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In~iltere Kralının bugünkü ·ziyaretleri 
• •, 

Ha,m etll rnls aftrlmlzln 

··"D .. • • ~:.l~ .; f.tı• ' • "........_.........--....:.. ............ ~---,,.-~0--g-· .-n~l-ü_k____;._m_u_h_a_s_a_r_a_d_a_n_s_o_n_r a------

LJ l.lYUK mısa1:_1ryn.ız, . zapte~ip ahalisini kadm ve çocuklara "' 
B ugü.n ea.m.-ıerr.· . varmcaya kadar öldüren 

ziyaret etltyor· · ) :.Asiler Madride hakim 
,!,;Safir hükuRı'dar . dün. cu.niur ~· .. L ·. • • • ·_:tapeleri aldılar .. 

;Başk8ri ıriııZ.la iki niQlakatfa . · · . · · ~ . ,. 

t. M:ohterem Misafirimiz İngiltere kra-
1 Edvard VIII bugün öğleye doğ

l'U Yatından İstanbula çıkını~ ve şehrin 
llıuhtelif yerlerini gezmiştir. · 

Kral arzusu veçhile hiçbir merasim ya; 
pılmadan karşılanmış, rıhtımda yalnız 

gazeteciler V:! !iıgiliz ticaret ataşesi ko
lonel \Vuts bulunmuştur. 

· buiundu ·· Toli3d0 :ve San Sebastiyen de tehlikeye düşiÜ': 

' S~at 11,40 da küçük bir motöre bin
tl'ıiş olan hüklımdar yanında kendisilc 
beraber seyahat etmekte olan hususi 
dostlarından üc erkek ve dört Ledi ol
duğu halde To~:1ane rıhtımına gelmiş 
"e karaya çıkmıştır. 1 

Misafir kral, bugün de çizgili gümü
şi bir elbise giymişti. Başında hasır şap 
ka, ayağında beyaz. iskarpin gözlerinde 
siyah gözlük, ~liride de bir fotoğraf ma
kinesi bulunuyordu. 

(Devamı 4 üncüde) 

Vergi kaça·kçılığı . . . . .- . 
Yapan değır-mencı.;. 

ler varmış ! . 
·Maliye müfettişleri ehemmiyetle 

tahkikata başladı :ar 
Maliye, ba-zı d~}irmen ve fabrikala· ı 

t'ln tüccarlarla anlasarak 2466 numa· 
t l -
1
.a 1 buğday koruma kanununa muha-
tf hareketlerde bulunduklarını tesbit 
Qtrniş ve tahkilc:ı.ta b:.-f'lanmıştır. Bu 
~Ususta mal ye müfettişlerinin talıki
{Ut ~'aplrğr anl:ı..::,Jmaktadır. 
f ö~;cndi:~imb(' göre dl'ğirmen ve un 
"'abrııcalarmm yr~lığı bu hareket şu 
• "11.;ı ~ w k lt ........ :- ob~uı:t:ıd:r: Eur;dayı oruma 
~~ununda her tl!rlü suijstimallcrin 
lhıne geçmek için bu~day ve c;avdar 
~~!arının öğütüldüğü yerden ancak çu

..... ııarı kurşun mühürle mühürlenerek 

ve her parti için muntazam bir nakliye 
tezkeresi verilerek bir yerden diğer 

bir yere nekledi1ebileceği tasrih olun
muştur. 

Bu kayde rağmen, bir kısım değir
menler çuvalları kurşun mühürle mü
hürled ıkterı: sonra vergiden kurtulmak 
için bazı tüccarlarla anlaşarak onları 

nakliye tezkeresi olmadan sevketmek
tedirler. Maliye, aldığı tertibat netice
sinde bu gibi birkaç vıı.kayı tesbit et
miştir. Bu g·bi vakalarda kanuna na
zaran unlarrn müsaderesi ve üç misli 
ceza alınması iktiza etmektedir. 

Madritte kabine değişti 
Sevil, 5 - Asiler tarafından verilen rak Madrit hükumeti lehinde niimayic: 

malumata göre Kolonel Yage kuman- yapmışlardır. Hiç bir hadise olmamış-
dasındaki asi kuvvetler, Telodo vila- tır. 
yetinde hükumet kuvvetlerini ağır bir 
hezimete uğratmışlardır. 

General Mola kumandasındaki asi
. ler de Madride hakim sırtları işgal et
mişlerdir .. 

Kadiks vilayetinde de Medino ve 
Sidoni~ayı zaptatmişlerdir. Bu kuvvet 
ier Bilbabdan San Sebastiene gitmekte 
olan hükumet müfrezelerini de bozgu. ı 
na uğratmışlardır. 

A~iler Alejos da, Mayork adalarındA. 
da muvaffakiyet kazanmışlardır. 
Astler.ln te.kzlp edilen lddlala" 

Lizbon 5 - Royter ajansının hu!uıd 
muhabiri bildiriyor: 

Burgos hükumeti Fransız hükumeti- , 
ne bir prote~to göndermiştir. Sevme 
radyosu bu protestonun sebepleri hak 
kında general de İlanonun bir tebliği
ni neşretmektedir: 

1 - !run muharebesi esnasında bir 
çok Fransız zabiti asiler tarafından 

esir edilmiştir. 
2 - Bu muharebe esnasında hüku

metçiler Fransız mamulatından du.m 
dum kurşunu kullanmışlardır. 

3 - Madrit hükumetine ait tayyare 
kuvvetleri Fransız topraklarına inerek 
oradan benzin ve bomba tedarik etme
lerine Fransız makamatmca müsaade 
edilmiştir. 

Tekzip 
Paris, 5 - Hariciye nezareti, Madrit 

hükfuneti kuvvetlerinin askeri hare
k!t, esnasında Fransız arazisinden is-

Cıımhııriycti koruma":; ;; in silalı Va~: na 

];oJan bir lıükü111ct milis neferi i· • ş 

yonda yavrnsu ve karı~ilc vedalaşıyor 

tifade e~ti'cJnrine dair olan haberleri, 
bti ı;ek'ldc ~ekzip etme!<tedir. 

Parlste nümayiş 

Paris, 5 - Büyük bir halk kalaba. 

lığı Cümhuriyet meydanında toplana-

* * * 
Hendaye 4 (A.A.) - Röyterdenr 
İrun şehrinin yarrsındcın fazlası, ateş· 

ler içindedir. Henüz şehrin bir kısmına 
hakim olan hükumetçiler, şidqctli· biıl' 
mukavemet göstermektedirler. Asileı 

şehri ev ev zaptetmek mteburiyetin• 
de kalmışlardır. ut 

Binaların pencerelerinden ateş etmek3~ 
te olan kızıl milislere karşı el bumba- ti 
raları kullanılmaktadır. 

Hayatta kalanlar, çekilirken bir takım8 

fitiller ateşlemekte ve bunlar da infilak 
lara sebebiyet vermektedir. Bugün öğ-1! o 
leye kadar beş bin mülteci Fransız top-PO 
rağ:na girmiş olup bunlarla bu hafta\İŞ 
zarfındaki mültecilerin miktarı on bini 
geçmi~tir. rk 

lrun düşta 1a 
İrun cephesi 4 (A.A.) - Alm;:ın ha- hi 

ber alma bürosunun hususi muhabirin
den: tn 

General Mola kıtaatı bu ı:abah İrunu..,..İl ,. 
( f)enmu ı iind:rtı· ı ni. 

Yüzme 
ka 

ınüsabakamız m 

Varın yapılıyor· 
Tdsllatmı 6 r:cı saııfoda 

okuyunuz 

ili 
·a 
di 



.. ,·-~BER ·-:"'" Alqattt.·Postu1 

!~~··-. · ··. Y.·' .. ,,;::.'~."=;~::.,~~-:;.;:7-~~-ii Muş· te·rek--~;~;f bürosu 
.\~ • ( ,. • . ·• • :-J:ı.. -JI' • 

. ';' .,,_: dağılmak ·Üzere mi ? 
:fran1Sısda rf8şiZm-ftrsatkaçmyÔr . Son vaziyetler dolayısile iki 

Alman İktisat Nazırı ve Devlet bankası.direktörü Dr. Şaht'ın Parisi ziyareti, • • t d h k•ıd• 
P'ransada halk c!phesim·~aafa uğfattı densEi.Jeridit';. JÇ~nkü, bu misafirlikten c.em.ıye a a: çe 1 . 1 
maksat, Alman - FranSI'z y~kml~şıriasıdır. F?aıbuki, Sovyetlere diş biliyen nazi- Esnaf cemiyetleri müşterek 'Jüro-ı duğu teftiş?er ve bir yandan da gaze-

,., terle :r,eon· ~l~~ .hü~funetİ.Jlin b~rmirle.rioe,.ku~ Y~.P~~er, Fral}şız. ~~n;ıjj,njstlerpin · 'sonun i$ -vaziyetinde bazı karışıklıklar telerin neşriyatı dolayısiyle vaziyetin 
elbette• biç işine gelhıez. O'nun için, sol 'cenah unsur lan arasmtla"- bn·--imşnutsuz- olduğunu yazmıştık. Bu hususta or _ ayclın lanması için yapılan taleple!· 
lcit: ;uhlU' etmiştir. ve· bu; cidqen t~bIµce_Wlii. Çünk:il .karşı· taraf, kuvve'tli. mat- taya koyiluğumuz vaziyet tahakkuk ~üzerine müşterk büroya dahil cemi -
buatile mütemadi ·~kı~larda hulunaiak ~c orpuyu heran nüfuzunda tutarak etmeğe başlamıŞtır. Müşterek büro· yetlerin reisleri Ticaret Odası esnaf 
iktidar mevkiind~ki sÖsyaiist\erin biran sendeleme~ini, muvazeneyi ~ybetmesi-' ya dahil cemiyetlerden kömüreüler ve şubesi müdürü Kizımm riyaseti al • 
nf!ileli:teıiıektedir. Ve ifte o zaman, çullanaca'lctir. -... . inşaat ustaları cemiyetleri de !Jüro- tında bir toplantı yapmışlardır. 

Het bingi ra'§isfvari bi~ hükUmet darbesine kaJlı. Fra!_lsız sosyalistleri ne dan çekilmişlerdir. Bu suretle 17 ce: Toplantıda uzun ve gürültülü mü-
. yapacaklardır?· Ameleyi, köylüyU, küçük bu~juvayı silahlandırarak, barikad.lara miyetten mürekkep olan büroda ~imdi 7..akerelerden sonra iş müşterek büro 
SCYltetniek mJ?' Dahili muharebeyi "körüklemek mi? Belki, sol fırka idare heyetle- 15 cemiyet kalmıştır. merkez heyetine havala edilmiştir. 

·ti bQn.u isteyeeektir. 'Lakin, ispanya faciaları, 6ütün fotoğraf ve muhabir'fucktu- Hatırlardadır ki daha evvel de Merkez heyeti de bu işi Oda umumi 
bu teferrüatile Fransız efkarına o derece dehşetle arzedilm1ştir ve Fransızlar kom manifaturacılar cemiyeti bürodan ay- kfttipliğine havale ederek işin içinden 
18 'hpanyadakl top seslerini o kadar tenkitkar bir baş sallayışile dinlemişlerd~~ nlmıştı. çıkmıştır. 

, 1d, Jieı< ne bahasına olur11a olsun, halk cephesi, Fransada kazan kaldıran bır Bu hususta Ticaret Odası esnaf 
· b b d.. · baha n1a ba ıa Bir taraftan müfettişlerin mfiş-Praııkoya -evla:tlarırull' ölmesi, ev1erinın a.ra eye onmesı sına ca - t . şubesi müdürü Kazım, kendisiyle gö-

. . terek büro hesaplarrn~ yapmakta ol. 
'1ttp durmayacaktır. · rüşen muharririmize demiştir ki: 

Bakusus İrun\Jn düşµıesi ve bugün son ..dakikada· alınan haberlere nazaran K C ç ı••ı K "- Vakıa bu iki cemiyet .ayrı hi-
b!kim tepeleri el:: geçen Madritin de ergeç faşistleşerek ispanyada irticam kat'i '-# naya çıkmışlardır. Fakat henüz tet-
~ galebe çalmağa yüz tııtınası iizc:-rine, Fransada bu hadiselerin büyük akis- H A B E R L E R kikat yapıp kati karar verilmemiş-
i~ hasıl ~deceğine muhakkak nazarile bakmak lazımdır. I 

Onun içindir ki, pek yakın bir günde Fransanm da Yunanistqiin gibi sessiz sa- . çeri de : ,_ta_·r_ ... _____________ _ 

dnız faıistleştiğini görürsek şaşıruyalım. Sosyaliştler, hafta geçmiyor ki, göz dağı • Ayın altuımda ve on be§inde aehrimize Fransız ordusu 
YCnnek için, bili,µ~ mitingler tophyor. Ancak, ~urası var ki, b~lk~ fırsat bu fı.~- !:1e::ut;1ebelerinden mürekkep iki kafile 
- 0~-1.1 .. ,.._ra,be.r Fransa_ nm Metaksası hı:ni.ız zuhur etmemıştır ve tereddut 
_,. ,~ ""' • Bu aene muhtelif vilAyetlerden 43 flk 
diyor, demiri tavmıla döğmüyor; fırsatı ~_çır,yor... mektep muallimi İstanbul kadrosuna veril _ 

Citii\t fqiZniiııin aleyhine.medeniyet tzrihinW lehine olarak... , . , miftir. 
• . . Hüseyin F~ TANUR • Maartt vekili Saftet Ank&n dün öğleden 

Sovyetıerin prot~stosund~n soı:ı~a 

,_; -Japonya d'~. Sovyet · 
Rusyayı protestQ ,,etti 

IOllr8. llaarU mlldUıiUSilnde Dlefghl OlmU§. 
tur. 

• 29 llktepinde Ankarada açılacak el ve 
ev ıianayU aergtaüı"de mekteplerin de elifleri 
lefhlr edilecektir. 

• KMalardaki qıerkez memurluktan hep 
kaldınlarak bazı kazalarda oldugu gtbi em_ 

niyet memurluktan kurulacaktir. • 

• Sanayiciler ticaret odumda grup grup 
yapbkları 'toplantdardll. muamele vergt.slnin 
g1lmrllkte ham maddeden aımma111 esasında llôekö\'a ,. (A.A.) _ TaS ajtuısı teşkilini teklif etmektedir, Te§ekkillü ittifak etmektedirler. 

161iriyor: Japon .fıükümetinin takınmış •olduğu • Bunanm kurtuıl.1§ bayramı olan 
11 

eylQI 
Dflilleri komiaerliği ikinci şark lra.dyet yüzünden gecikmiş olan bu ko- için .ha.zırlıklar yapılmaktadır. 

-blııcıMi tefi Kostoy.skiyi ziyaret eden misyonun SOA hldiscler hakkında tah- • Cerrahpqa b&ltanealncle yenı fn§aata 

hpııRi"11Wslaha.tgiit&rı M. Sakoh, Sov- kikatta bulunınası da Jô.mn gelmekte- tugUnlerde baflanacaktır. 
Jet ha.dut muhafwarı ile bir Sovyet , dir. r . , • ArkeaJ.ojl mnumnde kurulacak para ve 

28 .. ~ .. a+.n. ta. T h" mf.lcevhet 'Ve m&dal~ Jaamı )ıazırlanmakta 

Hazerde 
VUz blnd~n iki yUz 

bine çıkarılıyor 
Paristen bfldirildi~~ göre Başvekil 

Leon Blum ve müdafaa nazırı Daladi· 
ye gerek muntazam ordu efradı, gerek 
harp stoklarını artırmak ve orduyu 
süraUe molörleştirmek sruetile Fran
sannı müdafaa sistemini tak\riye et
mek için çalışmaktadırlar. Fakat as· 
kerlik müddetinin U7.atılması düşünül-
memektedir. 

IJar.erde muntazam ordunun yUz bin 
den i~i yüz bine çıkarılması muhte
m~Jdir. Böylece Alm.anyanm askerlik 
müddetini iki seneye çıkarmasına mu· 
kabele edilmiş olacaktır. 

5 EY-LUL.- 1936 ~ 

Donı·LJ mu, 
~· ~ 

d W•ı •9 egı mı.:-
©t©>m©ltök 

t<eD®u~@IFil O@)ır bD ırat' 
<Ô>lfll~<C 

yaıpuDmauo<dlnır ~ 
Telefon şirketi hükumete ge~tikt dd 

sonra her dcvletlqen bilyiik ı§le1',,. 
görülen salah onda da kendini ~~ 
di. Tesisat ve konu§ma ücretlen 

0 ladı. Yine devlet eline geçtil;ten ~ 
şehritı birçok yer'lerinde otomat•k~.td 
lefon'Uır konulacağı haberleri ga:r· 
sütım'Uıntula yer buldu. . • 

Ne mutlu bizlere ki, ecnebi bi~ ~ 
ketin senelerce esaretinde inled•ld 

11 
sonra rahat nefes aldık, ııaraUırıfT&IP. 
çalınrnasımlan kurtulduk. Paraları~ 
Z'I ecnebi illerine akıtan oluk/,afa<''" 
birini l@padık. Mahrem konuşmaJtlff; 
mıza kulak uydurup, casusluk yaP' 
bir a.ğıza ot tıkadık. • 
Şimdi biraz rahat nefe.~ alıyor1 ~ 

di evimizde serbe.~tçe konu*abiliy~; 
Serbestçe konuştuğumuzda hiç §U1'. 
yok. Fakat acaba kolaylıkla kon~ 
liyor muyuz, işte burasının şüpheli~· 
duğunu gören telefon idaresi de şehfi14 
muhtelif yerlerinde otomatik telef~: 
kır tesis etmC'!ji bizden daha önce d 
şünmüştür; am.a -daha tatbikine U°! 
memiştir. Bizim burada söıilcmek ~ 
tediğimiz i..~te bunun biran önce bafO 
nlmasıdır. 

Telef onun ucuz'Uıma:'lı telefona i~· 
tiyacı artırmıştır. 

Sokak'Uırda bu .ihtiyaçla karfılaf'J11~ 
lar telef on bıtlm(Lkta müşkülôt çek1Tle 
etdirler. Dükkanlar üzerinde teıefOfl 
işareti aramaktan baş dönüyor, ~ 
makt(ln da dil yoruluyor. Bin nıill~ 
MtUı bulunan yerlerde de telefonu""::. 
istifade edilenlere fcız'Uı ikret öde 
yor. 

Otomatik telefonUır, medeni ihtiYfl" 
cı 'karsı'layacak, halkı sıkıntıdan ~ 
taracaktır. ~~n -eo-.....,s ang ıng: Bu kış d;r.Bu krsımda ~50.000 parça para veaaire Vunanfstanda bir nuntakasmdathududu· geçerek ·Japon . 

S. • • .a. b Lı.. rtııu1unaca1ttrr. k d Ilı • • . . k - ti 
c.j:öpraklarma girmderini,protesto et- 'ı'. u" ,. \lı•ıranı· ~ . Ankar~m h'vasının kuru~lun~n do. • . . casus 8 ın . ~ur.o oczas v. 
miştir. . .,. ... .,., .... t ' ; f. ~ittıW'lııliifil tfiO:r"'u'imıı'iriim (fflu e geç. ,. n· h a-\ietMİniıf Atinadan menffa''5I 

.... re. ~u,~pro, ,t.e,ptovu şjdde,t,ı,~,Fe1 •".f:1eden M. ,,;~1~~11». '[!.:R;ı-. ~Ş".. .1mek·~ıı1JJı.ht.ııar- başm!laurıugünoo l<llmati. ır a w g. .. G"ı:.yarf 

..... ' •• Mıl r ~r11 l" T.i1 Utv\:ılwft . ~on te~ısatı vücuda g'(?tirilqıiştlr. aldığını ayz~ıgı bır habere gore, Na- u 
Koslovski. 21 a~t~s~~Japo_P...- Man- • k r :, t vı tali.ve Vzunkaya isminde genç bir ka- Fransada •~aldırılıyot ,...,.o. aakerıerinln bir gu .. n e, vvel Sovyet_ ine ve mandacılar - • PJ'otellÖr doktir Bebçe Sabit Y141ada H. 
~~ ..... ....... t ı k ı be cım·ıeı ü ı J·ı kong: e dın 192;; senesinden beri kurduğu bir .. 

9
• ·muha.fızlarma karsı atecı'r etmelerini ' . op anaca 0 an yn 1 ro 0 

. r - " l y · Adliye Nazın Marc Rucart'la :Nlı.J 
~ ~ ... bJt 1 lddl di .firlar sinde Unlversıteyi temsil etmek üzere dün casus şebekesi marifetiy e unanıs. • . M t' . )<il-bl·zzat kendisinin protesto etmiş oıau; uy e a e Yu · hareket ctmiQtir. .. 

