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28 EYLÜL - 1936 

Hüktimet altı yerde Doğı--u-111 
petrol araştırıyor değil mı 

Li be ra ilik de devle ç ·u k ten ( u., taralı l incide) lrik usullerile strüktürün en uygun Çö !? d ö lldJı o ec® 
istifade edı·yor ·' yol açtı. Bu petrol kurdunun seyahat- sahalarının bulunması daha mu\·a- yerDerr tesbnt 

]erile petrollarımız arasında müna- Cık görülmüştür. B u, bU. parado_ks (tngaz). yani,, u cuz mal Seddiçini aşmıı !., derler... sebetler aranıyor ve gö.~teriliyor. Gaziantep civarında Kayakent de ecı n 1 m e o D d n iP 
.. ha~s~laya. srgmayacak bir "gari- Pek doğrudur ... Makineyle istih- Her işi kendi başarmasrnı bilen hü- arazi istikşafı yapılıp arama hafriya- l!cide birde, gazetelerimizde g 

be soz., gıbı gelır. Fakat, hakikat bu- sal ve nakliyat asrında, bir memlek kumetimiz üç yıl vaı ki yurdun muh- tı yapmağa değer petrol tezahtiratı müze çarpar: 
dur· Ş · · ( · et, t l'f k J Fila. t" · ov1nızm yanı milliyetçiliğin hod Kurunuvustada olduğu gibi, sınırları e ı mınta a arında petrol araştır- tesbi edilmiştir. tı sem sn çöpleri §Uraya 
bin hızbı) komilniı:mi takliden, kendi çekilip ebediyyen yaşayamaz! Bahus na malarr yapıyor. Tees.süsündenberi bir Bizde Sinop civarında hususi eller lüyor. Bu o civar halkının Bthh 
~ktisadi prensiplerini tatbik maksadile, h~rici füemde, harpten evvel olduğu us, ıo;ene bile geçmiyen maden tetkik ve tarafından yapılan araştırma vardır düşünmemek, o civar halkının hat 
evletçiliği nasıl filet ettiyse, bu sefer kılde geniş bir mübadele faaliyeti te~:: arama enstitüsün ün kuruJu~undan ki burada daha müsait neticeler alın- na kastetmek demektir. 

de, libcraliı:m ayni tedbire başvurınu1- sils ettikten sonra... sonra bu arama işine daha fazla hız dığı :--öylenmekte ve bilinmektedir Filan semtin çi)plcri, fil6n s 
tur: O da, beynelmilel paranın istikrarı y rd verilmiş bulunmaktadlr. Vakıa mütehassıslar burada petrol halkının yegane banyo yapabile 
· · d ı u umuzun iktisadi istiklalini koru- 1- M ıçın, ev etçiliğin plAnlr usullerine mü- Memleketimizde petrol arama faa- olamayacai?'ını kati olarak sö ... ·lemekte yer Oıun armara sahillerine clö 

d. mak hususundaki gayemiz mukaddes ~· .; k' d' B 
racaat e ıyor. liyeti bilhassa altı noktada temerküz iseler de ortada bir de belirip duran 17~6 ·.e ır. "- doğnı mudurY 

G k olmakla beraber, ucuz mal ve onun m·· t · b ı kt d B Bu tJe b ~~ d ı.- b" k er~e :ten de, ticaretin serbestliğini U· e mış u unma a ır. unlar .Mürefte hakikat ,·ardır. Riketin bu kısımla ala unıtn g-.vı. aıK• ırr-0 şe 
temin gayesile büyük devletler arasında messilleri binlerce yıl ecnebilere kapalı Toro::ı, Gaziantep civarında Kayakent, kndnt olduğu da bazı vaziyetlerden Zerde çıkan şikayetlere bir başka 
alınan son mali tedbirler, "liberalliğın kalmış mukaddes Tibet şehirlerine bile Mardin taraflarında Basburun ve istidltıl olunmaktadır. sal de bu ya~mız olacaJ."tır. 
devletleşmesi,. ve "hürriyetin pianlaş- nüfuz etmişlerdir; bunu da unutmrya- Gercüş mıntakalarında yap·Jan araş- ------- Hakikaten belediyenin şehir 
ması. disiplinte§mesi., deği1 de nedir? 1rmveibreta1aıımı tırmaıarctır. Tabii afetlere karşı topladığı pi.sliklerin şuraya bur 

Yapacağımız şey: Kapalı gümrükle- Mürefte civarında petrol tezahüra- M h 
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• · dökülmflş ve yığılm~ bulunması 
Daha dUne kadar, cihan milbareze rin un'i yardımı olmadan da mahalli tı bi.:- hayli eskice olmasına ve burada a su lerın cihetten kötüdür. Belediyemizin 

meydanında iki pehlivan vardı: istihsalimizi yaşayabilecek hale sok- bazı tecrübeler yapılmasına rağmen • t §eyden önce her semtte çöplerin 
KomUnizm ve faşizm ... Fakat, bir sUrp· maktır. Bunun için, bahusus bu son ~ad~n te~kik Ye arama enstitüsünün sıgor ası külebilcceği yeri.eri inceden in 
riz halinde evvelki gün yeni bir ba. peh zamandaki siyasi otoritemizden istifade cıddı tetklk ve araştırmaları 1935 de ) tetkik ederek tesbit etmelidir. Bu, 
livan ortaya çıkmıştır: Liberalizmi ... ederek milli kudretlerimizle ecnebi ser- yani geçen sene olmuştur. Mayısta kllsal Veli Aleti hirde yapılacak kanalizasyon 
evet, öldil, köhnedi ve ihtiyar Loy·' oldukça .i.nkişa.· f etmiş v .. e altı a} yaz f egebbilslere glrlQf I mühim bir iştir. 

u mayenin - mcnafiimize uygun şekilde d v ~ 
Corc'u ile birlikte tereddi yahut irti a Haskoy cıvarında dort kuyu açıl- 1 Belediyenin N'r.1•-- ba.ı z 

• - telif ve imtizacı fırsatını aramalı, mı:.tır. Bu senenin 24 ni."anında tek- ~ısat Vekaleti, zirai sigortalar r-~,, .... ya ~ ıyan 
dad etti Hnılan liberalizm; devlet§iili· bulunca da kaçırmamalıyız. rar işe bn•lannu~ ,.e s
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1 
d tesısı hakkında tetkika.tta bulunmak- kamyonlan, son günler/le Şi~li ve 

ğin gençlik guddelerlni kendine may • 'Jf :. ' • me re er e tadır oolisinderı. topladıkl.arı muzahra 
, biraz J)etrola tesadüf edilmiş, daha · MccidiyclroyünUn hemen burnu dib 

munca aşı.amış olarak meydana atılı- o evlctçilik usullerinden istifade e- sonra 129,9 metrede 511000 metu mi- Şiddetli yağmurlar, dolu, su baskı 
yor! den libcralhk, kapah rejimlerin kabına kadar hava gazı tazyıkma te· nı ve diğer tab~i h&diseler dolayısiyle de bulunatı Ertrı.eni mezarlığının 

Bu meydan okuyan erkişi, diğer iki en bliyük rakibi olacaktır. O, evvela sadüf oJunmuştur. zarar gören çiftçinin, zararını azalt- kasına bo§altmıya başlamıflardır. 
rakibini ne derece yıldırırsa yeridir. faşizmin en yaman düşmanı olacak, §a· Şimdi devam etmekte olan Müı·efte mak maksadiyle Ziraat Bankası tara- yil.zedn Mecidiyek-Oyliiler hakiki 
Çünkil o, evvela, en müterakki kapita· yet emellerinde muvaffak olursa, Sov- sondajlarının gösterdiği tezahürat- fından sigorta kumpanyaları ile gö- endi§e içindedirler; yeni yeni, şeh 
list memleketlerin sanayi erbabından yetleri de dahili istihalelerde• ve yeni tan daha derine iniJdikçe iktısadi IH't- rüşmelcr yapıl~caktır. Maamafih bu bir sayfiyesi haline gclmiye ba.şlıy 
işli ve işsiz amelesine kadar en kuvvetli mümnşatlarda bulunmağa sevkedecck • rol bulmak ümitleri doğmaktadır. Ru- sigorta i şinin Ziraat veya !ş banka- bu civarda oturanlar kara bulııt 
sınıflarına, :ı:ilmrelerine dayanıyor: tir. nun için 0 mıntakada daha fazh c;a- !arından biri tarafından idare edilme- halinde çoğalan sineklerden pcncer 
"Size çalışma, kazanma çarelerini bah- Bize gelince, biz, esasen demokratız. lışmn cesareti bulunmaktadır. si de muhtemeldi. lerini a.çama.z olmu.Jlardtr. 

§edeceğim! Malınızla, canınızla, dünya- Planh bir hürriyete, serbest serbest Murdin taraflarında evvelce başla- Hazırlanacak talimatnameye göre, Düne kadar burası, kısmen 
mn ne tarafında isterseniz, harpten ev- ticarete, serbest serbest seyahate ve • nan sondaj 10:>0 metreye kadar ilerle- mahsullerin sigortası tarladan toplan- harici sayılırdı. Fakat bugün., 
vclki gibi, yaşamak, iş görmek imkanla- hususile buhranın tarr.amile geçmesine tilmiştir. Öğrendiğimize göre Gürcüs madan evvel yapılacaktır. Sigorta Uc- Belediye, dediğimiz gibi çöp dl51~ 
rınr bulabileceksiniz!,. diyor. ve yepyeni beynelmilel bir hayatın inki- \'e Dasbirin de yapılan sondajlar müs~ reti de her mıntakanın tabit rekolte· luek yerleri tesbit etmelidir. Bu, 

Bu, pek cazip bir umdedir. Hele ha- gaf etmesine prensip noktasından niçin bet neticeyi vermiştır. Fakat görülen den aşağı mahsul alan bir müstahsil tiin şikayetlerin önünü alacak ve h 
yata tatbik edildiği gün, ileri memleket- muhalif olalım? ... Elverir ki, bu hareket, rn1·~um üzerine şimdilik buradaki fa- zararını sigorta kumpanyasından ala- kik.aten de faydalı bir çalı,tmanın 

. a ıyet durdurulmusurt. bilecektir. ğur·1"g~,. 1·-ra lac kt lerin iktisadiyatında, geniş mübadele mılli iktisadiyatımızı bozmasın; bizi • u... ' ~ r o a tr. 
usullerile hudutsuz inki§aflar olacaktır Osmanlı devle!i zaman:ndaki gibi bir Adana mıntakac:ıında Toros etekle- Bu sene garp mıntakasındal·i tütün Halkın Dost 

Yan sömürge haline sokmasln... rinde de müsait bir strüktürün mev- mahsulleri bu esas üzerine sigortalan- --===---.::-----:-=--·-----.ıl 
Bu hareket, faşizm yahut komünizmin .... S k u• • d a r 
saflarına cezbedilen ve bunlardan birine Bereket versin: Devletimiz, Türkiye cudiyeti tesbit edilmişir. Yalnız bura- dırılmıgtır. '-:ıııl 

Cumhuriyeti, Osmanh saltanatı değil ı aa bir Sondaj masrafına girisilme<fen 1 11 f --... -- d 
crgeç iltihakı zaruridir sanılan Fransız, evvel fennin ~n son terakki l:Seri ng z kralının içtiği Yangının a 
1ngili.z, Amerikan mlistahsil kütlelerini Hüseyin Faruk TANUR olan ve (Geophysique) denilen elek- kahvenin tel vesi 
müstakil bir cephe halinde birieıtiriyor Fransadakı· Dün gece üç evle 
Bu sebeple: Son iktisadi hareketin si- K o ç o K Rak!anıyormuş bir kahve dükkanı 
yasi veçhesi de pek mühimdir! Morning Post gazetesi lstanbuJda tren kazastnda H A B E R L E R halk arasında kralla görüşmüş üç in- yandı 

una karşı, iktisadi ve mali hudut
lan kapalı yahut kontrollü mem 

leketlerin vaziyeti ne olacak? 
Bunlar, iki kısımdlr: Biri, Almanya 

gibi, iptidai madde menbalanndan mah 
rum olanlar ki, şayet liberal tar.zdaki 
mübadeleye girişirlerse, eş şeraite malik 

olmadıklarından, değiş dokuşta zarar 
göreceklerdir. Diğeri, garp kapitalist 
diyarları derecesinde iktisaden yüksel-

memiş olanlardır kı, kapılarım açtıktan 

takdirde yabancı ticaret eşyası seline 

maruz kalırlar; çelimsiz ve körpe milli 
sanayileri },kılır ve paraları dışan ka-
çar. 

Sonuncuların arasında biz de varız! 
1ktisaden garplıların seviyesine yüksel
meden, maalesef onlarla serbest ittisal 

peyda edemiyeceğiz ! Fakat, medeni
vetin inki§afı, ilelebet bu kapalı güm
~iiklerle devam edemiyeceğini de bilmi

yor değiliz. içinde bulunduğumuz sis
tem, hi.zce, geçicidir ve Türkiyenin 

ekonomi ve finans bakımından tam ma 
nnsile gürbUzleşeceği güne kadar devam 
edecektir. 

B°izim gibi siyasette milhim bir mem
leketin graplılar grupuna iktisaden de 

iştiraki İngiliz ve Fransız .zümresinin 
menfaatlerinden olduğu için, biran ev
vel hem de dört nala sanayileımemiz 

hususunda,zaten bu uğurda cansiparane 
gayretler gösteren milli ekonomimize 
hayırhah yardımlarda bulunmalıdırlar. 

Fransa, İngiltere ve Amerikanın müştc 
rek tebliğlerindeki davete, TUrkiye an
cak bu ıeraitle icabet eder 1 Ve mem
nuniyetle eder ... Çünkü medeniyeti, fa. 

§İzm ve komünizm kavgası arasında 

ezilip mahvolur görmektense, elbette. 
milletlerin biribirini ezmemesi esasına 
dayanan bir serbest mübadeleye giri§me 
li. demokrasinin biltün hürriyet nimet 
leri içinde lutlcrimizi vasatmaih tercih 
cderiıl 

Ölenler 14, yarahlar 
30 kişiyi buldu 

içeride : sandan bahsederek bunlardan birinin Dün gece Üsküdarda Uç evle b 

• Devlet DemJryollan idaresi, Toros eks.. 
presine gHsterllen !azla rağbeti nazan dJk. 
kate ıı.larak bu aeterlert haftada Uçten dör. 

Fransa da Lourdes • A vignon arasın- de çıkarmağa karar vermlıtır . 
da işliyen 148 numaralı ekspresin bir "' Almanyada ameliyat olan Ziraat vektll 
omnibüsle çarpıştığını telgraf haberi Muhlla nekahet devresini geçJrmek üzere İli. 
olarak yazmıştık. Son gelen Fransız ga- vlçreye gltml,şUr. On be§ güne kadar mem. 
zetcleri kaza hakkında tafsilat vermek- leketlmtze dönmesi mııhtcmeldJr. 
tedirler. 24 eyltıl perşembe günü Lor- • Dün Londradan §Chrimlze iki Hint tay. 

yaresı gelml§Ur. Bugün HtndJstana hareket 
des'den saat 13,45 de kalkan 148 numa edeceklerdir. 

ralı ekspresin, birkaç dakika sonra, kalk * Şenrlmizdckl Bulgar tal<ıbclcri döviz me 
tığı mevkiden iki kilometre uzakta, acıesı yüzünden §imdJyc kadar paraca sıkıntı 
Dis - Du - Mange geçidinde, makinede çekmckteydJler. Bulgar milli bankası bunun 

e tlnUne geçmek için hariçteki talebelere 
çıkan bir arıza yüzünden sürati saatt 

a 
döviz mUııaadcsl vermeği kararlll§t.ırml§tzr. 

S kilometreye düşmüştü. Arkadan d * DUn, Denizlide açılmış olan ehi! hayvıırı 
saat 13,36 da gene Lurdes'den kalkan lıcrgisindc 800 den tazt:ı hayvan varclır. Bun. 
3990 numaralı omnibüs gelmekteydi !ardan 250 tanesi Denizli aygır deposu mah. 
Saatte 60 kilometrelik bir sürati olan su!Atmdandır. 
omnibüsün lokomotifi, ekspresin arka • Bu s~ne tlnlveralteye yeniden alınacak 

doçentler için DimdJye kadar 15 kişi mUraca. 
lamıştır. at etml§Ur. Kayıt mtıddeU 29 teorin!cvveldc 
vagonlarile çarpışmış ve hepsini parça- hitam bulmaktadır. 

Kazada ilk imdada yetişenler omni- • Altı aydır muhabere kursu gören elli 
büs makinistleri olmu§tur. Ölü miktar gencin mezuniyet lmtiho.nlnrr yarın Pllsta ve 

Telgraf ba§mUdUrlUIQnde yapılacaktır. 
on altı, yaralı miktan otuı:dur. 

Kaza hakkında izahat veren omnibüs 
teknisyenleri çarpışmanın gayrikabil 

bir ictinap bir vaziyette olduğundan 

• Şehrimizde bulunan KUltUr bakanı Sat. 
!et Arıkan, dün Heybclladaya giderek bir ge 
2ıntı ynpmı§tır. Vekil bugün Ankaraya dö. 
neccktır. 

• Çekoslovakyanm Ankara elçisi Kore! 
bahsetmektedirler. Kazadan mes'ul 2d- Halin dlln §ehrlmlze gclml§ ve dogrucR An. 
dcdilenler hakkında thakikat henüz karaya gltml§Ur. 
başladığı cihetle hadiseye dair esası * Kadıkl5y halkcvl gUzeı sanatlar kolu ta. 
malfimat almak milmkiln olamamıştır. nıfından on gUn devam etmek üzere talebe. 

!ere mahsua bir heykel sergisi açmıııtır. r-------------"! , Dı şarda: 
l>almi 

okuyucularımıza 
Gazetemizin evvelce, daimi ku· 

ponlarını toplamış ve bu kuponları 
idarehanemizden kartla değiştirmiş 
olanlara gazetemizin birer aylık 

abonesi gönderilecektir. 
Bu okuyucularımızın kartlarile 

birlikte adre!l!erini idarehanemize 
hildirınelerini rica ederiz. 

• önUmllzdckl ayın dokuzunda 1ıvlçrede 
beY1'elmllel yntal<lı vagon kongresi toplana. 
eal<tır. Kans-rede Toroı ckapre.!lnin Bağdadıı 
kadar gitmesi de görU§UlecekUr. 

• Romnny:ı milli köylU part1Binln ittifakla 
kabul ettiği bir karar aurctlnde, TitUleako. 
nun kabineden çıkarılması ve mUfrlt sağ ce. 
nah cercyanlanna mU!!a.maha gösterilmesi 
şiddetle protesto c.-dllmektedlr. 

• ltalyıı ile Yugoslavya araamda iki mem. 
leketln tıcart mUnaseebt!Prinl artbrmnk ga. 
yesllcı bir anla§Illa lm.zalanmı§tır. 

• Fransanın ıtoskova, Bern, Roma ve Bo. 
c.-noe Ayrcs elçlllkleri arıunnda tebcddWAtl 
yaprlmııtır. 

Sultanahmet camiinde bir "Hoca,,, kahve ve bir bakkal dilkkflnı yanmı 
diğer ikisinin de ISOJ numaralı taksi tır. Yangın saat ikide Valideiatik m 
şoförile, çarşıda bir kahycci olduğu- hallesinde Bağlarbaşı cadedsin~ 
nu yazmnktadlr. kal Salibin evinden başlamıştır. Ale 
Çarş·daki kahveci, fincanın dibinde- leri gören bekçiler hemen Oskiid 

ki tch·eyi h:ilü .saklamakta imiş! itfaiyesine haber vermişlerdir. !tfai 

Dört otomobil 
kazası oldu 

Dün dört otomobil kazası olmuştur. 
1 - Fındıklıda Mezarlık yokuşun-, 

da 5 numaralı evde oturan Halit Sa
lıpazarı caddesinde yolun karşı tara
f ma geçerken 1108 numaralı otomobil 
çarpmış, yere düşen Halit muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Şoför kaç
m 1ş, yaralı Beyoğlu hastanesine kal
d ırılmıştır. 

yangın yerine yetişmişse de rüzg 
fazla estiğinden yangını söndlirm 
kolay olmamış, evin altındak i bakk 
dükkanı ile yanındaki Azminin ka 

vesi ve üstündeki iki evi tamnme 
yanmı:ıtır. Yangına Kadıköy itfaiye 
de çağırılmış, iki grupun çnlıfima 

sayesinde yangın diğer tahta evle 
sirayet etmden sönedilrülmüşt.ür. Bu 

kal Salih Borsada olduğundan P\' 

dilkk!nın sigortalı olup olmadığı c 
renilememiştir. Yangının neden çıkt 
ğı araştırılmaktadır. 

Yunan fHosu 
manevrada 

2 - Şoför Alinin idaresindeki 2143 
numaralı otomobil köprü üzerinde ih
tiyat zabit mektebi talebesinden Mus
tafaya çarparak yaralamıe, yaralı 

GUJhane hastanesine kaldınlını§tır. Kral Averoflan 
3 - Ka.sımpaşaad Hacı Hüsrev ma-

hallesinde oturan seyyar satıcı Şevkı harehAtı takip ed yo 
Kalyoncu Kulluğundan geçerken 136(1 Atinar, 22 - Manevralara çıkmı 
nu~aral~ otomobilin altında kalarak olan Yunan donanması yarın Volest 
sag aya.gından yaralanmıgtır. Portoraftiye gidecektir. Kraİ ve Br..ş 
ın3 - Rasımp~a?a .. Ha~ı Hüsrev ma.- vekil bura.da amiral gemisi olan Av 

ş da Agoba kopril uzerınde 4976 nu- rofa binerek Saronikos körf ez!ndc ·a 
maralı otomobil çarpmış, ağır surette pılacak bUyük manevralarda haz:r b 
yaralanan çoçıık Giilhane hastanesine lunacaklardır. Manevralardan sonra 
knldırılmıştır. F l · ·· 

Efgan harbiye nazırı • 

a erde toplanacak olan biltün drmun• 
ma. cilzütamları kral tarafından tPfti& 
edilecektir. 

