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Asri ehli salibin "Cihadı mukaddes,. İ 1 lzr11 irin 
kurtuluşu 

Papa, bütün katolikleri 
Bolşevizm aleyhine 
harbe davet ediyor 

Bugün büyük tezahüratla 
kutlulanıyor 

İzmir 9 (Hususi) - İzmir kurtuluşu

nun on beşinci yıl dönümü büyük mera 
miş ve süvari kumandanı buna cevap 
vermiştir. Bundan sonra havaya nteş e
dilmiştir. Ortodoks ve Ermeni 

kiliseleri arasında da 
Bu mücadeleye iştirak etmek isteyenler 

zuhur elmiş 
Sofya, 9 (Hususi muhabirimiz- B~Hınnamenin ilk akisleri Poloı . 

den, telefonla) - Bugünkü Bulgar yada .görülmü~tür. :>6 piskopos bl' 
taıetelerinin Roma dan gelen telgraf ) annameler neı»rederek kendilerin• 
lara istinaden yazdıklarına göre, tabi Hristiyanlara Lolşcviklik alc} 
Papa, bütiin katolik.crc hitaben bir hind:· mücarlclcyi tavsiye etmişleı 
beyanname ne11retmiş, holşeviklere k dir. 
arı;r ih1m harp edilmesini ta,·siyl' 

etrnişti r. 
Y dtikan,. dünyadaki bütün katolik 

devı~tıere de avni tarz müracaatlar
da bulu.nacaktı~. 

Keıt'i olmıyan bir habere göre ci 

ortodok~ \'C ermeni kiliseleri arasıı 

da da bu mücadeleye i~tirak eden 
ler o!acakmış. 

Faşistler Rusya ya 
taarruza hazırlanıyor 
Sovyet Harbiye komiseri 

manevralarda böyle söyledi 
Moskova 8 (A.A.) -- Tas ajansı bil_- ·Düşman, fa§izm memleketinde yurdu-

ıliriyor: muza taarruza hazırlanıyor. Varsın 
ı SQYyctlcr birliği milli mtidafaa ko-

.lv \.. ,. • ,., _. - -· - · · • •.::::, • ~n .. ,.- - 1.. Un 

hazırlansın. Çok zamandanberi muka

Papa 11 inci Pi 

imle tes'it ediyor. Her sene hızı daha 
•ırtan heyecanın bu sene son haddini 
i.ıulduğu daha sabahm pek erken saat
lerinde sokaklara dökülen halkın sonsuz 
sevincinden anlaşılıyor. Her tarafa aSI
lan bayraklardan şehir ve liman bir ge
lincik tarlası gibi. 

Sabahleyin 8,30 da Halk Partisince 
Halkapınar şehitliğinde istiklal harbi 
sonunda İzmir yolunda ölen şehitlerimi
zin anılması i~in bir ihtifal yapıldı. Şe
hitliğe Müstahkem Mevki komutanile 
piyade ve topçu komutanları ve mveki 
erkanıharbiye reisi, emir subayı ve daha 
birçok zabitler gelmişti. Bu zevat saat 8, 
15 de kışladan hareket etmiştir. Şehit
likte halkevi namına bir nutuk söylen -

Daha evvel Eşrcfpaşada mevki almıı 
olan 233 üncü alayın birinci taburu, 
topçu kurs bölüğil ve ko§ulu topıcu ta
burundan bir batarya saat 8,30 da Baş
durak - Kemeraltı caddesile konak is
tikametinde ilerliyerek t.am saat onda 
cephe denize kax§ı olmak üzere konağa 
varmıştır. 

233 üncü alayın birinci taburu ve ko
§Ulu topçu t.aburundan bir batarya sa
at 9 da Halkapınardan b:ueketle birinci 
kordon yoluyla ithalat gümrüğüne ka
dar yürümüş, oradan konağa doğru iler 
lemigtir. 

Tepecikten hareket eden bir kol da 
(Devamt 4 ilncüde) 

Belediye bu meseleyi tetkik ve halletmelidir: 
.................................... 1 ................................................. --

Seyyahlara otomobil temini 
işi bu şekilde kalmamalı ! 

Belediye bu işi kendi üzerine alırsa 
şikav.etlerin önüne geçilmiş olacaktır 

r~ş lof ve keza mareşal Tukaçevski, 
Cı;orof ve Budienni, beyaz Rusya kı-

\'PmPte ~Jnsde bu hın11w:ır.ııır~ .• 
Voroşılof!lJl nutku birçok d:en-.~ 

İstanbula gelen seyyahlara otomobil 
tedarik etmek i§i bugün hususi ellerde

. , Dün 8UIMIA ••into()lmadığmı işaret 
etmiı, goförlerin bu tekilde zarara uğ
ramasından baıka seyyahlardan da asıl 
onları nakledenlerin ceplerine girmiyen 
fazla paralar çıkmasına sebep olduğunu 
yazmıştık. 

taatınm manevralarında hazır bulun
mak üzere dün Minska. varmışlardır. 
Yapılan mitingde, Voroşilof beyu 

llUsya işçilerini kızıl orduya birleşti-
ren çözülmez bağlan kaydettikten son
ra demiştir ki: 

.,..2- Henüz çok dü'Şmanımız vardır. 

yaşa seslerilyle ve alkışlarla kesilmiş
tir. 

Dördüncü kolordu kumandanı gene
ral L~m başkanlığında bir Çek sü
el heyetile, general Uavelin başkanlı
ğında bir İngiilz ve genel kurmay baş
kanı muavini general Şvaysgotun baş
kanlığında bir Fransız süel heyeti de 
Minske gelmişlerdir. 

Filhakika şehrimizde seyyahları o
tomobille nakletmek işi garip ve şoför
ler hesabına da acınacak bir şekilde 

cereyan etmektedir. Her seyyah kafilesi 

M d 
. t daha İstanbula gelmeden bu kafilenin 

a r gelmesine t.avassut eden seyahat acen-

1 tası derhal onlann şehri gezmelerine 
lazım olan otomobil. temini işini daima 
ayni olan kimselere havale etmektedir. 

b b d 
(Devam~ 4 üncüde) 

Ofil ar Iman·······v;·~i··ı;r;ık·;;;;····· .. Bir hilkat garibesi 
Bugün başlıyor: • • v 

e d • } d • Kadınlar Şehre_mınınd~ bir kadın k!Jrbaga l l beİ'li anlar! şeklınde bır çocuk dogurdu 

15 yerde yangın çıktı 
( Y azm 4 ünciide) 

flc:.. Geren pazar uiinü yapılan r\;•karcmet l,'ii:m~ ııarrşmuzda kazananlar 
lt,;·~temi::e gel(•rt:k mül.:cifai.!arını almal.i<ulıılar. :J9 müsabık arasında al
~" Cılıgı kazanan Ba!,l;:'il Klein dl' gelerek mr.Lialyas;nı almıştır. Resmimiz 
,~~nada olını~ştır. FotoğroJ_~a .. sa~d~n iıiba!,en .. Bayaıı Klcin, Galatasa
~Ol·· ParwJı. musabakamızın uçuncum Ortakoılu remd re Galatasaraylı 

"'aıt ı:~ nwharrir!miz oörülüycr. 
-...,_ SPOr 1Myılanuzda .. Erkeklere "1f çıkartan sporcu kız., bQflıklı yazı-
-~ Okur/unu%. 

- Hissi roman -

Nakl(~den: 
Hatice SUreyya 

(Va - Nu) nun gazetemiz için 
yazdığı 

Harem 
ağasının oğlu 
isimli tarihi aşk ve macera roma

nı da yakında başlıyacaktır . 
........... ·····························-··········--·· 

Hava gazi, Elaktrlk ve su 
,ırketler inin 

Makbuz 
pulları 

Şirketler tarafından 
ödenecek 

Elektrik, hava gazi n sair şir

ketler aldıkları paralara mukabil 
,·erdikleri makbuzlara yap:~tırdıkla
rı pulun bedelini abonelerden al
makfa ,.e bu hal ötedenberi şikayet
lere ı'ebep olmaktadır. 

Nafia vekaleti bu hali nazan dik-

(Devc:ımı .. üncüd8) . . . 
K.urbağaua bcnziyen garip malılü kun bu sabah alilt.rdığımız 11ea1lli 

(YGAM:f.~ 



e. 

ü emberg kongresinin 
ci nşümul ehemmiyeti 

Tavsiye ederim: Her yeni hadise ile kilr§ıla§tığımz zaman, eskiden hasıl etti
ğiniz inttba ve kanaatlerle tetabuk ediyormu diye şöyle bir yoklayın! Eğer tetabuk 
etmiyorsa, hadiseyi küçük ve ehemmiyetsiz telaicki edecek yahut red ve inkar cy
liyecek yerde bilakis, doktrininizi değiştirin, değiştirmezseniz bile ''tamir edin!,,. 

İşte yeni bir hadise: İtalyan faşistleri Alman Nazilerinin Nürembergdeki 
kongresine bir heyet gönderiyor 1 Bu, münferit faşist devletlerin artık, bir a
henk dahilinde planlı şekilde inkişaf etmek istediğine su götürmez bir delildir. 

Eski intıba ve kanaatleriniz derhal galeyan ediyor, ayaklanıyor: 
- imkanı yok! ... Faşist devletler arasında zıddiyetler vardır. Menafi ayrılı

ğı, bunların asla uyuşamamasmı istilzam ederi Cermenliğin büyümesi, İtalyanın 
mcselii Akdeniz hakimiyeti iddiasını baltalar .. - İlh ... 

Lakin, unutmayın ki, İngiliz patronlarile amelesi arasında da uçurum gibi 
sınıf menafii zıddiyeti vardı. Ha1buki emperyalizm meselesinde bunlar, pek§Hi u
yuştular. Müstemlekeleri istismardan, İngiliz amelesi lehine de bir çok karlar 
elde edilerek Büyük Britanyada bir amele aristokrasisi basıl olduğu sosyalizm 
tarihinde pek meşhurdur! 

Demek ki, menfaatlerinin temellerinde ziddiyct olanlar da, diğer nevi rnUştc
rek menafii görünce uzlaşabiliyorlar. Herhalde, faşist - nazi beraberliği de 

bu kabil olsa gerektir. Onun için, Nüremberg kongresi bu noktada ehemmiyetli
dir. Esasen, komüni2min felsefesi, zıt menafii tebarüz ettirerek, eski rejim sımf

lannı Proletaryaya mahvcttirmektir.Hal buki, bunun aksine olarak, fa§izmin fel
sefesi, cemiyet içindeki ztd menafii zapt ve rapt altına almak, bir plak dairesinde 
telif etmek değil midir? Milli hudutlar dahilinde tatbik edilmek istenen bu naza
riye, §imdi, münferit faşist devletlerin zrddtyetleriini telif etmek cihetünde de 
pratik sahaya konmak isteniyor. Nürem berg kongresilc faşizm düsturları ilk de
fa olarak, bariz şekilde beynelmilel bir mahiyet arzediyor. 

Hüseyin Faruk T ANUR 

HABER - Akşam Postan . 

1021 çocuk 
Doğurtan bir müessese 

Ortaköy Şifa Yurdu 

9EYL0L-l~ 

Doğrum3 
değil m!;. 

SDgoırt:a oısaftl 
b n ır ~lYı ırn lOı '1 

ODmasam n&<I 
~lYı ırD lYı 66 

Bu lxıksc, bundan bir ay ~ , 
temas etmi§tik. O yazımızın inh§~ 
dan sonra yaptığımız husıısi ~-'o§tit' 
mn.larıa, bu i§lc meşgul olan mııf~ 
lcrimizin tetkiklerinden edi1uliklet"~ 
ticeleri bir rapor halinde 1uızırıad1?1(1 
nnı ve sigortalılann ha1~lamıı 'klJY 
memeleri için tedbir alındığını oğf 
miştik. 

Şehrimizde bulunan lktısat tıC ~ 
Celal BayarınJ bu. i.yin biran evvel ~t' 
lc<lilmesi için yahından alcikadtıT 0 ~ 
ğunda hiç .şüphemiz yok. YaltııZ fll'f 
bu satırları yazdıran bir oJ.,"1l~ e[1i' 
zun Q.§ağıya bir par~nı huıastı .~ 

Davetlilerden bir gnıp ğimiz enıktubu oldu. Bu okıtytlCırwr 

Ortak8y Şifa Yurdunun on birinci davi edilen hastalann adedi erkek, ka- diyor ki: ~ 
yıldönümü münasebetile 6 cylQlde mü- dm ve çocuk olmak üzere 3221 kişidir. Gazetelerde TUrkfye M1lll ııtgortaslle ,.ı? 
essescnin parkında güzel bir müsamere Bunların 2520 sine asri bir şekilde tan- bcr Fönfksede sigortalı btılunanJarm bş]d -
tertip edildi zim edilen ameliyathanelerimizde tara- lmybetmlyeccklerfne dair içimize ~ tJf. 

