,# •• -~·.·· M .. -~.\..ıJr 4.ıı:: 

İdaremiz ı:ıülhakatında açık ve açılacak olan memuriyet
ler~ İmtihanla memur alınacaktır. Jmtihan lstanbulda ve 5/ 10/, 
936 pazarte;,j gi.inü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar memurin kur
lu binasmda yapılacaktır. imtihana girmek istiynlerin aşağı. 
daki evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Laakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmiş olmak ve 

ya müsecce( b\.llunmak. 
3 - 21 yaşıdan aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sihhatli olmak, sari hastalıklara bedeni ve akli 

.1.1 ızalara mtiptela olmamak. 
5 - İyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 
imtihan mevzuu §Unlardır: 
1 - Hesap hendese "hesap: Adadı mürekkebe taksimi gu. 

rema, halita tenasüp, faiz, lskc•nto ,. ''hndese: satıhlar, 
hacimler.,, 

2 - Muhasebe "usulü defteri,, 
3 - Coğrafya "umumi ve Türkiye,,, 
4 - Kitabet "orta tahsile göre,, 
Not: A-lmtihana girmek istiyenler şimdiden bir dileKçeyle 

ve evrakı müsbiteleriyle 3 adet fotoğrafla birlikte idaremiz me
uıurin şubesine müracaat etmelidirler. 

B - Bundan evvel 12 - 14/ 8/ 936 tarihlerinde yapılan im~ 
t:handa muvaffak olamıyanlar bu kere yapı!acak imtihana 
tekrar gırebileceklerinden evvelki müracaatlarına istinad su
retiyle memurin şubesine müracaatla imtihana girme vesikası ala· 
b~ıirler. 

C - imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar 
a.rasmda · ecnebi lisanına vakıf bu!unanlarla muhasebe sualine 
d-.1ğru cevap verenler tercih edilirler. "1451,, 

1. - 17 / IX/ 1936 tarınınde ısteKJısı çıkmadığından do
Jayı ihalesi yapılmamış olan Toptaşı deposu arkasındaki 
sahada yaptırılacak olan 3430 lira 13 kuruş keşif bedeHi 3 
ambarın inşaası yaniden pazarlık suretiyle eksiltmiye ko
nulmuştur. 

2. - Pazarlık 8/ X/ 1936 tarihirje rastlıyan perşembe günü 
saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruştur. 
4. - Şartnameler her gün inhisarlar İnfaat şubesinden alr-

n:ıı.bilir. (1541). 

Gümrükte Kösele satışı : 
Gümrük Satış Müdürlüğünden : 

5275 kilo köselenin kapah 7.arfla satılacağı ve izahatlı 
ilanm Cumhuriyet gazetesinin 9/ 9/ 936 günkü nüshasında yazd-
d!ğı ilan olunur. 1024,, 

SS2 doğumluların 
muayeneleri 

Kadıköy askerlik şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı 332 doğumlu ve 

bu doğumlularla muameleye tabi diğer 
doğumlulardan yerli ve yabancıların as· 
kerlik yoklamaları Kadıköy hükumet 
binasındaki Askerlik meclisinde hergün 
yaptlmakta olduğu evvelce ilan edilmiş 
ti. Bu yoklamanm eylfil 936 sonunda 
bhmiş olacağından çabuk müracaat e -
dilmesi gerektir. 

rı vermelidirler. 
6 - Şartnameler her gün VizE 

satın alma komisyonunda görüle 
bilir. (287) (1213) 

* • • 
780840 kilo yulaf kapalı zarf 

usulü ile alınacakJır. Şartnamesi 
Ankara levazım A. Satınalma ko 
misyonundan 137 kuruş mukabi
linde verilir. İhalesi 10/ 10 1936 

cumartesi günü S. 11 dedir. Yu
lafın tutarı 27329 lira 40 lru . 
ruştur. ilk teminatı 2049 lira 70 
kuruştur. isteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
deki vesikalarla ilk teminat ve 

teklif mektuplarını havi kapalı 

zarflannı kanuni şekilde tanzim 

1 ederek ihalenin yapılacağı bE'lli 
gün ve saatten en az bir saat evvel 
mezklir komisyona vermeleri. 