Moskovada 
Moskova: 28 (A.A.) - Müdafaa ko- Sovyel posta 

miseri Mareşal Voroşilof Afgan harbiye komiseri az:ed rdl 
bakanı Mahmud Han şerefine bir ziya- Mosko\'a 27 (A.A.) - So .. -yetler bir· 
fet vermiş ve bu ziyafette hükQmet aza- liği merkezi icra komiteni bUrosu pos· 
sından bir çokları ile Sovyctler birliği ta, telgraf ve telefon l:omisrri I:ıkofıl 
mareşalleri, Afgan elçiliği ve müdafaa azlederek yerine Dahiliye kor .:~eri 
hariciye, bakanlıkları erkanı hazır bu- Yagodayı \'e Dahiliye komiserli{°;i.rn de 
lunmuştur. . İYanoviçl ta~in etmiştir. 



~enim. q.&iişü.M: 
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iş şehDtDeırı 

arkasondanaa• 
Aylarca eV'ftl lstanbuJda Al~n~ı 

dairenin önünde bir tram,ay de\'TıJdı; 
adamlar öldü; hepimiz dehşet içinde 
kaldık. Haftalarca aynı mevzudan 
bahsedildi. Daha da ediliyor. l'letPkim 
mesela benim dünkü mevzuum buy
du. 

lnsan, ne garip! Kendi pek ) akı~kın
daki bir hadise ile daha fazla ala -a
dar olur. Fakat, Türk milleti ) ekpare 

değil ınidir: lstanbulun göbeğinde 
dehşet sa?n bir "Kaza,, ile Zongul
dal\taki "Kazalar,, ilsilesinin arasın
da fark mı var? 

Belki de, Zonguldak kazası. bizi da
ha fazla alakadar etmelidir: Çünkü. 
kısa bir zaman içinde, birbirini takip 

etmek üzere, aynı işçi şehrinde üç ka
~nın birden patlak verdiğini görüyo· 

ruz. Birinde 9, öbüründe 2, diğerinde 
de iki insan ölüyor! 

ilez)ada bir facia olur. Bütün 
rad:y olar, telgraflar harıl harıl işler, 
gazeteler cayır cayır ) azar. Bu me
)anda biz de )azarız .. :Fakat, üç oğa-

nı bir demet )apıp toptan satar gibi, 
bugünkü sabah gazet<>leri. ayrı ayrı 

1.amanlarda cere)an eden hu haberle

ri bir ara)a toplayarak ve aralarında 

bazıları da me ele)~ pek okadar ehem 

miyet nrmlyerek sütunla'fına derc
ediyorlar •. 

'fel~kki şudur: Olagan şeyler! .. 
Yerin altına giri~ de sanayiimizin 

ean maddesini oradan söküp çıkaran 
iş kahramanı on dört kişinin hayatı bu 
kadar mı ehemmi) et.sizdir? •. Hele feci 

taraf, vakanın takibatı, ) alnız adli 
bakımdan )apı1acak; halbuki iş ha

) atı üzerine içtimai kontrol koymak, 

bn gibi facialan önlemek tedb:rlui 

ihmal edilecektir • ..ı. • etekim, lstanbul 
nisbeten daha ileri bir şehirken, ke-

male e-rmi netice ''ermiş facialarla 
uğraşmak teamüllerimiz arasındadır. 

Felaket olmadan en·et, maden ocak 
larınr, f abrikalan nakliye l'asıtalarını 

Başvekil 
Malatyada 

ismet lnUnU şark 
seyahati ne başladı 
Başvekil İsmet İnönü dün Ankara

dan hususi bir trenle Ulukışla - Fe\'
zipaşa yoluyla Malatyaya hareket et
miştir. Başvekil Ankara istasyonun
da ' ekıller, mebuslar ve kesif bir halk 
klltlesı tarafından uğurlanmıştır. 

Başvekil bu akşam Malatyaya va -
racak. bir miiddet orada kalacaktır. 

Büyükderede 

Bir dayak 
hadisesi 

Eski bir kaptan 
Şirketi Hayriye 
müfettişini dövdü 
Dün aksam Hüyükdere iskelesinde 

hil' dayak hadisesi olmuştur: 
~irkcti Ha) riye müfettişlerinden 

Fuat dün saat yediye doğru Sarı yer
den Bü}iikdere iskele.sine gelmiş, iske 
le memurlan ile görü:;;ürken yanına 

eski ka!)tanlardan Seyfi çrkmışt•r. 
Seyfi kaptan, Fuada kendisin! ne 

için işinden çıkarttığını sormuş, mü~ 
f ettiş de: 

"-Yolsuz hal'eketlerin buna sebep 
oldu. Seni l~n çıkartmış değilim!,. 
cevabını 'ermiştir. Fuadın bu sözü 
üzerine Se.> fi kaptan e.ski amirini ya
kasından tutup bir kenara ~ekmiş. 
yumrukla dövmeye ba~lamıştır. Mü
fettiş de mukabelede bulununca Sey
fi kaptan clişlerile Fuadın ı-ağ kolunu 
ısırmıştır. 

Dayak hadbC!5i derhal zabıta me
murlarına haber \'erilmis. 'aka yerine 
yetişc:n memurlar 8e.} fi kaptanı tuta
rak karakola götürmüşlerdir'. Müf ct
tiş Fuat nıu·n eneye ..,.önderilmiştir. 

f}İJTAl'J 
birler almak lazım geldiğini fenni su- demiryolu için tekltf 
:rette tesbit edip hunları ,. iddetle Eskiden demriyollarımızm bir kıs
tatbike müesseseleri mecbur et .. Ha- mını yapan bir Rirket, hükumete yenı 
J rr,. bir teklifte bulunmuş, Diyarbekir 

Olan olu;>or- 'nkn )akında)sa ga- hattının\ an'a kadar inşasına talip 
Zt'teler sütun sütun )azı)or. l ' zaktay- olmuştur. Bu şirket ayni zamanda 
sa. üç Raza birikip bir tek havadis ha- Ercyli limanının inşasını da deruhte 
linc geliyor .. Bil'kaç ~ah , ah! Mesele etmek istemi~tir. 
tamam!.. Bu şirketin teklifleri mali cihetten 

Sana}ii ilerJiyen, haJatr ke.siflesen 
bir memleketin zihni) etine U) ar !ş mi 
bu? 

(Vl-NO) 

Yaz geri geldi 
derken 

Havo tekrar bozdu, 
yağmur başladı 

Birkaç gıindenberi çok iyi giden hava 
dun gece dokuzda birdenbire bozdu. 

Yagmur yagmaya başladı. Yağmur gece 
sabaha kadar fasılalı bir şekilde sürdük

ten sonra ona dogru birdenbire şiddet
lendi. On ikiye kadar yağdı. Hava dün 
yazı andırıyordu. Rüzgar lodostan es

miş. hararet 27 dereceye kadar çıkmış
tı. 

ağır görülmekle beraber bu hususta 
mü1.akercye başlanacağı söylenmek
tedir. 

Nafıa Vekllinln 
Trakyadaki 
tetkikleri 

Tekirdag 27 (A.A.) - Trakyada bir 
teftit seyahatine çıkan Nafıa bakanı 
Ali Çetinkaya muhtelif vilayet işleri· 
nin randımanı hakkında gereken incele
meleri yaptıktan sonra U. Müfettiş Ka
zım Dirik, Vali Haşim ve refakatlerin
deki diğer zevatla Tekirdagından ay -
nlarak Malkaraya gitmislerdir. Vekil, 
Malkaradan sonra Keşana. Maydosa, 
Geliboluya gidecek ve oradan Çanakka· 
Jcye geçerek tetkiklerine devam edecek
tir. 

Vekil Tckirdağındaki bayındırlık iş

lerinden memnun kalarak ayrılmıştır. 

Bankadan 3.500 lira çalanlar 

Zabıtanın verdiği bir 
rakı ziyafeti sayesinde 

soygunculuktan dört sene 
sonra yakayı ele verdiler 

Dö:-t sene en·el Bul'sadaki Osmanlı 
b:ınkr.sı şubesini güpegündüz basarak 
kasadan 3500 lira çalan .so)guncular 
geçen gün Bursa zabıta~ı tarafından 
yakalanmışlardır. 

Vaka güniindcnberi takip edilmekte 
olan Cafer isminde bir sabıkalı, bü
tün uğraşmalara rağmen hiçbir ip ucu 
vel'memişti. Bul'sa polisi nihayet sh·il 
komi.ı;erlcrden birisinin kıyafetini de
ğiştirerek C'aferlc ahbap olmasını 

kararlaştırmış ve bu komisel' kısa biı· 

zamanda ahbaplığı ilerleterek ('afcr
le can ciğer dost olmuştur. 

tki arkadas bir miiddet sonra bir 
hırsrz çetesi kurmağı kararlaştırmı., 
lar ,.e shil komü er bu münasebetle 
nrkadnsını C\'ine da\Ct ederek bir rakı 

me) dana 'urmu \'C Osmanlı banka
sında )apılan soygunculuğu bütün te
ferruatile anlatarak diğer serikleri
nin ismini de söylemiştir . 

Bu itiraf neticesinde, lnegöllü Sü
le) mania Jnegölün Isa bey kö) ünden 
Ahmedin, banka Cİ\'arındaki Orhan 
bey camiinde ele geçirdilileri a kcr 
clbis.:!lerini giyel'ek bankayı soyduk
ları \ ' C aldıkları paralarla lnegöl<l<' 
meyhanp açtıkları anlaşılnmıtrr. 

Cafer so)gun i ine bilfiil istirak et
memi§: i~ de Süleyman ve Ahmetle 
ortak olduğu meydana ç kmıştır . 
Heı üç uçlu da yaptıkları i i itiraf 

etmislerdir. O zaman bankanın mü
dürü olan imdiki Eminönü O mantı 
banknsı müdül'Ü Al)anak maznunları 

ziyafeti \'C"'mic;tir. Cafer bu zamana tc hi icin Bursaya <;..ağırılmı \'C ::--ü
kadıl•" sakladığı sırrını sarhnı:; olunca leynrnnla Ahmedi görünce tanımı , fır. 

Otobüslerle 

Trabzondan 
Tahrana 
Altı gHnde 

gidilebilmesi için 

ı~:: k ~~zu~~ ru~r:~?~sesJ 
nin inşaatı devam etmektedir. Yol biter 
bitmez bu hatta isliyecek olan otoblis ve 
kamyonetlerle Tahranla Trabzon arasın 
daki mesafe altı günde katedilebilecek -
tir. Bu müddetin iki günü İran arazisin 
de, dört günü de bizim yollarımızda 

~c5ecektir~ 

Yo1un muhtelif nolrtaların a imdat 
istasyonları, garajlar ve depolar yapıla
caktır. 

Yolda işliyecek nakil vasıtaları için 
her iki hükumetin yardımile bir milyon 
lira sermayeli bir şirket kurulacaktır. 

Bu şirketi tesis etmek için hükümetimi 
ze birçok müracaatlar vaki olduğu gibi, 
İran sefiri de nakliye tüccarlarını da
vet ederek bu mesele hakkında kendile
rile görüşmüştür. 

Bir Alman tıp 
profesörü şehrimizde 

Berlın üniversitesi Patoloji profe
söni Doktor Munk, İstanbul Etıbba 
Odasının daveti üzerine şehrimize gel
mi§tir. Profesör yarın bir konferans 
verecek, hastaneleri gezecektir. 
~~--~----~--~~~~~~--

Tekaüt 
maaşları 

Yunanistanda yeni 
hUktlmet tarafından 

indirJlecek 
;Atina, 27 - Başvekil Muavini ve 

Maliye Nazırı Zaviçyanos gazetecile
re beyanatta bulunmuş, Yunanistan-

dnki tekaüt aylıklaruıın bir sebep ol
madan birkaç misli fazlalaştırıldığını 

ve bugünkü bütcede bir milyar iki 
yüz milyon drahmi gibi pek yüksek 

bir miktara baliğ olduğunu söyliye
rck maa.qJarın indirileceğini bildir
mtm r. 

lzmirde Jncir ve 
ilzUm satışları 

Bu hafta içinde İzmir borsasında 6 
.kuruş 20 paradan 16 kuruşa kadar 

J 4865 çuval incir ve 6 kuruştan 20 ku

ruşa kadar 38306 çuval üziım satılmış
tır. Mevsim başlangıcından bugüne ka-

dar satılan incir 933,098 ve üzüm ise 
163,615 çuvaldır. 

Fiyatlar hararetini muhafaza etmek· 
tedir. 

Bir ço<•uğu köpek 
ısırdı 

Nh•anta ında Vali konağı cadde in
de Kiiçük pala.ı; aparbmanının ikinci 

dair inde oturan bina 'e arazi ta
hakkul~ memurlal'ından <.erndın 

kurt köpeği diin Kodaman caddesin

de miilki) l' miifcttislerinden Rifatın 

kızı .ııtı )asında Bedia) ı ı. ırmıstır. 

Bed::ı 'e tutulan köpek kuduz ted:n i-
han(.'sine A'iind~rilmiı:;lerdir. 

Sapancada bir 
cinayet 

Sapancada bir cınayet olmuş. İnhi

sarlar memurlarından Salih, kah\'ede 
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~~ 
Dskeırodeıru ın ve 
Aırnta.ıkye Suriye 

sayoOamaz 
"Kurım gazetesinde Sadı i Ertem 

§U şayanı dikkat makaleyi ya::mı§ttr: 
''1.skendcrun ve Antakyayı nüfus '(\ 

tabii şartlar bakımından Suriye say
mak imkanı yoktur. Bu imkansızlık 
yüzUndendir ki, daha Bü~'ilk Harbın 
sonunda Suriye Fransız mandasına 

terkedildiği zamanda İskenderun mın
takasına hususi bir idare tarzı kabul 
ettirilmişti. Suriycnin parçası ol ay
dı sancak, böyle bir hususiyeti d ha 
o zamandan elde edemezdi. Bu husu
siyettcn doğn.n bir takım fili ve hu
kuki vaziyetler de hasıl olmuştur. Me
sela Suriye ile İskenderun mıntakası 
arasında çıkacak ihtilatlara manda
ter Fransa hakem seçilmişti. 

Bunun :manası §udur: 
Suriye ve İskenderun ayrı a~Tr ikı 

vfıhittir. Bu v8.hitler arasında hakem 
rolünü oymyan Fransa ortadan çekı
lince Suriye mandater sıfatile hem 
hakem, hem de ihtılaflar vukuunda 
da\acı sıfatile ortay.ı cıkııcaktır. 

Hem hftkım. hem davacının ayni şa
hısta toplanması hukuk bakımından 
mümkün değildir. 

Sancak mıntııkası Suriyenin nüfu
zu altına verildiği takdirde mah\ol
mağa mahkumdur. Halbuki Hinter
landının bir kısmı Halep mıntakasın
da, daha miihim bir kısmı Tiirkiye 
arazisi icinde bulunan bu mıntaka in
kişaf edcbılmek için her iki tarafla 
da serbest ticarette bulunabilır bır 
saha halinı alırsa her taraf için daha 
iyi, daha faydalı bir takım netıceler 
elde etmek ımk:inı hasıl olur! 

İskenderun limanının davasını bu 
ekilde goz 'nünde tutmak coğrafya

nın, tabıntın. ve bunlara dayan !'! eko
nomik şartların daha canlı bir surPt
te inki afını temin edecektir. Tabıa
tın kuvvetlerini öldürmek değil. ya
satmak suretiyle sancak mmtaka.cn 
inkişaf edebilir. 

Bu Surıyenin zararma değil, kan
nadır. Fakat bu işi bir his meselt'Sı 
değil, bir akıl işi olarak ortaya koy
mak şartiylc. 

Vugcsnavya<dla 
itaırDhi TlYı ırk 
eserroerı 

Yugoslav gazetclcrınfo lstanb ti 
muhabiri Jorı Bıık"ili~a, memlchUne 
yaptığı yeni bır seya1ıatin intibalarını 
bıı sabahki "Cumhuriyet" gawtcsinde 
neşı·ctrncl\tcdir. .lf rslckdn !!fmt:: diyor 
1\-"i: 

Dalmaçya sahilelri, Türkiyerıin 
garp sahillerine bilhassa gUzel Boğa
ziçine çok benzer. İstanbulun. Boğaz:. 
çinin güzelliği nasıl tamamen tarif e 
dılemezse, Yugosla\'yanın bu sahille
rinin Türk sahillerine benzemesi se
beplerinden bırı de tarihi kıymetidir. 
Yugoslavyanın her kc)şesindc oldu

ğu gibi bu sahi11erinin de her yanında 
sık sık Türk eserlerine raslanır V9 

bunlnr, ıkı devletin asırlarca bir ara
da yaşadıklarının canlı delilleridir_ 

Muvakkat bir ayrılıktan sonra ıki 
mılletin yemden mütt.<>fik ve dost ol
ması biribirlcriyle ayrılmnz bağlarla 
ba ~lı olduklarına delfilet eder. 

Akşam haıvaaaa 
Bugünkü Akgam refıkimiz, havanm 

iyi olduğunu yazıyor. Tabii değ 1 mi 
va: Akşam gn1..etesi .. - lnşallnh ak 
am pek geç rnkıt hava açmış bulu-

nur. 

Eu sabah hararet düşmüştür. Sabah

leyin rüzgar cenubu şarkiden eserken 

ona dogru şımalden esmeye başlamıştır. 
Havanın bugiın kapalr geçeceği tahmin 
ediliyor. 

Marangoz işçisi 
aranıyor 

Marangozlar cemiyetinden: Mobil
ye yapan 7-8 işçiye ihtiyaç vardır. 

Boşta olan işçilerin her gün saat do
kuzdan bire kadar Galatada Adalet 
hanında cemiyet merkezine müraca
atları. 

,,~ 4,32 12,05 15,26 17,5!} 19,31 4,14 
o 10.34 6 ,07 9 2 12 00 l,31 10,16 

ı . o 

otururken atılan bir kurşunla öldü- -z--------1-d---k-t---k--.
riılmüştür. Kur~un Salih in gırtlağın- 0 n g U a a 1 
dan girmıştir. maden faciaları 

Yunanlılar Teklrda
ğından tohumluk 
buğday aldılar 

OE~"P.:1' ~tı:1'ı"E BUOUN NE OLDU '!' 
Almanya, Lchı tan ve Macarlstanm kUçUk 

iUIA.ta karşı bir hlolc tcşkıl <'dcccklcrı soy _ 
Yenmektedir. 

Son aylarda boyle ani tcca\'Üzler 
Sapancada birkaçı bulmuştur. Salihin Üç kazada 
neden ve kim tarafından öldürüldüği.ı Ölen işçiler l 3 kişi 
henüz tcsbit edilememiştir. 

Yunanistandan gelen bir ziraat mü-

hendıSJ, Tekirdağ borsa.sile Çorlu ha- 4liiiiiı:. E H ~ ı• N 
valisındcki çütlık ve köylerden bin ~ • "'-
ton buğday satmalmıştır. Bu buğday- DERTLERİ 
lar Yunanistanın bazı köylerinde to- S 1 t h tt 
humluk olarak dağıtılacağı ıcın seçme u ana m e e 
olarak ve İstanbul fıatmdan altmı~ pa 
ra fazla fiatla toplanmıştır. 

tehlikeli bir duvar 
Sultanahmetteki hafriyat yerinin etrafı, harictcn girıl

rnemcai iç.in taştan bir duvarla çevrilmiştir. Ancak. bazı 
yerleri iki metreyi aşan bu duvar sadece tasların üstiıste 
konmasından vlicude getiriJmiş ve harç veya ~amur gibi 
~eyler kat'iyyen kullanrlınamı§tır. 

Evvelki gün Tekirdağ limanından 

sekiz bin suval kuşyemi yabancı ban
dıralı vapurla scvkedi~tır. 

Bilhassa kuçiık ço .. ukların oyun oynadıklarr bu sokak 

ta bir gün ansızın yıkılacağı muhakkak o?an böyle bir du-

varın ne gibi tehlikeler dogurabilcccğini söylcme;c lüzum 

yok. Alakadarlann nazarı dikkatini çekeriz. 

Dün, Zonguldak ,.e Kilimli maden 
ocaklar nda iki kaza olduğunu yaı.
nustık. Kilimlideki kazanın 226 nu• 
maralı ocakta olduğu \e dokuz ki~
nin ö1 dügü, üç kişinin de ağır sontte 
yaralandığını söylemektedir. 

~) nı gece şimcndif er tünelinde de 
bir çöküntü 'e iki amele ölmü tür. 

Ger.enlerde Acılık maden ocağında 
da bir çöküntü olmuş ve neticede ikf 
ki;;i ölmüştü. Bu-aıır.-tle son günlerde 
bu ha,·zadaki mad('ll1erde ölen işçile
rin ) ekunu on u~ü bulmak.tadlr. 
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Toledonun 
teeyyüt 

düştüğü lskenderun ve 
• Antakye Frangın düşürülmesi 

kararından sonra edı yor Tiirkiyenin ~lil~::rıı:::y!ı::".:!. 
racaat edece.;t iddia olunmaktadır.,. 

Ulusun muhlm bir makalesi 
AnkCll'ada çıkan "Ulu.,, gazetesinin 

son gelen sayısımla Falih Rıfkı .1tay 
bu nw.elcden bahis ba§ maka/.csinde 
şöyle 11azmaktatlır: 

Mandater devletle Suriye murah
hasları arasındaki müzakereler, kom
şu millet kadar bi.ıi de sevindiren 
mesut bir neticeye varmıştır. Suriye
liler Türklerle bin küsur senelik bir 
münasebetten bahsetmektedirler. Bu 
kadar uzun ve ekseriya müşterek ta
rih, iki asil ve büyük kavmi ancak 
seviştirmeğe hizmet etmiştir • 

( Bq tarafı 1 ıncide) 1 
Finans ve banka işlerinde mütehassıs 

olan eski Fransıı Baıvekili Flinden 1 

frankın kıymetten dü§ürülmesi tedbiri-

kıymetlerini arttrracağmı beyan etmi 
tir. 

