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Ingilterege sekiz posta vapuru 
ısmarlanması kararlaştı 

- Yazısı 3 üncü sayfada -

5 Kurut • Telefon: 2387Z 27 E V L D L 1936 P A Z A R Seae: 5 - Sayı: 1689 

Dün Emir.öniı Halkcvinde verilen konleramı dlnliyenler 

OöU 
Dü.ı, dördüncü dil bayramı memle-, tuklar söylenmiş ve bunu müteakip 

!.etin her tarafında hararetle kutlu- de konsere başlanmıştır. 
lanmıştır. Bu mün&Sebetle Eminönü Diln şehrimizdeki bütün Halkevi şu-
llal!<evinde de me;.oasim yapılmışıtr. belerınde de merasim yapılmıştır. 

EvvelA saat on sekizde Ankarada Ankara 26 - Bugün dil mayramı 
radyo ile neşredilen konferans din Halkevinde büyük bir kalabalığın iş-
lenmiş ve bundan sonra istiklal marşı tirakile kutlulanmıştır. Halkevl reisi 
te bundan sonra da Kurl!ltay marşı Ferit Celil, Besim Atalay ve Ahmet 
Çal:,1arak merasime ba§lanmış, doçc.::t Cevat tarafından dil inktlibı hakkın
Sabri Esat Ander ve eski albaylardan da konferanslar verilmiş ve riyaseti 
lsmail Hakkı tarafından dil inkılabı- cumhur orkestruı tarafından pa.rça
ıun ehemmiyetini tebarüz ettiren nu- lar ~alınmıştır. 
...____~~~--~~~~~----------------------------

Pürüzleri meydana çıkan 

Esnaf cemiyetleri 
islah edilecek 

Yoısuzrul<ların, esnafı cemtyet
lerden uzaklaştırması alaka 

uyandırdı (Yanıı 2 nclde) 

J.mralı adMtnda çalıfan mahktimlar 

AbaHal yalnız mabktlmlardan ibaret olan 

lmralıda mahkômlar 
müstahsil vaziyette 
Soğan, hububat ve diğer 

mahsuller yetiştirip, 
değirmen işletiyorlar 

EvveDd abah bir motarle - mah
kfunıara tah&ia edilen - tmrah adaama 
tiden Adliye vekili Şülail Saraçoğlu 
~e beraberindeki heyet dün tehrimire 
dönmüıtilr. 

Evvelce 2500 nilfuıu olan, fakat son
radan bu nüfusun adayı terketmcaile 
hoş kalan İmralı adası §imdi mahkUmla 
rın bir cenneti haline gelmiıtir. Yecli ay 
~ibi kısa bir müddet içinde burada ye
Qi binalar, sı .. ller, imallthan~ler, de -
firmen kurulmuı. tarlalar sürülmüı ve 
!tıahsul almnuıtır. Bu sene yalru.ı 25000 
kilo aovan elde edilmiftir, 

Bütan bu ffler hep ma!1ldlmJar tara
fından yapılnlqtır. Bu ite nvelce mü
hendislerin tahmin ettiii 45000 lira 
yerine 2-3 bin lira sarfedilmiıtir. 

tmnbdald mahJıc6mlar dördilncll de
recede mahkOmlardır. Hayatlan tama
men 1erbeıt ıeçmekte ve adada geçir
dikleri bir gün, mahkOmiyet müddetle
rinde iki gün sayılmaktadır. Adliye ve
kili Saraçoğlu ve beraberindeki heyet 
gündüz adadaki teaiaatı görmUı, bundan 
sonra adayı germiıtir. 

Akpm bir iddialı gilret mU
(Duanu 4 lüldide}. 

Asiler Toledo'yu 
zaptettiler 

Bilbao da asilere teslim 
olmak üzere bulunuyor 

Basklar müstekil bir cumhuriyet kurdular 
Lizbon, 27 - Portekiz radyosunun 

verdiği bir habere göre Toledo şehri 
dün alqam asilerin eline geçmiştir. Al
lı.azar sarayında iki aya yakın bir müd
dettir mahsur bulunan harbiye talebesi 
C:e kurtarılmııtır. Maamafih bu haber 
Madritten teyit edilmemiştir. 

Bilbao, 27 - Şehrin asiler tarafından 
bombardıman edilmesi üzerine, çoluğu 
çocuğu ölen bir kısım halk, hapishaneye 
hücum ederek rehineleri öldürmüşler • 
dir. 

HUkQmet filosu silratle Bilbaoya git
mek üzere emir almıı, Malagadan yola 
çıkmıştır. Filo şehri muhasaradan kur -
tarmağa çalışacaktır. Fakat Bilbaonun 
kurtarılması ümitsizdir. Halkın filo gel 
meden evvel şehri teslim edeceği sanı
lıyor. 

• • • 
Aıfierin elindeki yerleri geren Röyter 

muhabiri ile diler bitaraf mUşahitlerin Bilbao cephesinde asilere esir dii§en genç hiücUmet taraftarUJrı kurpna 
(Derxımı 4 üncüde) dizilmeden evvel isticvap ediliyor'ltır 

aeyneımnıeı finans ve Dktısadlyatta inkılap oluyor 

Fransa, Anıerika ve lngiltere 
müşterek bir tepllQ neşrettiler: 

Frank, Dolar ve 
Sterlinin kıymetleri 
Ayni esas üzerinde istikrar edecek. 

Değişikliğin sebebi: 
Paranın ve ticaret e§Ya.Mnın, harp

ten evvel olduğu gibi, kontenjan.sız 

ve kontra~ olmak hudut'lar geçme
si '8teniyor. Devletlerin tedbiri bu 
gayeyi '8tihdaf etmektedir. l81Jiçre de 
yeni sisteme uydu. 

BaşvekAletın 

tebllil: 

Türk parası 
Altın esasına bağlı 

ve şimdiki gibi 
Sağlam kalacak 

(Yansı 4 llndlde) 

lngillz bankeri f 
Rlket 

Bu sabah gitti 
Gellşl Sinop petrol
larlle mi aU\kadar? 

Dün, Şmit isminde bir Amerikalı 
yahudi zengini ile birlikte şehrimize 

gelcliiinl yazdığımız lngiliz it adamı 
Riket bu sabah tayyare ile Bağdada 
gitmiştir. 

Oradan Hinclistana gidecekler ve 
Çokpura mihracesile buluştuktan 

sonra dönüşte Ankaraya ve tekrar Is
tanbala geleceklerdir. 

Riketln dtln Cumhuriyet gazetesi 
sahibi Yunus Nadi ile iki defa uzun 
boylu göriişttlğilnü "Açık Söz,, gaze
tesi yazmaktadır. Bu münasebetle Si
nop petrollan işinin aörlfiltliii tah
mtrı edilmektedir. 

Rfketfn dOnldl görü§me?erine ıehri -
misdn Nizamettin Şevki isminde biri 
de iftirak eımiftir 1 

1SO frank değerinde Framız parast 

Zonguldakta maden faciası 
On işçi maden 
ocağında öldü 

Kilimli ocağında grizo patladı, 
Zonguldakta çöküntü oldu 

Dün Kilimli ve Zonguldak maden tür. Yanan çavuşlardan lsmail adh 
ocaklarında on zavallı amelenin ölü- bir Türk ve ltalyan tabiyetinden Ci· 

mile netielenen müthiş iki facia oldu
ğu haber verilmektedir. Grizo patla
masından doğan birinci facia şu şe
kilde olmuştur: 

vanni olduğu bilinmekte ise de amele
lerin hüviyeti henüz tesbit edileme
miştir. 

Vaka yerine gitme:k istiyen bir ma
den mühendisi de gaz birikintisinden 

Kilimli ocaklarından birinde fazla zehirlenmiş ve hayatı güçlükle kurta-
miktarda birken grzo anlaşılamayan nlmıştır. 

br sebepten dolayı birdenbire patla- ikinci fada Zonguldakta yeni bir 
mıştır. Çıkan alev bir anda o efvardaı tünel açılrrkel' VTIJ\ua. gelen çöküntü
bulunan yedi amele ve iki çavuşu yak- den olmuştur. "Bu sOçmede bir amele 
mış ve ocatın o kışmını söJlttirmiif- ölmüf idamele de ap l§l'alanmıpr. 



Üç devletin yeni iktisadi 
sistemine Türkiye nasıl uyabilir? 

Frankm düımesi ve bilhassa, üç bhyük devletin kontenjanlar ve para kon
trolü sistemini kaldırmak için elele vermiş olması, faşizm - komünizm davaları 
kadar mühim ve bütün milletleri alakalandıran bir ittir. 

Böyle bir teşebbüse girişenlen büyük sanayi memleektleridir. Bunlar, Fran 
sa ve İngilterenin mıiştemlekeleri de hesaba katılırsa, ayni zamanda geniı ziraat 
mcmleketleridir. İptidai maddelerden en muğlak masnuata kadar her şey hepsin 
de mevcuttur. Bütün dertleri eskiden olduğu gibi, dünyanın her yerine ihracat 
yapamamak, bu yüzden işsizlik, fabrika ataleti ve ticaret durgunluğu belalarına 
uğramaktır. tıte, timdi, ilçü birleşmişler, aşağı yukarı müstakar bir mübadele va
ntasx temin ediyorlar; Dövizlerini sabitleştiriyorlar. Aralarında kolaylıkla ve a• 
labildiğine alış veriş yapabilmek yoluna gidecekler. Buna, bütün dünyayı da da
vet ediyodar .•• 

İlmi geçen üç memleket, takriben ayni iktisadi seviyede olduğu için, kon
tenjansız Te parayı kontrolsüz ticaret, bunlar arasında muvazeneli olacaktır .. 
Mutavassd kaplar içindeki su gibi, hiçbirinın seviyesi bozulmıyacaktır ı 

Likin, bizim çeşit sanayii ötedenberl geri kalıp da ancak §imdi yavaı yavaı 
inkipfa baJlayan milletler için, üç kapitalift devletin davetine icabet ederek libe. 
ra1 mUbadele tarzına geçmek ve kontenjanlan, para kontrollerini kaldırmak na
mı olur? Bunu tayin güçtür. 

Biz, herhalde bunu, doğrudan doğruya, kayıtsız, prtsız yapamıyacağnnız gi
bi görilnilr. ÇilnkU, onlarla ayni ıeviyede değiliz. Mütavassıl kaplar içindeki mayi 
nazarlyeal, onlarla bizim aramızda gimditik varit değildir. Bir gün bile kontenjan
Jan kaldıraak, para kontrolünü gevşetıek, dıprdan içeri ıel eibi akacak olan emtia 
akınr, ne milli sanayimizi bırakır, ne paramızın istikrarını 1 

Gerçi, bu beynelmilel teşebbüsün muvaffak olmaıını, bUtUn iktiaadt tahdit 
n men usullerinin biran evvel kalkmasır.ı, ferden rahatlamak, kolayca aeyahat 
~ek ve istediğimiz mahsulü yahut masnuu alabilmek için, biz de isteriz. Fakat, 
iktisadt seviyemiz yükselse .•. 

Bu da, belki, ecnebi sermayesinin "Hem kir edip hem de bize kir ettirmek 
prtile,, Türkiyeyi kıaa bir zaman içinde sanailegtirmeğe bütUn cehdile ıayret et· 
meainden dofabilir. Türkiyeyi son gUnlerdc ziyaret eden kapitaliıtler hem mUı· 
liet ifler yapımlar, hem de daha çoğalsınlar bakahm. .. 

Yoba, onlarda var, bizde yok .• Aç kapılan •• Boiuluruz maazallah ... 
Hüeeyi.n Fanalc TANUR 

Cenevrede Başvekil 
kara bulutlar! BugUn şark vlU\yetle· 

Fransa Hariciye rlne seyahate çıkıyor 
M )ft Ankaradan verilen malOmata göre 

Nazırı bUyle suy yor Başvekil ısmet tnönu bugün büyük 
Cenevre 26 - UllL-;lar kurumu umu- bir şark seyahatine başlamaktadır. 

ml hfı,f,ttti..U. ~ünkü toplant1S1nda BaşTekllimiz Ankara dan trenle Ma
sö~,pJ.3n :(rnl)sı~ Hariciye nazırı Del- Jatya, Elaziz ve Diyarbekir ve diğer 
bos §Unları söylemiştir: şark vilayetlerine giderek tetkiklerde 

- Cenevre ufuklan şimdiye kadar bulunduktan sonra Ankaraya döne
ltiçbir zaman bugünkü şekilde kara cektir. 
bulutlarla kapanmamıştı. En evvel Vekiller heyetinin dlin akşam yap
beynelmilel itimadın temin edilmesi tıtı toplantıda bu seyahatin mevzu
için çalışmalıyız. Avrupayı iki parça- bahs olduğu ve Sıhhiye vekili Refik 
ya ayırmak dünya sulhu için büyük Saydamın seyahati hakkında izahat 
bir tehlikedir. BiltUn milletler dünya verdiği tahmin olunmaktadır. 
aalhunu ve .Milldler cemiyetini kuv- All Çetlnkaya Çanekkkalede 
ntlendlrmete çalıpıalıdır. Nafia veklll Ali Çetlnkaya Tekir-

M. Delbostan sonra Norveç Dış ha- dat ve Gellboludan aonra Çanakkale
bili M. Koht söz almış ve kOçilk ulus- ye gitmi§tir. Nafia vekili oradan Ba
ların slWt YarI§lndan mütevellit en- lıkeslr yolile lzmire gidecektir. 

411felerinl bildirerek demifiir ki: Adllye veklll gldlıor 
~on~, Milleler cemiyetinin 1919 Adliye vekili Şükrü Saraçotlu bu-

paktmda derpiş edildiği gibi, silAhsız- gün Ankaraya gidecektir. 
lanmağa doğru gayretlerine devam --------------
etmeaini tenıennl etmektedir. Bu iş, 

pdi Milletler cemiyeti dı~nda bulu-

- Milletlerin lttlrakl olmakaızın 
'P,pil&maz. 

Panama delerMinin de bir nutkun
an llOnra uambJe celaeai, pazartesi 
ıtlntlne talik edilmlttir. 

Fransız Başveklll 

Blum Ankaraya 
gelecek mi? 
F'ran~z Başvekili Leon Blumün An

karn} ı ziyaret edeceği bir şayia ha
Jinrl'! ) azılmış, bilAhare Anadolu ajan 
sı • res mi makamlardan aldığı malu-
mata istinaden - böyle bir ziyaretin 
memleketimizde sevinçle karşılana

aı'Yını muhakkak bulunmakla beraber 

Antakya ve 
isken derun 

Suriye murahhası 
yeni beyanatta 

bulundu 
Şehrimizden geçerken Halebe giden 

Suriye heyeti mensuplarından biri 
Isıkenderun ve Ant.ıkye meselesi et
rafında vaki olan beyanattan dolayı 
Türk gazetelerindeki infiali mevzu 
bahs1:derek demiştir ki: 

.. _ Arada bir sui tefehhüm var. 
Pariste Antakyc ve İskenderun ,·azi
yeti görüşülmüş değildir. Gazetelerin 
münakaşaları bizi müteessir ediyor. 
Biz Türkiyenin dostluğunu her ne 
bah~ına olursa olsun elde edeceğiz.,, 

bu hususta resmi malumat olmadığını --------------
bildirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından en bet günde bir köylü 
ıçın çıkarılan "Yurd,, gazetesinin 
dünkü posta ile gelen son sayısında 
bu nıevz;u üıerinde şöyle bir fıkraya 
tesadüf ettik: 

Karısını 
kezzapla 
yaralamış 

hmirde Faik isminde biri tütün 
amc1eliiği yapan karısı Hayriyenln 
eski nişanlısı Cemalle konuştuğunu 

haber alınca karısını çirkinle~tirmek 
için yüzüne kezzap dökerek tehlil•elt 
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Ticaret odasının 10 
bin lirası ne olacak? 

Doğı·umuı 
değil mi? 

Liman hanını alamadıktan başka pey 
akçesini kaybetmesi lbtlmall var 

CJçüncü sonuiF 
yolculara tahta 
sıralar ıazım 
Birkaç glLn 6ncd bu bu aiıtunda, I» 

MI yoUon wpw1antMft CMOmi der~ 
de 1calabaWc o'Zdupnv., bir tehUkeyf 
meydoft wrilmnaek iatmttyoraa tw 
btr aıtnmaat W..mge1d"" mütaleaa1fl" 
da buıunmuftuk. Bw g&nmsaı okuyan 
B.,uctaıı. lnnoız adındalri bir okuytr 
OlffnttaiGH df1tl bir mektup aldık. O dtl 
a,,.ı tltlrde tema.ı Bdtyor ~e bir ficadtl 
buUw!f"r, <Uyor 1°': 

Ticaret odasının, Liman girketi taafi· 
ye heyetini, odanın Liman haruru satın 
almak için sürdüğü pey akçesi olan 
10.000 lirayı geri alamamaktan dolayı 
mahkemeye verdi;,ini yazmıştık. Liman 
tasfiye heyetinin dava arzühaline bek
lenen itirazı yapmamış olması biraz da 
hayretle karşılanmaktadır. Maamafih 
bütün azaıı hukukçu olan tasfiye heye 
tinin bu dava arzühaline cevap vereceği 
umulmaktadır. Çünkü bir taraftan da 
odanın tasfiye heyeti azalarını ayn ayrı 
dava etmiş olması gözönünde tutulmak
tadır. 

O zamandanberi Liman hanının satış 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride; 
• Akay idaresi 12 ilkte§rinden iUb&ren A. 

dalar ve Anadolu 6ab1llndeıı göç seferleri ter 
Up edi!cektlr. Bu ııeteı:ıerıe nakledilecek tl§ya 
dan yalmz birinci mmtaka Ucr1:U alınacak.. 
tır. 

• Denizyolları 1dareai Galata nhtmu Uzerin 
de bir bilet aatıı yert lhdAB etmJoUr. 

• Karadeııiz ve Adalar denizinde fırtına 
oldukça 81lk1lnet bulmuotur. 

• Belediye memba suyu satan yerlerin 
1Jik ilk kotroıUnU allkaclarlara blldirmtotlr. 

• tı dalreal reisi Enle Behiç lzmJrdeki tet. 
kiklerine devanı etmektedir. 

• lrana gidecek heyetimiz ay bqmda ha.. 
reket edecektir. 

• Sigorta rezaleti aahtekArları birkaç gü. 
ne kadar mahkemeye verllecekUr. 
* lcra dalrelerlnln ıslahı !.şile meogul olan 

heyet meaalalnl b1Urmek üzeredir. BOyUk 
oehlrler.:le bulwıan icra muhasibi mes'ullilk. 
terinin kaldırıl111&81 mevzuubutir. 

• Dabillye vckAJeU memleketimize gelecek 
ecnebi mOleha.uıalarm polla kontrolline '"· 
•lr lcayrtlan. tabi olmıyacaklarıııı bildir • 
mtıtır. 

• UskUdar ve kumkapıd&ki talebe çokluğu 
nu nazarı dikkate alan Murt! idaresi Kum. 
kapı ve UakUdar ortamektepleriDde çifte ted 
rts&t yapdmaamı karar aıtma alDUI " bir 
program hazırlaıımııtır. 

• İlkte§rln!D biri Qnlversitenln yıldönUmU. 
dür. O gtln Qnlvel'lltede tedrisata da ba§lana 
cağı için merasim yapılacaktır. 
* Ankarada kurulan dil, tarih ve soğratya 

fakülteleri 15 ilkte§J'inde tedrisata başlaya • 
caklardır. 

• Hapishaneler umum mUdUr muavini .Maz 
har yarın 1- .. - ıld&I& giderek Ol'aya gönderi 
lecek 500 n .iım i§Çl hakkındaki hazırlık. 
lan tetkik edecektir. 

• GUmUohane Ye ctvarma da kar yağmağa 
baolamııtı:r. 

• Ma&rtl vek&leU ytlluıek tedrll&t umum 
mUdUrü Cevat Ankaradnıı dün §chrlmize ıe. 
ıerek Gllzel ııa.natlıır akademlsl ve Unlversi. 
tede me§gul olmuıtur. 

• lzmlr panayırmda temsiller veren ıehlr 
tıyatrosu artt8tler1 ,ehrtmlze dönmU§lerdlr. 

• Belediye Beyotlu, Bakırköy, Burgaz 
adası, Rami, Kadıköy ve Ealnede itfaiye müt 
rezelerln1n buluııdutu binaları ~lr etUr -
meğe karar ... ermııur. 

• Genel kurmay b&§kanltğmm emrlle ya.. 
prlmakta olan 12 kısımlık llUkl'l harbi fil. 
minin son bq kısmı da yapılacak ve tllm ik. 
mal edilnılf olacaktır. 

işi de geri kalmı1tır. ÇUnkU mahkeme
nin on bin taranın odaya verilmemesine 
karar vueceli kanaatinde olan taafiye 
heyeti o saman odanın hanı almak mec· 
buriyetinde ka1"-ııiım 1Upheaia ıCSrmek 
tedir. Fakat Ticaret oda11nın da hanı 
almaia paruı olmadılı muhakkaktır. 
Oda evvelce bankalardan bir kredi te • 
min edeceiini ·•-rıarak bu ite ıiritmiıtL 
Fakat ıon bankalar kanunu bu Umidl ıu 
ya dUtUrmUttUr. Bunun için mahkeme 
filhakika 10.000 liranın taafiye heyeti· 
r.in kalma11na karar verirae dahi oda 
için yapacak bir ıey olmadılı g8rW • 
mcktedir. 

POrUzıerı mey
dana çıkan 

Esnaf 
cemiyetleri 

islah edilecek 
Ticaret odası e8naf şubesi yeni bir 

müdürün idaresi altında ve yeni bir 

şekilde çalışmağa başladıktan sonra 
yapılan tetkikatın esnaf cemiyetleri 

mek:ınizmnsınm maalesef çok bozuk 
olduğunu meydana koyması baıı ce
miyetlerde çıkan son yolsuzluklardan 

sonra alakadar makamların dikkat 
nazarını - daha ziyade - cemiyetler 

üzerıne çekmiştir. lstanbulda en az 
150,000 ~nafın alakadar oldatu, ha
malın sırtında en aju yükleri taşıya
rak, kundura boyacısının sırtında aan 
dık dolaprak n her çe§it esnafın ak· 
şamlara kadar ayakta bekliyerek te

min t>ttikleri ufak kazançtan ayırdık· 
Jarı paralarla beslenen cemiyetlerin 

ıslahı, bugünlerde alakadar makam
ların en çok üzerinde durdukları me
seleyi teşkil etmektedir. 