(322), (1538)_ 

Güzelliğin 

En birinci şartıdır 

Petrol Nizam 

İstanbul Yedinci icra memurluğun • 
dan: 

Dairemizin 361299 No. dosyası ile ve 
bir borçtan dolayr mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen dört beygir
lik hir elektrik motörü 26-9-936 ta· 

rihine müsadif cumartesi günü saat on 
dörtten on altıya kadar, Hasköyde Piri
paşad'l 27 6 No. h fıçı fabrikasında açık 

arttırma suretile satılacağmdan istekli 
olanların o gün yerlıluc bulunacak olan 
memura müraca~+- .:cmeleri ilan olunurı 



RADY(> SiNEMALAR 

18,30 çay saati, dans mualldst, 19,30 çor 
lSTANBUL: 

BEYOCLU 
musahabeleri, Salt Çelebi tarafmda.n, 20 MU- TUKK 
zcyyen ve arkadaşlarmm lştiraklle Türk SARAY : 
musildst, 20,30 'MUnir Nureddin ve &rka.d9.0 _ HELEH. 
ları tarafından Türk musikisi, 21 plAkla. aolo lPEIL 

ı Blldirmemiııtir. 

Şirley As 
ı Kadınlardan bıktım. 

• Kanundan kaCjrlmaz 
lar, 21,30 orkestra, 22.30 ajan haberleri, 

\IYANA: 
ıs,s.:; musiki, jimnastik, konuşma, 20,05 sa 

at, haberler, hava raporu konuşma, 20,25 
'fUrk musikisi: 'Mukaddeme doktor Joseph 
Marx tarafmda.n. Piyanoda Oska.r Dachs, 
sakııofon Davit 'Matbe. Ulvi Cemal.ln "Beş 
damla,, eserinden dört parÇa. Necil Ka.zzım.m 
beş piyano parçası. Cemal Re§ldin halk şar -
kılarmdan armonize ettiği parçalar; ağır 
zeybek havası, yUrük ze_ybek havası, 21,25 
Allzira operası, 23,05 haberler, hava raporu, 
2S,15 eğlenceli konser, konuşma, 24,20 kon_ 
serin devamı, 24,50 gramofonla Viya.na hava-
ıa.rı, 

BERLtNı 

17,50 muslkl, 19,05 konser, 20,05 konser, 
20,50 gUDUn akisleri, haberler haberler, 21,20 
genç milleUerin zamanı, 21,50 kabare nuına. 
rala.rı, 23,05 hava raporu, havadis, spor, 23, 
25 konuşma, 23,35 gece musikisi ve dans ha

valan, 

BUDA.Pmf'l'Eı 

YILDIZ 

TAN 

AL&AZA.B 

• Cürüm ve Ceza ve En 
çılgın gecesi 

a Avlanan gônW ve Çöl 
arkadaşları 

ı Blldlrmemiştir. 

ı Mohikanlarm sonu 26 

kısım birden 

J Tarzan yamyamlar arasm 
da (hepst blrcl4!n) 

ı Siynlı inci, İngiliz ajanı 
ve Cim Londosla, Dinarlı 
MehmetlB Atinada.: 

OUMURIYET ı Cehennem adası, Va11şlle 

re hUcum ve Garp ateşler 

içinde 

ASTORYA ı Korsan kız, Karımı ben 

öldUrdUm ve Ölüm uçuru 

mu 

lSTANBUL 
H1Ll.J a antenin cehennemi 

• Sefiller (türkçc) ve 
Gece bübülU 

18,05 çingene musikisi., konferans, 10,35 ALE!'ıIDAB 
orkestra konseri, konuşma, 21,20 kltara kon. 

• Karyoka, Böyle br kız 
Oynatılır mı seri, 22 gramofon, siyast haberler, 23 ca.zband 

takımı, gramofon, 1,10 son haberler. 

BtiKREŞ: 

19,0lS orkestra konseri, konferans, 20,4-0 
~k p.rklları, mektup kutusu, 21,35 keman 
konseri, havadis, 22,15 şan konseri, haberler, 
spor, 22,50 kUçük orkestra, fra.nst2!ca ve aL 
manca haberler, 2• rurnence haberler, 24,05 

gece konseri, 

ROMA: 

A.7 ... Ul 
KltMALlll:l' 

ı Blldlrme:ıniştir. 

ı İsimsiz adam, dUğiln ge 

cesl vo Tomun intikamı 

bildirmemiştir 

KADIKÖY 
ı Blldirmemiştir. 