Amtribda hnbtıbat bonala.n lrapo 

ni takbih etmekte ve hükUmet tedbirle- Hltlertn temaatarı 
rinin muvaffakiyetsizliğe mahküm ol· Berlin, 27 _ Hit1er cvvc?ki ~ 

mtJtır. 

duğunu bildirmektedir. 
iktisat nazırı Şaht ile Maliye na.zrrt 

Fransa ticaret ve ekonomi bakanlan 
Krisigk ve hariciye nazm Baron von 

frankrn kıymetten düşürülmesine hari-
Neurahtı yanma çağınt?ı§br. Bugün Al 

cf ticaret münasebetlerini uydur!114lk i-
man sanayii mümcssillerile bir göriipne 

çin icap eden projeleri hazırlamıştır. Bu yaptlacağı zannedil~ktcdir. 
tedbirler, bilhassa gümrük tarifelerini ---:=:--::-:::-----------1 
istihdaf etmektedir. Dört aslan 

Paranın kıymetten düşürülmesi do-
layrsile herhangi bir asayişsizliğe mani lngllierede 
olmak üzere her türlü emniyet tedbiri ca b h d k t 
de alınmıştır. n az aoe en ae 1 

Blum kabinesinin evvelki hareketleri- Bir güzel günün sabahmda bahçe-

Asilerin eline d~tü§ü haberleri tCC1JYÜt eden Tolcdonuıı 
(Arka planda aörülen yüksek bina §iındi harap o:O. 'l.J 
sarayıdır.) 

Sevincimizin kaynağı yalnız bu de
ğildir: Yeni Türkiye. pek çetin bir 
hürrıyet cihadının eseridir. Bu cihat, 
emperyalizm davasına karşı. milletle
rin subestliği ve müsa.viliği prensip-

!(mıtmi mnnzarası terine bağlan~rak başlamıştır. Biz 
bulunan Alkazar 

ne kar~ı olduğu gibi bu son tedbirine nizde güUerinim diUeltirlren bir de 
de Fransı~ komünist partisi kısmen mü bll§mw çevirdiğiniz aman karlUlI> 
zaherete karar vermiştir. Ancak, hayat da bir aslan göraenb. ne yaparaınıa? 
pahalıhğının atnna.sı takdirinde ücret- İşte bu sabahki post.a. ile gelen Loll
lerin bu pahaWrğa göre tanzim edilme· dra. gazetelerinde okunduğuna. göre 

Sevil, 28 - Asi kuvvetler cumartesi binede, üç cümhuriyetçi, üç komünist 
günü öğleden sonra Toledo kapılarına ve dört tane de sosyalist ve İ§Çi fede
~elmişler, akşam üstü şehre girmeğc rasyonu azası varclır. Hükumet reisli
muvaffak olmuşlardır. Madritten gön- ğine Kompanis seçilmiştir. 
derilen milis kuvvetleri inhizama uğra-
mışlardır. Hükumet kuvvetleri 300 ölü lspanyn iç.in en iyi r•llm 

kral~yetml• vermişler, mühim miktarda harp malze 
mesi bırakarak kaçmışlardır. Toledc İspanya faşist partisi reisi Hodille 
şimdi tamamile asilerin elindedir. Alman ajansına verdiği bir beyanat-

Hukom ti b 
ta şunları söylemiştir: 

e n eyannameei 
u_ Komünistliğe karşı sonuna ka-

Madrit 28 (A.A.) - Hükumet mem- d ·· d ı t ar muca e eye azmettik. Yeni span-
lckete hitaben bir beyanname neşretmiş yadan yeni bir sosyal rejim bekliyo-
tir. Bu beyannamede bilhassa ştiylc de- ruz.. Bu rejimden endüstri ve ziraat i
nilmektedir: 

lemi istifade edecektir. Rejim mesele-
HükCımet, efkarı umumiyeden hiçbir si bfai şimdilik alakadar etmez. Bizim 

s y saklamak istemez. Bundan dolayı hareketimiz nasyoıısl sosyalist hare
düşmarun ecnebi devletlerin kendisine ketlcrine müşabihtir. Ve bu hareketle 
vermekte olduğu silfilılann - ki bedeli re karşı derin bir teveccühümüz var· 
ni topraklanmızın bir kısmuu vermek dır. Ancak her hareketimiz İspanyol
suret,ile ödemek tasavvurundadır - tc- dur, hariçten getirilmiş bir meta de
min etmiş olduğu, faikiyet sayesinde ~ad· 

gı ır ... 
faşizme karşı yapılan mücadelenin kal- Kralist hareketinin reisi Conde de 
bi mesabesinde bulunan cumhuriyet pay şu beyanatta bulunmuştur: 
tahtına yaklaşmak iç.in büyük gayre.t- "- Bugtln partimizin cephede elli 
ler sarfetmekte olduğunu millete bildir bin muharibi vardır. İspanya komü
meği bir vazife addettik. Faşistlerin ve nlstlerden lrurtanlrr kurtanlmaz bun
para ile tutulmuş askerlerin gayz ve Jardan 25 iJa 30 binini ayırarak Ka
hiddetlcri şimdi Madrit aleyhine müte- talonyanın tekrar ele geçirilmesini te
veccih bulunmaktadır. Bütün mcmleke- min edeceğiz. Rejim me5elesine gelin
ti faşist tazyikinden kurtaracak olan ce, İspanya için en iyi rejim kraliyet
muzafferiyet nefhası bugün Madritten tir. Ancak bu şimdilik ikinci derecede 
gelmelidir. Faşist aleyhtan olan bütün kalır. Herhalde bizim istediğimiz mut 
cumhuriyetçi kuvvetler bütün İspanyol lak bir kraliyet değil, fakat devletin 
ırkları Katalonyalılar basklar Galicia, başına en liyakatli adamı getirecek o
lılar Valancialılar. Endülüslüler, cum· lan bir knliyettir ... 
buriyet dahilinde ne kadar namuslu ve--------------
selim akıl sahibi bütün insanlar, Madrit' 
in müdafaasına iştirak etmelidirler. 
Düşmanın tuzağına düşmemek için her 

Alman propag~nda nazırı 

Göbels 
ıurıu ihtimalleri hesaba katmak icap e- KomDnizm aleyh-
de~utün müşkülata rağmen kahtaınan tarlığının ilerlediğini 
milletimiz şimdiye kadar hainlerin yo- s6yJUyor 
lunu kesmiştir. Fakat gayretimizin da
ha ziyade müessir olması için muharip 
kuvvetleri mükemmel bir surette tanzim 
etmemiz, §eflere tam bir itaat göster
memiz ve hakiki bir harp disiplinine 
tabi olmamız icap eder. 

* * * 
Avile mıntakasında ilerliyen asile

rin bir süvari alayı Lacanadayı işgal 

ebniştir. 
Madrid - Sacaınanda yolu da asiler 

taraf mdan kesilmiş ve Madride giden 
bir zırhlı tren za.ptedilmiştir. 

Bilbao ve Santanderin asi tayyare
ler tarafından bombarclnnanı devam 
etmektedir. Bu bombardımanlara ma
ni olmak istiyen iki hükiimet tayyare
si dil ürülmüş ve Asturyadaki tayya
re meydanı da bombardıman edilerek 
mcyd ndaki iki tayyare tahrip edil
mi tır. 

Atina 'l:1 - Almanyanın propagan· 
da nazırı Göbels Moradaki eski eser
leri, harabeleri gezdikten sonra Ati
naya dönmüştür. 

Naz r şerefine verilen bir ziyafette 
gazetecilerle görüşmüş, seyahatiaden 
memnun olduğunu söyledikten sonra, 
bazı ecnebi memleketlerde bu seyaha
ti He Balkanlardaki komünizm aleyh
tarlrfmr artırmak gayelerini güttüğü 
hakkında çıkarılan şa)ialan tekzip 
etmiştir. 

Göbel.fi, esasen komünizm aleyhtar
lığının otomatik bir surette ilerledi
ğini bildirerek seyahatinin tamamile 
husust mahiyette bulunduğunu tek
rar etmiş, Yananistanrn komünizm 
tehlikesini bertaraf etmekle ispanya
nın feci akibetine düşmekten kurul· 
duğunu söylemişir. 

Madrit polisi, Sen Antonles hapis- ı----____ .. __ . -"'--·---·: 
nesinde bulunan siyasi mevkufların ! 
ırlması için kurulmuş bir komplo- H A B E R : 
meydana çıkarmıştır. Mahpuslar, • 

r 'r. i civarında asilerin top ses- lstanbulun en çok satılan ha·! 
~ i itince kaçmak Uz.ere gard.i- kiki akıam gazetesidir. ilanla ·E 

,,ı rla bir anlaşma yapmışlardı. rmı HABER•e verenler kire ·İ 
Katalonya hükfunetinin yeni kabi- d J : er er. : 
i Rırselonda. teşekkül etmiştir. Ka ...................... ._. ................. ....-•••••••• : 

MC~DE 

nasyonalizm asrında scrbe8tliği ve 
müs:niliği milletler için sade bir hak 
olaral( telakki etmeyiz: Cihan sulhu 
ve saadeti için bunu tek çare olarak 
tanırız. Suriyelilerin llür ve müstakil 
olarak yeni tarihlerini inşa e.ttikleriıı.i 
görmek, en yakın komşu ve en eski 
dost olan Türkiye Kemalistlerini bil
hassa bahtiyar eder. 

Suriyeliler şüphesiz bilirler ki Fran 
sa ite Türkiyenin harp sonrasr nıiina
sebetlerinde sık srk hoşnutsu:rıluğa ve 
gerginliğe sebebiyet veren bir Sancak 
ve hudut metıJele!'li Tardır. 

300 bine yakın Türkün tam bir vah
det ve tekasüf içinde yaşamakta bu
lunduğu nuntakaya hususi bir idare 
'erilmek taahhüdü. bir türlü hi bir 
netice almadıktan başka, hudut üze
rinde, her nasılsa k:a~kçılığı ft tah
rikçiliği himaye eden bir politika ıU
dülmüştü. 

Bu politikanın Pariste de tercih ve 
teı-tip edilmemiş olduğuna ve nasıl 
olsa me.rkezln kontrolünden az çok 
sıyrılabilen mahalli entrikalardan He
ri geldiğine inanmaktan ve Fraıu1a -
Türkiye dostluğunun nihayet bu aykı
rıkhlda:r dUZeltecıne em.nıyet eım~K

ten usanmamış:zdır .. 
Fransa ile Suriye arasında müzake

reler başladığını duyduğumuz ''akit, 
istifade edilecek en iyi fırsatın elde 
edilnıış olduğunu düşünerek ferahlık 

du) muştuk. Halbuki Türkiyeden ge-

çerek memleketleri~e dönen muhte
rem ır.urahhaslar.o Istanbul gazetele
rine \ermiş oldukları mühim beyanat 
herk i oldukça derin bir hayal suku
tuna uğratmıştır. 

Cereyanmdaıt asla haberdar olma
dığımız Suriye müzakereleri sırasın
da, 2SO bin Uk bir Türk kesaf etinin ta
ahhiit altıDda bulunan hürriyet hak
larının unutulmuş ohnasnu, siratle 
telifi ediHcek bir sühQI eseri olarak 
kabul etmemek güç olar. Muhterem 
m urahhaslann sözleri aras:ndaJd 
Türk ekalliycti. tabiri ise hiç yerinde 
değildir: 

Sancak Türklüğü. bir itilifn:ımeain 
hudutlarınr ayna tayin etmiş olduğu 
bir 111ıııtakanın büyük ekseriyetidir. 
Münakaşa olunan mesele Suriye aıın
takası içinde bir ekalliyet davası de-

ğil, ayrı bir mıntakanın halk ekseri
yetine hukuk vermek da\"38Idır. San
caklılar da Suriyeliler gibi talil•rlne 
hakim olmahdırlar. 

Böyle meseleler ilk aıalarda kolay 
hal olunur. Ve aralan.da hi~bir 
menfaat tezadı olmayan, bilikis aü
nasehetıeri mütemadiyen müsbet ola
rak inkişa.f edecek olan iki milleti•, 
boş ye.re sinirleri gerilmeksiı.ia ve aa 
biyet, akıl sağlığına engel olmaksızın 
ortadan kalkar. Hürriyet bayramı 

yapan astı Suriye halkı hürriyet pren
siplerinin en basit ve tabii icaplannı 
şüphesiz reddetmek istemez. 

Memleketimizden geçen muhterem 
murahhasların Türkiye halkının Suri
yeli kardeşlerine ne derin dostluk his
si ile bağlı olduklarını gördükleri ka-

Sinema .zevkinizi 

SAKARYA 
tamamlayacak 

sinemasıdır 
Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz.•••••••• 

İ'"''-'tered& v:~--ı ilimlı· bir ,._..;,w:-si için bir takas sistemi ihdasmı istiye· ~· ~ı.a A.Mti~ 
cektir. bqına bu felAket ~mi§tjr. 

Fransız mallye e.ncDmenl Bu aslan ~yyar bir sirkten~ 
kabul ettı dört kocaman erkek aslandan bieydi. 

Paris 27 <A.A.) - Mebusan meclisi Aslan kafesinin bekçiai, kafem t. 
Maliye komisyonu. Maliye nazırının i- mizlemekteyken, hayvanlar birden il· 
zahatıru müteakip derin tetkiklerden &on vışarak eehir ahalisine hiç nmmadık
ra para e&asınm değiştirilmesi hakkın _ ları bir numara yapmışlardır. Öyle 
daki kanun layihası a:addesini 12 mu- bir numara ki, uzun zaman hatırala
halif ve 7 müstenkife. karıı 20 reyle 0 . rmda kalacaktır. Şehir ahalisi aokak· 
bul etmiştir. larda paniğe uğramış, kaçışmaya baş 

Sosyalistler, radikal sosyalistler lcbt~ lamııtır. 
ve sağ cenah ile merkez aleyhte rey ver Aslanla k&.r§ıla.şan Vita.rd ürkın.U.t. 
mitler, komünistler müstenkif kalımı- fakat itidalini kaybetmemiıtir. Dar
&ardır. duğum yerde kaldnn, diyor. Allan 
lavlc;re frangı da dU•DrUIUyor 

Berne 27 (A.A.) - 1sviç.rc ajansının 
tebliğ ettiğine göre federal meclisi fran 
gın dütürülmeai hakkında Fransanın it 
tihaz ettiği kararı tetkik etmek lizere 
cuma ve cumartesi günleri toplantılar 
yapmı§ ve İsviçre milli bankasının altın 
stoku İsviçre frangına karıı yapılacak 
her turlü taarrıuu daha. uzun müddet 
durdurmağa kifi bulunmakla beraber 
umumi ahval ve §CI'aitin i&visre frangı
nı aa OU§urmeyt nrnri ınırtt-ıtn' """-=t· 
hede etmiştir. 

Federal meclis dünyanın büyük dev· 
Jetleri ve bilhana İngiltere, Amerika, 
Fransa tarafından paralann beynelmi
lel istikrarı için yaprlan gayretleri ve 
h'riçre Fransaya imtisal ederse bu gay 
ret]erin kolaylaınuı olacağım nuan 
itibara alarak İsviçre frangmı dütümıe
ğe karar vermi~tir. tniçrc frangı dahil
de eskiden olduğu gibi kalacaktır. 

Bh starlln 102 frank olacak 

Londra 27 (A.A.) - Akşam gazete
lerinin son tabılannda para kıymetinin 
indirilmesi meselesinden uzun uzadıya 
bahsedilmektedir. 

Liberal Star guetcsi, üç devletin 
vermiş old.uklan bu karan iktisadi kon
fuanıun uğramış olduğu felaketli aka
mettcn sonra ümit bahşedecek en iyi bir 
haber olarak karıılamaktadır. 

Sunday Times yazıyor: 
"M. Blum, bütçe muvuenesin.i bir 

türlü temin edcm.cmiJ olan seleflerinin 
kendiiinc bırakmıı oldukları pek nuik 
bir mali vaziyete tevarüs etmiştir. Şimdi 
yapılacak şey, frangın alt:na karp is
tikWini muhafaza etmekte olan İngiliz 
dövizine niabeten kıymetini tesbit et
mektir. Bu kıymetin yüz ile yüz beı a
rasında oynaması muhtemeldir. Şu hal
de me&eli sterling 102 frank 21 olduğu 
zaman İngiliz lirası 4,56 dolar olacak • 
tır. Halihazırda tatbik edilmekte olan 
fiyatlara göre bu muadelet, üç müstah 
sil milleti ayni plana koyacaktır .. ,, 

Karar Nevyorkta iyi kar-,alendı 

Nevyork 27 (A.A.) - Fran:sarun frank 
kıymetini indirmek karan, burada nik
bin bir hava yaratmıştır. Mühim bir 
hububat müessesi, frank kıymetinin in
nirilm~si sayesinde iptidai maddelerin 

dar ~ancak Türklüğünün mırabile 

Kene ne kadar kardeşçe allkadar ol
duklarıaıhiseedecıekler ve kendilerini 
huduttan itibaren kucaklayacak olan 
vatandaşlarına hudut berisindeki mü
şahedelerini nakledeceklerdir. 
MtıHlenbt ieap1annm gerektirdiği 

üzere sarfll ınösbet ve katt bir ltal tar
zına baffanm?.Smda geciki!miyettflnf 
iimlt ederek misafirlerimizi teşyi et-
mek&efi.L 

baheçden avluya geçti. Girer girmez. 
tekrar sokağa çıkmaamm ~ntıne ~
mek üze.re kapıyı kapadnn. Ve evin 
dtşmdan doğru yürüyerek orta kapr-
da.n girdim. Kanını ve 1mmm ~ 
ten haberdar ettim. Evtn lçenıiııdm 
geçerek mutfağa girdim. Aa1am on.aa 
burnunu kmııldataiak IOılurtem. gfJr. 
dilin. Aslan tekrar geri Mndl. Çiçek 
ler arasında kayboldu. 

Çok &Umıeden ~ ~ Kom· 
~M. 1-h~ tıh\Il: o....ı. Ja ıı.; 

ri isimli bir kacbn hayvanı yat.ak ·
unda görünce. ~ knn,ıldama-
mıg, fakat ulan bir ~ evin 
oturma oda.smm penceresine gelmif 
ve kırdığı camlardan da bir hayli ya
ra aldığı esnada tabancalarla, tüfek
lerle polis yetişmiştir. 

Hemen bahçenin etrafına w evin 
ön tarafındaki yola demir parmaklık
lar gerilmiştir. 

Sirkin bekçilerinden biri. hayvanı 
tekrar kafesine götilrünceye kadar ya 
rım saat uğraşmıştır. Bu esnada kafe
sin etrafına silib.Iarmr tevcih etmiş 
olduğu halde bir silrü adam bekliyor
du. 

"Pa§&" isminde olan bu aslan tam 
iki saat serbest bayat yapmılbr. 

Pap, Va.tarcı isimli ilk yabancı in
sana tesadUf etmeden evvel. içerisinde 
dört aylık tıir bebek balunan bir el a
rabasının üzerinden atlam1'. bir bah
çede birkaç tane tavuk öldilrnıUştUr. 

Sirk kafesinden kaçan diğer üç u
lan o kadaı serbest kalamamışlardır. 
Birincisi, kafesten kaçar kaçmaz ya
kalanmıştır. İkincisi sirk midillilerin
den birini o bdar fena hırpa.laml§br 
ki, midilliyi öldtlrmek mecburlyetı hl
sıl olmuştur. Fakat ulan hemen ya.
kalanmış kafese konmuştur. 

Üçüncü aslan, kendisini takip eden
leri geni§ tarlalarda umn bir mukave
met yanıma tutmuştur. Kabili nakil 
bir kafes ve melıaretli manevrala.r 
karşısında o d~ sirkin civarmd& bir 
hendekte yakalınml§br. 

Kimse incinmemiştir. 

SURAT ASRlNDA.Kt ztHNtYETr..Eıt 
- Çabuk ol. 
- Nereye git:liyonızt 
- Bilmiyorwm! 

~ ... 
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Günün meseleDerlnden: 

Alman tehlikesi 
karşısında Fransa 

Ne vaziyettedir, ne yapmahdır, 
neler yapabilecek . haldedir? 

Yazan: Fransız generalı Pol Azan 
Almanlann aaker'Uk müddetini iki 

seneye ~ t1e Nürenherg kon 
gresinde ~Zenilen nutuklardan son
ra JPnınaada "Alman tehlikesi" mev
zubahs oJmağa ~üım'ı7fır. Bu müna-

sebetle Fra118Qmn n6 'YG'J'f'l48" ldzım
ge'leceğiM dair Franaa Generaıım. 
elen PoZ Azan bir seri makale ya..-mak
tadır. Bunlardan 'birinci.rini geçen giln 
rlercetmi§tik; bugün de ikincisitıi ko
yuyoruz: 

şey çoktur ve elde edilecek neticelere 
de bel bağlanabilir. 

SUratle yürüyebilmek için, fabrika
ların ve t.ersaııelerir.,.[: C'alışması JA.. 
znndır. Bugllnlrll ytırtl' ıe, ve bilhas
sa grevlerin ihdas ettiği gecikmelere 
bakılırsa, kuvvetli düşman karşmnda 
mal?.eme notkasından pek fakir bir 
vaziyette kalınıya mahlillmuz. Yürü
yüşümUzU süratlileştirmemiz 13.znn
drr. Bu, amele için bir mesleki ve bil
bassa bir ahlakt şuur meselesi haline 

Almanya sulh istediğini söylüyor. J:e?melidir. Eğer, ameleler bugilnkü 
Eğer, vaadinde durmuş olsa, bu sözU- vaziyyetlere müdirleriyle el ele verir 
ne herkes inanabilir. Halbuki, gerek ve son kanunların yardnniyle kolay
malzemesini yenilemek, gerek gençli- laştırılmış olan işinde vatandaşlık va
ğini koyu bir milliyetçilikle yetiştir- zifesi şuuruna sahip olarak çalışırsa, 
mek üzere hazırlayışı, onun bu isteği- mesaisini hem iç rahatlığiyle yapmak, 
nin sadece sözde kaldığını gösterir. hem de zamanında tamamlamak im-

Almanya, sinirleri gerilmi§ ve umu- kanlarmı elde etmiş olacaktır. 
mt seferberliğe yakın olan bugünkü Bu mesele, tayyare ve deniz ic;in 
halini uzun müddet muhafaza. ede- bilha.588. çok mUhiındlr; c,;Unki1, bu 
mez. Diğer taraftan, Jntikam fikri. meslekelrde malzemenin en az insan 
1!>18 harbine iştirak etmiş gene- ta~ından kulalnılması. ~eticesi bir 
rallerin kafasmda iyice yer ettiği i- mesaı fazlalığı mevzuubahıatır. 