1 
. . ı· 

1 
temlekat nazın l\·ıarıus aute nın 

1 " hının hütün merkez us erının P an a-. gun
v u hatfrlatml§tir. M. Koslovski o ta- · Bundan bir müddet evvel ş'ehrimiz- * Dost Yugoalav kralı Piyerin doğuhunu rek cezasının ve Güyan menfasının ~ .. 

rını elde etmiştir. 1~ rilite hi.dUtaıin tahkikatını ve suçlula· · cle ve civarda bulunup da şehrin süt mUn.aaebetile yıu-ın akşam Yugoslav klübUn. • .k p· dmlması hakkında hazırladıkları pro 
d bir bal em kti Şebeke, Atina. Selam· ve ıre· 

rm t'eczi~i istemiŞtl. · " ihtiyacınt 'temin eden inek 'v~ ~andacı- e * Anka.~ vve ~:işe~rde Neriman ve Ra. deki birçok yüksek ailelerin içine gire. üzerinde Milstemlekat nazın Paris ·ot 
. ~f ~~~~i bi.ından ~on.ı; •. m~sbet ların.' süt fiyatlarının günde,n ~Üne dü- zlye isminde dolaşan ve müteaddit sabıkala. rek yüksek d~niz kumandanlariylC:' Soir gazetesine şu beyanatta , bulunltl 

ve dogrulugu kontrol edılmış maluma- sürülmesinden dolayı ir.{ terlçetmekte n olan hı.nnz bir kadın Bursada kaybolan münasebet tesisine muvaffak olmuş- tur: • 
ta iSt_ma.t,ederek, SO'Vyet hud,u.t niuh,. a- , ~1 . .ıuk. lannı yaz~u .. tık. :ı: '·· · • l50 Uraaını polise aratırken polisin şüphesi "- Fransa için kürek cezasının artı 

,""' :s. tur. Genç kadın kaçmıştır. tıe f .;..•armm,Japon topraklartna·geçmcle.:- ı Aı'•ı. ·d 1 1 . . .. d .. Uıı:erine yakalanmıştır. mı'll"ı bı'r ayıp haline geldi!1:ini söylemeı. ~"r.J. • _ - • • . • a"a cır ar §.C lrımıze ,gurı en g,une ~ 
rı- na'ıtkfuda Japon hukftmetı 'tarafın- az r;\,it çıkar.ı~ası yüzünd~n kendini • İngilizler tarafından tstanbhlda 50.000 Fransada ; 935 de lüzum yoktur. Bir çok devletler bu şe' 
dan hlnian· haberlerin katiyen asılsız .. · . : ; lira sarflle bir arkeoloji mektebi.kurwaca.gı otomobil ku'rbanı kilde cezayr terketmiş bulunuyorlar• 

~..ı:..... .. 1~ . ti . yakınçlan g-0stere.n hır tehlıkeye ışaret ··8t>ytenmektedlr. Maamafı'h, proJ·e hakkında J'iirini_n ~! -~~u soy..;ln'IŞ r. t k .. ı B 1 .. t b 1 •• DMt·YU"'"""avyanın mil~ bıı.yrammda ~©©>O ıu,nşR..dl il~ J ..... __ .., ....... ~ k. J kaml ... ~ın ctmq teaır er.. un ara gore stım u un ~"'!" ~ ~ ~ U\YJ u u 
1 

b. k egı~·ni kat 
.IA&ll._. ... ;zı.vua ı • apon · ma a.ı. ıu • · · · bulunmak Uzere Matbuat umum mUdUrU me<:lisin nası ır arar verec 

-SOvyet kuvvetleri tarafım:lm1 açılan önümüzdeki kr§ süt darlığı çekmesi mu- Vedat Nedim Tör, Kurun Başmuharriri Asım Fransada, 193:> senesi zarfmda o- olarak söylememekle beraber, noktai ıı~ 
ateşler hakkındaki· yanlış haberleri ile hakkaktır., Cijnkü-)Şim<liden istanbulun tr-. Akfa.m sahiplerinden Kl!.zım Şinasi, Ulus tomobil, motosiklet kurbanlarının zarımızın esas itibarile kabul edileceğiııs 
vaziyetin muhtemel gerginliği mcsu- için<le ve civarında süt istihsal yerleri- başmuharriri Falih Rıfkı Atay, Açık S!.z sa. miktarı 6000 kişidir. Bu vaziyet kar. ümit etmekteyim ... 

Hb~ Etem İzzet Benice Belgrada gitmişler - db. l d w ........,.,,. 

Uyetini Sovyet hükumetine yüklemek nin verimi yüı:de 30 nisbetindc azalmrş- dil'. ŞL'Unda, resmi bir te ır a ınmıtkıgı Ba Ik an 1 ar 8 r ası 
·hususundaki ,gayretlerin, ı~ançuridcki tır. Vazın süt istihlaki düşüktür. Fakat ·• Bir Amertkalt rnm mutehassısı şehrimize cihetle, Fransada, birçok mentlc et-
ba.zıVJa~t a.skcd c.rlarunm hazırla· krşın i$tihlik nisbeti yüzde elliye kadar gelerek Ttlrklyenln Maarit teklmütünü fil. )erde olduğu gibi, kazalara karşı em- Tababet 
makU Ôldti'ğı'i ycni°hftdiselcri haklı ÇI· artar. Buna mukabil tabii «>larak hay _ me almak l:!.ıedi~bildı~:r.ttJrdi.ğl Bin nivet i~lerini idare etmek üzere 23 

liamıaya nı.alÜfl'olduğu •imdiden anla· va~lann süt vedmi de va sa tl ola<ak 'b,,°.ı:':ı'.•:~ :.ruo~ :,::,.ın'. . - te~ m u0~ 19:JG da "Oto~obi.I . klüp le '.i k 0 n g r e $ j 
IJhnaktad~. . yüzde otuza altdar eksilir. işte o vakit . ~ • Ziraat bankasının önUmUzdeki hafta L federasyonu., adiyle bır bırJık tesıs • d 

s,et~hUk\in'teti.l J;tpo~ ~}.ikiımeti- elde edilen sütün• şehrin ihtiyacına ye- çlnde buğday almağa başlamam mukal'!'Cr. edilmiştir. Bunun sertifikasını haiz Bu 8y1 n y i r m İfıın n e 
~ ııai:ıtrı di~katini bu nokta ür~rinc tişmiv'~ccği katıaati vardır. " :dır. olm•yan kim~eler şoförlük edcnt'.Y:· b i I de loplanı ~· Ol' ~~e oiıu~bu· ğibPteşeblftis- •Devlet Demlryollan idaresi tenzillUı gi. cr.'del'i..gibi, avnı federasyon halk ı~ın şe r m z b" .. k tabııt:et 

c..ı; L· L, ' dl 11° t if · ı Ü" ay daha uzatmıştır . . . • Bnllmnlar arsı uyu . )erden tamamile'metm! tutmaktadır. B v ı b• • • § gc..§ ar esın "' · ,.c .. •.ıtı nakhyey~ karşı korunma rare . . . .. 
1 

~eıırı· . eyog u ırıncı · .. · .. *Maliye vekAleti defterdar, malmüdürü . kongresının bu ayın yırmısınce ~ So;vyet hükweti .Japon hükı'.imetinın ledni gösterir tahmatnarne de nC:'ş:·2- · k ı-iş· 
'1: · · " ' • · • ' • · · ve diğer maliye mcmurlarmm sicillerini tct.. d kt• mizde toplanmasına arar '\'erı ... . 
,e -~~ ~ba!t,a r,~meı:ı .muvafakatini noterı• kik etmektedir. Bu tetkikat neticesinde tas. ece ır. 1··1.. . . • den bt, ~.11 •;:;:; tir. J{ongre ey u ım yırmısın .,. ıu airi!ı6 ,, muhtelit bir Sovyet - Ja- . . fiyeye t~bi tutuııı.cak memurlar tcsbtt edile_ Malatya bez · k d ıınıı• M ,';;: h d t · • · · " ı;nci teşrinin yirmiHne a ar o ti i.l>gn - ~nç';v.'o. u u kom_isyonupun Zlmmıtlne 3500 .ttra geçtrdljl rekUr.. ıı 

-- f b i ly i t Üzere bir ay dc\'Um edecektir. Ilull 
. fUphealle Dışarda: 8 r tt. asının DŞ08 1 için hazırlıklara ~imlii<len başlan rnış-

A~ır cezada mubake- *Eski İngiliz Buvekili Loyd Cor!: Hitler Malatya be:? fabrikasının inşaatına t 
,; -. ır. ..

0
• 

di 1 )!.r b 1 d ile görüşmüştür. yakında başlanacağını ve temel ~ atmı:: Ilu kongrenin id:•recilC:'ri bufll me e me,.;e aş an 1 • Bulgar icralı Borla memleektine dôner - merası'minin bu ay sonunda Başvekil is- d' K .. gtf 
lcrde '-'chrimiıe gclcccl.Jer ır. ö•• ~eyoğlu biiinci noteri Salihaddin k!n kral Naibi Folun misafi~ olarak bir met tnönü taraf~ıdan yapılacağı yaz - nin tdkik cclccelii meYzular \'C:' ~aP"' 

haklitnda zimmetwc-; 3500 lira gcÇirdıgi mUddet· Yugosı..wyada katacakUr. mıştrk. Sümer B<ınk o vakte kadar hazır ti l ı t 

Üdd • it•"" . ' İa ~"k' t .:- hkc *Almanya litvanyaya bir ademi tecaVüz ""'. . ·.:· f b...:,_ ht rf lac:.ık tcbJi~lcr C:' ıaz:ır anmı~_ır.__.., m en umum ıge 1 ~annıle yapr naan ıkat dun. ma me- . . t ""if tını ti lıkların ıkmalı ı~ın a r'iAanm mu e ! 

. • . • ...,.,.,+,. ., mısakı akdını e .... e ıı r. .. k .1 .h 1 , S· .. t~zeha" ·~"deki 
V 11 i . -. . . y~ ıQtilra}' t:tmiş ve auruşma · batlamış- Al Llt b' a· demı· t""'av"~ krsrmlarının inşaatım muna asa ı C ı e. C 

1 

~ ,. .. 5 r 11 • . . er vo.- .. ·- -ı: > , ~· • "I· • • manya vanyaya ır w u~ • • • 

• ~ .. . . J. ' . .. • . . t1i ,.~~ç~u v~ld'.,: duru~ıpa başlay~ca . re post.aıarı tesisi hakkrnda bir mukavelena. ~de~ckti~. i~k. olarak .ı:::ıemu~ın evlen y, ~·o r su z ~ u k r 
faka.q S\,\llŞtima}ın~ a.ıt, .§u:ayı l bti:Oava'ya 'a'gır c~zada bakılamryacagım mc imzalanmıştır. ıdare daıresı ıhale edılecektır. l ~C:'hzc • hülinc!C:' ı ;:zı yolsuzlııkl91 Devletten gelen evrakm bugünlerde söylemişse de mahkeme bu isteği ye - *Gelecek aydan itibaren kral Yorginln )apıldıiı siiphesiyle t:ıhk_ikat )apı -

· .. dd . ' .., -~· w • 1· . · b kl . • · resiml~r1 llu1unan posta..pulla?'ı Yunan Is tanda •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ....................... : h .. d .. . . i!;;tell ınu 1 en\yıymı~ı~e n:rı me.sı e · en , rinde ·b~lina.mıştır. Gç.nt suçlu vekili pi asaya ~ıT<&rııacaktır. : IFD : dığını \e al mu ur muannınc ! . i· 
11eİ[ttdiı;o. Sgslular araşq1da güm. Hamit Şevket hazine vekilinin miadi ~ Gazetelerin haber verdiğine göre, Ro • i al treffl ~ el çektirildiğ_ini dün.) azmı"~'.k. \ e~l 
rllkt,t.n de al,tı mcmu.r hulp~maktadır. kanunisi zarfında isti dasını vermediğini manya l:!a;;\.:ekll~ ~ataresko ~ünakal~t nazı_ i ©l ~al s o iri) n ırn ~ ~ u l\JI ~, len mütC:'mm.m maluma ta gon•. 11 

J\füdtleiumqmiJik kararının ne o. binaenaleyh davada bulunamıyacaömı rı Fransovlçi hUkumet ve nuııctc mü~kti!M ! : müdiir muaYİni,) azdığ'ımız gibi he~t" 
~ . :t · / .. . " çıkarmaması tavsıvesile eski Hariciye ~azırı i Ne acaip, ne ga1ip ve hayalde trc :ı l de-lacagr bılınememeklc bC:'rabcr davanın söylemiştir. oğlecleıı sonrakı celsede ""tGl 1 .. d - 1 t' ! 

1 1 
l l d b' .. _ Bu : titefti:;;b C:'Ce i!;tcn uzaklaştırı mıŞ ..• 

. · , • • es t-OYI\ gon erm ş ır. • ev ıa ar can an ıran ır so-.. , · ı 'k · t rnıı ihtisas mahkemcsınd<: cereyanma pC:'l müddeiumumt Kaşif hazine istıdasrnın * Yunan kUltür bakanı 29l7 metre:ik o ! b' ·z -.:ı d. ., 
11 

yır Tı'yatro : ğilclir. l\c11cli ·iıH' bt-!cdiye ı ·tısa .
1 -

1 ~ • 1 · · • ır fı m uuı mı tr ı a .. • 
1 

• • 
1 

ktirı ' mali temel na~arıy e hakılamaktadır. zamnninda verildiğini söy:emi~tir. limp dağına bUyllk mikyasta bir jüp!ter kn : 
9 0 

d h , Ö 
1 

v : diirlii•~iince ic ardcn ıc-ı en e ce 
·" h '·J >· ~ • .ı f ı ft'L proje,·! ta~"ı'p ctml.,lir : mu. a ayır... Y çyse. " : m'ı,.t'ıı·. 1'·,ıhl.,ı'k,•>t, l1!1l n1u"d'u'ı·u·· ,·e rnll• Devle& Şurasınca ;ı,,; .arında me Hamit St!vKet müe'~kirin;n serbcsı ıı.ıır oyu masınn. "' ·' .,, ,, · : · : ,... • . 

• • 
1
1 ·y ) I. • ::: Fili"tındc kanır boğurmalar de\•am l't i V akında : J ,. 1 · · t f .ı l 1 tııdJ! 1 J h· I· ~Kararı \'Cfi en e.rQen Hı' bırakılmasını da ister.ıi!}, fa't'ıt bu talep' " • : tase ıecı ·ı ara ınuan yapı ma' .. l· 

n mn u •fm-., ' · · · ' . _.. mcktcdir: Son hıı· 1:arpışmadtı. ln:;ııızıeruen: öğreneceksiniz.. : ,.e. mesele henüz müfettişlere 1..ı_i,aıri k rc•nu· -üruru ~lllaf\ ,. veya af ka- de reddedilerek duruc:.ma l:iaşka hır· gu- 1 bl1' ta"'"ı\.re zabiti ve rasıuıc blr piyade neferi 1 : .... •-··-·-··; 
- ' - .,. :r J;J J••••H•••n•-··---.. • • ~~ 1n • ı· ~JJL..J•!UD!!!!.U!D!!,!da!!!nlis~t~i~fa~d~e~e~t~m~iş!l~e~r~d~ir~.::;._~~..!!.!L!Z~~!!!!:~~;;;;:::..;..:.;-.;..:......:.:.;:-_~=-·~·:....:..· ~·:.r..:..~A~l'9i~·~ardaıı~!!:2..~da.!!!::..!1~0~ki!lll2i~öı~m~tttr~~·----'---·-------~·~~~~~- emı~ ır.~~~~~ 
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'Bravo Ahmet - - 1 
.. Alo!~::!'~~ L .. ıı. Rusça_ - Türkçe Yeni köprüden1ıog~ lum ı Ben Aifkemali 
IOSotlarını kıskandıracak bir üshi.pla, ı - t e k 
Beıı neyim?,, serlevhasiyle '•ene., si. uga g çece k b ' 
n~n mahiyetini araştırıyor. San~rım Sovyet Allml Mavzel' 1 t ramvaylar a ra asıyım 
kı, b11 yazıyı, papas huzurunda günah J • 

çıkartan hır!stiya~ soruı.arı da.~ıska- in mühim eseri KöprDnDn iki baş1ndaıAt t hitaben wazdıf(ınız blrmetkGran 
nırJar; hatta, belkı, nefsme zulum et- Sovyet şarkiyatçılarından ve TAS JDl ona J 

lllefi bir mane,; ~ükseklik bilen Hin•ı ajansının Türkiye mümessillerinden meydanlar yapılacak mektupları da, bundan sonra kendisine 
fakirleri bile... . doktor S. Mayzel. Türk ve Rus kii' ;·p- Belediye Fen heyeti ve imar bürosu daha emniyet le kllfredlniz ! 

Aiaoğlu. içi ile dışının nasıl facı. hanclC'rin n mühim bir noksanını ta- I Gazi köprüsünün iki ba§ında yapılacak Dışım derhal a~ aıta ')l~rt.)uak 
:enıiz bir tezad halinde bulunduğunu mam1amak uzcredir. I ıneydan1ar ve .,.çııacak yotıara ait is· Afla o Olunun rin bir hiddetıe içime hitaben: .. ,.. 

orkunç bir samimiyetle anlatırken. Yedi senelik sürekli mesaisi netice- ı timlak hazırlıklarını yapmabtadır. Köp· iti rafları de orada değil miydin? ~eden heai 
bl.rçok kimselerde hasıl olan şu tered- sinde bu iki dil arasında mükemmel I rünün iki ba§ında büyük ve ortası bahçe 
dtid Cumhuriyet gazeusinde .4.\met tekzip etmedin'! ~ed,n bu y"rpa ii de halletmiş bulunuyor: bir l(ıgat hazırlamıştır. Lügat gayet oian meydanlıklar bulunacak bu bahçe-

d Anno11"lu, iri ile dı,anın aı·a81ndaki te- altındaki cesareti orada göster• "Sovyet hakimlerinin karşısın a büyüktür. kinde. izahlı misaller. dar- !eri heykeller süsliyecektir. •- Y 

k d' 'd d h zatları anlatıı·lı.ıan ıu itiıaflarda bu- din:'., en ilerini müddeiumumı en a a hı meseller vardır. Halbuki Rusra \'e Unkapanındaki meydanı Eminönü -
fazı i h d z· f ·1 • Tü" k d · d" k d • lunuı•or: Dı""·m hakh idi. f,.im hep bu .,.i a t am e en ınovye çı erın o r çe arasın a şım ıye a ar mev- Eyüp rıhtım caddesi ve diğer taraftan ' -s ., 8 

sizleri söylediklerine ihtimal verile- cut olan higatlar pek küçüktü, noksan Şehzadebaşı _ Şişhane G;,zi bulvarı Benim içim çok iyi tabiatli, hoş hususi ve mahrem yerlerde kahrıma 
Ltll 1- • t · d . · tı· l'-"'lik s•,·•n baskaları i,.in h·& oluyor; kalabalıkta hep sini,,or, sön 
IJI r m : ,. \'C SiS em sız ı. katedecektir. Tramvaylar bahçenin etra· nıye ı, J 1 ... "' ' 'j ., • • ~ 

M ğ b. • k dl 1 hi d D kt s "[ l" · ı b" · t• n kahramanlığa i•ık ır;ada- ,\·or. ~usuyor. Öte-ki rıe kadar hay e er ır ın an en a ey n e o or ... 1• ayw ın eserı ya nrz ır fında kavis yaparak geçeceklerdir. yır ıs ıye • -ı; ' • 

al b·ı · ti · d b'l' · b ı · d k t d i 1 .ı;. m•ftun bir varlıktır· ise &.riki de o kadar korkaktır! a ı diğine ,·eraş rıp ura ı rrmı~ ... oş ugu dol urmakla kalmıyacak ; Azapkapıdaki meydan da biri Çeıme a e, o ru U5a "' • 
Ancak şu teselJi var: Bereket nrsin. Rusça gibi biiyiik bir kiiltiircl kom~u meydanı biri Şişhane ve diğeri köprüy<' işte bunun içindir ki ben lif ve la!i18.V· 
AL ğ1 h' hk h d d d"l' · ·· - k b h · d b" .. ur :. ı .... mı'nde kahramanhktan. doğ. gıao u, ır ma eme uzurun a e- ı ını ogrcnmc ve u v.7.ıne en 17.. doğru olmak üzere üç yolla katedilecek • .. " 
iil ! istifade ettırmek istiyenler için. mü- tir. Fatih _ Be§iktat. Ortaköy - Aksa· ruluıta bağhhktan, vatandaşlara kar-

Birçok kimse de şöyle düşünebi. kemmel bir merci olacaktır. Esasen ray tramvayları Çesmemeydanı caddesi · :;ı hayır işlemekten hararetle. heye
lir: Acaba, Rus)·ada başhyan itiraf· bize meklen!crdc okutulan diller ara- ni takiben bu köprüden geçeceklerdir. canla SÖJler ve yazarım \"e sizi temin 
lar, bütün dünyada moda mı olacak" sına Rus::anın dn girmesini faydalı gö· Maçka_ Beyazıt. Fatih - Harbiye . ederim ki bütün bunları yaparken ~n 
Herı<es kendi zaaflarını anlatmaya mı renlcrdeniz. Sovyctler tarafından bn!'it· tramvayları da gene yeni köprüden ge· 
başhyacak'! 1 lacak bu kitap. şüphesi?. ki, Türkiyed,,. çeceklcrdir. 

işte ddden o zaman dünyanın de hayli müşteri bulacaktır. Doktor S 
'll\anzarası deği~rdi t Belki de ancak Mavzel'i tcbril- Pdf"r·7u 
kollektif esaslarda tekimiil gösteren 
insanlık, ferdi sahada da pek başka 
bir safhaya girerdi. Dünyayı iyilik ,.(' 
8anfimiyet kaplardı. 

Bir an düşünün: Bütün diplomat
lar, katiller, itibarlr müteahhitler. 
ze,·celer. \'elinimetinden iyilik gören. 
ler, ağızlarını açsalar da ihanetlerini. 
hiyanetlerini, alçaklıklarını bülbül gi. 
bi şa:·.ımaya haşlasalar, dünya1un 
hali "ice olurdu? 

Kibritle 
oynarken 

Bir çocuk 61Um 
tehlikesi J{eçlrdl 

Karagümrükte Hatic;esultan mahallc
.,inde ekinciler caddesinde oturan yedi 
yaşında Vahide isminde bir ktz yerde 
bulduğu bir kutu gibritle oynarken 
kibritler ateş almı§. kızın elbisesi tutu
§arak vücudu muhtelif yerlerinden 
yanmıştır. 

işçilerin bugün-1 

kü toplantısı 
Şehrimizdeki bütün fabrika ve imallt 

hanelerde çalı9an itçiler bugün saat on 
be9te ticaret odasında bir toplantı yapa· 
caklardır. Bu toplantıda i! kanununun 
ııçiye verdiği haklar, İ!Çi ve iş verenin 
münasebetleri, yeni i9çi te!killtı gibi 
mevzular Uzernde şehrimizde bulunan 
iş dairesi reisi Enis Behiç işeilerle bir 
hasbihal yapacaktır. 

i'"akat bundan sonra da, i~timat 
hir umumi af ilan edilseydi ... işte o 
zaman havayı nesimiyi ağırlatan kara 
bulutlardan yağmurlar boşanmış gi
hi ferahlar. hepimiz oh der, rahat ne. 