OSKUDAR 
BALE ı Programını blldirmemlştlr 

KARAGUMRUK 
19,25 yabancı dillerde kon~ma., almanca ozu 

turizm haberleri, 20,25 eğlenceli musiki, !ran 
1 Karyoka ve Harbiyenin 

yüzüncü yıldönümü 
BALAT 

mzca haberler, 20,55 Yuna.nlstan için yayın, 
b&vadLI, gramofon, 21,45 senfonik koııııer, 
23,25 dans musikisi, istirah&tlerde havadis, M1LI.I Tarzan yamyamlar arasm 

da ve \Vondcrbar 2(,20 1ng111zce haberler, 

Giandokratin __ 
Ademi iktidara, zafiyeti umumiye

ye ve asabi buhranlara kaqı, meıı

hur Prof. Brown Sequard ve Şteina
hm keşfidir. 

Eczanelerd'! kutusu 200 kuruş. 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN 

' 

BAKIRKÖY 
JrdLK1Y ADl : Şendul 

TiYATROLAR 
rAKSlM 

'<:apalı kısmında 

HALK OPERETi 
Bu akşam saat 21,•5 

TARLA KUŞU 

Ayrıca elektrikli kuklalar 

YALNIZ 1 ~ ~~ .fA ~~~#~~~·~Mir 
~ i/~VlJi ı~?!fiff/ff fff:ı~ i ~?'"1/ff~~?1~lY;~~i1~( ~;~ 

.. \$: 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yo!·. tşte; havalandırıl. 
ıruş yeni Tokalon pudTası· 
nm garanti rnuhassenat1 
bunlardır. Bu cazip hava· 
}andırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. lşte bu· 
nun içindir ki, Tokalan 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışll' cildi hemen 
hemen görünmez bir giizeJ 

lik tahal>ası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalrn adi pud
ralardan tamamen başka 

bir tesir yapar. Bu )'errl 
Tokalon pudrası yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ 
murun v terlemnin icrayı 
tesir edemiycceği mat saf 
ve sevimli biı' ten göıüne· 
cektir. 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idi 
tabii fakirim beni her erkek ala. 
mazdı tesadüf en parfümeri mü es. 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECİP Be:y 
yağ11z kremini verdiler müessese 

2 ve 20 komprimalik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Marmara Cssübahri Satınalma 
Komisyonundan: 

Cinci kilom T. Bedeli M. teminatı eksiltme ıekli ek,;J 

Lira K. Lira K. 
50.000 12500.00 937.50 kapalı zarf 

25.000 21250.00 1593.75 
" 

,, ,, ,, ,, 
s.ı 

10.000 1800.00 135.00 açık ekaiJtme1 ,, 
" \6 s. 

25.000 6250 .00 468.75 kapalı zarf 25/9 936 
s. ıı 

8.000 44CO.OO 330.00 açık eksi!tme ,, 
's. ıs 

25.000 8750.00 656.25 kapalı zarf ., •' 
s. 14 

Yukarıda cinı ve miktarları yazıl;: 6 kalem erzalun şartnalllelt' 
rine göre eksiltmeleri hizalarında gösterilen tarihte lzmitte ters•· 
ne kapısında üssübahri satınalma komisyonunda yapı!acaktır. Ş3rl' 
nameleri komisyondan bedelsiz alınahilir. isteklilerin teklif ınelı' 
tupla!'ını ve kanuni belgelerini ayni gün ve saatten bir saat evveli1'1 

kadar komisyon reisliğine vermeleri. (1043) 

Cinsi 

Sığır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti 

Jlikcları 

Kilo 
98725 
14353 

5000 

T alamin becl eli 
Lira Kr. 

29617 50 
5741 20 
2000 00 

37358 70 

Muvakkat temirıt1fl 
Lira Kr. 

2801 90 

Yukarda cins ve mikdarları ile tahmin edilen bedelleri ve t1!1J

vakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29 Eylül 936 taribiO' 
rastlıyan salı günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