Kara ordusunun kuveti mevzubahs çin, münasip zamanda Hitler'in vere-
ceği korkunç bir scrgüreşt işaretine olunca, eğer miktarı fa.zlalaştmnak 

istemiyorsak, kıymetini arttmmya 
atılmıyaca.k hiçbir Alman tasavvur mecburuz. Bunun için tek çare, bUWıı 
edilemez. Binaenaleyh, bu vaziyette ., . .. . bUyUk devletlerde yapıldığı gibi, kili 
Alınan~~"'; =~ ;x>yl~ : derecede bilgili olan gençleri silah al
igaret.e ıy e e a e ge e tında toplamaktır. Meseli, Sovyet 
ğini di1şünebiliriz. Bu tarihten it!iba- Rusya.da, 19 la 20 yaş arasındaki genç 
ren, imali itmam edilecek olan mal-

7.emesl eekfmeğe ve gözleri daima açık 
olan diğer Avrupa devletlerinin gay
reti netioeai &det ve teknik noktasın
dan f aikiyetini kaybetmeye başlıya

caktır. 
Şu ha.lde, 1937 senesi, Fransanın 

CQk..11vam1' hulumnnm..mc.cb.m:._olduğu 
mUhim b·r ~ne olacaktır. 

ler, senede iki ay kızıl ordunun kamp
larma iştirak ederler. Bu yaşa gelin
ceye kadar da, atıcı, müteha.8818, tay
yare pilotu olarak 13 milyona yakın 
azası olan "Ossoaviachim" denilen ce
miyet tarafından hazırlanmış vaziyet
tedirler. 

Avni au~f.lA:: Jl'rson.Aad&::-da. ~~. 
çocukluktan itibaren askeri hizmete 

f hnacak tadblkler hazırlıyacak, ve silha. altına almma-
lttifaklar, pyet sağlam esaslara dan evvel iki sene mecburi devamı o

bağlanmıpa, bir tecavüze kargı vazi- lacak bir teşkilat dllşUntilmesi lbnn
yeti kurtarabilirler. Bu siyasi mesele- dır. 
nin mes'ut bir tanda halli bizzat Fran Bundan b3Şka, bilhassa, gençliğin 

sanın kuvevetine bağlıdır. Binaena- maneviyatını yükseltmek, kalpleri
leyh, daima bir milli gayretin lüzumu nin derinliklerinde uyuyan Fransa 
üzerinde ısrar etmek icap ediyor. muhabbeti canlandırmak icap ediyor. 

Askerlik müddetini uzatmalı mı? Çocuklanınızın kafalarını bozmak ia
Bu müddet buglin 17 mart 1936 ka- tiyen, onlan vatandaşlarmdan nefre
nuniyle tesbit edilmiş bulunuyor: te ve sınıf mücadelelerine silrilkliyen 
"Parlamento tarafından da tasdik e- acemi çobanlan derhal tecziye etme-
dilen ve 15 Mart 1935 tariihnde hükii- lidir. 
met tarafından verilen karar muci- 1792 deki insanlan hiçbiri hürriyet 
bince, askerlik müddeti on iki aya al- a§kın vatan aşkından ayırmıı değil
tı ay ilavesiyle .. ,, lerdi. Bu iki his, mUsamahakir ve her 

Bu mUddeitn fazlalaştınlması mem vatandaşın hakiki yeri olan bir cllm
leketin bugünkü vaitıerine ve bilhas- huriyette daima gözönUnde bulundu
sa parlamentonun arzularına zıt ola- nılması lhımgelen iki kıymettir. 
caktır. Fakat, bu müddeti tadil etme- Askeri hazırlık, ve manevi hazırlık 
den, kanun metnini tavzih ederek aa- maalesef uzun senelere muhtaçtır; o 
kertik müddetini iki seneye çıkarmak kadar ki, askerlerimizin kıymetini ta
pek iJA milmkUndUr. Geçen sene, M. dil, bir hamlede yapılacak iş değildir. 
Senac ordu komisyonuna verdiği bir Binaenaleyh, 1937 de mutasavver 
raporunda şöyle söylUyordu: bir harekete kargı ancak kemiyeti faz 

HABER - ".Akşam J)OStdı 

Tonton amca-

non Dik aşk 

Dşaıretn 

"Askeri hizmete davet hakkındaki la!qtırmak c e h d i n i gösterebiliriz; 
kanunalr, parlamento tarafından da §U halde, biz, her mUca.delenin esasını 
tasdik edilmiş olan umumi bir kaide- teşkil eden kuvvete sahip olmak mru
ye göre, ancak bugünkü vaziyeti der- retiyle kargı kargıyayız. 1914 11, ve 

pi§ eden kanunlardır.h vaktinde kabul edilen tlç aene askerlik ı--------------
Binaenaleyh, biz sadece iki aene1ik kaıauııumm mucbev! teeirinl habrh-

bir kanunla yaşıyoruz demektir. yalım; 1818 l ve Amerika muavin kıt-
Almanyayı mevcut asker miktarnu alarmın yaptıklarım dtl§Unellm. 

arttırmak gayretinde takip etmeye ge Şüphesiz, Almanyanm bbe hilcumu 
lince, bunu yapamayız. Mllelti sıkma- hayret uyandmcı bir hAdiae olur. Bu 
mayı ve hoşnutsuzluğa sUrükelrpeme- gün, bls cephede 1.100.000 a mukabil 
yi dlltilnürUz. Fakat, eunu da il!ve e- 400.000 askere sahibiz. Binaenaleyh, 
delim kl, askerlik hizmetini uzatma- bu mJktarm biraz daha fazlalqtml
makla beraber, bir başka hal çaresi muı, arkadan yeni aaker gelinceye 
de düşünmeye mecburuz. kadar, hem cephenin, hem de cephe 

v gerlainJn. mildafaasIDJ imkAıı altma a-
ıl~~ .hakımmdan yapılacak ne lablllr. Ne dll§Jl'Nldaıı, ne de mee'uli

vardır . Bizim gayretimiz, Almanya- yetten korku.su ohmyan tefler kendi
nm sillhlanına vaziyetiyle bizimkini Jerinl böyle bir endll8(1en kurtaramaz 
ayar etmek olmalıdır. ıar. 

MUteh&SSI!llar gnıpu teşkilatı, mü- -------------
dafaa hatlarındaki ve cephe ile cephe 
gerisindeki mesai, piyade toplarmm 
-.U, tayyare imali, sUratli bile olsa 
kredi~rln muntazam tevzii mevzu-

baha olunca JDelele büyük bir ehemmi 
Yet kuamr. Bu aalıalarda yapılacak 

OtobDs alıyorum 
Acele olarak 1' • 16 Jdellik bir oto 

btla almak istiyorum. Satmak 18tf. 
yenlerin her gUn Sirkeci Balıkesir o 
telinde Bay Bedriye mUraca&tlarL 
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Kuduz 
s~ne evvel bugün 

mikrobunu keşfeden 
Pastör öldü 

698 sene evvel bugün 
Aragon kralı Valaoslyayı zaptettl. Elli bin 

lslam muahcır perJşan bir halde 
şehirden çıkarıldı 

Adı anıldığı vakit bütün ilim alemi· 
nin ve beşeriyetin önünde saygı ile 

eğildiği kuduz mikrobunun kaşifi 
J>nstör, 41 sene evvel bugün hayata 
gözlerini kapadı. Burada onun ciltle
re sığmayan eserlerinden bahsedecek 
değilim. Galip Ataç tarafından ter· 

elime edilmiş olan Rene Valery - Ra
dotun "Pastörün bayatı" adlı eserinin 
son kısmından büyük Alimin son gün
lerine ait hatıraları kısaca kaydedece

ğim. Pastör, hasta döşeğinde iken eli-
ni sıkanlara hafif ses ile: J 

"Ah, yapılacak daha ne kadar çok 
işler var!,, diyordu. 

Madam Pastör iie kızının okuduk
ları şeyleri dinlerdi. Her vakitki gibi 
tercümei hal kitapları kendisini ala

kadar etmekteydi. Büyük hatıralar
dan bıkmazdı. Büyük vakaların bir 
çoğu kendisine gençliğinin heyecanla
J"Inl hatırlatıyordu. Fakat fatihlerin 

şan vt şerefini artık aynı gözle görü
yordu. Pastörün kuvveti giinden güne 

düserken felç artıyordu. Söz sö,Jeme 
si gittikçe daha güç olmuştu. 

Eylftlün son haftasında artık yerin
den kalkacak kuvveti kalmamıştı. Za
afı son derece ~di. Eylulün Z7 sinde 
bir fincan süt ~ermek için yatağının 
başına geldikleri vakit ümidi kalma-

mış bir tarzda "artık kudretim yok.,, 
dedi. Bakışı tarif olunmayacak bir te-
vekkül, saflık n veda ifade ediyordu. 
Başı yastığının üzerine düştü. Uyı:do. 

lansiya Aragon kralının askerleri ile 

doldu. 
EIH bin müslüman şehri terkede

cel.lerdi. Muzaffer askerler girerken 

mağIOp şehirliler l.ıo.} unları bükük, 
fakat ölümden kurtuldukları için 
memnun gidiyorlarW. Bu memnuni-

Lul Patör 

yet çok sürmedi Vilna boğazında pun 

kormuş lspanyollar bütün muhacir

leri soyuyor, mukavemet edenleri öl

dürüyor, genç kadınları kaçırıyorlar
dı. 

Bu aldatıcı dinlenmeden sonra birden 5) ft !?\\al trft c •• ft 
bire. nezi halinin kısa. kesik kesik ne- IF" .,,, lYJ~eır ne 
fesi meydana ~ıktı. Ellerinden biri 
madam Pastörün yahut ailesinden bi

rinin elinin içinde idi. öteki eli bir 
put tutuyordu. Sadeliği ile bir höcre
ye benzyen bu odada, 1895 yılı eylOlü-

nün 28 inci günü, 41 sene evvel bugün 
ailesinin ve talebelerinin arasında 

gözlerini kapadı. Saat öğleden sonra 
dördü kırk gtçiyordu. 

Valansıyanın zaptı 
Aragon kralı Valansiyayı istila et

meğe karar vermişti. Ferdinand da 
Kurtubayı ele almak için hazırlıklar 
yapıyordu. 

lspanyollar bütün is lam lığı ispan
ya topraklarında silip sUpürmeğe ah-

detmiş bolonoyorlardr. iki kuvvet 
birleşerek Garnata üzerine yUrümeğe 
karar verdiler. Aragon kralı Valaasi-

ya civarında seksen bin kişiJik bir kuv 
vet toplamıştı. Kral, şehri almağa 

and içmiş, İncil üzerine yemin etmiş
ti. Valansiya hakimi lbni Zeyyan Go

nata Melikten yardım istedi. Fakat 

Gonata Meliki ancak kendini muha

faza edebilecek vaziyette idi. Yardım 
isteğini reddetti. 

Kralın kuvvetleri gittikçe şehri sa
rıyordu. lbni Zeyyan Vadiülebyez şi-

ağDoyabBDen 

gözBeır 

mallndeki kaleleri krala vermek ve 

her sene ver.O vermek şartlle sulh 
teklif etmek mecburiyetinde kaldı. 
Aragon kralı: Geçen hafta Holivutta beş 5ene müd. 

- Incil tizerine yemin ettim. Şehri deıli bir /ilm kontratı imza etmq • 
teslim almadan geri dönm•yeceğim •• lan aktris ve luıvanende Marion Ta ey, 
cevabını verdi. bir~ok film yıldızlannı kıskandıra alı 

Halk, karş: durmağa imkan olma- bir allah vergisine malil;tir. 
dığım anlıyor, teslim olma! diye 1bni /şidildiği zaman kendini hiç vo 
Zeyyanı teşvik ediyordu. madan gözlcrinJ_. llfln"f akrtarak "lai' 

1238 yıh 28 eylOl günü 698 sene ev-,ve ağlamayı i&.ediüi kadar deı• ı ec 
vel bugün tehir kapılan açıldı. Va- ıircbilir. 



. . ~ . 

: ·:~· :~.·~·- :~'. ~(.ı-· "; .. :'. -;:,-<~·,: ·~: '. ·.<>; .. • 

Su topu turnuvamızı 

Galatasaray A 
takımı kazandı 

Müsabakalar çok heyecanlı oldu. 
Sankırrnızılllar büyük şanssızllkla

nna rağmen muvaffakiyetli bir 
oyun oynadılar 

Gazetemiz tarafından tertip edilen ve evvelki gün Moda yüzme havuzunda 
başlanmış olan su topu müsabakası, dün büyük bir muvaffakiyetle bitirilmiştir. 

Cumartesi günkü müsabakalar 
G:ılatasaray küçükler A - 1 ikinci haftaymda Beykoz iki gol da-

l. S. K. ha atarak (..J.-2) kazandr. 

:Maç Galatasaraym hücumile baş· Galatasaray kUçükler rA) -
ladı. tık anda direkten geri gelen topu Beykoz kUçilkıer (A) (Final) 
Şefik i~eri attı. llk dakikada Beykozlular bir gol 

Bunu Galatasarayın güzel pasl:ışma yaptılar. B;raz sonra Galatasaray be
netice.sinde sıkı bir ~ütle il~inci golü raberliği temin etti. 
takip etti, Oyun çok asabi ve heyecanlı devam 

Küçilklcr arasında gazetemizin Su 
Topu bi~i Ga?.;dasaray talcımı 

kaptanı kupayı kazandıktan sonra 

Oyun l S. K. kalesi önünde cereyan 
ederek üçünü gol oldu ve hanaym 

(3-0) Galata.sarayın lehine bitti. 

İkinci haftaym tamamile Galatasa
rayın hakimiyeti altında ge~erek (7-0) 

netice lendi. 

Galatasaray (B) - Beykoz 
bUyUkler (A) 

Tarafeyn kun·etlerinin tcvazunu 
bu masın son derece çetin aynı za
manda heyecanlı olmasına sebep oldu 

Beykoz takımının yiizücüleri niı-;be. 

ten daha seri olduğundan topu ekse

riyetle onlar kapıyordu. Buna muka
ı b'il de Gala tasa rayın müdafaası son 

, derece kuvvetli idi. Galatasarayın se

ri bir muhacime malik bulunmaması 
gol çıkartmamalarının yegane sebebi 
idi. 

Birinci devre (2-0) Beykozun lehine 
bitti. 

ikinci haftaymda Beykozda yor
gunluk alfı.imi göründü. }'ıtratın sıkı 

bir şütile Galatasaray ilk golünü kay

etti. Beykozlular derhal mukabele 

ederek vaziyet (3-1) oldu. Biraz sonra 

Galatasaraylılar bir gol daha attılar 
ve oyunun sonlarına doğru oyun:.ı Bey 
koz kalesinin önüne intikal ettiren 

GaL-ıtasaray yine Fıtrat vasıtasile 

üçüncü golü kaydetti ve maçı :3-3 be
rabere bitti. Bu oyunda Galatasaray 
kalecisi Celal bilhassa muvaffak ol
du. 

Oalabsara v (A) - Modas,or 
J{uvvetli GalatJısaray $akımına kar

şı Rumlar son derece zayıftı. Maç 

baştan sona kadar Huml:ırın k.ılcsi 

önünde cereyan etti ve ilk haft:!ymı 

(4-0) bitiren Gnl:ıtasaraylılar, ikinci 

kısımda da (6) gol daha at.ırak (l0-0) 
maçı kazandılar. 

Galai uaray M!çUkler (B) -
Dcykoa kUç!Udar (A) 

Dldnd dcyre (2·2) berabere bitti. 

ediyordu. Nisbeten daha şuurlu Qyna
yan Galatasaray kü.;ükleri 3 üncii da
kikada Ferdinin elile ikinci golii de 
kazandılar. 

Akabinde bir tehlike geçiren Gala
tasarny, kalesi Efdalın muhakkak bir 
gole mani olmasile kurtuldu. Biraz 
sonra ~ykoz beraberlik golünü pe
naltıdan kazandı. Şefik uzaktan bir 
sıkı şütle vaziyeti Galatasaray lehine 
~evirdi. Vedat Galatasarayın sayısını 
4 e çıkardı. Giizel bir kombinezondan 
sonra bir gol daha yapan sarr k.rmı
zıhlar oyunu (3-2) kazanarak küçük
ler kupasmr hak etmiş oldular. 

Pazar günkü 
müsabakalar 

B ~ykoz (A) - Modaspor 
Bey kozun yüzmedeki tef evvukuna 

ı-ağmen Rumlar çok güzel paslarla 
oynuyorlardı, Bir dakika sonra Rum
lar ilk golü atıyorlar. ~)koz btraz 
a~ılır gi·bi oluyor ve müsavatı temin 
etmeğe de muvaffak oldu. 

Maç aynı suretle devam ediyor. Ve 
haftaym bitiyor. İkinci devrede Bey
koz Fuat vasıtasile iki gol attı. Rum
lann .seri bir muhacimi olsa pek iyi 
oynayacaklar. Kusurları pek geri 
kaçmalarrncla Rum kalecinin hatasın
dan üçüncü gol oldu. Biraz sonra 

Kiit;üklcr arasında Su Topu şampi
yonluğıuıu kazanan Galatasaray 

'akımı 

Beykozlular dördiincü golü atarak 
oyunu (4-2) kazandılar. 

Galatasaray (A) - Beykoz 
Turnuvanın en mühim maçr Gala

tasarayla Beykoz takımları arasında 
idi. Galatasaray: Oğuz, Kemal, Or
han, Halil, JJ.l<rhmut, Suat, Vchap. 

BE:ykoz da: Vedat - Biilent, !Jalı
ri - Sa/fan, lskcndcr, .'Jlckin ve Ad
nandan mürekkepti. 

Müsabaka Galatasarayın hücumile 
ba~ladı ve otuzuncu saniyede HaJil 
Mahmuttan aldığı bir pasla ilk golü 
kaydetti. 

Akabinde Vchabın şütü de kalenin 
direğine çarparak geri geldi. Oyun 
oldukça sert oynanmakta idi, dördiin
cü dakikada seri bir akın yapan Gala
tasaraylılar Vehap vasıtasile ikinci 
gollerini de attılar. 

Bu golden biraz sonra Suat ürüncü 
defa topu Beykoz kalesine soktu • 

Oyun sarı kırmızılıların kahir üs
tünlüğü ile devam ederken hakenı Ga
latas:ıray kaptanr Kemali meçhul hir 
sebepten dolayı dışarı çıkardı. Ru 
yüzden Beykozlular bfr gol kauınarak 
birinci kt~m: 3-1 mağJQp bitfrdfler. 

lkir..ci haftaymın başında GaJata-

Güneş kortlarındakl 

Dünkü tenis 
maçları 

Güneş klübü tarafından tertip edilen 
tenis maçlarının yarım ve son müsaba
kaları bugün Güneş kortlarında yapıl

mıştır. 

Neticeler şunlardır. : 

Tek erkek yarım son müsabakaların
da Baldini Sedadı 6-1, 6-8 yenmiıtir. 

Gene son müsabakalarında Jafe Vedat 

Abudu 1-6, 1-6, 4-6 mağlUp etmi~ 

ve Ba\djni ile Jafe finale kalmışlardır. 

Son karşılaşmada ilk seti Jafe 6-4 al

mış, bunun üzerine Baldininin yoruldu

ğundan bahsederek müsabakayı terket

mesi dolayısile tek erkekler kupasını 

kazanmıştır. 

Çift erkek müsabakalarının dömi fi

naline Vedat Abut - Kris, Sedat -

Baldini, Jafe - Bambino çiftleri kal

mışlardı. 

Bunlardan Sedat - Baldini çifti, İb

rahim - Armited çiftini 5-1,6-1, 

6-2 yenmiş, Jafe - Bambino çifti de 

Vedat Abut - Kris çiftini 8-6, 4-6, 

7-5 yenerek finale kalmıştır. Finalde 

Sedat -Baldini çifti, Jafe - Bambino 
çiftini 6-4, 7-5, 6-3 yenerek çift er
kekler kupasını kazanmıştır. 

Tek bayanlar müsabakasının finalinde 
bayan Grocletski, bayan Hümeyrayı 

2-6, 6-6 yenerek bu seriyi kazanmış

tır. 

Kupalar merasimle galiplere verilmiş 

tir. 

Tekirdağlı 
Hüseyin 

Manisalı Rifata 10 
daliikada pes 

dedirtti 
Bandırmada mühim alaturka gü

reşler yapılmaktadır. Dün meşhur 

. Tekirdağlı Hüseyinle Manisalı Rifat 
pehlivanlar karşılaşmışlar ve oyunun 

onuncu dakikasında Tekirdağlı raki

bine pes dedirtmeye muvafafk olmuş
tur. 

saraylı Orhanı hakem lüzumsuz yere 
oyun harici etti. Bir dakika sonra 
Yehap da aynı akibete uğradı. Beş 
kişi kalan Galatasaraylılar canla baş
la çalışarak galibiyeti kaçırmamağa 

uğraştılar. 

Hatta bazr bazr tam takımlı rakip
luine tehlikeli anlar da geçirtmeğe 
muvaffak oldularsa da s~n dakikalar 
da üst üste iki gol yiyerek maçı 3-3 
beraberlikle bitirdiler. 