B • d t . v • _ • yu serpen tallı bir haber aJmqıtık. D---..... 
u musamere e stanbulda bulunan fnruzdan ve bırçok degerlı opcratorlerı- neUce çıkmadı. Derdim : Ben '.l'Cfl"I 

saylavlardan bazdan, İstanbul cumhu- miz tarafından en müşkül ve tehlikeli- Milllye iki bin liraya sı:rtaııydml· (]il~ 
riyet müddeiumumisi, Universite yerli sinden en kolay ve basitine kadar muh- senedir de primi muntazaman ödedinı. Sıl 
ve yabancı profesörleri, avukatlar, gaze telif ve mütenevvi ameliyatlar yapılmtş oldu, ne yapmalıyım? 
tcciler, bir çok doktor, eczacı, diş tabibi geriye kalan 7~1 i _di~er. dcvai ve fizik Yalnız bu sigortayı ben, kendim tçlıl ~ 
ve refikalan hazır bulundu. usullerle tedavı edılmıştir. mann.ııum. Geride _ .ııayet ınursem - ~pi 

iz Oprakt~ du•• oku•• Müsamereye saat 17 de askeri bando- Hastanemize ilk açıldığı: sene 164, c·ak karım ve çocuklarımm kendilertııl~ 
,, . a nun çaldığı istiklal marşı ile başlandı, beşinci sene de 222 ve bu son sene de layabllmı>1Crine, ba.ıııarının çıı.relenne , 

bunu yurdun sahibi ve başhekı"mı· dok- caya kadar geçim gallesllc kargıılıı,.~&Ill 

b ı k 
676 hasta girerek tedavi olunmuştur 

t • t Ah t A O · rma yardım için yapmı§tım. ol~'• o om o ı aza s 1 t:~p e:~ aım nurun bir söylevi Görülüyor ki yuberdum~z~ah bu sende i~k BugUn gene bu dert ortay& çıktı. Nb~;' 
B d • seneye nazaran ş mıslı asta te avı sa olsun, hangi sebepten bulunursa tıd' 

M b M •t t .1 un an sonra doktor Süreyya Kadri 1 t M'" . d 11 . . d b ün dU "··• ri 1 k partıış ara e USU 1 a 1 e GUr b" ~ muş ur. uessescmız e sene ıçın e sun, ug nye.yo. gu.<..ıe m a J{&, • Ş ır nutuk söyledi ve Ahmet Asnn h:nsam korktuğum başlarına gelecek· -_.,ı. 
Onurun tesis ettiği ve her sene daha 1021 doğum ve do~um am:.liyesi ya_p:I- zancnn iki bin llronm primini vererek ~ zevcesi ag" ır yaralandı mükemmel bir hale getirdiği Şifa yur- mış~r: Ayrıca har~çten muessescr~ıızın den sigortn oımnm:ı mll.salt, takat, yarıtl~ 
dundan takdirle bahsetti. Kendisini bu vasaıtı ve. personelıl:v yapılan dogum- rUncemede knla.ıı bu iş halledilir, sıgort'J ~ 

Dün Kızıl toprakta Dılamur cadde- tahaneye giderek hastanın va.ziyetile muvaffakiyetindcn ve memlekete yaptı- larm adedı 67 5 e balıg olmuştur. m.ız söylendiği gibi başka bir mgorta şırlie ~ 
sinde çok feci bir kaza olmuş ve Maraş alakadar olmuştur. Mitat Alamın ya- v •• r h' Yurdumuzda yatarak tedavi olunan devredilirse onun da prim.ini ödemeye m.~ ~ 

gı onem ı ızmetten dolayı tebrik etti. olacağım, ki bugünkü kazancım hef lıv\'et• 
mebusu Mitat Alam refikasile birlikte km arkadaşı Gazi Antep mebusu Kılıç Davetliler hazırlanan zengin büfede hastalardan başka, kurulduğundan bu- gortc.nm da prlmlerlni ödememe tınkAll 
yaralanarak baygın bir halde Haydar Ali de diln bütün gün ve gece başı izaz ve ikram edildi. Kendilerine hasta- güne kadar ayakta tedavi edilenlerin mlyor. !' 

paşa nüınune hastahanesine kaldırıl- ucundan ayrılma.mışt.Ir. nenin pavyonlan gezdirildi ve buradaki sayıst 10219 dur. tik ııcne ayakta tedavi Şimdi ben ne yapmalxyım? Yeniden 91° 
mıştır. Yapılan tahkikat kazanın 80 kilo- sıhhi tesisat gösterildi. Ziyaretçiler mü- görenlerin yekQnu 192, beşinci sene ta olsam bir t1lr1U, olma.sam tk1 tür!U. 

Mitat Alnm refika.sile birlikte 1416 m tre sU tı gld k - t k 1 kl e ra e er en on e ere er zikanın çaldığı güzel parçalar arasında 264, bu sene ise 1689 dur. Görüyorsu- ' l§te tnektuhun 1mUisa:n Uıt •• 
numaralı husust otomobilile Kadıköy istinat yavl ..... nm kırılm d ·1 · kda .... ~ .,,,;. ....... asm an l erı oar eczdiler voe l!ecirı'tit.1--:: ı....,.., ı.:_ ""'" ı,; ""'"'•~--: .. ,. ITIÜr:::ı~~:ıt .;ı .. _ ,..,.,~ - "T-n .. -_>-;: 
iskelesine doğru gitmekte idi. Otomo- g@aiği ıinl~ılınlştır. kaç saatten so l memnun olarak dön- talann sayısı günden güne çoğalmış ve 

bilin ~f.örl1 Emin arabayı tramvay D l§er kazalar diller. bu sene birinci senenin hemen dokuz 
yolu üzerinde hızla sürerken nemli ray Dün şehrimizde üç otomobil kazası Bu mUnasebetle J\hmet Asım Onu- misline kadar yükselmiştir. Yugoslavya 

Başvekili 1, 
üzerinde tekerlekleri birden patinaj daha olmuştur: , run verdiği nutkundan bazı parçala ,.. • • 
yapmış, buna mani olmak istiyen şo- ı - Üsküdar Bulgurluda Mescit ma- naklediyoruz: 
för freni sıkınca bir yay da kınldı- On bı"r sene zarfında gerek bu hallesi 12 sayıda oturan Mustafa lazı raya ve 
ğmdan fren tutmamı~ ve araba tram- Şöhreti pazarbaşı mahallesinde oturan gerek Şişlideki ilk hastanemize yatıp te-

Yurdumuzu ftanbulda şehrin gürültü 
sünden, toz ve benzin kokularından u
zak 50000 metre murabbaı gibi geniş bir 
park i~inde tesis ettik. Mevcut üç pav
yonumuz ve bunlarda bulunan 50 yata
ğımız sayesinde, hem ameliyat olacak 
kimseleri, hem doğuracaklan ve hem de 
istirahat etmek istiycnleri memnun e
debilecek vaziyette bulunuyoruz. 

Yakında memleket 
mlzi zfyaret edecei' vay direğine aiddetle çarptıktan sonra şoför Mecit 2030 numaralı otomobille 

biraz ileride durımı.5tur. çarparak sol kolundan ve kalçasından 
Bu çarpışma §le otomobilin sol tara- yaralamtştır. 

fı parça parça olmuştur. Bu esnada 
zevcesine siper almak istiyen Mitat 2 - Şehremini Uzunyusur mahalle-
Alam §iddetli bir sademe ile başını sinde seyyar fıstıkçı Murat Marmara 
çarpmış ve bayılmıştır. caddesinden geçerken 1936 numaralı 

Mebus derhal yetişenler taraf mdan otomobil çarpmış ve yaralamıştır. 
hastahaneye kaldırılmıştır. 3 - Nakliydı §irketine ait 3788 numa-

Vakadan on dakika sonra tktısat ve- ralı kamyon şoförü Tacettin Mecidiye 
kili Celal Bayar beraberinde mebus köyünde 12 numarada oturan Yaşarın 
Osman zade Hamdi olduğu halde has- otomobiline çarprak hasara uğratmıştır. - -
Sirkecide bnlunan 
ceset teşhis edildi 
Evvelki gUn Sirkecide araba vapur 

iskelesi önünde denizde bulunan, fnknt 
o vakit hüviyeti anlaeılamıyan ceset 
nihayet teşhis edilmi§t.ir. 

Ağaç ve pence
reden düşerek 

Bu cesedin Kasmıpaşada Hacı Hus
rev mahallesinde Tnhtn. köprü soka

ğında 48 numaralı evde oturan Altay 
idaresinde mavna serdümeni hıebolulu 

46 yaşında Mustafa oğlu İbralıime ait 
olduğu anlaşılını5tır. 

lbrahim'"m, mavnası Saray burnu 

açıklarmda iken deıilie düşerek öldü
ğil tahkiknt neticesinde anlaşılmıştır. 

Jstaobul atletizm 
şampiyonası 

İatanbul atletizm ajanlığından: 

1 - 1936 mevsimi İstanbul şampiyo
nası 19 eylCıl cumartesi ve 20 eylQl pa-

zar gilnleri ·Fenerbahçe stadında yapı
lacaktır. 

2 - Şampiyonaya iştirak edecek klüp 
ler atletlerinin isim ve yapacakları mü
eabakalan bildirir listeleri 15 cylQl ak-

şamına kadar, atletizm ajanlığına bildir 
miş olacaklardır. 

3 - Müsabaka programı: 100, 200, 

400, 800, 1500, 5000, on bin, yüz on 

Dün dört çocuk ağır 
surette yaralandı 
DUn §ehrimizde dört çocuk dti§erek 

ağır surette yaralanmıştır. 
Bunlardan üçü, 14 yaşlarında Mus

tafa, 11 yaşlarmda. Hüsnü ve Ahmet 
oğlu Celal Sarıyerde boş bir arsada 
incir ağacının bir dalına. çıkmışlar, fn
knt bunlann sıkletine tahammUl ede
miyen dal kırılarak her Uçü de düşmüş 
ve yaralanmışlardır. 

Bayezitte Arabacı Bayezit mahalle
sinde Cemalin kızı, 2 yaşında Makbule 
de pencereden düşerek ağır surette 
yaralanmış ve hastahaneye kaldml
mıştır. 

DUn U~ yanj{ın 
başlanğıcı oldu 

Dün gece saat 21 de Kumkapı Bos
tan sok~'IIlda berber Mehmedin evin
de kiracı kırk yaşlarında Sultan ça
maşır yıkarken kIVIlcımlardan baca 
tutuşmuşsa da söndürülmüştür. 

Osman beyde bir kamyona benzin 
konulurken bfrdenb:re ateş almışsa da 
söndürülmüştür. 

KCÇOK 
HABERLER 

içeride : 
• Gaziantep vallsi All Rıza, Mersin Valisi 

RUkneddin,Atyon va.llsi Durmuş, Blrlnct nıtL 
fctU§llk bnşmU!etU§l Naci Kıcıman ve da.. ----------------

ha birkaç vıı.U Dahiliye vekill llo gö~mck ltalyan faşı•stler•ı 
Uzere .ııchrlmize gelmişlerdir. 

• Ticaret odasının ikinci sanayi raportör AI f k 
lUğüne oda sanayi §Ubeslnden Abdullah tayt~ man naz ongre• 
edl;~Ot~·ltal t ~,. tal be Sine Jştlrak edlyor)&r .... yan pro Cour ve e si Uç gtın 
kalmak üzere şehrimize gelmişlerdir. Alman :Nazilerinin sekizinci milli 

• Dettcrdarhk te§klldtı kadrosu tamamen sosyalist kongresi Almanyanın Nu
aldkadarla.ra tebliğ edllml§ttr. Maliye vekfll remberg şehrinde Hitlerin iştirakile 
Ye musteprı lstanbul maliye işlerini tetkik a ılncaktır. 
etmektedirler. ç 

• TQrkotis reisi Mecdet lzmirden Ankara. Kongrenin bu seneki toplantısı bil-
ye. dönmU:ıtnr. hassa komünistlik aleyhtarı mahiyet-

• Belediye ten heyeti yeni binası olan te olacnğı anlaşılmaktdır. Yabancı 
eski maarif nezaretine taşmmıığa başlamış_ memleketlerdeki Alman elçileri kon-
br. grcyc i§tir:ık edeceklerdir. 

• üniversite nebatat ve hayvanat cnsUttl- Hitler bugün Nurembergdedir. ltal· 
BUnUn harici kısmı 1npatı bitmiştir. Bu sene 
bir de eczıı.cı mektebi yapılacaktır. yan faşist fırkası da fahri aza sıfatile 

• Akaym yeni Kadıköy laketcsinln inşaatı Berlin kongresine iştirak ederek bir 
gelecek ay ba.şmda bltırflecektir. heyet yollamıştır. 