Şartnamesi 187 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan her gii9 
verilir. lıteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi b" 
vi ka~alı zarfı belli giin ve saatten bir :,;aat evveline kadar KasnııP" 
şada rulunan komisyon ba,kanlığına vermeleri. (1140) 

yalnız bu kremi kullanmaklığmıı T h . clil b d 1. " 19250,, ı· . ...~sooo" k'l d ysi' 
ta · tti b" b kr . t a mın e en e e ı ıra oıan " 1 0 sa e 

vsıye e ır sene u erru ec. 29 E ı··ı 936 'h" 1 l .. .. ıs d k l f li"'' ··b tt' h d b' bel"ı. Y u tarı ıne rast ıyan ıa ı gunu aaat e apa 1 zar us\J ı 
ru e e un çe rem e ır pem ı~ 

f kalAd d -· "kl'k •• d'" 00 le alınacaktır. 
ev a e egışı ı gor um mu. M akk • u 1443 ı· "75 ku ı · 1'D' t di ·· di NEr•n B k uv at temınatı ,, ıra ,, ru§ o up şartnamesı 
ema uç sene r r ep re- . d h .. ·1· 

· d kull b mısyon an er gun parasız verı ır. , 
mı ve pu rasını anıyorum u t · . · · -(1 ·· . b""t"" lla d steklılerın, 2490 sayılı kanun da ya.zıh vesıkalarla teklıfi h• 
muessesenın u un ma rına me . . . . .,... 

ünkü be 
. f ki b" k kapalı zarfı bellı giln ve saatten bır aaat evvelıne kadar KasıJJJr 

yunum ç mm a r ır 12 • • 

Ol kı - .. . . b'l' şada bulunan komısyon başkanlığına vermelerı. (1141) 
ma ıgrnıa ragmen ıyı 1 ıyor. 

dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

ZAYİ - Beykozdan aldığım nüfus 
kağrdımı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Nuri kerimesi Mebrure 
Beyoğlu hamalbaşı kömürcü 

hane No. 8 de 

Belediyemize ait 64535 N. dan 64600 .N. ya kadar olan makb11~· 
larla tahsilat yapmak üzere müracaatta bulunulduğu takdirde h•'°': 

sokak ı· ·ı · k k d' · ' kı k . d"l...,.efı ıne para verı mıyere en ııının en ya n arakola teslim e ı -

illn olunur. (8.) (1545) 



Sümer Bank Enılak ve Eytam 
Bankasının kurumu 

1111 
Sigorta 

Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları ( G c VEN) dedir. Sigortalarınızı en müsait 

şartlarla ve tediye kolayhklarile yapar. 
Galata, Voyvoda caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat ediniz. Tel. 44966 

KURUN Doktoru 
Necaeddin Atasagıın 

'. _•jlı • • ADEM • 
1 

• 
ı KTiDAR 

Her glin 16,30 dan 20 ye kadar 
Li.Ielide Tayyare apartnnanlarm
da daire 2 numara 3 de hastalan
IU kabul eder. Cume.rtesı gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene parasız
dır. 

ve BELGEVŞıEl<LiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletlerl Har eczanede arayınmz 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

tUOltlfDTt; -

~eşelenmek ve hakiki bir ses dlnlemek için yalnız 

C O L UM B i A ~:!~~~rını 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
'®JAVDN KA~D~ŞLE:~DINJ Sureti husustyede okudukları 

Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 17298 V 1 L LA R (Tango) MUzlk Necip Celll 
Kimse sevgimi bilmez (Tango> ., ., ,, 

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramıye:erıe (50.000) JlraJık 11<1 adet mUkafat vardır= 

17299 EM i NE (Tango) MUzlk H. B.AKÇAY 
· Sarı Zambak (Tango) ,, ,, ,, ., 

ı 17394~~~tvış ~=~~~~ M~:lk "::•P Ce.•:• 

MAGLOP FAUSTA 
asılzadeler ise girip çıkanların çok ol. 
masından farkında olmamışlardı. 

Papas gözleri parlıyarak neşe ile 
bağudı: 

- Ah, mösyö Jö .Marki dö Moru. 
veri 

Moröver sert bir sesle ceva.p ver. 
di : 

- Ben Marki değilim ! 
- O halde, mösyö lö Baron, oka. 

dar mesudum kf •. 
Moröver tekrar aksilendi: 
- Ben Baron da değilim. 
Papas bu akşamki yemek ücretini 

Moröveı·'e verdimeği epeyce kafa. 
~ yerleştirdiğinden, kendisine kar. 
şı gösterilen bu sertlikten mütees. 
tııir olmadı. Hemen bir iskemle çeke. 
rck, davet filan beklemeden Morö. 
ver'in yanına çöktü. 

- Asıl.zade, eğer muhterem reisim 
Burguvan, bu esnada sizinle beraber 
bulunmak şerefine mazhar olduğu. 
mu işitecek olsa, ne kadar memnun 
olurdu. 