Hakem oyunu çok fena idare etti. 
Beykozdan Bülent, Saffan, Isken

der; Galatasaraydan da Suat, Halil, 
Orhan bilhassa Kemal çok muvaffak 
oldular. 

Galatasaray (B) - Modaspor 

Rum takımının güzel pasları fakat 
devamsız hücumlarına mukabil Gala-

~lYSV~ m®~'ll:lY~ll@jfi"D : 

1 - 3 mağlQp oİduğumuz 
ikinci futbol 
maçının tafsilatı 

Fikret ile Hüsnü muvaffak.iyetl 
bir oyun çıkardılar. Takımımı 

umumiyetle bozuk oynadı 
Bugün Dinamo stadında ikinci ma- Çok fazla bir sürate malik olan sol 

çımızı İspartak takımı ile yaptık. Sa- • çıkları ortalarda yakaladığı topla ·· 
at dördü yirmi beş geçe evvela bizim- tüne çıkanları atlatarak kalemfae do 
kiler çıkarak halkı selamladılar. Ar- ru akıyor. 20 me~o mesafeden ş 
kasından Moskova ikincisi İsparta!t çekti, Burada en muvaffakıyetli oyu 
takımı göründü. Her iki takım kapta- larını oynıyarak bundan çok tehlike 
nı biribirine günün hatırası olarak şiltleri kurtaran Cihat, maalesef b 
bayrak ve buket verdiler. topu bloke eılemiyerek göğsüne ~a 

Bugünkü takım şu şekilde dizilmiş
ti. Cihat, Hüsnü, Fazıl, Fikret, Esat 
Reşat, Necdet, Sait, Fuat, Şeref, Dan. 
yal. Hakem Suphi Batur idi. 

İlk akınımız müdafaa hatlarında 
kesildi. Sağ haflarmın uzun bir vuru
şu ile sol tarafa giden topu seri bir o
yuncu olan sol açıkları kalemize ka
dar sürerek ortaladı. Merkez muha
cimlerinin kafasiyle kaleye giden to
pu Hüsnü kurtardı. 

Ortadan seri ve teknik bir hücum 
yapıyoruz. Fuat, Sait ve Şeref, ara
larında güzel bir kombinezonla önün
deki müdafaa hatlarını geçerek kale
ye geldiler. Fuat 10 metre mesafeden 
kalciyle karşı karşıya kalmasına rağ
men bu fırsatı kaçırdı. 

Soldan seri bır akma kaıemıze ınen 
Soveytler topu ani bir surette sağ iç
lerine geçirdiler. Fikret üstüne koş
masına rağmen sağ içleri srl:r bir şilt
le topu ağlara taktı. Bu gol dokuzun
cu dakikada olmuştu . 

Bizimkiler ümit etmedikleri bir an
da yedikleri golden fazla müteessir o
larak adeta bir şaşkınlık devresi ge
çiriyorlar. Sovyetler kalemizi üst üste 
yaptıkları akınlarla tehdit ediyorlar. 

tasarayın müessir ~ücumlarile devam 
eden bu müsabakada Galatasaraylılar 
bire karşı beş golle galip geldiler. 

Son maç Galatasaray A ve B takım
larr arasında idi. Galatasaray B takı
mı ortaya gelmediğinden A takım · 

hükmen galip addedildi. 

Bu suretle, GalaU:saray A takımı 
sekiz puvanla turnuvamız şampiyon· 

luğunu kazandr, ikinciliği yedi puvan
la Beykoz, üçüncülüğü altr puvanla 

Galatasaray B takımr, dördünciilüğü 
de Moda spor klübü aldr. 

Müsabakalardan sonra kü~iikler 
arasrndaki maçların galibi Galatasa-

ray küçiik tahımına ve büyükler ara
sında müsabakaların birincisi Galata· 
ray A ekibine gazetemiz tarafından 

konmuş olan kupalar verildi. 
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tırdı ve top üstünden aşarak kaley 
girdi. 

Bu golden sonra çocuklarda mah 
sus derecede bir canlılık görülüvo 
Hücum hattının bozuk oyunu n~tic 
almaktan bizi her an uzaklaştırıyor 
Günün en muvaf afkıyetli oyuncus 
gene Hüsnü. Yaptığı müteaddit kur 
tarışları 100 bin kişi çılgmcl alkışlı 
yor. 

Sol açık oynıyan Danyal hiç pas a 
lamıyor. Bütün akınlarımız bazan sa 
dan hazan merkezden ve en fazla 
münferit oluyor. Fikret bir aralık ge 
riden kaptığı topla hasım rnüdaf aası-

nı biribirine katan ince çahmlarıyle 

geçtikten sonra avut çizgisine kadar 
giderek nefis bir orta yaptı. Ve geri
den ani bir çıkış yapan Sait temiz bir 
hc:ı..Cı:ı..rıcı. uu ı..upu agıara tal<:tı .. çoıc gu-
zel ve o nispette temiz bir pozisyon
da olan bu gol dakikalarca alkışlandı. 
Bu gol 35 inci dakikada yapılmıştı. 

Bizimkiler golün hızıyle 35 inci da
kikadan 42 nci dakikaya kadar çok 
tehlikeli akınlar yaptılarsa da üç or
tada anlaşma olmadığından bir netice 
alamadık. Ve ilk devre 1-2 mağlubiye
timizle bitti. İkinci dl'vreye takımda 
ufak bir tadilat yapılarak çıkıldı. 

Danyal çıkmış, Fikret sol açığa lbra-

him sol hafa ahrunış. Saat 5,30 da 
Sovyetlerin akını ile başlandı. İlk a
kınlarını büyük bir tehlike atlatarak 
savuşturduk. Sağ içlerinin şütünü göğ 
süne çarptıran Cihat kalesini büyük 

bir tehlikeye soktuysa da Esat kaleye 
girmek üzere olan gole mani oldu. 

Haf hattından aldığı pasla miidafa

amızın ilerde olmasından istifade e -
den sağ içleri kaleye kadar girerek 
sıkı bir şütle Cihadın plonjonuna rağ
men takımının üc;üncü g-olünü ka:•rlet
ti. Sovyet 3 Türk 1. 

l<'ikretin açığa gelme!liyle kt·n·et 
gazanan sol taraftan mütemadi suret
te karşı kaleyi tehdit ediyoruz. Fa

kat ile; C'lrtanm birıbiriyle anıa.-nmA
ması nefis ortalayışları heba t~tt:ri

yor. Müdafaada Hüsnü harilt··'ade 
kurtarışalr yaparak birr.ok g0ll<'re 

mani oldu. Ve vaziyet a~ .. ~i~meden bu 
oyıın da 3 • 1 mağhibiyctimizk rıiha
yetlcndi. 

Yenebileceğimiz takıma mağ!rıp ol
mamız sırf forvetin bozuk oyunu yü
zünden olmuştur. 

Niyazi Sel 

Jtlzar 

Gazetemiz Su Topu ikincisi Beykoz ekipi 

Yazılarımızın r;okh.:ğundan (Futbol
cu) tefrik;ımızı ncşrcdemediğimizden 

dolayı okuyucularımızdan özür diler, 
bugün c:ıkma~ı lazım olan tefrikayı ya
nn aynı sayfada bulacaklarını bildiririz. 



. Dün üçüncü maçını yapan 

Romanyalı boksör, 
rakibi Y orgoyu 
mağlôp etti 

Tcodorcsku lıasmrnın açık tarafını kolluyor 

lık maçta Kiryakoyu bayıltan, ikin-ı 
ci karşılaşmasında Melihe sayı hesa
biyle mağlup olan Romanyalı boksör 
Teodoresku şehrimizdeki son müsaba
kasını dün Taksim stadyomunda Yor
goya kar!]ı yaptı. 

Müsabak8dan evvel gördüğümüz 
Yorgos iki gündür hasta olduğunu fa
kat galip gelebilmek için elinden gel
diği kadar çalışacağını söyledi. 

A~ıat:örlerı n 
rn~sabakaları 

BirB-.ci ravunt: 
lki tarafın biribirini denemesiyle 

başladı. Bu arada Yorgo bir iki vuruş 
yaptı . Bu kısım Yorgosun hafif üs -
tünlüğü ile bitti. 

ikinci ravunt: 
Bu devrede Romanyalı daha hakim 

döğüşmeye başladı. Her ikisi de şid
detli hücumlar yapıyorlardı. Mütema
diyen vücut vücuda geliyorlar, hakem 
bunları müşküliı.tla ayırıyordu. 

Dçüncü ravunt: 
İlk anda Romanyalı müthiş yum

ruklarile hücuma geçti; ravndun orta 
larında g~en hafta yarılan kaşı gene 
açıldı. Yorgo rakibinin açık yarasını 
kollamak istiyor, fakat pek muvaffak 
olamıyordu. Romanyalının mütemadi 
hücumlariylc devre bitiyor. 
Dördüncü ravunt 
Romanyalının aşikar hakimiyeti bu 

kısımda büsbütUn kendini gösteriyor. 
Teodoresku hasmının karnını kollu
yor. Üst üste sıkı sol yumruklarını 
yapıştırıyor. Yorgo sersemlemiş hal
de. Nakavt olması çok yakın. Müte
madiyen kaçak bir oyun oynuyor ve 
hatalı yumruk vurduğundan hakem
den ihtar alıyor. 
Beşinci ravunt: 

Gene Teodoreskunun hücumu ile 
başlıyor. Yorgo nizamsız vuruş yap
makta olduğundan hakemden tekrar 
ihtar aldı ve bir daha tekrar ederse 
diskalifye edileceği söylendi. 

.Nizamsız yumruk yiyen Romanyalı 

Binicilerimizin yedinci Balkan 
Yeni bir 

Viy=~~ft~!=~l~ye!!mi altt oyunları dün başladı 
milletin iştirak etmiş olduğu bugünkü Takımımızın 1-ık gu·· ndekı· 
müsabakalarda Türk binicisi Yüzbaşı 

~~r~:;u::~~~ciliği kazanmağa muvaf- vaziyeti d ör d Ün c Ü 1 Ü ktü r 
Hususi maclar: 

------------Eminönü - Yıldızspor 
Akınsporu 
mağlup etti 

Karagümrük stadında dün Yıldız 

Sporla Akmspor takımları güzel bir 
maç yapmışlardır. 

Birinci haftaym sıfır sıfıra bera
berlikle bitmiş, ikinci devrenin başla
rında Yıldızspor günün ilk sayısını 

atmıştır. 

Bunu Akınsporluların beraberliği 

temin eden golü takip etmiştir. Dev
renin sonlarına doğru iki takım gol 
adetlerini iiçe çıkarmışlarsa da tam 
35 inci dakikada Yıldızspor dördiinr' 
golü de atarak maçı 4 - 3 kazanmDy: 
muvaffak olmuştur. 

Ali Baba 
Zaharyaya 

mağlup oldu 
Yunanlı güreşçi 

1...ondosun tHlebes!dir 

Ali Babayı mağlup eden Zaharya 

Loııdra 27 (Hususi) - Nevyorktan 

bildi~ildiğine göre, kendisine 'fürk 

süsü veren "Ali Baba,, ismindeki peh

livan, Cim Londosun talebesi Zaharya 

ile bir maç yapmış ve yenilmiştir. 

Atina 27 - (Sureti mihsusada gön-ı 
derdiğimiz arkaJaşmuzdan telefonla): 
Yedinci Balkan oyunları dün Atina sta
dında Yunan Başvekili Metaksas tara-ı 
fmdan a~ıldr. 

Altmış bin seyirci koca stadı doldur· 
muştu. Geçit resminde bilhassa Türk 
atletleri çok alkı~landılar. 

1 
Açılma merasiminde atılan toplarlcı 

beraber yüzlerce güvercin de havaye< 

1 
bırakıldı. Bu güvercinlerin ayaklann· 
da: 

"Size 7 inci Balkan oyunlarının açıl
mış olduğu haberini getiriyorum,, yazı
lı ufa1t kağıtlar bulunuyordu. Nihayet 
bütün merasimden sonra müsabakalara 
geçildi. 

Bugünkü programda 100, 800, 10000 

metre düz, 110 metre manialı ve 
4X400 bayrak koşularile yüksek atla
ma, gülle ve cirit atmak vardı. 

Biz, 100 metrede derece alamadık. 
800 metrede Galip beşinci, 110 metre 

manialıda Faik beşinci, l 0.000 metrede 
Rtza Maksut dördüncü, Gülle atmad'l 

İrfan üçüncü, Veysi beşinci, yüksek 
atlamada da Pulat ikinci geldiler. Ciri
de iştirak etmedik. 

Birinci günün puvan vaziyetleri şöy 
!edir: 

Yunanistan 41 puvanla birinci, Yu • 
goslavlar 21 puvanla ikinci, Romanyalı· 
!ar 13 puvanla üçüncü, biz 12 puvanla 
dördiincü, Bulgarlar da 5 puvanla hşin 
cidirler. 

Rusyaycı giden Halkcvi spor kafilesi dost memleketin her şchrin'!e . b:'t('k 
tezahüratla karşılanmaktadır. l'ulmr dal•i resmimiz Lcııitıgraddakı wt ıkbal 

merasimini tcsbit etmektedir 

Setkst S.iitun : 
Spor 

hareketleri 

Dağcıhk 
4. 200 metrede 

bir otel 
.&lbruz dağına çıkı§lar son zaman-

larda pek ziyade teammö.im etmı~tir. 
Bu yıl Taksim stadyomunda yapılan 

Yalnız son yıl içinde 5 bin kadaı tuitfaiye festivalinin zengin programı a-
rasında spor hareketle:-i çok önemli ve rist, 5.592 metre irtifaında bulunan bu 
özençlidir. Eski devrin mahalle tulum- dağın tepesine çıkmıştır. Bu sebepten 
bacılarile cumhuriyet devrinin modem dolayıdır ki Sovyet1er Birliği Send.kalar 
Belediye itfaiyesi biribirinden gece ile Merkez Konseyi, Elbruz üzerinde 
gündüz gibi farklı idi. Kahraman itfa- 4.200 metre irtifada Onbirler sığınağın· 
iyelerimizin jimnastik hareketlerile 0 - da 200 turistlik bir otel yaptırmayı ka
kullanmızda tatbik edilen jimnastik de rarlaştırmışır. 

Büyü.le müsabakadan evvel 3 er da
kikalık 3 ravunt üzerine tüy sıklet 

Albcr Be Cihad karşılaştılar. Oyun 
çok hırçın. Yorgoyu mütemadiyen dö- ============================ 

ay,ni tezadı taşıyordu. Biri o gün gördü· Otelin kar fırtınalarına ve tipilere 
ğümüz ve iftiharla seyrettiğimiz çelik muka\•emet edebilmesi için, oteli inşa 

vücutları diğeri de pamukla tedaviye edecek olan mühendisler, Katur ve; Po

çalıştığımız dü~ük omuzlan ve cılız vü- pov, binaya müdevver çizgili bir form 
cutları yarattı, işte bu da aynı devrin te- vermişlt:rdir. Duvarlar tahtadan yapı
essürle andığım bir tablosu .... Maya ve lacak, yalnız dışına galvanize demir kap
terkipleri aynı olan bu iki eserden birin- !anacaktır. 

bir horoz döğüşüne benziyordu. Cihad 
eline geçen birçok fırsatları heba edi
yordu, netjcedc Cihad ittifakla galip 
na.n edildi. 

Horoz sıklette Coşkun ile lsak kar
şılaştılnr. 3 ravund 3 çer dakika. 2 in-

ci ravnt biter bitmez lsak abandone 
etti. 

Hafif sıklette Ali ile Muvaffak 3 
ravnt 3 dakika üzerinde karşılaşıyor-

lardı. l1k 2 ravnt Ali üstün döğüştü. 

Son ravntta Muvaffak daha hftkimdi. 

Ncticclle Ali ittifakln galip ilan edildi 

Ynn orta sıklette bahriyeli Sabı i 1 

ile Hristo 3 ravnt 3 dakika üzerinde 
karşılaştılar. İlk anlarda Sabri <;ok 

J;il1..el dö{';ıiiştü, son ravntta her ikisi 

de biribirine yapışıp kalıyorlardı. N~ 
ticede Sabri ittifakla g-alip ilan edildi 

Vorgo-Teodoresku 
Sıra büyük maça gelmişti. Evvel;i 

Romanyalı boksör biraz sonra Yorgos 
ringe <;rtkılar ve bir hayli de alkışlan

dıiar. P..omanyalının Suanyörlüğünü 

boksör Enver ile Eyüp, Yorgosun da 

~fc.Uhle futbolcu Osman yapıyorlardı., 
Orta ha:.ketni Küçük Kemal. 

iorgo 66 kilo 600 gram, Teodor<'r- 1 

ku tam 66 kilo. Maç 3 ranvt üçer da ~ 
kikada.n.. 

ğüyor. Bu arada maç bir mücadele 
halini aldı. Yorgoyu bir, iki saniye 

yerde gorüyoruz, fakat çabuk kalkı
yor ve hatalı vuru~larına devam edi
yor. 

Hakem tekrar ihtarda bulunurken 

bu defa da itiraz ediyor; bunun üzeri

ne Kemal Yorgoyu diskalifyc ederek 

Teodoresku'nun galibiyetini ilan edi

yor. Müsabakadan sonra Romanyalt 

boksörün yediği hatalı yumruklardan 

fazla asabileştiği görülüyordu. 

Netekim Yorgosu göstererek fran

sızca: Bu boksör değil, mağllıp ol

muş olmama rağmen Melih çok yük

sek bir boksördü diye bağırdı. 
Müsabakadan sonra Yorgos hake

min kararına itiraz cbnckteydi. 

Romanyalı boks{)r sıkı Y,Umruklarındarı birini atarken 

C:si Alman J'imnastigwinin diğeri de İsveç 
Otelin inşasına lazım gelen malze-

.iimnastiğinindir. me oraya kadar kısmen hayvanlar ü-
Maalesef her sahada yaptığımız dev-

zerinde, kısmen de tayyare ile t~şma
ı imi spor sahasında yapamadık. İtfaiye- caktır. 

11in spor hareketlerini seyrederken öte- Otel, ı 93 7 yılında bitmi~ olac:lktır. 
den beriden Mazhar bizim de hoca- ---------------
mızdır diye cidden çok kıymetli hoca· 

farile övünen ne~eli ve göğüsleri kaba

nk ağabeylerimizı görürken aynı vata

nın bu tattan 'C"öahrum evlatları; yani 

biz gençler teessür y&şlarımızı gözümü 

ze içirdik. Dü~Ünüyorumda acaba bi

zim hayat şe.raitimiz bün~e teşekküla-

1 tımız ve terkıp malzememız d~ha m· 
başka? Evli barklı hepsi yirmi beşi geç· 

kin itfaiye neferlerinin yaptığı bu jim

mıstikleri biz ne için yapamıyalım ve 

niçin öyle vücutiara sahip olamıya1ım. 

Yoksa gençliğin kabilıyetimi az.? 

Anlamadığım bir nokta da şanlı ve 
iı:ahram:ın orcluır.uzun knbul ettiği Al • 

man usulünü, mel:tepli gençlere tatbik 

etmemekte niçin muannidane israr edi
yoruz. 

Saiın EZER 

Siivari muallimi: ~ 
- Ayol beygirtlcıı böyle inilmez!~ 
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nalk, çapulcuların elinden kurtulmak için 
HulAgO.nun biran evvel Bağdadı zaptetmesl Ne yapalını? Halkı serbest bıra 

da şehirde kıtal nıi olsun?. için dua ediyor • kalını 
-Nedir o? 
- Askerlerin çapulculuğu. 
- Ne demek o? 
- Arzedeyim muhterem halife! GU 

neş battıktan sonra Türk askerleri 
hücu.mlarıw keser kesmez, bürçlarda 
ve kalelerdeki askerler §ehre dağılı

yorlar. Çeteler halinde evleri basıyor
lar. Bigünah halkın paralarını, eşya
sını gaspedip zevcelerine ve kızlanna 
taarruz ediyorlar. üstelik evden çı
karken adamm karnına da bir hançer 
sokup zavallı adamı öldUrUyorlar. 

Bu haydutluktan halk o derece bi
zar olmuş ve o derece bıkmı§tır ki ne 
yapacaklannı §a.§ırmı§ vaziyettedir
ler. Emin olunuz kl ekser yerlerde 
halk bu çapulcu hücumundan kurtul
malt temennisiyle Huli.gfuıun bir an 
evvel §clıri zaptetmcsini bile temenni
ye mecbur kalıyor. Hakikat meydan
da. Her gece Bağdatta bu gektlde en 
az yUz cinayet i§lenlyor, yUz hanü
man aönttyor. 

7'encanlı Şehabeddin bu çapulcu as
arlerln Jflediklerl cinayetleri, yap
Dllf olduldan akla, hayale 11ğmıyacak 
ftkence ve haydutluktan hallf e Mue
tuıma bir, bir anlattı. Mustaamı bil
ttbı bu sözleri kaval dinler gibi dinle
dikten sonra: 

- ~ lll 1 Ben llzımgelen emirler! 

veririm diye mmldandı. 
Şehabeddfn belki daha bir feyler, 

mtlmeulll oldufu halkm diğer bazı ar 
zulanın da eöyllyecektl. Fakat halife
nln manuız baktılan kare111ında bU
tlln eöyledfklerlnln hiçbir netice ver
mlyeceğinl anladığından IJUStu. Ve 
Mustasıını aelnılıyarak dıp.rı çıktı. 

Şerefeddin de kendisini takip etti. 
Mustasım odada yalnız kalınca ken· 

dl kendine homurdanarak dol~ıya 
başladı: 

- Allah belasını versin! Bütün iş· 
terime bir uğursuzluk çöktü. Hangi 
işe başlarsam, muhakak sonu çıkmı

yor. Yahut aleyhime netice veriyor. 
Gözüme GUzide denilen şu oynak 

cariyeyi keaürmiştim. Geberdi gitti. 
ZUbeydenin tam kızım olmadığını öğ
rendim, o ahli\.ksız ve hafa Hüseyinte 
kaçtı gitti. üstelik şimdi de Hulag\ı 
delnlen şu mUnasebetsiz adam gelip 
Bağdadı sardı. 