Esnaf cemiyetleri müiterek büro
sunda 102,000 liralık gelir üzerinde iki 

senede yapılan yolsuzluk, şof6rler ce· 
miyetinde meydana Ç\.1<makta olan 

"24 ylfıl akpmı 1&&t 20 de Bandır
maya gidecek bir yolcumu uğurlamak 
için Anafarta vaputwıa gittim. Yol· 
cularm bUyU.k bir kısmım UçtıncU ıı· 
mf yolcular teekil ediyordu: Çiftçi, 
köylU, teot.. 

Ambarlar dolmue; geminin güverte 
altını teşkil eden dar, karanlık kori· 
dorlara çoluk, çocuk, erkek, kadın, 

rasgele yerlere, tahtalaı- üstüne uzan· 
llUI ve oturm\lfl&rdı. 

Pis kokulann yükaelişlni, insan 
burnu ile hfseetmiyor, adet! gözleriy· 
le görüyordu. Bu yolcular burada tam 
bir gece geçireceklerdi. Ne acıklı hal. 

Acaba buralara, oturulabilecek 
tahta sıralar konulsa da güverte yol· 
culan riltubettcn ve pislikten mUm· 
kUn mertebe kurtulsalar olmaz mı? 

Bu ayni zamanda bir sıhhat ve sağ· 
hk işidir .. Yerlerde yatan, tükürUlmilf 
yerlerde yuvarlanıp oynıyan yavru· 
cuklar, bu tedbirin yUzUsuyu hürm~ 
tine 88.rİ hastalıklardan mümkün ol· 
duğu kadar korunabilirler. 

Biz de, bu isteğin çok yerinde oUlUı
ğunıı ve tatbiklnın Deniz YolZannctJ 
'koZoylığa imkdn bulun.abUeceğini gö-
rUyor ve umuyoruz. Hallan Dostu 

Yeni adliye sarayı 
Umumi hapishanenin 

bulunduku yerde 
yapılacnkmış 

Bu sabahki .. Son Posta,, gazetesinde 
okundufuna ıcsre Adliye VekW Saraç· 
oğlu btanbulda yaptığ ıtetkikat netice• 
ajnde yeni Adliye sarayının villyet kar 
fıtmdakf sahada değil, umumt hapisha 
cenin bulunduğu yerde yapılmasını 

muvafık görmüştür. 

Bu suretle hem istimlak masrafı olrJll• 
yacalr, hem de adliyenin yanmumdad 
ıonra ehemmiyetini kaybeden Sultanah 
mede eüi vuiyeti verilmit olacaktır. 

yolsuzluklar, mahkemeye verilen ha

mal ki.hyası, maranıozlar cemiyetinin 

ani olarak kAtiblnl çıkarması aibi ha
diseler ve bunlara vaktile cemiyetleri Umumi hapishane iae tevkifhaneye 
murakabeye memur ldmaelerln bUt tqmacaktır. 

islmlerinlp kanımuı, eanafı cemiyet· 
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lerden uzaklattırmata ba§lamıı ve ın rı a eş ı 
murakabeye memur olan yere k&l'fl it 1 1 t 
bir itimat aılıtı uynadırmırttı. Fakat 8 yan ara aar-
birks~ khnaenin huaulüne eebeblyet • 
verdlli bu haller eemlyetler lflerlne ruza geç•yor 
verilecek düzenle rlderlleeek " luıv· DUn ıec:e Port • Baitten RCSyter ajan• 
vetll btr esnaf blrllll ricada ı•tlrll· unm aldılı bir habere ıCSre Garbi Habe 
mealne çaJ·9ılacaktır. tlatan hUktlmed Oore iberine yürümek 

te olan ltal,an Jruvevtlerlnl tevkif tçiıs 
Hıbq orduıuna mukabil hücum emd 
vermi9tir. Habef imparatorunun damadı 
Ru Desta ile Ras Kas!anın oğlu Rat 
A berranın otuz bin kitilik bir kuvvetiıı 
başında olarak bu taarruzu idare ctme1' 
te olduktan bildiriliyor. 
lngtllere hlm•ı••l "I latlyentar 

Diğer taraftan İngiliz hariciye naT.ırl 

Eden Mılletler Cemiyeti salihiyetna • 
meler koınisyonuna bir teblii sureti t e\f 