Moröver gösterdiği bütün asık 
suratlılığa rağmen papa.sın hila 
s:rnaştığmı görünce bir asılzade 
ile bir papas arasındaki farkı hatır. 

latmak isterken Burguvan'ın is. 
mini işidince yüzündeki Bertliği 
giderdi ve papasın ne istediğini ça . 
buk anlamak için: 

- Reis Burguvan'ın seni bana 
.ta vsi)·e ettiğini söylemek istiyor • 
sun? .. dedi. 

- Hayır ... Böyle değilse de,ona 
benzer bir şey.. Aman efendim, 
müsaade buyurun. Susuzluktan ya • 
llJyorum .. 

Bardağı aizyna. kadar şarapla dol. 
4urarak bir yudumda içti ve göz. 
lerini süzerek mmladndı: 

- Sizin ve Lig'in selAmetine, müs. 
tebid kralın da idamına ı .. 

Moruver titredi.. Papa.sa dogru 
eğilerek hafif bir sesle sordu: 

- Bulovaya bunun için mi geldin?, 
Timotne, belki de bu suretle, 

istediği yemeğe kavuşcağını timit e. 
derek gözlerini kırptı. Halbu ki 
yanındaki mektupta neden bahs 
edildiğini bilmiyordu. Şimdi, he. 
rifin sırlarını öğrenmeğe uğraşıyor. 
du. Düke karşı beslediği kin, daha 
doğrusu kraliçeden almış olduğu 

çekin bir an evvel tahsili f çln, Gizin 
bir an evve öldürülmesine yarıyacak 
vesikalar elde etmesi icap ettiriyor. 
du. Sekiz gündenberi Giz ve 
maiyetindekileri kontrol ediyor , 
bir söz işitemiyordu. 

fakat kralın öld iirüleceğine dair 
Moruver nazik ve yumuşak 

bir sesle: 
- Mademki susadınız, istediğiniz 

kadar içiniz? dedi ve papasın bar. 
dağını kendisi doldurdu. 

Frer Timotne bu da bir yudumda 
yuvarladıktan sonra: 

- Yalnız susuzluktan değil, aç. 
Irktan da ölüyorum., diye söylendi 
Paristen buraya kadar dört günde 
gelebildim. 

Papas Buluvadaki işinin çok mU. 
him olduğunu anlatmak için telcrar 
bir göz işareti yaptıktan sonra, ken. 
di kendine: 

- Şimdi yemeğe de davet edersin 
ya% dedi. 

Moröver, Gizin belki de kraldan 
daha evvel hareket edeceğinden kor. 
ka.rak: 

- Bu kadar acele bir işıni? diye 
sordu. dostum, pek iyi bilirsin ki 
ben müttefik bir katolik, sadık bir 
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llp gitmesi için ne isteseler verirdi. 

Katerin tekrar söze başlamıştı : . 
- Ne diyordum? .. Evet, ölUlerin 

hazan mezardan kalkıp kalkamıyacak 
larını konuşuyorduk. Babanızı yalan. 
cı çıkarmak istemem. Etrafıma blilm 
saçmalıyım. Geçmiş zamanlara bakın. 
ca birçok ölU göriiyorum ... Hayatım ... 
SizinkJ de kanla bulaşıktır ... Aynı me. 
sele bu gün de meydana çıkmıştır; 

hem daha lüzumlu bir şekilde .. Ya öl. 
meli veya öldürmeli! .• üglum, ölmeği 
mi isterseniz, öldürmeği mi? Bunlar. 
dan birini tercih etmelisiniz r 

Ha.nri bir salip çıkararak~ 
- Anne!.. Allah aşkına anlafl 
- Açıkça söylüyorum işte; öl. 

(lürmek istemiyorsanız, ölmeğe hazır 
olun! 

- Öldürmek, peki amma, kimi? 
- Sizi öldürmek istiyenleri! 
- Kim bunlar? 

- Bu adama mUk!fat vermeli. 
- Verdim. 
- Bu mektup ne zamandır siz. 

de?. 
Kral, yavaş yavaş korkudan kur. 

tutuyor, bunun yerine müthiş bir hid. 
det kaim oluyordu. 

Katerin: 
I 

- Sekiz gündenberJt diye cevap 
verdi. Fakat bunu sö:r.:ledjğine pişman 
olmu~tu. 