* lzmlr borsasında Almanyruım üzUm it. ---------------
halfıtını tahdit edeceği §eklinde bir lı;ıber 
çıkanımı:ıtır. Habeıl çıkaranlar araştırıl -
mo.ktndır. 

• Devlet Dcmlryollan tekaUt sandığı nı_ 
2'amnarne .. ı Vekiller lıccytlnce tasdik edilmiş 
tir. 

• Konservatuvar talebe kaydına 11 cylfll. 
de başlanacaktır. 

ııt.: Japon elçiliği ata.ııemllitcrl mlrıı.lny 

lzamura dün parkotcldc ecnebi atıı.şC'ler .ııe 

re!lnc bir ziyafet verml.ııtır . 
• Bazı gazeteler Liman umum mUdUrlU. 

gunun Gıı.latadakı yeni binasına. taşınmakta 
olduğunu yazmışlarsa. da bu taşınma olma_ 
ciığı gibi daha dıı. bir mUddet gecikecektir. 

Filistinde 
lnglltere yeni 

tedbirler alıyor 
İngiltere Filistinde yeni bazı ted-

birler almaktadır. Londrada dün gene -
ral Dillinin Filistindeki kuvvetlerin baş 
kumandanlığına tayin edilr?iği illin edil 
miştir. Bu meyanda neşredilen vesikada 
Filistine bir kıta asker gönderileceği ve 

yakında bir tahkik komisyonunun Fi
listin hadiselerini tetkik edeceği bildi-

TUrk gazetecllerl ,erefl11~ 
Belgratta zlyafetler ver lfd <'d 
Yugoslavyadaki Türk matbuat 11'~ 

dün Başvekil Stoyadinoviç tara!.~ g' 
kabul edilmiştir. Bundan sonra 'fil! fıi"' 

1. · · · tar' ·" zetecileri mebusan mec ısı reısı !il'" 
dan verilen öğle ziyafetinde hazır bıjstl' 
muşlardır. Ziyafet esnasında pek .d~ f 
ne bir nutuk söyliycn meclis reısl 
zctecilerimizi ağırlamıştır. erf 

Türk elçisi Ali Haydar da .ıaı;: ıi' 
ler şerefine bir ziyafet vermiştır. 1# 
yafettc Yugoslavya ricalinden de 

zevat bulunmuştur. . J{."' 
Matbuat heyetimiz bugün esle'. 9el' 

H k,. . t jl".111 
dağ, Bosna ve erse ı zıyare :ır 

grattan hareket etmişlerdir. p.t'1 
Ulus başmuharriri Falih Rıfkı ı11d' 

dün gece saat yirmi ikide BeJgr~.t tc g' 
yosunda bir konferans vererek 'J'l.l:ııtııİıı 
zetecilerinin dost Yugoslavyayı ~td~ 

1. •· ıne1' terinden daha kuvvet ı gor 
memnun olduklarını söylemiştir. 

ea,vakllln ziyareti of 
·r sc ' Yakında Yugoslav Ba~vckı ı A~ 

dinoviçin memleketimize gcierel< 
raya gideceği haber almıruş~ 

Muhasebe 
işlerine 

vakıf tecrübeli 
memura 

ihtiyaç 
• lnglllz bandıralı hlr vapurla eltin 450 

seyyah gelmlııtır. Evvelki gün gelen COO scy. 
yah Akdenlze gltm~Ur. 

rilmektedir. ~ r 
Komisyon, Yahudilerle Arapların şi- Va f U 1 ç•' 

• 1zmlrdcn gelen malClrruı.ta göre pnnayı
rm Sovyct pavyonundı:ı. elektrik kontağı yli. 
zUndcn bir yangın çıkmıştır. 

Dışarda: 

• Londrııdnn lngfıtercnln Kıbrıs adasında 
Frumı.gasta limanım bnhrt Us itUhaz ede 

kayctlerini, taleplerini dinliyecek ve İsteklilerin bir fotoğr~ı.fla e'/\'eı~etİıJ 
muslihane çareler arayacaktır. Hüku - .1 dere' rııı' 
met bu gayelerin manda esasları dahi- Irşktıkll~knl ycr1~ekri ve tlahsı otrrıadı1'11105ı' 

• • • y . k . . as er ı e a a ası o up 11 p 
Jındc halledılebılecegı anaatındedır. . . . , 

1 46 nurr.&:-:ı . .. b h 1 ~ h b" bıldıren bır me.:tup a General Dıll dun sa a er mm ar ı- .. 
1 

· ,,/' 
. . . . . . kutusuna gondcrmc erı. manfa, uzun, üç adım yüksek; sırık, ci

rit, disk, giille, 400 ve 100 bayrak ola

rak tesbit edilmiştir, 

Knsunpaşada Uzunyolda Mehmedin 
14 numaralı evinin sokak cephesi üze
rine bağlanan elektrik teli kontak yap
mış ve kaplamalar tutumuşsa da sön-
dürülmüştür. ~ ccgl haber verilmektedir. 

yes!ıe_ bırlıkte derhal Fılıstıne hareket ___ -. -. ,,.;ti 
etmıştır. ~ 
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i? l<ürdDstan -
Hayaınstan Çorapların 

f1'I ban beynelınllel bir coğrafya teşek- . 
~1lnün genel sekreterinin de huzurl- standardızasyonu 
~~cıa bir coğrafya ''Meselesı,, Fabrlkat6rlerle 
~gilnkll gazetemizde okuyacaksı- Ticaret odası 

" 'Fl-a.ııaadan hareket eden bir deli- anlaşamadılar 
·# ~ seyyah otomobilile şehrimize Kadın çoraplarından sonra erkek 
~~ttf" ~bulunuyor. Bu seyyahın otomo- çoraplarının standardizc edilmesi hak 
feflİI' ~ Uzerinde, hareket ettiği yerle kında sarfcd.ilcn bütün gayretler bo:ıa 
eri ,r ~ yeri gösteren şöyle bir yazı gitmiştir. Dün Ticaret odasında top-

'kl' "'°: !anan erkek çorapçısı fabrikatörleri 
y'tJfi' '°rransa.dan Kürdistana!,, odanın bulmak istediği bütün formül· 

oğre' l<endisine "Turing klilp de '4Kür- lere raj;'lllen erkek çoraplarının stan
~ kelimesini otomobllinden sil- dardize edilemiycceğinde ısrar etmis-

t'<l"' ~lni"tavsiye etmişler... lerdir. Fabrikatörler buna sebe~ ola-
eı ıJ' tu di tan i? rak erkek çoraplarının çeşid:nın çok-

''"' r s neres . 1 w ·1 . .. kt d" ı N t' ı o~· b._ yyahl t b"ll · . - ugunu ı erı surıne e ır er. e ıcec e L:..1 ~ se ar o omo ı erırun uze- . . ,. 
fit'" liıle 'd ld . . - t k .. toplantı erkek çoraplarının hır tasnııe 

lıııı:- gı ... ece kenuzakyen g-~~:rm1 e uzere - tabi tutulamayacağı l:::ırarilc dağıl-
Jli, ~ pe m~e er ve meç-
~·- "111 Yerlermiş hissini vermek için • mıştır. . • 

~U "Stan ile biten kelimeler yazar- Fakat Tıcaret odası · lktısat \'('ktı-
"'-· " tinin mütnlc:ısı veçhile - erkek çorap-

.,_.. b'd· tan, Ef 'stan 'b" larmın da pekala standardize edilebi-e ~ ~ ıs ganı , gı ı.. ~. . . . 
- &izde de eskiden "Frenkistan,, diye lecegı kanaat m muhafaza etmekt~dır. 
.,_ ~ tabir vardı. Bunun için oda bu hususta tctkıkat 

it'O"~ ~lferhalde dün gelen genç seyyah da yapacak ve bunun neticesine göre co· 
o- ıfl .~ büyük muvaffakiyetıer başarı- rap fabrikatörlerini tekrar bu hususta 

JPI it ~uş tesirini yapan bu kelimelerden bir karar verme-Ye davet edecektir. 

~ten meçhul olan birini seçmeği ye ili bir e 8 na f 
,.,. ~üt-
~ \'e tutmUŞ ''KUrdistan,, diye yaz- cemiyeti kuruldu 
~ ~.. Esnaf cemiyetlerine yeni bir cemi-
~ tUrdlstan, yalnız meçhul olmakla yet daha iltihak etmiştir. Bu cemiyeti 

_J, ~ mevcut değildir de.. deniz nakil vasıtalarile kum ve çakıl 
~"'· ~-- nakleden ve satanlar kurmuşlardır. :Vıııı • ~ç 8eyyah onun yerine "Hayalis-

§ IJll' ~ .. diye yazsaydı, hiç olmaz.sa bir Cemiyetin ismi de budur. 
~ • "illete yaplDI§ olurdu. Cemiyetin kuruluş gayeleri başında 
~ Hikmet MUnlr bugUn pek başı boş bir halde olan ve 

,.,- ihtikarın en parlak bir numunesi hali-
rtsı-"' 
rıceuı" 
~~ 

ıJd ,,.. 
1f'' 

Hariciye ve 
Dahiliye 
vekilleri 

Cuma gftnll 
CenPvrP,ve 

hareket ediyorlar 
~illetler çcmiyetinin bu ay sonunda 

~Pılacak konsey toplantısında ve bunu 
~teakip umumi cemiyet içtimaında 

metimizi Tevfik Rüıttü Arasın baş 
lığı altında Dahiliye vekili Şükrü 
n, Sıvas mebusu Necmeddin Sadık, 
Cumhurreisliği umumi katibi Hasan 

temsil edeceklerdir., 

lıeyetimiz cuma günü şehrimizden 
lacak, evvela Atinaya gidilerek Yu
siyasi ricalile temaslarda bulunula

\Ittır. Oradan Cenevreye gidilecektir. 
t>ahiliye vekaleti ve Parti umumi ka
liğine Maarif vekili Saffet Ankan 

tltaıct edecektir. 

ne gelen kum ve çakıl satışını tanzim 
etmek ve yapı sahiplerine kum ve ça
kıl temin etmek bulunmaktadır. Bu 

maksatla cemiyetin Haydarpaşada bir 
memuru bulunacak ve her kum ve ça
kıl taşıyan nakil vasıtası bu memura 
müracaatla yükünUn mile: .ınnı bildi
recektir. Bu suretle yapıldığına şüphe 

ne geçilmiş olaeatkır. 
Cemiyet yakında faaliyete geçecek

tir. 

Kışlık Uzilmler 
ha9' kında tetkikat 
Türkofis meyvecilik şubesi şefi Ze

ki Doğan ve mütehassıs doktor Baade 
yarm Sabancaya gideceklerdir. Saban
cada burasının kışlık meşhur Müşküle 
üzümlerinin vaziyeti tetkik edilecek 
ve anbalaj tecrübeleri yapılacaktır. 

lzmfr panayırına 
giden yankesiciler 

K . . d . t Şehrimizde maruf olan sabıkalı yan-
U r 1 s an kesicilerden Ahmetle İnebolulu Musta-

HABER - Aklam Postan 
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Kazanan atlar 
Fevkalade btrşekt1de sevinçle kişniyor 

süratle yapılacak · 1 b. 
Yüksek makamlarca gösterilen Iü- Acaba muharrır er ne zaman rr 

zum üzerine Galata rı3tımı üzerinde • k • • k ı " 
y~prlacak yolcu salonunun fcvkal:i- teşvı gorece ve eser erı 
de bir şekilde olma.sına çalışılmakta- • • • • - k ? 
dır. Bu salon güzel 1stnnbulun kapısı ıçın mukafat alaca • 
mesabesinde bulunacağı için şehrin · t A 
ehemmi"·eti ve güzclli~ilc mütenasip Fi on s'\Cn n ğini tebarüz ettiren son vazıye \TU-

.J b pa §3.tranc tahtası oyunlarının en 
bir şekilde olacaktır. 11Aalf'DŞ0 n-g 0 n-oaırn 

~ ~ ~ ehemmiyetlisini teşkil ettiğinde şüpeh 
Bu salonun önünde nhtım üzerinde ôıncr Rıza Doğnıl, "Tan,, da yazı· yoktur. 

büyük önder Atatürkün bir büstü bu-
lunacaktır. Büst uzaktnn görülecek şe

kilde yüksek bir kaide üzcı-'ndc kuru· 
lncaktır. Bu salon içln heykeltrM 
Crippele de bir proje hazırlayarak li· 
man idaresine vcrmi sc de hu proje 
beğenilmemiştir. 

Şimdi liman idaresi fen heyeti ve 
mimarları tnrafmdan bir proje hazır· 
la.nmaktadır . 