cli etmiştir. 
Eden bu tebliıat suretinde komisy~ 

nuna Habeşistanm da buı Gallc aşiret· 
leri tarafmdan giSnderilen ve İngiliz kotl 
solosu vasıtasite batı Habcşistand!l in· 
gili.ı mandası teaiu iıteditini ihtiva e • 
<len iki müracaattan blıhtetmektedir. 
~~~~~~~~~~~~- ----

Nişan ve nlkAh 
Genç ve değerli elektrik mühendiı!eı

rinden B. Sürhay Cevanıir ile mil
bendiı ve müteahhit B. Naki ErcnyoluJI 
kızı Bayan Nüzhetin nişan ve nikih t3-
renleri ddn ıece Perapalaı aalonlarındt 
ve güzide davetliler huzurlle yapılmıt • 
tır. 

Törenin batında ıenç çiftlerin niprı 
yil.ıüklerini Orıeneral Fahreddin Alta1 
takarak kutlanuıtır. 

"Her on beş gün, gelecek on beş 
gilnün güzelUğine, büyüklüğüne, 

pmiaküğına bir iabat, bir müjde ola
rak geçiyor. Gelecek on beş gün içinde 
C••' ıı ..., ..,,,_. luulrlıklannda, 
FMllllU B~in memleketimizi 
rwıMn riymed ed«eğinl haber alarak 

surette yaralamıştır. Bununla da hır- HarbtJle 
smı yenemiyen Faile bıçakla gerek Ce. 

tfllebe1crinin AnkQradn memsfnılc karşılandığını yazmı.Jtık. Rntn.i
.miı bu merasimden bir ta/hayı teabit ediyor 

Kutlama t~reni genç vakitlere kadat 
r.Ormüıtür. iki tarafa bahtiyarhklar dl• 

-~j!,z.,, mali, gerek Hayriyeyi yaralamııtır. teriz, 
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Cürümler 
ve 

Tramvaylar 
Şişhane karakolundaki tramvay 
· ının muhakemesi htll! dnam 

'diyor; gelecek aya tehir edildi; her 
~de hüküm daha da ur.ayacak. 
Cemiyetin vicdanında facianın brrak
lıtı akisler, çoktandır sönükleşmiş 
~onuyor. Felaketzedelere aylarca 

p çektiren yaralar, bereler, bi
ter "sikatris,, haline geldi. Alil kalan
lar eksik uzuvlarını yadırgamaz oldu. 
lla~mzedelerin sevgili ölüler arka

dan döktüğü göz yaşları dindi. 
ilanen galeyanı kalmadı. 
Eğer hakimin yahut zarar ziyan bi
ek bir heyetin huzuruna, kanlı bez

lerıe yüzü gözü sanlı f elaketze.teler 
tlkarılmış olsaydı, elbette, vidant ka
'aat şimdikinden başka ttirlü tezahür 
ederdi: Böyle biçarelere, - yüzünde 
~zı izler yahut eksiklikler olanlara 
•isbetle - daha fazla maddi ve mane
tt tazminat temin edilirdi elbette •. 

• • • 
Yeni cürmü meşhutlar kanununu, 
~ bakımdan, alkışlamamanın imkanı 
toktur: Artık böyle bu kanlı facia 
Oldu mu. müttehimler hemen, çabucak 
~akim huzuruna çıkarılacak.. lş ay
larca hatta senelerce savsaklanmaya
'"'k .• Ve bu müddet zarfınıda da, müc
tiınin ruhiyatında, ve.saikte, şahitlerin 
~afızasmda ve ammenin vicdanında 
«eğişiklikler olmayatak •. 

Ceza yahut beraat sıcağı sıcağına t 
* " • 

Bunun böyle olmasını, evvelce de, 
~ yazımda temenni etmiştim. 

Vaktile öyle bir adama rastladım ki 
-.Uhakemesi mevkuf an iki buçuk sene 
•Grdükten sonra beraat etti .. Meğer 
1-lınamile kabah.atsizmiş. Fakat bu 
'-Hiddet r.arfında da dükk!nı iflas et
ti; kansı sefaletten eli bırakıp kaçtı 
\'e çocuklan dilenci oldu. 

Yeni cürmü meşhutlar nizamı, adli
tede sürat temin edeceği için bu gibi 
•dalet facialannın önüne geçilcektlr. 
Anı süratın herhangi bir davada da 
temini için tedbir almakta elbette bir 
~ahzar ~· B8ylelfkle nice hak
lar korunacaktır. 

il/o .y. .. 

Tramvay şirketi, yeni cürmü meşhut 
llsuliinUn şiddetinden Şişhane facla
'rlıda yakasmı sıyırmış olmanın ke
faretini bari o sarsak arabalarım ta
!lıire koymak ve yeniden kanlı hadise
lere sebebiyet vermemek suretile 
iidese .. Fakat ne gezer? işte mesela 
•iıe üç araba numarası~ 75, 89 ve 101 •. 
~tınlar, değil iniş yokuşta, hatta düz 
>"olda giderken bile, iki yana, yoldan 
fırlayacakmış gibi sallanmaktadırlar. 

" . . 
Buna, cürmü meşhut kanunu da ka

fi değildir. Ah, öyle bir kanun olsa ki, 
ttlrümleri davet eden bu gibi ihmalle
l'f. ahhrmayışlan da cezaya çarpsa •. 

fVl-NO) 

Atatürk 
ogoslavya nazırına 
otoğraflarını hediye 

eltiler 
Büyük Önder Atatürk bundan bir 

~llddet enel memleketimizi ziyaret e
~ dost Yugoslavyarun Türk nazırı 
hvki Behmenc bir fotoğraflarını hediye 
'tıııitlerdir. Bu fotoğraf Belgrat sefiri
'-dz Ali Haydar la sefaret müstepn Şef 
1ıau tarafından doet memleket nazmna 
•trilıniı ve Atatürkün seliınlan bildi
tllmııtlr. P'otoğrafda K. A harfleri fck
~tir. Uzerinde Bilyük Şefin el 
~n da bulumnaktadır. 

Bu hediyeden fevka.Iade mütehassis 
Olan Şevki Behmen Atatürkc derin aay
tılannm bildirilmesini Bclgrat sefiri-
1bizden rica etmiştir. 

Meşhut 
cürümler 

Beş yerde sulh 
haklmlerl işe 
başlıyorlar 

Mcşhud cürümler kanununu~ tat-
bikini kolayla§tırmak üzere pazartesi 
günü müddeiumumi tarafından zabıta 

memurlarına bir konferans verilecek
tir. 

lstanbulda nöbetçi müddeiumumi 
bulundurulacağı gibi Beyoğlu, P.akır· 
köy, Adalar, Eyüp, Ycniköydc de sulh 
hakimleri mcıhud cürümler işine baka -
caktır. Sulh hakimlerine bu hususta 
satahiyct verilmiştir. 
Ayın birinden itibaren Beyoğlu cihc· 

tindeki müddeimumilik faaliyete geçe
cektir. 

Hırsız sanılan 

Bir kadının 
muhakemesi 
Maznun serbest 

bırakılınca 
sevincinden ağladı 
Bir ay evvel Bahçckapıda zaman ma· 

ğaza11ndan 90 lira kıymetinde 12 met-
re ipekli kumaş çalınmış, maznun 
olarak Naime yakalanmış, arkadaşı 

Nuriyc bulunamamıştı. 
Bu hırsızlığın muhakemesine dün 

Sultanahmct birinci sulh ceza mahke • 
mesindc devam edilmiş, hırsızlığı zabı
taya ihbar eden şahid Zeki dinlenmiş • 
tir. 

Zeki §Öyle ifade vermi1tir: 
- Ben Bahçckapıda hacı Recebin 

muhallebici dükkanında oturuyodum. 
Evvela Naime geldi. Sonra san saçlı u-

lnglltereye 

Sekiz vapur 
ısmarhyor~z 

Almanyaya ısmarlanan altı vapurdan 
batka Denizyollan ve Akay için sekiz 
vapurun yaptırılması hususunda İngi-

liz tczgahlarile tam bir mutabakat hasıl 
olmuştur. Bu anlaşma, Türk - İngiliz 

teşriki mesaisinin çelik ve demir fabri
k<ılarından sonra, ikinci büyük işi teşkil 
<-tmektedir. 

Birkaç küçük noktanın hallinden son 
ıa bu husustaki anla§ma yakında imza 
eriileccktir. 

Yaptırılacak gemilerden Akaya ait 

olanlar daha cv\'cl tesellüm edilecektir. 

Bunlann 15 milden yukarı sürattc ol -

malan mukarrerdir. Dcnizyollannın va

purları da soihıkhava tertibatlı olacak· 

tır. Caddelerde yUksek 
hl na ya pılabllecek 

zun bo~u bir kadın mahallebicinin ·------------

Eski bina kanununa göre caddelerde 
yapılacak binalar o cadde veya sokağın 
genişliğine göre hesap edildiği için 
İstanbul şehrinde dokuz metreden 
yüksek bina yapmağa imkan bulun
muyordu. Yeni bina kanunu ise bina
ların yüksekliğini deniz seviyesin
den hesap ettiği için binalar yüksek 
olabilecektir. 

Bu seneki pamuk 
mahsulü .geçen 
seneden fazla 

üst katına çıktı. Burada bacaklannın 

araamdan bilyük bir top kuma§ı çıkarıp 
paket yaptı ve sonra Naime ile l ıirlik· 

tc apğıya indiler . Paketi mahallebici, 
ye bırakıp gittiler. Bunun üzerine ben 
de zabıtaya ihbar ettim. 

Zekinin ifadesi üzerine bir aydaııberi 
mevkuf bulunan Naimcnin serbest bıra
kılmasına, diğer phidlerin çağınlma
sma karar verilmittir. 

Naime serbest bırakıldığını öğrenince 
sevincinden hüne-ür hiinf!'.ür ağlıı.mıştır. 

Şark misakı 
Cumhuriyet bayramı-

Yapı1an tetkikat neticesinde 936 - mızda Ankarada 
937 mevsimi Çukurova son ve kat'i 
rokoltesi tcsbit edilmiştir. Bu son parafa edlJecek 
tahmine göre bu sene mahsulü geçen f skeçedo çıkan Trakya gazetesi fU 
sene rekoltesinden 11,400 balye fazla haberi veriyor: 
olarak 159,560 balycdir. B,chcr balye ''Cumhuriyetin yıldönümü münase -
200 kilodur. Geçen ıencki rekoltenin betile Türkiycnin dostlarına göndcrile
ıon tahmini evvela 144,000 balye yapıl- cek davetiyeler hazırlanmaktadır. Bu 
nuşsa da sonradan tahminden fazla münasccbtle İran ve lrak hariciye na -
mahsul elde cdilmitti. zırlanmn da Ansaraya gelerek Bağtlat-

Yapılan tahmine göre bu seneki re- t~ imza edilecek olan şark misakının 

koltcnin yerli pamuk cinsi geçen seneki Ankar2da parafe edecekleri sanılıyor.,. 
m'iktann hemen de ayni olarak 107, 
005 baıycdir. tane ve ekspres cinste· Cumhuriyet bayramı 
rinin bu seneki mahsul miktarı da programı 
geçen seneki miktarın hemen ayni 
olarak 32,815 balycdir. Klcvland cin
si pamuğun ise bu seneki miktan 19740 
bal yedir. 

Dün ıchrimizc gelen Maarif vekili 
Saffet Ankan doğruca Cumhuriyet Halk 
Partisi merkezine giderek içtima halin-
de bulunan ve Cumhuriyet bayramı 

1 hracutımızda kutlulama programını hazırlryan 

dllrUsti esastır komisyona riyaset etmiştir. Komis-
yon Cumhuriyet bayramının bütiln 

İzmirden bazı tacirlerin üzUm ve memlekette muntazam esaslar dahi· 
incir ili.erine evvelce giriştikleri aliv- linde kutlulanma için program 
re taahhütleri, fiatın yükselmesinden yapmaktadır. 

dolayı, yerine getirmiyeceğini duyanı iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. ijf 
lktısat Vek!leti bunlar hakkında şid-1 
detli hareket ederek kendilerine taah
hütlerini yerine getirmeyi tebliğ et
miştir. Aynca haklannda ihracatın 

murakabesi hakkındaki kanunun ver
diği sal8.hiyete istinaden muamele ya
pılacaktır. 

Sebze hallodekl 
yolsuzluk tahkikatı 

Belediye hallerinde yapıldığı sanı
lan yolsuzluklardan dolayı Belediye 
iktısat mUdürlilğü ve haller mtidfirltl
ğünün tetkikatı neticesinde haller mü
dür muavini Feyzi ve diğer bazı me
murlara işten el çektirilmesi mese
lesi işi Belediye teftiş heyetine intikal 
etmiştir. Mesele tefti§ heyetinin tahki 
katı son un da ka tlyet kesbedecek ve bu 
işte hakikaten bir yolsuzluk olup ol
madığı anlaşılacaktır. 

PAZAR 
EYLUL - 1936 

Hlcrl: 13M • Recep: 11 

Cıünatin .8alı~ı 
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G&ÇB.N ~ BUGUN NE OLDU T 

TUrklyenln de lftlrak ettiği 18 ler komite.! 
kunılmUflur. 

Yunaalatanla yapılan altı aylık ticaret 
anlBfDlUI tmzalanml§tır. 

lzmitte 
Veni bir kAğıt 

fabrikası kurulacak 
Bi.!z.at BaŞ\·ekil lsmet lnönüniln 

açtığı lzmit şflğıt fabrikamız mamu· 
ıatı kısa bir zamanda büyük bir rağ

bete mazhar olmuştur. lzmit kağıt fab 

rika.sının yaptığı yüksek cins kağıtla
nn nefaseti ve dışarıdan gt'len kağıt· 

Jarla olan fiyat farkı az zamand-t. hü
tün siparişleri bu fabrikaya çevirmiş· 
tir. 

Bu rağbeti karşılayabilmek için in
kişafı zarureti görülen kağıt sanayi-

miz için selinçli bir haber almış bu

lunuyoruz. Yakın bir zamanda lzmit 

kağıt fabrikasının yanında yeni bir 

kağıt fabrikası daha ve bir de sellülo:ı 
fabrikası yükselecektir. Bu suretle 

lzmit, Türk kağıt sanayiinin merkezi
ni teşkil edecektir. Bu fabrikalar ya

pıhhktan eon.ra-fabrikalarımrz arası•· 

da yapılacak kağıt cinsleri ayrılmış 
olacaktır. 

Şahadetnameslnl 
tahrif eden bir çocuk 

imro.z ilk mektebi 934 mezunların -
dan Cemil isimli bir çocuk §ahadctna· 
ınesini mektepten 935 senesinde çıkmış 

gibi tahrif ederek Maarif müdürlüğüne 
müracaat etmiş, fakat müdür Tevfik ev-

rakı tetkik ederken bunun· farkına var
mıştır. 

Cemil hakkında takibat yapılmakta -
dır. 

Asa< ere 
çağrılanlar 

Eminönü askerlik şubesinden: 
1 - Aşağıda doğum ve sınıftan izah 

e1ilmi! olan, asker1iğini yapmamı§ sağ

lam erler 936 ilktcşrinde askere çağn
ıacaklardır. 

2 - Bunların şubeye müracaat ede
ct:kleri gün aynca ilan edilecektir. -A - Bir buçuk scneliklerdcn (316 -
:;27 dahil) 

B - iki seneliklcrden (316 - 330 
eahil) 

C - Jandarma sınıfından (316 -331 
d:ıhil) 

Yukarıdaki sınıflar, ihtiyaç nisbctin
de alınacaktır. 

D - Deniz sınıfından (316 - 331 
eahil) bu sınıfın hepsi alınacaktır. 

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

Açık teşekkür 1 4iiii:. E H R 1· ~T DE R TL E C"l 1· 1 Uç yqmdaki biricik yavrumun çek- -i' l ~ .a ~ 

tiğı dayanılmaz ıstırapları bir çok •----------------------------------------'• ~lar teşhis edememişlerdi. Me-
'-ııesinde yumurta bUyüklUğünde tq 
bQıunduğunu bir anda anlıyarak ve 
~çocuğumu kısa bir zaman
~ yeniden hayata kavuşturan kıy
ltteUi genç doktorlarmıı7.dan Zeytin
burnu hasatncsi bevliye mütehassısı 
~ktor Süreyya Atamal'a alenen te
tekltür etmeyi vazife bilirim. 

Jr:ocacli G8lcük kazaaı Hamidiye 
M1/. 6ğr6t1Mni Kdmil Batı 

Sokaklar çöple tamir ediliyor ı 
Karilerimizden biri. Kasımpatada son yağmurların 

yapt?ğı tahribattan şiklyct etmesi de, birinci tahribattan 
sonra alınan tedbirleri öne sürerek bathca iki D)ahalİenin 
iki sokağının ne kadar kötü vaziyette olduğunu anhtttı. 

Mevzuubahs mahalleler Kasımpapda Hacı Hüsrev ve 
Hacı Şaban mahalleleridir. Bu mahallelere ait olan Tekke 
tıokağilt, Akarca aokağı son yafmur selterlle hayli borulup 
ta§l toprağı sürüklendikten sonra timdi tamir rörmekte-

dir. Fakat nasıl? Kariimizin anlattığına göre o sokaklar 
toprak veya molozlarla doldurulacağı yerde çöple dolduru
luyormuş 1 Bu itibarla sokak eskisinden kötü hale gelmiş. 
Yoicuiar geiiriı:t"n üir •İnek A;iiyrdır hıvalttnryo.mui- l.c:
ba bu yeri gözden geçinnek mümkün mildür? Sokak, tarif 
edildiği şekilde çöple doldurulmuş ise. sıhhate pek muzır 
olan bu halin hemen önüne rcçilcceğini muhakkak saya-
rız. 
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Fransızlar 
frangı niçin 
düşürdüler? 
.Asım Us, bugün Kuru~ diyor ki: 
Fransızlar neden dolayı frangı dü

§iirilyorlar? 

Bunu anlıyabilmek için bugiinkii 
nakit meselesinin ınilletleraraaı man

za.rasmı hatıra getirmek Jbmıdır: 

Malılmdur ki Avrupa devletleri ara
sında parasını iptida muayyen bir 

program ve nispet dairesinde istiye
rek düşUren; bu suretle altın ölçüsün
den ayrılan memleket İngiltere ol-

muştur. tugilterenin aldığı bu tedbir 
çok durgun bir hale düşmüş olan İn
giliz ticaretinin yeniden uyanmasm~ 
buhranın hemen hemen orta.dan kalk
masına, muvu.enesini kaybeden dev
let bütçesinin kendini toplamasına, 

lngiltere ekonomisinin kalkmmasına 
yardım etmiştir. Bundan sonra ba§ka 
şekilde olarak ayni yola Amerika gir
miştir. Roozevelt'in bir diktatör sa
lahiyetiyle yaptığı devalüasyon neti
t'esinde dolar kıymetinin (%40) ını 

kaybetmiştir. Roozevelt'in aldığı bu 
tedbir de kapitalist alemde büyük 
sarsıntılar vücuda getirmekle beraber 

gene Amerikada işsizlerin ualması

na, bir çok kapanmış fabrlkalann ye
niden açılmasına yaramıştır. 

İngiltere ile Amerika.da ba§lıyan 

devalüasyon hareketi sonra Japonya-

ya sirayet etti. Japonya da altın öl
çüsünden ayrıldı. Daha l!!Onra Fran
sada dahi devalüasyon taraftarları 

çıktı. Eununla beraber Fransa küçük 
ekonomi memleketi olduğu için &im-

diye kadar hiçbir hükumet bu tedbire 
el sürmemişti. Bu suretle Fransa al-
tın ölçüsüne candan sarılmış memle
ketlerin başmad geliyordu. 

Fakat parası altın kıymetini muha
faza eden Fransada ekonomi işleri 

birkaç yıldanberi çok bozulmuştur. 

lşlcri tamamile durdurmu!ftüı". !fptZttJm 
rin miktarı gittikçe artml§tn'. Bdna<Je 
mukabil parasını düşUrmU§ olan mem 
leketlerde işler açılmıştır. Hiç olmaz
sa ekonomik buhranın şiddeti hiuedi
llr derecede azalnıı§br. 

Bundan dolayıdır ki Leon Blum hü
kumeti bugün frangın devalüasyon 
sur~tile düşürülmesi tedbirine el at
mış bulunuyor. Bu tedbir sayesinde 

Fransanın dış ticaretini canlandırmak 
işleri durmuş olan fabrikalara biraz 

hareket vermek, igsizlere iş bulma.k 
ümit ediyor. 

Metaksas 
Yunan siyasetinin 
değlşmlyece;tl ol 

sUylUyor 
Yunan Başvekili Metaksas Almaa 

Nazilerinin gazetesi Fölkişe Beobah

ter gazetesinin biı muhabirine beya

natta bulunarak takip ettiii hattı ha· 
reket hakkında şu izahatı vermlıtirı 

"- Yeni kuracağımız rejimin şekli 

korporatif (Faşist ıtalyada olduta 

gibi) olacaktır. Bunun için her vila

yette iş verenlerle iş yapanlardan mü

rekkep teşeküller kurulacak ve bı. t.
şekküller bir gün parlamentoya 'ben
zer bir şekil alacaklardır. Ayın za
manda memleketin canlı anasır•ndan 
büyük bir devlet partisi kurulacaktır. 

Bundan başka yüksek mekteplu 

diplomalarının saçtığı proleterya zih
,,:yetinl de ortadan kaldırmak istiy• 

ruz. Bu sebeple gençlerin tah.sii ve 

terbiyelerninde esaslı bir tebeddül hu
sule getireceğiz.,, 

Yunan Başvekili beyanatının so
nunda Balkan n Akdeniz vaziyeti 

karşısında Yunanistanın tarzı haı. 

ketint! dair şunları ilave etmiftir: 
.,_ Harici siyaset~mizde deii4!eeell 

hiçbir şeyimi& yoktur. Biz sulh istiyo

ruz. Bir Balkan ve Akdeniz dev~ti 

olmak itibarile yspfıgımrz taahhtitlere 

kaU surette rlayt.t e~eceğiz,, d_~t.ir. 



rangın kıymetinden 
düşürü mesi kararı 

Fra.nsa hükumetinin, frangın kıy

:netini dii~i1rmeye karar verdiğini 
dJnkü sayımızda haber vermiştik. Hü 
humetimiz, Türk parnsmm vaziyeti 
hakkında dünkü tarihle şu resmi tcb
li;;i neşretmiştir: 

ı - Yabancı dövizlerin k-ıymeti ü
zerinde yeni taJıawiiUer wkubulursa 
hükumet, Türk lirasının k-ıymetinde 

bu tahavvilllere ttibi olarak bir tenez
zül yapmamaya karar vcrm~tir. 

2 - Hükilmet, Türk lirasının bu
gün'l..-ü. kıymeti, memleketin ikhsadi 
ve mali ihtiyaçlarına en iyi te"ka'bü1 
ettiği kanaatindedir. 

3 - Tiirk lirası, aıtuıa tahvil oluna
bilir dövizlere izafeten altına m:ıza.ran 
§inıdiye kadar fili olarak kazanmt1' o~ 
duğıı müstakar kıymeti muhaf a.za e
dece]ctir. 

4 - Bu esas dahilinde, Türk lirası
nın diğer dövizlere Mzaran k'1ymet 
nispetlerini Merkez Banlcası vakit va-
1cit hesap 'Ve ilan edece1dir. 

:(. :r: * 
Fransız frangının kıymetten dU~

rülmesi akabinde hükfımetiimzin al
dığı tedbirler ve neşrettiği tebliğ piya 
sada büyük bir ferahlık husule getir
miştir. Dün Cumartesi olmasına rağ
men mali mahafilde geoo geç vakte ka 
dar Paris ve Londra telgrafları bek
lenmiş ve gelen malumat üzerinden 
hesaplar yapılnu~r. 

Dün son dakika olarak verdiğimiz 

haberde de bildirdiğimiz veçhile Lon
dra borsaıHnda dün öğle ü7.Cri bir in
giliz lirası karşılığı olarak 100 frang 
so::. fiat tesbit edilmiştir. Şu vaziye
te göre bir Türk lirası karşılığı 15,80 
frank olma!üadır. Halbuki malum ol
duğu üzere 12,03 - 12,06 frank sabit 
olarak bir Türk lirası karşılığı bulun
makta;odı. Bu nokta üzerinde endişe 

edilirken Ankaradan şu haber gelmiş
t ir: 

Hükumetimiz yabancı döviWrin 
kıymeti üzerinde yeni tahavvüller vu
kun gelirken Türk lirnsmm bugünkü 
kıymeti bugUnkü iktısadi ve mali va
ziyete uygun görerek bir tahavvül 
yapmnmağa karar vermiştir. lktısa
di bir salah ve mali emniyetin bir bur
ham oaln bu karar üzerine büyük bir 
S':'v;nç duyulmuştur. 

!n~ilterede de cumartesi günü öğle
dt'n sonra tatil yapıldığı için dün bit
tabi öğleden sonra Londra borsasın
dan fiat alınmamıştır. Paris borsası 

h~ iş'arı ahire kadar esasen kapan
mıştır. Bugün de pazar olduğu için va 
ziyctte yeni ta.nhvvüller beklenemez. 

Sebep nedir ? 
Şehrimiz iktısacll mahafili salfilıi

yetli adamlan Fransa hükfunetinin 
frangı düşürmesinin sebebini şöyle te 
la.kki etmektedirler: 

- İptidai madedlerini dışardan te
darik eden memleketlerin, keneli pa
ralarını düşürmeleri kendilerine zarar 
verir. 

Fransa, lngiltrc gibi, iptidai mad
delerini g~ne kendi ülkelerinde temin 
edenlerse, ihracatlarını başka memle
ketlere da.ha ucuza mal etmek fçln pa
ralanru düşürüyorlar. Bu cümleden 
olarak Fransa, birkaç yıl evvel İngil
tere ve Amerikanın yaptığı gıöi ayni 
tedbiri nlmnktadır. 

Bu tedbir, Frnnsanın ihracatmı art
tıracaktır. Gene bu tedbirin bilhassa 
Almanya ve İtalyaya mali darbeler 
vurması muhtemeldir. 

metini ingiliz lirasına göre tayin eden 
memleketler, memleketimiz de dahil 
olduğu halde pa.rfllarmın kıymetini 
altın esasına dayanan franga göre 
tanzim etmişlerdi. Bu arada dolar da 
pek revaçtaydı. Çünkü o da altın esa
sına dayanıyordu. Bir müdedt sonra 
dolar için de Altın esası terkedilerek 
kıymetinin Uçte biri indirlldi. Şimdi 
de dünyada altm esasına dayanan son 
büyük para da bu esan terkediyor. 
Franaada va dlGer memleket-
• ıerda Akisler 

Pnristen verilen maliımata göre İn
giltere, Amerika ve Fransa arasında 
mali işler üzerinde m\Uakereler son 
Uç ay içinde gizliden gizliye devam et
mekteydi Bunun neticesinde yapılan 
anlaşma üzerine Fransız hükumeti bu 
karan vermiştir. 

Fransız parlaemntosu yarm için 
fevkalade bir toplantıya ~ğnJmı§trr. 
Cenevreye 'gitmesi mukarrer olan Baş 
vekil Leon Blunı da bu sebeple Pari.s
te kalmıştır. 

üç memleketin her türlü ihtikarla
rın önüne geçmek için l!zımgelen ted
birleri daha evvelpen kararlaştırdıkla 
n ve aldıkları anlaşılmaktadır. 
Frangın kıymetinde yüzde 24 - 34 

nispetinde yapılacak bir tenezzülün 
beynelmilel itcaretin inkişafına büyük 
yardmu olacağı kanaati vardır. Paris 
ve Londra mali ve siyasi mahafilinde 
Almanya ve İtalyanın da bu anlaşma
ya iltihak etmek mecburiyetinde kala
cakları muhakkak görülmektedir. 
Diğer taraftan İsviçre ve Belçika 

şimdiden bu harekete iltihak etmişler 
dir. 

İsviçre federal konseyi tsviçr.e pa
rasını beynelmllel rayice uydurmak 
kararını verntiştir. Bu karar yarın fe
deral konseylere teklif edilecektir. 
Pazartesi ve Salı günleri borsalar ka
palı kalacaktır. 

Japonya ve Holla.ndanır.. bu hareke
te iştirak etmiyecekleri anlaşılmakta
dır. Hollanda hUkumeti karara işti
Tak niyetinde olmadığını bildirmi§tir. 1 

Bu yüzden Hollandadan dün iki mil
yon liralık altın ihraç edilmiştir. 

MUfterek beyanname 
Fransa, İngiltere ve .Amerika dün 