Kral bağırdı: 
- Sekiz gündenberi mi? Demek 

mektup yeminden evvel yazılmış 1 
- Evet, fakat ne ehemmiyeti var~ 

Mademki Gizin sizi öldürmek istediği. 
ni öğrendiniz, arbk zamanın ne ehem. 
miyeti var? .. Aht Dikkat ediniz! Hid. 
detinizin geçtiğini görüyorum. Deli!. 
Dikkat ediniz diyorum. Olmek iste.. 
miş, öldürülmelidir t 

Hanrl soğuk bir sesle mırıldan. 

Kraliçe elindeki ka~dı uza tarak: dı: 
- O halde, okuyunuz!.. dedi. - Madam, düşünceleriniz, sizi 

üçüncü Hanri, annesinin uzatmış 
olduğu kağıdı kaparak aldr. Bir Ulm. 
banın dibine giderek okumağa başla. 
dı. Bu, Moröverin ihtiyar krali~eye 
vermiş olduğu mektuptu. Kral oku. 
mağı bitirir bitirmez annesine döndü. 
Yüzü mosmor olmuş, elleri titriyordu. 

- Demek Giz, ettiği yemine rağ. 
men beni öldürmek istiyor; peki, an. 
ladım. Burada yazılan ölüm, benim 
ölümümdür, değil mi? 

Katerln başını sal1ıyarak bu sö. 
zil tasdik etti. 

- Bu mektubu size kinı verdi? 
- Gizin adamlarından bir hain; 

çünkü onun etrafmda da bizimki gib! 
birçok hain vardır... Moröver getir ·ı 
dL 

yanlış yola sevkediyor. Hem bu mek. 
tubun yazılarından, Gizin muhakkak 
beni kastettiği anlaşılmıyor. Ben de, 
bir zamanlar onu öldürmek istemedim 
mi? .. Bugün, etmiş olduğum yemine 
bunun bir tesiri olabilir mi? Bir in .. 
san nasıl olur da, aklı başında iken 
lncil üzerine yaptığı bir yemini boz. 
mağa cesaıtet eder. Bu gibi adamla. 
rın ayakları altındaki toprak yarılır, 
sema üstlerine çöker, kahrolurlar ... 

Katerin hiddetinden titriyordu: 
- Kör? diye mmJdandı. Oğlum, 

o halde bana inanmıyorsunuz? 
Hanri sert bir sesle: 

- Bana karşı olan sevgi'l:iı, zan. 
nedersem sizi yanlış yollara sevkedi. 
y_CYr. Anneciğim; hiç aklınıza gelir 

11 
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SON MODELLER ÜZERiNE 
Yorgan takımları, cihaz takımları.Bayan ve Baylara çamaıır takım· 

lan, gömlekleri, pijamaları, rop döşnmbrları sureti mahsusada yap· 
makta olduğundan muhterem halkın bir defa görmelerini rica ederim 

Sipahi ojlu Hasan Hüsnü Bursı:1 Pazarı 
Sultan Hamam 4 • 24 Beyoijlu lstlkl~U caddesi 376 

• A e • 

TIKLAL LiSESi 
DiREKTORLOGCJNDEN: 

.ı - İlk, Orta ve Lise kısımları için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmakte.dır. 

2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe alına

cağından okula girmek istiyenlerin biran ewel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - lstiyenlere kayıd şartlarım bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadcbaşı, Polis karakolu arlrnsn.da, Telefon: 22534 
· •,,..:. . '.··...1:-..•ıt-. .. •··.,~.,;,-' ..... \,rr-,,.·"t·•·' .. ,: .. , 

iş arıyorum 
Fırın tczgd.htı:m iş arıyor. Kefil ve· 

rir ekmek taltır. 
Vakitte M. Rumuzuna mektupla 

mürataat. 

SATILIK HANE 

3 kllt yer.i ve kagir 4 oda ve altında 1 
c'i.ıkkan vardır. Kurtuluş çeşmemeyda

nı 27 No. '....ılip olanlar Jlfni haneye mü

r~caat etsinl er. Gayet ucuz fiyatla ve
' ilccc~tlr. 