Proje ikmal edilir edilmez derhal 
inşaata ba5lanacak ve memleketimize 

yabancı hükumet erkanının gelmekte 
bulundukları §U sırada - bu salon sü

ratle ikmal edilecektir. Aynı zamanda 
o zamana kadar nhtımm tamiri ve 

yükseltilmesi işi de ikmal edilmi§ ola
cağından rıhtımın üzeri de temizlene
rek a~tlacaktır. 

Fabrikalarda 
iki kaza 

iki amele yaralandı 
Şehrimizdeki fabrikal:ırda iki kaza 

olmuştur. Bakırköy bez fabrikasında 

bu sabah saat 7 de amele İlgazlı Satıl
mıı sağ kolunu makineye kaptırmııt ve 
kolu tamamen ezilmiştir. 

Zavallı Satılmıt derhal hastaneye kal 
dınlmı§tir. Dün de Beyazıt Çadırcılar 
r:ırlrl1!1tinrl ... Vahan rnobilva fahrik:l~mn:ı 
çırak 17 ya~annda Şükrü makineye 

orta 9armağıru kaptırmış, yaralanmış
tır. 

Sur dışındaki yollar 
Sur haricinde Edirnekapıdan Yedi

kuleye kadar gidecek yolun inşası 
mevsimsiz ve yersiz bulunduğundan 

tatil edilmişti. Bu yolun Me".liınekapı
ya kadar olan ve kısmen yapılmış bu
lunan kısmınm tamamen inşasına ka
rar verilmiştir. Yolun inşası mevsim 
sonuna kadar bitecektir. 

yor: 
İngiltere hükfımeti aylardanberi de

vam etmekte olan Filistin karışıklıkla· 
rına son vermek istiyerek bu memlc· 

kete bir fırka asckr göndermeyi karar-
Jaştınnıştır. 

Bu kararın tesirini süratle göstere
ceği ve karışıklıkların önünü alacağı 

şüphe göiitrmez. Filistin mücadelesi· 

nin iki şekli vardır. Biri çete muhııre· 
beleri şeklinde göze çarpıyor. İngiliz 
kuvvetlerinin bu çetelerle meşgul ola

rak hepsini tenkil edecekleri şilphe gö
türmez. Fakat mUcadclenin ikinci bir 
!;ekli, Filistin Araplarının ilan ettikle· 
ri umumi grevdir. Memleketin bütürı 

hayatını felce uğratan, umumi faaliye
ti durduran bu grevin önünü almak bir 

hayli güçtür. Fakat memlekette süku
netin avdetinden sonra alakadar taraf· 

lan hoşnut edecek devamlı bir sulhun 

esaslan bulunursa umumi grev de 
kendiliğinden akamete uğrar. 

Avırıupa 
muvazenesn 

Yunus Nadi Cumhuriyette ya::ıyor: 
Bir iki gün zarfında birkaç ehem

miyetli hadiseye birden muttali olduk: 
Lehistan - Fransız ittüakı yeni bir as· 

Şimdi kuvvetler arasında musadc
meye mani hakiki bir muvazene tees
süs etmiştir. Zaten sulhu tutabilmenin 

başka çaresi yoktur. Tekrar ederiz ki 
sulh ancak onu tutmağa kadir kuvvet-

lerin ittihat ve ittifakile muhafaza 
olunabilir. 

Varoş ata, 
CklYız ve kDta(f}) 
Burhan Cahit "Açık Söz,, de yazı-

yor: 
At koşulan oldu bitti. Yan§ları ka

zanan atlara iki yüz liradan bin beş 
yüz liraya kadar mükafatlar \•erildi. 

Bu atlar şimdi şeref ve kazancın vrr
dij!i zevk içinde ahırlannda tatlı tatlı 
kişniyorlar. 

lstanbulda bir hay\'an sergisi n<'ıldı. 
Celepler, inekçiler, mandıracılar korla-

rını, öküzlerini ve sığırlarını sergide 
te§hir ediyorlar. Bunlara da birkaç bin 
lira mükafat veril~ek? 

Bu öküz ve sığırlar da kazandıkları 
muvaffakiyetin neşesile ağıllannda 

geviş getirecekler. 

Gazete sütunlarında bunları okuyan 
Türk muharrirleri, eser sahipleri, res
samlar, karikatüristler, tezyini sanat 

heveslileri de acı acı düşünüyorlar. keri protokolla teyit ve takviye olun
du. Ve Fransa Almanyanm askerlik - Acaba kendilerine ne zaman sıra 

hizmetini uzatmaama mukabil fenni gelecek? 
kıtaatını alabildiğine kuvvetlendirecek Türk ressamı çalışıyor. Emeğinin 

yeni ve fevkalade tahsisatlar kabul mahsulünü bir sergide teşhir ediyor. 
etti. Bu sayede bir aralık bozuluyor Ne gelen var, ne giden, ne bakan var, 
gibi görünen muvazene birdenbire ve ne alan, Türk karikatüristi hayal ve 
kuvvetli surette yeniden teessUs etmiş zekasının mahsulünü teşhir ediyor. Ne 
bulunuyor. Şimdi artık tecrübeli Hari- gillen var, ne güldüren. 

c!ye nazırını feda etmi5 olan Roman- Türk muharriri bu kadanna bile ce
yaya atfolunan ihtimaller dahi kuv- saret edemiyor. Eserinin Babıali kal
vetlerini iyiden iyiye kaybetmiş sayıl- dırmılannda sürilnü§ilnü görmemek 
malıdır. Bilhassa bu yeni şartlar için- için gözlerini kapıyor. ÇünkU Babıali, 
de Romanya Küçük ve Balkan itilaf- caddesi artık kitapçıla"'!- değil, işpor
larındaki mevkiini muhafaza edecek tacılarm, üzUmcülerin küfelerile dolan 

ve Polonyanm o tarafta dahi ku\'\'el- bir mahalle pazarı olmuştur. 
lcnecek sabık ittifakı yenilenmiş bir Fikir ve sanatın ahır vemandıra 

mahiyet alacaktır. mahsullerile boy ölçüşemediği bir yer-

Zaten M. Titülcskonun hükumetten de üniversiteye, enstitillere ne lüzum 
<;ıkmasile Romanyaya isnat olunan var anlayamıyorum .. 
şüpheler bi7.ce pek, hatta hiç varit de- ---------------

Boğazlar 
-,. fanın panayır münasebetile İzmire git- ÇARŞ.UmA arayan a 1 m tikleri duyulmtL, Ve hemen yakalan- EylUl - ıD36 ğildi. Romanya, yeni hükiımetile de 

1 t b 1 1 i mışlardır. Sabıkalıların üzerinde 50 Ji. Hlcrt: 1355 CemazJycltıhır: 22 evvela Fransız siyasetinden ayrılmıya-
.1 8 an u 8 ge n ce k t f7.mll'fn ktırtuh!<t C'flnll 1',,,r ra çı mış ır. cağı yolunda ,·erdiği teminatta sami-

·ıı P balaSIOI anladı Gün•~inBnl~ı midir. Ondan sonra Romanyamn ha-
f \l>Un İstanbul sokaklarında dolaşan Kari k atilr sergisi 18

'31 yatl menfaatleri Küçük ve Balkan iti-
.4} ~ 8e~ah otomobili tesadüf eden hal• rağbet gördii V&lı.ıt s.lıaJ, °'71' fuıaJı laflarındaki mevkiini SlmS:kı muhafa-

t f ' asabiyetini tahrik etmiş ve mem- Festival programına dahil olarak za etmesindedir. Mantığın bedaheti 
·r!C _;11 l etimizin vaziyetinden el'an haber~ c1o bunu zaruri kılar. 

tJY .~ açılmış bulunan Taksimdeki karikatür r • .._ 4,09 12,12 Hi,47 18,31 20.06 a.r; 
ıı O' \ı; olmayan ecnebiler hakkında büyük sergisini alakadarların söylediğine gö- tu'!1eo 9,39 5.41 9.18 12.00 1.33 9.2 Filhakika Romanya Alman - ltalyan 

ıe ~ k~üf uyanmasına sebebiyet ver- re 100,000 kişi gezmiştir. Resim ve fa~ist grupuna nasıl iltihak eder ki 
~r. Bu vaziyete sebep bu otomobi- heykel sergisini ziyaret edenler de orada kendisinden evvel ister istemez 
'il f\_._, d Fransa K'" d' tan) k 3EÇEN SENE HlJti1Jllı NE OU>D'r ~ 'IUSl:ün e ( • ur 18 e- 500-600 arasındadır. Macaristan bulunacaktır, en ziyade stor:: i. ~ lcrinin yazılmış olmasıdır. Bu ke- Halı sergisinin ziyaretçileri çoktur. Romanyayı istihdaf eden revı"zion ~· 'llleı • " h 1 b"l' t af Arf!iye lstasyonundıı feci bir tren kazası 

/. \ en goren ak otoma 1 ın e r ını Sergiler gelecek pazartesi akşamına olmıı§ ve 2 kişi o1mllştUr. (tadil) siyasetile beraber .. Amma Po-
'li...!'alt içindeki sahibinden bu "Kür- kadar açık kalacaktır. Fcnerbahçe Türkiye §amplyonu oldu. lonyamn Fransa ile birlikte yürüyece-

tı:~. kelimesile ne kastetmek iste- --------------------------------------------~i ısrarla sormu§tur. Bu sualler-
>.... §aŞalayan seyyah, otomobilini, ......... . 
~~g klüp önüne götürmüş ve orada 
~. teessüf ve hayretile karşılan-

f f k_\'aziyeti bir türlü anlamıyan seyyah 
~g klUp reisi Şükrü Ali ile konu
~ ayaklan suya ermiştir. Kendinizi ~~l i3in garibi dilnya yüzüde bir 
~18tan bulunmadığını bilmiyen bu Fatihten CMeçhl11) imzası ile aldığtnl mektupta deni-
~rn. beynelmilel coğrafya cemiye- yor ki : 
~ umumı katibi olmasıdır. ''Yaşım 30, aldatmrş olduğum kocamı henüz terkettim. 

e ~-· ~Şel Hodenttir isminde olan bu zat Fakat yaptığım bu hareketten fena halde pişmanım. Çünkü 
!~eriııi sı distan,, da tetkik seyahatine çık- kocam beni çok sevdiği için bu işe pek üzülmektedir. Bir 
'ıd•rııı' 'lr. Bir Kürdistan mevcut olmadı- de üstelik kızım görmekten mahrumdur. Çünkü kızım be
t p05'' ~,, lncak lstanbula geldikten sonra nim yanımdadır. Acaba barışmrya teşebbils etmeli miyim?., 
1 ·"')'an bu kıymetli "alim., dün oto- CEVABIMIZ: 
..-.ı.-.nı.... inin tlurlnden bu kelimeyi sildi- / Tereddüt etmeden bu İ§e teşebbils etmelisiniz. Ne-

hatasmı düzeltm.i§tir~ l ciametiniz size vazifenizi daha iyi bir gekilde aQlamanıza 

affettirin iz 
yardım etmiştir zanrundayız. Bir sürU anneler ,.ar ki biran 
için yalnız kendilerini düşünürler, halbuki diğer taraftan 

bütün kabahati müşfik bir sevgiden başka hiç bir §ey ol
mayan zavallı kocalannı ihmal ederler. 

Derhal kocanızın yanına dönünüz kendisinden af talep 
ederek çocuğunu iade ediniz. O bu feci ayrılığı hak etmek 

için hiç bir şey yapmamıştır. Ümit ederiz ki sizin gösterdi

ğiniz teessür ve nedamet bu satıdan okuyan diğer annelere 
de bir misal ols~ 

mukavelesi 
Japonya tarafından 
da yakında tasdik 

edlllyor 
Japonyanın Ankara büyük elçisi To

kugava dünkü ekspresle Avrupaya git· 

miştir. Diğer bazı Avrupa merkezlerin

deki Japon elçilerini ziyaret ettikten 
sonra Pariste, toplanacak olan Japon 

elçileri konferansına iştirak edecek ve 

müteakiben Moskova yoluyla Tokyoya 
gidecektir. 

Pariste toplanacak olan Japon elçile
ri fikir teatisinde bulunacak ve Avrupa 
umumi vaziyetini görüşeceklerdir. 

öğrendiğimize göre, Japonya yeni 
Boğazlar mukavelenamesini henüz tas· 
dik etmemiıse de, bu hal, Japonyanın 

imza koyduğu beynelmilel muahede ve 
ya mukavelelerin bir "hususi meclis,, 

tarafından tasvip edilmesi lazımgeldi -
ğinden ileri gelmektedir. 