bütün devletlere hitaben bir beyanna
me neşretmiştir. Beyannamede ezcüm 
le §Öyle denilmektedir: 
"-Fransız hükQmeti, sulbü idame 

ettirmek hususundaki umumi arzuyu 
~bit etmek, beynelmilel ekonomik 
münaBebetlerde nizamın tesisi için i
cap eden §al'tlarm kurulmasını kolay
la.ştmna.k, dilnya refahını arttırmak 
ve milletlerin hayat seviyesinin yük
selmesine matuf bir siyasa takip et
mek maksadile Büyük Britanya ve A
merika hlikfımetlerile temasa giriş
miştir. 

Amerika Birleşik devletleri hüku
metile Bllyük Britanya hUknmeti, 
beynelmilel para piyasası sahasında, 
İngiltere lmparatorluğu ile Amerika 
Cumhuriyetinin dahili refahı için Ja
zmıgelen eartıan nazarı itibara ala -
caklardır. Diğer t.araftan Frarunz hü· 
kilmeti de beynelmilel para piyasası
nm muvazenesini temin için çalışacak 
ve bu muvazenenin bJr İngiliz veya A
merikan para hareketi yüzünden bo
zulmaması için 18.zım.gelen tedbirleri 
alacaktır. 

Gerek Fransız hUkOmeti, gerek A
merika ve İngiltere hükfunetleri yu
karda işaret edilmiş olan siyasanın 
muvaffakıyetinin beynelmilel ticare
tin inkişafına bağlı olduğuna kani bu-
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ltalya kuşkuda l Geç kalmış bir intibah eseri 

Museviler lspanyolca de Inglltere, ltalyayı 
kuşatma siyaseti 

takip etmekteymiş 
İngilizlerin Akdenizdeki faaliyeti 

İtalyan.lan kuşkuya düşürmektedir. 

İtalyan gazetelerinin bugünlerdeki 
başmakaleleri okuna.cak olursa bu 
nokta derhal göre çarpar. İtalyanlar 
kendilerinin bir siyaset çemberyile ku 
satıldığını ileri sürüyorlar. Fransızca 
"Temps" garetesi son günlerde İtal
yan gazetelerinin Akdenimeki İngiliz 
faaliyetine ait yazıları hulasa etmiş
tir. Bu yazılara göre, İtalyanlar, umu
miyet itibariyle lngilterenin Akdeniz. 
de eski vaziyetini muhafaza ve takvi
ye etmesini tabii görüyorlar. Fakat 
İtalyanlar, lngilterenin bu takviye si
yasetine hakim olan ruhtan endişe et-

mektedirler. İngiltere Akdenizde ha
kikaten İtalyan tehlikesi varmıa gibi 
hümmah bir suretle ça.lTşıyormuş. 
muş. 

İngiltere, zecri tedbirler zamanında 
aktedilen ve şümulü münfesih olan 
Akdeniz anlll.§malan ruhundan henüz 
aynlmamış. O çerçeve dahilinde hare
ket ediyormuş ... 

İngiltere kralmm seyahatine gelin
oe. onun bilhusa Yugoolavya sahille
rine gelişi, Yugoslavyanm Da.lmaçya 
kryılannı üssilba.hri haline getirmesi 
hususunda tetkikler ve te§ebbüsler 
yaptığı zamana isabet ediyor. Bundan 
~ka Yugoslavyanm İtalya ile olan 
mUnasebetinin düzelmesine matuf te
şebbüsler artık devam etmemektey
miş. 

İtalyan gazteleri Akdeniz meselesi
ni bu çerçeve dahilinde mütalea et
mekteyken Yunanista.nın son faşistlik 
temayülünü de ele alarak, !niglterc
nin bundan münfail olduğunu sezdir
mek istiyor. Çünkil Metaksas hUku
metinin iktidar mevkiine geldiktenbe
ri bir İtalyan - Yunan yakınlaşması 

arzusu mevcutmu§. tngilterenin, Yu
nanistnnı kendi nüfuzu altmda tut
mak maksadiyle Atinada tazyikte bu
lunduğunu -Stampa" isimli İtalyan 
gazetesi yazıyor. 

Ayni gar.ete Çanak}talenin Alınan

yan.m daha. müsait tekliflerine rağ
men İngiliz slli.hlan ve para.siyle tah
kim edileceğini yazmaktadır. Bu ga

zeteye göre bu hadise, boğazların tah
kimi keyfiyetinin ancak bir Türk - İn
giliz ittifakı veya el birliği ile ayni za
manda vukuu teeyyüt etmekteymiş. 

İtalyan gazetesi İngilterenin Mı
sırla yaptığı yeni anlaşma., ve Filisti-

ni bırakmamak hususundaki azmin
den de bahsettikten sonra, ''bu muhte
lif faaliyetlerin az çok sezilebilen ga
yesi Italyadır,, demektedir, 

"il Türkçe konuşmalıdı 
Musevilerin dün başlayan büyük o -

ruç bayramı milnaseebtile yapılan me
rasim ayni zamanda yerinde bir tezahü· 
re de yol açmıştır. 

Her tarafta yapılan merasim meyanın 
da Galatada Kemest tsrael senagokunda 
yapılan merasimde Galata Musevi ce -
maati reisi Marsel Franko ırkdaşlarına 
Türk <lili kullanmalarını tavsiye etmiş, 
Musevi hastanesinde ayinde de mobitye 

fabrikatörlerinden Eaken.az:i ayni ta 
yede bulunan bir nutuk aöylemiı ve 
cümle demiıtir ki: 

"- Biz ispanyadan kovulalı, 400 
neden fazla oluyor. İapanyol mill 
artık hi~bir alaka ve rabrtamız kalııı 
mıştır. Neden İspanyol lisanı bir T 
Yahudisinin lisanı ve malı olaun? 
Türkçe konuşmak, vatant millt ve i 

mai bir borçtur.,, 

lmralıda mahkômlar 
müstahsil 

< IIOf tarafı 1 ıncide) 
sabakası yapılan§ ve müsabakayı kaza· 
r.an Hüseyin Pehlivan vekil tarafından 
takdir edilerek f:li sıkılmış ve bir kutı.. 
§eker verilmiştir. 

Gece çok giizel geçirilmiştir. Mah • 
kf1mlar sabaha kadar şenlik yapmışlar · 
ôır. 

Sabahleyin Adliye Vekili ayrılırken 

tekrar mahkf1mlarm batırlannı ve dilek· 
krini sormuştur. Onlar da heyeti "var f 
ol 1 Uğurlar olsun!., diyerek teşyi etmi~ 
!erdir. 1 

Adliye vekili, bir fotoğrafisini imza
lı yarak tmralı hapishanesine hediye et

miş ve hapishanenin batna defterine ~u 
e.atırlan yazmı§tır.: 

"Geldim. Gördüm. Mühim bir da-
vanın J;,al yolunda olduğunu anladım 
Sevinerek dönüyorum. 

Vekille seyahat eden Amerika sefa • 
reti müsteşarı Mister Sbaw da intıbala· 
rını §U kelimelerle ifade etmiştir: 

"Yalnız TüTkiye için değil, bütün 
diinya için bfr muvaffakıyet o1an mü
esscseıJi tebrik ederim.,, 

Ceza kanununda 
değişi kit k ler 

Türk Ceza Kanununda yapılan mü· 
him tadilata ilkteşrinin birinden iti
baren tatbikına başlanacaktır. Esas 
lar şunlardır: 
Şapka kanununa muhalif hare.ket 

edenler, ceza kanununda. bu busua i· 
çin bir madde olmadığından idarei u

miye kanunu jle para cezas·ı 

ça.rptırılmaktaydılar. Bundan sonra 

vaziyette 
lan 15 sene hapis cezası 18 seneye 
karılmı§tır. 
Ayrıca hapishaneler lçln hazır 

nan yeni bir nizamname ile mah 
luk .müddeti dört kısma ayrılm 

olup, ilk hapse girenler birinci de 
mahkumiyetleri müddetinoe ~--· 
tecrit edilecekler, ikinci devreye 
çenlerin hürriyetleri biı az daha g 
itilecek, üçlincü devredeyııe bu hu 
ta daha müsamahakar da.vranıl 
tır. Dördüncü devre mahbusiyete 
-ıenler hapishanede hür olacaklar 
aileleri ve nikahlılarıyle beraber 
palı bir yerde birkaç saat kala.bl 
oeklerdir. 

Yeni nizamname ile mahbusl 
spor, sıhhat ve fikri kabiliyetler" 

arttırılması için çalı§ılacaktır. 

düncü ısmıf mahkflmlar kendi ara.la 
rında spor tem:u5lan yapacakları 

bi, halkevleri ve hatta mektep 
lariyle de karşılaşacaklar. maç ya 
mnk tizere başka vilayetlere de gte 
bilecekelrdir. Bunlar, aralarmda i 
mai münakaşalar yapabilecekler 
içerde gu.cte ~ıkaracaldardır. 

Bu işler için bUt.çeye 104 bin Ural 
tahsisat konulmuştur. 

Hapishanelerde kurulacak 
l:ı.rpa bütün mahkfımlarm giy·-~ 
elbiselerin kumaşı dokunacakt.Ir. 

MahkUıniyet müddetini gayet 
miz ve muntazam geçirmiş ol 
hapisten çıkmca köy muhtarı bile 
labilmelerl için te§ebbfuıler yap 
caktır. Hapishanelerin mUmkiln ol 
ğu kadar mahknmlar tarafmdan id 
re edilmesine de ça.lı§llacaktır. 

Veni eserler 
ceza kanununa eklenilen ~ir madde ile ---------· 
cezalandırılacaklardır. M • A • T • 

Devletin emniyetini suiistimal eden Maden tetkik ve arama enıtitüsll 
ler için de şiddetli hükümler konul· rafından hazırlanıp basılarak sa 
muştur. hakkı Türk Hava Kunımuna veril 

• Halk Partisinin remzi olan altı o- olan "M. A. T., mecmuasının dördU ispanya ısyanı kun münasebetsiz yerlerde ve meseıa CÜ sayısı çıkmı§ttr. Mecmua, ha 
meyhanelerde kullanılmaması ve mu1' Mzı atatiıtikleri pat§Ömen kS 

( Bt11 taralı l 'incide) teviyatı iyi görülmiyen kitaplarda ds üzerine olmak üzere, cidden çok f' 
tahminlerine göre asiler dahili harpte bulunmaması temin edilmiştir. basılmıttır. AlAkadarlara tavsiye olıJ 
muvaffak olacak olurlarsa, bu ıef er de Katil için evvelce tesbit edil mi~ o- nur. 
faşistlerle muhafazakar kralcıların ik- B • .. 
tıdan eıe gesirme1c için biribirıeriıc A U g U n ~ . . 

....... .. ..,~ • ._ • ~ 1 

dir. Haftanın 
kapıpcakları muhakkak addedilmekte· ı 

Zannedildiğine göre ord~ bu iki kuv Je p E K 
vet aruında muvazene teııs etmek ıu
retile hllkfuneti idare edecektir. 

Bilbao dün ast tayyareler tarafından 
tekrar bombardıman edilmiştir. Ölenle
rin sayısı belli olmamakla beraber ek· 

Sinemasında 

muvarraklyetl 1 
VOLGA 

serisi kadın ve çocuktur. 

Pariıten gelen bir habere göre Stan
~erde müatakil bir Bask cümburiyeti i· 
lan edilmi§tir. • 

MAHKÜMLARI 
Fransa esas itibariyle bir şey kay

betmiyor, mesela 4 franga mal olan 
met:i gene dört frank edecektir. Onun 
kın bir zarar yoktur. lunamlrtadrrlar. lı••••••••••••• MCJDE 

Yalwz bu malı alacak olan başka 

memleketler, 4 frank, kendi parasına 
naz:ır::n daha ucuza mal olduğu için 
'"'":1 ı istihHl.k yapacaktır. 

Bu suretle Fransanın ihracatı arta
<"" ~ı gibi fabrikaların faaliyeti de ço
,- !arak, işsizlere iş açılacaktır. Fran
~ ;ı sosyruist hükumetinin yeni aldığı 

b ı tec!bh· bilhas~a nmelenin lehine 
l ;:aydolunacaktır. 

C.::eklenen bir vaziyet 
Fransız frangının ing iliz lirası ve 

dolardan sonra düşürülmesi beklenen 
bir vaziyetti. 

İngiliz lirasının bundan beş sene 
evvel altın esasından ayrılması üzeri
ne o zaman dünya maliyeciliği büyük 
bir panik geçirmiş ve paralannm kıy-

Fransa hükfuneti ilerde tamamile 
kaldınlınası maksadile, §inıdiki kon -
tenjanlar ve paranın kontrolu sistemi 
ni derhal gevşetmeği lüzumlu bul
maktadır. 

Sinema zevkinizi tamamlayacak 

SAKARYA sinemasıdır 
Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz.••••••• Bu hu.cıust.a Amerika. ve İngiltere 

hükumetleriyle birlikte hareket eden 
Fransa hUkumeti, işbu beyananmede 
izah edilmiş olan siyasasının tahak
kuk etmesi için diğer mileltlerin iş ll••••ıııa• FRANSIZ Tiyatrosu 
birilğinde bulunmn.smı temenni etmek 
tedir. Fransa hiikfımeti, hiçbir mem
leketin aykırı bir para avantajı temin 
etmek istemiyeceğini ve Fransa, A-j 
merika ve İngiltere hükumetlerinin 

1 
daha mü.sta!rnr cknn<'mik münMebet - , 
lerin tesisi bakmımd:ın °arfedcccklc-

1 ri mesaiye iştirakten imtina etmiyece 
ğini Umit etmektedir.. 

1 

26 eylül cumartesi auvare 21 de 27 Eylül pazar saat 18 de matine 21 de auvare 

TAMARABEK RevOsOnOn veda 
müsameresi 

TAMAMiLE YENi NUMARALAR 
Paris için hazırlanan progr~mlardan: Fiat 75 - 50 - 25 kuruı, localar 2 ve 3 lira 
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Sergüzeşt 

Martın 10n günüydü. Ötmekten 
,rarulan kupar, yeni filizlerin uyanma· 
ğa baıladığı dallar üstünde uyumuş
lardı. Yumuşak otlar üzerinde yer yer 
papatyalar görillüyor, bahçeler be -
yazlıklarla örtillmeğe başlıyordu. Ko-
casının rüyasız bir uyku uyuduğu 

odanın darlığı içinde, ilkbaharın 

bütün neıesini yaşamak istiyen delice 
hislerle Zehra pencereye yaklaştı . 

Gözünün önünde İstanbul ban· 
liyolanndan birinin kaldınms:z so -

kaklan uzuyor. Rüzgirm iyice dokunan 
bir ılıklığı var. Bu bayağı güzellikler, 1 
Zehranın kamçılanmağa hazır hisleri·] 
ni canlandırıyordu. Bu defa daha has
aastı. Göz kapaklan yan kapalı, ruhu-

nun dabım tabayyillden hoşlandığı alem 
lcrin fevkalfideliklerini giztemiyecek 
ıatkmlıkla bir vecd hali yaıamaktay

dı. Komşunun evinde, iç gıkıklayan 
bir prkı sevmenin güzelliğinden bahse 
diyordu.Zehra uyuyan kocasına baktı. 

Beraber geçirdikleri maziyi hatırlı-

yarak ürperdL Odadan çıktı. Bu 
şiirsiz kocanın biriktirdiği paradan bir 
:miktannı çantasına koydu. 

..Zehra, son vapura bindi, arkasında 
yinn' senelik evlilik hayatmm btltOn 

hatıralanm bırakmıştı. Kafasında §im

di bütün dolgunluğuyle yaıamak 

istediği genç kızlık hülyaları van:lr. 

Evvela, 1stanbulda geceyi geçirip 
buraya bir daha dönrniyecek, büyük 
Adaya gidecek ve orada bir otelde 
oturan vaktiyle ehemmiyet verme

diği Nuıreti bulacaktı. Gazinolariy
le, denizleriyle burası, Zehra için se
y.:.hatinin azamt neşe hududunu çizi-

yordu. Atıklar yolunda yeni ıevgi 

ı: .. lyle beraber eski deviderinin ı.."h-
ı-::.p:armı söndürecek, ve hatta ayni 
yolda bahçesi güllerle süslü gül renk
li bir ev kiralıyacaktı .. 

Köprüde indi. Yatakak bil' otel 
aramak üzere yürümeğe ba§ladı. Bir 
kaç ant sonra ortalık ağaracak, 

herkes pazar günlük neıesini har-

Türıle!'C b':Jr yıllarca harbeden ve 
Avrupa Hri&tiyanhk alemini daima aley 
huniz~ kışkırtmağa uğraşmış otan, Mal 
ta şövalyeleri adıyla tanıdığımız Sent 
Jan tarikati menstıpları artık tarihe ka
nflNlk üzeredir. 

Ş8v:ılyeler bir YBkit sırf MüslOman
larla harbedebilmek için evlenmekten 
hattt şahsf semt sahibi olmaktan nr
geçmi§lerdi. Kuvvetleri öyle pek de ya
bml& atılacak pi değildi.Fakat 1709 da 

camak ilzere gizli yerler aramağa gi· 
decekti. 

Beyoğlu caddesinde dalıın yü-
rüyordu. Birde~ kendinden emin bir 
kol Zehranm koluna girdi: 

- Ne, gU.ıcl çocuk! buralarda yal
nız başına mı geziyorsunuz? 

Başını kaldırdı. Kendisine bu 
kadar laubalilikle laf söyliyen adama 

baktı, şiddetli bir hareketle kolundan 

sıyrılmak istedi. Fakat, adam Zehra 

run koluna sıkıca yapıımııtı, Ayrıl

mak imkinı yoktu. Dudaklan kenedli, 

§Üpheli bakan gözleriyle bu adam: 

- Haydi, haydi, diyordu. Geveze
lik etme! 

- Oh, rica ederim, beni bırakı

n·z ! .. 

Öteki bu sözlerden müteeuir bi-
le olmamıJ bir halle bu defa ontı sü-
rükledi .. 

- Bnak beni! 

- Seni bırakmak mı? Sebep ne ... 

Çok güzelsin yavrum 1 
Bir lıc.ra girdiler. Erkek prap ve 

yemek getirtti. 

Daha sonra neler oldu? Zehra, 
bunları kendine bile itiraf etmek is

temiyordu Kafası caz gürilltüleriyle 

dolu, boğazı kunımuı, kalbi katıla§ -

mış, elbisesi yırtık ve eli boı bir halde, 
iki saat sonra kendini, Tepebaıının ka

ranlık sokklannda kaybolan bir otelin· 
kapısı önünde buldu. Uzun müddet 

kendiıini iyi tanıdığı otellerden birine 

götürecek bir otomobil ardı. Nasıl 

uyuduğunu bilmiyordu. Sabahleyin 
ilk vapur ve trenle evine döndü. Bir da

ha görmemek, bir daha dönmemek U
sere bırakmak latediii eWıin merdiven

lerini, timdi, Umitals ve yorgurr bir 
halde çıkmaktaydı. 

Sabah ıııklariyle y{lzü yıkanan ko
cası Salihaddin hlll uyumakta leli. 

Pencere açık bırakılmııtı. kapadı. 

Sergüzeıtten ve rüyadan uzak bir yor -
gunluk uykusuna daldı. 

Dıpr da gilnefle beraber tabia-
tın sesleri yükseliyordu. Ve bu, 

Zehranm hayatında bütün huıuai

yetleriyle tanıdığı ilk ve hakik! sa
bahtı .• 

Fahire Mualla 

OtobOs alıyorum 
Acele olarak 14 - 16 kieilik bir oto 

bUs almak istiyorum. Satmak isti· 
yenlerin her gUn Sirkeci Balık~sir o 
telinde Bay Bedriye mUracaatları. 

Malta 
şOvaıveıığı 
tarikatı 
kalkıyor 

lngilizlerin Maltayı iıgalindenberl '8-
valyelik ancak ismen kalmıftı. Tarilcatin 
n.ensuplan evlenmekte ve bu dünyanın 
inaanlan gibi yapmaktadırlar. Hriıti -
yanlığm askeri olmaktan vugeçmlfler
dir. 

Tarikate aza olabilmek için bathca 14 
r.esil devam eden bir asalet sahibi olmak 
lAzımdz. Vatfbn ıon zamanlarda bu ta
rikatin hiçbir maddt faydası olmadığını 
görünce ilguma karar vermi§tiri 

HABER - llşam PCN!İtalr 

Ton ton amca 

balak 

tutuyor 

HABER 
AK9AM POISTASI 

IOARE EVi 
lstanbul Ankara Caddesi 

Poıta kutuıu ı lstanbul 214 
Telgraf aoreaı : ıstanbul HABER 

Vazı l••erı teıoronu: 21871 
idare ve ııan .. : 24310 

~ ABONE ŞARTLARI 
.. neıık 
e aylık 
~ aylık 

• aylık 

Tlriiı• üıwW 
t400 Kr. a700 Kr • 
7301 .. t450 .. 
400 .. 800 .. 
,50.,l .. _ ~- .. 

S.lti6i w N•ıripal lli•ri: 
Hasan Rasim Us 
Btlllldıl• 11er fY AKm nıat6ao., 

Yazan : Niyazi Ahme't 
------------------~~----~ 

333 sene evvel bugün 

Peşte üzerine yürüyen Osmanlı 
ordusu altı bin kişi zayiat verdi 
Anadoluda .uzun milddet eşkıya reisliği 
yapan deli Hasan, onbln kişi maiyeti ile 

btlttın asker1 ku\·vetlerl şaşırtmış, 
mabvolmalarına sebep olmuştu 

Macari8tan seferlerinden biri 
Anndoluda •başlıca eşkiyalann reisi 

olan Kara Yazıcının kardeşi deli Ha
san, hlikOmet& başa çıkamayacağını 
anlayınca kethüdası Şah Verdiyi Js
tanbula tornacı başı HUseyine gön-

• 
dermiş, onun vasıtaslle affedilmesini 

muntazam askerleri karşısında yeri 
re seriliyorlardı. lld tarafın ateşi dl 
dlfl vakit harp sahasında Derviş p 
askerleri ile beraber Anadolu eşklya 
sından altı bin kişi öldUrülmUş old 
iu giirlildU. 

dilemişti. Deli Hasan: -------------.... 
- Beni af ediniz. Hristiyanlara kar-

-fi •aharehe edfft!ll lü 7ft9 l'lnderi-
nh. Çarpışacağım .. diyordu. 

Tornacı başı, azgın eşkiya reisini 
affettirerek Bosna valilltine tayinine 
irade çıkarmağa muvaffak oldu. 

Etrafmdaklleri bu adam dflpıanla
nm1zı mahveder, kan akıtmak onun 
için bflytlk bir zevktir. Padişah deli 
Basanı affetmekle büyük iyilik etti 
diyordu. Basanın yakınında bulunan 
dört yüz kişi günde dokuz akçe alarak 
padişahın süvari muhafızları arasın
da kaydolundular. 

"Asi Hasan A.!yadan Geliboluya 
geçtikte Türbel Süleynıanlde otuz 
kurban kesti. Maiyetinde on bin kişi
ye baliğ olan bir ordu vardı. Tarihçi 
Peçevi bu orduyu şöyle tarif ediyor: 
"Bu kıyafette dünya durah bir asker 
d:ıha görülmüş değildi. Kiminin Uzen 
gisine bir deve ardllesi 8S11mış kimi 
çırçıplak, arkasında ild dizi hamail 
gibi ziller dizilmiş, kimi uryan ve ka
ba baş, kiminin baldın çıplak, el~rln
de birer kargı mızrak, ucunda iki ka
rış bez parçasından- bayrak.,, 

Bu ordu daha Akdeniz boğazını 

geçmeden Anadoludan geçtiklerini 
kıtaller, haydutluklarla etrafa duyur 
muşlardı. Edirneye, Filibeye, Sofya
ya giderken aynı hallerde bulundular. 
Deli Hasan, kışı Belgratta geçirdik
ten sonra Macaristan seferini açmış 

olan serd:ır Lala Mehmet paşa ordu
suna iltihak etti. 
Krım hanı, deli Basanın arkasına 

takdmıı olan orduyu görünce onunla 
bir sancak altında harp etmekten vaz 
geçti. Seraskerin bUtUn ricaları boşa 
çıktı. Han: 

- Öyle başı boş harpten• anlamaz 
bir deli ile düşmana çıkmak deliliktir. 
di)·ordu. 

Serasker ile deli Hasan, düşmanın 
zahire koymak için çalıştıkları Pqte 
üzerine yürüdüler. 

1603 yılı ~ tyJOI günU, 333 sene ev
nl bugün imparator ordusu ile şiddet 
1i bir ç.arpışma oldu. Deniş paşa as
kerleri ile Anadolu eşkiyaları da bu 
harpte dövüşüyorlardı. 

Deli Hasan: 
- Düşmanın büttin eşyası elimize 

geçecek. Hücum edelim •• diye batırı
yor, başıboş cşkiya askerleri sağa so
la bakmadan llerlh~or ve di!maıuıı 

Seklzlıncı 
Edvard'on 
evDeneceğl 
söylenDyor 

Atinada ç ıkan gazetelerden bir 
çı Yunan prensesi Katarlnin 
takbel Britanya kraliçesi 
ihtimallerinin kuvvetle§tiğini 1 az 

maktadırlar. Avrupa gazetelen 
havadisi teyid etmektedirler. 7.nt 
prensesin en muvafık namzed old 
ğu ötedenberi de söylenmekteydi. 

Prenses Katarin Yunan krcslı Jor 
jun kız kardeşidir. Ve ailenir 

güzel krzıd r. Karde§leri gibi o da 
bık Alman imparatoru 
yeğenidir. 

Prenseı uzun boylu, çok m"t"" 
sip endamlı, mavi gözlü bir s:ır . 

dır. Kendisi Atinada tahıil etmi~ old 
ğu halde İngilizceyi en kibar bir tn 
liz kadınından daha güzel konuınukta 
dır. 

Yunaniıtanda krallık tekrar g 
ye getirilmeden evvel Flo::ansad.ı 
neıi kraliçe Sofi ile birlikte kliçücülr 
sarayda yaumakta idi. 

Evvelce Danimarka kralı Kristi 
nın kardett Prens Şcbaumbeqf' 
şanlanmııtı. 1929 da bu nipnı bo.zcl 
,Ş,imdl 3 2 Y.8§lndadır .. 
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Hulôgtl çok insani bir şekilde barbe
dlyor. Şimdiye kadar tutuşturulmuş yağlı 
paçavraları içeri atıp Bağdadı tutuştura

maz mı idi? 
Neden, ne düşünerek, bunu hangi 

hisle yapmış olduğunu kendisi de bil
miyordu. Fakat yapmıştı işte! 

lki sevgili ancak kayık sahilden a
çılıp akınıyla beraber yavaş yavaş sa
raydan uza.klaşmıya başladığı zaman 
konuşmıya ba.~lıyabildiler. 

Mes'ut, mes'ut, öyle mes'uttular ki! 
Güneşin doğmasiyle birlikte Bağ

dada gene oklar yağmıya başladı. 
Yalnız bu okların herbirinin uçlarına 
birer kağıt merbuttu. Halk ve muha
ripler korka korka bu kağıtlan okla
rın uçlarından çıkarıp okudular. 

Bu kağıtların üzerinde arapça ola
rak şu satırlar vardı: 

"Ey Bağdat ahalisi! Ey Bağdadı 

müdafaa eden askerler! 
Büyük kum.andan Hula.gfmun Size 

verdiği bu son müsaadeden istifade 
ediniz ve teslim olunuz. 

Bu takdirde Bağdadın ileri gelenle-, 
rinin, Alevi'lerin, ulemanın, gayrimu
hariplerin ve teslim olan muhariple
rin hayatlarına dokunulmıyacağı gibi 1 

mallarıyle zevceleri de kendilerine bı
rakılacaktır. 

Eğer teslim olmıyacak olursanız, 

payitahtın elimize düşmesi tarihi çok 
;•:ıklaşm.ıştır. Bu takdirde gazabmuz 
Mkkınızda çok merhametsiz olacak
tır.,, 

Hulılgfuıun askerleri halkın istişa

re etmesine ve teslim olmasına mey
dan vermek için bombardımanı kes
mişti. Bundan istifade eden halk so
kaklara dökülerek küıne küme toplan
mışlar, vaziyeti münakaşa. ediyorlar
dı. 

Artık hiçbir yerden rerrece bir im
dat ümitlerinin kalmamış olduğunu 
çok iyi anlıyorlardı. Halife Must:ası

mm o kadar bel bağladığı Arap hükft
metlerinden ve derebeylerinden hiçbi-

ri imdatlarına koşmuyordu. Sağa so. 
la gönderdiği mektuplara., yolladığı 

adamlara rağmen hiçbiri zerrcee yar
dım etmeyi aklından. geçirmiyordu. 

Sokak aralarında, cami ve mescit 
avlularında yapılan içtim.alarda umu
miyetle verilen karar teslim olmanın 