B~ .... Karaciğer- Barsak - Mide ~-ss 
8 Tedavisi için 

TUZLA iÇMELERi 
Mevsiminden istifade ediniz 

15 Haziran-151 inci Teşrin 
içme trenlerinin vapur_ları köprüden 

6. 25- 7. 40 • 8. 40 • 9. 05· 11 • t3. t5 • 15. 50 dlr. 
~8Sl-8888888>?-88~~88 

-llLAY 
-SAGLAM 

; 

KES KIN 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BlÇAGINl 

KULLAN\YOR 
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F.ti k i hen kalben Düke bir muhabb<!t 
besliyeyim; yahut da onun beni sev. 
diğine innnayım? Hayır, sadece ina. 
"'r gihi görünüyorum. O kuvetli ve 
bütün Lig ona sadıktır. Eğer Parise 
kral olarak girmek istiyorsam, mutla. 
ka ona karşı biraz eğilmeliyim; in ti. 
kamı sonraya bıraktım. Bu şekilde 
hareket etmeği bana siz öğrettiniz! 
Fakat onun yemininden döneceğini de 
farzetmek şimdilik imkansızdır. 

- Ya. bunun aksini isbat eder . 
@em! .. Ya, tıpkı yemininden evvel ol . 
duğu gibi yemininden sonra da sizi 
üldürmek istediğini isbat edersem, n<> 
yaparsınız?. 

- O zaman başına gelecek f ela.keti 
kendisi düşünsün 1 Onun için bir yıl. 
~ırım olur, merhametsizce beynine 
inerim. Ne yapacağımı mı soruyorsu. 
nuz?.. En cesur ve gözünü taştan e. 
Birgemiyen zabitlerimden birkaçını 

çağırır: Haydi, gidip onun başını ge. 
tirim! derim. 

Kraliçe ayağa kalktı: 
- Sir, sizden üç gün müsaade i.ı;ı. 

tlyorum. lJç gün sonra da istediğiniz 
''esiknyı getireceğim. 

- O zaman, ben de söylediğim şe. 
yi yaparım. 

lhtiyar kraliçe sert bir sesle: 
- Asıl, dedi. Ozaman ihtiyatlı 

d:n-r:ı nmak, hiç bir şeyi bilmiyormuş 
g;bi heklemek lazım. O ·zamana ka. 
dar da öyle bir tertibat alırız ki 
onun taraftarlarından hiç birisi de 
kurtulamasın .. Bize ikirrci bir Sen bar 
telmi tazım .. 

Eier yaşamak istiyorsanız üç Lo. 
lfnler ölmelidir. Ligin reisleri ölmeli 
•sizin le alay eden küstah Lig aza. 
ları ortadan kalkmalıdır. Bunların/ 
hepsini yola koymak vazifem olsun .. ( 

Allaha ısmarladık oğlum, sözleri • 
mi iyi düşününüz.. Etrafımıza ölüm 
saçmak için, ölüm kokan annenize 
işlerinizi bırakınız!.. 

Kraliçe son sözlerini söylerken 
kapıdan çıkarak kaybolmuştu. Bu an. 
da şatonun büy{lk saati gecenin ses. 
sizliği içinde ortalığı inletiyordu. 

Hanri heyecanla, saçları terden al. 
nına yapışmış, san ti sayıyordu. 

Ortalığı tekrar sessizlik kapla. 
yınca: 

- Gece yarısı! diye mırıldandı. 

Ölülerin bu saatte mezarlarından 
çıktıklarını söylerler... Acaba demin 
şurada o sözleri söyliyen annem mi 
idi? yoksa mezardan çıkmış bir ölü 
mü? O bana, "ölmek yahut öldürmek 
lazım,, diyordu .. 

Bu sırada uzaktan uzağa bir .ses, 
boğuk bir istimdat nidası duydu. Bu, 
tıdeta boğulan bir adamın sesine b('n. 
ziyordu. Korkudan saçları dim dik 
oldu. Olduğu yerde taş kesilmişti . 
Hızlı hızlı soluyordu .. 

Dinledi. Fakat bu ses bir daha 
işitilmemişti. 

Şato dahilinde de derin bir .'i('S • 

sizlik hüküm sürüyordu. Hiç kim. 
se, boğulan adamın çıkardığı son 
feryadı duymamıştı. 

O zaman kral, bir takım batil iti. 
kadların tesiriyle müthiş bir korkuya 
kapıldı ... Bu .sesi kendisinin çıkardı. 
ğını zannetti. Boğulan kendisi idi.. .. 
Nefesi hafifleşti. Oturdğu koltuğun 
iizerin yıkıldı.. Bayılmıştı. 

xxvııı 

ŞATONUN HENDEGI 
Ayni gece, şehrin diğer bir )'('. 

rinde başka bir vaka geçiyordu. 
Saat dört buçuk sularında, henüı 

ortalık kararmadan, katıra binmiş 

olan bir papas şehrin kapısından 

giriyordu .. 
Bu adam Jakoben manastırının 

kapıcısından başka birisi değildi. Re. 
is Burguvan - evvelce de yazdığı . 
mız gibi - kendisini hususi bir iş 
için Düşes dö Monpansye'nin yanına 
gönderiyordu. 