Ne aypayım? Dualarımın hiçbiri 
kabul olunmuyor. Huligftnun allahm 
linetine uğraması, mahvolması için 
az mı dua ettim? Hepsi nafile yere 
gitti. Keşki dua etmemiş olsaydım 

Diyorum ya, işte bir aksilik olacak .. 
Aksiliklerden biri de hazinemdeki 

altıncıklanmın hafiflemeğe yUz tut
masıdır. Senelerdcnberi bu hazineleri 

doldurmak için yapmadığım ij kalma
mı§tı. Bunları doldurmak için asker
lerim vasrtasiyle on binlerce köylü ve 
işçiyi geberttim. Sayısız derecede tüc
car ve zengin adamları soydum. Bi
risinde fazla para ve mücevher oldu
ğunu işittim mi, ya alevidir, yahut da 
Kur'ana halik veya mahlfık diyor di
ye herüin boynunu uçurturdum. 

Gel de şimdi sen bu kadar zahmet 
çekerek biriktirmiş olduğun canım 

altınların istülerini boz. Y oo.. Buna 
hiçbir zaman, buna asla razı olamam 
ve olmıyacağım. 

Askerlere para, i.icret vermek lAzım 
mı§. Şu fikre bakın hele! Hiç askere 
para verilir mi? Askerin paraya ne 
ihtiyacı va.r? Hakikaten muhtaç olan
lar varsa onlar da bunu tedarik etme
nin yolunu her halde benden daha iyi 
biliyorlar. Deminki serserinin sözleri 
de bunu ispat ediyor. Kolunda kuv -
vetl olup da parası olmıyan, eline kılı
cwı ve baltasını alıp geceleri yol bek
ler veya bir eve dalarak evdekileri so
yar. Bundan daha kolay ve daha buit 
ne var? 

Hatta benim de paraya ihtiyacım ol 
saydı, ben de bunlann yerinde olsay
dım, ayni tekilde hareket ederdim. 

Şimdi en yapmalı? En iyisi gu mil· 
neccimba§ıyı çağırtıp kendisiyle bir 
konup.yım. Etrafta bana ondan daha 
sadık kimse kalmadı galiba! 
Muetasım bunun üzerine milneccim 

Ubeycli çağırttı. Ubeyd ayni riyaka· 
rane sellmlarla. içeri girdi. Mustasım 
kendisine derhal sordu: 

- Ne var? Gökte neler görüyor
sun? Tebeddülat var mı? 

- Elbette! Elbette!! Gök bir daki
ka bile ayni vaziyette kalmaz. 

- Öyleyse anlat bakalım Bu f§in 
sonu ne olacak? 

- Hayır, hayır olacak inşallah! 
- Bunun hayrı, mayrı kaldı mı ar-

tık? 

- Evet, evet! Sözlerimi bir dakika 
dinlemek tenezzülünde bulunacak olur 
sanız sl7.e vaziyeti açıkça anlatabili
rim. 

- Nedir söyle! 
- Alalh HulAgflyu niçin buraya 

gönderdi? Bağdadı niçin muhasara et 
tirdi biliyor musunuz? 
Mustasım öyle bir sual kareıaında 

kaldı ki, pşa.ladı. lnsiyald bir hare· 
keUe: 

- Neden? diye sordu! 
Ubeyd söztine devam etti. 
- Düşmanlarınızı kahretmek için. 
- Anlamadım. 

(Devamı var) 

KADIMLAll BEMi 
~1'1.L'"''* il=<_/ Hnssi ~cmaın 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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İhtiyar kadın, kızgın, akıi bir sesle olduğunun farkına varamıyarak, bu 
lamet!n can evine tesir ede ede devanı eli tuttu. ÖptU. 
etti: - Anne! 

- Eğer çocuğun yanında biri bulun Artık scrzinişlere dayanamıyordu. 

aydı, halinden anlar, derhal bir ça- Göz yaşları oluk gibi boşandı. "An
reeine bakardı ... Halbuki, leyleğin at- ne! Anne!" diye boğazından hrçkırık
tıfı yavnı gibi, dUııyanm blr köşeılne lar çıt.kı ve bu heyecanına karşılık 

bek eldi. yapayalnız bırakılmq.. Havalar ao
ğuk, memleket rUtubetli., Kimse alA
kada.r değil, tabii bayle olur .. 

- Dokter mu söyledi? .. Önüne ge
çilebilirdi mJ dedi ? 

- Tabir .• Elbette .• 
Bir sUk'1t ... 

thtiyar kadın, göz yaelarmı ıllc
rek, seuiz aeuiz qlryor. Btınl§uklu, 
lm!fıldı bir el, cansız gfbl, kucağına 
bırakılmJt.. 

ismet, dayanamadı. Keneli de nasıl 

Zübeyde hanımefendi: 
- Ağlamak, sızlamak fayda ver

mez! - diyerek, kızını hafifçe itti ve 
kendinden uzaklaştırdı. - Bu işi daha 
evvelinden düşünmek lazımdı. Olan ol 
du artık .. Felftket, baykuş gibi, başı
mıza kondu. El birliğiyle daha büyük 
l:;~r felflkeitn zuhuruna mini olmalı
yız. 

Ve, yavaş sesle ilave etti: 
- Eğer kabilse ... 
La.kin, hudutsuz bir cinnete yaka-! 

Bu sözleri cümle cümle tercüme edi
yordum. Koltuğuna gömülmüş sükQnet 
le dinliyen Ballar sordu: 

- Peki, ne yapalım? Halkı serbest 
bırakalım da şehirde ki tal mi olsun? ... 

Esat bey bu suale muttali olunca 
sesine büsbütün kuvvet vererek dedi ki: 

- Muhterem kolonel, bugün Anado· 
luda bir Yunan ordusu bulunmadığını 
tabii biliyorlar. Türk ordusu, düşman 
crduıunun son c\ökUntillerini temizle • 
mektedir. Bu temizleme iti de çok uzun 
&ilrmiyecektir. Eskiden Türk milleti 
mağlO.ptu. Vatan esir edilmişti. Memle· 
ket parçalanmıştı. Halk canından bez • 
miş, her ümidini kaybetmişti. Fakat 
timdi öyle mi? Artık Türk halkı nan· 
körlükleri, küstahlıkları, düşmanlıkları 
gün gibi aşikir olan zilmrelerin ııma
rıklıklarına tahammül eder mi? Bittabi 
etmez. 

Ballar burada da dedi ki: 
- Görüyorsunuz ki vaziyet ne kadar 

nazik. Buna ne çare dü§ünüyorlar? 
- Sırasile hepsini arzedecefim. Tilrk 

milleti şerefile beraber ordusuna da ka· 
vuşmuştur. Artık kendi hakkını müda· 
faa edebilecektir. 

Şimdiye kadar istanbulda Türk ida
resinin, Türk ;>olisinin biç bir rolii yok
tu. Bilhassa Hristiyan halka kartı Aciz 
vaziyette idik. Onlar ne yaparlarsa yap 
srnlar elimiz: böğrümüzde seyirci kalı -
yorduk. Çünkü işgal zabıtası, Hristiyan 
ahaliyi onlan ırmartacak bir tekilde hi
mayelerine almııtı. Bu sözlerimden do -
layı bana gUcenmeıinler. 

İngiliz polis kumandanı atzından pi
posunu çekerek mınldandl: 

- Biz dostuz:! Açık g8ril1ilyoru.ı. GU 
cenecek ne var? 

Eaat bey sözlerine devam etti: 
- Muhterem miralay! Çok iyi hatır· 

l:ırlar lri Hristiyanlann, ekalliyetlere 
menıup kimselerin sebebiyet verdiği 

vakalara el koyduğumuz zaman bize 
müdahale ediyorlardı. Hattı, onlardan 
yakalanan mamunlan bizden ıeri alı· 
yorlardr. Artık bu vaziyet böyle devam 
edemez. 

Türk potiıl hem hak11z yere Türk 
halkını tazyik etsin: hem de karııdaki-

lcre bir ıey yapamasın. Bu gerait daire
sinde asayişin idame ve muhafazası im • 
klnıızdır. 

Şimdiye kadar Esat beyle Balların 

birçok ~örüımelerine phit olmug. on • 
larm tercümanlıklannı yapmıştım. Bu 
sonuncu mUlikat mUıtesna olmak üzere 
diğerlerinde daima mcvzua da, vaziyete 
de hakim olan Ballardı. Benim için en 
tahammül edilmez zamanlarda bile Esat 
bey sabır ve tevekkül gösterir, daima 

lanmış gibi, !smet, ineldi. Dudakları
nı, kanatırcasına ısırdı. 

- İstemiyorum! istemiyorum! 
ihtiyar kadın, gene soğuk soğuk: 
- Sus allahını seversen... Böyle si-

nir buhraı.ları, bağırmalar, çağırma

lar f!ıtemem. Çocuk. bir !Jcyden şUp
helenmiyor. Meselenin farkında değil. 
Çok şükür ki böyle. 
Odanın bir köşesinde böyle usul u

sul konuştaukta.n sonra, koridora çık· 
tıla.r. Bır hemşire, tijmeti bir mualuk 
batına götOrdU. YUzUnU aofuk suyla 
yıkadı. Bir bardak suyun içine mUlek 
kln damlatarak ona içirdl. 

- Metanetinizi kaybetmeyin, ha· 
rumcıfım ! Sabn elden bırakmayın an
cak bu sayede oflunuzun hutalıjı ile 
ınUcadele edeceksiniz. Ben de elimden 
geldlft kadar yardım ederim •• Dua da 
ederim .. 

- TeiekkUr ederim... Fakat oflum 
o derece zayıflamıı, harap olmut ki .. 

Yeniden bir hıçkırık .. 
- Atlamayın canım •. Ah nlçln bat 

langıçta mukayyet olmadınız? Niçin 
iyi ba.kmadmrz.. Yokıa kat'iyyen böy
le olmazdı •. On bet gUndenberi 1&tUc
cenbll haliyle dola.fmJf.. Bu da elbet
te onu harap etınif··· 

vakarıru muhafaza eder, hep sulh ve i· 
tilaf yolunu tercih ederdi. Onu hemen 
daima ihtiyar İngiliz kumandanının ar
zularına muvafakat ve mutavaat eder 
gördUkt-, Adeta içerler, içimden söyle • 
nir, dururdum. 

Fakat, bugün, ilk defa olarak ıneiliz 
zabitinin kar§taındı batım kaldırıyor, 

sesini yilkıeltiyor, karııhklr tartlar i
le-ri ıUrüyor, Amiyane tabirile, kafa tu
tuyordu. 

Her zamanki sabır ve tahammülü be· 
ni için için zedeliyen Eaat beyin bugUn 
kü enerjik halini zevkle seyrediyordum. 
Esat beyin bu sözlerini olduğu eibi. 
kuvvetini kaybetmekten korkarak ıert 

bir eda ile Ballara tercüme ettim. Onun 
takındığı tavır ve verdiği cevap beni 
öaha büyük bir hayrete dUtilrdü. 

Ballar da o kadar değifmitti ki duy· 
ôuğum hayret çok yerinde idi. Kolonel 
değil yabancılarla, kendi arkadatlarile. 
kendi akranlarilc olan konuşmalannda 
bile itircaı ve münakaşaya tahmmaül c

demiyen tabiyette anut bir tngilizdi. 

Halbuki Türk poliı müdürünün bu 
kendisi için biraz, biraz değil hayli acı 
olması lazımgelen sözleri karırsında 

hiç iğbirar eıeri göstermedi.. Hatta. 
ba§ını tasdik makaınındıı sallıyarak aöz 
lerimi dinledikten sonra birdenbire şu 
suali sordu: 

- Pekala! Polis müdürü bey, şehrin 
asayişinin bozulmaması ve müessif va· 
kaların tekerrilr ve tezayüt etmemesi 
için ne gibi tedbirler düşünüyorlar. Ve 
demin bahsettikleri itilaf devletlerine 
ait kuvvetlerin hangi şekildeki müdaha 
lelerinin bertaraf edilmesini istiyorlar. 
Tasrih ederek bildirsinler. 

Esat bey bu ıuale karşı dilıünmeden: 
- İstediklerim şunlardır, dedi ve a

zimkir bir seıle devam etti: 
- Evvela, ıimdiden sonra. İngiliı ve 

İtalyan polislerinin §ehrin umumi ha
yatile bütün alakaları ke!ilmeli ve ıehir 
de vukua gelecek zabıta vakalarile ala
kadar olamamlıdır. 

- Baıka? 

- btanbuldaki Yunan heyetine men 
sup Yunan jandarmaları halk arasında 

dolaşma malıdır. 

- Bunun sebebi? 
- Sebebi basit .. Halkı tahrik ediyor-

lar. Birçok vakolar olabilir. Memleketi 
istillya çalışmıı bir dü~man o:-dusunun 
askerlerini h!la görmcğe kim tahammUI 
eder? 

- Pekala! Bıışka bir §ey? 

- M. üsaade ederlerse bir iki ıey da· 
ha ıöyliyceeğim. 

lsmetçik sağdan soldan teselli edici 
nikbin bir söz bekledi ama, nafile! 

Meded umar gibi hemşirenin gözle-
rinin içine baktı: 

- İyileşmez mi ? lylle§miyecek mi., 
Hastaba.kıcı, baışını önüne iğdi: 
- !n~ııllah ... 

• • • 
Şu mektubu birlikte okuyalım: 
"Her gün gönderdiğin mclctuplar 

için şana pek çok te§elclcür ederim 
Murad. Birka9 güne kadar lstanbu'l<Ja 
gôrUfi,lrll:. Yakacığa gitmezden ~1 
b1r7cag gan latanbulda kal.acağa.. O 
ıaman ıeni görmeyi umuyorum. Ld
kitı bilmem beni tanıyacak '"'"'" 1 Kı
la ıamon içinde öyle il.ealailm, iJyle 
1ı.arap oldum ki, tanınma bir hale gel 
mi§ olmaktan korkuyon4m. Feldket 
içinde geçen ha/talar, baM ay, yıl gi
bi geJd4, Şa1«Jklanmd4 aklıar belin· 
t>erd1J Murad!,, 
Kapı vurludu. 
lamet, yazdıfı mektubuğ derhal, a

celeyle toplayıp kaldırdı. Karmakarı· 
tık bir halde çekmenin içine a.ttı. 

- Girin .•. 
Kapının eıiğinde, ZehrR, intlr.aJTıt bir 

az bozulan aa.rı sırma bukleleriyle iÖ· l 
rUldU. 

- Buyursunlar. 

- Şimdiye kadar ıehirde vukua gele 
zabıta vakal:ırına İngiliz polis kuman 
danlıklarındaki mahkemeler bakıyor v 
bu mahkemeler diledikleri hükümle 
vererek bunlan tatbik cttiriyordu.Şimd 
den sonra bu usul kaldırılmalıdır. Çün 
kil burada Tilrk mahkemeleri vardır 

Onların vazifelerine tecavüz etmek do 
ru değildir. Binaenaleyh, bu poliı mah 

kemeleri timden ıonra yalnı.1 itiltf de 
Jetleri tebaasına ait iglerle meu:ul ol 
lı, Türk tebaasının itlerine en ufak 
tekilde müdııhale etmemelidir. 

Kolonel Ballar, polis mUdUrünUn tek 
liflerini aükünetle dinliyordu. Hakıka 

ten mantıkıızlıiın, hakıızhfın, zulm 

en güzel misali olan bu mahkemeler h 
kındaki teklifine de muttali olduktan 
aonra ecne sordu : 

- Teklifleri bu kadar mı? 

- Bu söylediklerim, benim 
aklıma gelen esaslı noktalardır. 

derhal 
Tabii 

bunların teferrüatı da vardır ki bunları 
da aynca müıakere etmemiz icap eder. 

Kolonel Ballar piposunu ılgara tab
lasına bırakarak doğruldu. Düşünceli ve 

mağmum hali içinde çok yorulmuı gö

rünüyordu. Ayağa kalktı, tekrar bana 
dönerek dedi ki: 

-Pekala t Eğer, ben bütün istenilen 
~eylere razı olursam, idaremdeki itilaf 
polislerine şehirdeki nüfuzunu kullan-
dırmazaa.'Tl, kendilerinin iıtedikleri veç
hile bu nüfuıu mahdut bir sahaya inhi· 
sar ettirsem, Eaat beyefendi, son bir 
iki gündenberi §ehirde cereyan eden mil 
esaif ve r:ıiltecavizkirane vaklilann ö· 

nüne ı:eçer, asayi§l temin ederler mi? 
Ben 'fürkçe konuşmaya baılamıttıın 

ki Ballar eliyle susmamı iıaret ederek 
şunları da söyle eli: 

- Dur, sualim bitmedi. Eğer iıtedik· 
teri gibi biz ecri çekilirken bir ıcye 
karışmazsak asayiş daha fazla bozulmaz 
mı? 

Esat bey kendinden çok emin bir ta
vırla: 

- Kat'iyyen dedi ve sözlerini şöyle 
bitirdi.: 

- Şahııma ve emrim altında bulunan 
Türk polisi nam ve he.-.abına söz vcriyo 
rum. Yalnız her ıeyin bir müstesnası 

vardır. Bunlar benim sözümde durmadı 
ğımı isbat edemeı. 
- O halde bu esaslar üzerinde f8hsan 

sizinle beraberim. Yalnız bir kere de 
imirlcrimle görüşmemi tabii görUrati· 
nüz zannederim. 

(Drvamı t'Gr) 

İsmet, çekmeyi usulla kapadı. Bu 
çekmenin lc;inde, Muradın göndermlf 
olduğu mektuplar duruyordu. 

"Her ıaman, her yerde rı.ıha" aenin
'UJ beraberim. Ah benim bir tanecı. 
ğim! Elimden gel3e de :tenin için bW 
§8Y yapabilsem ... Bari yanında olııp 

dertlerini beraber çek8em ,,e seni te
~om etseydim.,, 

Bir buçuk aydanbri bu tarzdaki 
mektuplar, iki taraftan da, k~ılrklı 
yağıyordu. 

Murad, böylelikle, bütün ruhu ile, 
hütUn manevi ve maddi mevcudiyetiy
le, lamete ait olduğunu i!pat ediyor
du. 

.. _ Aman bari Zehra bu mektupla
n görmese, bari o bir ~eyin farkına 

varmasa .•. En fazla ona kar§ı mahcup 
olurdum.,,, 

Derhal çekmeyi iyice kapadı. Lakin 
bir yaprak. - dün ak§arnki, - hali, ku
rutma kğıdının üstünde duruyordu. 

"Benim lsmetçiğim! Mektuplann 
beni çıldırtıyor. Sinirlerinin bu derece 
zebunu olmana bir tUrlU akıl erdire
medim. Sora k8ttdi hakkında Wyle mi 
kararlar vcrmcli8in1 Bu derece aaa.bi· 
yetin ıonu nörastenik olnıa.kttr ! JJ 

(Devamı uar) 



HABER - Akıam rostaı1 
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insanlar ruh taşıdıklarını 
nasıl anladılar ? 

Venezuellada ortaya çıkarılan kırmızıya 
boyanmış ölü kemikierinden 

Kro - Magnonların Cenubi Arneri
kaya kadar gittik le ri nıanası 

çıkarılıyor 
Geçenlerde Yeneziiellayı l<asıp 

kavuran müthiş bir kasırga çok c. ki 
bir ırkın mezarlarım meydana çı

kardı. Mezarlar ı n içindeki ölü ı,c. 

mikJeri boyalı idi. Demek ki düşü

nülcmiyecek kadar eski zamanlarda 
bile insanlar öliilerine hir şe) lt>r )a

pıyorlardı. 

Bu hadise ortaya şöyle bir dü
şüncenin çıkmasına sebep oldu: in
sanlar, insanların hir ruh taşıdığını 
ve bu ruh için bir şeyler yapmak lfı

zım geldiğini ne rnkit düşünehilrJi? 
İnsanlarda modaya ve her gün

kü yaşayışın icaplarına U) mak kay
gu~undan sonra, me,·cut olan düşün
ce) i ~aliba ruh teşkil etmiştir. 

Huhun kıymeti her türlü tahmin-

lerin üstündedir; çünkü ilk yapılar, 
yani mezarlarla mabetler ruhun il
hamıdır. Anlaşıldığına göre ruh, YİC
dan duygusunu ve medeniyetin te
melleri için litzım olan ilk temel taş-
lnnnı bu düşünce doğurdu. 

ItlJh h:ıl,kındaki düşüncenin in J 

sanlara cok pahalıya mal olduğu da --- ----------..... --
sanılmaktadır. I 

Auupac1a ilk defa ruh dü~ünce

sini orta)a ntan \'C' mağaralarda .ra- / 

sıyan Kro - 1\tagnon·ıar. iddia edil- t 
diğine g-'Jre, bu ) üıden yok olmuş- l 
ln'rd ı r. 

Onlar, bir gün gelip göçecekleri 1 
öteki dünyaya o kadar inanmışlardı 
ki. kentiitcrinden hem maddeten, 
h m manen aşağı olan fakat istilayi 
snnat Pdinen hir ka\im tarafından 

bu dünyndan süpüı ülmelerine fırsat 
Ycrmi.ı,lerdir. ı 

Kolumbiya ve Pen ·ih'nnya üni\•er 
"İtclerinin, doktor Vinccnzo Petrul- 1 

ionun başkanlığı altında müştere. 1 

ken vönderdiklcri he)et, Yenczüelln j 
da ml·ydnna çıkan mezarlıkları (;on 
jiro ) arım adasında , hulmuşlardır. 

B ı mezarlar binlerce yıl önreki 
bir J,a"me aittir. Olii kemiklerinin 

1 
heps ı J,ırmızı bir ho ·a ile boyalıdır. 