lehindeydi. Halk nihayet bu kararla
rmı bir heyet halinde halife Mustası
ma bildirmeye karar verdi. Ta.nmınış 
Bağdat filimlerinden ve hocalarından 
~ncanlı Şahabeddin ile Meragalı Şe
.ref eddin diğer birkaç kişiyle hallf e 
ilu.."iasamm huzuruna çıktılar ve hal
tim mütaleasmı bir, bir kendisine an
~ci:ılar. 

Mustasmı. bilyük bir korku içinde 
kekeliyordu: 

- Fakat Hulagu ya bizi kandırır
sa? 

Şehabeddin cevap verdi: 
- Kandırmasına imkan yoktur. Hu 

lagü şimdiki halde Bağdadı zaptetmc
ye muktedir değil midir? Muhakkak 
ki bu iktidarı haidzir. Askerlerimizin 
onun askerleri önünde nasıl bozguna 
uğradıkları malumumuzdur. Bundan 
başka Hulagu çok inasni bir şekilde 

harbediyor. Şimdiye kadar bizim yap
tığımız gibi mancınıklala tutuştutul

muş yağlı paçavraları içeri atıp Bağ
dadı tutuşturamaz mıydı? 

Buna pek ala muktedir olduğunu 

siz de biliyorsunuz. Hatta Hulagü 
şehrin içersine büyük kayalar ve ok 
lar da attırmıyor. Halbuki camileri 
miz, mescitlerimiz hatta sizin sarayı
nız böyle mancınıklarla atılacak bü
yük kayalar için mükememl birer he
deftir. 

BUtün bunları yapmaması ve sade
ce muharip askerlerle döğüşmesi, için 
deki yüksek insanlık duygusuna dela
let eder. Ben eminim ki eğer bu şekil-
de hareket edecek olursak hepimizin 
hakkında çok hayırlı olacaktır. Aksi 
halde bugün yarın düşmesi mukadder 
olan Bağdadın HuHigfuıun gazabına 

uğraması ihtimali büyüktür. 

- DGğru düşünüyorsun. Fakat Hu
lfıgiinun Bağdadı zaptedebileceği ne 
mal\ım? Ne kadar askeri olduğunu 
görüyoruz. Biz ondan iki misli daha 
kalabalığız. Bundan başka onun hiç-

bir yerden imdat alınası ihtimali yok. 
Halbuki biz, bugün değilse yarın her 
halde bir yeroen imdat alacağız. Son-

ra bana Hulagfınun kumandanları ve 
askerleri arasında tefrika çıkmış ol -
duğu haberini getirdiler. 

İnşallah bu tefrika çabucak hududu 
nu genişletir de, biz de kurtuluruz. 
Ah şu HulAgQyu bir elime geçirsem! 

- Muhterem halüe! Sizin fikrinizi 
teşviş etmiş ve sizi kandırmış olduk
larını görüyorum. Böyle bir şey asla 
varit olmamış olduğu gibi olacağı da 
yok. 

- Nereden biliyorsun ? 
- Ben Türkleri çok iyi tanırım. 

Onların bütün tabiatlarını, bütün huy 
!arını gayet iyi bilirim. Türk askerle
rinin en büyük haselti mafevke itaat 
etmektir. Şimdiye kadar hiçbir Türk 
orousunda böyle bir şey olmamıştır . 

Ve olmıyacaktır. 
Bundan başka muhterem halüeye 

halkın çok mühim istirhamlarından 
birini daha arı.etmeye memuruz. 

(Devamı var) 

K·ADIMLAD BEMi 
, ':N'L~e ·R~/ Hnssô Roman 

: Hatice Süreyya 

-18-

- Zatücoenb ... O derece müthiş bir 
cteY değil ... Kaç kişi tanırım ki bu has-, 
tılığa yakalandı... O derece ağır de
ğildir. 

-Tabü ama. •• 
Delikanlı mevzuu değiştirmek isti

yor ... 
- Vallahi pek sevindim, Cicik om!

Böyle işitir işitmez geldiğine iyi et
tin ... 

- Benimle alay mı eruyorsun, E-
• ? 

nıs. 

- Hnyır, memnunum! Sahi söylü
yorum ... Samimiyim... Yanımda otur 
ve benden ayrılma, emi, anneciğim? 

Demin, müsekkin bir ilaç almış ... 
işte tesirleri gözüküyor. Beyaz yas
tıklar üzerindeki sarı yüzde şimdi ıs
tırap ifadeleri azaldı. 

Uyanık, aydınlık ve canlı olan sade 

gözleri.. Bunlar, çürümüş göz kapak
lan, sararıp tebarüz eden elmacık ke
mikleriyle büyük bir tezat teşkil edi
yorlar. Hayat, sanki her y~rde çeki
lip son bir kale olarak bu gözlerde t~ 
kasüf etmiştir. Karanlıklar içinde a
kan bir <su gibi, gözlerinin içinde ha
yat akıyor. 

Fakat, işte gözleri de kapandı. De
likanlı, biraz sonra, uykuya daldı. An
nesinin elini kendi avucunda tutuyor. 
Arasıra, asabi bir hareketle mi, yok
sa bu hazineye sahip olduğundan do
layı memnun olduğu için mi, bu eli 
sıkıyor? ... 

"- Ben buradayım.. Sen de bura
dasın.. Senin mevcudiyetini ıstiyo

rum, seviyorum!,, demek istiyor. 
Genç kadın hareketsiz oturuyor. 

Oğlunun yaşadığını, ancak, bu el sı-

.kBXBKk'-~ ~7 EYLUU - 1936 

HabraJanm anlatan : EFDA1a TALAT -210- Ynzan: IHSAN ARiF. 

Mustafa Sagir isnıindeki lngiliz 
casusile Benetin bu telgrafı ara
sındaki nıünasebeti de öğrendinı 

Kumandan gittikten sonra daha fazlar 
duramadım. Kendi kapınu içerden kilit 
ledim. Ara kapıdan kolonelin odasına 
geçtim. Onun da koridora açılan oda 
kapısını içerden sürmeledim. Aralık du
ran orta kapıdan benim odanın ışığı bu
raya dökülüyordu. Doğru yazıhanenin 

başına koştum. Koca yazıhaneyi omuz
layarak ses çıkarmadan bir metre kadar 
ileri çektim. Sonra bir hırsız alışkanlı -
ğile arkadaki kalın parçayı çıkardım ve 
elimi dar boşluktan içeri sokarak kilitli 
gözü karıştırmağa başladım. Elime ge
çen kağıtları birer birer ışığa uzatarak 
bakıyordum. Aradığım kağıt bir türlü 
çıkmıyordu. Nihayet onu da buldum. 
İnce kağıt dört kat edilmiş idi. Tam bu 
sırada koridorda odaya doğru yaklaşan 
ayak sesleri duydum. Ve akabinde Bal
ların kapısına bir parmak tık, tık, tık, 
diye vurmaz mı? Yüreğim ağzıma gel
mişti. Yakalanmış, mahvolmuştum. Bir 
anda yazıhaneyi o vaziyette bırakarak 
ve parmaklarımın ucuna basarak odama 
koştum. Ara kapıyı güzelce kapadı~. 
Ve kendi oda kapımın anahtarını çevır
dikten sonra yazıhanemin başına çök
tüm. Bütün bp işler yarım dakika 
içinde olmuştu. Ve benim masa~n. ba
şına bir külçe halinde, kan ter ıçınde 
ve bitkin bir halde çökmemle beraber 
kapımın açılması bir oldu: İngiliz is:~
barat şefi Kapiten Benet karşımd~ ıdı. 
Ve ben onun §ifreli telgrafını çebımde 
taşıyordum. Onu görür görm~z, ta~an
canu bulundurduğum çekmeyı bellı et
meden açarak ayağa kalktım. Vücudum 
h;yecandan kıpkırmızı idi. O beni 'bu 
halde görünce şaşırdı: 

_ Ne oluyorsunuz Efdal Bey? diye 
sordu. Derhal cevap verdim: 

_ Küçüktenberi bende vardır. Ufak 

bir kalp krizi geçirdim. 

Bana istihza eder gibi gelen bir sesle 
söylendi: 

- Vah vah, size bir doktor çağıralım. 
Hayatla memat anısında bulunduğu

mu biliyordum. Arkama ara kapıyı ve
rerek ona doğru ilerledim ve cevap 
verdim: 

- Teşekkür ederim. Geçti, hiçbir şey 

istemez. ı 
Hayatla memat arasmda bulunuyo -

rum. Ya şimdi araka pıyı açar, Balların 
odasına girerse, ya şimdi kumandan geli 
verirse? .. O zaman her şey anlaşılacak .. 
Beni bu halimden kurtaracak bir çare 
var: Ölüm, ve karar veı iyorum: 

- Ben de ölünceye kadar öld ürece -
ğim. 

kışlarından ve güçlükle farkedilen ne
fes alışlarından anlıyor. Artık hiçbir 
şey hissetmiyor. Yalnız sırtından ara
da sırada bir ürperti geçiyor. 

Odanın harareti de azalıyor. Hava 
soğuyor. Mantosunu demin çıkarıp 
odanın öte tarafına atmı~tı. Şimdi a
lıp omuzları üzerine koyabilir. Lakin 
en küçük bir hareket yapması üı.eri
ne, elini tutan avucun parmakları ha
rekete geliyor ... Sıkışıyor: 

- Gitme .. Gitme .. - diye inildeyiş .. 
!smet, omuzlarını yukarı kaldınp 

büzüldü; böylelikle ısınmak tecrübe
sinde bulundu. Nefesi sıcaktır. Zayi 
etmek istemiyor. Seyrek seyrek solu
yarak oğluna bakıyor ... 

Çok geçmeden vücudu buz kes1ldi. 
Buz .kesildiğini de duymaz oldu. 

Enis, titredi. Bir müdet anlaşıl
maz bir şeyler söyledi. Elini çekti. 
Arkasını döndU, yattı. Onu bu hasta
ne odası aleminde sanki yapayalnız, 
kaldı. 

Pencere simsiyah ... Yavaş yavaş, 

zaman geçiyor, pencere grileşiyor .• 
Sonra, ağaçların kuru dalları, efsane
vi hayvanJ.arın boynuzlan gibi görü
nüyor. Mumyalaşmış gibi duran bah
~e hiçbir 11ey kıpırdamıyor. 

He'3ap ediyorum tabancamda altı kur 
şun var. 

Benet, büyük bir soğuk kanlılıkla 

küçük bir koltuğa oturuyor: 
- Kolonel yukan odasına mı çıktı? 
- Hayır; klübe gitti. 
- Halbuki bu akşam onunla burada 

çalışacaktık. 

Bir yalan atıyorum: 
- Geç vakte kadar çalıştı. Ve gider

ken: Bugün çok yoruldum. Biraz dinlen 
mek üzere klübe gidiyorum, dedi. 

- Yani bu sözünden buraya gelmiye 
ceği manasını çıkarıyorsunuz. 

- Evet. 
- Pekala; ben klübe gideyim öyley· 

se .. 
Casus zabit, odadan çıkıp da merdi -

venleri inince dünyalar benim oldu. Bir 
kere daha kurtulmuştum. Hemen kağı
dı çıkararak okudum. Londrada kısa bir 
adrese çekilen bir telgraftı. Ve şu cüm

leyi taşıyordu. 
''ltalyadan rlint sipari~ini aldık. An· 

kara yolunu anyoruz . ., 

Telgrafta imza yoktu. Kısa adresin 
harflerinden Entellicens Servise çekildi
ği anlaşılıyordu. O zaman bu esrarengiz 

telgraftan mana çıkarmak pek güçtü. 
Fakat zaman bu şifreyi acı bir hakikat 
halinde halletti. Ve Mustafa Sagir ismin 
deki İngiliz casusile Benetin bu telgrafı 
arasındaki münasebeti de öğrendim. 

Telgrafı okur okumaz, kağıdı tekrar 
yerine koydum ve yazıhaneyi düzelttim. 

Artık rahata kavuşmu~tum. Bu gece 
deliksiz bir uyku kestirmeğe hak lca • 
zanmıştım. Çünkü pişkin İngiliz. ca~
sunun sineklerden bile saklamak ıstedı· 
ği bir şeyi elde etmiş ve onu yerine bil

dirmiştim. 

Miralay Balların polis müdürü Esat 
beyi ziyaretinde şehrin asayişi üzerinde 
umumi bir mütabakat elde edilmiş bu -
lunmakla beraber Esat beyin arzusu 

üzerine işin kat'i bir itilafa varması için 
ikinci bird efa görüşülmesi kararlaşmış 
tı. Esat Bey, milli teşkilatla temas ede· 
rek istanbulun asayişi hakkında direk
tif aldıktan sonra İngilizlerle görüşmek 
için bu ikinci miilakatı istemişti. Ballar 
da bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş 
ti .. Çünkü o da general Haringtonla gö- [ 
rüşmek istiyordu. ı 

iki polis müdürü ara~ında yapılan 

bu müzakereler, işgal kuvvetlerinin şeb 
rin hayat ve mukadderatına hakim ka
lıp kalmamak noktasından çok mühim· 
di. Binaenaleyh, iş bu noktadan dah;ı 

Toprak, sema, her şey, sincabi renk 
lere büründü. Gün henüz doğmadı. 

Geceyle gündüz bir mücadele içinde 
Bir yerde saat yediyi vurdu. Lam

ba, Enisin başucunda halfl yanıyor. 

Delikanlı, şimdi gene sırt üstü yatı· 
yor. Kolları iki yanına uzandı. Başı 

mı dönüyor? Gözlerine hayalet mi gö
rünüyor? Annesi, ona elini bile değ
dirmeye cesaret edemiyor. 

Acaba ilşüdü mü? .. Annesi de, man
tosuna bürünerek, gözle;üi kapadı 
Ve iki gecelik uykusuzluğun, yorgun
luğun akıntısına kendini koyuverdi. 

Gözlerini açtığı zamanğ oda, ışığa 
boğulmuştu. Erus hala yatağında ya
tıyor. Bahçenin efsanevi halinden 
eser kalmamış... Klasik bir hastane 
odası .. Oğlunun halinde de o derece 
feei bir iskelet rnan?.arası yok. .. 

Oturup uyuya kaldığı koltuğun ar· 
kasında, annesinin konuştuğunu işitir 
gibi oluyor. 

- Demek daha iyisin, Enis? .. Fa
kat olur şey değil. Uyuyup oğlunun 
yatağına düşmüşsün! Ya maazallah 
hasta bakıcı vaktinde odaya girip de 
çocuğun yatışını değiştirmese)'di, bu 
ihtiyatsızlıktan b!r kaza çıkabilir, ve 
Enisin hayatına mal olabilirdi. 1 

büyük makamları da alakadar ediyor -
du. 

Çünkü, Anadoludaki Yunan ordusu
nun mahvolmasile tstanbuldaki kuvvet
leri garip bir vaziyete düşmüşlerdi. 

Onlar mümkün olsaydı, derhal İstanbu 
lu tahliye eder giderlerdi. Fakat, Lon
ôra tahliyeye henüz muvafakat etme -
mişti. Bundan başka 1stanbuldaki ekal
liyetledn masuniyetini temin etmedik -
çe de ayrılmak istemiyorlardı. işte, po
lis , müdürleri arasında asayişi temin 
noktasından başlayan müzakereler bu 
hususlar itibarile çok ehemmiyetli idi. 

Ertesi günü, kolonel Ballar beni tek • 
rar yanına alarak Esat beyi ziyarete 
gitti. Esasen ziyaretimize muntazır bu
!unan Esat Bey bizi çok nazikane kar-

şıladı. ikisi koltuklara karşılıklı geçti
ler. Ben de bir iskemle çekerek biraz Ö· 

tcde oturdum. 

Söze evvela Ballar başladı. Bana dö
ı~erek: 

- Bizim Esat beyin şahsına çok iti
madımız 'olduğunu tekrar et .. Bu kadar 
nazik bir zamanda :tstanbulda bir anar-

~iye meydan vermemeğe çalışacağına 

eminiz. Dün de söylediğim gibi her işi, 
ümitsiz kalıncaya kadar kendisine bıra-

k~ğ;z. Fakat mecbur kalırsak asayi1 
işile de bilfil uğraşacağız. 

Ben bu sözleri olduğu gibi tercüme 
ettim. O zaman Esat Bey yerinde doğ
rı.ıldu. Bariz bir surette kuvvetli olan 
bir sesle şu cevabı verdi: 

- Bugüne kadar kcndilerilc iyi ge • 
çinmeye çalıştım. Kendilerinden kas • 
tım şahıslarile beraber bütün işgal kuv-

vetleridir. Şehirde herhangi bir surette 
halkı isyana sevkedebilecek zecri hare
ketlerde bulunmamaları için elimden gc 

leni yaptım. Kendileri bu mesaimden 
memr.un kaldılarsa mesele yok. Şimden 
sonrasına gelince: 

Son v2Ziyetle: malfım... Gömmeğe 

çalıştıkları bir millet, Easübadel mevt 
kabilinden dirildi, hayat kuvvetini ve 
ebedi kudretini dünyaya isbat etti. Ben 
bu kadar ulvi bir mucıze karşısında 

kendinden geçen haikın hissiyatına hür-

met etmeye mecburum. Bugün
1
pck hak 

lı, pek yerinde bir sevinç içinde bulunan 
bu halkı daha fazla tazyik edemem. 
Bu halka geçen ve evvelki senelerde ol
duğu gibi muamele edilirse. benim de -
ı:iı, kimsenin ör.üne geçemiyeceği faci· 
~lar olabilir. 

( DPvamı ııar) 

- Çok hnsta, değil mi, anne? 

lhtiyar kadın, onun karşısındnld 

iskemleye oturdu. Pencereden sızan 

ışık, onun yüzündeki cizgilerin bütün 
bütün aksiliğini tebarüz ettiriyor. Zü
beyde hanımefendi ağlamış da ... Tf)r· 
bacıklarla çevrilmif) olan gözleri. kı
zarımş ... Bir gece içinde on sene ihti
yarlamış ... 

- Bugün doktoru evinde buldum .. 
Bir konsUltasyon lflzım diyor. Pok
tor Bahri Beyi saat onda gelmesi ic':n 
çağırdım. İhmal edilmiş bronşit, fazla 

yorgunluk, neticede ?.atüccenb doğur
muş. Ciğerleri rahatsızmış ... 

Son sözleri, boğuk bir sesle söyledi. 
İsmet dinliyor. Cümlelerin yalnız ba· 
zı parçaları (hem de en feci parçala
rı) kulağına vuruyor. 

''İhmal ed'lmiş bronşit?,. ... ya.,, n~ 
mek ki oğlan vaktiyle de has•alnn
mış? .. Ne zaman? .. Onu kim tedavi 
etmiş? .. 

Büyük anne, yavaş sesle devan edi
yor: 

. - Eğer evde olsaydı, başına böyle 
şeyler gelmezdi... 

(Devamı var) 
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~g,,gsyaı melld:g,,gpUaırı : Dünkü tenis Sa topu müsabakamız 
Odesa-Moskova yol- maçlar. K.. ··kı d 

Seçme mUsabakaları- uçu er arasm a Galatasaray 
CUIUğU 0 8Sll geçti na dUn başlandı lılar birinciliği aldılar 

Sovyet ağır sıklet gilreşçisl Gonca çoba nla ya~~n~~:~u~~!üz~;~~a;:::Y!:!~: Büyük ta~ımlarıo maçlarına bugün 
karşılaşamıyacağından ~ok mftteessir , oimUf, fU neticeyi vermiştir: devam ediliyor il kft b f Sedat - Bambino maçında 6-1 Se- Gazetemiz tarafından tertip edilen su mal, Halil, Mahmut, Suat ve Saipte 

Ç 0 0 Sene Ormuoda imiş ! dat galip, Avni - Melih maçında 6-2 topu müsabakalarına dün Moda yüzme müteşekkil Galatasaray birinci A takı 
lkiııci mektubumu size Moskovadanr 26 saat sürecek olan tren yolculuğu- 6-ı Avni galip, Orhan - Vedat Ce- havuzunda başlandı. arasında oldu. 

yazıyorum. Odesadan yolladığım ilk muza devam ediyoruz. Sovyet tren mal maçında 5-3, 6-2 Orhan galip, Bol Turnuvamıza Galatasaary iki büyük, Çok kuvvetli bir takıma malik ola 
ınektubumu postaya yetiştirmek için hatları tahta travslar üzerinde ve dini - Kriz maçında 6-4, 6-4, Boldi- iki küçük, Beykoz bir büyük bir küçük, san krr :ızılılar kendilerini yormada 
yaptrğımız gezinti hakkında izahat çakıl taşı yerine toprakla örtülü ol- ni galip, Çideciyan - Jafe maçında ı. S. K. bir küçük, Beyazkartal Rum ve tek gol yemeden dokuz sayı kaydett 
verememiştim. duğu için fazla sa11antı ile beraber 6-4, 6- 5 Jofe galip, Ahmet Arif - klübü de bir büyük takımla iştirak et- lcr. Son olarak Galatasaray küçük 

Geceleyin yapılan karşılama mera- vagonların içine müthiş toz dolduru- Neşet müsabakasında 6- 4• 6- 4 Ah • mişti. Çekilen kur'ada ilk maçı Gala- takımile Beykoz genç takımının fina 
simine rağmen sabahleyin saat sekiz- yor. Pencereleri çok sıkı kapamamıza met Arif galip, Vedat Abut - Mustafa fasaray küçük A takımı ile İ. S. K. maçı yapıldı. 
den itibaren rıhtım yine büyük bir ka- rağmen adeta nefes almak için müş- maçında 6-0, 6-1 Vedat Abut galip, takımı karşılaştı Her iki küçük takım fevkalade bir o 
labalık tarafından dolmağa başladı. külat çekiyoruz. Annitaş - Jiros maçında 6-4, 6-3, Galatasaraylılar: Efdal, Ferdi, Ke - yun yaptılar. Müsabakanın başlarınd 
Sovyet yüksek spor teşkilatı ikinci re- Saat tam beşte muzıka 10 yıl mar- 4-6 Armitaş galip, Sedat - Avni ma- mal, Kazım, Sıtb, Vedat, Loloş. hakim oynayan Beykozlular yavaş ya 
isinin riyasetinde ve Ukranya spor şını çalarken Moskova istasyonuna Çında 6-3, 6-1 Sedat galip, Jafe - Ah- t. S. K. da: Bülent, İbrahim. İlhan, vaş üstünlüğü rakiplerine kaptırma 
komitesi reisi ve aza.larile gazeteci ve girdik, Koca istasyon mahşeri bir met Arif maçında Jafe galip, Baldini - Memduh, Tel..~. !:'erit, Bülentten te - mecburiyetinde kaldılar. 
tercümanlardan müteşekil karşılama manzara arzediyor. EUerinde Türk Amirtaş maçında Baldini galip, Baldini şı-kkül etmişti. Galatasaray küçükleri bu maçta d 
heyeti saat dokuzda bizi \'apurdan çı- bayraklan bulunan bine yakın baştan - Orhan maçında Baldini galip. Galatasaray küçükleri çok haklın bir ikiye karşı beş ile galip gelerek küçük 
kardılar. Otobüslerle, rıhtıma 10 da- başa beyazlar giymiş sporcu kız ve ============================= cyundan sonra i. s. K. Jdan yendiler. takımlar için koymuş olduğumuz kupa 
kika mesafede ve muazzam bir otel erkek bir kalabalığın ortasında yer büyük kıada 12 adet7 büket verildi. İkinci müsabaka Galatasaray küçük Y1 kazanmış oldular. 
olan Krasnoyaya geldik. almışlardı. Muzıkanın çaldığı Türk ve Sovyet B takımile Beykozlu gençler arasında Bugün yalnız büyük takımların mü 
Şehir ·baştan başa Türk ve Sovyet Geçtjğimiz bütün istasyonlarda oldu marşlarmı müteakip alkışlar arasında yapıldı. sabakalanna devam edilecektir. İlk ka 

'bayraklarile donanmış. Ayrıca cad- ğu gibi burası da Türk ve Sovyet bay- 1934 de sporcularımrzın kaldığı No- Galatasaray küçük B takımı: Kemal, şılaşma Galatasaray A ve B takımla 
delere de karşıdan karşıya "Hoş gel- raklarile donatılmış ve her tarafta vo Moskovki oteline geldik. Suat, Nusret, İsmail, Zeki, Mehmet Se- arasında olacak, bunu Beykoz ile Ru 
diniz,, "Yaşasın Türk, Sovyet spor "Hoş geldiniz,, yazılı bezlerle süslen- Bu otel Moskovanın en büyük oteli vinç. takımının maçı takip edecektir. 
dostluğu,, ibareleri yazılı bezler geril- miş. Karşılamaya gelenler arasında adeta saray gibi bir şey. Çocukların Beykoz küçük takımı da: Artin, Mu- Bu iki müsabakanın galipleri de fina 
miş.. Sovyet yüksek spor teşkilatı reisi Da- hepsi sıhhattadır. Yalnız Beşiktaşlı sa, Serkis, İbrahim, Kemal, Necdet. maçını yapacaklardır. 

Otelde bir saat kadar istirahat edil- variş Hercinka ve kızıl ordunun bü- kaled Mehmet Alinin parmağında do- Bu karşılaşmayı Beykozlular kazan -
dikten sonra, otobüslerle şehrin şimal büyük kıtada 12 adet büket verildi. lama çıktı. Bir kaleciden mahrum cldar ve ilk iki müsabakanın galipleri 
cihetinde betonarme olmak üzere ye- Kaqılıklı nutuklar teati edildikten kaldık. Moskovadan selamlar. olan Galatasaray A ile Beykoz küçük -
niden inşa edilen ve 60 bin kişilik otu- sonra muhtelif teşekküller tarafından Niyazi Sel lui bu suretle finale kalmış oldular. 
ra~~i~an~~sta&~g~ik.--------------------------~~--- B~~~~W~b~~rmb~ 
Şehrin merkezinde olan eski statları şrlaşmalanna başlandı. 
ancak 20 bin kişi aldığından gittikçe tık defa Celal, Celal Tahsin, Nevin, 

... Fıtret, Ali, Semih, Cihat'dan mürekkep artmakta ol"n spor ı'htı'y·açlarınt kar-
şılamak üzere hu stadı inşa ettirmiş- Galatasaray B Beykoz birinci ekibile.. 
ler. 

Z
.. .. t 'b' i karşılaştı .. 
umru gı• ı ç men futbol sahası 

ve etrafında atletizm, bisiklet pistleri Beykozlular da: Mekin, Bahri, Bü -
lent, İskender, Fuat, Adnan ve Fikret-

var. 
Biz stadı gezerken sahada iki fab- ten mürekkepti. Müsabaka çok heyecan 

rika amelesi atletizm takımı arasında 1! oldu. İlk kısımda sıfıra karşı iki gol-

mü.sabakalar yapılıyordu. lki yüze i-;' galip gelen Beykozlular ikinci devre-
yakın kadrn \'e erkey "tletler kendi de de güzel bir oyun çıkardılar. Ve bir 
fabrikalarına galibiyeti temin etmek gol daha attıları:a da sonradan akılları 
için atlıyor, sı~nyor, koşuyordu. Av- Laşlanna gelen ı;arı kırmızılılar son da-
dette Odesadaki maçımızı bu sahada kiaklart .ı. üstüste üç sayı yaparak maçı 

·ıcağız. 3-3 beraberlikle bitirdiler. 
Stadı gezmek bir saat kadar sürdü. Büyükler arasındaki son maç Beyaz-

Tekrar otele avdet ederek şerefimize kartal Rum takımile, Uğuz, Orhan, Ke-

Odesa spor teşkilatının verdiği ziya
! ette btllu~ dnk: Ve saat 13,50 de Mos- ""'"~:;. , , .. ·'{ :• .. . ·. . .. .·· • 
kovaya muteveıchen hareket etmek i·,/' , · ',('" 'A:, 
üzere istasyona geldik İstasyonda bir M 7--··-.:ı- .,~ 

k 
· 08/KI~ 8'pOTCUıarımız kendilerini karşılıymı 8ovyet sporcuları 

geee evel arşıJama merasiminde ya-
pıldığı gibi kız ve ereke sporcudan 
müteşeki1 yüzlerce genç spor kıyafet
lerile bizi teşyi ediyor. 

Rus yadaki 
arasında 

Kız sporcular tarafmdan bütün b • • k 1 t e ı e e 
~~~~~:r:a~~: ::::ı:i~e;i.k~:1k:!:r: ısı e çı erımız 
Sovyet milli marşını çalarken Hurra lk•ınci koşuyu h f t h d 
sesleri arasında trenimiz istasyondan em er em e 
ayrıldı İ k •t•b · ı k d 1 Ckce. saat yarımda Ukranya hüktl- a 1 m 1 1 arı e azan 1 ar 
metinin merkezi olan Kiyef şehrine 