Japon "husus: meclisi,, tatilde oldu
ğundan tasdik iti uzamıştır. Yakında 

toplandığı zaman D.::ğazlar mukavelesi 
ni tasvip edeceğine muhakkak ncııı;arile 

bakılıyor, Mukavelename, sonra kralın 
tasdikine arzedilecektir, 
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'I' ;.::n Vezirhandan kalkmıştı. Delikan gibi güzelliği kal'Jlımda bir hayranlık 

b, Aliyenin moda ve sinema mecmuala- duyarak hareket ettiğini zannederken, 
"'1ı kanıtırdığı kompartimanın önUn ıimdi onu, etyalarmı ve milcevherleri-
de i;ç dört defa dolaştı. Uzun boylu, ni kanşcırır görmekte idi. 

esmer, sportmen görünü§lü bir adamdı. Eşyasından ve mücevherlerinin çalm
Guzeı kokulu bir sigarayı tüttürmekte masından korkmuyordu. Çünkü her za
idi. Hislerini gizliyen, buna mukabil man onları iyice saklamak itiyadında 
lırarcı olan delikanlı muvaffakiyetsizli- idi. Fakat, bir yanlış anlama izzeti nef
iinden cesaretini kaybetmiıe benzemi - sini hırpalıyor ve intikam almak istiyor 
~Ordu. 

du. Süratle düşündü, derhal aardığıru 
Aliye kompartimanda yalnızdı ve ken bulmuı gibi sevinçle gülümsedi. 

di kendine eğleniyordu. Uzunca çehresi o zaman, hınız hatıfdan geliyormuı 
ilin, mağrur ve muntazam yüzUnUn, ko- gibi bir ses ititti: 
)'1l Iİyalı aaçlarile koyu mavi gözleri a
~•tndaki tezadın yaptığı tesirlerden bı-

- Ne yapıyorsun, sevgilim? 

Sıçradı, fakat hareketlerine hikim ol-
•ber olmayan genç kadın, hiçbir hay

tct hissi duymuyordu. Her ne kadar mağa alııtığı için, ne olacağını anlamak 
o da delikanlıdan hoflanıyoraa da, bunu üzere hareketsiz kaldı. Vereceği ceva-
'-"'-- ha hazırlanmı,ken, bir ikinci defa: •ıc etmiyordu. Bu hareketi daima 
.....____ • .. .• ·- .. .. - Gel, sevgilimi Kucakla beni! 1
trdi: çnn'°kÜ, bu bakiıla~~~~p~d~ Cilmlelcnnı işitti. Döndü, sıkılmıştı. 
>'~rclu. Bir kaç ayı halaamm yanma ge Fakat hoşuna da gidiyordu. 

Strnıek üzere gitmiıti, ve timdi dön il yor Vaziyet çok tuhaftı. Kadının arzula-
du. nna uymağı daha doğru buldu. Aliyenin 

Bir müddet okumağa devam etti. Bir ellerini avuçlan içine aldı ve yavaıça: 
•~ sonra, o da bir sigara yaktı ve kori- - Sua, dedi. Sabah oluyor. İkimizi 
dorda olup bitenden habersizmiı gibi, bir arada yakalarlarsa ... Ve kaçtı. 
bıaıını pencereye dayadı, trt-nin ritmine 
Uyarak uzaklara bakmağa başladı. Aliye muvaffak olmuftu. Derhal, mU-

n · cevherlerinin yerinde olup olmadıktan 
L • ır?e~ •. delikanlının ayak seslerinin 
11:caıldığının farkına vardı. Biraz müte- na baktı. Hiç birine el sürülmemitti. 
tıair oldu, hatta azap duydu. Acaba Uzun milddet bir ıeyler diltilndil, sonra 

Nuh CEM 
ltarıııındakini çok mu yormuştu? diye tekrar uyuau. 
dilıündü. Ne obrsa olsun, ikinci bir 
ligara yaktı. Bir iki nefes çektikten son ---------------

~~· tabıasırun içine bıraktı, kirpiklerini Baba l le o§u 1 
ıraz kırparak birkaç saniye dütündil 1 k 1 k 1 z kardeş 1 e 
~dra kutusunu açtr, rujunu aldı, ve evıend l ler 
~kyajnu yapmağa baıladı. Neden aon 
~· sigarasını içmeğe devam etti ve ko- Niyil Jeney villyetinin Helmetta tch 
l"idora çıktı. rinde birisi altnuı yapnda öteki yirmi 

lia)'ra.runı göremedi. dört yapnda bir baba ile oğul, yirmi iki 
Bu defa daha fazla canı sıkıldı. Bü- ve on tekiz yafIJlda olan iki kız kardcıle 

tUn vagonu dolaştı, bütün kompartiman evlenmitJ.erdir. BUtiln aile babanın bu
Itrı gözlerile ar"ştırdı. Fakat boı .. Si- radaJd çütlifinde yqayacaldardır. 
llltlenerek siı;:::-ayı pencereden dışarı Baba Miater Villiyam ıevofüıi Mat-
•ttı d'~ • 

• ıger vagonlara da bakmağa karar muel JWira Scottla bir ıene evvel tanrı 
~ ... ·a•isizdi. Çünkü, kompartiman- DUf ve oğlu ile birlikte yapdığı çiftliği 
l> bir ~ .... ·n kapıları l . .ıpahydı idare etmesi için onu aylıkla tutmuıtu. 
o~rdeleri indirilmişti. Aliye son bir ümit Oğlu Emest de evlerinin müdiresi olan 
._?ak, en arka vagona baktı. Yabancı 
-·•da da yoktu. JUlianm kız kardeti Celiayı çiftliğe gi-

t lf~katen delikanlıyı bir daha hiç go dip geldikçe taruyıp ıevmigti. 
f tlrıedı, koridorda epey ZL!man bekledi, --------------;1tat gene nafile. Uykusu gelmişti, 
d ten İzmitte durunca uyandı. Sesler 
ır:l'uYordu. Tren kalkınca yeniden uy-

'3 daldı. 

ti ICendisini uyandıran kimdi? Bunu se
~firı vücudunu biraz üşütmüt olma
ta . hamletti. Belki de, yanında birinin 
ltfttip ve beklenmiyen mc•ıcudiyetini 
$ı.:trnişti. Kendisine gözleri daima a-

l gibi geliyordu. 

r>a t1~ıukluğuna rağmen ürperdi: Kom 
a~1rtıaı.da bir adam... Hafif karanlıkta 
rıu rtun uzun boyunu ve biraz da yüzü
lc ~ilrketti. Ke-ıdisine şefkat ve sevgiy
llf akacak yer • , daha müsbet bir işle 
1-.~1Yordu: Derin bir sükitnet içinde • ıy, . 

.\}'nın ~şyalarını karıştırmakta idi. 
•rıı. ıye cın gibi bir kadındı. Derhal iti 
tıı dı. Maamafih, ne kızdı, ne de kork
ta he~t, yavaş yavaıı içinde bir sıkm-

Yordu. O, bu çocuğun, herkeı 
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14 sene evvel bugün 

Kahraman Türk ordusu lzmire 
384 sene evvel bugün 

nıuhasara Eri o kalesi edildi 
12 bin giilleolo tahrip edemediği kaleler 

26 Ağustos 1922 de başlryan bil. 
yük t:ıarruz, bütün dehşetiyle ve par. 
laklığiyle devam ediyordu. 

Düsmanın asıl ku••vetleri mağlôp 
edilmişti. Fakat, Eskişehir civarına 

ve Afyon şimendifer boyunca Uşak'a 

Ton toın amca 
sebzeBeırn n ı 
SlYIDayacak 

' --

------

doğru çekilen bazı dllşman kuvvetleri 
vardı. Bunların da mağUip edilmesi 
icap ediyor, düşmanın Anadoluya ye. 
niden takviye kıtaatı getirmesine, i. 
tilif devletleri tarafından her haugi 
bir müdahaleye meydan nrilmeme. 
si lizım geliyordu. Bunun için de 
şiddetle ve stiratle ilerlemek, Akde. 
nize \armak ]Asımdı. 

Başkumandanın emrini almış o. 
lan ordu ilerliyordu. Sayısız esir ah. 
yorduk. SilAh, cephane ve malzeme 
ilerlendikçe çoğalıyordu. lld Eylül 
günU, ordumuz Uşak'a girdi. Düşman 
ordusu başkumandanı General TrL 
kopis ile difer birçok kumandanlar 
esir edildi. 

9 Eylül güntl, 14 sene enel bu. 
gün; kahraman Türk ordusu mubare. 
be ederek lzmire girdi. 

Bir giln sonra BUyük Başbui şe. 
hlre geldiği vakit, çelik ordunun hiJA 
düşmanla muharebe etmekte olduğu. 
nu gördü. Fakat artık güzel lzmir, 
Türk Izmiri olmuştu. Düşman kuv. 
Yetleri altında inim inim inliyen iz. 
mirliler, candan bir sevgiyle BUyük 
Kurtarıcıyı kucakla~ılar. 

Erlo kaleleri 
Matro dağı önlerinde güzel baf. 

larla örtülü Erlo şehri, kuvvetli bir 
ordunun tehdidi altındaydı. Bağlık. 
lann gölgeli ağaçları altında genç kız 
lann prkılan dla•lf, insanlan çe • 
klngen, korkak bir hale gelmişlerdi. 

Beklenen tehlike 1552 yılı 9 Eylül 
gtlnil, 384 sene evvel bash baoc&ter_ 
dl. O gUn, Vezir AIUnet pqa, Brlo ku. 
mandanı Doroskaya fD haberi gön. 
derdi: 

- Emrim altında bulunan Tamiş 
var ve Solnok'u zapteden fırkalarla 

Ali paşanın kumandasında bulunan 
ve Veprim, Folek kalelerini almış o. 
lan fırka şehir Jle önünde görftnece. 
ğim. Askerlerimi görür görmez teslim 

olmalısınız. Eğer aksine hareket e. 
derseniz benden gtinah aider. 

Dobs Doroska bu haberi getiren 
adamı yakalattı: 

- Senin papna nasrl cevap veril. 
dlğ:ini ilk önce sana öğreteyim .. dedi 

ve onu hemen hapse attırdı. Sonra 
mektuba cevap olmak Uzere iki mız.. 
rak arasına büyük bir tabut koydur. 
du ve: 

- Bu tabut ya gelen kuvvetleri, 
veya müdafaa eden hizleri içine ala. 
cak •. Ona göre hareket ediyoruz. de. 
di. 

Ali paşa, yirmi beş bin kişi ile, 
ilk önct- şehir önüne geldi. Sancak be. 
yl Aslan bey, şehrin dışında Meryem 
kilisesinin yakınlarında dört büyük 

top kurdur:Kak ateş etmeğe başladı. 
Birkaç gün sonra Vezir 8okullu Meh • 

met paşa da askeri~ le harp yerine ye. 
tlşti. 

Askerler yerlerini aldıktan ı;;onra 
elli librelik gülle atan üç top, muha. 
sara11ın başladığı işaretini verdi. 

Top ateşleri devam edrken, Ah. 
met flaşa, şehrin mezarlığına kadar 
ilerledi Ye burada en büyük üç topu 

ile diğer on üc: küçüktopuna güzel bir 
yer l:azırladı . 

Top ateşi büyük kiliseyi ve kale. 
duvarlarını yerinden oynatıyordll. 

Düşn:an, kırmızı güllelerin tesirinden 
kurtulmak için buğday ve ot mahzen. 

!erinin üzerine deriler ve ıslak bezler 
örtüyor, gedikleri de kum Ye çimen 
dolu fıçılarla ltapıyorlnrdı. 

Büyük hiicurn hazırlanmıştı. Muh 
telif cepheden kale üzerine ylirüne • 

cekti. Yüzde doksan mu\·affakiyet 
ümidiyle ) apı:an saldırış, Eekiz hin 

Türk askerinin can \'ermesine mal ol. 
du. 

l'mulmıyan mağlubiyet, muhasa. 
ra ordusunu sarstı. Fakat za~ iat, 
mevcuda ~azaran hiç mesabesindeydi. 

Kalelerin fethedileceği muhakkaktı. 

Yeni kuvvetler tamamiyle toplandık. 

tan sonra kaleye son defa teslim tek. 
lifnamesi gönderdiler. KAtıdı alan 
kumandan: 

- Biz cevabımızı vermiıtik. Ma. 
demk\ ısrar ediyorsunuz, buyurun ... 

Diyerek kAfıdın yansını yırtıp 

yere ""'- dlier yarısını da getiren a. 
dama uzattı: 

- Yat bana.. dedi. 
KAiıt parçası, zorla getiren ada. 

ma 111ttvaldL 
Ba enap, çok kanlı botupnalarm 

bqlangıcım sösteriyordu. Bir gece 
bq kilisenin yer altındaki kemerlerL 

nüı içinde saklı barut tutuştu ve bina 

uçtu. Şehrin Dd bOyOk değirmeni ha. 
rap oldu. Düşmanın yirmi dört kan. 
tar baruttan başka mühimmatı kaL 

madı. Fakat bütün bunlar, mahsur. 
Jarrn cesaretini kırmıyordu. 