Mutfakta bulunan annesi yetişerek MUsklrat Amllle r l 
alevleri söndürmüştür. Vahide hastane· 

fes alırdık .-
Ahmet Ağapğlunun ka~ı ütima 

l\&dılJlmrJ yazuunı okud11kJan sonra, o. 

ye kaldırılmıştır. cemiyetindeki seçim 

l'lbef.&ı!. gözünüzden dii§m~miştir. Hat 
tt. ~on cümledeki .. hayaıoız, korkak .. 
sıfatlariyle de hemfikir olamıyorsu. 
nuz: 

Sen çok cesursun ki bu sözleri 
ö~ liyebildin koca ihtiyar! - diyorsu

nuz .. 
Çtinkü, bizzat sende. bende. onda. 

aynı samimiyetle acrJmak kuvvet ,.e 
celaceti voktur ... Var mı? Yarsa höt. 
türü meydan ... 

"lşt& le,·h., işte kalem ... " 

rVl·NOl 

Bir deniz kazası 
Çengel köyde 

bir genç 
boğuldu 

Hir canbaz düşerek 
ağır yaralandı 
Anadoluhisarında Kü~üksu ~ayı

rrnda yüzlerce halkın gözü önünde bir 
direk üzerinde canbazhk yapan Ada · 
nah Refet direğin ortadan kırılma.si. 
le yere dü~müş, başından ağır suret
te yaralanmıştır. 

Refet Haydarpaşa hastahanesine 
kaldırılmı tar. 

Zabıta memurlan ifade alama-
mışlardır. ~ıh hi ,·u:i~ di tehlikelidir. 

Veni Posta 
vapurlarımızın 

inşasına başlandı 
Dün tehrimize gelen malumata gore 

Almanyada Krup tezgahları Devlet De· 
nizyolları için altı vapurur. inıaatına 
başlamı§lardır. tik vapur bir buçuk se-

Çengelkö) de oturan kunduracı nede ve diğerleri de birer ay fasıla ile 
iyaıi, Şadi, Osman isminde üç ar. tcshm edilecektir. 

kadaş, dün gece denizdeki fener ala- Ismarlanacak diger vapurlar için de 
Yını seyretmek üzere bir sandal kira· biıyük bir tngiliz firmasilı: temaslara 
lryarak gezmeye karar ,·ermişlerdir. giri§ilmiştir. Bu vapurlar arasında A-

Uç gencin bindikleri sandal iske. kay icin iki vapur vardır. 

leden kalkarken Çengelköy iskelesinr ~---------------
yanaşan Şirketi Hayriyenin 67 numa-
ralı vapurunun altına düşmüş, Osman I 
başını vapurun yalpahk kısmına çar
parak yaralanmıştır. 

Diğer iki gencin yanlış bir hare. 
keti üzerine de sandal birdenbire de\'· 
rilmtş, üçü de denize düşmüşlerdir. 

Feryatlar üzerine sahilden Ahmet 

~ocuk say lamız 
Cumartcsı günleri yazılarımızıı 

fazla olmasından dolayı çocuk say
famız bundan sonra her hafta PA 
ZAR günleri c:;ıkacaktır. KÜÇÜL 
okuyucularımızın buna göre har<'· 
ket etmelC'rini rica ederiz. 

isminde bir adam yetişmiş, Şadi ile ------- ------- --

Dünkü nUshamızda mUskirat ô.mille· 
ri cemiye.tinden idare heyeti u.alann· 
dan üçünün çekildiğini ve Uç yedek de 
çekildiği için yerlerine yenilerinin in-

tihap edileceğini yazmıştık. Bu sabah 
Ticaret odası esnaf şubesi müdilrJü
ğUnden aldığımız malUmata göre bu 
cemiyetin esuen nizami intihap müd 
dcti geldiği için çekilen bu azanın ye
rine pazartesi günü yenileri seçilecek
tir. 
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EylUI - 1936 
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turlıro 

Sofyadakl TUrk Bulgar dosttuk kurumu 
~, nldf'n canlandınlmıştır. 

tngllizleıin tayyare filoları Sudandaki Ha , 
b(>,. hı1'1Ud\ılnA .citoı!.;;t!:-. 1 

c:ok samimi!im ! Fakat ne yapayım k; 
filiyat ve ameli~ 3ta geçerken içim &.. 
n; bırakmıyor n yerini dışıma veri
yor. Beriki ise zemin ve umana uya 

rak ameU n hesabi hareket ettiğin. 
den bent de ark881ndan stirtiklftyor t 
Ve bakıyorsun ki sabahleyin aleyhin
de söyledifim bir işi öğleden <JOnrs 
büyük bir imanla yapmaktayım! 1 mıt 
111 maluıwı diyorum. Çünkü hakika. 
ten dışım bu gibi nziyetlerde tam bir 
mümin olmağı da biliyor: 

Bu haller beni l{arip vazlyetltr 
karşısında bulunduruyor: Mesela Ali 
Kemal zamanlarında ameli ,.e hesabi 
düşünen dı,ım beni Ali Kemali• an· 
lapnağa, gazetesinde makale yazma· 
ğa ve inanmadıflm Kurtuluş Saval}I. 
na karşı vaziyet almağa götürmüştü! 
Bu kue ise halka hitaben ,·erdiğim 

çok tallk~tli, '°k heyecanh bir nut· 

kumda Ali KemRlden, zamanından n 
Kurtulaf hareketlerine inaıtmıyanlar
dan nefretle bahsetmi~m: Konferan. 
sm nihayetinde ihtiyarca birisi yanı
ma yaklaştı, beni bir tarafa alarak 

çok zarif n ince bir sesle: "Oğlum! 

~n Ali Kemalin akrabasındanım; ge. 
(en gün kağıtlarını karıştırıyordum, 

elime sizin kendisine yazdıR"tnız n 
kendisine hürmetinizden. sadakatiniz. 
ffn hararetle bahsederek fikirlerinin 
birer hakikat olduğunu söylediğiniz 

mektubu aldım ve bugün buraya sırf 
ıııize iade etmek için geldim. Alınız da 
bundan ~nra kendisine daha emni-
yet1• küfredin iz!,. dedi n uzaklaştı. 

Ah! Czerime bir ;·,91ırnn inmiş 
olsaydı daha hafif olurdu. Maama· 
rih mektubu elimin içinde ıktım ve 
bir define gibi l'akl.ımağa baktım! 

Fakat iş yalnız Ali Kemalle n ga
zet•siyle de bitmiyor: BU' dışım ~·ok 
mu? J.lnet olsun ona! Amelf ve he-

'abi düşünü~ orum diye beni nırelere 
..;ürüklf'mlstir! \ ' e en acısı şudur ki 
hu haller beni stec• uykusundan da 
mahrum ttti . Gete yatağa girip ben, 
dışım ve içim yalnız n başba~ kal· 
dık m: bu kere de irimin dısımla ala. . . 
yı, i~tihza"·. sitemi başlar. Meseli ge
ren ırtce bir ku·ga yaptılar ki sabaha 
kadar ıtözltrimi yumamadım. içim 
dışıına diyordu ki: "Sen ne utanmaz 
ne hayasız ~ysin ! Nereden uydurdun 
o ilimlerin isimlerini'! Hiç Almanya· 
da o isimde ilim var mı? •• 

.. iyaziyi kurtarmış, Osmandan bir iz ----------------------------------------------
bulunamamıştır. 

Kaza yerine gelen sandalcılar ta
rafından denizde araştırma ıyapılmış. 
sa da O..~manın cesedi de bulunama
mıştır. 

~·ızE~SOR.U~UZ.t~b.E~~EvAP. ( ..... :~< ~. 
, . , ,'_--~-~-~-- : -~ :_. ----~ "'1~. ~Q~~~--J_c=~-=-'- :.-~_-·{ ~-? 

Müptel~~~~~~2!:ıktan çetin Arkadaşın 1z1 n s a ad etini düşünün 
bır ameliyatı mU\·affakiyetle başara- Edirneden S. Nermin imzası ile ald ığımız mektupta dır. Ona evlenmemesini tavsiye edemezsiniz. Esasen ni· 
rak az bir zamanda teda,·i ederek ha- eleniyor ki: şanlısından ba§ka kimseyi görmiyen bu kızcağız sizi din· 
yatımı kurtaran Haydarpaşa Nümun<> ''En iyi arkadaı;ım olan veçok ~ cvcligim bir gen~ kız !emiyecektir. Onlarla beraber gitmeye gelince bu bize pek 
hastahanesi operatörü doktor Zek: evlenmek üzeredir. Onu terketmek fikrine kendimi bir tü:: 
Tektaşa minnet ve §Ükranlarımı bildir lü atıştıramadım. Çünkü evlenir evlenmez dı§arı gitmek 
mcği bir borç bilirim. mecburiyetindedir. acaba kendisini bu izdivaçtan vazge· 

Çok temiz hastahanenin iyi kalplı çirmeye teşebbiis edeyim mi. yoksa beraber mi gideyim?. 
hasta bakıcıları ve bilhassa bayan ebe CEVABIMIZ: 
Ye de alenen ~kkilr ederim. Arkadaşınızın saadetini bozmaya hakkınız yoktur. l 
Maı · u ıklu an Kurtıdu§ Süıemköy Zaten arkada!lık hisleri bu kadar menfaatperest olmamalı-

doğru görünmüyor. Yeni kurulan bir 
dostun bütün mevcudiyeti müthit bir 

yuv;ının içinde bir 
rahatsızlıkur. Her 

ne kadar evveli bu göze batmasa da bir müddet sonra sizi 

başlarından atınıya çalrpcaklardır. o zaman yabncı mem· 

leketlerde vaziyetiniz çok mUtkülleşir. En iyi çare onun 

saadetini dUıünerek keıtdinizi bu tee11üre a~tırtnıktu. 

••• 
Ru yazıya dar b11 wagfnmn biri 

sütununda bir maktıl~ vardır. 

~ 

Kraıın 
husustyetıerı 

Büyük miaafiı'ımiztn lt111Juig#I 
· ri anlatan yazılar aMM11d•, bil 

sa Kurunda Hikmet ıtlünlrlnki e11 

re.,,.dır: 

Kendisi ekseriya hiç ha•r •er. 
meden herku arasında del-.mafı 

Bu iş, bir kral için kola~ ba 
nlacak bir şey değildir. Hele lnl'l 
terenin pek sevilen krah ~kizin 

Ednrd gibi bir hükümdar kin 
bilha'-ı!Ja güç bir iştir. 

Bununla beraber işM majf8 
istediği yere istediği gibi giderek. k 
disini saranlarla mütevazlan• koa 
!JUyor. 

Majeste Sekizinci Edvard'ın 
biati böyledir. lngiltere. onu hft h& 
kümdar 8ıfatiylc "ayar ve bir i 
olarak ~ever. 

Halkının se\gisi, "'Üphesiı on 
en emin kalkanıdır. 

Cumhuri~tk Pcgoml Sala di 
ki: 

İngiliz meşrutiyeti ne bizimki 
dar yeni n ne de kısadır. İngiltere 
krallar insana benzemefl, hem 
mükemmel bir insana benRJ\'eti ~ 
tan öğrendiler. Haşmetle Stkid 
Edvard bunun en son ve en müke 
mel örneğidir. Sarayın an'anelerl 
tünden athyarak, halka dotru ıi 

yolda perv881zca ve demokratça 
şuyor; yığın lan kendine ~eken bir 
ytik sezişle ve bir bUytik anlayııl• 
Uyor ki 4:10 milyon gövdenin delil. 
milyon gönlün krah olmak 111arlf 
tir. 

Düşürülen 
çanta 

Bir saat sonra 
bulunarak sahibine 

verlldl 
Jngiliz tebauındaa ve Arnue 

luk jandarma mtif ettişlerindea lla 
makam Kopis dün Harbiye - Fa 
tram\8yından Sirkecide inmı~. yav 
ya\·a5 yürürken aya(·na yerde bir p 
ta takılmıştır. 

Kaymak•m Kopis siyah renkte 
lan ~antayı alıp dotraca EminönU 
Jis merkezine götfirmtit. teslim et 
tir. 

Çanta merkezde açılınca, içfftd 
iki be§i birynde, 11 san altın, öç 
ne yeni gtimüş lirtt. bir kol saati, 
elm~ yüzük çıkmıştır. 

Aradan bir saat ıe~meden, p 
bir liadın kanter i~inde merkue 
miş. ~:ıntasrnı dilşürdtiğiplti söyle 
tir. Kendisinden alman izahat 
ne balunan çantanın ha kadına 
oldJJtu tespit edilmiştir. 

Çantayı diltüren Fattltte Hrrk 
şerifte Keçeciler aaddniade 58 na 
rah nde oturan Kadastro fen mem 
tarından Ahmet Hamdinin karısı V 
fh·edir. Canta kendisine teslim e 
mittir. 
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HAJ{ER 

misafirimiz Bir tahsildar 
Müessesesi tarafın
dan polise verildi 

lstanbul radyosu dün 
Vinç şirketinin müdürü dün polise 

baş vurarak beş ay evvel şirkete bir 
tahsildar olarak ald'fkları Alaeddinin 
yakalanmasını istemiştir. 

Müdürün söylediğine göre, Alaeddin 
beş ay zarfında zimmetine 842 lira ge
çirmiş, bu suiistimali anlaşılınca ken
disine bir hafta evvel işten el çektiril
miştir. 

~ne iddiaya göre Alftcddin bunun 
üzerine bin;ok tüccarlara baş vurmuş, 
şirket namına yeniden tahsilatta bu
lunmuştur. 

Alaeddinin bir hafta zarfmda aldığı 
paranın mi!{atn şirektçe 308 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Bu ihbar üzerine Alfteddin Fatihte 
Çırçır mahallesindeki evinde ; ~ 1ralan
mıştrr. BuP,"i.in Adliyeye verilecektir. 

Dünyanın en 
mün7..PVİ adasına 

hiikfı.mete geçti 
İstanbul radyosuna dün akşam Na

fia vekaletince verilen bir· emir üzeri
ne vaz'iyet edilmiştir. Bundan sonra 
İstanbul radyosu devlet elile işletile
cektir. 

Radyo şirketi bundan on sene evvel 
7 eylUl 926 tarihinde kurıılr-ı•Jş ve bu 
güne kadar birçok şikayetleri ve mem
nuniyetsizliği mucip olarak radyoda 
bu şirket neşriyat yapmıştır. Muk:tve-

ispanya 

lenin bileceği salı günü radyoyu hü
kfunetin tesellüm etmesi beklenirken 
Nafia vekaleti dün akşamdan itibaren 
radyonun ele alınmasını ~mretmiştir. 

Dün akşam İstanbul radyosu :jİrket 
vcsaitile fakat programında bazı ufak 
tadilat yapılarak ve mılli plaklara bü
yük yer ayrılarak çalışmıştır. Radyo 
programının kati şeklinir. tatbikine 
salı gününden itibaren oaşlanacaktır. 

• 
ısyanı 

Edvaı-d Vlll diln lopllane rıhtımında karaya çıkarlarken 
Ked1 ordusu 
gönderiliyor ! 

(Baştarafı 1 incide>) 
Büyük Britanya imparatoru, motör -

den çıktıktan sonra yanındaki dostlari
le konuşa konuşa kendisini bekliyen o
tomobillerin yanma gitti ve orada bir 
krsrm dostlarile vedalaşarak yanında ka 
lan iki Ledi ve bir erkek He kapalı oto
mobiline bindi. 

Saat 11,45 de otomobillerle Topha
neden hareketle, Galata, köprü, Eminö
nü, İş bankası önünden, Sirkeci, Sal
kımsöğüt yolu takiben Gülhane parkına 
gelindi. Parkın -.rka yolundan asarı at i· 
ka ve Askeri müzelerin önünden geçi
lerek eski adliye sarayı yanındaki yoldan 
Ayaısofya meydanına çıkrldr. 

Halk Ayasofya müzesi önünde t op • 
lanmış misafir kralı bekliyordu. Otomo· 
biller Ayasofya önünde durmadı ve Di
kilita!}ın önünden doğru geçerek Sultan 
ahmet camiine gidildi. Burada kral ya
nındaki dostlarile beraber camie girdiler 
ve camii gezdiler. 

Kral Sultanahmet camiinden çık

tıktan sonra ez<:!n vakti gelmişti. Kral, 
Türk'.ie ezanı dinlemiş ve ondan sonra 
otomobille Ayasofya müzesine giderek 
yirmi dakika orada kalmrş müteakiben 
kapalt çarşıya gitmiş ve bir halı ma
ğazasına girmiştir. 

Dünkü ziyaretleri 
Mem.Ieketi[!!.izin yüksek misafiri İn

giltere kralı Sekizinci Edvardın dün 
İstanbul topraklarına ayak bastığı sı -
rada Yuca önderimiz Atatürk tarafın· 
dan nasıl karşılandığım ve ondan son· 
raki ziyaretleri, gazetemizin çrktrğı sa
ate kadar - üç ayn mµhabirimizin muh 
telif yerlerden takibi neticesi olarak -
tafsilatile bildirmiştik. 

Böylece yüksek misafirimizin yattan 
çıkıp Tophane rıhtımında karşılanarak 
A tatürkle birlikte İngiltere sefaretine 
gittiklerini ve sonta srra ile hepsinin 
oradan ayrılarak, Atatürkün Dolmabah 
çe sarayma ve kralm yata döndüğünü 
yazmıştık. 

Aı sonra İngiltere büyük elçisi Sir 
P ersi Loren de sefarethaneden yata git
mişti.Saat tam ikiyi kırk beş geçe yat
tan bir küçük motör ayrıldı. Dolmabah
çe sarayına doğruldu . içerisinde kral, 
İngiliz elçisi ve kralın yaveri bulunmak 
taydr. 

Dolmaba·hçede 
Dolınabahçe sarayının içinde bulunan 

iar tam bu sırada Atatürkün, beraberin 
de Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, 
Londra büyük elçisi Fethi ve yaverleri 
olduğu halde saraym rıhtımına doğru 

yürüdüğünü gördüler. 
Saat 2,45 ... içerisinde İngiltere kralı 

nx taşıyan küçük motör Dolrnabahçenin 
beyaz mermerlerine yanaşmak üzere ... 
Atatürk misafirini selamladı .. Ve yük
sek misafir kasketini çıkarıp reveransla 
mukabele etti. Rrhtrma çıktıkları zaman 
bir el sıkışmasından sonra hep birlikte 
ağır ağxr saray binasına doğru yürüme
ğe başladılar. 

~tatürk İngiltere kralını sağma almış, 

ve konuşarak yürümekteydiler. 
Fransızca konuşuyorlardr. 

Kral ve Atatürk öğleden evvelki kı
yafet]erini muhafaza etmekteydiler, ya
ni kral koyu gri çizgili elbisesi ve Ata
türk koyu lacivart kostümünü labis bu

lunuyordu. 
DUn kralı karşılayanların hepsinde 

~acivert elbise göze çarpmaktaydı. İn -

giltere elçisi öğleden sonra lacivert gi- t.ıiliz gazetelt•· nden okunduğumı 
yinmişti. Kralın yaveri de ayni renkte göre bu ayın ortalarında küçük bir "Kc 
bir kostümle görünüyordu. di ordusu,, lngiltcreden ayrılarak dün-

Atatürk muhterem misafirini saraya yanın en münzevi adasında yasay:ır 
aldr. Ve oradaki mülakat saat üçü yir- ahaliyi farelerden kurtarmağa gide-
mi geçeye kadar sürdü. cektir 

Müteakiben ayni samimi hava içinde sa Bu ada Afrikanın cenubunda Ümit 
raydan çrkıldı. Kral motörüne binerek burnundan 2000 mil ötede bu?wrnn 
ayrıldıktan sonra da sahilden epey uzak ''Tristan da Cuna., dır. 
laşıncaya kadar yerine oturmadı. "Ordu., denen bu kediler gr upu 12 
Rıhtımdan kendisini uğurlayan Atatür- avcı kediden ibarettir. 30.000 mil me-
ke selamla mukabele etti. safelik bir dünya seyahatine çıkmakta 

Müzeleri ;z iyaret olan bir vapura bindirilerek yolda c-
Kral yattan çıktıktan sonra kendisi adaya bırakılacaklardır. 

Bu kedilerin orada tü~• em si netice-için hazırlanmış bir sıra otomobil 
durmaktayken bir taksi otomobili ile sinde, adalıların en yaman düıımanla-

rına en büyük tehlike vücut bulmu§ gitmek istediğini işaret etti. Ve böylece 
1500 numaralı bir taksi otomobili ile olac::urtır. 
b b · d • · L d Ma tbatten Tristan adasının bugiln için ne mü-era enn e yegenı or vn 
ve onun refikası olduğu h alde Topkapı kemrrı.ei. bir av sahası olacağı muhak-

ispanyada vaziyet o kadar karışıktır ki çiftçiler tarlalarında silahlı olarak 
çalı§maktad1rlar. 

.. 1 kakt:r. 
sarayına gıttı er. 

Kra1 bu defa elbisesini değiştirmiş.be- Merkez Bankası 
yaz ket en bir kostüm giymişti. Berabe- hisselerinin bugünkü 
r inde bir fotoğraf makinesi bulunduru- fi yatı 
vordu. Topkapı sarayında müzeler di- Cumhuriyet Merkez Bankası tah. 
~ektörü Azizin izahatım dinledi ve bir- villeri birkaç ~·ündür aynı fiyat üze
çok şeyleri hususi bir alaka ile seyretti. rind~ muamele gi>rmcktedir. Bu sa
Bu meyanda kraliçe V iktoryamn Ah· hah borsada 80,5 lirada açılan hisse 
dülazize vermiş olduğu dizbağı nişam· senetleri öğle üzeri 81,5 lirada kaı>an· 
gözünden kaçmadt. t 

mış rr. 
Y üksek misafir, buradan sonra Yere--------------- -

batan sarayına gitti. Ve artık vakit ge
ciktiği için oradan sonra doğruca yatı
na döndü. 