geldik. 

Erkenden yataklarına çekilen ço
cuklar muzrka ve hurra seslerile ya
taklarından fırladılar. istasyonda 
büyük bir kalabalığın iştirakile teza
hürat :rapılıyor. Bay Cevdet Kerim 
Incedayıya şehir namına büyük bir 
büket takdim edildi. Ve mütekabil nu
tuklar teati edildikten sonra muzıka 
t.,tikHH ve Sovyet marşlarını çalar
ken istasyondan ayrıldık. 

İstasyondaki sporcular arasında 
lstanbulun pek iyi tanıdığı ağır sık
lette Çobanın rakibi Gonca bulunu
:rord u. Eskisinden daha irileşmiş, vü
cudu kalınlaşmrş ensesile, büyük bir 
hcrgiihipi arıeden bu güreşçi ile ko
nu-;tum . . 

Gonca son zamanlarda çok formda 
olduğunu ve Çobanla yapacağı müsa
h:ka iç·l·n ~usefer mütemadiyen çalış
tıgını soylıycrck Çobanın ayağı cıakat 
olduğundan seyahate iştirak ettiril
mediğine çok fazla müteessir olduğu
nu söylemekle beraber Ankaralı Nec
ıninin de çok iyi bir gür~şçi olduğunu 
ve karşılaşmaktan büyük bir haz du
Yacağını ilave ettL 

Leningrad, 26 (A. A.)_ - Hususi 
muhabirimizden - Halkevi bisiklet 

takımı ile Leningra.d ta.kmu ara.smda
ki 100 kilom.etroluk müsabaka bugün 

şidedtli rüzgar, yağmur ve soğuk ve 
fena şerait altında sa.at 11,45 te yapıl
dı. 

Yarışın birinci dakikasında Eyu
bun lastiği patladı, soğuğun şiddetin
den tamir edemedi, müsabakayı ter

ketmek mecburiyetinde kaldı. Bundan 
sonra yanş 4 Sovyet ve 3 Türk bisik

letçisi arasında devam etti. 

Müsabıklar rüzgara karşı açık yol
larda çok müşkülatla ilerliyorlardı. 

Ve ancak ağaçlık aralarında süratle

rini biraz fazlalaştırıyorlardL Bu su
retle ilk 50 kilometreyi 2 sa.at 1l da

kika 20 saniyede bitirdiler. 
Dönüşle rüzgarı arkalarına alan 

müsabıklar süratlerini arttırmışlardı 

ve 60 ıncı kilometroda Talatla Kazım 

ileri fırladılar ve yanşm sonuna ka
dar Sovyet koguculan ile aralarını aç
makta devam ettielr. 

Yanım teknik neticeleri şunl&i'dtr: 

1-Talat 3 saat 24dakika11 sani
ye. 

2 - K8.zmı 20 santim geride. 
3 - Sovyet 2 dakika 30 sa.niye geri-

de. 
4 - Sovyet. 
5- Sovyat. 
6- Orhan. 
Bu suretle TUrk talimıı hem fert, 

hem takım itibariyle birinci oldu. 

Eskrimcilerimiz de 
galip geldiler 

Hm::usi muhabirimizden: 
Eskrim müsabakaları dün akşam 

Leningradda Etnografya müzesinin 
mermer salonunda Leningrad beden 
terbiyesi muallimi Dobrovski'nin baş 
hakemliği altında yapıldı. 

Müsabakaya Sovyetlerden iki mual 
lim iki amatör olarak dört müsabık 
iştirak ediyordu. 

Türk takımı da Enver, Cihad, Os
man, Halidden mürekkepti. Saat tam 
18 de müsabıklar salonda yer aldılar. 
Bayrak merasimi ve Türk Sovyet mil
li marşlarından sonra müsabakalara 
başlandı. 

Neticede Türk taknnı Moskova ta
kımından çok kuvvetli olan Lenin
grad takımını 6 ya k~rşı 10 ile mağ -
lUp etti. Bu müsabakalarda bilhassa 
Enver yaptığı musaraalan bir beş ve 
sifrr beş gibi çok üstün bir farkla ka
zanınıştrr. 

4 - 3 gallblyetimizle 
' neticelenen 

ikinci güreş 
müsabakası 

Leningrad1 26 (A. A.) - H 
muhabirimiz bildiriyor: 

Leningradda yapılan güreş müsa 
bakalarınm neticeleri şunlardır: 

56 kiloda Kenan faik bir güreşte 

sonra hasmına 20 dakikada hükm 
galip geldi. Kenan hasmını tuşla yen 
mek için çok uğraştı. Fakat Sovye 
güreşçisi çok hırçın kavgacı ve ka 
çak güreşiyordu. Bu yüzden 
çok tatsız oldu. 

61 kiloda Ankaralı Ahmet, gü 
çalışmasına rağmen Karakof .a 20 da 
kikada mağlfıp oldu. Sovyet güreşçis 
nefesli ve çok usta bir güreşçi idi. 

66 kiloda Sadık Sovyet şampiyonu 
nu yenen ve çok kuvvetli bir güreşç 
olan Kostantinofla güreşti. Sadık il 
dakikalarda hasmının kafa koluna tu 
tulmakla beraber derhal kurtuldu. 1 
kinci devrede çok faik güreşerek hük 
men galip ilan edildi. 
72 kiloda Ankaralı Hüseyin Yun 

keviç ile güreşti. Bidayette güre 
yavaş başlıyan Hüseyin tedrici bir su 
rette sıkı güreşmeye başladı. Faka 
netice alamadı ve hasmına hükme 
nıağhip ok1u. 

79 kiloda Mersinli Ahmet 
ile güreşti. Ahmtıt hasmını çok mu 
vaffakıyetle ve parlak bir güreşle 
dakikada tuşla yendi. Ahmet çok ç 
vjk atılgan ve sempqtik atılışları il 
uzun uzun alkışlandı. 

87 kiloda Büyük Mustafa Stakano 
ile 20 dakika bir ko\•alamaca oynadı 
Mustafanın müthiş saldırışlarında 

kurtulmak için hasmı mütemadiye 
kaçıyordu. Neticede Mnstafa puva 
hesabiyle galip geldi. 
Ağır sıklette Necmi tvanofla gü 

reşti. İlk 10 dakika ikisinin sert sal 
dırışları ile ve beraberlikle bitti. İkin 
ci devrede Necmi üstte güre~irke 

hasmının ani bir atıhısma maruz kal 
dı ve muvazenesiz bir vazivet oldu<Yu • b 

dan sırt üstü düştü ve 12 inci dnkika 
da tuşla yenildi. 

Bu suretle Leningraddaki gürr•; m· 
sabakalannı 4-3 kazandık. Kafile b 
gece Kiyefe hareket edecektir. 

! ..... ...._ ................ _.._ ......................... , 

i HABER f . . 
i lstanbulun en çok ıatılan ha·i 
: k'k• k 'd. ı • : ı ı a şam gazetesı ır. !anla .: 
1 rmı HABER'• v~renler kire .İ 
. = l derler. .. ...... = ............................. - .. :.d 



fSJ'ANBUL: 

u.ao '4Y ea&tl, dau mullkfsl, 19 Tepebaşı 
gaziııOA.Ddan varyete programı; 20 Rıfat 
ve tLr'kaü.§lan, tan.fmdJ.D 1'tlrk mua.lkı.t 
20,80 lltlzeyyen ve arkada§ları taratındıır: 
Tllrk muaikJsf, 21 p1Akla sololar; 21,30 or. 
keetra, l - Schubertln Süvari marşı; 2 _ 
Sll'auaaun SUlh Dalı valsi; 3 - Choplnln be. 

§inci Noctwıe•Q ' - Riın.ıJk1 Korsakottun 
Şeıirazacb; 5 - Dellbestn Otomat vaJııl; 6 
Le!'larm Prens çocuğu opereti; '1 - SpcndJa. 
roytn Kazak m&r§ı; 22,30 - Ajana haberleri 
BQK.REŞ: 
~. köyl!lye; 19,15 dans mu.ıllds1, 20 konte 

rans, 20,20 Daruım devamı, 20,45 Vlyıızıa mu 
alklsl, 21,60 konterana, 22,05 koro mualltl:ıl, 

22,SO Haberler; 22,40 spor, 22,55 plAk. 
V4&ŞOVA: 

~7,4CI orkeatra be.ndosu; 18,30 konuııma • 
lar; 22 eğlencell ne,rtyat; 22,30 piyano kon 
Beli (Clau(I Debussy); 23 konferans, 23,20 
kÜçUk radyo orkestrası, 24 dans plö.klan 
BWAP&ŞTZ: 

l7,23 A.vuıturya - ı.tacar futbol ınaçmuı 
tklncl haltaymmı nakli; 18~ piyano prkı, 
19,30 Senfonik konaer, 20,40 radyo piyesi, 
21,4~ ııpor, 22,15 rndyo salon orkestrası 

23,30 çlgan muaUd.sl, 24,20 cazband. 
BELGBAT: 

20, pllk; 20,SO konufDlalar, 20,GO pl6k ile 
kon.ser, 21 milU Yugoalav prkılarile halk 
danstan, 23 haberler, 23,20 radyo orkestrası, 
J>RAG: 

18,35 ,arap mahzeninden reportaj; 20,05 
dana havalan, 21 eğlenceli revü, 21,53 radyo 
orkeatr&at, 28,25 almanca haberler, 23,30 
pl6k; 23,3."S aonradan lıUdJrllccekUr. 
PAR18 (P,T,T,): 

21,3(1 pl!k, 22 Akordeon (plA.k ile), 22,15 
çor haberleri, 22,30 operada verilecek piyesi 
naktl, 2i,30 haberler, 
ViYANA: 

20,10 eğ1encell musiki; 21: k8y1Uden mll 
yoner 1Blmll piyes, 23 haberler, 23,20 Viya. 
na senfonik heycUnln konseri, 24,45 çigan 
musiklaf (Budapeştedcn). 

mıı • ı =:w••mn 1•• 111ı:s: 

TEPEBAŞI TIY A;J"ROSUNDA li 
Dram Kısmı H 

ı. Birincite§rin Perıembe akp.mı Ü 
aaat 20 de fi 

MAKBET ı= 
Yaıan: W. Shakeıpeare. Türkçesi: 

M. Şükrü Erdem 
~91C&1trtATROSUNDA :~I 

Operet K:ıımı fi 1 
DUDAKLARlN Ü 

Yazart-: Yves Mirande, Müzik: Mau-n 
ricc Ynin. Türkçesi: Ekrem Rcıiti! 

1 

an::ıit:f.? J~~~'.F~hmi EJ .. 
•m:aaıımnı 11: ...... mlllllii 

8/NEM.ALAB 

TUICK 

SARAY 
:MELEK 

SU!\IER 
Yll.IJU 

TAN 
A.IAAZAR 

ŞIH 

BEYOCLU 
ı Kalbden kalbe ve Petrol 

muharebesi 
Amerika lhtiWi 

: Kınk rUya 
ı Volga mahkiimlan 

: Monte karlo Kralı 
ı Avlanan gllnW ve Çöl 

arkadaştan 

Aaşk ve Taht, Zozo 
• MohJkaıılarm IODU 26 

kuıım birden 

ı Tarzan yamyamlar arum 
da (hepsi birdeu ı 

ı Siyah inci, lngillz ajanı 
ve Cim Londoala, Dinarlı 
Mehmctle Atlnada: 

CUMURIVE'I ı Cehennem adalı, Vabflle 

re hUcum ve Garp &tefler 

içinde 

ASTUKYA ı Korsan ktz. Kanını ben 

öldUrdUm ve ÖIUm uçurJ 

mu 

ISTANBUL 
MlLL1 

Wl.Al. 

AZAll 
KEMALBEY 

: Dantenln cehennemi ve 
u:arakedl 

ı Kl.,el Bt.rocot ve Daktilo. 
ııun 8§lu 

1 Mlşel Strogof ve Daktllo. 
nun qkı 

ı Blld!rmemloUr. 
ı tırlmslz adam, düğün ge 

ceıd ve Tomun inUk&mI 

KADI KOY 
RALS 
ı:;oıu:VYA 

ı BlldJrmemlşUr. 

ı Şlrley aal 

OSKODAR 
: l'er&iint 

KARAGOMROk 
ı htanbul eokakları Ulrk. 

çe) ve Fati ahçı 

BALAT 
Tarzan yamyamlar arum 

da ve Wonderbu 

BAK 1 R K.0 Y 
MlLTlYADt : Şendw 

TiYATROLAR 

TAKSİM ~ÇEStNtN 
kapalı kısmında 

HALK OPERETi 
Bu akp.ın saat 21,43 

Matine 17,SO da 
(Kırk yılda bir) 

Yarın ak§am Kadıköy 
SUreyyada 

KIRK YILDA BİR 

elektrolit bakır. 
Tihmin edilen bedeli 133000 lir; olan yukarıda miktarı ve 

c•nıi yazılı malzeme askeri fahrikalar umum mfidürlüiü sa· 
lınalma komisyonunca 11/11/936 tarihinde çartamba ıunu 
jaat 15,30 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname alta 
füa 6S kurut mukabilinde komiayondan verilir. Taliplerir. 
m~vakkat teminat olan 7900 lirayı havi teklif mektuplarını 
mt'Jzkur gü:ıde saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunda 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur sün ve gp a•te f.t .. ....,.. wona müracaatları. (1417) 

100 ton elektrolit tutya 
Tahm:'".n edilen bedeli 19000 lira olan yukarıda miktarı ve 

ci.nsi yuılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 
Sııtınalma Komisyonunca 12/11/936 tarihinde per,embe günü 
aaııt 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname paruız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
1425 lirayı havi teklif mektuplannı mezkOr ıünde ıaat 14 e 
kalar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah 
kanımun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkW- gün ve 1&· 

atte komisyona müracaatları. "1418H 

150 ton hususi platinen saç 
Tahmin edilen bedeli 16500 hra olan yukarıda mik 

tar ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satınalma Komisyonunca 13/11/936 tarihinde cuma 
günü ıaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
paraıız olarak Komisyondan veri!ır. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 1237 lira 50 kuruıu havi teklif mektuplarını 
mezlrtr rtnde ... t 14 e kadar Komisyona •ermeleri Ye kea-

_di!erinin de 2490 numaralı ka~unun 2 ve 3 maddelerindeki 
veaaikle mezkW- gün ve aaatte komisyona müracaatları. "1419,, 

HABER - ~pm posfa~ 

Büyük 
MDsabakamızda 

Tam bllenıerıe 
derece derece 

eksDk blDenDerın 
numaralarını 
neşrediyoruz 

Hepsini tam 
Dilenler 

12 - H - '2 - 74 - 76 - 11 - a1 -ııs 
- 127 - 152 - 16:> - 201 -23' - 266 -
287 - 270 - 276 - 278 - 818 - 332 -
365 - 368 - 869 - 870 - 377 - 878 -
~79 - 380 - '57 - 477 - ,89 - 6'0 -
652 - 561 - 586 - ti91 - 592 - 602 -
612 - 613 - 617 -

1 derece eksik 
t>alenıer 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 -
22 - 25 - 27 - 35 - 45 - 46 - 41 -
50 - 51 - 57 - t'i9 - 61 - 67 - 68 - 71 
- 72 - 78 - 79 - 84 - 85 - 90 - 85 -
96 - rn - sıa - 202 - 100 - 209 - 123 
- 124 - 226 - ne - 132 - 137 - us -
U9 - l:>O - 153 - 15' - 166 - 157 -
160 - 168 - 169 - 173 - 176 - 178 -
187 - 200 - 204 - 206 - 206 - 207 -
209 - 211 - 212 - 216 - 221 - 226 -
282 - 242 - 247 - 251 - 26:) - 268 -
272 - 278 - 274 - 286 - 289 - 290 -
294 - 800 - 301 - 302 - 803 - 807 -
313 - 31' - 811S -316 - 823 - 82' -
825 - 339 - 860 - 859 - 868 - 367 -
87' - 381 - !82 - 892 - 393 - 395 -
408 - 417 - 422 - '26 - 426 - 437 -
'62 - 458 - 486 - 479 - '87 - 4H -
498 - 503 - 605 ~8 - "12 - &13 -
&1' - &17 - &22 - G30 - &37 - M4 -
M7 - M9 - 6&8 - 064 - 686 

27 EYLUL - 1936 

,1i11I' lilllı:lj ' 1 1•' 

Avrupanın 

KLUDSKI SiRKi 
ıstanbula Geldl 

27 Eylül 1936 Paaar gününden 
itibaren yalnız birkaç gün için 

Harbiyede Sürp Agop 
Meydanında göreceksiniz 
Büyük 'fırsattır kaçırmayınız ı 

En tanınmış artist ve akrobatların 
akıllara hayret veren hünerlerini 

görecek ve takdir edeceksiniz 

Dünyanın En 
Meşhur Strkidir 

-··-·--·· .. ·-·· .................................. ---
Yttze yakın her cins vahşi hayvan ve 
dört bUyUk fil; bunların numaraları 

ve caz çalmaları sızı şaşırtacak ,.e 
heyecanlandıracak ... .-..... ···--------·----·----···-··•ı ı •••• 
Cumarteal we Pazar gUnlerl nat: tC.30 -
18 - 2t .... 
Adi gUnler aa•t ı 18,30 d• ve 21,18 de, 

567 - 569 - 570 - 571 - 57' - 179 - il 
58' - 696 - 595 - 600 - 603 - 608 - --lfii 
611 - ----------------'==~==-===========~~!."~!!!'.!!.::::.-

2 derece eksik 
bilenler 

2 - a - 19 - 21 - 23 - 34 - ss -
43 - '8 - 49 - 58 - 62 - 63 - 69 -
73 - 75 - 80 - 83 - 86 - 88 - H -
106 - 118 - 11' - 116 - 119 - 122 -
130 - ısı - HO - 1'6 - ıı;1 - ıM -
Jr>e - leı - 111 - 172 - 119 - 281 -
182 - 185 - 186 -190 - 191 - 19& -
2115 - 217 - 218 - 224 - 227 - 2lll -
286-246-246- ~---280-
284 - 28 5- 291 - SOCI - 111 - U0 -
a22 - a21 - aaı - aaa - aae - 111 -
aa8 - 141 - 1415 - 146 - Al - iN -
Ml - m - 111 - 817 - - - 609 -•u-m-'8'-"2-•-•
ff2 - 483 - ,. - ,71 - ,71 - '88 -
1102 - 1110 - a2C - 121 - Dl8 - UT -
U2 - M2 - M8 - DU - 181 - ICK -

C Deocmn OCIF) 

Halkevlnde lisan 
dersleri 

Kadıköy Halkevinden: Franaı%ca, İn· 
cill%ce, Almanca, İtalyanca ve Ruıça 
kuralan ıeçen aene oldutu cibi bu 
ıene de 15 tlktcırin 936 tarihinde açı· 
lacatnıdan devam etmek latiyenlerin 
idareye mUracaatlan. 

Trakya ve lıtanbulda bulunan 
birlikler için 1350 ton buğday im· 
dırılmaıının kapalı zarfla ve pa
zarlıkla ebiltmelerine talip çtk
madıiından tahmin fiatı bet p.n
tim yükseltilerek üçüncü pazarlığı 
28 Eylul 1936 Pazartesi sünü ıaat 
14 de Tophanede Satınalma Ko
muyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilo buiday için 
Trakyanın 87 buçuk santim ve ls
tanbulun 60 santimdir. llk temina
tı 648 lira 51 kurutlur. 

Şartnameai komiıyonda ıörüle
bilir. lıteklilerin belli aaatte ko
miıyona ıelmeleri. (133) (5133) 

• • • 
Ista~bul Belediyesi ilanları 
Keıif bedeli 734 lira 4 kunıt olan Beyoilu 37 inci mektebin duva• 

rının tamiri pazarlığa konulmu9tur. Keıif evrakı ve prtnamai leva· 
zım müdürlüğünde ıörülür iıtekli olanlar kanunun tayin eltili veıik• 
ile Fen itleri müdürlüiünden vesikaıı ve 55 lira S kuruıluk ilk temi· 
nal makbuz veya mektubile beraber 28-9-936 pazartesi günü ıaat 14 
de daimi encümende bulunmalrdır. (T) (1159) 

:Senelik muhammen 
kirası 

Yol artığı 
M. murabbaı 

Beykozda ~alı k6yü maballeainde 
çifte Çınarlar aokatmda (20 metre 
murabbq yol artıp) 
Pqababçede iıkele caddeainde 

ıs 

llk teminab 

1.13. 

(10 metre murabbaı yol artılı) 10 0,7& 
Yukarda 1emti aenelik muhammen kirası ve ilk teminatı yazılı oları 

yol arbklan ayn ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuıtur. 
Şartnameleri levazım müdürlüiünde ıörülür iıtekli oianlar hizala· 
rında göıterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8-10-936 
perıembe sünü aaat 14 de daimi enneümende bulunmalan. B (1552) 

Sahası M. Bir metroıu ıtk temi· 
murabbaı nun değeri nat 

Cihangir )11.naın yerinde 51 inci 
adada yüzıilz arıa 
Cihangir yangın yerinde S 1 inci 
adada yüzaüz arsa 
Fatih yangın yerinde lskender p&• 
f& ıpahalleainin T ellil oda1-rı ao-
kağında 128 inci adada 375 ıantim 

16,58 

15,10 

1,50 1,90 

1,50 1,70 

yüslü arsa 91 ,34 3 20 56 
Yukrada sahası semti ve bir metroıunun muhamen kıymeti yazılı 

olan arsalar alakadarlar araıında .atılmak üzere ayn ayn pazarlığı 
konu1mu§tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. lıtekli 
olanlar hizalnnnda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 8-10-936 per,embe günü aaat 14 de daimi encümende bu· 
lunmalıdır. (B.) (1553' 

Aygır deposu için lazım o.an ~vuW kilo karaı6z yulaf pazarlıi• 
konulmuıtur. Bir kilo yulafa 4 kunıı 25 santim fiat tahmin oluıı· 
muıtur. Şartnamesi levazım müdürlüfünde görülür. latekli olanlar 
kanunun tayin ettiği vesika ve 160 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28-9-936 pazartesi günü saat 14 de daimi encü
mende bulunmalıdır. (1.) (1184) 

Nıftl•• mnk va hakl'kl bir ••• d nlımak için yetnıa 

COL UMBiA :;:0~~" 
BAYAN NEAKIS 
Saate SelAhetUn Pıner 

17303 Delleln dell gtinlUm 
Ylllerc• HYl•tlk 

COLUMBiA TANGO ORKESTRASI 

17299 Acım Tango 
T•tlı 18tanbuı 

BAV H. BURHAN 17 2 9 2 Y•nık Omer (Beste va •tiz Sadettin Kay •k J 
Uf 11klı kız Qesta N. O lam• ı Hakkı 



Cin&i Miktan ve tahmin 
öl,üsü bedeli 

Lira kr. 