Kro Jlagnondan cmıel gelen ue 'hu 
~ iucınlan11 ilk atalan saydan 
NetıttdtlrtalırX,,, Fa.kat bunlar kocaman 
g~ Jaiç lJlmiyen bir ö:: bulun-

dvğtl.1tu farkedemcmişlerdi. 

l1cmezucllada son zamaıılar<la vuluncuı kırmızı l>oyalı öW T•cmi1dcri 

Eski insanlar kırmızı rengi hayat i
::-areti olarak kabul ederlerdi. Çünkü 
ölüm~ yüz tutan her şey sararırdı. 

Ölü gömülüp de aradan, etleri 
çürüyerek dökiiliinceye kadar bir 1.a
man ge~tikten sonra, kırmızıya bo
.rarla r. 

J)Qyları iki metreye yakın, kafa 
taslnrı şimdiki beyaz adamların ka
fa taslarından çok bUyük olan Kro -
1\laznonlar Anupanm hemen her ye
rini i-ıtilıi ederek kendilerinden daha 
kaba \C <laha küçük b:afalı bir takım 
mağara adamlarını y<>rlPrinden kov
dular. nu adnmların nerelerden gel
diği \'e birdenbirl' nt-rclerde kaybol
duk!.arı hftla hir sırdır. Büyük beyin
li adamlar diinyunın ilk sanatk:"ırları 

idi. 

Bunlar mağaralarının du\'arları
nı 5imdiki proft'syonl'l res.<:amların 

yapabileceklerinden çoJ, daha iyi 
hnyrnn re.sim \ ' C nnkı.,Jnrile SÜ.!'le
mic;lcrdi. Çakmak taşından ve ke
miklerden mükemmel silrthlar yapmış 
larclı. A' rupanın hemen her tarafını 
) umnık altına alan hu üstiin ırk, 

hirclenhirt> yok: oluverdi. 
1\ ro - M:ıgnonların ) erini ahın 

inl'l:ınlaı· al\ak hoylu ,.e küçük be
yinli aşağılık bir ırktı. Fakat bun
lar Kro - l\Jag-nonlardan k<'ndilerine 
miras kalan şeyleri taklit etti
ler. 

insan, doğanın ölüme mahkum ol
duğunu ,.e hundan kaçmak için <>i
den geldiği kadar çalışmak lazım 
geldiğini ilk takdir l'den h:ıyvanclı . 

1şte bütün mesele de huradadır: 
Gerçi vücudu ölüyordu amma, vü
rut <lenilen kalıbın irindeki ruhun 
yaşamakta dt>\'am etmesi ihtimali lj 

nırdı. Fakat hu ö lümden sonraki 
ha)at herkt>~"' için değildi. Son radan 
gelen dinlerin ekserisinde olduğu 

gibi, mağara adamının cennetine de 
herk~.-; kolaylıkla gremezdi. Buraya 
yalnıı. savaşçıların haşlarile l'n ce- 1 
surl~rı Ye sihirbazlar girehilirlerdi, 1 

Eski .Mısırlıların cenneti ilk ön
ce ~&)nız Fira\'unlara mahsustu, son 
raları kapılar asillere açıldı ve niha. 1 

yel o kadar demokratlaştı ki artık ı 
ona kimse ehemmiyet \'ermez oldu. I 

ı'.hireti keşfetmiş olan o eski Kri.;
1 tor l\olomplar acaba ne oldu Ekse

ri~i 20.000 sene e\'Vel yer yüzünden ı 
siliııdiler. Fakat bu büyük beyinli 
ino;anlardan bazıları geleceği .önce • 1 
de!\ y.örerek, garbe doğru yapılan 
norll'ıil göç hilifına, şarka kaçmış
larfCı Moravianın Predmost efnnn
d:'l ıraığara adamlarının hayre~lere 

şayan bir kültiirii bulunmu~tur ki 
b:ınun at eti yiyen bir ırk tarafın
dan vücuda getirildiği anlaş·lmış

tır. 

Bunların iskeletleri Kro - l\lag
non adamlannı ~ok andırmaktadır. 

Moraviyad:ın As.raya ~·alnız, bir 
adımlık yol \'ardır; kaçaklar doğu
ya olan yürüyiişlerine de'fam etti · 
ler. Fakat A.syndan gelmekte olan 

Ru1ıu 1•cşfedcn 1>iiyiı7> 1:afalı , 7ıiiyük 

beyinli Kro Mrıg11onlarda11 biri 

kalabal ık göçebe kollarına karşı 

yürüm<'k zordu. Onun ıçın bunlar 
iklim: daha tatlı olan cenup yolu nu 
tutturdular. 

Hüyük kafn ta lı adamların ken· 
dileı!rıdcn daha aşağı bir ırk tara
fından yok edilme:nek için ~arka 

doğru olan bu kaçı~Jarı cumudiye
ler rağının sonuna doğru idi. 

J\rcı - Magnonlar cumudiyc ('.a
ğcnc'a Anupada al'cılıkla geli.,miş 

adaııılardı. Yın-aş ymaş çekilmekte 
ola n buz deryalarının etekleri bo

yunca seyahat edebilirlerdi. ,$'\rka 
do~n yürüye yürü~ e büyük pac;ifik 
ok~~rosunun kıyılarına geldiler. 

Çin is•ikamctinJe gitmemişlerdi. 
~·u .• ı..u. orada Çinlilerle karşılaşıp 

imha ediımek tehlikcii ,·ardı. Şima
le ttn'lere'< Bering boğar;ına vardı

lar ,.f' bo~az buzla örtülü olduğu i· 
çiıt Alask ı yolile şimali Amerikaya 
ar1ını attılar. 

Acaba Kro - ~tagnonlar. \ene
züella da yerleşince) e kad.a r yaşıya

bil diler mi Öyle olması liızım geli
yor. Çünkü, Kro - Magnonların ahi
ret hayatını sağlamlaştırmak için 
Anupada kırmızıya boyamış olduk
lan ölü kemiklerinin Venezaellada 

TUrklyede ipek böceği yetiştirmeyi öğrenen 

C O N ~,UST A 
Şimdi 
bütün 
Ameri
kahlara 

f 

~1 

bunu 
öğretmeye 
çalışıyor 

A merikaya Tiirkiyedeki pratik usulleri go8termcğc güicn 
isinıli ipekçi, evinin tavan armmula ipek böccl..-leı ile bir arada.. 

Amerikaya Türkiyeden gitmiş ve 
kendisine Con Usta denen biri. ipek 
böceği yetiştirip koza yapmanın en ko
lay usullerini yalnız Nevycırklulara ôğ· 
;etmekle kalmıyor, bütün Amerikay,, 
burada öğrendiği elverişli metcdlarla 
koza yetiştirmeyi tavsiye ediyor. 

Con Usta evvela, evlerin tavan arasın 
<la koza yetiştirmeği tavsiye etmiştir, 
Con Ustanın ailesi dört asırdanberi in
ce ipek istihsal etmekle şöhret almış .. 
Biitün mütehassısların dediklerinin ak
sine olarak, en güzel ipeğin evde istih
sal edileceğ ini ileri sürmekte ve kendi
si de istihsalle uğraşmaktadır. Amerika
lı Con Usta işi daha ileri vardırarak 

bu gidişle Amerikaya ipek ithalatı yap
manın da önüne geçebileceğini söylii
yor. Bu suretle senede 100.000.000 do
lar memleket içinde tasarruf edilecek 
1.000.000 dan ziyade adama iş çıkacak 
ve dut ağacı yetiştiren çiftçiye büyük 
menfaat temin edilecektir. 

Türkiyeden Amerikaya giden Con Us 
ta sözünü burada bitirmiyor: Amerika 
ikliminin. Türkiye ve Japonya vesair 
ipek istihsal eden · memleketlerinkin
den daha müsait olduğunu ileri sü
rüyor. 

Bunu isbat için kendi başında evinde 
bir koza yetiştirme çiftliği açmıjtır. Ken 
disi Nevyorkta bulunuyor. Evinin tavan 
arasında 15.000 ipek böceği vardır. Ya-
kın havalideki ağaçıardan kestie-i 
t d t kl b b .. ki Con 1lsta i71c'k böcc1>1erini bir dut aze u yapra arını u oce ere ya-
tak yapmıştır. Bütün Amerikanın müte- ____ aaı_ı_ı_'iz_cn_·n_d_e_g_ö_s_ten_·y_or ___ _ 
hassıslan daima gelip gidiyor ve Con 
Ustanın ''ipek fabrikası,,nı ziyaret edi
yor .. 

Con Ustanın ipek böceklerinin tohu
mu Diyarbekirden getirilmiştir. Usta 
şimdi Amerikaya körpe dut ağaçları 

getirip dikmek üzere geniş bir plan ha
zırlamaktadır. Amerikanın 48 eyaletine 
ayn ayn dut ağaçları dikerek onları ye
tiştirecek olanlara ipek böceği büyütme 
sinin usullerini öğretmeği düşünmekte
dir. 

da bulunması başka türlü nasıl tef
sir edilebilir? 

Öteki dünya), ilk önce demokrat 
laştıranJarın büyük kafa taslı Kro -
Magnon lar olduğunn h\ç şüphe yok
tur. Çünkii, bunlnr cennete yalnız 
meYki sahibi in~anlnrın değil. her
kesin girebilmc.c;i için kemiklerini bo
yamışlardır. 

Kabilenin yasalarına itaat et
mek, törenlere gitmek n ruh dok
torlarına yani şimdiki adile keşiş

lNe Yergi vl'rmel, şartile herkes cen
nete girebilirdi. 

llenebilir ki maksatsız ' 'e hedef
siz dolaşan bu göçebe Kro - !\fag
nonlar. dünyanın ilk dininin mi~yo
nerliğini yapmı !ardır. Bunlar aYcı 
oldukları ic;in cenneti a'' hayvanları 

~ lYı 'lt lUı ın 
mekitepoern 
lkapamaBo g 

Bu sözleri söyliyen cenubi Afrikanm 
Kap şehrinde bir mektep öğretmeni o
lan Mister A. S. Neilldir. 

Tahsil sistemini bütün müstemleke 
dahilinde seyahatler yaparak verdiği 
konferanslarla tenkit etmektedir. Bu 
konferanslarda söylediği parçalardan bir 
kaç tanesini türkçeye çeviriyoruz: 

"Ben bütün mekteplerin yanlış yol
lar takip etmekte olduklarına inanmtJ 
bir adamım. Elimden gelse bunlann bir 
çoğunu kaparım. Güzel sanatlar akade 
misinden mezun kendini kendini sanayi 
üstadı diye taktim eden öğretmenler bir 
tuğlacıdan daha fazla tahsil ve terbiye 
görmÜ§ değildir. Bütün çocukların tah 
sli bakımından öğrenmeleri lazım olan 
şey 20 ye kadar saymalan ve bir mcktu 
bu yazıp okuyabilmcleridir. 

Tahsilin mütebaki kısmı keser, çekiç, 
çamur, boya. dans, öğrenmek türkü 
söyleme ve aktörlük yapmaktır. 

Hayat şimdi elinden iş çıkan pr;tik 
insanlar istiyor. Bilgi dağarcığı dolu 
adamlar aç kalmaktadır.,. 

Bu sivri akıllı hocanın sözlerine ehem 
miy.et verenler var mı dersiniz? 

hol bir ~·er tasanur ederlerdi. Nite- ================ 
kim kızı 1 derili yerli Amerika 1ı la rın 
ilk atalnrı da cenneti hö' le bir yer 
olarak tas8\'VUr ediyorlardı. 

Kro - Magnonlar ,·atdıkları yer
lerde kendilerinden daha güçlü ka
bileler tarafından öldürülmemek için 
belki de hu ruh meselesini onlara a
şılamış ve öldükten sonra cennete 
girmek için de kendilerine ilişiJme· 

mesini şart koşmuşlardır. 
Bunların hep.c;i şimdili!, Vireı fa

raziyedir. Çünkü, ortaya çıl\an eser 
yalnrz kırmıaya boyanmış ölü ke-

miklcridir. Tetkik heyeti oralarda 
sıkı araştırmnlnr yapmaktadır. 

Kro . Magnonlal'ln A"·rupa ma· 
ğaralarında bulunan resim \'e oyma
ları \ ' enezueJlada da meydant t;ıka
rıldığ ; takdirde bu fnraziyelerhl 
doğruluğuna inanılacaktır. 

Y n lnıı şurası muhakkaktır kl, 
ruh ;r.eselesini ilk ortaya atanlar 

,.e böylece din ve ahret yolunu ilk 
açanlar kocam :uı knra taslı ve tfi. 
yük beyinli Kro - lıagnon adamları 
idi. 
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RADY(> 

ISTA!lı'UL'L: 

18.80 cay saati, dans musfktıd, 111,30 kon. 
Cernns, Dr. Fahreddin Kerim tarafından, 20 
Vedia Rıza ve arkada§ları tarafından Türk 

musikisi, 20,30 Türk musikisi heyeti tnra. 
fındaıı; klllslk eserler; 21 solo pla.kları; 21,80 
ı - Leutnrin Yortu uvertUrU; 2 - Strauıs. 

sun Alem Sedaları valal; 3 - Tscalkovııki. 

nln Saf Çoban ka.dmmdan parçalar; 4 - Eu 
G'fln d' Albertln Entrmozzosu, :S - Kalma.. 
nın Bayac!cr operet.inden parçalar, 6 - R1m8 
kl Koraakoffun Banson lndu; 7 - ?doekovta. 
klnJn Lagtt.arf, 22,30 23 ıı.jaruı haberleri. 

BUKREŞ: 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
TUIUl a Kalbden kalbe ve Petrol 

muharebesi 
SARAY Amerika lhWA.11 
MELEK : Kmk rUya 
iPEK ı Volga mahkfimları 

SCMER : :Monte karlo Kralı 
vn.ınz a Avlanan gönW ve Çöl 

arkada§ları 

TAN : Aqk ve Taht, Zo2lo 
ALH.AZAll a Mohlkaıılan:D aonu 26 

kısmı b!rdeıı 

şm ı T&rZ&U yamyamlar arum 
da (hepal birden) 

HABER - A.kşam PoSfa.Sı 

~;ı 
SAC 

BAKiMi 
GUzelltğln 

En hl rf ncl şartıdır 

Petrol Nizam 

Sığır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti 

Mikdan 
Kilo 
98725 
14353 
5000 

28 EYI.iÜI.; -1936 

Lira Kr. 
29617 50 
5741 20 
2000 00 

37358 70 

Muvakkat temin 
Lira Kr. 

2801 90 

Yukarda cinı ve mikdarları ile tahmin edilen liedelleri ve m 
vakkat teminatı ya.zıh olan üç kalem yiyecek 29 Eylül 936 tarihi 
rastlıyan ıalı günü ~at 11 de kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

19 radyo orkestrası, 20 konterana, 20,20 
kcnscrin devamı, 20,4:5 p!Ak, (RJchard Stra ŞARK ı Son uçu§, Gece bWbWU --------------

Şartnamesi 187 kurut mukabilinde komisyonumuzdan her g .. 
verilir. isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi h 
vi ka~ah zarfı belli gün ve saatler. bir saat evveline kadar Kasımp 
tada bulunan komisyon ba§kanlığına vermeleri. (1140} 

usa); 21,45 konferan.s, 21,SO Bobcııku kuarte 
U; 22 AktUalitc; 22,08 garkılıır; 22,80 haber 
!er; 22,45 hafit muaikl nakli. 

VARŞOVA: 

17 Varııova filarmonisi tıı.rafmdan popU. 
lcr konseri, 17,45 konferans, 18 orkestra, 
{şarkılı), 19 muhtelif, 20,10 ltıı.lyan §arkılnn 
20,BO Leh halk muııiklaf; 21,SO konu§Dlalar, 
22 Fitclbcrgin ldaresJndo senfoni (Btıı.ml~. 
Mozart. Aavel, Prokotzev) 23 spor, 28,15 
mu.siki mm:ıı.yJkl; 2• dans pl~arı. 

BUDA PEŞTE: 

18,25 asker bandoau: 19,15 Ekonomi, ıo,ao 
çigruı mua!klsi, 20,30 konfcran.s. 21, piyano. 
Otlf'kJ, 21,3~ Haberler, 21,M plo.k, 23,0:S plyn 
no, rofaknUle keman konseri, 23,4:5 sn.lon 
orkcstnı.sı, 

<JU'MURIYET ı Cehennem adaaı, Va.h§lle 
re hllcum ve Garp atqler 

içinde 

ASTOBYA • Korsan ka, Kanm.ı ben 
ö1dUrdUm ve ÖIUm uçuru 

mu 

lSTANBUL 
!\ltı.Lt : Dantcnin cehennemi ve 

Kanı.kedi 

HiLAL a Mi§el Strogof ve DakWo. 
nun nşkı 

ALEMl>All ı Mi§cl Stroı;of ve D&kUlo. 
nun n§kı 

A;<.,\.R ı Blld!rmemi§Ur. 
1\EMALBll:Y ı bildirmemiştir. 

KADIKOY 
BELGBAT: HALE ı Bildlrmeml§tlr. 

ı Şlrley o.si 20,SO: Kon\lfIJ\alar 21: Bc1gt& opera.sın • tiO~YYA 
dan nakil. saat 23 ç isabet eden iatlrnhntt~ 
haberler, OSKüDAR 
PRAG: HALE : bildlrmeml~tir. 

18,ISO Fok orkcstroat, 19,•0 almanca haber. 
ıer: 19ı'ts konu§Dlatar, 20 Prag opsraam<ıan K A R A G O M R O K 
nakil; Bmetananm Llbu8ha operaaı, 23,23 02.&N ı lstanbul aokakları tUrk. 
Haberler, 23,f.O plo.k, 23,45 almanca haber. ço) ve Fati ahçı 

Jer. 

PARIS (P,T,T,.) : BALAT 
20,SO haberler: 21,30 p16.k; 22: pllk kon. Mtt.ıJ Tn.n:an yamyamlar araam 

da ve Wonderbar &eri; 22,15 Edebiyat: 22,SO radyo orkestrası, 

tKozart. Frank, Chnrbfar Vll aalrc), 23,•0 

haberler, 
20 haberler, konuşmalar, 21 R6portaj, 22 B A K 1 R K OY 

od muslldsl, 23 ha.berter, 23,10 hafit musı. MtLTll"ADt : Şendul 
ki, 2f,15 konserin devamı, 2f,2~ dana pl&k. 

lan. T 1 Y A T R O L A R 

DANS DERSLERi - Hususi 
ve münferiden (asri dans dersleri) 
Beyoğlu, Karlman kan,psmda eski Po
lonya. Nur Ziya sokak No. 3. Müraca 
at saatleri: (12 - 14) (17 - 20) PRO 
FESÖR PANOSYAN. 

KADIKÖY SÜREYYA TİYATROSUNDA 

HALK OPERET! 
Bu ak§am saat 2UlS 

(I{Irk yılda bir) 
Ayrıca elektrikli kuklalar 

Tt::J Q KiVE 

llR~LıT 
BANKA51 

• DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T~{;Ot;Q 

Tahmin edilen bedeli "19250', lira olan "25000" kilo sade ya 
29 Eylül 936 tarihine rasthyan salı günü ıaat 15 de kapalı zarf uıuli 
fe ahnacakbr. 

Muvakkat teminatı "1443,, lira "75,, kurut olup ıartnamesi k 
misyondan her gün para.sız verilir. 

f ıteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi ha 
kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımp 
tada bulunan kom:ayon baıkanlığma vermeleri. (1141) 

Cinai Miktar ve Tahmırı f.1uvakkat Münakasa. gün ve ıaa 
ölçüsü bedeli teminab 

lira Lira Kr. 

Yün fanila 
ipliği 2000 kilo 5000 375 00 15 1. teırin 936 per§embe t 

Yün çorap ı 
ipliği 1500 kilo 3300 

2000 f

3975015 1. te§rin 936Perıembe1 
Tire çorap 
ipliği 1250 kilo 

Yukarda cins ve miktarları ile tahmin bedelleri ve muvakkat t 
minatları yazı!ı olan üç kalem eıy a hizalarında gösterilen gün v 
sa.atlerde kapalı zarf usulile alınacaktır. 

A~ karnına bir kahve kaşığı almdıkUı Sunlara ait ıartname komisyon dan her gün para.sız verilir. 
Kabızlığı defeder isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 

Yemeklerden birer saat eonra almıraa palı zarfı belli gün ve aaatlerden b irer saat evveline kadar Kaaımpa 
HAZIMSIZLICI, mide ek~lllk ve yanma. • w • ( ) 

ıarmı gtderlr. ACrzdald tatm:ıık ve ko. şada bulunan komısyon başkanlıgı na vermelerı. 1647 
kuyu izale eder. HOROS ma.rblı ambL 
IAjma dikkat. Dcpo8\l: Mazon ve Botton 
ecza deposu, YenJpost.nno arkaaı A§lr Ef. 
Sok. No. 47. 

Belediye hududu içinde toplanarak tesbit edilecek yerlere dökü 
lecek olan çöplerdeki paçavra, kemik, vesair işe yarar mevaddan is 
Üfade hakkı ihale tarihinden itibaren bir ıene müddetle kapalı zarf 

lıtanbul Komutanlığı birlikle· la. arttırmaya konulnıu~tur. Arttırma 29 Eylw 1936 saat 15 de daim 
ri senelik ihtiyacı olan 64.000 ki- encümende yapılacaktır. Senevi 70 00 lira bedel tahmin olunmuıtur 
lo bulgur 9/10/1936 ~ günü Şartnameyi istiyenler parasız olar ak levaztm müdürlüğünden alabi 
saat 14,30 da kapalı zarf de satın lirler. Arttırmaya girmek istiyenle r de 2490 N. lı kanunda ya.zıh v 
almacakbr. Muhammen tutan sika ve 525 liarhk ilk teminat makbuz veya mektubile teklif mektu 
8640 liradır. -~~~~esi kom.is· larını havi kapalı zarflarını yukarda ya.zıh günde saat 14 e kad 
yonumuzda gorulebılır. lst.ek.lıle- daimi encümene vermelidir. (8.) (1225) 
rin 648 liralık ilk teminat mak - • ----
buz veya mektuplariyle 2490 lstanbul Zıraat Bankasından: 
numarar kanunun 2 ve 3 üncü b ' 

d
. 