Yattaki kokteyl parti 
Büyük önderimiz Atatürk akşam sa

at 18,30 da refakatlerinde Başvekil İs

met İnönü, Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Aras, Londra büyük elçimiz Fethi 

Okayr, Hariciye genel sekreteri Numan 
Menemencioğlu olduğu halde Nahlin 
yatma giderek kral tarafından karşılan

mışlardır. 

Yattaki kokteyl partisi derin bir sa
mimiyet içinde geçmiştir. Atatürk ve 
kral bir saatten fazla böyle samimi biı 

hava içinde görüşmüşler ve sonra Bü· 
yük önderimiz beraberindeki zevatla, 
birlikte Dolmabahçe sarayına dönmüş -
lerdir. 

M uhterem misafirimiz Sekizinci Ed
vard dün akşam yemeklerini İngiliz se-

faretinde yemişler ve sonra yatlarından 

deniz fener alayını seyretmişlerdir. 

Denizdeki mehtap Uemi pek güzel 
olmuş. pek büyük rağbet görmüştür. 

Ruzvelle 
suiakst 

Aç karnrna bir kahve kaşığı almdrkt::ı 

Kabızllğı defed er 
Yemeklerden birer saat sonra alınırsa 

HAZIMSIZLIÔI, mide ekşilik ve yanma
larını giderir. Ağızdaki tatsızlık ve ko. 
kuyu izale eder. HOROS markalı amba_ 
lA.jma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton 
ecza deposu, YeDipostane arkası Aşir Ef. 
Sok. No. 47. 

(Baş tarafı 1 i ncide) 
işgal etmiştir. Bu kıtaat sisten istifade 
ederek, şehrin 800 metre önünde bulu
nan"'filll.vakkat mevzilerinden taarruza 
kalkmışlardır. Kısa bir piyade ve mitral 
yöz çarpışmasından sonra, müdafiler 
beynelmilel köprüden geçerek Hendaye 
de Fransız toprağm::ı sığınmışlardır. 

Bir faci a 
Hendaye 4 CA.A.) - Röyter ajansın

dan: 
Asllerin beynelmilel köprü istikame -

tinde Bidessoa nehri sahilini takip eden 
bir kolu, pek feci bir katliam sahnesine 
sebebiyet vermiştir. Bozgunluğa uğra -
mış olan hükumet milislerinin kadınları 
ve çocukiarı Fransız memurları tarafın
dan açılmış olan köprüyü geçerken asi
ler bunların Üzerlerine ateş açmışlardır. 

Ölülerle yaralılar düşüyor, dehşet için 
de bulunan mülteciler ise Fransız top
rağına kaçarak canlarını kurtarmak için 
bunların cesetleri üzerine basabasa köp
rüyü geçmeğe uğraşryorlardı. 

trunda esir edilmiş olan müdafilerin 
kaffesi öldürülmüştür. 

Bu katliam, Bad.ljoz katliam.odan çok 
c~a:ıa feci olmuştur. 

Asiler, şimdi Sen Sebastiyene taarruz 
etmektedirler. Bu şehrin vaziyeti ümit 
sizdir. Çünkü mühimmat yokt ur. 

Fransız elçisi gUç kurtuldu 
Paris 4 (,"~.A.) - Sağ cenaha men

sup gazeteler, İrun ile Hendaye arasın
daki beynelmilel köprü hadisesine feci 
bir renk vermektedirler. Sen Sebastiyen 
den otomobille gelen Fransız büyük el
çisi bazı İspanyol anarşistleri tarafın

dan tehdit edilmiş ve Hendaye de bu
lunan Fransız kuvvetleri elçiyi kurtar
mak için hadise yerine gelmişlerdir. 

San Sebastien ve Bllbao'ye 
taarruz 

Burgos 4 ( A.A.) - Havas ajansı mu
habiri general Molanın umumi kararga Bu zanla bir adam 

tevkif edildi 
Evinde dinamit 

bulundu 
• -Sinemacılıkta bi r sürat rekoru WtJI 

s. M. lngiltere Kralı 
1 Nevyork 5- !sviçreden buraya gel

miş olan bomba imalcisi Günter isimli 
bir adam Reisicümhur Ruzvelte sui
kast yapacağı anlaşıldığından tevkif 
edilmiştir. 

Zabıta Gün terin evinde yaptığı araş
tırmada büyük bir silah deposile pek 

Çanakkale ve lstar:ıb~l~a 
Çanakkalede Mehmetçik abidesini ve İngiliz mczarlıgmı zıyaretı, 1stan

bulu te[?rifleri. ATATüRK tarafından karşılanması. 

DÜN AKŞAM:DANBERİ 

iPEK ve MELEK 
çok dinamit bulmuştur. Bunun üzerin e slnemal;.uında b Uyük Muvaffakitle göster lllyor. 
tahkikatın genişletilmesine ka r ar ve- DİKKAT: Bu filmi göstermek istiyen sinema müdürlerinin İPEK FİL-

rilmiştir. il••••• M'e telgrafla müracaat etmeler i r ica olunur.•••••• 

hmm Sen Sebastiyen ve Bilbaoya kar~ı 
bir taarruz planı hazırlamakta olduğu

nu Fransa hududuna vakın olan İstıan 
).'Ol şehirlerini elde etmeği değil, Atlas 
Okyanosu sahilinde hükumet kuvvetle
rinin elinı~e bulunan bütün araziyi işgal 
eylemeği ic;;tihdaf etmekte idi. 

Asilerin ~eni muvatfakiydlerl 
Burgos 4 (A.A.) - Burgos telsizi İ· 

run ile Sen Sebastiyen arasındaki Pas
sajes ve Renteria mevkilerınin sivil halk 
tan tahliye edildiğini bildirmektedir. 
Bu haber, perşembe günü Fransız top· 
rağma 1500 kişinin geçme sile teyyüt 
etmektedir. 

Burgos radyosunun verdiği diğer ma 

Madritte yeni hükumetin B<U}vekiU 
Largo Kaballcro 

lfımata göre, İrun ve Sen Sebastiyen 
bölgesinde asilere 2000 kişilik takviye 
gelmiştir. Aragondaki Huşek şehri önün 
de asilerin bir hükumet yolunu tamamen 
mağlUp ettiği '·ildirilmektedir. 

Bu radyoya göre, General Franko 
kıtaatı Madrit istikametinde 25 kilomet 
re ilerlemiş ve hükumetçilere 400 ki~i 
zayiat verdirmiştir. 

Asiler Toledo yah::mnda dört hükfi· 
met tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Eski iş bakam kurşuna dizildi 

Lizbon 4 (A.A.) - Diario de Lisbea 
gazetesinin hususi muhabiri, eski İs
panyol iş bankanı Salaıar Alonzonun 
dün sabah Madritte kurşuna dizildiğini 

bildirmektedir. 

Kabine istifa e. Hi 
Londra 4 - Madritten gelen bir 

haberde kabinenin istifa ettiği bildiri!· 
mektedir. Yeni kabineyi sosyalist parti· 
si lideri Largo Kaballero kurmuştur. 

Kabine azalc: ·mm tamamen sol cena
ha mensup kimselerden seçildiği bildi
rilmektedir. 



üphe 

. ~ kansr Div.:ınyolundaki apar 

1 
a~~da sükun içinde öğle yemek -
)i}rorlardı. Sokaktan gelen bir 

Yerlerinden sıçradılar. 
l)'a kopn uşakları Mehmet korku 
'8~?12ı§ bir halde anlattı: 
lZını apartımanın önünde bir a -
tndini öldürmüş t 
' •c kansı da sararmış bir halde 

· .1toea, evvela karısını düşündü, 
lrlrnck istiyen kansına mani ol-
1llzıtı. 
~ederim, Süreyya: Etme, bilir 

le leyler sana ne kad:.r dokunur. 

ten, Süreyya, epeydenberi si - ! 
bUJıranıarıııdan ıstırap çekmekte idi. 

r, heyc:an verecek her şeyden ka 
81nı tenbih etmişti. Kapı önünde -
BBhne <inu hasta edebilirdi. 

tasının ısrarları kar etmedi. Asa-
illerde görülen mukavemetsiz bir 

ile bu adamı görmek istiyordu. 
~et, Hilminin elinden kurtuldu, 
•enleri indi, sokak kapısının eşi-

t bir çığlık... Birden sararmıştı. 
Cınek için kapıya dayandı. Kapı -

c~de, kan içinde, bir genç ... Gör
~"'1'ııJ~in yüzünü kapadı. 
'""ttrıriıt olan Hilmi karısını bırakmış, 

Yaşadığım gösterir hareketler ya-

deiikanlrya koşuyor ve kabaran in
hislerinden sıyrılıp karısını yu -

' Çıkaramıyordu. İntihara teşebbüs 
fıt ad~m bir elinde tabanca, diğer elin 
. hır zarf tutmakta idi. 

C illi gencin başını kaldırmış, duva

~nınıştı. Derhal, dindeki mektubu 
:tre poJise vermek için aldı. 

tin etrafında kalabalık fazlala-
• liilmi karısile uğraşacak vakit 

~. Süreyyayı kucağına alarak yu -
Çıkardı. Yati!.ğma yatırdı. Derhal, 
ora telefon etti. 

* •• 
lrıtihar ~Jen genç ertesi gün hasta -
l btilınüştü. Süreyya ise, kendine gel· 

llde, hal'.1 yüzü sararmış, ve asabi 
bo ar g-eçirir bir halde idi. 

lttor: 
'lı" lıc ~Y.iiJ.< bir heyecan geçirmiş, dedi. 

rının bu kadar zayıf halile dün 

lltlını kaçıracağından korkarak 
e Uyku girmedi. Söyliyeceğim ':::il yanında kat'iyyen bu hadise

~ •etmemektir. Yoksa bir daha 
li~Ql. 
~ doktorla beraber merdivenleri 

......_en düşünüyordu: 
tlrıab~. ad:ımın, kendini bizim kapının 
S e oldünnesi ne garip bir tesadüf! 

~ hale gelmiş olan Hilmi, bir gün 
korkunç sahneyi bütün teferrü-

teııe hatırlıyordu. Aklına, intihar 
ttııcin elinden aldığı mektup gel-

Hilmi alnında bir iki damla terin ıo· 
ğukluğunu duydu. Kekeliyordu: 

- Acaba bu söyledikleri Süreyya i
çin mi? 

Her şey meydanda idi. Apartımanda 
karısından başka mevcut yegane kadın, 
üçüncü katta oturan ve aşk ihtirasları
m kamçılayacak kıymetlerini kaybetmiş 

ihtiyar Fatoş teyze idi. 

Hilmi azap duymağa başladı. Elinde 
mektup, derhal karısının odasına çık -

mak, ve Süreyyaya ölmüs olan gencin 
son sözlerini okutmak istedi. Fakat, 
durakladı: 

- Bu, onu çıldırtacak, belki de onun 
ölümüne ı::ebep olacak bir tesir yapabi· 
lir! diye düşündü. 

Halbuki, Süreyya bütün bunları unut
muş halele idi. Fakat, dün, ölen genci 

tanımamış mıydı? Bu ölümün _endi için 
olduğunu bilmemiş miydi? Ve heyeca-

nının dehşeti bütün bunlardan gelmiyor 
muydu? 

Niçin kendisi de bunu bildiğini söy · 

lemişti? Manmafih, içinde karısından 

ayrılamıyacağını haykıran bir ses duy -
makta idi. Hayır, kansından boşanamaz 
dı. 

- En iyisi hastalığı uzun müddet de

vnm ::tdn ! diye düşündü. Başını iki eli 
arasında tutuyordu. 

- Şimdiye kadar bana müşfik davra
nan, daima sevgisini izhar eden Sürey-

yanm beni aldatabileceğini naSil kabul 
edebilirim? Hakikaten, bu naGil oluyor, 
a ıı layamryorum. 

Ve şimdi, Süreyyaya karşı olan sev

gisinin derinliğini yaşıyordu. Sadakat -

siz bile olsa, onsuz yaşamanın imkan -
sızlığmı kendi kendine itiraf ediyordu. 

Binaenaleyh, karısına hiç bir şey söyle

miyecek, bu vaka yüzünden onu ayıpla
mıyacaktı, ve mektubu yaktı. 

••• 
Senelerce, Hilmi, karısımn hakiki şah

siyetini nasıl olup da tanımadığım za-

man zaman kendine sorarak, içten ve 
derin bir ıstırap yaşadı. Süreyya, iyileş-

mişti. Bu vakanm hatırasını tamamen 
silmek maksadile Hilmi apartımanı ve 
mahalleyi değiştirdi. 

Kendisi de gün geçtikçe vakayı unu
::uyordu. 

Ara sıra: 

- Süreyyamn bu adamla bir münase
beti olduğunu tevsik edecek hiçbir yeni 
hadise çıkmadı! diye düşünüyordu. Bel
ki, delikanlı çıldırasıya aşık olmuştur, 

o kadar .. 

Kendi kendine: 
- insan bir kadınla ne kadar yaşarsa 

yaşasın, diyordu, onu tamamile tanıma
sına imkan yoktur. 

Hakikaten, Hilmi, intihar eden deli -
kanlının, bir müddet evvel bu apartrman 
da oturan, fakat şimdi tatili geçirmek 
üzere sayfiyeye giden bir tiyatro sanat
karına aşık olduğunu, ve gelince de ken 

Ton ton amca 

I 9 
• 

r ,.. ı 

disinin yokluğunda vaki olan bu hadise- ---------------
den bihaber kalacağını bilmiyordu. 

Nuh CEM 

Mezaıruardan 
haza neler 

çokaıruyc1rDar 
Mısır Fıravunlanrun mezarlanndan 

çıkarılmış olan antikalar derecesinde 
değerli ve zengin tarihi eserleri mey
dana çıkarmak için, Habeıistanm mu -
kaddes şehri Aksumda hafriyat yapıl
maktadır. 

1928 senesinde başlayan hafriyatı 

durduran İtalyan arkeoloğları yeniden 
işe başlamış ve geçen hafta iki kral me
zarı bulmuşlardır. Aksum eskidenberi 
arkeoloğlar için çok meraklı bir yerdi; 
çünkü Roma imparatorluğu zamanında 
burası Habeşiatanm payitahtı ve ticaret 
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merkezi idi; altın, fildişi ve kıymetli taş !!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~ 
lar hep buradan geçer Roma ile Yuna-
nistanm itriyatı buraya gelirdi. Şehir 

bir harabeden farksız olmakla beraber 
Yunan mimarisinin çok güzel örnekle
ri hila yerli yerinde durmaktadır. Bu- , 

nda bulunan yazılar ilk Afrikalıların l 

• 
güneşe tapındıklarını isbat etmiştir. 

Habeşliler Musa Peygamberin dağ -
dan getirmiş olduğu yasa levhalarının 
Aksumda gömülü bulunduğunu iddia 
etmektedirler. 

Yazan : Niyazi Ahmet 

138 sene evvel bugün 

lrlandaya çıkan Fransız 'cuvvet
lerinin mahvına karar verildi 

At tellalı l-lomber., 1036 kişilik bir kuvvetle 
lrlandaya asker çıkardı. Fakat ••• 

Amiral Vinter' kumandasında 2c 1 
büyü•c harp gemisiyle l:l.000 asker ln· 
giltere adalarına çıkmağa hazırlanı
yordu. Fransız direktüvarı bu mikta., 
ra 5.000 Fransız ru:k.eri daha ilan et
meği ve idaresini Hoş'a vermeği dü-• 
şünüyordu. 

Hoş. gizlice Laheye giderek "Bir. 
leşik lrlandalılar., cemiyet reisleri i
le g::irüştü. Yapacağı harekatın pla
nını hazırladı. Arkadaşlarına yazdı. 
ğı mel.toplarda, ln'!ilterenin dünya 
üzerinde iddia ettiği tahakküm ve 
iktidara ye bütün deniz devletlerine 
her arzusunu yaptırmak hususundaki 
iddiasına nihayet vermek lazım gel
diğini yazıyordu. 

Hoş, Londraya kadar yürümek 
arzusundan vazgeçti. Sebebi de, Hol
landalılar muharebenin bütün şerefi. 
ni kendilerine ayırmak istiyorlardı. 

En nihayet Hollanda donanması 
yola çıktı ve Amiral Donkanın kuman 
dasındaki Jngiliz donanması ile karşı· 
laştı. İngilizler Sen Vensanda t<;pan
yollara yaptıkları manevrayt tekrar 
ettiler. Bu manevra, donanmayı i. 
kiye ayırarak hücuma geçmekti. 

HoJlandahların , yedi gemileri 
zaptedilmişti. Bu suretle lngilizler, 
kendi topraklarına asker çıkarmak is
tiye:ıleri üçüncü defa mağlUp ediyor
lardı. 

Fakat, trJandada isyan başlamış. 
tı. İngiliz kumandanı Lord Koru Va
is, isyanı hastırrnak için uğraşıyordu 
İrlandalılar ise hari~ten bir yardım 
bekliyorlardı .. 

Bonapart, etrafı velveleye vere. 
rek lngiltere:re çıkarmak için müthiş 
bir ordu hazırladığını ilan ediyordu. 
Bu şayia, Avrupanın her yerinde bü
yük bir alaka ile karşılanıyordu Fa
kat Bonapart, ordusunu fngiltereye 
değil, Mısıra sevketmek sevdasınday. 
dı. 

farih bu hadise ve Bonapartın 

fikirleri hakkında şöyle diyor: 

"lngiltereye asker çıkarmak te

giliz kumandanı tarafından tenkil e
dilmişti. Bu esnada asiler, Fransız 
ordusu ile birleşebilselerdi, lngiliz 
kuvvetleri tamamiyle mağlUp edile. 
bilirdi. 

1798 yılı 5 Eylül günü, 138 sene 
eV'fel bugün; lngliz kumandanı bütün 
kuvvetlerini bir araya toplamış bulu
nuyordu. Onlara ,·erdiği direktif şuy
du: 

- Şu anda adaya çıkmış bulu. 
nan Fransız kuvvet!erini yerlerinde 
bulunduklarını farzetmeyiniz. Belki 
şu saniyede, belki bir gün ve belki iki 
gün sonra size verecğim emir, her şe
ye kafi gelecektir. Bunu mümkün 
olduğu kadar süratle yapacağız. Baş
ka Fransız kuvvetleri gelmeden önce 
buradaki kuvvetleri mahvetmeli} iz. 

4 4 ,,. 

lngiliz kumandanı bütün kuvveti.. 
le Balinamok mevkiindeki Fransızla
rın piştarlannı sardı. 

Homber, düşman saflarına hfi -
cum ederek muhasaradan kurtulma • 
ğa çalıştı, muvaffak olamadı. 

' Nihayet 844 kişiyle teslim oldu. 
lngiliz zabitleıintlen herbiri bir Fran
sızı esir .-tmek için birbirJeriyJe reka
bet ediyorlardr. Fakat İngiliz .zabit
leri Fransız neferlerinin saytsından 

çoktu. 
Fransızlar Dublin'e nakledildiler. 

Teslim olan lrlandahlardan 500 ü öl. 
dürüldii, 

General Hardi ile Pompar ku -
mandasındaki asker karaya çıkama -
dı. İngiltere filosu, Danegal'da Fran. 
sızlaı1ı hücum etti. Fransızlar, delik 
deşik olan gemide son dakikaya kadar 
çarpıştılar. Amiral Pompar, General 
Hardi, General muavini Smit e~ir e
dildiler. Hoş harp gemisi yanclı İda
ma mahkQm edilen Smit, intihar et. 
ti. 

Bu suretle İrlanda teşebbüı;;ü ni
hayet bulmuş oldu ve İngiltere ı,ı;ıtila 
tehlikesinden tamamiyle kendini kur
tardı. 

şebbüsünde, vatan için büyük fayda- ---------------
lar, fakat başkumandan için büyük 

whlikeler mevcuttu. Hoş, bunu ter. 
cih ederek, lrlandaya asker çıkarıl· 
masrnı tavsiye etmişti. M sıra gitmek
te ise bir diktatör, bir nıüstebi! için 

her türlü şan ve şöhret, fayda, fakat 
Fransa için müthiş tehlikeler mevcut 
idi. Bonapart Mısır seferini iltizam 
etti ve bunu direktüvara kabul l"ftir
di.,, 

Bonapartın bu teşebbüsü lrlanda 
için hazrrlanan tertibatı tamamiyle 

bozdu. Homber ancak bin kişiyle kal. 
dı ve bu kuvvetle İrlanda üzerine yü
rüdü. 

Homber, cahil bir köylüydü. Oğ
la!\ derisi, peynir tüccarlığt yapmış, at 
teJJalhğile bir müddtt dolaşmıştı. Van 
de muharebesinde ~österdiği askeri 
meziyetten sonra mirlivalık rütbesini 
almı;;tı. 

Bu adamın 1000 kişilik bir 
ordu ile Jr.giltere üztrine yürümesinin 
lngiltereyi haftalarca titrettiği söy
lenir. 

Homber, tam ı.0:16 kiş ile üç fir
kateyne binerek Eks adasından hare. 
ket etti. Arkasından bir kuvvetin g~ 
lip gelemiyecef1itti hilmi:rordu. lrlan
da sahillerine yaklaşınca gemilerine 
lngiliz bandırası çektirdi ,.e bu <Joret
le kolayca lrlandaya çıktı. Kendisini l 
lngiliz amirali sanan Anglikan pis-I 
koposu ile ) anında bulunanları esir 

Kürk şarpe 

aldı. Afisk kedilerinin beyazla alyallılt tferi-
Bu bir avuç kuvvet, Jngiliz ordu- leri şimdi çok modad r. Bunlardan bil

su ile harbe tutuştu. lngilizier, ıiı..j hu8:ia iruü n ~uıpt;,<rıi yup .. u'ldc.mır. 
anda her nasılsa korktular ve kaçtı. füirkten boyun at1c sı yapn alc eı akı 
lar. Fakat trlandada başa t:ıkarak 1 lngiliz kadınları arasında çok 
kin1se kalmamıştı. isyan edenler, ln-j yayılmıştır. 