Oz ıeker 30000 Kilo 7950 00 

50000 " 
9500 00 

Muvakat 
teminatı 

Lira Kr. 
596 25 

712 50 

M ünakcua günü •aatı 

28/ 9/936 pazar- 10,5 
lesi 

28/ 9/ 936 " 
11,5 

İstanbul Harlct As~ 
kerl kıtaatı ilanları ODEON 

Veni çıkan plaklar 
BAY AN BEDRiYE 

SÜHEYLA 
Nr. 270100 Diyanbekir şarkısı - AY DOGAR stNNt S1NN1 

Hüseyni şarkı-YAYLARAR tÇtNDE 

Bayan Birsen 
Vakup Necip orkestrasile tç 

ın 20000 " 
4000 00 300 

~t ~ " 
4000 00 300 

üzüm 20000 " 
3600 00 270 

Fuulye 40000 " 
4400 00 330 

00 28/ 9/ 936 ,, 
00 28/ 9/ 936 " 
00 28/ 9/ 936 " 
00 28/ 9/ 936 ,, 

14 
14,5 

15 
16 

744492 kilo arpa kapalı zarf 
usulü ile alınacaktır. Şartnamesi 
Ankara Levazım Askeri Satınal
ma komisyonundan 140 kuru~ mu
kbilinde verilir. ihalesi 9/10/ 936 
cuma günü saat 15 dedir. Arpa
nın tutarı 27918 lira 45 kuru, o
lup ilk teminat 2093 lira 88 ku -
ruştur. Eksiltmiye iştirak edecek
lerin .2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üne:! maddekrinı:leki vesikalarla 
ilk teminat teklif mektuplarım 
havi kapalı zarflanm ihalenin 

"rapılacağı belli gün ve saatten 

j N 270099 Tango - SEVMEK GÜNAHSA: Müzik Akçay 
I r. Tango - EMİNE: Müzik Akçay • 

Nezipll Deli Mehmet 

~ Nr. 270094 Uşak Türkü - ANAM OLASIN ÖMER 
Hüseyni şarkı MALATYA UZUM BAÔI 

Yukanda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakat 
gösterilen gür. Bayan Radife ~inatlan yazılı olan alb kalem erzak hizalarında 

ıaatlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

Her birinin §artnamesi komisyondan hergün parasız verilir. 
lıteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 

~Palı zarfı belli gün ve saatlerden birer saat eveline kadar Kasırr. 
f'ta.da buluııan komisyon hMlmT'hi!ma vermeleri. (109S \). 

bir saat evveline kadar mezkur 
komisyona vermeleri. (326) 

I Uşak şarkı-SİTEM ETT1M O YARE; Zeki Duygul 
' N r. 2 7 o ı o ı Hicaz şarkı - SENİ SEVEN BtR BENİM: Ze 

Duygu 

Cinsi M11~tarı 

Kilo 
14377 

2092 

J ahm~n bedeli 
Lira Kr. 
4313 10 

836 80 

Muvakkat teminat 
Lira Kr. 
386 24 

(1539) Bayan Hayriye Derviş 
N 270102 Halk şarkısı - AFŞAR GtlZELt; Niğde 

r • Halk şarkısı - SAFFET EFENDİ; Niğde 

. -

Yukarda cins ve miktadarı ile tahmin edilen bedelleri ve muvak· 
l teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek 29 Eylül 936 tarihine rast 
an salı günü saat 14 de kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartname 
komisyondan her gün parasız verilir. 

780840 kilo yulaf kapalı zarf 
uıulii ile alınacaktır. Şartnamesi 

Ankara levazım A. Satınalma ko 
misyonundan 137 kuruş mukabi . 
tinde! verilir. İhPlesi 10/ 10 1936 

cumartesi günü S. 11 dedir. Yu
lafın tutarı 27329 lira 40 ku · 
ruıtur. ilk teminatt 2049 lira 70 
kuruıtur. isteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin-

. · ... inhisarlar · U. Müdürlüğünden: 
1. - 17 / JX/1936 tarihinde isteklisi çıkmadığından do

Jayı ihalesi yapılmamış olan T optaşı depoıu arkumdaki 
sahada yaptırılacak olan 3430 lira 13 kurut keıif bedelli 3 
ambarın inıaası yaniden pazarlık suretiyle eksiltmiye ko
nulmuıtur. 

lstekli:erin 2490 sayılı kanunda yaLılı vesikalarla teklifi havi 
Pah zarfı belli gün ve saatten bir saal evveline kac!ar Kasımpaşa 
~bulunan komisyon başkanl.rma vermeleri. (1142) 

itısi Miktar ve Tahmin Muvakkat Münakasa gün ve saati 

deki vesikalarla ilk teminat ve 
teklif mektuplarını havi kapalı 2. - Pazarlık 8 / X/ 1936 tarihine rastlıyan perfembe günü 

saat 16 da Kabataıta levazım ve mübayaat ıubeai~eki aiIJQ 
komisyonunda yapılacakbr. ölçüsü bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

zarflarını kanuni !ekilde tanzim 
ederek ihalenin yapılacağı belli 

3. - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruıtur. 

"sele 12000 kilo 180000013500014 1.teşrin 936 çarşamba 14 

gün ve saatten en nz bir saat evvel 
mezkur komisyona vermeleri. 

4. - Şartnameler her gün inhisarlar inıaat ıu0eıinClen alı.' 
nf".bilir. (1541). 

\Jc:eta 7000 kilo 13300 00 99750141.teırin 936 çarşamba 15 (322) (1538) . "' . 'Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat te
~:İnatlan yazılı iki kalem malzeme hizalannda gösterilen gün ve sa
rlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Her ikisinin şartnamesi ayrı ayrı olup komisyondan her gün para-
1:? alınabilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka
lı z r ı b 11i gün :v saatlerden birer saat evveline kadar Kasmı
~ad::ı bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (1646) 

1 - Eksiltmf:ye konulan it: Pı 
narhisarın 744 ton yulafı, 600 tonf 
arpası, Alpullunun 960 ton odunu 

2 - ihaleleri kapalı zarfla ya. 
pılacaktır. 

44640, arpasının 30000, Alpullu 
odununun 18240 Hradır. 

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 muhue 
sine yatırılarak alınacak makb 
la komisyona vaktinde mektupl 
rı vermelidirler. 

6 - Şartnameler her gün Vi 
satın alma komisyonunda ıörii 
bilir. (287) (1213) 3 - Pınarhisar vulafının bedeli 
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- Ama, ben böyle düşün mi} orum. 
O, OOrıinı arkamdan geliyordu. Her 
halde hana verilecek bir talimat getir
mişti . Kim bilir, bugün başıma gelrn 
~y onu görmüş olsaydım, belki dcj 
gelmezdi .. 

Pardayan güldü 
- Merak etme! Her şey düzelir! 
Jak Kleman gamlı gamlı söylendi: 
- Haklısınız, her şey yoluna girer; 

yalnız nevmit bir aşka çare bulun
maz. Ah! Bilseniz Pardayan, dün o 
beni nasıl tahkir edici bir vaziyett<' 
karşıladı! .. 

- Düşes dö Monpansiye mi? 
Jak Kleman bu suali işitmemiş gibi 

davrandı. Başını avuçla11 arasına al
dı, sapsarı yüzünü ateşe çeYirdi. 

Yüzü ara sıra, tarifi müşkül bir şe
kilde ıztırapla geriliyordu. Bir müd
det düşündükten sonra: 

- Pardayan ! dedi. Artık hana ih
tiyaç1an kalmamış. Öldürmeğe tered
düt ettim. Onlar beni, içinde mükem
mel bir bıçak bulunan bir kılıf olarak 
aldılar, fakat içinin boş olduğunu gö
rünce adi bir meşin parçası gibi fırla

tıp attılar. Şimdi elimde bir şey kal
madı, ne intikam ve ne de muhabbet. 

- Anlıyorum; sizin melek ve benim 
de müthiş bir şeytan olarak tanıdığı
mızı o kadın, sizi son ziyaretinizde pek 
fena kabul etmiş; bunun için aranız

daki alaka mahvolmuş. Fakat sizi te
min ederim ki büyük bir şey kaybet
miş değilsiniz •. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- l\laalesef kaybetmediğinizi söy-

Jiyorum. Çünkü, o tekrar gelip sizi 
bulacaktır. 

- Oh! :S. •iimkün mü? .. Tekrar 
byata ka\'lJŞinak ! .. Onu tekrar gör
mek!.. Onu sevmek! 

- Bende diyorum ki onu tekrar gö
rerek \'C seveceksiniz, o da sizi seve· 
rrktir. Bu ~uretıe güze) Düşesin ah
lakını daha iyi öğrenmiş olacaksınız. 

Fakat farzedelim ki bu sevgi onun d~
diği gibi ortadan kalkmış olsun, inti
kamın da birlikte ortadan kalkacağı
na aklım ~rmiyor. 

- Size hazır bulunduğum vakaJ, 
tamamen anlatmadım mı? Üçüncü 
Ranriyi öldürecekler. Fakat, öldüre
cek olan ben değilim. bir haşka.-.ı. De
mek artık ben, son amnda ihtiyar .Me
diçinin önüne çıkıp, ''siz benim annemi 
öldürmüştünüz, ben de oğlunuzu öl
dürmek suretile kalbinize bir bı~ak 
saplıyorum! diyemiyeceğim. 

- Dostum, bu akşam ihtiyar Kri
yonu yemeğe dan•t ettiğimi unuttu
nuz mu? 

- El·et, söylediniz. Hatta, maks.-ı
dınızı anlar gibi de oldum. Krala tak
dim edilmek ve ona Gizin kendisini 
öldürmek istediğini 1Ji1dirmek .. değil 
mi? 

- Bakalım. Ya o Yeyahut başka bir 
şey •. Her ne ise, biraz sabır ve ümit 
lazım. Yalnız, Kriyonun ikimizi bir 
arada görmemesi lazımdır. Liitf en er
kenden odanıza ~ekiJiniz, lüzum olur
şa ben .sizi ~ağırır veyahut gelir r,örü· 
rüm. 

.Tak Kleman haşiye tasdik etti lkl 
arkadaş öğle yemeğini beraber yedi
ler. Daha doğrusu Pardayan arkadaşı 
için de yedi. Jak KJeman ise hiçbir şey 
yemiyor ,.e mütemadiyen düşünüyor
du. 

Parclaynn da ocağın yamna oture
rak düşünmeğe başladı. Elindeki bir 
kağıt par~na bir şeyler 1uıyor, 

sonra çiziyor, tekrar yazıyordu. Da 
garip işi bitirdikten sonra kağıdı mem 
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ve yiızleri gerilmiş, ateş sa~n göz
lerden mürekkep bir halka çevrelen
mişti. Yalnız kral, ate~in yanına 

oturmuş, hiç bir şey görmüyor ' 'e 
işitmiyor gibi duruyordu. 

Kraliçe sözünü tamamladı: 
- Nerede mi? Ne evinde \'e ne 

de yolda; burada kralın dairesinde. 
Ne ı.aman mı? Bunu yarın bileceğiz. 

~asıl mı?. Bunu size anlatacağım. 

NôEL YAKLAŞIRKEN 

Şimdi, Kralın yanında karar ve
rilen günün akşamı, şatonun civa
rında olduğu için, (şatonun oteli) 
isimli olan ''e görünüşü fena bir otele 
gireceğiz. 

Birin'ci kat odaların birinde, Şö
"alye dö Pardayan gidip geliyor 
yanan isli bir lfımba ortalığı aydın

latmaktan ziyade karanlığı fazlalaş
trrıyordu. Odanın ortasında Parda
yanm bir misafir beklediğini belli 
eden güzel bir sofra kurulmuştu. 

Beklenen misafir nihayet geldi. 
Parda:ynn hizmetçiyi çağırarak üç 
mum daha yaktırdı. Odayı kaplıyan 
bol ışık sayesinde misafirin yüzü gö
rüne~JiJdi. Mantosunu çıkarmıştı. 

J\ır lııyıkları, iistünde yara izleri 
hulunan alnı, hu adamın ct'sur Kri
yon olduğunda şüphe bırakmıyordu. 
Hakikatte J>ardayanı ziyarete gel· 
miş olan bu adam, Kriyonun ta ken
disi idi. 

Acaba niçin, ne maksatla gelmiş
ti . .. 

Kriyon sabahleyin bildiğimiz şe
kilde, bir t??~!!: k?!r?!!::n~ !'für!n! 
kabul etmiyerek kralın yanından ay
nlmı;;;tı. Fakat o da Gizi ortadan 
kaJdırmağı düşünüyordu. Yalnız ö
lümün ne şekilde olması hususnda 

anlaşamamazlık vardı. O doğrudan 
doğruya bir dileJlo ile Gizi öldürmek 
ve bu suretle ortadaki ihtilafı kal· 
dırmak istiyordu. Onun için, düet· 
loya ntüracat etmek en iyi usuldü. 

Ihtiyar yüzbaşı bunun için kralrn 
yanından yüzü asık olarak çıkmıştı. 

- Bütün şu minyonlar ve ordiner·· 
Jer (1), zavallı üçüncü Hanriye tamir 
olunmıyacak bir cinayet işletecekler. 
Giz dfıelloda ölecek olursa bu tabii bir 
şey o!aacktır. Fakat kırk beşlerin bir 
tuzağına düşerek öldürülürse, korka
rım ki başımıza gelen belalardan daha 
f enalarile karşılacağrz, diye düşünü
yordu. 

Kriyon nöbet yerlerini iyice teftiş 
etti, zayıf gördüğü yerlere yeni nö
betçiler koydu, deniyelerin miktannt 
çoğalttı. Artık bu dakikadan itibaren 
sarayda duyulan yegane şey silah şa· 
krrtılarile nöbetçilerin ayak sesleri 
idi. 

Kriyon kendi kendine söyleniyor
du: 

- Şatonun anahtarlannı Gize ver
mek, başını aslan ağzına bile bile sok
mak ve kendini düşmanın eline teslim 
etmek demektir. Böyle hareket ettik· 
ten sonra; "düşman var,, diye bağır
mak bir işe yanımaz ki.. Bunların hep 
si Rujiyerinin tedbirleri olacak. ifa). 
buki benim fikrim hepsinden daha İJi 
tatbik olunabilirdi. 

Bu vaziyet, Kriyonun hem r,ayrl 
memnun ve hem de muztanp olduğu. 
nu gösteriyordu. Lazım gelen emirleri 
Yerip akşamki parolayı da bildirdik· 
ten sonra şatodan çıktı. Maksacl.r, şa
tonun etrafını dolaşıp bır taarruz fm-

(J) FraM?zea bir tabir.ıUr. O za
man kralın maiyetinde ol{fll bt.a klm-
selere tezyif manasuula söylenirdi. 
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Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Şartname 

Temiıuıtı PaTaı ihale 
Cln.i Mıktan Fiyatı Lira Kuruı Tarihi Günü Saat l 

Un 360000 50400 3770 252 7 / 10/ 1936 Çarf&llba 11 Kap 
Sığır eti 110000 22000 1650 O 8/ 10/ 1936 Pertenbe 11 

.' 1 - Samsun garnizonunda bulunan kıtaatlann ihtiyacı olan yukanda yazılı erzaka ait 
meleri kartısmda yazılı fiyatla almak ve görmek istiyenlerin her gün tüm binasındaki komisyon 
meleri. 2 - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü maddelerindeki vesi 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel komisyona vermit olmaları. ( 148 

Nişantaşında 

IŞIK "eski,, FEVZiYE lises 
Memleketin en eski Hususi Lisesidir 

Ana, ilk. orta ve )ise kısımlan vardi!' Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaa.t edilebilir. İstiyenl 
mektep tarlfnamcsi gönderilir. 

Telefon: 44039 --------- ---- - --
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.kanının olup olmadığını anlamaktı. 
Kapının önündeki meydanı ıeçer

ken arkasından birlııin gelmekte ol
d1,1ğunu hi§etti, kaşlarını çatarak 
durdu. J 

- Eğer gelen adam Gizlerden ise ı 
kendisini öldüreceğim. Ne olur, şimdi 
bir adam çıksa da benimle düelloya 
razı olsa, kendisine on ekü verirdim. 
Elim öyle kaşınıyor ki.. 

Ark.adan gelen adam, Kriyona yak
laşmış, soğuktan mantosunu gözleri
ne kadar çekmiş doğruca onun üzeri
ne yürüyordu. Kriyon bu adamın ken
'disine üç adını kadar yaklaştığın1 

görünce: 
- M"ösyö bana mı geliyorsunuz? de 

~li. 
Adam sakin bir sesle: 
- Evet mösyö Lui dö Krlyon l de

aDden sonra mantosunun yüzünü ör
ten kısmını açtı ve gülerek Kriyona 
'bakmağa başladı .• 

I 

Kriyon hemen .karşısındakini tanı
yarak elini uzattı ve bağırarak 

- Şövalye dö Pardayanl dedL 
_,. Ta kendisi. Epeydir sizi anyo-

rum. 
- Beni mi? 
- Evet, vaktile bana ettiğiniz bir 

r.ıadi hatırlatmak için .. 
- Hangi vait? .• 
- Beni krala takdim edecektiniz. 
- Ne de çabuk! .. Nihayet aklınıza 

geldi ha! •• 
- Ne olacak canım .• Bir kral yüzü

nü yakından görmek istedim de •• Her 
halde meraklı bir şey olsa gerek •. 

- Hay hay dostum. Kralı ne için 
sörmek istediğinizi düşünmem bile. 
Mademki böyle bir arzunuz var, onu 
yerine getirmek borcumdur. Yalnız si
ze bir şey haber vereyim.. Siz kralı 

tanımadığınız halde, o sizi gayet iyi 
biliyor .• 

- Hakikaten krabnız tarafmdan 
böyle bir şerefe mazhar olduğumu bil· 
mi yordum. 

- Sizin, Paristeıı çık.arken ettiğiniz 
yardımı birçok defalar kendilerine 
anlattım. Ne idi o gün, hllA. gözfi• 
miln önündedir; kılıcınızı kaldırmış 
ileri emrini veriyordunuz, sesiniz hl· 
la kulağımda; "boruzan, kral marşını 
çal!,. •• Evet, bu çok güzeldi. Ben ki, 
timdiye kadar binlerce çarpıtma gör
düm, Paristen çıkışımız gibi bir sah· 
neye hiçbir zaman rast ıelmemiştim. 

- Azizim mtisyö dö Krlyon, beni IA· 
yık olmadığım derecede iltifata bo
ğuyorsunuz .• 

Kriyon yavaş sesle sordu: 
- Hani, başına bir kaza gelmiş olan 

cesur bir genç vardı, o ne oldu .. Zan
nerdersem kral stilAlesinden olacak. 

- KOçtlk Diik Dangulemden mi 
bahsetmek istiyorsunuz? 

- Evet, kralm yefeni?.. Otekinin 
oğlu! •• 

- Anladım, fena bir aklbete uğra
dı .• 

- Aman yarabbi! Ne oldu? 
- Evlendi. Yahut da evlenmek Uze-

re .. Fakat, azizim mösyi dö Kriyon, 
bu buluşmamızı bir sofra başında 
kutlulasak daha fyi değil mi? Ne der
siniz? 

- Vallahi, bunu bütün kalbimle 
isterim. Zira buna cidden IA.yıksınız. 

- Sizin dostuluğunuzun şerefine 
ermek benim için bUyük bir saadettir; 
size boşuna yiğit Kriyon demiyorlar .• 

Her ne kadar o zamamn adetince, 
konuşanlann birbirlerine karşı neza. 
ket g&tennelerl IAmn idiyse de. 
Pardayanla Krlyon adet yerini bulsun 

diye değil, birbirlerini candan sevdik 
terinden takdir ettiklerinden böyle ko
nuşuyorlardı. 

Pardayan: 
- Mademki, dedL Bu teklifim bo

fUDUZ& gitti, f111'8.da levhasını gördtt
ğttnfiz otelde verecetfm ziyafete her 
halde gelirsiniz ümidindeyim. 

- Şatonun oteli mi? Tanırım, ora
da gayet ,.Uzel Andresi şarabı bulu
nur. 

- Saat kaçta bekltyeyim? 
- Gilndtızle gece nöbeti arasında, 

yani t-13at altı ile yedi arasında. 
- Pek az ama! .. Ne ise, şimdilık bu 

kadanna razıyız. 
- Krala takdim edileceğiniz rünü, 

orada kararlqtınrız. 
- Ben de öyle düşünüyorum. 

· lki arkadaş, bunun üzerine birbirle
rinin elinl sıkarak aynldılar. Parda
yan ıerf döndU, Kriyon da şatonun 

etrafındaki teftişine devam etti. 
Yiğit y11zbaşı kendi kendine şöyle 

söyleniyordu: 
- O, zaten takdim edflmltşir. Hem 

de nasıl, böyle bir takdim şimdiye ka
dar kimseye mUyesser olmamıştır. Ba 
rikat giinOnden sonra bana ve krala 
karşı yaptığu hizmet ve buna rağmen 
gösterdiği tevazu ile doğrusu biltün 
kalbimi kazanmıştır. Galiba, şimdi dü
şüncesini değiştirmiş.. Eğer saraya 
giderse, yükselmesi için bütün kuv· 
vetimle çalışacağim. 

Pardayan otele dönmüştü. Kendi
sini biri bekliyordu. Bu adam ateşin 
yanına oturmuş, bakışlarile, mukad
deratının ne olacağını Şövalyenin 

gözlerinden okumak istiyordu. üstün
de evvelce de görmüş olduğumm si
,.ah çuha elbise bulunuyordu. 

Bu, Jak Klemandı •. Pardaıan içeri 

girince, papas başını kaldırarak rül· · 
dtt. 

Pardayan: 
- Blllyor musunuz, dedf. Bu ak· 

şam kim gelecek? 
- Nereden bileyim dostum?. 
- Kriyon, yiğit Krfyon, yani Bluva 

şatosunun muhafızı. 

Pardayan buna söyledikten sonra 
ehemmiyetsiz bir şey gibi: 

- Beni krala takdim edecek. diye 
fllve etti. 

Jak Kleman titredi, Şövalyeye W. 
tifhamkarane bir bakıştan sonra, ba
şını önüne eğerek dtltUnceli bir ses
le: 

- Pardayan, dedL Zannede?Bem be
nim anlayamadıiım bul 'Yakalar se
çiyor. 

- Adam sende .• Sonradan her 18Y. 
belli olur. 