Barut mahzeninin yanmasından 
altı gün sonra şehrin üç köşesinden 

şiddetli bir hücuma geçildi. Bu da 
fayda vermeyince, Ahmet paşa: 

- Son ve kat'i hücumu yapaca.. 
ğız.. dedi, bunda muvaffak olamazsak, 
boşa boşuna cana kıymakta fayda 
yok .. 

Macarlar, kadın, erkek, çocuk, 
ihtiyar, hep ~ferber olmuşlardı. 

- Allah, Allah!.. 
Diye ilerliyen yeniçerilere karşı: 
- Meryem!.. Isa! •. diye mukabe. 

le ediliyor ve genç kızların teşcik&r 

bafınşlan kale askerlerini büsbütün 
harekete getiriyordu. 

Çarpışmanın kızgın bir zamanın. 
da bir ana ile kız ve damat yüksek bir 

burç üzerinden harbe iştirak ediyor. 
lardı. Erkek yaralandı. Düştü ve öL 
dil. Ana, kızına bağırdı: 

- Kızım, dini vazifeni yel"ine ge. 
tir •. 

Kız cevap verdi: 
- intikamını almadan önce ol. 

maz .. 

Bunu söyliyen genç kız, genç ko. 
casının kalkanını kılıcını almış, dil§. 

manı olan Türk askerleri üzerine atıL 
mıştı. 

Bu gibi levhalar, Macarlan kat 
kat üstün ku,·etlerlc harbe sürüklU. 

yordu. Ölümün rt>.nasını unutmq 
bir haldeydiler. 

• • ıJf 

Muhasara otuz beş gün sürmüş. 
tü. Bu mUddet zarfında atılan 12 bin 
gülle kalelerin tahribi için kili geL 
memi~ti. 

Soğuklar başladı. Yağmur, yolla. 
n yürünmez bir hale getirdi. 

Yeniçeriler dönerlerken ~.}le ha:. 
iınyorlardı: 

- Merdane müdafaa ettiniz HL 
sanı:ızdan çekilip gldecefiz. Artık is. 
tirahat ediniz. Ukln intikamımızı 

almak için relecek sene daha zi3 ade 
kuvntle gelecefiz. 

• • • 
Yeniçeriler intikamlarını aldılar. 

Fakat çok pahalıya mal olmuştu. 

intikam almafa azmedenler can. 
larını dişlerine takarak muvaffak o. 
luyorlardı. Böyle kahramanca harp. 
lerl, TUrke düşman milletlerin ta. 
rihçilerl kendi milletlerinin kan i(ici. 
liklerıni unutarak lekelemete l(alkı. 
yorlardı. 

Türk, mağlGp oldufu vakit de 
mertllfini elden bırakm·yan bir mit. 
lettir. MağlGp yeniçerilerin yukarıJ.., 
sözleri, tarihin çok dikkate değer ti•·, 
vesikasıdır. 
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Sporda er keklere taş çıkaran bir kız 

Yüzme müsabakamız 
o an matmazel K 
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muvaffakivetinin sırrın anlatıyor 

Alman spor mclı:tcbinde ni§a:ncılık talimleri. Baştrrn birinci /lavan Kleindir. 

Boğazr geçme müsabakasından sonra f 
gazetemizin tertip ettiği Tarabya -
Moda mukavemet yarışında büyük bir 
muvaffakiyet kazanan tek kadın yüzücü 
l\fatmazel Lenka Klein; davetimiz üze
re dün m:ıtbaamıza hiç ayrılmadığı Ga
l~tasaraylı arkadaşları Faruk ve Sokrat 
la ber ı ber geldi. 

Kbin; şimdi 23 yaşındadır. İstanbul
da doğmuş, umumi harpte Almanyaya 
gitmiş ve iki sene evvel tekrar şehrimi
ze dönmüştür. Biraz yavaş fakat pürüz 
süz türkçe konuşuyor. 

- "Bizim aile diyor, hep aporu se-
ven in~anlardan mürekkeptir. 54 yaşın 
da ve şimdi Ana(Joluda olan babam, o
rada pehlivanlarla güreş ediyor ve kaza
nıyor da ... Erkek kardeşim hiçbir müsa
bakaya girmiyen fakat her sporu yapan 
bir insandır. Annemin bilfiil sporculuğu 
yoktur ; çünkü onun gençliğinde kadın
lar spor yapmıyorlardı. Fakat güçlü 
kuvvetli bir kadındır. 

- Matmazel diyorum ne vakit han
gi yaşta spora başladınız, Başka hangi 
sporları yaparsınız? 

Bayan Klein gözlerini bir noktaya 
dikiyor, biran düşünüyor ve: 

- Size doğrusunu söyleyim mi spora 
başladığımı bilhassa ilk defa ne vakit 
dcniu girdiğimi hiç hatırlayamıyorum. 
Zannederim ki 3.4 yaşında iken denize 
girmeğe başlamışım. Almanyaya gittik
ten sonra Stüttgartta spor mektebine 
girdim ve orada sporun ne demek ol
duğunu öğrendim. Bu mektepte bütün 
spor şubeleri için çalıştırıyorlar. 

l{aydolunurken ya bütün sporlar için 
kaydolunur veyahut bir, iki şubede ça
b§l?Ulk için girilir. 

Mektebe girebilmek için 18 veyahut 
19 yaşında olmak lbımdır; dersler ikiye 
aynlmrştır. Birincisi: Teori, masaj ve 
tıbba ait bilgiler .. 

ikincisi de: hareket ve spor. 
Hergün, günde 4 saat kadar spor üç 

saat kadar da ders yapılır. 
Yeni kaydolunan bir talebe evvela 

Jmro&dsi Clersinclcn bir görünüı 

müzikli jimnastikle hareketler yapma -
ğa alıştırılır, sonra atletik müsabakalar 
daha sonra da bütün zor spor ve oyun
lara geçilir. 

- Siz hangi sporları öğrenmek için 
mektebe girmiştiniz. 

Bayan Klein bu sorguya adeta kızdı. 
çantasından bir tomar fotoğraf çıkara -
rak: 

- işte dedi, mektepte çıkarılmış bir .... 

Klcinin matboomızda çekilen son 
resmi 

ı:ıürü resim. Hangi sporları yaptığımı 

bunlardan anlayabilirsiniz. 
Atletik lejurde, basketbol, tenis, hend 

bol, oynarken, cirit atarken, kayakçılık 
ve nişan talimleri yaparken alınmış mü
kemmel fotoğraflarını hayretle gördüm. 

Ve o vakit yüzme müsabakamıza tek 
kadının iştirak etmiş olmasının sebebini 
anladım. 

O da, galiba ayni şeyi düşünmüş ki: 
- Bugün Türkiyedeki gençler de 

spora ehemmiyet veriyorlar. İnşallah 
yakında burada da böyle mektepler gö
rürüz, dedi. 

Bu esnada müsahakamızın üçüncüsü 
O rtaköylü Cemal de odaya girdi. Ve 
tabii mevzu dünl;ü müsabakamıza inti -
kal etti. Her ikisinin de bu hususta in
tıbalannı sordum. 

.. Cemal - Ben clört senelik yüzü: ü -
yum ve bu mü:::abaka ikinci müsaba -
kamdır. Hh:ar - Bebek yüzmelerinde 
•',2 inci gelebilmiştim. Dünkü yilzmede 
lı irkac defa ayağıma lmımp ge!di. Fakat 
üsküdardan sonra çok rahat yüzdüm. 
Ben kendimi en önde zannediyordum. 
önümde Galatasaraylı Celali görmem 
bana süratli hareket etmemi temin etti. 
Moda önünde çok rahat yüzdüm tam 
burunda Hilalli Şültrcc!dini görünce büs 
blittln açıldım ve onu geçerek üçüncü 
oldum .. 

Bunları dinliycn Klcin, gencin bu 
sözleri Uz erine: 

- Bravoo dedi dört senelik bir yü
zücü dünkü müşkül yarışta üçüncü ola
bilirse on sene sonra bu gibi yarışlarda 
muhakkak ki birincidir. Ve sözüne şöy
le devam etti: 

- inanır msıınız ben cuma gününe 
kadar rahatsızdım, dün yarış olacağım 
doktoruma söylediğim zaman sakın gir 
ne eğer yüzdüğünü görürsem seni po
lisle denizden çıkartmm,, diye cevap 
verdi. Fakat ben gene yüzdüm ve bitir
ıneğe de muvaffak oldum. Hiç antren
mansız olduğum için altıncı geldim eğer 
biraz çalışmış olsaydım daha iyi bir neti 
ce alacağım muhakkaktı. 

Kısa mesafelerde süratli yüzebilirim. 
Fakat dünkü gibi uzun mesafede kuv
vetimi tasarruf etmeye bakarım. Nite
kim Haydarpaşa önüne geldikten son· 

\ 

ra süratimi arttırdım ve ben de pek çok 
ilerde olan Koçoyu da geride bırakarak 
altıncılığı elde ettim. 

Bayan Lenka Kleinin yanında olan 
Faruka: 

- Size de kramp mı girmişti de mü
sabakayı bıraktınız? diye sordum. 

- Hayır diye cevap verdi su o kadar 
soğuktu ki tahammül edemedim. 

Bu sözü duyan Klein: 
- Bakın dedi Almanyada deniz yok

tur, biz orada havuz veyahut gölde yü
zerdik. Halbuki denizi ben çok severim 
hele İstanbul denizini ... Fakat Almanya
da su çok soğuk olduğundan alışkanlı
ğımın dünkü yarış için bana yardımı do
kunmuş oldu. Şimdi Büyükdere ile Kına 
lı arasında bir yüzüş yapmağı düşün -
mekteyim. 

Bayan Kleine son sualimi sordum. 
- Parmağınızda bir yüzük görüyo

rum. Matmazel affedersiniz nişanlı mı 
sınız? 

- Evet diye cevap verdi. Nişanlım, 
şimdi Almanyadadır. Yakında askerli -
ğini yapacak aşağı yukarı iki sene sonra 

evlenecc~iz. 
- Acaba evlendikten sonra spor ya

pabilir misiniz, kocanız da sporu seve-
1 cek mi? 

·' 

,. 

Bayan Klein mektepte 

- Tabii, tabii.. Bir kadın her zaman 
spor yapabilir. Nişanlım da müthiş bir 
sporcudur. Za"•:ı spordan ho~la; t -

yan bir insanla imi.anı yok birleşemez -
dim. Fakat çok rica ederim t:ı:r.lırd::- .1 
ı:..azctenizde bahsetmeyiniz ... 
Eğer bir gün bütün dünyada sporu 

menetseler ben imkanı yok yaşayamam. 
Bu aro:Jıı •vtc;';rafçımız resim çekmek 

için yüzücüleri masanın ' 'lnrna çağmr-
1 :; 1,.:ırcu kız: 

- Şu masada biraz d . ş::ırr:,anj a <.:a 
ediyor: 

bulunsaydı diyor. Fakat de:-hal dcv<m 

lılar görürler d~ ,.•n;. :r:ıd<laki kendi 
şampiyonları gibi Hzi de diskalifye et-
meğe kalkarlar .. 

, . ~ 

Jl 
Mektepte !,fQpıl• l'l "'~ <Jporlarıfl 

uayan Klein karlar içi.tıde f .,, 
Tarabyadan başlayıp da Modaı 

• d d b.. ·· k .. ....ed' ' car evam e en uyu yuz... a'' 
dudakların:lan eksilmiyen tebeS5 

bizi selamlıyarz.k ayrıldı. ,,A6 
Osman Jlünir KUf· ~ 

Ol 
Tarabya - Moda büyük yüıııı~J 

sabakamızda birinciliği kazanan O ~ I 
Murat büyük mükafatınuzı o g1V d 

mıştı. .. f:fı' 
ikinci Karamürselli İsmail ve 0~, ~ 

Ortaköylü Cemal madalyalarını ~; 
vlmamışlardır. Bunlarla beraber / 
bakamızı bitirmeğe muvaffak ola~~ 
düncü Hilalli Şükreddine. beşitı'~ıeı .1. 

tasaraylı Celale, altıncı Bayan 
1 

,<• 
ve Güneşli Koçoya da birer mad11 ) 

meği münasip gördük. ,/. 
isimleri yazılı olan gençlerin ror.'ol 

be gününden itibaren sabah saat \'( 
on ikiye kadar gazetemiz spor ser 

_::>"'.acw enneledn; ,;ca ed•:;:. o~ 
Alrmın11ad~ki mc! ... :e:ııc .. talebe ~~~ · ra. •V. z 11ysko o! İ)ı(!' 
!tat zamanrnı-mı bılc bovle gcrırıyor. Serbest güreş eski dünya şarııP &' 

(Havaya sıçratılan Klcindir) Polonyalı Valodek Zbysko ispati~~ 
k k · · d"f ec! kargaşalı ta endısıne te .. a u 

kurşunun tcsiril~ ölmüştür. 0tır'ı 
V. Zbyskonun kardeşi de çolt !f'İ~ 

bir pehlivandı; her ikisi de Atı1 I 
çok sevilmekteydiler. 0l 

Bilhassa Valodck uzun zaoıatl ·ş O 
şampiyonluğunu muhafaza etfl1' 1'ut 

.. zere e Londos da dahil olmak u etıı' 

rakiplerini kolaylıkla mağl\ıp 
muvaffak olmuştu. 