8 HABER - Akşam Postan 

====~B~i=ç~k=i==v~e Dıkiş 

Okulu 
Anna Peçaropulo: SELÇUK okulundan ruhsatlı. Lise okulundan aıe-
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zun. Çok senelerdenberi biçki ve dikişte yüksek vukuf ve ihtisas sahi 
bi oldum; Diplomam Yüksek Kültür direktörlüğünden musaddaktır. Pi 

Kavak - Moda 
Yüzme müsabakamız 
Saat 6.30 da Galatadan kalkacak mot6r 

•• 
Usküdar ve Bebeğe uğrayarak 
müsabıkiarı Kavağa götürecek 

Vst sıra slodc.ı sağa doym: Şahin, Talat, Fikret, J(oço. Alt sıra soldan 
sağa doğru: Talcit, !::mirli Cavit, Galip 

Büyük yüzme müsabakamız yarın 

sanbh yapılacaktır. 

Bu aşılması müşkül yarışa iştirak 

edenlerin az olıt~osı tabii bulunmasına 

rağmen yarışımıza umduğumuzdan pek 
ı;ok fazla rağbet gösterildiğini memnu
r iyetle gördük. 

Bütiln memleketimizde yüzme apor
'arır:a karşı olan alakanın gittikçe art
t ~ ••• ı göstermesi bakımından da ayrıca 
b;r sevinç duymaktayız. 

bit edilmiş ve program şu suretle tan
zim edilmiştir: 

1 - 6 eylUI pazar sabahı saat tam 
6,30 da Galata Balıkpazarı Şarap iskele
sinden hareket edilecektir. 

Müsabakaya gireceklerin saat 6,15 de 
Galatadaki Vagonli önünde toplanmış 
olmalan llzımaır. 

'2 - Motör 6,50 de Üsküdara uğrıya
cak beş dakika duracaktır. Usküdardan 

ve Kadıköy cihetinden müsabakamıza 

Vst ıtra-: S<f.ilan ~ğa d.oğ1ıı: Remzi, Arif, Necdet, Nuyan, Alt sıra: Salim 
Haseki, Hilmi, Faruk, lbrahim Şcimil. 

Müsab.::kamıza: Galatasaraydan 3, girecek yüzücüleri alacaktır. 
Fenerbahçeden 2, Kasımpaşadan 1, Gü- 3 - 7,45 de de Bebeğe muvasalat e-
neşten 2, Anadoludan 5, Ortaköyden di15cek oradan da Boğaziçindc 
6, Vefadan 2, Beşiktaştan l, Beykoz - yüzücüleri alacak ve doğruca 
dan 4, Beylerbeyinden 1, Darüşşafaka- gidilecektir. 
dan 1, Hilalden 1, Peradan 1, Aksaray-
gençler birliğinden 1, Davutpaşa genç- 4 - Saat 9,30 da başhakem rotayı 
ler birliğinden ı, İzmir Altınordudan 1 tarif edecek ve derhal müsabakaya baş
ve hiçbir klübe mensup olmayan genç- lanacaktır. 
]erden de 10 kişi olarak 43 yüzücü gir- 5 - Müsabıkları hakemlerin binecek-
mektedir. 

Program 
Kayıt müddeti bitmiş olduğu için bu 

sabah da diğer teferrüat tamamile tea -

leri motör ve kayıklar takip edecekler, 
motörde doktor da bulunacaktır. 

6 - Yüzücülerin kayıktan tutmaları 
yasaktır. Kayığı tutan derhal diskalife 

-r..::t. 
L.. ~ .. 

risin son metodlan ile tedrisat yapmaktayım. Bu metod ve kitaplar bit 1' 

1 
ka bir dikiş yurdunda yoktur. Talebelere verilecek diplomalar yüktfk •t 9 

Sporcularımızın dırektörlüğünden tasdik edilir. MEKTEBE pazardan başka bergU0
11 

17 ye kadar kayıt muamelesi yapılır. Derslere 30 eyllılde baf 

R h t
• }anacaktır. Adres: Beyoğlu Bostanbaşı No. 23 Münipbey a- ~~~::: u sya seya a 1 partımaru daire 3, biçki ve dikiş öğrenmek istiyen bayanla· 

Elli kişilik kafi) 1 rın ~akit geçirmeden ve kayıtlar kapanmadan müracaatları 
em z tavsıye olunur. 

11 eyltl.lde hareket 
ediyor 

Rusyaya gideceıı: oıı..ıı ~ porculanınız 
eylulün on birinci günü şehrimizden 
hareket edeceklerdir. 

Cevdet Kerim 1ncedayının reisliği 
ve futobl federasyonu katibi Kemal 
Halimin idaresile gidecek olan spor
cular; futbol, eskrim, güreş ve bisik
letçilerden mürekkep olacaktır. 

Futbol takımı: Cihat Necdet Lut/i ' , , 
llüsnü, Faruk, Fazıl, M. Reşat, lbra-
him, Esat, Fikret, Faruk, Hasan, Hak
kı, Niyazi, Necdet, Sait, Fuat, Gündüz, 
Şeref, Eşref, ltluhteşcm ve Danyal. 

Bu y;rmi futbolcuya hakem Suphi 
Batur da refakat edecektir. Güreş ta
kır.unda Çobar:. Mehmet ile 61 kilo dü!l 
ya şampioynu Yaşar ekibe alınmamış· 
lnrdır. 

Gidenler: Küçük Ahmet, Hüseyin 
Saim, Ankaralı Hüseyin Nuri, Mer
sinli Ahmet, Büyük Mustafa, Kenan, 
Necmi ve Yusuf Arslandan mürekkep 
olarak on kişid :r. 

Güreşçilere federasyon reisi Ahmet 
Fetgeri ile Kemal Cenap refakat ede
ceklerdir. 

Eskrim heyeti de, federasyon reisi 
Fuadın riyasetinde İlhan, Cihat, Ha
lim, İlhami, Orhan ve Enverden mü
rekkep olarak altı kişilik bir takım ha
linde olacaktır. 

Bisikletçiler de, Eyüp, Talat, Orhan. 
Kazım olarak seçilmiştir. 

Seyahatin müddeti bir buçuk ay ka
dar sürecektir. 

ı:enis turnuVıası 
Vali Muhfddln 'üstün<higın lk~u 

olduğu kupa '.için Türk Dağcılık klü
bü, senenin son tenis turnuvasını ter
tip etmişeir. 

Müsabakalar beş kısımdan ibaret 
olacaktır. 

1 - Tek erkek 
2 -Tek kadın 
3 - Çift erkek 
4 - Çift kadın 
5 - Muhtelit 

M:üsabakal&r gerek fert ve gerekse 
takım maçları olarak yapılacaktır. 
Takım müsabakaları memleketimiz

deki klüpler arasındaki farkı göstere
ceği için çok enteresan olacaktır. 

Müasbakalara kayıt ~çin Türk Dağ· 
cılık klübüne 9 eylül akşamına kadar 
müracaat edilmelidir. 

Karşılaşmalar 12-13 ve 19-20 eyhil 
günleri yapılacaktır. 