1 
• deki I ___ :u 1 Birindteşin 936 Perıembe gününden itibaren yeni ir it araka· 

ma ue erın yazı ı v~e d . l . . ... d ·· t ·ı tl da ık 1,_ __ 1-----k 
b 

ı. -~ 'h I d h. •r gtfe enm1z aıagı a gos erı en saa er araam aç uw~ • 
eraoc:r ı a e en en az ır saat 1 rcl (1560) 

evveline ka~tır teklif mektuplannı a ır. Adi güllerde 10 _ 16 
Fmd•klıdaki Komutanlık Satmal- C t • ·· 1 · 9,45 _ 12 umar esı gun erı: ma komisyonuna vermeleri • __________ __.:... _________________ _ 

(1531) , · ..... , .•·' .. ,, .. ·.·: -· _ . · -· ~· ... ··.·: ... ,.,. .. '. - . 

· ·; p,,~yl~J( :41.)~ffijry~~l~ı · ,,_;E Li~anları .. 
:.. '!JŞ~e..t._.e:·~~:~--itJI~iôrif;i~-.:.:_]daresi.. ' nan ları_ .. 

'• - ""' ~ • ~ . . • • • 4 • . _. ' ' ' 

İstanbul Komutanlığı birlik · 
leri aeneU.1< ihtiyacı olan 36.000 
kilo nohut 9/10/1936 cuma günü 
saat 15.45 de açık eksiltme ile Afyon • Antalya hattının Balad1 zdan aonra Burdur istasyonunu 
satın alınacaktır. Muhammen tu· havi 24 Km. lik kısmının 1-10-936 t.ırihinden itibaren her türlü mü
tarı .4140 liradır. Şartnamesi ko nakalita açılacağı ve hmir ·Kara kuyıı Afyon ve Karakuyu Isparta 
misyonumuzda görülebilir. l!.tek· arasında her gün i~liyen yolcu trenleri ile Bala.dızda buluımak üzere 
Iilerin 311 liralık ilk teminat :nak- Burdur Ba:Jadız aruında her gün munt.a.zam ınuhtelit katarlar işliye
buz veya mektuplariyle beraber ceği muhterem halka ilan olunur. (1525) 

ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda Komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri • (1532) 

Merzifon garnizonu için 220000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin edilen bede
li 30800 liradır. ilk teminatı 2310 
liradır. Şartnamedeki evsaf ve şe. 
raiti görmek istiyenlerı• her gün 
komisyona müracaatla görebilir· 

ler. Münakasa Merzifon arttırma 

Türk 
--~~ 

Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

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

Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikramiye eıle (50 OCO) liralık iki adet mükafat vardır 
i~~ ·mı. ·~n ~ıııımı~ı· · ı ı 

ve eksiltme komisyonu ~~-frndanl _15,30 da yap1lacağuıdan isteklile Jte teklif ınektuplannr saat IS e ka-
2~10-936 Çarşamba gunu saat rın ilk teminat makbuzlarile birlik. dar vermeleri. (329). .0575). 



HABER - '.Al[şam posta§! -
Saraçhanebafı Horhor cadde•I 

HA YRiYE LiSESi 'OUndUz 1 
Ana - ilk .. Orta • LI•• • Tam devre 

Okulumuz bu yıl eördilğü teveccilh ve rağbetten dolayı ilk ııır.ıflardan itibaıc.n yabancı dil tedrisaana yeni bir 
te§kilatla mühi.:n bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayn bir dairededir. Mektebin hususi otobüsleriy1e nehari 
talebe her gün evlerind::n aldmbr. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

'I ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

BAYAN BEDRiYE 
SUHEYLA 

11 

Kayıt için her giln saat 10 dan lR ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 20530 
Nr. 270100 Diyanbekir şarkısı - AY DOGAR SİNNİ SİNNİ 

Hüseyni şarkı - YA YLARAR iÇiNDE . 

lnhisa-rlar U. Miidürlüğünden: 
1 - 1285,88 lira. keşif bcdelh Ahırkapıdaki 

tamiri ve ön kısmının yeniden in~ası pa2arhkla 
muıtur. 

iskelenin kısmen 

eksiltmeye konul· 

2 - Eksiltme 29 - IX - 1936 tarihine rastlıyan salı günü saat 
13 de yapılacaktır. 

3 - isteklilerin Jartname ve keıifnamesini görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan günde % 7,5 muvakkat güven. 
me parasile birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alon Komisyonuna gelmeleri. (1314) 

POKER_ 
PLAV 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

KESKfN 
•• • 

TURKIYE 
ucuz 

PrK. MO[SSlR 
V~ t:MINBIRlUCTlR 
KUTUSU:200: KURUS 
BE:SIR-KI:MAl:MF\HHUTCt:VAT 
fCZANbSJ SIRKhCI 

Umum 
Mektep 1 

klta pları nızı 
Yorulmadan tekmil olarak İstanbul 
Ankara caddesi İnkdıp kitaphanesin 
den alırsınız. 

Kitap satın alıyoruz 

Eski ve yeni harflerle her nevi kitap 
lar ve okunmuş yeni harflerle lise kitap 
]arı iyi fiyatın satın alrmr. İstanbul An
kara caddesi 155 No. 

Bayan Birsen 
Vakup Necip orkestrasile 

N 270099 Tango- SEVMEK GÜNAHSA: Miızık Akçay 
r. Tango - EMiNE: Müzik Akçay 

Nezlpli Deli Mehmet 
N 270094 Uıak Türkü - ANAM OLASIN öMER 

r. . Hüseyni şarkı MALATYA UZUM BAÖI 

Bayan Radife 
Uşak şarkı-SİTEM ETTİM O YARE: Zeki Duy ul 

Nr. 270101 Hicaz şarkı - 5EN:t SEVEN BİR BENİM: Ze · 
Duygu 

Bayan Hayriye Derviş 
Nr 270ı02 Halk ~arkısı - AFŞAR GUZELi ; Niğde 

• Halk şarkısı - SAFFET EFENDİ; Niğde 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAG!NI 

KULt~N\YOR 
Inkıll\p kltaphanesl 

292 MACLOP FAUSTA 

mazdı,. Olsa bile, Moröverin çekindiği 
bu gibi düşmanlar değildi, Ara sıra 
durarak arkasına dönüp bakıyordu. 
}favanın ~ok soğuk olmasına raimen 
l\forönr alnındaki terleri siliyor \'ej 
ara sıra da: 

- Ben deli};m ! .. diye söyleniyor· 
du. Eğer Durgunnın söylediği adam, 
o olsa) dı, şimdiye kadar elbette ııö· 

rürdt\m .. Blurnyı altü~t ettim, 
Birden, önündeki dar sokağı kapla· 

;yan bir lcaraltı göriir gibi oldu. He
men sıçradı .. Fakat, işittiği sesin ken
disini tehdit etmekte olmasına rağ
men, daima kafasınr işgal eden ada
mın se i olmadığına kani olarak: 

- Nisin geçmiyecck mişim, bunu 
Lea mı menetti? 

- Ha} ır mösyö, yalnız nereye git-
tiğinizi söyler misiniz? 

- l\1irtisin evine gidiyorum. 
- O halde geçebilirsiniz! 
l\foröver yolda bir defa daha dur

duruldu. O zaman başka bir parola 
sö, ledi, :nihayet lçtimaın yapıldığı 
otelin kapısında üçUncU bir suale da
ha cevap vererek içeri girdi. 

Kimse kendisine yol göstermiyordu. 
Çünkil buraya kadar gelenbilen bir 
adam muhakkak evin içini de bilecek
ti. Moröver alt katı geçer geçmez or
U.lrkta kimse görünmez olmuştu. Za
ten onun kimseye ihtiyacı yoktu. Ko
ridora çıkan büyük merdivenden ağır 
ağır çıktı. Otel boş gibi idi, hiçbir ta
.raftan ses işitilmiyordu. Moröver bi
rinci kah geçti, aynı ses.5izlik ve ka
ranlık; ikinci kata çıktı, vaziyet gene 
aynı, dnha yukarı yani ~atı arasına 
-.ıı oidu. Orada, koridorun son ta
rafından birkaç kişinin konuşmakta 
olduğunu anlatan fısıltılar geliyordu. 
Moröver bu tarafa doğru )jirümeğe 

başladı. Fakat, seslerin geldiği kaın
yı açacak yerde sağa dönerek başka 
bir koridora ıirdi. Burası otelin çatı 
arasını teşkil eden büyük bir salonun 
etrafında dola~ıyordu ve içtimada bu 
salonda yapılıyordu. 

Moröver koridoru dolaştıktan son
ra dar bir yerden ıeçerek, farelerle 
örümceklerden başka bir şey bulun
mayan küçük bir odayA ıirdl. Büyük 
salona bitişik olan duvarm yanına 

giderek oradan büyük bir tuğla çı

kardı. Buradan salon mükemelen gö .. 
rlinüyordu. Halıların arasında ka} b
olan bir kafes bu deliğin salondan 
görülesine ani oluyordu. Moröver ~m 
di bulunduğu yerden konuşulan şeyle
ri işitebilecek ve hazır bulunanları da 
görebilecekti. 

Salonda Dük dö Gizin annesi, Dük 
dö Giz. Dük dö Mayen, kardinal. Dük 
dö Burlon ye Düşes dö Monpansiye 
vardı. Bu topfantıya bir aile ecfü•i de 
denebilirdi. lhtimal ki Moröver geç 
kalmıştı. Çünkü, tuğlayı çıkarırken 
Dük dö Gizle Düşes dö Monpansiye 
hariç diğerleri çıkmak üzere idi. 

Biraz sonw ise salonda yalnız Dük 
dö Giz ve Dü~es dö Monpan iye kal· 
dılar. Genç kadın bir kapıya doğru 

yürüyerek açtıktan sonra: 
- Girebilirsiniz efendiler! dedi 
içeriye, içlerinde MeneviJ, Büssi, 

Buva Dofen, Espina da bulunan bir 
sürü zabit girdi. 

Dük: 
- Tamam mıyız? diye sordu. 
Menevil cevap verdi: 
- Yalnız Morö\er yok! 
Düşes atıldı: 

- Zaten ben onu çağırmamrştım. 
Ilir müddettir hareketlerinde bir tu· 
haflık görüyorum. Güz altında bulun· 
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nuniyetle gözden geçirer~k mınldan
dı: 

- Bu şekilde olursa, fena olmaya· 
cak! 

Pardayanın bu kadar dikkatle dü
şündüğü ve yazıp çizdiği şey, akşam 
vereceği ziyafetin liste i idi. Otd<'i) i 
çağırdı, lfııım gelen emirleri \'erdi. 
Kriyon geldiği zaman hazırlanmış 

olan sofrayı görünce: 
- Ah, ah 1 diye bağırdı. Görüyorum 

ki, beni bir prens gibi ağırlamak isti
yorsunuz. 

- Değil, Ö) le olsa k-.Uyen bu kadar 
zahmete girmezdim.. li"akat yemek, 
ister prens, ister kral ve ister boğazı
na düşkünbirisi için olsun gene ye
mektir. Arkanızı verip şuraya oturu
nuz, ben de karşmıza oturacağtm. 

Ifriyon gösterilen yere oturdu. Ken 
disi adam akıllı boğazına dUşkür.dü. 
bunun için de önündeki yemeklere lfl· 
yık oldukları muameleyi yapmaktnn 
geri kalmadı. 

Pardayan bu esnada damdan düşer 
gibi: 

- Diliyor musunuz, kralı öldürmek 
istiyorlar? dedi. 

Kriyon ağzına götilrmekte olduğu 
şarap kadehini ma5aya bırakarak kor
ku il«! Pardaynna baktı. 

- Bu söylediğim sözlerle sizi ha}Te
te dilşürdüm, diyeceğim geliyor .. 

- Azizim, emin olunuz ki hayret 
etmedim. Yalnız, haber Hryeim ki 
bu sözünüzü başka biri i!:'itecek olursa 
mah\·olduğunuz gündür. nu ot~lin ha
fiylcrle dolu olduğunu bilmiyor mu· 
sun uz? 

Pardayan güldü: 
- Bizi dinli)ecek kimse yoktur. Pu-ı 

sulara alışkın t.ski bir muharibim., 
Pek ilerilere kadar nöbetçiler yerleş· 

tiı·dim. Eğer böyle :yapmasa idim, mi· 
safirimin rahat \ ' C emniyetini boza
cak sözler söyler miydim? .. Bann ge
lince, böyle şeylerden ıaten korkum 
yoktur .. 

Pardnyan hakikaten ciddi söyli
yord u. O, Kriyonu düşünüyor ve üze
rine bir tehlike gelme:;ini istemi) or
du. 

Kriyon sırf kendi i için tedbir alın
mış olmasına içerledi, elindeki kndehi 
boşalttıktan sonra: 

- Ne diyorsun, A1Jnhım seversen 
dedi, ben bu kadar korkak mıyım? 

- Hayır yüzbaşım. Sizin horkak 
olmadığınızı herkes bilir. Eğer böyle 
olmasaydı kimse size yiğit Krlyon de
mezdi, Size, burada konuştuklarımı
zın işitilmemesi için tedbir aldım di· 
yorum. Çünkü size söyleyecek sözle· 
rim <'Ok mühimdir. 

Birincisi: Kralı öldürmek istiyor
lar? 

- Bunu nereden biliyorsunuz? 
- Nenize lazım; yalnız söylediğim 

doğru mu? 
- Doğru! .. . 
- Alfı ! l\lademki bunu biliyorsu-

nuz, ikinci mesele)e geçi} orum Ilu 
beliti de birincbinden daha mühim. 
dir. 

- Ne söyliyor:sunuz, beni ndeta kor 
kutu}or:rnnuz. J{ralı öldürmek ıçın 

uğraşıldığı havadisinden daha mü
him ne olaal ? 
-1 tel.. Ben kralın öldüğünü iste

miyorum. 
Kriyon bu söz üzerine karşısmdakl· 

ne gittikçe artan bir hayretle bakmn
ğa haşladı. llk karşılaştıldarı, ) ani 
Parlsten çıktıkları gün PnrJayandan 
işitmiş olduğu birkaç sUz ona hayret 
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vcrmi:;.ti. Bugün· is e bu hayret daha 
artıyordu. 

Kendi kendine: 
- Acaba bunun aklından bir zoru 

mu \'ar? diye düşündü. 
Fakat Pardayan bunu Kriyonun 

yüzünden anlamıştı. Gülerek: 

- Zannedersem, dedi. Şimdiye ka
dar öylediğim sözlerde hayret edi
Jcx:ek hir şey yoktu. Evvelfl kralı öl
dürmek is tiyorlar. sonı-a da hen buna 
razı değilim! dedim. 

- Fakat kralı öldüreceklerini ne
reden haber aldınız? 

- Anlıyorum ki merakınızı tatmin 
etmeK lfızım; <;tinldi bu suali ikidir 
soruyorsunuz •. E\'w ıa şunu bilini:. ki 
kralı öldürmek istiycnlerin son içti
maında hazır bulundum. 

Kriyon sapsan oldu. 
- mm bunlar? 

- Eğer onların isimlerini bilmiyor-
·sanız tekrar etmem faydasızdır. Fa
kat, sizin de onları benim kadar tanı
dığınızdan emin olduğum için hepsi
nin hulfısası olarak bir isim söyliye
ccğim: Dük dö Giz .. 

H:riyon artık ) iyip içmeği bıraka

rak: 
- Giz mi? dedi. 
- En~t yaln ·z şunu s ijyliyeyim ki, 

eğer hana yardım ederseniz kralı 

kurtarabilirim. ilana yapacağınız yar
dım da yalnız heni krala takdim et
mek olacaktır .. Fakat demin söyledi
!;rim g ibi krala değil.. l{ralın sarayı 

na .. Beni orada is ter saklayın. ister 
saklamayın bence heps i bir. Yalnız 
Giz Yeyn adamları heni kralın daires i 
~tr:ıfmda görmc~inler, çünkü plfın·m 
._nhrr. 

Kriyon hem düşünüyor, hem de böy 
le miıthiş bir şeyden gayet sakin bir 

tanrla b"hseden bu adama hayretle 
bakıyordu. 

- Benden istediğiniz şeyin ne ka
dar mühim ve tehlikeli olduğunu bi· 
liyor musunuz'! dedi. 

- 1şin ehemmiyetli olduğunu e.!'a· 
en enelce söylemiştim, zannederim .. 

- Sizi pek az tanıdığımı bilirsiniz. 
- Evet ama, ben sizi pek iyi tanı-

yorum, bütün mesele de bundadır. 

Rica ederim, ne düşündüğünüzü açık
ça söyleyin, gücenecrğimden k< rk
mayın ! 

- Size, sizden hiçbir zaman b~kle
mediğim bir şey söyliyeccğim. Fakat 
tekrar söyliyeyim ki sizden şüphe ede
ceğime kendimi alçak saymağı tercih 
ederim. 
Şövalye gülerek: 
- O halde söyleyiniz! dedi. 
- Söyliyeyim azizim; kralı kurta-

ra!:ak yerde onu ölıliirmek ihtimaliniz 
de var. Ne ise hunu geçelim, bu ad<ım
lnrın içtima ettiklerin~ söyliyordunuz 
de~il mi? 

- Evet, kralı öldürınek için! 
- Sizi konuşaJan şeyleri tamaml'n 

i şittiniz? •• 
- E\'et.. Sizin soframda bulunma

nız, gerçi benim için bir şcrefse de. 
sizi asıl bundan bahsetmek için da\Cl 
ettim. Fakat ne için içmiyors unuz? .. 
Yoksa şarabımı beğenm<'diğinİZi \ 'C 

ziyafetimi hakir gördüğünüze hiikme
deceğim. 

Kriyon, birl,aç dakika lrndar sus
tuk!:rn sonra: 

- Demek, dedi. Krala hunun için 
takdim edilmek istiyorsunuz? 

- Hayır. mösyö.. Her i şittiğ imi 

krala haber verecek hfr hafiye reisi 
değilim. Diik dö Giz, kralı öldürm<'k 
istiyor. Bu, onun işi.. Binaenaleyh 
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bana bir aidiyeti yoktur. Hana ait 
olan bir şey varsa, o da benim bu ölü
me razı olmadığımdır. işte, bunun 
için meseleye karışmak i~tiyorum. 

- Anlayamıyorum. 

- Bugün olmazsa yarın her halde 
anlarsınız. Asıl mesele buradadır!. : 
Kralı öldüreceklerine inanıyor musu- ' 
nuz? 

- Evet. çünkü bili. orum ! 
- Benim onun ölümüne razı oht~a-

dığıma da inanıyor musunuz? 
- Evet, çünkü siz söyliyorsunuz! 
- Teşekkür ederim yüzbaşım. Eğer 

bu iki şeye inanıyorsanız gerisi kendi· 
liğinden anlaşılır. 

- Kendiliğinden mi? 

- Niçin olmasın? Şunu da söyliye-
yim ki, siz istemeseniz bile. ben ora) a 
zorla gireceğim. Halbuki böyle bir me· 
seled~ sizi kendime dost görmtk is
terdim .• 

- Hen de öyle! Size tamamen iti
mat ediyorum, ne lstiyorslnuz baka· 
Jım? 

- Lüzumunda ister gündüz ve ister 
gece olsun. saraya gir~t>k isterim. 
Fakat gizli girmek \e öyle bir )erde 
bulunmak isterim ki, kral n yanına 
girmek için mutlaka beni çiğnemek 
rnzım olsun. 

- 1\abul! .. Yalnız h1;giin nya ge· 
cede:l nasıl haherda:- olacnğım?. 

- Size itimat ettiğim bir adamı 
ı;~in dereceğim. 

Bu cihet kararlaştırıldıktan sonra 
ih.i a rkada~ haska bahislere geçtiler. 
lüiyon lıu işin . mutlaka olacağını ,.e 
helki de neticede krallık taliinin dc
ii c;;cceğini düşünüyordu. Pardnyann 
J! '"nce 1>, nrtık bu meseleyi unutmu~
tu. 

Saat yediye yakla~ınca Kriyon kal-

karak: 
- Gece nöbetçilerini tanzim etmek 

zamanı geldi, dedi. Yalnız şunu anla
mak L5tiyorum, adam :nızı gönderme
den ı:nel sizi bir daha görmekliğim 
lazı:n mıdır? 

- Aziz kul"'andanım, benim bura
dan kımıldadığım y.>k. Tıpkı odasına 
kapanmış bir ;ariki dünyaya benzi3 o
rum. 

lki arkadaş bir daha birbirlerinin 
elini sıktıktan sonra ayrıld ı lar. Kri
yon gittikten sonra Jak Kleman i~eri 
girdi. 
Paıdayan: 

- işittiniz mi? diye sordu. 
Jak Kleman ce,·ap verdi: 
- E\'et hepsini işitt!m rve anladım!. 

xxxn 
NOEL YAKLAŞIR.KEN (Son) 

BJu,·a da halfı mevcut olan oteller
den birinde parlak bir içtima ''ardı. 
lçtimaın parlaklığı yapıldığı yerden 
ziyade iştirak edenlerin ) üksck mev

kili kimseler olmasında idi. içtima 
edenlerin kalabalık olmamas·na rağ
men otelin etrafı üç sıra nöhetç: ile 
çevrilmişti. 

za,·allı ~·rer Timotenin son yeme
ğini ~ \yip hazmetmeğe bile vakit bu
lamadan öbür dünyayı boyladığr ma
hut otelden akşamın sekizine doğru 
birisi çıktı. Bu Moröverdi. Jhti~atla 
yürüyor, mantosunun altındaki t>ll 
sımsıkı bir b·çak tutuyordu. Ko} ıı , .• 
soğuk bir karanlık i~inde birdenbire 
hir düşman veya hırsıza rastgelmt>mek 
için -rürüdüğü yeni yofo kontrol edi
yordu. 

lı'akat buralarda hırsız filan bulun 