Frer Timotne, reisi tarafından 

birçok defalar böyle işlerde kullanıl. 
mıştı. Kendisi birçok mezhep mu. 
harebelerinde bulunmuş eski bir hay 
duttu. Henüz eski mesleğinden vaz 
geçmemiş. gençliğinde yapmış oldu. 
ğu birçok hırsızlıkhrdan henüz 
kendisini sıyıramamıştı. 

Jt'rer Timotne katırla Buluvaya 
kadar acele etmeden yedi günde gel. 
mişti. Acele etmemesinin ı;:ebebi 

evvela Pardayanala Jak Klemanı geç 
memesi için aldığı emir, saniyen yol. 
]ardaki lokanta ve otellerde kendi 
kaba şakalarına dayanan hizmetçi 
kızların mevcudiyeti idi. 

Nihayet te~rinisaninin sisli bir ak. 
şamında, tam kapılar kapanacakken 
şehre girmişti. Frer Timotne şehre 
girince hayvanından inmiş ve önüne 
gelen bir sokağa sapmış idi. Niyeti 
hıtediği gibi bir otel bulmaktı. 

Kapıcı, nihayet Sen M.atio'nun 
himayesi altında olduğu üzerindeki 
levh:ıdan anlaşılan ve içerideki gü . 
rültü ile kapıdaki asılzadelerden, 
hakikaten bu isme layik gördüğü 

bir otele yaklaştı: Pencere kenarına 
gelince burnuna çarpan güzel vemek 
kokuları üzerine başını bir pencere. 
den uzatınca burada yemek :-s;me. 
nin kendi karı olmadığı içini çeker<>k 
anlıtdr. 

Cstü çeşid, çeşid yemek ve şa . 
raplarla dolmuş olan masanın etra. 

fına Giz taraftarı asılzadclcı lop. 
lanmış içiyorlar, sarhoşluğun ver. 
diği neşe ile hizmetçi kızlara ~ata. 

şıyorlardı. Konuştukları şey umr mi. 
yetle Etajenero'ya aid olup arasıra 
kapalı surette üçüncü Hanriye kü • 
für ediyorlardı. 

Papas, bu sözleri işitemiyor, takat 
mütemadiyen oynıyan ~enelerle gü. 
len yüzler yenilen yemeklerin iyili. 
gıne hükümediyordu. 

!kinci defa olarak bir göğüs ge. 
çırıp. kendi haliyle mütenasip hir 
lokanta aramak Uzere u:uıklaşırken 

birdenbire gözüne altı kişilik bir ma. 
sanın başına yalnızca oturnıuş o. 
lan bir asılzade çarptı. 

Papasın yüreği, daha doğrusu 

mid~i oynadı. 

- Ne görüyorum? diye söylendi. 
Acaba bu a.4'ılzade, efendimiz bil) ük 
Hanrinin en sadık' dostu Mösyö dö 
Morö\er değil mi? .. Ta kendisi! .. Ne 
iyi, bu şehirde kimseyi tanımı\'or • 
dum. Reis Burguvan'ın en samimi 
ahbabı olan şu muhterem zatla ~örü. 
şerek madam la dö düşes dö Monpansl 
ye'niıt nerede olduğunu öğrenirim • 
Belki de, bana olan hususi hürme • 
tinden dolayı yemeğe davet ederek 
şu lezzetli yemeklerle karnımı doyur. 
mama müsade eder. Haydi bakalım t 

Frer Timotne, haydutluğa ilan~ten 
Papaslığın verdiği bir laübalilikle 
katırını civardaki halkalardan hi. 
rine bağladıktan sonra, ağımı bir 
kulağından bir kulağına kadar açan 
tebessümle kapıdan içeri girerek 
l\foröver'in yanına doğru ilerledi. 

Moröver Gizin yanında bulunan 
diğer adamları gib Jakobenler reisi 
Burguvan ile daima terQasta bulun. 
duğundan, kapıcıyı tanımıştı. Diğer 