PEfROL Ni7AM 

~~~~~~~~-m~e-rn--;;r; 
lstanbul 4 üncü lCra ~ 
luğundan: 

Abidinin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli ot'
mamına yeminli üç ehli vukuf tarafında" (3000) lira kıyınet fi 
edilen Pendikte Bağdat caddesinde 493/ 189 numar:ılı ıarkaO 
malen Vangilili bahçesi garben Hürmüz veresesi ve saire bo~ 
nuben Bağdat caddesiyle mahdut aıağıda evsafı yazılı bahçeb 
açık arttırmaya vazolunmuştur. 

Zemin katında: Zemini renkH çini bir antre üzerinde iki J 
lük, iki oda, bir heli, bir dolap ve zemini çini döteli sabit t~ 
alafranga ocaklı ve altında sahrir.cı hav; matbah ve 2emini ç 
döteli ve altnıda kuyuyu ve bir tulumbayı havi kiler, (ınat 
bahçeye kapı vardır.) Birinci katta: · Bir sofa üzerinde dört -,;dl 
heli, bir kiler olup iıbu kat üzerinde döıemeai olmıyan çatı~ 
dır. Çatı katının merdiveni seyyardır. Birinci kata zemiJI 
ahpp m~ıdiven vardır. v,. hahr..ad- -~ ... ,.:ili ı.. ....... •f!!!I~ 
korkuluklu çift merdiven mevcut olup birinci katta: ~ 

çini döteli sahanlık vardır. Bu sahanlıkta çift kanatlı ahpP 
birinci kata girilir. Bahçesinde: Çam ve diier meyvalı, rtJf 

müteaddit ağaçları ayrıca bir kuyusu vardır. Zemin katı kilİf: 
ci katı ahfap olup zemin kat pencereleri ve birinci kat sabanlı~ 
zır pencereler demir parmaklıklıdll'. Umum mesahası: 885" 
105 m2 bina geri kalanı bahçeden ibarettir. 

5. 11. 936 tarihine müsadif pertenbe günü saat 14 ten 16 
dairede birinci arttırması icra edHecektir. Arttırma bedeli 
muhammenenin ~"o 75 ni buld~ğu takdirde müıterisi üzerindl 
kılacaktır. Aksi takdirde en son arttnanın taahhüdü baki ,ti 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 20.11. 9:!6 t 
müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadarkeza dairemizdfı 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mub 
% 75 ni bulmadıiı takdirde salış 2280 No. lu kanun ahkiını~ 
kan geri bırakılır. Satıı peıindir. Arttırmaya iıtirak etmek it*' 
rin kıymeti muhammenenin % 7 ,S nisbetinde pey akçesi vef" 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lizmıdıt· 
ları tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda diier alP' 
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususiyle fais fi, 
sarif e dair olan iddialarını evrakı müspiteleriyle birlikte ilirı 
den nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri r 
Aksi takdirde hakları tapu si.:illi ile sabit olmıyanlar sallı ı,ed~~ 
paylaımasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, taııl' 
den mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi ve 20 sen~l~,. 
kıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fav
lfunat almak istiyenler 1. 10. 936 tarihinden itibaren herketİll. 
bilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnaıo"' 
934/ 2276 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut 
görebilecekleri olin olunur. (1004) 

ikinci ve üçüncü için konulan hediyeler f· 
müsabakanın hitamında Modada veri
lecektir. 

Hakem heyet:ı 
Fethi, luet Apak, Osman Münir , 

Kutnak, Ahmet Adem, Kerim, Burhan 
Atak, Recep Ali, Saffet, Süleyman Or
han, Osman Kavrak, Nevzat Aşkın, 

edilecektir. Mecdet Şahingil, Reşit. 
7 - Hakemler istek halinde - san- Müsabakanın doktoru: Doktor Emin 

dalı tutmamak şartile - yüzücülere ü- Şükrü. 
züm ve su vereceklerdir . _Y_e_n_i __ e_s_e_r_l_e_r ____ _ 

s - Müsabakayı terketmek istiyen - Siyasal blloller 
ler sandallara alınacaktır. fiiıt 

9 - l\'Iüsabaicanın finali hareket esna- Her ay intişar etmekte olan Siyasal 
Bilgiler "Mülkiye,, mecmuasının at

sıntla yüzücülere tarif edileceği gibi Mo-
da koyunda da büyük yazılarla gös-

mış beşinci sayısı çıkmı~tır. 

Sosyal, siyasal, ekonomik mevzular 
terile:ek olan hakemlerin durduğu ma- da kıymetli etütlerle Ayın Siyasası ve 
hal önüdür. 

Kronolojisi bulunan bu değerli mec-
10 - Gazetemiz tarafından birin · mua~ tavsi e edem. 



~ meAtaplau: 
Gaziantepte mahsul iyi 
IFostoi!<Dalıraı &ıroz ~llalnl ~<elf\11k. 

haıstao o~o ırcekeo>ll'lteyD <dl lYışlYı ır<§J lYı 

Ga::iantepte iş bankasının blilunduğ'ıt bina 

Gaziantepte bu yıl mahsul vaziyeti ı 
Çok iyidir. Bğuday ve arpa mahsulü 
bereketlidir. Şehre iyi bir para bıra
kan üzümlerimiz de mebzuldür. Geçen 
Ytl üzümü Mardin havalisinden getir 
ten Bura inhisar rakı fabrikasına mın
takadan üzüm alması tavs:ye olun 
rnu~tur. 

Antebe senede vasati bir hesapla bir 
ıntlyon lira getiren fıstık, arız olan bir 
hastalık dolayısile bu yıl iri mahsul 
Verınemiştir. Zenk tabir edilen ve ya 
PI§kan bir mayiden ibaret elan bu 
hastalık rekolte üzerinde 'le 60 tesi 
Yapınıştır. Ziraat vekaletince buraya 
gönderilen mütehassıs profesör Vays 
b~ hastalıkların önüne geçme V{' 

her Y.ıl mahsul alınma çarelerini ara
mak üzere burada bir fıstık enstitüsü 
açılmasını tavsiye etmiş ve muvafık 
görulen tavsiye veçhile şehrimizde 
açılacak enstitünün hazırlıklarına gi-

GaziBntep - Parti tararrndan yar-· 
\mlan aile b~hç~ i, Antcr.ıin en güzel 
~es~relerinden birisi olmııştur. Akşam 
llzerleri yüzlerce vatanda~!a dolan bu 
&Uzel me.sire muhtelif ağaç ve havuz
latıa üsüdür. 

Parti, bu bahçede hopaı förl~ radyo 
ııeşri.;atı da yapmaktad.r . Gösterilen 
tağbı;ti karşılıyamıyacak ı.adar küçük 

rişilmiştir. 

Şimdiki halde yalnız bu havali de 
yetiştirilen fıstık rekoltesinin % 70 şi 
Suriye yolile Amerikaya sevk olun· 
maktadır. Kıymetli mahsulü muta
vassıt ellerden kurtarmak da çok la· 
zımdır. 

Deli tütün rekoltesi iyidir. Meşrup 

tütünden ayrı evsafta olan ve N!I va. 
disindeki Mısır köylüleri tarafından 

Cevza tabir olunan nargileler de içilen 
ve Mısıra ihraç olunan bu mahsul dt> 
iki yüz bin lira getirir. Bazı tacirlerin 
ihtikara saptıkları ve çiftçinin menfa
ati haleldar olduğu görüldüğünden İş 
bankasının yardımile bir deli tütün 
kooperatüi teessüs etmi~tir. Koopera
tifin büyük faydası görülmüş, düşküıı 
olan fiyatlar artmış. c:ütçi yardım 

görmüş ve memleket daha çok istifade 
etmiştir. 

A. E. T. 

olan l>u bahçenin geni~leHlmesine ka
rar v:.-rilmiş n~ faaliyete g~rişilmi~tir. 
tıave edilecek kısma Atntürkün yt>k
pare ınermerden yapılan heykeli de 
dikilecektir. 

Bahçede bir de lokanta .1~1lmıştır. Is
tiyenıer büfeden istifade etmekte ve 
ucuz:a yemek tedarik edE't:·ilmektedir
lr. 

KDDDs l}=flaO~cevn lQ>Dır ~Dç!KDD <dlDIKDş 
ylYlırdu açtn 

IJiçki (l(J Rikiş Yurdu mÜ'ladmleri, öğretmenleri Bayan Lutfiye ile bir arada 

Kilis - H.nlkevi, biçki dikiş ,.e na- çok f.ızla ise de şimdilik ııncak bir kıs-
kıı: k 1 1. mı ahnabilmi~tir. "' ur arı açmı~t.lr. B\Iralara ta ıp • 

1-...... ...................... -......................... . 
i 
~ 

i HABER 
: 
: lstanbulun en cok satılan ha-

lki kurstan ibaret ola , biçki ,.e di·' 

ki;j yurdunun talebe sav· ' : dok.<:andır 1 
~ak:..; kur!-iu mevcudu r\ 1 •ını:;;tır 1 

Fransızca kursur.a dt:Yam edenler I 
altm ~ ,·e musiki kısmın ı: müdın·im 

yurtua-:; <;ayısı da yirmicl " ı . 

Ba~kan diş doktoru Drhan Okt:ıv, 

Sinema 
esirleri! 

Sinema yıldızlarının, bilhassa ka
zandıkları para dillere destan olan 
Amerikalı artistelrin haline gıpta et
miyen yoktur. Fakat işin içyüzü bi
linse bu gıpta edenlerin miktarı her 
halde epeyce azalacaktır. Çünkü bu 
zavallılar paraları olduğu halde can
larının istediğini yapmağa mezun de
ğildirler, mukavele ile bağlı bulunduk
ları şirketin reyini almağa mecbur
durlar. Mukavelelerindeki kayıtlar 

böyle harekete onlar mecbur eder. 
Birkaç misal verelim: 

"Arzu., filmi münasebetile Marlen 
Ditrih otomobil kullanm:ı~ı öğren

mişti. Pek hoşuna gittiği ıçın film 
bittikten sonra da otomob'linı kendisi 
kullanmak istedi. Lakin şirket bunu 
yıldızın hayatı için tehlikeli görmek· 
teydi. Razı olmadı, ısrar ve 'ca dinle
medi. 

Beyzbol meraklısı olan Corj Raft 
ve polo meraklısı Valas Beri de aynı 
sebeplerle bu heveslerini tatmin ede· 
mediler. 

Klodet Kolberin tenis oynaması ya
saktır. Çünkü tenisin onu çok zayıf

latması ihtimali vardır. 
Rubi Kilerin patinaj yapmasına 

mensup olduğu şirket müsaade etme
mektedir. Çünkü ayaklarını sakatla
yarak dansedememesi ihtimali akla 
gelebilir. 

Greys Murun evinde güzel bir ha· 
vuzu vardır. Fakat film çevirdiği sıra
larda bu havuzda banyo yapması ya
saktır. Çünkü sesi bozulabilir. Aynı 

yasak Lavrens Tibet V:? Nelson Eddi 
hakkında da vardır. 

An Şirleyin 23 yaşına girmezden 
evvel evlnemesi, konturatı mucibince, 
yasaktır. 

Alis Fey ile Kler Trevorun gUneş 

ban~osu yaP,arak vücutlarını karart
~ları yasaktır, tenlerinin daima be· 
yaz kalması lazımdır. 

Eleanor Vitney'in mensup olduğu 
şirketin çevireceği filmlerden gayri bir 
yerde dans numarası yapması mem
nudur. Herhangi bir artist saçının 

rengini değiştirmeden evvel kumpan
yanın muvafakatını almağa mecbur
dur. 

Bıyık uzatmak istiyen Coe Brovn bu 
arzusuna, beş sene daha ndl olamıya
caktır. Çünkü konturatı bıyıklarım 

traş etmeğe kendisini mecbur kılmak
tadır. 

Olimpiyat filmi 
Almanlar Berlin olimpiyatlan iı;in 

büyü~ bir film hazırla.maktadırl:•r. 
Rejisörlüğünü meşhur kadın artist 
Leni Rifenstal'in yaptığı bu film için 
400 bin metre film pelikülü harcan
mıştır. Bunlar sonra gÜ'l.den geçiri
lerek ihi bin metrelik bir film vücuda 
getirilecektir. 

küçük haberler-

)f.. Rudolf Valantinonun küçük karde· 
şi Alber Valantinoya Holivu~!.a çevril
meğe başlanan bir filmde rol verilmiş
tir. Kardeşi gibi m~chur olacak mı? 
Bakalım! 

lf.. :M:or:s Şövalye Fransada meşhur 
artist Elvir Popesko ile birlikte "GÜ· 
nün adamı,, isimli bir filme başlamış· 
tır. 

)f.. Sessiz filmler zamanının meşhur 

yıldızlarından Beti Komsan tekrar s i
nemaya dönmüş, "Holivut bulvarı .. fil
minde bir rol almıştır. 

)f.. Kom'k Mlitonun boyu 1,57, Conni 
Vaysmüllerin ise 1.90 dır. 

)f.. Hanrı Gara Bcrlinde Lilbn Har
veyle beraber temsi! ettiği son filmi bi
tirmis ve hususi yatile Akdenizde tatil 
scvahatine çıkmıştır. 

)f.. Jan Müra 44, Klark Gabi 34, Conni 
Vaysmüller 36. Lilian Harvey 30. Gin
...,.<'r Rogers 24 yaşlarındadırlar. 

)f.. Harri Bor'a Lejiyon Donör nişanı
nın ı;övaly<' rütbesi tevcih cdilmişti t ir. l kiki akşam gazet~sidir, llanla • 

İ :mı HJ\BER'e verenler kare -
~erler · 

)f.. Fransnva Kopeniıı "Mi° rrim,1 

ı.;ok ~alışkan H' de;;erli bi ~·urtda~tır eseri Fransada filme alınacaktır . Ar· .................................................... Şubdcrin faaliyetiyle dcı :mi surettt• tistlerl arasında Piyer Blanı>ar, Madlen 
alakadar olmaktadır. ~ Ozercy, Margrit Moreno vardır. 

. . 
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Joo11 Kra\Jford çcı-:rmektc olduğu ilk tarihi filminde 

Amerikaya 
giden ıer 

Şarl Buaye ve Simon Simon'dan 
sonra Fransız ~inemacıhğı Daniyel 
Dariy~) yii de Amerikalıla ... ı knptırmı -
tır. <.,cnç Fraruoız vıldıLı bugünleı"le 
Pragda hir film ccvirmektrdir. Ame
rikalı bir şirl,ctin ,Jireı.ı:. rü tan arc 
ile or,1ya giderek Daniyl'l Dariyö ile 
görüşi.ip .Amerikaya ~elme::-:i hususun
da mutabık kalmıştır. \l"'r1ns.ı artiı;o• 

ti se"'e ba~ında Amerikava gic!t•cektir. 
Anca!;, konturat müddeti üzerinde an
la~·Jamnmıştır. 

Yıldız bu müddetin i.i·~ ~ene . .:irke 
i~e h~.., sene olma mt isfrn• •k1edirler. 

Ayan meciisinde 
sinema! 

Yıı~ingtonda Amerik: :\yan mcc
lisiniıı zabıtlarını tenoğı .:fi usuli~ le 
tutmal\tan vazgeçip müza'-'ereleri se • 
li sinema ile tespit l'tmt••· lehinde bir 

cerevan başlamı tır. Bu fikri;l tnrnf
tarlarına göre bövlece ~'llnız nutuk-' . 
lar ~aptedilmi.,. olm ;ıkla kalmıyacak, 

aynı ;amanda hatiplerin ~ehrelerini 

göstet t:cek, sa milerin va1.: ~etlerini de 
tespit edecektir. 

Holivutta yeni bir yıldız Ketti G<t'l'Htln 
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57- ·'· 
Hatıralarım anlatan : EFDA11 T /\ t..'. T -188- Yazan: IHSAN ARlf. Buğat,oıQrJ Aikuta" *bijyil.k muharebenin 

nesil cereyan elliğ.ni, d" şınanı nasıl 
tarunıar eltik,terlni anlatıyordu 

Acaba Anadoludan gel n son 
- Doğru! yetleri olacak! Diye mırıldan:lı. 

·,: _ Bunlar Dicle kıyısını takip Cdo- Şimdi kUstahça veya korku ile 
haberler doğru mu ? 

- Biz kendimizi değil, rr.emleketi dil' 
rekten kaçan atlılardır, daha arkala· cınlıynn nfıralara acı feryatlar, inil

rından piyadeler ve bundan sonra da · tiler d~ k~rı§mı§tı. 
bizim asker gelecek! Bogat~mur:. 

- Evet! 

- Şu halde tehlikede değiliz. Bor, 
gun askerlerin y.oluna dUş~emjşiz 

Bulunduğumuz yerde bizim . ordunun 
gcli~ini bekli,YebHiriz. · 

- Evet!'· 

- Haydi atlarımıza binip 'halifenin 
adamlarile dô~'ilğümüz tepeye gide· 
lim. Buradan kaçan askerleri daha iyi 
görürüz. /' 
Boğatimur itiraz etmek istedi: 
- Fakat bu hareketimiz bizim jçin 

tehlikeli değil mi büyük kumandan? 

- Tehlikeli olduğUnu ben 'de "biliyo
rum. Fakat · bozduğum 61r ordunun 

kaçışını seyretmek ne de olsa · çok 
zevkll l>ir §eydir: Haydi! 

Oçl1 birden atlarına atladılar, dört 
nala. tepeye doğru ilerliyorlard" . 

Yolda HulagU,Aylruta sordu: 
- Kolun nasıl? 

- Biraz iyileşıi. Artık fazla ıztırap 
vermiyor. Esasen o kadar tehlikeli bir 
şey de değil, sadeces.a,rpma neticesinde 

- Yaralılar geliyor dedi. 
Aykut sorau: 

~ - Hiç bozguna uğramış bir ordu 
yaralılarını beraber götürür mu? 

- Şüphe yok getirmez. Bu inim i
nim inliyen yaralılar büyük kuman
danlardır. 

SOnra bu .bUyilk harbi kısaltarak 
Aykut.a anlattı: 

- Düşman bize nazara.o çok ka
labalıktı. Kalabalık ve üstün bir or-

duyu yenmek için iki usul vardır: 
Önünden kaçmak ve orduyu kendini 

takip ctmeğc mecbur edc:.rek dağıt. · 
rnak, sonra parça parça bozguna uğ• 

ratmak, yahut sıkı ve toplu bir hü
cumla ileri atılarak bir hamlede or

dun un kalbini ve merkezini parçala· 
mnk. 

Vakı;:ı. do~s·unu istersen bu harp 
tnr.z.I.arından bi-rincisi daima daha 

mantıki Ye daha doğrudur~ Fakat bu
nun için daima biraz zamana ihti
yaç vardır. 

olmustu. HalbuM bizim kntiycn zamnnımız 
Dört nala g.i.dc~"atıar. beş on dakika yoktu. Yahut başbuğ öyle. istedi. Dü

sonra tepeye' \.Urmışln'rdı. Buradan yilk tehlikeyi göre alarak orduyu 
manzara çok güzel -gÖrüfüyordu. Bnğ- kalbinden vurmağa karar vererek hü
dat ışıklant'il '9ö.km1~. l?nranlık1;a'. kor- cum ettik. 

Ballar odaya girdikten sonra ort'l· 
daki büyük masanın başına geçerek 
oturdu. Ayakta kendisini bekliyen gü
ruha da eliyle oturmalannı işaret et -
ti. Ben Balların arkasında ayakta du
ruyordum. Herifler birer birer masa· 
nın etrafına sıralandılar . Tam on altı 
ki§i idiler. 

Ballar, İngilizce olarak hitap etti ve 
hafif bir sesle, yavaş yavaş konuştu. 

Karşısındakilerin ancak, iki veya üç 1 
tL!nesi İngilizce biliyordu. Diğerleri a
ğızlan bir karış açık aptal aptal bizim 
kumandanın suratına bakıyorlardı. Bal 
larm konuşması bir çeyrek saat sürdü. 
Sözünü bitirdikten sonra bana dönerek 
dedi ki: 
1 

- Sen benim söylediklerimi bu efqı· 
diler«! tekrar et. Hepsi ii'ıgl.li.zce bilmi • 
yor. Ne dediğimi 311layamadılar. 

Kolonelin on beş dakika içinde söyle
diği şeyler hayli fazla idi. Zaman geçti. 
Onların hepsini hatırlamak da mümkün 
değil.. Yalnız aklımda kalan şunlar. 
Demişti ki: 

- Efendiler! f stanbulu işgal ettiği· 

miz gündenberi sizlerden ayrı ayn yar· 
dım ve kolaylık gördük. Bize dostlut;ru· 
nuzu ve dostane sadakatinizi gösterdi
niz. Bugünkü v~ziyete teessüf etmemek 
elden gelmez, hiçbirimiz işlerin böyle 
lıir netice ile biteceğini tahmin edemez· 
dik. Bu, bizim için acı bir sürpriz oİdu. 

içlerinden biri dayanamamı§. sormuş 
• tu: 

ku il~ bakan •b?F :ğöze tienzi'yordu: MüthiCj, görlllmemiş bir carpışma - Acaba bu Anadotudan gelen haber ... 
Dic.le ayın ışrğr altında . pıı.11' pır.il oldu. Vnkıa ilk hamlede halifenin .er.. ler doğru mu? Bu asiler tedip edilemiyc 

. ~,:ın erimis gümUşte:o. b.i.rınchirdi. . ~llf!l.!,~al}B_ı.'..;..leljyor gib~ görlin{!üı he.k mi? Bun~ lutfen sorar mısınız? 
'c bu nehrin iki yanında Bağdnda ?!1 t.•. Y::_~ö~}i.? .çok sUpnedl. ~. .• Atşalıc. lı,~rifin "asilcı:. . .du!iği A.tat.iirk' 

uı - ı t- fi k t-- ·un aı:kasın~~ ;ur~§an bfitün pır JTitiıet· 
• ~0<7ru koııuşan atlılar birer gölge . . .u, a~~ .. o ·T.il. j zere ~. n.ıun ~.~ı .. . , • • • . 

· - ti. Bu namussuzu al ayağının altına pat h:ı~inde seziliyordu. llerı atılan çı:qumuz az zamanda 
d""" k '1 • h çala ... Fakat, elim kolum bağlı o vakit, Bazılarının ellerinde ôe meşalel,.r uıııtıanın a pga mı deldi. Tarumar 

4. • " • B sözlerini aynen Ballara tereüme ediyo-
\'ardı. Bir kaç saat evvel. yaraladık1ci- ~tı. undan scnira çılgınca bir ta rum." Acr bir gürüşle cevap veriyor: 
rı adnmlar da ortld; gÖrü~Uyor'du kip hqladı. lşte hata 0 takip devam. · • _ ·Haberler tamamen doğru. Ve asi 
Her halde daha evvelden gelerek on- ediyor. dedikleri Türk ordusu İzmir kapflarm· 
lan alm15 olacaklardı. Bu takdirde Boğtıtimur .bunları yavaş sesle Ay- da ... Artık vaziyet tamir edil~ez. 
takip edilmeleri ihtihlali · pc·k ·, yÖktu. ~ut.al danlatıı~td~: HUklagfı, bdütün Bu sözleri hainlere tercüme c~iyorum. 
•• v ·- • • vlW ar an ,,_.aı.a;r açan or uyu . b b d" ·· ·b· 1 ner halde Bagdnt muhafıZları şımdi t kl ldU Ortaya bır om a uşmuş gı ı o uyor. 
onları çok uzakta zannediyorlardı: acyre me e llleflgu • Hepsinin menhus başlan biraz daha dil· 

Gürültü ve lıtralar· git gide artı- (Devamı var) şüyor ve salonu matemengiz bir sükfıt 
yordu Aykut :.Söylendi:· . · kaplryor. Ve ben bu sessizlik içinde Bal 

tarın sözlerini tercümeye devam ediyo· 
-Böyle .k~mıı,.l(ta~olan bir"wduyu r~~-----------·, rum: 

hiç reyretmemiştim. ' Yakacı•·ta satılık 'k k k K -:- Vaziyet gün geçtı ç~ neza :t es-
Boğatimur da ilave. etti.: bediyor. Türk ordusunun son muvaffa· 
- Mütbjş Q.ir .şey! 8rs&18 r kiyetleri üzerine istanbuldaki Türk hal-
Evvelce tek tük gch-0n gölgeler Yakacığtn en güzel yeri olan Sa- kı galeyana geldi. Sevinç ve meserret 

§İmdi kütleler hnJjod~ _görünüyorlar· natoryom caddesinde gayçt ucuz fi. hisleri içinde bazı taşkınlıklar da ya· 
dı. Ordunun toplu kısı~ları geçiyor- yatla satılıktır. · pabilirler. Bu taşkınlıklar arasında sizin 
du. Arzu edenler Şeref otel müstc- gibi Anadoludaki milli cereyana aleyh· 

lere uğramaları pek muhtemeldir. Bina· 
~naleyh, halk arasında b:.ılunmanız, do· 
la~manız on1arı tahrik ve ığzap edecek· 
tir. İ§te l.YJ maksatla gerek ıısayi:wte bo· 
zukluklara meydan vermemek, gerekse 1 
sizin şahrslarınızı emniyet altında bu • 
lundurmak için hepinizi burada toplat• 
tık. Burada bir 'kaç giin, büyük Britanya 
hükumetinin misL'!firi olarak kalacnksı· 

nız. Bina dahilinde her türlü ihtiyaı; ve 
istirahatinizin tc.minine çalışacağız. Biz 
bunu münc:si? gördük. Fakat bunun ih· 
tiyari olduğunu da ilave ederiz. Kimse· 
yi cebretmiyoruz. Bu ahval ve ~erait i -
'çinde serbest olmak burada k:ılmak i.:
tcmiyenler varsa serbesttirler. Anc; k 
bu gibilerin şahısları hakkınc1a hi~ bir 
mes'uliyet kabul cclcmeyiz: 

Bu sözlerden sonra ı:;o:-dum: 

- Burada !,almak Uitemiyenler var 
mı? 

- ..... 
Hiçbiri cevap vermir'·f' lu. O zaın"n, 

kJlonelin §U son sözlerini de ilave et
tim : 

- Hem bizim himayemizi kabul c·
mcyip serbe;t kalmak istiyenler, şehirde 
serbestçe dolaşır ve bazı hadiselere sc· 
bbiyet verirlerse onlardan dolayı ken -
dilcrini de mes·u1 tutacağız. 

Benmi tercümanlığım vasıtasile Dnl-
1arla bir müddet dertleştiler. Hepsi alı
nan tedbirlerden müteeşkkir bulunuyor 

du-:-Yalnız içlerinden biri, küstahlığın 
timsali.olan Dahiliye Nadırı Mehmet A 
linin oğlu Kamil ayağa kalkarak Balla· 
ra ingiİizce şu sözleri söyledi: 
• - Muhter~m "kumandan r Sizin gös
tetdi}iiiiz' bu 'yüisek alakaya elbette 
mint\ettımz. 'Ve' size ölünceye. kadar sa· 
dık kalacağız. Bizler, bu memleketin 
hakiki menfaatlerinin ne suretle istihsa· 
1i kabil olacafını pekala idrak etmiJ 

kimseleriz. Bu sebepledir ki ıimdiye ka· 
dar gerek İngilizlere. gerekse Yunanlı
lara yardım ettik. Balkın bizden nefret 
ettiği bir efsaneden ibarettir. Halkı kı§· 

kırtan şimdi İl başına geçmiı olan milli
ci! erden, meseli, polis müdürü Eısat, 
asilerin casusu ... Bizim de halk üzerinde 
ayrı ayrı nüfuı ve tesirlerimiz vardır. 

Fakat bu nüfuz ve tesiri gösterebilme • 