- Pardayan, acaba Jakobenler ma
naatır:nın kapıem: Bluvada ne anyor?. 

- Bu hususta hi~bir py · bilmiyo
rum dostum .• 

- Pardayan, Frer Timoteyi kim 
öldürmiiş? 

- Şatonun hendeğlade bulanan ce
sedin hakikaten Frer Tlmote oldqfu. 
na emin misin? 

- Muhakkak, hatta als bile bu adaı
mı birkaç defa gördüiönllz laalde ıa.. 
nıdınız.. 

- Evet, beni aizin yannua ıittlr• 
bu adamdı, zannediyorum. 

- Tanıdınız detll ml? 
- Doğrusu yemin edemeıL 
- Evet ama, ben gayet iyi tanıdı-. 

Acaba bu adamı öldürmekte kimia 
menfaati vardı, burada iti •e idi? 

- Fakat bunu anlamakla ne ,..,.. 
calunnız? Frer Timote 81mtlft AllaJI 
selamet versin ı · 
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J.'ontor.. . .ı\.mcama berüa ,çok 
meraklı, .a.yni amanda mek
tepte hesap okuttuğunu bilir
siniz. Evinin bacası çekmediği 
için bacasını yflkse1tmeye bq
lıyan Tonton Amca zihninden 

hesap JaPDlIY& bqlamıştr. o 
kadar "•lmmtı Jd eornmd& ne 
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Biliyor musunuz "! 

En bUyUk hl Gidil 

b Hayvanat bah
çesinin en ağır 
pansiyoneri bi
'ir misiniz kim

~F-~ dir? DerhaJ an-
' --- lamışsmızdır ki 

bu, fildir. Dünyanın en büyilk fi-
li Londra hayvanat bahçC9inde 
yaşayan Jumbo idi, altı ton ağır
liğındanydr. Halbuki, fillerin va
sati ağırlığı dört tondur. Jumbo 
o kadar büyük ve o kadar iri idi 
ki, fillerin evinden asd bahçeye 
.geçilen gizli yerden çok güçlük 
le geçebiliyordu. 

Dev halinde olan fil büyük bo 
yunun kur.bam Oldu. 'Bir air.k sa 
hibi fili hayvanat ·ballçcsiııdcn 
atın .almqtı. Jllaaleeef, lıir "'tW'ne 
aaaıanila tren .hattı _Uzerindeıı 
ıeçmek ütiyen bir fil yavrusunu 
kurtarmak._iRerile:n Glm~-

Zavallı Ju1nbo! 
4• 

Ku•lar konufUrler .mı ? 
Bugüne kadar 
kuşların sadece 
öttüklerini %3D· 

ne derdik. Bir 
Alman ali.mi, 
binlerce 'kuşun 
çıkardığı -sesleri 
gramofoa pJik.. 
larlie ·tnlıit et-
'lllif. ft ) f en 

lrorı1.J!tUkLın neticesine ~ 
tır. 

Her .itil§, neviıiiiı bir dili nrdır. 
Hatta. ayni rouhtdif -merıt1e1ret -
Jerdeki nevileri, meseli bir Bav"' 
ycra serçesile, ·bir Jüra serçesi 
biribicindcn ıfarldr bir tarzda ko· 
nuıur. 

Aliba, htl~la9f baklanda. kuı
lıar aras.ında.bqüne kadar konuş 
ma Dhisanm muhafaza etmekte 
ci1im papağan ·ne· a~ktic? .. 

"8ndl 11..-ne giden 
Piıılen 

:Bir .Holaııdah 

• 

mühendis~ 
bir paten ;kq -
fetımftir~ Bu idi 
çük filet, bu· 
çıtkla 'kaplr :ve 

altt santimetre kutrunda döret 
tekerlek ,üzerine istinat eden ve 
ben&inle iş1iyen küçücük bir .s.. 
lettir. Ufacık bir de motörü var
dır. Bu patenler sayesinde, ·orta 
boylu bir adam saatte 3()-35 
kilometre süratle gidebilir. .. 

Çdllt '°' 
Otomobil 'JllvaJ 

.. 

yavaı trenin -,e 
:riıai tutmakta 

dır. Otomobilin 

.~ :ı~~ :;~ar_ 
tülmesi düşünülüyordu bu da ol 
du. 

Bugilnlerde Nevyorkla Rac· 
besteri biribirlne bağlayan beton 
bir yol yapılmaktadır. Bunun il· 
zerine ince bir çelik tabaka ko
mılacaktıT. Bu yolu yapanların 
fikrine gBre, yol hem ullam. 

1 faydalı Denemeler l 
Süngerler 

na su 
'temiztenır? 

Karnrmış ve pis süngerleri te· 
mizlcmek çok kolaydır. Bunları 
birkap içine koyduktan sonra Ü

zerlerine bolca limon sıkınız ve 
limonun kabuklarım da par_çala· 
yara'k içine atınız. Böylece yirmi 
dürt saat 'lnrakıruz. Sonra kaynar 
.suda ha§layımz:. Temiz •ve so.i!uk 
sudan geçirini.L 

LA1stikleri na&1I 
:kesıneıi 

Kauçuğu, yani lastikleri .çala 
veya makasla doğrudan doğruya 
kesmek giiçtür. Makası veya ça
kıyı ıslatacak olur.sanız lastiği bir 
ı.ez :gibi kolayca kc3tiğinizi .gn 
ceksiniz. 

Taı"Q.!l&<Uarı 
n içi lfi Ç<a\ ı m.ış 

Yılipin adalarmda yerlilcriırıa 
vuk.hıraızlığı meşhurdur. Çer'.kes 
lerde,at kaçırmak ne ise Filipinli 
lcıin de·tavuJc aşırmaları aynLma 
.hiyette mt11i bir ananedir. Tavtik 
,bmzJan :yakalandılar .ını ;MIÇ"' 

lan Çn ~et antika ve B1.dide 
mazeretler de bulurlar. F~ :ıe 
.v-Jrrc1e Pampanga adasmm 
6eJısauwww. Jdınnde Pedro:.$8mon 
te adlı tavuk hırawnm ~.e 

15Ürdüğü mazeret gerçekten bil' 
şaheser 11:ıyılmağa değeL 

Komşnsunmı kümelt1erinden 
dört beı tavuğu aıırırken yakala
nan Pedro 'bmkolda Janızlık 

.isnadını kat'iyyen kabul edemiye 
ceğini 1nı piliçleri ancak idünç o
ltıra1c aldığmı0 .söylemiş ve ertcii 
gün düğün .ziyafeti 9ttıneğe mec 
bur olduğu bala~ cebinde· parası 
bukmmadığı için ·pt1içJeri :sadece 
iSdünç diye altıığmı· imve etmiı
tir. 

.Ne yazık lti Pedro kendi dil ·• 
ğününün ~iyafetinde :bulunama
UUJbT. Çünkli hapishanenin bir 
hücresinde tünemek mecburiye
tinde kalmr.ıtır. 

AşaAıdaki 
cümlelerc:len 

ıdört danesl 
yan1lışbr: 

Hangileri? 
.dasta istediği zaman yemek 11 

yebilir. 

lyI, ve muntazam yürümek ko
ııuımaktan daha faydahdır4 

Yanımda bulunan ıehrin .admı 
biliyor muaunud 

~il bq gUnlfilc har~ğımla bir 
ayakkabı alabilirlm-ge,... ... v!rr Hrttlr1 

.~fthftn 
uyano :kıu~ı 

1) Ne! Bana silah çekmekmi? 

2) Bekle ,dmltlıalJ s.aa. Wc 
siiıprizim ..art 

3) OoofffII 

4) .. s. S>,10 

Nakavt ... 

Kumarbaz faziletli insandır. 

Hoc1Jdmlık kötll insanları biri 

'-den •vmn bir hletlr, 

Sihirbaz diyor ki : 

~~ır@lf'll n ~11 
·(('~~~ffiO 

Elinize bir ka ğıt parçası alınız, 
evvelden üstüne hiç kim:;e görme 
den bir 21 rakamı yazınız. 

Arkadaşlarınıza söyleyin: "'He 
piniz bakın, bu kiib11<lı dörde kat 
lıyor ve bu bardağın içine (veya 
kutunun i;ine) koyuyorum. Bu 
kağıda bir şey }'azmak istesem, 

bütün saklamalarıma rağmen bu 
, nu hpeniz görürsüniiz. 

Sonra, A adını ver~c.:c ğiniz bi
ris~ni çağırın, sayısını bize söy • 
lememek şar.ib eline birkaç şey 
.ıl.:;m. 

B adım vereceğiniz bir diğerini 
sağırın, o da Ada mevcut olan 
~eylerden altr misli kadar alsın. 
~cnra şu ameliyeleri yaptırın. 

l. A, B ye dört şey veriyoruz. 
2. B, A ya, A da .kalanın altı 

mislini veriyor. 

O zaman B ye: "Hiç dokunma 
lan, bardağın içinde katlı olan 
ia~:da elinizde kalan şeylerin 

sayısını tam o!arak yazacağım,, 
deyiniz. 

' Dörde katlantlllJ olan kağıt 

Uzcrinde aı'birli bazı hareketler 

yapımz, ve 'bulunanlardan birine 
kağıdı açmasmr söyleyiniz. Haki 
ltaten B de kalanların sayısı 21 
0

dir. 

Tuhaf değil mi, netice, A nın 
.altlığı miktar .ne olursa olsun da
im:ı aynidir. 
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r ' Şan ı=ı~racar 1 

Arkadaşı SÖ}ledi: 
- Dostum güzellik ensti 

tüsünden geliyorum. 
- Güzelleşmcmiş olmanıza ba 

k:lırsa kapalı bulmuş olacaksın.. 

1} ~ }} 
Bir mektep müft-ttişi bir köy 

mektebini ·teftişe gider. Snıflan 

dolaşma İ§i bitirilince müdür 
·ona layık olduğu muameleyi yap 
tıktan sonra: 

- Bay müfettiş, der, mektebi· 
miz ,gayet iyidir, çok temiz tutu• 
lur; ilk girdiğinizde bu hal gözü· 
nüze çarpmadı mı? 

- Hayu 1 Gözüme çarpan, ö 
nümden .kaçan fare oldu. 

* * }} 
Güler - .Be:,Cğinin elbisei gü

zel ama, biraz uzun .. 
Şive - Büyüdüğü zaman da 

giysin diye öyle yaptım! 

ı} ı} ı} 
Bayan ıöğretmcn - Ahmet. 

o ağzındaki şekeri derhal çıkar. 
ve hana ver. 

Talebe - Benim değil, arkada: 
§ımdan aldım 1 

Mesela: A, '7 ~ey alıyor. 
B nin de aldığı 42 dir. 

1. A, B ye üç şey veriyor. 
Vaziyet. 

4=A ve 45- B dir • 
2.B, A ya 4 dün altı misli olan 

24 kadar şey veriyor. Vaziyet: 
2B=A ve netice 21=B dir. 

'C=f@ır~®~ ır~~~©lM onaı19DDDfF'I 

Uç renkli kalemle-kırmrzı,mav~ve :san-şu tabloyu ıboyaymIZ. 
+ işareti olan }'erleri kırmızı, - işareti olan yerleri san, X olan 
yerleri de mavi ile boyayınız. !ki veya ,Uç işaretinin bulunduğu 
yerleri, bu işaretlere tekabül edecek renkleri iyi terkip ederek bo
yayınız. Hiç işaret olmayan yerleri de açık bırakınız. Ne güzel 
hiı· resim yaptığınızı görecek ve siz de şaşacaksınız. 

BULMACA 
15 "harfli öyle bir insan adı 

yım ki, 2 inci, 4 üncü ve 3 
üncü harflerim, iyi manası
na gelir l'e 1 .inci '\'e 3 üncü 
harflerim de ocaklardaki :ka 
rayı anlatır, .2 inci 4 CÜ ve 5 el 
harflerim ise yolcuların es
kiden yollarda konakladık· 

larmı bildirir. 
De.ni "bilenlerden birinciye 

2, ikinciye 1 lira ve üçünctiye 
ae bir dolma kalem ''erece
ğim gibi diğerler.ine de muh
telif hediyeler dağıtacağım. 

Jll 

HAS-ER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kupona 

27 EYLUL - 1936 

Keııra ADıl .m~'\C ÇHIFi ~@ır~arnıDaırıınıun eO 'D:n<dlen ·nıasuD lklYlır'ttlYl8cÇl .u 

Kara Ahmet, bütün tayfasile 
·beraber Çin korsanlarının eline 
!düştüğü zaman, derhal yelkenleri 
auya indirmedi. Kendi kendine: 
•'Bu adamlarla, dedi, anlaımak, 
i>unlara dert anlatmak imkanı 

yoktur. Fakat, ne olursa olsun, 

llif ·~ 

ıııGürültüyü ipten tayfa .CÜftl'
~eye atladı. Onlar gelinceye b -
dar demir vincin tlatüne yata-

- d&ıımefe "*+ D mllQI 

·ımı 
AlLll 

ellerinden gene kurtulurum.,, 

Hakikaten kurtuldu. Bakın na • 

aıl: Birgün Kara Ahmedi, güver

teye çıkardılar, yanına da Çinli 

bir muhafız .koydular. Ayakİarı· 

na zincirler bağlanmıştı. Bizim 

llallr olan z1ndıterae1d alır ldl
rcleri lrmc!mne yaldqmü isti
yen hamnlarmm 'bfMm.t çarp
mam in d•pf ır 1 

....... 

gemici, muhafızın kendisine ark.a 

sını döndüğünU görünce, derhal 

her çareye başvurmağı dilşilndil. 

Kendisi akrobat bir adamdı. Mu-

hafızın dikkatsizliğinden .istifade 

ederek, gerildi, ve bir ,srçrayışta. 

~ 

ıdu :dndded de pbımaJa am
Yaffak oldu. Hemen am1ma kot
·ta. orada ı..e-'"'•dt .. arka-

rr ı 

ayaklarındaki zincirlerin ucuna 

bağlı olan kü~lerlc Çinlinin ka-

fasına vurdu, ve yere düşilrdU. 

"Birini tepeledik, dedi. Şimdi 

ötekileri 1,, ve yüksek sesle; "im
dat! imdat!,. diye baetrdı. 

~'kurtardı. On dakika .. 
ra, Kara Ahmet ve arllldatJul 
,ICllliııin blJdml idileri 
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Ç«!_cu~ ııartC!.••!!•"- ~onoıee 

usı~ULUK! ••• 
}KUçUk çocuklar daiına çok 

t61u olmahd,ırlar; peki ama ualu 

i
k için ne yapmak lbnndır; 

u da b. ihneli değiller mi? Ço
aadecc: 
Uılu dursana! .. 

·:Yahut daha keskin bir sesle: 
- Uslu. durmıyacak mısın? 
~mek'. yeter mi? 
Çocutı \.ıçu ekseriya gürültü 
ıptığı z~ ıöykdilderi için 
da senit· oturmağı usluluk aa-

için en aevdiii yemekler bile ken 
diaiııe verilmeden ıofradan kaldı 
nlıp götUrUIUrken ıeıini bile çı
brmudı. 

Bir ~efa~ ona peçete . ver
meli. unu~rdı; o da yepyeni 
bahnyell elbf~i yakaama yal 
damlatarak lekelemiıti. Bunu gÖ 
ren annesi kuatak: 

- Peki niçliı bir peçete iste -
mediin? -~ : -

diye tordu. Töramanm gazleri 
dotu dolu olduiu halde karplık 

Hayır Yıiak•t• hiç bu ·delil- verdi: 
lir 1. Çocı.lklanıı ualuluiu itaatli, - ÇUnkU anneciiim sofrada 

·biyeli diİdt41if. ... ı.1kaıl ted • blr ter iltememekliiimi 1en ·e8y 
- . ' '~ ' . 1 • tin' tılıli, temis, ,lievimli, fiUtl ıUJer, CllUI ... 
... fi yumu~ vesaire vesaire ol- Ona oyuncak •erdikleri zaman 

.smdadır.l~ · , · bozup larmamaunı taylerlerdi. 
Garilyonunus ki uslu aözU Uy· Bunun üzerine T~raman bozup 
d dui ibi ""-- d kırmaıuak korkuaile oyunc:aklara 

UfUn UnUs gı 1H11tit e • hiç elini ıU bu ı 1 . rmez, n ar a oyna-

korkuaile kollanm 18iatl O.tüne 
çapraatlıyarak yürürdü ve orta-
lıkta çamur varken kunduralan
m kirletmemek için parmaklan • 
nm· ucwu basa bu& giderdi. Ge
lip geçeıİlerin bu çocuta bakarak 
ne · kadar gilldUklerini artık siz 
diltünün ... 

Toramanın annm kazalardan 
çok korkardı. Oiluna iıkemJeye, 
eıraya, merdivene Ve yUbek yer 
lere tırmanmamaunr yasak et -
mitti. Hatıl bir yerini acıtması 
korkusu brpsmda. onun jimnu 
tik derslerinden af(edilmeai için 
c.kul direktörüne yalvarauıtı. 
BOylece çekinren, Orkek, miskin 
ve korkak bir hale getirilmiı olan 
Toramana mektepte arkadaflan 
''hatlanmıı tavuk 1,, adını takımt 
lc.rdırl ... fakat karmakanıık ve genıı yıp eğlenmezdi . 

. nahdır. Ona tekerleme ve ikolata ver Toramana maskara insanlarl.1. 

MektuD 

1) Bu mektubu postaya vere
cebin! 

Ben size burada kötü öğütler dikleri zaman ken~ine p' bo :~ı b~e 11~P çeken zavalblarla 
..,.ecele değilini. Nitekim ahlik fu •e obur denmemesi iç: h~ _ıç ~ .va t ala~ ~~emeaj ötre . . . 

E
etmenliği yapmak için de bu yemezdi. tilmııtı. B~ çok ıyı bir ıeydi. Ve . 2) Unutmamıklıiın ıçm, mea 

yfalar bana verilmif delildir. Toraınana bu~ı. d mla Toraman tiyatroya yahut sine • diline bir dlllüm yapacalıml 
. kala r- a a nn ma 'd' 'b'•ı 1 yle bır ıey yapmağa 1 pr- sözlerine bnpnau ve ıorulma- r~ ,. ıp 1 •.-ere maskaralann 

_..., canınız sıkılır; haklanız da dan bir teY aöylemesi yasak edil- hiribınn~ ~~t ·~ ıurat etme 
.-ı. Monoloğlar sizi eilendirmek mitti. Toraman da boyuna susar· l~~i gord~çe, oteki seyirciler 
~dir; ben de bunu yapmağa uğ dr. O kadar ki bur insanlar onu . gıbı. gilleceğme ailardr. 
lafmatıyım değil mi/.. dilsiz sanırlardı: Bafblan aptal Nihayet T~ra~n o kadar us-

Size usluluktan bahsederken. olduğuna hükmederlerdi. lu, 0 kadar ıtaatlı, o kadar ça-
ltllendinnek de lhım. Peki ama Toramana sokaklarda CSteki kil lışkandı ki ımıfın daima· birinci
'*nu nasıl yapalım? Haydi ıize çUk çocuklarla oyuna dabp eğ • si olurdu. Fabt ne yazık ki bu 
p hem de gülünecek derecede lt-nmemeıi söylenmiıti. O da sağı kadar usluluk zavallı Toramana 
ilaJu olan Toraman adlı çocuğun na soluna bakmaksızın, arkadaı- neye mal olmuştu? Bunu kimse 
Wkiyesini anlatayım. Bu hikiye ~rite hiç de eğlenmekıizin dos· bilmiyordu. Bilselerdi usluluğun 
•e her ıeyde olduğu gibi uslu- ooğru mektebe gidip gelirdi. dan dolayı kimse onu kutlulamaz 
lakta da ifrat ve mübaliğaya Mektepten kötü notla gelirse, ye dı. 3) Aptal, mektubu neye ıerl 
,.pmaksııın doğru bir ölçü tut- me~e kendisine tatlı verilmiye • Hayata atıldığı zaman Tora- getirdin? 
•k lizım olduğunu gösterecek ceğı anlatılmıttı. Bunun için To- man çok uıluluğun kurbanı oı.:
tJr. ro~n d~r~l.crini iyi ezberliyor, du. Kendisine öğretilen büyük ne· 

KüçUk Toramana parmaklan· vazıfelcruu ıyi yapıyordu. Acaba zaket ve terbiye yüzünden batb 
.. bumuna ve ağzına koymama11 :nuo:rs!e~ ol~ • aevgi~i?den bekliyenlerden evvel davranıp 
~lenmittl; Toraman da perma- .. ~ ... a ta yıy.ebılmek ıçm aç tramvay ve otobUılerc binemez. 
JlıP!ne bumiına, ne de ağzına hiç ı:ozlüluğiinden ~ yapıyordu? arabalan daima kaçınrdı. · Onda 

.uyordu. Böyle yapma~ da Ben aç rcnlUIUluııden yaptığmı iç~üden denilen güç kalmamıtıtı. 
davramyordu. aaıuy~~· ÇUnkü, .1:0 raman ka itine gücüne tam vaktinde gider 

rr · dar küçuk çocuklar ıçın bu de· · · d 
. . oromana ne olursa ol~un. so_f rece usluluk tabii değildir. v~ ıtaatlı a.v!'8nırdı itte o. kadar. 
l~ konutması yasak edilmııtı. Kimse ona ıtimat edcmıyordu. 

'oraman yemeğin kendisine , Tora~an, bir. fCY vcrdil.er mi: Çünkü böyle sessiz. sakin, daha 
• r 1 m e ı n 1 b e k il y e c e k 1'Teıelmıkkilr edMenmkt,, demeskıne a· doğrusu çekingen bir sümsüğe 

rllln LkUr d k . ııtın ıtı. e epte ar adat - k' .. d"ğ' . . d . ve ce tqe" e ece tı. lan onun ·bumuna h t 'd . • ımse guveneme ı ı ıçm aıma 
f ya u mı esı ld _ d k ld h' . . 

To~ da s~ ra~ hiçbir va ne yumruğu verettiler miydi he- o ug~ yer c a ı ve ıç ılerlı· 
hiç bır ıey ıstemıyordu. O men ''teşekkür ederim,. sözünü y~medı. 

·- .r sormuyordu ki ekesriya o- bastınrdıl Ve zavallı Toraman çok uslu 
yemek \'ermeği unuturlardı. Toraman elbiselerini kirletmek olduğu için bütün hayatı mild • 

da pek uslu bir çocuk olduğu yilzünden cezaya çarpılmamak detince hep gölgede kalc!ı. 
~ -~ --- Hartıerıe resim yapıyorum 

4) Fakat, ıekerim, mektubu 
ı:arfm içine koymağı unutmuı • 
sun! 