1
ctl• 

Son zamanlarda aüresi bıral<fl1 
h • " Rusyaya J?idece,t 

sporcuları d8'1v 
Eminönü Halkevinden: _ .. ): c1 

·de ~ f 
1 - Sovyet Rusyaya gı {lf1il 

sporcuların yarınki perşembe g Jc'' 
bah saat 10 da Halk Parth:i rner 

hazır bulunmaları. 18r:ı 

2 - Ayni J.!Üncle antrenrr.cır> ıcıı1' 
vam edıleceğinden bütün rutb0eııı1' 
saat 1 7de Beşiktaş sahasına g 
lüzumu tebliğ C'lunur. 
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~syerlik bahi sleri: 

HABER - AlCşam Postan 

Bir kanunusanide 

Dünya, deniz harp 
geınileri yarışına başlıyor 
Amerika, lngiltere, Japonya ve 
~imanyanın bugünkü yaziyetıeri 

nedir ? Vrıan ne o lacaklar? -~--- -~~~---

Lonarad.an, Paristen, Berlin
den, Romadan, Tokyo ve Vaşing
ton.dan gelen. haberler, bu büyük 
milletlerin deniz k1wvetleriııi bo
ymıa biiyiıttüklcrini yahtd buyiit
mck içi>ı pl<inlar yaptıklarını bil
dirme7ctcdir. Deniz mütehasS'l-81-
mızın yazdığı bu makale §imdiki 
vaziyeti çok açık bir surette izah 
etmektedir: 

Büyilk devletler arasında deniz in
ŞaatJ yanşı tam bir ciddiyetle 1 kanu-
11Usanide başlayacaktır. Çünkü, deniz 
llZla.şınasrnın müsaade ettiği en yakın 
tarih budur. 

Britanya yeni senenin ilk günft iki 
~arp gemisinin in§asma başlana.cağını 
itulme.n bildirerek bu ehemmieytli ya-
1'1.şa, birinci olarak atılriıaktiidır. Bu 
•ki gemi su yüzünde yürüyen harp ma
kinelerinin en büyüğü ve en pahalısı 
0Iacaktır. 

Merasim, harp gemileri yapılmasını 
?tle.ıt.eden deniz paktının sona. erdiği 
gunden hemen birkaç saat sonra yapı· 
1ataktır. İngiltere bu yüzen kalelerden 
0n senedir bir tane bile inşa etmemişti 

1 
15 yıldanberi birinci defadır ki bir

t!flniş Amerika cumhuriyetlri de Bri· 
tanya ile omuz omuza yürüyebil-

.. l 

' 

ltıek için blr muazzam deniz inşaati 
l>rogramını kabul etmiş bulunmakta- · 
d?'·. Üç büyük deniz devletinden üçün-1 lngilizlerin mıilthiş deniz ejderlerinde>ı Rodney k"T'Uvaz<>rü 

~ olan Japonyada müthiş gemiler- nin en ~yi zırhhlan olan Nelson ile} diden bir §ey söylenemez. Mukayese 
en yalnız iki değil dört tane yaptıra- Rodney 1927 bitirilmişlerdi. için aşağıdaki rakamlan veriyoruz: 
~nu bildirmiştir. Japonya bununla Almanyanın gemileri en yeni gemi- Birleşmiş Amerikanın bütün harp 
0ııatımasmı İngiltere ve Amerika do- terdir. Amiral Şir 1934 de Doyçland gemileri 21 deniz mili İngilterenin en 
~alan kuvvetine çıkaracağını an- ise 1933 de ikmal edildi. Bunların her yeni gemileri olan Nelson ve Rodney 
atını§, olmaktadır. birisi yalnız 10.000 tonluk gemi ol- 23 deniz mili; Britanyanm en son harp 
. Zaten Japonya kendisinden önce is- makla beraber deniz üstündeki harp kruvazörü Hood 31 deııiz mili. Japon

!11 geçen iki devletle müsavi sayılma- gemilerinin en kuvvetlileri oldukları yanın en son harp gemileri Mutsu ile 
~-temin edemediği içindir ki deniz iddia. edilmektedir. Nagato 23 deniz mili. 
~asından çekilmişti. Almanya üç harp gemisi daha inşa Fransız ve İtalyanların şimdiki harp 

ıı .. ~' İtalya ve Almanya zaten etmektedir. Fransanın inşaat tezgah- gemileri birleşmiş Amerikanın sürat 
~gemileri yapıyorlardı. Rusya da larmda. üç ve İtalyanın iki gemisi var- ayarındadır. Fakat, İtalya inşa etmek
lt masını büyütmek için planlarını dır. te olduğu iki yeni gemi için 34 deniz 
atlrlatmıştır. Harp gemilerinin süratlerine gelin- mili sürat tasarlamıştır. 
~ l:>evletlerin bunlar için yüklenecek- cc; inşaat tezgahlarında olan gemile- Tonaj mukayesesine gelince şu cet-
lt Inasarif çok ağır olacaktır. Çünkü, rin elde edecekleri sürat hakkında şim vel bir fikir verebilir: 
'ttl~r harp gemisinin aşağı yukarı 62 Blrle•ml• 
ı:tı ilyo~ 250 bin Türk Hrasına mal ol- Brltanya Amerika 
.::• _ıhtiınali kuvvetlidir. Yalnız bu Ana gemiler 474750 455400 
'a ?ki. deniz inşaat programının - mü- Kruvazörler 351266 220275 
'a \Pi bır surette taksim edilecek olur- Tayyare gemileri 115350 92000 

90 - n~us başına yüklediği masarü Muhripler 199244 247190 
ltıY~edır: Amerikada adam başına 5, Deniz. altı 51 84 
dag\lterecıe 10, Fransada 7 1/2 İtalya- gemileri adet 

3 3/4 lira düşmektedir. 
)a 1936-937 devresi deniz inşa ati için o ta oya ın o ınl y e ın n 
ııli;.ll~ masraf yektlnlan da, şöyle- Geçen hafta biten İtalyan manevra
~· Bırleşik Amerika cumhuriyetleri )arından sonra, İtalyan genel kurmayı, 
~·.182.500; Büyük Britanya 439.062. memleket için yeni bir müdafaa planı 
ı~' Fransa 313.582.500; İtalya tasarlamıştır. 
'lt.~95'!.500; Almanya için hiçbir ra- Bu planın mühim kısımlarından biri 
~etj Zi~redilmemektedir. Rusya (as- de bir vakitler Napolyonun sürülmüş 
l>oıı llludafaa için) 3.885.000.000; Ja- olduğu Elba adasını muazzam bir is
lir:a (askeri müdafaa için 83G.250.000 tihkam haline koymaktır. 

a Adada faaliyet müthiş bir hızla iler-
.la~rle.r'§nı.iş Amerika, Britanya ve ]emektedir. Adanın bir tarafında olan 
ltlcil;nyazun harp gemileri ni.sbeten es- Portof errario deniz tayyare üssü ge-
1\irı. • Aınerikalılarm o l!lmıf gemileri- nişletilmektedir. Adanın öteki tarafın
~13 ttpt ve Amerikanın en son yapıl- da da ikinci bir tayyare üssü daha bü
la tlı'hlıeı olan V est Vircinya bundan yük hızla tesis edilmektedir. 

~ııe evvel in§& edilmi§ti İngiltere- Tepelerin düzeltilmsei için §imdiden 

J aponya 
272070 
213185 

99420 
124112 

57 

Fransa 
168328 
202339 
22146 
63328 

96 

l telya 
86532 
174824 

91488 
59 

dinamit işlerine başlanmıştır. 
İtalyanın istikbaldeki müdafaası sa

hil boyunca uzanmakla olan yüzlerce 
adaya istinat edecektir. İtalya ile Kor
sika arasında olan Elba adası bu pla
nın anahtar noktasıdır. 

Tasarlanan plana göre cenuptan hü
cum edecek olan tayyareler bombala
larmı ya adalann askeri merkezlerine 
yahut §Chirlerin üstüne atmak şıkla
rından birini seçmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Fakat bunun ikisini bir-
den başarmak imkanı yoktur. 

Bundan başka İtalya tarafından Ak 
denizdeki muhasımlara yapılacak her 

• 

-
ÇaırşaımlQ)aı©'Ja ~Dır seır~D açaD©'lı 

Fatihte Çarşambada uzun yıllardır sergi açılmıştır. Serginin açılış res:rin-
büyük bir gayretle çalışan biçki ve dikiş de Fatih kaymakamı Rauf ve kaza er
yurdu bu sene mezun olan on sekiz kanı hazır bulunmuştur. Meras~mde bu 
genç kıza dün diploma vermiş ve bu seneki mezunlardan Masume hı:- nutuk 
münasebetle, taleb:nin eserlerinden bir söylemiştir . 

.Atemkfut meJtuplacı: 

Tekirdağı kuş ye mi 
ih raç e diyor 

i ki memur mahkemeye verildi 

Ve bir~ garibe 
Tekirdağ muhabirimiz yazıyor: 

1 

Dünyanın en büyük ku~yemi yetişti-
ren memleketlerinden biri olan Arjan
tinde bu sene mahsul pek az olmuş ve 

bu suretle bölgemizden kuşyemi istek
leri çoğalmıştır. Tekirdağ bölgesinin 
bu seneki kuşyemi rekoltesi esaslı su
rette 80 bin çuval olarak tesbit edil -
miştir. Bu miktarın 30 bin çuval bor
saya arzedilmiş ve bunun 25 bin çuvalı 
da İngiltere ve Amerikaya ihraç edil -
miştir. Bu haftada limanımıza uğrayan 
Alman, Holanda, Amerikan vapurları 

külliyetli miktarda .zahire almışlardır. 

Bugünkü piyasada kuşyemi 11-12 
kuruştu. Kuşyeminin ilerde yükseleceği 
kuvvetle tahmin ediliyor. Bu yıl yağ

murların vakıtsız düşmesi yüzünden tar 
lalarda çıkan ot ve bazı haşereler dola
yısile buğday mahsulü neşvünema ka
biliyetini kaybetmiş ve köylülerimiz an
cak yiyeceğini temin edebilmiştir. Geçen 
seneye nazaran buğday ürünü 411 nis-

betinde olduğundan borsaya pek az 
buğday gelmektedir. Bu yıl Tekirdağ 

bölgesinde mısır bolluğu göze çarpmak
tadır. İlimiz mısır rekoltesi 300.000 çu
val olaı '• · · ·-, edilrr.iştir. 

Satcılara avam~ 

Yeni yıl üzüm ürünü olgunluk çağı
na geldiği için İnhisarlar idaresi bağcı-

lara avans dağıtmıştır. Yakında üzüm 
mübayaasına başlanarak şarap fabrik ısı 

faaliyete geçecektir. Bu sene bağlarda 

biraz vurukluk vardır. Mahsul az oldu-

ğu için fiyatların yüksek olacağı tahmin 
ediliyor • 

Tekirdağ piyasasında şimdi üzümün 
kilosu 12,5 kuruşa satılmaktadır. 

Hususi m uhas ebe m UdUrU 

Tekirdağ hususi muhasebe müdürii 

hangi bir hücum için sahil boyunca 
uuı.ıımış olan bu adalar ilk atlama adı
mı te§kil edeceklerdir. 

Görülüyor ki büyük ülkelerin bile 
müdafaa ve hücum pla.nla.rı zamanın 

~emsi Tümer icra tahsilatını vaktinde 

.1C: icra t::.:. -- _ ce mah· 

kemeye verilmiş ve muhakemesine baş
lanmıştır. 

RU, v at c UrmU mefhudu 

Rüşvet almak suçiyle 'ürmu meş

hud halinde yakalanan ve bir aydanbe

ri mevk Jf bulunan Tekirdağ idare he

yeti katibi Vefanın mevkufen muhake
mesine başlanmıştır. 

l s tanbul • Edirne yolu 

İstanbul-Edirne yolunurı .:irinci 
kısım betc:"t asfalt kaplamasın~ baş· 

lanmıştır. Şantiyede mütehassıs Malş

Tekirdağ Nafia müdürü Adli PC.:in as-

falt kaplama hakkında gereken tecrü
be ve intelemeleri yapmışlardır. Yo
lun her kısmında iyi bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. 