mrz inçin kuvvetli memuriyetleri elde 
C'tmecr.iz lizımdır. 

Ballar bu sözleri asabiyetle dinledik· 
ten sonra garip bir eda il~ sordu: 

- Peki, bıı memuriyetleri elde eder· 
seniz ne olacak? 

- Size daha- çok yardımımız dokuna
cak. 

şüniiyoruz. 

Küstah herifin bu sözlerine bir kalı~ 
ha atmaktnn kendimi zor alıkoydu~ 
Ballar da ihtimal ki palavranın bu de.~ 
Cepini görmemişti. Adam~ğız bir ıııU. 
det ne söyliycceğini bilemedi. Bu ııer~ 
fe küfretmek mi Hizırn; gülmek mi,, 11~ 

• 'lill lamak mr. a-ımak mr lazım? ... Kai1l1 
sözle ti yeni bir şey değildi. M ütarelce' 
nin de ·.ınıı müddetince milli cereyanlar' 
tamamen muhalif cephe almış ve dil~ 
m:ınl:ırla elele vermiş olan bütün ısı' 
;cım k::nselcrin İngilizlere savurdukla.t! 
p:ılavnılarm bir tekrarı idi. Fakat, !>il; 
nun fevkaladeliği büsbütün başka ınrl, 
ahval ve ~crait altında ve garip bir ,ur, 
etle tek.ar edilmiş olması idi. öyle ~ 
amk memleketin mukadderatı yeni 
cereyan almıştı. Atatürkün şefliğilt r 
yak1:ınan millet esaret .zincirlerini ıı;t' 
mış, uyuşuk, hasta, yaralı halinden "~ 
tulımış, ''atanın hariminden düşman!• 
defed::c::k bir hayat kudreti iktitap el' 

mişti. Vatanın ufuklarında büyük, 11111" 

kpddcs ve milli bir kasırga kopuyorddi 
Bu kasırga, yeni doğan bir milletin ıı; 
fes ah§ı idi. Artık, Türk vatanı, naıııı.ı \c' 
ve şeref bazirganl. nna lokma oıır.a 
tan kurtuluyordu. Bu şahlanış karşı~ 
da bütün Türk ve Türklük düşmaol• 
siniyorvu. Artık onlar için menhus gJ 
yeleriri t kip etmek imkan ve ihtiı:ll 

kalmıy:ıcaktı. Müstevliler çekilip g~ 
cekl::di. Harici düşmanlardan d Jıİ' 
bayağı, daln muzır olan ve maalesef .. 
zim kanımızı ta§ıyan diğer alçaklar '~ 

· ise artık ay yıldızlı bayrağın gölgele c 
1 

jı:difl JQQ,l'ilk!ar ü~~r:ind~ hakkı J1~ 
namına bir Jey kalmamıştı. 1'a~n l<\ 
i;ıac~k, J:açamayan ise bir yılan etili; 
boğulur gibi ezilecek, boğulacaktır: ~td" 
kat, siz küstahlığın ıu derecesine ~ 
nız ki Kamil serserisi hakikat ka~ 
da göz yumuyor ve hali mcmlek':,, 
mukadderatına hakim olmak hUlylY 
kuruyordu. 

Buna karşı ne denir bilmem. . ..J 
Benim bir Türk genci sıfatile ilCJP'. 

ve hempaları hakkındaki düşüncel~ 
onları bir lahza yaşatmamak kararın~ 
ba§ka bir şey değildi. Onlardan nefre 
tam mana-sile nefret ediyorum. 4' 

Bana inanınız ki, İngiliz: orduıo!\ , 
bir zabit olan ve vazifesi itibarile •''' 
mızda büyük düşünce farkları oııııtıl' 
Iazımgelen k:>lonel Ballar da o ıır' f. 
bu herifler hakkında en ufak bir seı:ll ~6 
ti hissi duymuyorclu. Hatta Kimili!1 f>' 
EÖzleri ka~ısında duyduğu istik:ah~ ot' 
zünün işaretlerile ve açıkça belli edı)' 
clu. HUlflgfı: :· · · cirine mUracaat. tar olanlar. bize dost kalanla~ın. bize - Bize yardımı. bırakınız. Size ne 

- Bı:rplu da kıınuın:dnnlar ve 'n'!ai mensup bulunanların ağır ba.zı tecavüz faydası olacak? (Devamı ""') 

-*"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~==;.;=~~~~~~~ 
seyretti. Evet, nldanmam:qjtı. 1şte ~9 
şükür hemşirca'ni bulmuştu. Bir ~t 

gün s.:ıbrettikten sonra rahat ~ 

kat doğrusu remak kalmıştı. Pek ge
cikmiş. Köyden gelmiş ... İstanbulu hi~ 
bilm,iyor, köprüde sancısı tutmuş, kıv 
ramyormuş, Fakat polisin nazarı dik 
katini celbetmi§ ve hastahaneye getir 
mişler. 1sabct biraz d:ı.ha geç kal
saydı kurtaramazdık! 

.. 
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Bı:;gttn çok mustaripı;:nız. geç tc 1 
oldu. Devlethaneye df.inün, jatirahat e- ! 
dln, 'Yar:ın ne fp~rscniz yaparız! 

. NeıaketJe kolundan tuttu, otomo.
bilc bindirdi. E~l gün söylediği gi
bi çlinde.n geldiği kadar J..cylaya yar· 
dırn etti. Kadının meyusiycti, haltn· 

deki kibarlık, dcUkanlıdn bUyUk bir 
allka. uyandırJl]l§tı. Adeta kendisini 
çok eski tamyormuı, gibi yakınhk, sa
mimiyet göatcriyordu, Genç kndı~a 
bUyUk teselli oldu. 

Her gtin gidiyor, bfr yarım saat o· 
tunıyor, hatmnı l!Oruyordu. Yavae 
ya.va§ bu itiyat halint aldı~ LCylu f.!.n· 
den '!{tfte ean!ttmyor, deliknnlınıri· gel· 
me saatlerini sabın;ızlıkla beklcll].ege. 

btı.6Uyordu. Bir nk am doktor mutat
tan biraz g Ç' kttldı. lAıylanm endişe

sini mucip oldu, tcıa.,ıa. 
- Niye gecikUniz? Doğrusu mc

mk ettim! 

- Son dakikada bir ameliyat yap
mak Jlızım ,s-cldi. Zavallı kh:nscs!z bir 
kızcağız! 

- .. Tnsıl bir kız, acaba kim? 
Ne taman bitile bir bahis geçse. 

lA'ylıi tel~lnnır, kızın ~im olduğunu, 
ncrct:ıen gelôiğini anlamak isterdi, 
J{albinde daima knrdeş"1i, bulma,k Ü· 

'midi vardı. İFıte onun i,.1n bu sefer fü~ '\ . :.. 
metukla sordu: ~· 

- Ne "OlmıYş, ne ameliyatı? 
- Aif.{ifd'islt, ~~ isttılurtu1du.:. Fa· 

- Kimmiş! İsmi ne? 
- Necla! 
- Ne ... Ne? Necla mı? Bu benim 

kardeşim, kaybettiğim karde§im, Çn· 
buk, çabuk beni onun yanına götü-
rün ... 

- Nasıl? 

var? 
· - Evet. 

Sizin hnmaireniz mi 

- Neden hıç bahsetmcmiştiniz? 
- Dertlerimle başınızı ağırtrrak 

istemedim! 
Delikanlı yerinden fırladı, L<)y}fı. 

nm ellerini tuttu. tsrar etti: 
-·Anlatın rica ederim anlatın. 

Belki benim de 'bir blidiğim var. 
- Peki otomobilde söylerim. lm

zum gidelim .. Neclf'lyt gqrelim ... 
Yolda, genç knçlm biitün hayatını 

birer birer nnklctmeğe başladı. Anla
tırken sesi kısılıyor. gözleri doluyor
du. Kpydeki kuçUk pcnbC evi, onları 
çok seven annelerinin :nasıl jan&ır • 

malarla g'ttiğinit o gündenberi genç 
hayatlarının hep ıztırap ve elem için· 
de geçtiğini vclhas1I her ecyi olduğu 
gibi söyledi. 

Genç doktor, heyecan içinde idi. 
Boğuk bir sesle bağırdı: 

- Ben sizleri tanıyorum. Siz Şa 
diye hanımın kızlarmnız... Anneniz 
kurtuldu. Ahm~t Beyin evinde oturu· 
yor. Sizleri arJyor. 

Nihal hayretle delikanlının yüzil· 
ne bakıyordu: 

- Siz, ammn siz kimsiniz? 

- Annenizin mahkumiyetine sebep 
olan doktor Naili Beyin oğlu Metin! 
Bir an ikisi de sustular. Sonra Ley1a 
y~la dolu gözlerini delikanlının sa
l'armıı:,ı· giizel yüzüne çevirdi. lnce par 
makları Metinin buz ~ibi ellerini ok· 
f,;ndı ve yavas bir sesle: 

- Evlatlar babalarmm kaba~ı:ıti
nin cezasını çekecek değiller ya! .. Biz 
yine .dostuz. Bana gösterırtiş olduğu
nuz m:kadaşlığı hiç bir znman unuta
mam! 

Mepn, kendine uzanan küçük eli 
hürmetle öptü. 

Hastahaneye gelmişlerdi. Neclf•nm 
helecan duyması doğTu olmadıf.ın· 

dan Leyla onu ~ndini· göstermeden 

o 
ranlıp öpüı. bileceklerdi. NfüaY~~ 
mesut an da. geldi. İkisi de çılgıtl~ 
gibi birbirlerinin kolları arn::ına d 
tlllcr. 

Metin, Ahm,,t Beye r.:ektup ~ 
dı, mescley\ bildirdi. Şadiye n:ül tf 

yava.:ı yavaş bu bUyilk sevince -1 ~ 
tırdılar ve bir akPam üstü bunca ~ 
neden sonra bedbaht kndıncıdız 
kızını bağ'rınn bartıre.bildi. iJJ1' 

O gece A11met Eeyin cvlndc le lCı 
C'(_)yi ı.yku tutmadı. Kah nğJJynr:ı (• 
kah gülerek. öpt "'"re': rnb1h1 cttl~e. 

l sı:·ıı Herkes kendi baPmdan geçen ı• 

tıyordu. Necla, hcmı::iresinden '~ı· 
dıktan sonra koı:ımağa baEıla.ıtıI6· ~ 6' 
!erini o kad::ır korku bürümüş lt1

•6t" 

nünde ac.ılan biiyük bir çukuru g er 
memi§ i<;ine yuvarlanmıR, köyJUJet·ıtı 
nu bulmuş, yakalanmamak için 1'',ıı 
olduğunu saklamış. DUşt:.:ı zaı:J1 O' 

aynğı kırılmıı:ı, bir muhacir ailc~ıl ..ı 
Jc1!1' .... 

nu sevabına yanına eJmre ba ) 
(Devamı ıJdf 1 
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~ Hüsameddin 
iİ Tar:n idrar tahlilı 100 kun.ştur. Bil • 
i! umum tahlilat, Eminönü EmlR k ve 
it Eytam Bankası karşısrr..da ızzet 
~Bey Hanı. 
1t.-===:ıtz:ı J i L :.-::1:::::::=-==r.ı::: 

lstanbol Harici As
keri kıtaatı ilanları 

Karamandaki kıt'atın ihtiyac1 
olan 154.000 kilo un kapalı zarf 
1.1auliyle eksiltmeye konulmuttur. 
154.000 kilo unun muhammen tu· 
tan 15708 lira olup ilk teminatı 
l 179 liradır. Şartnamesi Konya. 
da kolord~ lstanbul ve Ankarada 
levazım amirlikleri, Karamanda a. 
lay ıatm alma komisyonlarında· 
dır. istekliler tarlnameyi komis· 
yonlarda görebilirler. Eksiltmesi 
8 Eylül 36 salı günü saat onda 
Konyada kolordu ıahn alma ko· 
nıiayonunda yapılacaktır. latE"k· 
liler mektuplannı 8Eylü1 936 saat 
dokuza kadar Konyada kolol"du 
•atın alma komisyon batkanlTğı
na göndermit olacaklardır. 

Alqehirdeki kıt'atın ihtiyac! o· 
lan l 65.000 kilo un kapalı zarf U· 

ıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

165000 kilo unun muhammen tuta
rı 16830 lira olup ilk teminatı 

1263 liradır. Şartnamesi Konya· 
da kolordu, latanbul ve Ankarada 
levazım amirlikleri, Akşehirde a· 
lay sdm alma komisyonlarında· 
dır. istekliler şartnameyi bu ko

misyonlarda görebilirler Eksilt· 
rne 8 Eylül 936 salı günü saat 11 
de Konyada kolordu satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. istek· 
liler mektuplarını 8 Eylül 936 aa· 
il( 10 da komisyonda kolordu aabn 
alma komisyonu başkanlığına gön. 
dermit olmalıdrrl~r. (214) (486) 

İzmir müstahkem n:rıvki kıta· 
atının 197700 kilo un kapalı zarf 
uauliyle ekailtmeye konulmu,tur. 
İhalesi 7 Eylül ,936 pazartesi gü
nü saat 16,30 da lzmirde Klşlada 
müstahkem mevki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
edilen mecmu tutarı 23229 lira 75 
kurutlur. Beher kilo un için ti 
kuru~ 75 santimdir ilk teminatı 
l 742 lira 25 kuruflur. Şartname 
si her gün komisyonda görülebilir. 
lsteldilerin tical'et odaSinda ka
yıtlı olduklarına dair vesika gös . 
tcrmek mecburiyetindedirler Ek
siltmeye ittirak edecekler 2490 sa. 
Yılı kanunun iki ve üçüncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı ve· 
aikal~riyle teminat ve teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden ~n az bir 
aa.at evvel komisyona vermi, bu. 
lunacak1ardır. (215) (523) 

İzmir müstahkem rr.evki kıtaa· 
lııım 131200 kilo un ihttiyac.ı ka
Palı :ıı:arfla eksiltmeye konulmut• 
tur. İhalesi 7 Eylül 936 pazarte
ai günü saat 17 de İzm\rde Kıt!a
da müstahkem mevki ıabu alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah• 
trıin edilen mec;mu tuldrı 15744 ti
radı!'. Beher kilo un iç:n 12 kuruş 
fiyat tahmin edilmiştir. ilk temi
natı 1180 liradır. ŞartT?amesi her 
tiin komisyonda görülebilir. istek
lilerin ticaret odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gösterır.~k 
tnecburiyetindedirler. Eksiltmeye 
İ§tirak edecekler 2490 ıayılı ka· 
llunun iki ve üçüncü m;ıddelerin
de ve ıartnamesinde y.tzılı vesika
larla teminat ve teklif ;nektupları-
111 ilaale _.tinden en '!17 bir saat 
e~ komisyona vermi~ buluna• 
~kl~rdır. (216) .(522) 
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İstanbul Belediyesi 'İlanları 
.~enelik muhammen 

kiraıı 

Fatih Karagümrükte Debağzade 

mahaUesinin Fevzi pap caddesin· 
de 52,20 M. murabbaı arsa kiraya 
teslim tarihinden itibaren 937 ma
yısı sonuna kadar. 
Anadolu Kavağında Zincirli kuyu 
başı sokağında 10 metre murabbaı 
yol fazlası kiraya teslim tarihinden 
itibaren 936 senesi lkincitetrin so-

20 

Muvakkat· 
teminah 

1,50 

nuna kadar. 8 - o,eo 
Yukarda semti ,sene1ik muhaaı men kiraları ve kira ftluddetJeri ya. 

zıh olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya k .. 
nulmu§tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde ~örülür. istekli O· 

lanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu. 
biyle beraber 14 Eylül 936 pazartesi günü sa.at 14 de daim iencümeD· 
de bulunmalıdır. (8.). (699) 

Mikcları 

9100 
22970 
20470 

6750 
25900 
13500 
14230 
8135 
2150 

200 
7800 

16419 
85200 
16200 
14530 

320 

Demet 
Kilo 
Kilo 

" 
" ,, 
,, 

.. 
Demet 
Kilo 

" 
Tane 

•t 

Kilo 

" 

Cinai Bir kiloaunun 

Mayda.noı 

lspanak 
Pirasa 

muhammen kıymeti 
1 K. 

Kereviz 
Ay,e kadın faıulyeai 
Kabak 
Bakla 
Bam ye 
Bezelye 
Nane 
Havuç 
Domates 
Patlıcan 
Limon 
Barbunya f asu1yesi 
Biber 

4 
4 
4 
1 

13 
6 
5 

11 
12 
1 
3 
4 
3 
3 

12 
1 

22400 Tane Karnabahar 9 
17970 Kilo Lahana 4 

7030 ,, Semiz otu 4 
100 Kuru sarımsak 40 

" 6130 " Çalı fasulyesi 12 
500 ,, Kestane kabağı 5 

23620 Tane Enginar 6 
11500 ,, Yeşil salata 1 

6130 Kilo Pancar 3 
2840 Tane Marul 1 
2020 Kilo Dolmalık biber 7 

200 ,, Taze yaprak 9 
1340 Tane Salatalık 2 

100 Kilo Srrık domatesi 7,5 
75 Demet Taze sarımsak 1 ,5 

450 ,, Dereotu l 
4800 ,, ·Taze sovan 1 

lstanbul Defterdarlığından ı 
Adet 

1 
Jl 
2 

1 

1 
1 
1 
3 
l 
1 

Cinli 
Altından mamul tek ta.ılı pilake erkek yüzüğü: 
Büyük S. E. harfli altından mamul enli erkek yüzüğü t 
Büyük S. E. harfli altından mamul elmas taşlı erkek 
yüzüğü: 

Altından mamul elmas tatlı kalemli erkek yüzüğü: 

. (Yılan teklinde) 
Alımdan mamul kan tatlı erkek yüzüğü: 
Jngiliz biçimi idi taşlı altından mamul erkek yüzüğü: 
Altından mamul kafesli elmas yüzük: 

,, ,, etlmu taıh kadın yüzüğü: 
,, ,, pırlanta ta.ılı kadın yüzüğü: 

,, ,, zümrüt ta ılı ve etrafı elmas tqlı 

kadın yüzüğü: 

4 ,, ,, idi taılı yüzük: 
1 Çift Elmaa dut küpe: 
1 ,, Elmas mi na küpe: 
2 ,, Altından mamul adi ta,lı küpe: 
1 
l 
1 

1 
1 
2 
2 
3 
1 

" ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, ,, idi mavi tatlı küpe: 
,, ,, elmaslı ispati küpe: 
,, , 1 elmas taşlı veda küpe (biriıinin 

vidası yoktur) 
Elmas tatlı küpe (birisinin tatı noksandfl') 
Altın köylü küpesh 
Altından Arap küpesi (bir çifti kaplamadır) 

,, Peruze Türk küpesi. (Peruzesi taklittir) 
Altından mamul elmaslı kadın göğüs iğnesi: 

,, ,, pırlanta göğüs iğnesi: 

3 ,, ,, i.di tatlı kadın göğii:s iğneıi: 
3 ,, ,, elmaslı kravat iğneai: 
1 ,, ,, incili ve kırmızı tatlı kravat iğnesi: 
1 ,, ,, idi kırmızı tatlı kravat iğnesi: 
1 ,. ,, i.di tatlı kravat iğnesi: 
1 Çift Cümütten mamul bayraklı kravat iğnesi: 
1 ,, Altından mamul yakut ~h iatanoz: 
8 ,, ,, idi tqlı muhtelif istavroz: 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
3 
2 
l 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
1 
1 Çift 
1 ,, 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
J 
1 
1 Çift 
l 

l 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 

,, ,, gaytan köstek: 
,, ,, pullu kadın kösteği: 

,, ,, kolye "(biri kaplamadır) 
,, ,, pırlantalı kol düğmesi: 
,, ,, Avrupa kol düğmesi: 
" " pırlantalı aöğüa düğalesi: 
,, ,, idi tatlı aöiüs düğmesi: 
., ,, gömlek yaka düğmesi: 

Altından kaplama kul'§un kalem: 
Altın kordon ucu: 
Altın parçası: 

Avuaturya altını: 
Albn Hazreti ha remıi :· 
Yuvarlak Reıadiye altın madalyon: 
Yirmilik altın: 
Altın yürek: 
Muhtelif çeıitten adi çul>uk küpelel': 
Altından mamul elmu bilezik: 
Altından mamul elmas dut küpe: 

,, ,, ma.a zincir pantantif: 
,, ,, kuronlu elmaeh istavroz: 
,, >• fiyonrolu elmaslı iıtavroz: 
,, ,, pırlantalı madalyon: 
,, ,, elmaslı pantantif: 
,, ,. elmaslı dallı göğüı iğnesi: 
,, ,, zincir bilezik: · 
,, ,, elmaslı yürek yüzük: 
" · ,, ay kravat iğnesi: 
,, " 11ra elmaslı göğüs iğnesi: 

Altmdan mamul elmaslı ~a kordon istavroz: 
,, ,, pırlantalı göğüs iğnesi· 
,, ,, tek tatlı elmas küpe: 

1• ,, bir incili ve bir pırlantah Jn.avat 
İğnesi inc:isi Japonezdir: 

,, ,, tek tatlı elmu yüzük: 
,, ,, elmas tatlı yürek: 
,, ,, elmas tatlı çapraz yüzük: 

Altından mamul burgulu kadın kordonu: 
Avusturya altını inci ile beraber: 
Zincir teklinde altın saat kordonu: 
Altından mamul pırlantalı ve elmaslı dal iğne: 

Yukarıda adet ve evsafı yazılı mücevherat 8 Eylül 936 salı 
günü saat on dörtte Sandal Bedesteninde açık arttırma ile Ah· 
1acaktır. İtbu mücevherat Ağustosun yirmi sekizinci cuma ıü
nünden itibaren Sandal Bedesteni metherinde tethir oluna.cak. 
lır. Tal iplerin mahalli mezkfırda müteşekkil komisyona müra· 
caatları (B.) (619) 

500 Kl'lo Lahana yaprag~r 2 5 ' -••111 •~=mnatza::ı:=ıs:m:aa:u: 
200 ., Ebegümeci 10 1 00k1:0r g Haydarpaşa giimrn~unun 87 ..,,ı 

Zayi m1tl<huz 

Belediye hastahaneler ve diğer müessesat için yukarda cinsi ve o·· A bdU h g ~0-6-936 tarihli ve 175 say1lı 18-1 

1 l mer rra man~ 936 t ·hr b. ı · 't dört miktarları ve muhammen kıymetleri yazılı olan yaş sebze kapa ı zarf.
1 

fi -- arı 1. cy~mıa.me.er~ne aı . 
la eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15 Eylül 936 sah günü saat 15 MClldlye hmUte~•••Kısı-' k.. ~ cıdket mı akğbuzd zayı k~d~11?1ıştı.~~ .. Ye

1
niai 

. . uayene anesı anı oy.ı: ~' arı aca ın an es ·ı~ının hu&mu oma 
de daimi. encümende yapılacaktır. İst1yenler §artnameyı parasız ola- .. . ı• ~ dığr ilan olunur. 

rak levazım müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 nunıaralı ka- ~u.~eyya ~ınema.sı karıtaında !."· ı ---
0
-E=-M-Q_S_f_E_N ___ _ 

nunda yazılı vesika ve 1574 liralık ilk teminat makbuz veya mektu- onu aokagı numara 8 her guu: 1 
biyle beraber teklifi havi kapalı za rflarım yukarda yazılı ıünde saat beşten dokuza kadar·· Ü Dün ve ·ı arm tercüme lriilliyatrnal 
14 de kadar daimi encümene vermelidirler. (8.) (867) ::::unu.-ı 1 CIB 381111111 • Fiyatı 35 Jruruıtur 
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ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
20: Küçük orkestra konseri, 21,15: 

Uzaktaki yurtdaşlara mahsus neşriyat, 
22: Piyano konseri (List, Mozart); 23 : 

'rUKK 
• Bir saatlik milyoner ve ... a•ınw•• Tabletleri •••••m Her eczanede araymız l':IDll·W••I! 

Gece yarısında bir ses ---------------------------------------
.. '. ' • • ... • • • '. ,, •• -· ~' ·~· f 

,, 
Spor; 23,15: Hafif musiki, 24,15: Dans 
plakları. 

BUDAPEŞTE: 
19,30: Plak konseri; 20,30 Konferans 

21 ,3: Orkestra konseri; 22,40: Haberler 
23: Çigan musikisi; 24: Cazband, 

PRA.G: 
18,55: Musiki almanca neşriyat; 20: 

Haberler, 20,15: Eğlenceli musiki; 21: 
Konuşmalar; 21,20: Johan Straussun 
opereti (Gece kuşu), (Fledermaus); 
23,15: Plak, 23,30: Eğlenceli gece mu
sikisi. 

BELGRAT: 
20,50: Radyo orkestrası; 22: Halk 

§arkılarr; 23 Haberler, 23,20 konser 
nakli; 24: Dans plakları. 

YJYANA: 
(49,5 metre kısa dalga): 20: Haber

ler, 20,10: Konuşmalar; 20,25: Şarkı
lı piyes; 22,40: Film bahsi; 23, 1 O Har
pa refakatile şarkılar; 24,15: Cazband, 

BOKREŞ: 
19,03: Askeri musiki, 20,05 Konfe

rans, 20,25: Kabare musikisi, 22,30: 
Spor, 22,45: Caz, 2345: Fransızca al
manca haberler, 

EINDHOVEN: 
15,10 : Pliik, 15,15: Haberler, 15,30: 

Şarkılar: 15,45: Konuımalar, 16: Şar
kılar 16,30 plak. 

Çıplaklar 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmet Sevengil 

Kit>:ı.p halinde basılıp çıktı. 

100 Kunıı 

Dağıtma yeri: V A K I T 

MEi.EK 
ll'F..R 

till!\1 ""'? 

vu.uız 

' lA:'lj 

ŞIK 

ALKAZAR 
ŞAKK 

ASTOKYA 

• Programını bildirmemiştir 

ı Salılık aşk 

ı Kan davası ve Deli kral 
Kolııcm 

ı Bildirmemiştir. 

ı Dul nişanlı ve Altı ka
rılı kral 

• bildirmemiştir. 
ı Bildirmemiştir 

ı Blldlrmcmi,ur. 

ı Kovboyun şerefi, Zin -
dan kaçkınları ve Sana 
tapıyorum. 

(lUMURIYE1 ı Atını silr süvarı, Eski· 
mo ve Maskeler aşağı 

ISTANBUL 
ı ölümden korkmayan 

adam ve Zozo 
lllL.ı\L ı Jandark ve Güzeller 

resmi geçidi 
ALEMDAR ı Aşk bandosu ve Ölüm

den korkmayan adam 
AZAR ı Boğaziçi şarkısı ve Vabşl 

ter bUcum ediyor 

K..E)IALBEY ı Işıklar sönünce ve Tek 
sas kasırgası, Kovbo -
yun intikamı 

KADIKOY 
SCREYY A 1 Programım blldJrmemlştlr 

BALJD a Kemanlar çalarken 

OSKODAR 
BALI) Samson 

KARAGÜMROK 
OZ&N ı Kervanlar definesi 

BALAT 
Mb.IJ Demirhane müdürü ve 

Esrarengiz adam 

TiYATROLAR 

Büyükdere iskele Tiyatrosunda 

HALK OPERETl 

Buakşam saat 21,45 te 
HALİME 

Yarın akşam Suadiye 
plaj tiyatrosunda 

HALİME 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Vekileti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden : 

Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar yolu ile Koyul
hisar - Reşadiye yolu üzerinde 63,SOO lira keşif bedelli yukarı ka
le ve aşağı kale köprüleri inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
14 - 9 - 936 pazartesi günü saat ~6 da Nafia Vekaleti Şose ve Köp
rüler ı·eisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 317,5 kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabileceği gibi istiy~n
ler bu şartnameleri Sivas Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gÖ· 
rebilirler. 

Muvakkat teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girmek istiycnlcrin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevf İ· 
kan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 

Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle be· 
raber bu İfe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında bl?tonnr· 
me bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 15 e ka· 
dar Ankarada Şose ve Köprüler reisliğine verilmesi lazımdır . 

(S91) (689) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Basımevinde keıif mucibince yapılacak otomatik 

tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
yangın ihbar 

ihale 21 - 10 - 936 çarıan ha günü saat 15 de Basımevinde 
yapılacaktır. lstekliJerin eksiltme çağından önce % 7,5 ilk pey akçe
ıi olan 266,S lirayı Basımevi vezne sine yatırmaları gerektir. Şartna-
me direktörlükten istenilebilir. (980) 

Akay işletme~i Direktörlüğünden : 

lstatJ~,uı Levazı(ll Amir
~'. .<~JJg~ s~~lnalma . . ' 

K o.mfs yo 11· u i ı_a nla r ı 
' . ' Q . ' 

M. M. V. Ankara VE'. lstanbul 
muayene heyetleri içir. iki adet şo
per markalı iplik muk~vemet çek• 
me ult.'1:i ve iki adet knmaş metre 
munbbaını ölçme alef ve bir a. 

det <lmpermeablize su tazyik ölç
me aleti S T eşrinievveı 936 pazar· 
tesi gUnü saat lS de Tophanede sa

tın alma komisyonund:ı açık ek
siltme ile alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 4193 lird 30 kuru~· 
tur. llk teminatı 314 buçuk lira
dır. Şartnamesi komisvonda görii
lebilir. isteklilerin belH saatte ko• 
misyona gelmeleri. (94) (520) 

İstanbul Ko~utanbğı 
Satinalma Komisyonu· tlinlsrı 

9 cu kor için beheri 300 kilo 
tartar 15 adet baskül alınacaktır. 

İhalesi 11 - 9 - 936 cuma günü 
saat 15,30 da açık eksiltme ile ya-

pılacaktrı. Şartnamesi her gün ko
misycmumuzda görülebilir. Mu-

hammen tutarı 1830 liradır. istek
lilerin 138 liralık ilk teminat mak-

buz veya mektuplariyle beraberi
hale günü vakti muayyeninde lco
mutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (703) 

Ankara hastahanesi için 29 ka
lem alat ve cihaz satın alınacaktır. 
İhalesi 12 - 10 - 936 pazartesi 

günü saat lS de açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün 

komisyonumuzda görülebilir. Mu
hammen tutarı 4368 lira 70 kuruş-

tur. İsteklilerin 328 liralık ilk te
minat makbuz veya mektuplariyle 
beraber ihale günü vakti muayye
ninde F ındıkhdaki komutanlık sa-

tın alma komisyonuna gelmeleri. 
(704) 

Komutanlık birlikleri hayvana
tı için 30 adet tavla halatı satın a
lınacaktır. ihalesi 14 - 9 -- 936 
pazartesi günü saat 15,30 da' açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Muham
men tutarı 480 liradır. Şartname· 

si hre gün komisyonumuzda gö
rülebilir. isteklilerin 36 liralık ilk 

teminat makbuz veya mektuplari
le beraber ihale günü vakti muay-

yeninde Fındıklıdaki komutMlık 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(705) 

Komutanlık birlikleri için ah· 
nacak olan 2135 ton lavcmarin 

kömürone talibinin vermiş olduğu 

fiyat makamca pahalı görüldüğün 
den tekrar pazarlıkla ihalesi 8 Ey

lül 936 salı günü sant 15 de yapı: 

lacaktır. Muhammen tutarı 27328 

liradır. Şartnamesi komisyonu· 
muzda görüldüğü gibi 142 kuruş 
mukabilinde de verilebilir istek· 
lilerir. 2050 liralık ilk temim~.: 

makbuz nya mektupbriyle bera
ber Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri 

6 _ 9 - 1936 pazar günü d<: niz yarışları münasebetiyle n.pur
ar Moda, Kalamış iskelelerine gidiş vı.: dönüşte uğramıyacakla,.dır . 

ela ~ferlerini yapan vapurlar Moda iskelesi yerine Kadıköyiin& ui! 
yacaklardır. (978) ( • 

(811) 

. ' 

· inhisarlar il . Müdü. t-.lü~ri!/e_:,j; 
. . . ~ ~ . . ..... ~ ,.. ~ ~ '' ~' 

idaremizin 1285 lira 88 kuru'l keşıf bedelli Ahırkapıdaki iskele 
tamiri 7- IX - 1936 tarihine ras' lıyan pazartesi günü saat 11 de pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. lstt-klilerin ihale evrakını bedelsiz olarak 
İnhisarlar İnşaat şubesinden almaları ve muayye ngünde % 15 muvak 
kat teminat parasiyle birlikte Kab!ltaşta levazım ve mübayaat $ubesin
deki komisyonda hazır bulunmalar:. (779) 

70 çuval talaı: Cibali fabrıkasua. • .ı 
820 c.-det 3 litrelik §İşe: Kabatq levazım anbarında. 

6721 kilo iskarta ip: Ahırkapı Ba 1.um evinde. 
1951 kilo iskarta kanaviçe: Üsküdar depolar gurubunda. 

727 kilo iskarta çul: Üsküdar depolar gurubunda. 
804 kilo iskarta kınnap: Üsküdar depolar gurubunda. 
428 ı. ilo iskarta çul ve kanaviçe: Ahırkapı Bakım evinde. 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı kullanıJmıt malzeme 8 IX 936 
tarihine rastlıyan salı günü saat 10 da pazarlıkla satılcaktır. lsteklile· 
rin malları görmek üzere her g\in hizalarında gösterilen yerlere ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 7o 15 güvenme paralariy
le birlikte Kabataıta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi müdür· 
lüündeki satış komisyonuna müracaatları. (546) 

. ... '. ' . .''·'·.. ..~·-. .. ~· .• 11~ ~ı~·: • kt';~::.1· ~.: ... •• ,.1 .. \ .. 

Açık Arttırma Suretile 
Fevkalade Satış 

1936 Eylülün 6 ncı PAZAR günü sabah saat 10 da 
lSTANBULDA 

Belediye tramvay istasyonu civarında Cağaloğlunda Halk 
kası karşısında ve Kız Lisesi yanında 15 No. lı konakta mevcut 
ve şehrimizin en maruf §ahıslarından birine ait müstesna e§ya· 
lar açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

On bir parçadan mürekkep ve som meşeden mamul psalit 
işi yemek oda takımı: 7 parçadan mürekkep mavun kaplama 
mükemmel bir yatak oda takımı: Singer makinası, kadife kap· 
h ve 1 kanape 2 K:oltuktan müreldcep pomye takımı!l<ristallı 
ministr yazıhane: Kestane ağacından mamul büyük vitrin kü
tüphane: Diğer lake ve sair vitrinler, Tonet ıandalyalar, İran 

kalemkar bezlerinden mamul hayli perdeler, lran duvar tablo
ları, Çin v sair vazolar, İran aynaları, emsalsiz sedefli eski 
Kudüs ve Şam tabureleri, antika İran çekmeceler, ve sair hayli 
ev eşyaları. 

Odunla ısınan mültemmel bir banyo takım~. 
Kirman, T ebriz, Musul, Keşan, Ur küp, Yamul vesair Iran 

halıları. 

ADAM markalı mükemmel bir Alman piyanosu 
Bir kanape iki koltuktan mürekkep maroken takını. 
İran mamulatı hayli işlemeli gümüf yemişlikler, likör 

kımlan, şerbet, çay, ve kahve bardakları, tepsiler, vazolar ve
saıre ... 

. ·~ )... . . . '• ·. . ..... . - . . . 

Betonarme köprü inşaatı e!<siJtme ilanı 

Nafia Vekaleti 
Şosa ve Köprüler Reisliğinden : 

Kastamonu vilayeti dahilinde ve Kastamonu - Boyabat yolu O. 
zerinde "28.000,, lira ketif bedelli Kıvrım çayı köprüsü inşaatının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 14 - 9 - 936 pazartesi günü ııaat JS 
de Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komis}onun 
odasında yapılacaktır. Eksiltme tartnamesi ve buna müteferri di
ğer evrak "140,, kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden 
alınabileceği gibi istiyenler bu şartnameleri Kastamonu Nafia müdür 
lüğünc müracaat ederek göreb:lirler. Muvakkat teminat "2100 lira
dır. Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı niis
hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesika· 
sını haiz olmaları, 

Müteahhit bizzat müliendi!' olmadığı veya bir mühencHsle be
raber bu işe girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar
me bir köprü yapmıt olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 14 de 
kadar Ankarada Şose ve Köprü!er reisliğine verilmesi lazımdır. 

(592) (688) 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
h) Ağustos tarihinde münakaaası Hin edilen sinema makineleri 

ve sair malzemenin münakasa günü ba1;ı firmalar tarafmd;,.n bu müd 
det zarfında teklif yapılamıyacağı anlaı•ldığından ve şartnamede ba
zı tadilat yapıldığından dolayı 1!1 - 9 -- 1936 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. Yeni ıartnameler 5 - 8 - 1936 tarihinden,.itibaren Anka
rada C. H. P. Genel Sekreterliği ve lstanhulda C. H. P. llyönkurul 
Baıka:ılıiı tarafından parasız olarak verilecektir •. ( 111). 
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Okulumuz bu yıl eördüğü teveccüh ve rağbetten dolayı ilk sır.ıflardar. itibaıc..r. yabancı dıl tedrisdana yeni biı 
• te§kilatla mühim bir istikamet verilmiştir. Kızlar kısmı ayrı bir dairededir. Mck•cbin hususi otobı.isLriyle nehari 

t'4lcbe her gün cvlcrind:n aldırılır. 1stiyenlcre tarifname gönd~rilır. 
Kayıt için her gUn saat 10 dan 16 ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidir. Telefon: 2 530 

Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 
Kus Tüyü Yastık 

100 Kuruşt:ur 
Ydstık, yorgan ve yataklarınızı 

kuş tüyünden kullanınız. Çünkü pa. 
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yumuşaklığı devamhdır. Kuş tUyü ya 
tak v~ yastıklarda yatanlar hi-: bir za. 
man hastalık görmezler 

Fabrikası ve satış deposu: Istan. 
bulda Çakmakçılarda Omer Bali oğlu 
'<uştliyil fabrikası, Tel. 2'{027 

BU TECRÜBEYE 
TAHAf1MUL EDEN 
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7 Eylül 936 gunünde kapa!: zarfla satın alınacağı 20 - 22 -
:- 26 Temmuz 936 günlerinde ilin edil mit buunlan 350 ton elek
ıt bakır, 150 ton hususi plitinen saç, 10 ton fosforlu bakır ,.~ 
lon elektrolit tutya hakkındaki ilin hükümsüzdür. (718) 

Sabah dokuzdan ak~am 
saat beşe kadar mat, s:..ı.1 

ve sevimli bir ten. Gündü? 
tekrar pudralanmıya ha. 
cetyo!·. lşte; havalandırıl 
mış yeni Tokalon pudı ası· 
nm garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırıhnış yegane hafif 

lik tat ~ı ası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik \'e· 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklilli 

venneden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu Jeni 
Tokalan pudrası yüze ya
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt göıiinmi
yecek, belki rüzg~r, yağ 

murun v .. terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten göıüne
cektir. 

3so Ton Elektrolit bakır 150 Ton Husuai plitinen saç 
10 Ton Fosforlu bakır 100 Ton Elektrolit bıtya 
Tahnıin edilen bedeli "162500,, lira olan yukarıda mikdarı \0 e 
i Yazılı malzeme Askeri Fafrikalar Umum Müdürlüğü Satınal-
honıisyonunca 19 - 10 - 936 tarihinde pazarteei günü saat 15 de 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "Sekiz,, lira "13,, kurut 

k•bilinde komisyondan verilir. Talipierin muvakkat tmineat olan 
7~., lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde ıaal 14 e kadar 

1'tlıı1~11a vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
~Uele indeki veaaikle zkur ıün ve .aatte komiıyona müı-a
t arı. (719) 

Diş hekimi 1 
Ratip TürkoOlu 1 

Anker• caddeeı M-•rraı 
oten K•~•ı numrara (88) 

ı ......................... , 

pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa d, ha saf ve daha h!i· 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. İşte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez hir srüzel 
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- Efendimiz, yalnız kudret ve 

kuvvetin değil, iyiliğin de bir nü
munesiıiniz? 

- Aldanıyorsunuz; yaptığım 

kat'iyyen iyilik değildir. Ben borç. 
larımı öderim. Bazısını para ve 
bazısını da dostlulda ... Fakat bu 
arada intikamlanmı da unutmam 

Fausta bunu söylerken Pardaya
nın gittiği tarafa. bakıyordu. 

- Su iki ölüyü manastırınızın 
mezarlığına gömünüz! 

- Yarın bu İ§İ de bitiririz, 
madam! 

- Peki, haydi şimdi sizin oda
nıza giderek üstümdeki şu resmi 
elbiseyi çıkarayım. 

Klodin Faustanın yanrnda ,.o. 
rüyor ve böyle bir hadiseden son

ra onun hala metanetini muhaf a
za etmesine f&ftyordu. F aust~ 
Klodinin yardımı He üstündeki el-

biseJ\ çıkardı, sonra atağı inerek 
Pardayanı buldu. Klod ile Farne

'Zİ getirmeğe memur edilen ada
mın hayvanı ile araba da orada 
duruyordu. Pardayan bu beygire. 
Fauata da arabaya bindi. Parise 
doğru yol almağa başladılar. 

Fausta ıehrin haricinde gittik
leri müddetçe, on adım kadar ile
ride eiden Pardayana bakıyor ve: 

- Acaba şehire girmeğe cesa
ret edecek mi? diye düşünüyordu 

Şehrin kapıaına gelince Parda
ıan hiç tereddütsüz köprüyü geçti 

ve yolda Gizin adamlarından bi
rine rastgelmek ihtimalini bile dü
şünmiyerek Siteye doinı ilerleme
ğe baıladı. F auata, o zaman göz. 
lerinden ateıler çıkaran bir sevinç
le: 

- Deli!.. diye ıöylenerek yas
tıklann üzerine yasland~. 

XVlll 

MOROVER 

Pardayan Monmartr tepesinden 
inerken uzaklara bakmıt ve Mon
martr kapısını gözleriyle tefti! et
mitti. Moröverin birleımek için 
tayin ettiği zaman çoktan geçmiş
ti. Pardayan, manastırda geçen 
vakadan onun haber1 olduiunu 
tahmin ettiği için buraıa-rda hıı
lunmayqına fA!mryordu. 

- Pek ili! diye söyleniyardu, 
ne zaman oı.a birbirimizi bulu
ruz. Cehennemin hucağına kaçsan 
gene elime geçeceksin. Onun bu

ralarda bulunmıyacağına eminim. 
Çünkü işi anladı. Fakat yazık! .• 
Ben iti bugün temizlemek istiyor
dum. Fakat böyle olduğu daha iyi, 
çünkü bu anda 3erbest değilim, 

arkamdan gelen güzel kaplana re
fakat ediyorum... Fakat sarayın 
kapısına gelince, bonsuvar ma
dam, diyeceğim! Hem de bir da
ha görmemek üzt:re !.. Kadın ya
man bir kavgacıdır... Çok da gü-
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Sikst Kent tebessüm ederk mı· 
rıldandı: 

-Haydut! 
Pa.pa manastırdan ayrılırken bi· 

raz evvel kendi tarafına geçmit o
lan kardinal ve piskoposlar hep 
bir ağızdan papaya mahsus ilahiyi 
bağırarak aöylüyorlardı. Sikst 
Kent hem yürüyor, hem de kendi 
kendine: 

- Evet, evet •.• Alçak hainler ... 
iki kere hainler ... Ben sizi Roma· 
da büsbütün b&!ka bir havada ba
ğırtacaiım .. · diye ıöyleniyordu. 

Papa her ne kadar Faustayı e· 
linden kaçırmı91a da asıl vazif eıi. 
ni yapmı,, kendisine kartı gelen
lere iıtediği darbeyi vurmuştu. 

Papa gittikten yarım saat k&dar 
sonra dıtanda ses seda kalmadığı
nı gören Pardayan, kapının arka
sına yığmıı olduğu eıyayı kaldır· 

mıt ve yavaı yavaı kapıyı açarak 
meydanda kimse olmadığını gör 
müftü. 

- Sahihten ıitmiıler ! diye söy. 
lenerek meydana çıktı. Dütünceli 
bir tavırla yerde yatan salibin. 
Belaoder tarafından Viyo)ettamn 
gerilmit olduğu korkunç işkence 
iletinin yanında durdu. 

Acıyarak: 

- Zavalı şarkıcı kız! diye söy 
lendi. Acaba böyle bir işkence gör 
mesine ne lüzum vardı? Bütü:n ka. 
bahati güzel olduğu için mi? 

Pardayan böyle kendi kendine} 

konuşurken arkasında işittiğı bir 
ses üzerine geri döndü. Fauıta, ta 
ruhuna inmek ister gibi Pardaya
na bakıyordu: 

- Benim hayatımı kurtardınız, 
dedi, fakat ne için? 

Pardayan güneşin ıtıklariyle bir 
kat daha güzelleşen başını kaldı
rarak cevap verdi: 

- Ah mS:dam, demek bir takım 
zavallıları çarmıha germek gibi 
deliliklerden ve şu iki biçarenin 
ölümüne sebebiyet veren haller· 
den kurtularak aklınız baımıza 
gliy:>r öyle mi? O halde cevap ve
reyim: 

Bir takım yırtıcı hayvanların 

hücumuna manız ve müdafaadan 
mahrum bir kadın görünce ne yap
tığımı dütünmiyerek ileri atıldım. 

- Eğer benim yerimde başka 

birisi olsaydı, rene aynı şekilde 
mi hareket edecektiniz? 

- Şüphesiz değil mi madam? 
Yalmz şunu da unutmayınız ki e

ğer böyle bir şey dü§Ünmüş olıay
dım, sizi müdafaa etmek icin te
reddüt ederdim •.. Çünkü beni de
mir çubuklardan yapılmıı ağın i
çine hapsettiğinizden beri uzun 
-bir zaman geçmedi· Bunun icin 
size kartı bir kin ve nefrte besle
mekli ğim tabii değil midir? 

f • b ·· .. ..,:ı· B ew..a aç.n .. cı:une c.,. • u 
hareketini belki de yüzünde pey
da olan solukluğu ve titremeyi 
göıtermemek için yapmlflı. 
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- f!'.!:l!.dam, şimdi müsaaue eder 
mi'.6iniz, size bir sual sorayım? Mös 
yö dö Moröver bugün öğlede ba
na Monmartr kapısı yanında bu
luşm"-1< üzere randevu vermişti? 

Fausta vahşiyane bir sesle: 

- Çünkü ona bu yolda hare
ht .:!tmesini ben söylemiştim, de
di, Moröver sizi tam muzaffer ol
duğum anda buraya getirecek. e
ğer adamlarımın hiyanetine :ığra
masaydım, burada Gizin askerleri 
ta~af ından çevrilecek ve ben de si
zin ölünüzü buradakilerin yanın
da bırakarak çıkıp gidecektim. 

Pnrdayan bu sözleri işitince tit
redi . içinden, şu kadının üzerine 
aıılorak yere devirmek ve başını 
bir yılan gibi ayaklarının altında 
ezmek istedi. Fausta, belki de uğ
raclığı müthiş mağlubiyetin arısiy

le mahsus böyle söyliyerek karşı· 
sınılakini kızdırmak ve bu suretle 
k"ndisini öldürtmek istiyordu. 

Fat,sta birkaç saniye, Pardayan 
k -- ... l"s"ni öldürecek diye bekledi. 
F ıı' t Sövalye hiç oralı bile clmu 
yfl fo. Biraz sonra Şövalyenin sü
kun:.>t bulduğunu görünce .. eng· 
yer· ne geldi. 

Pardayan şimdi aiilüyordu. 
Hürmetle eğilerek şunları söyle
di: 

- İsteklerinizin Allah tarafın 
dan kabul .edilmeyişine teessüf e

derim, madam. Acaba bu anaa si
ze layık l>ir hizmette bulunaoili~ 

miyim? 
F austa mosmor kesildi. Çok bü

yük bir tahkir olarak telakki etti

ği bu sözler karşısında adeta ezil
di. Gözlerinde ya~lar toplandı. 

Kollariyle anla~ılmaz bir işaret 
yap~1. Anlıyamadığı bir kt:vvet 
kendisini, öldürmek istediği, fa

kat aynı zamanda delice se\"diği 
adamın kucağına atılmağa sevke
diyordu. 

Acaba asabi bir buhran içinde 
kalbi,)de saklı duran sevgiyi söy
liyecek miydi? Belki de diz çöke
rek bütün aşkını titriyen dudakla
riyle meydana mı vuracaktı? Fa-

kat Şartr Katedralindeki had;se, 
yıldırım gibi aklına geldi, Parda. 
yan o zaman şunları söylemişti: 

- Ben de bir znmnnlar sevmiş
tim. O öHiyü hüla seviyorum Si
zi sevmedim ve hiç bir zaman d.l. 
sevemem ... 

Fausta aklına gelen bu sözler
le hibiyatım birdenbire değiştirdi. 

Bu sözler beynini bir ateş gibi \'a

kıyordu. Şimdi yer:fıne düşürccsi 

Pard<'\yanı öldürmekti Sövab•ı> o
ntı ölümden 1 •rtarm!"tı F.-vat av
cılar bazı vah~i hny\"anları incitme 

meğe çaiı~ır. fakat hayvanlar l-~r 

fırsatını bt•!unca na:;ıl avcıyı ö!di.i
rürlerse o da aynı şekli dü~üni: ·rr

du. Ker..d: y~~~ma!:ının Parday:ırrn 
ölümüne bağlı oldu~u11u anlıı or
du. 
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U:run süren bir düıünceden son-\ 
ra Pardayana §Unları teklif etti: 

- Mösyö dö Pardayan ! Sizden 
son olarak bir hizmet . istiyorum: 
Sikstin ~damları belki de bir tu
zak kurmak için buradan ayrılmıt· 

lardır .. : Eğer kılıcınızın himayesi 
altında bulunursam bir ordunun 
bile hücumundan korkmam. Bana 
Parise kadar arkadatlık eder mi
siniz:? 

Pardayan gözden kaybpluncıya 
kadar arkasından baktı, sol)ra. sa
libin yanında birbirine sarılmıı 

• • bir halde yatan Leonor ile Farnef\,. A."' ...... 
gördü: 

- Hiç olmazsa Farnez hiy~ne• .. · 
tin cezasını çekti. Diğerlerine ve 
hele fU sefil R~veniye gelinc"e, on• 

' ların czalandırılmasını Sikst Ken· 
te bırakıyorum. 

Bu anda manastırın müdür~ 

P d b. F t d Klodin dö Boviyyc. sapsarı ve tit• ar ayan, aca a aus anın u-
daklarında parlıyan o soğuk te- riyerek meydana çıktı: ~ 
bessümün ne manada 'olduğunu . - Ah madam! Bu ne f el ak et• 
anlıya bilmiş miydi? .. yoksa bu te- tir! .. Mağlup olduk!.. Mağlup .•• 
bessümdeki manay; anhyarak ölü- Fausta homurdandı: ' 
mi.i hakir görecek derecede yük- . - Benim mağlup olduğumu si· 

selmiş miydi? .. Gözlerini Fausta
nmkilere dikerek cevap verdi: 

- Ne için etmiyeyim? Siz hiz

metimden memnun olduktan son
ra sarayınızın kapısına kadar gö
türmek borcumdur. 

- Teşekkür ederim mösyö! O 
h3.lde beni manastırın büyük ka
pnı yanında bekleyiniz! Birkaç 
dakikaya kadar ben de gelirim. 

Pal'dayan şapkasını çıkararak 
genç kadını selamladı. Fakat eğil
medi. Sonra ağır ağır, hiç arkası· 

na bakmadan oradan uzakla§tı. 
Fausta, hem Pardayana bakıyor 

ve n~m ete söyieniyordu: 1 
- Ah. ne olur, şunun arkasın

dan yetişip, sırtına bir hançer sap·; 
lasam !.. 1 

ze kim söyledi? Haydi zavallı kı .. 
zım, keder senin aklını batından 
~ 

almış! Ben hiç bir. zaman mağlup 
olmadım ve her şeyi kendisinden 

beklediğim şuurumu henüz kay• 
betmedim ..• 

Rahibe: 

- Fakat ne demek 
nuz? diye kekeledi . 

istiyorsu-

- Sizin bana karşı yaptığınız 
hizmette hiç bir kusur yok. Ufa• 
cık bir hadisenin, · itlerimi birkaç 

gün geri bırakması sizin kabaha· 
tiniz değildir. Bugün adamınızı 

sarayıma gönderin, vadettiğim pa• 

rayı alsın! 

Klodin sevincinden bağırar11.k 
yerlere kadar eğildi. Faustanın·el
lerini tuta.rak öptü. 