Köylerde sıhhi incelemel er 

· Köylilmüzün sıhhi durumunu ince• 

lemek ·ıe görülecek herhangi bir h . .a
taya icabecen muayene ve tedaviyi 

yapmak Czere Tekirdağ hükumet 
tabibi ca .. id, memleket hastahanesi da

hiliye uzmanı Dr. Lutfi Oğultürk tir 
haftadanberi Tekirdağ bölgesindeki :öy .. 
lerde tetkikler yapmaktadırlar. 

Bir garibe 

Tekirdağ memleket hastahanesin 3e 

bir garibe dünyaya gelmiş, MuraJb 
nahiyesind<-ı• Hasan kızı Asiyeden göz • 
süz ve t.iç kilo kafalı ölü bir çocuk 

alınmıştır. Çocuğu alan ve anasını k·:r

taran dört ay evvel ebe mekte~indcn 

mezun Memleket hastahanesinde staj

yer ebe bayan Melektir. 

şartlarına ve siyaset akmtııannm se
yirlerine göre değişmekte bunları za
man zaman yeni icabata göre dil?.el· 
mek lazım gelmektedir. 
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ZDbeyde babasına anlatıyordu : 
Ben sarayda bir esirim. ÖbUr eslr

lerle farkım şahane bir yatakta ağlayıp 
ıstırap çekmemdlr. 

- Neden gUlUnç ollun? Peklli muh
temeldir. Mesela onun yerinde ben ol
sam, buna asla razı olmazdmı. 
Mustasımm gözlerinden şimdi bir 

hiddet dalgası geçti: 
- Ne demek istiyorsun? Sözlerini 

anlayamıyorum. Zübeyde! 
- Demek istediğim §eY basit .. Me· 

sela ben senin kızın olmasaydım. ve 
sen benimle evlenmek isteseydin, im
hiru yok bmı.a razx olmazdım.. 

-Ya! 
- Senin karın olmaktansa ölmeyi 

bin kere tercih edercfim. 
-Neden? Ne sebepten dolayı? öyle 

zannediyorum ki hiç de çirkin, ihtiyar, 
fena bir el'kek değilim. 

- Bu ha.ika bir mesele .. Nasıl diye
y:im, belki kalıbın, harici şeklin fena 
değil; fakat için, ruhun çirkin.. 

- Ya! Hakknnda böyle düşünmek
te olduğuna katiyen ihtimal vermez
dim. 

- Ne yapayını! Bilirsin ki ben yalan 
söyliyemem, düşüncem), filaimi her 
zaman açıkça söyler bir insannn. üze
rim.de bırakmış olduğun, ve herkesin 
üzerinde bıraktığın intiba budur. 

-Acaip! 
- Orasını bilmem! .. 
- Sonra demin ağzından bir söz çık· 

tı. Bwıunla ne demek istediğini anla
mak istiyorum. 

- H nngi söz? 
- Eğer senin kızın olmamış olsay-

dım dedin! 

- F.;vet! 
- Bunu hangi maksatla söyledin? 

• İ' 

Onu anlamak istiyorum. 
- Hiçbir maksatla söylemedim. 

Rastgele hatmma geldi de.. 
- Hayır, hayır .. Bu sözlerinin altm

dıı. muhakkak surette giz.li bir gey var. 
Yoksa senin hakiki baban olmadığımı 
mı ima etmek istiyorsun? 

- Keşke olmasaydın! Senin kızın 
olmaktansa. alelade bir ada.mm. bir iş
çinin, hatta bir esirin kızı olmayı ter
cih ederdim. 

- Neden böyle söyliyorsun Zübey
de! Ben senin için az mı fedakarlık 

ynptnn. Neyin eksik? Neden şikayet 
edebilirsin? Bütün dünyada hangi genç 
kızın senin kadar kıymetli ve ~ 
mücevherleri var? Hangisi senden da
ha rahat ve dnha ~ahane yaşıyor? 
Hangisi senin yediğin yemekleri yi
yor? Hangisi senin giydiğin elbiseleri 
giyebiliyor? 

Ve sen. senin için yaptığım bu kadar 
büyük fedakarlıkl:ırn rağmen hala 
bana tariz ediyorsun, hi.lii. bana beni 
incitecek sözler söyliyorsun. 

- Bütün bu söylediklerinin ve feda· .. 

klrlık diye aaydıklarmm bence ze?Te 
kadar ehemmiyeti yoktur. Ben, bana 
vermiş olduğun mücevherleri, süslü, 
sırmalı, altın işlemeli elbiseleri sana 
derhal iade etmeğe hazırım. 

Evet., belki dünyada hiçbir kız be
nim kadar debdebeli, zahiren benim 
kadar rahat yaşamıyor, bu doğrudur. 

Fakat ben, altın kafes içinde yaşa
yan bir kuş gibiyim. Bütün maddi ih
tiyaçlarım fazlalaslle temin ediliyor. 
Bunu inkar edemem. Fakat manen 
tam manasile bir esirim. 

- Sözlerini anlayamıyorum. 
- Sözlerimde anlaşılmayacak bir 

§eY yok. Burada bir esirden farksız bir 
ömür geçiriyorum. Dışım rahat fakat 
içim azap içinde .. İnsanlık hislerinden 
tamamile mahrum bir halde yaşıyo-
rum. 

- Yine bir §eY anlamadım. 
- Anlamak işine gelmiyor da onun 

için anlamıyorsun. Yoksa sözlerim çok 
basit ve açıktır. Mesela benim için 
sevmek denilen §ey memnudur. 

- Sözlerini şimdi anlamağa başla
dım. Galiba evlenmek istiyorsun! 

- Yine anlamadın. Evlenmek bil.§· 
ka, sevmek başka §eylerdir. Esasen 
ben evlenecek olsam, beni kime vere
ceksin? Muhakkak surette ihtiyar, sa
lak, budala bir vezirine, yahut bunla
rın §Inlarık, arsrz, aptal, dejenere ço
cuklarma. değil mi? 

Halbuki bence böyle birisile evlen
mek, ölmekten bin kat beterdir. 

Halife hiç ses çıkarmadan kızmm 
sözlerini dinliyordu. ZUbeyde devam 
etti~ 

- İşte ne derece betbaht olduğumu 
görliyorsun. Ömrümü körletiyorurn. 
Öbür esirlerden farkım onlar müteva
zi bir yatak içinde ömürlerini geçiri
yor, için için ağlayıp ıztırap ~ekiyor
lar. Halbuki ben aynı şeyleri ealıane 
bir yatak içinde yapıyorum. 

Benim için sevmek, benim için sev
diğim bir erkeğe kavuşmak, onunla 
evlenmek, evlenebilmek bir hayaldir. 
Bana bu yasaktır. 

Halife Mustasrm hiç ses çıkarmadan 
kızının gözlerinin içine baktı. Sonra 
sordu: 

- Yoksa biri!Jini mi seviyorsun? 
- !! .. 
- Cevap versene! 
-Ne dedin? 
- Yoksa birisini mi seviyorsun di-

ye sordum. 
- Ne için soruyorsun? 
- Öğrenmek istiyorum. 
- öğrenip ne yapacaksın? 
- Bu, benim bileceğim iş. 
- O halde öğrenmiycceksin ! Söyle· 

miyeceğim. 

(Devamı var) 
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Büyilk hanımefendi koltuğa blb:Ul-ı 
müş susuyordu. 

Odanın içinde ağır ve aaabt bir hava 
esiyordu. Kavganın kopacağını hlaae
den İsmet hanım, belli ki, ilim mecra
sını değietirerek işi önlemek istiyordu. 
Durmamacasına konuşuyordu: 

- Bak anne, göreceksin bu sene ls
tanbul ne kadar değigti. Eski hay huy 

kalmadı. Güzel tuvaletlerde görUlnıez 
oldu. Herkes işin ucuz tarafında.. Ne 

yaparsın, kriz varmış. Dükkaruarda 
kuş uçmıyor. Mnnmafih sıkılmazsın. 

Arzu edersen bol bdl davetler yaparız. 
Ahbapları dolaşırız! 

ftıtfyar kadm, kaşları çatık, asla 
tavrını bozTl1a.tian portakal soymakla 
meşgul .• Ah! Kızı ufak bir falso yap-. 

da ağzını açmağa veırile bulsa, neler 
söylemlyecek neler.. Zamanlardanbcri 

içlnl kemiren şeyleri bir bir anlatacak. 
Onda hoglanmadığı hareketleri tenkit 

edecek velhasıl adam akıllı çatac " ... 
Fakat lametin mahirane konuşuş tar
zı o anı mümkün mertebe geriletiyor. 

Annesinden iglteceğl nasihntlar 
azarlar, paylar neye yarar? Bir saniye 
bile anlqmalanna imkan var mı? 

Fakat artık Hacı HUsnU paşanın ha
reminin sabrı tükendi. Ters bir sesle: 

- Düştindüm. Önceki niyetimden 
sarfı nazar ettim .. tstanbulda buluna
cağım mUddetçc hep sende kalacağım. 
Hemşireye gitmekten vazgeçtim. Ne 
denıin? 

- Tabıt değil mı anne! 
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Hatıralarını anlatan·: EFDA'f.a TAl.hT -192-
.. aıf. 

Yazan: IHSAN~ 

Oldüğünü tesbit ettiğim seki:ı 
öldü 

- Doktor işini bitirdikten sonra cese· - Sen apğıya in de bu beriOeri 'I 
yüz ellinci insan 

- Sarho§ muydu onlar. 
- Sarhoştular. 

-Yapyor mu? 

- Bilmem. 
Onbaşı Kooper yerde upuzun yatı· 

yordu. Gözleri açık ve hareketsizai. Yü-

zü balmumu gibi sararmıştı. Krokerde 
muntazam bir sıhhiye teşkilatı vardı. 

Fakat bu kısım İngiliz nakliye ve tele

fon bölüğile işgal edilmiş olan şimdiki 
Novotni otelinin bulunduğu binada 

bulunduğundan doktor ve sıhhiyenin 

gelmesi beş dakika kadar sürdü. Kooper 
Başçavuş Raytm fevkalade samimi ar

kadaşı idi. Doktor gelinceye kadar yara
lının başucunda tepindi durdu. Çünkü 

ikisi de tskoçvarun ayni şehrinden idi
ler. Bütün harp senelerini bir kardeş 

gibi beraber geçirmişlerdi. Bu itibarla 
onbapnm vunılmasr kendisini çılgına 

çevirmişti. İkimiz yaralının başında 

bekliyorduk. Polisler öteye beriye koşu 

yorlardr. Aşağıdan, bodrum katından 
hali sesler geliyordu. 

GUrültWerden nUmayi§çilere bili da· 
yak atıldığını anlıyordum. 

Bu sırada dairenin doktoru gözlüğü
nü tutarak kota koşa geldi. Hepimiz 

heyecan içinde bekliyoruz . .içimizde on
baııyı kurtarabileceğimiz baklanda za-

yıf bir ümit var. Belki öldU, belki öl· 
mek tlzeredir. Doktor yaralının nabzını 

tuttu ve kulağını kalbine koyarak din
ledi. Çavuı Rayt ile nefes almadan ne· 
ticeyi bekllı':omı;. Doktor oo.pqmJV, il.ze 
rinden kalkarken yihU tamamen değiş· 
mİ.§ti. Garip bir eda ile mırıldandı: 

-öHU 
Ve sonra illve etth 

- Son d8rt senede öldüğUnU teıbit 
ettiğim sekiz yUz ellinci insan •• Onbaşı 
Kooper 8ldll. 

Kendimi tutamadım: 

- Zavallı Kooper diye bağırdmı. 

Baıçavuı Rayt kaybettiği hemıerisi-
nin cesedi batında sessiz sessiz ağlıyor

du. Daha birkaç dakika evvel aramız· 
da dolaşan bu güler yüzlü, sıhhatli ve 

kuvvetli gencin birdenbire hayattan 
çekilip gidivennesl acınacak bir şeydi. 

Doktor tekrar ölUnün il.zerine eğildi. 

Ceketinin düğmelerini çözdü ve göğsü

nü açtı. O zaman, tam kalbinin üzerin· 
de a§ağıya doğru derinlemesine açılmıı 

büyük bir yara gördük. Vücut, fışkı
ran kandan kıpkırmızı kesilmi§ti. Yara
dan hata azar azar kan sızıyordu. 

Bu manzara tahammül edilir bir şey 

değildi. Baırmı çevirdim ve arkada d!;t
ran polislere emir verdim: 

- Rahatsız olacaksın ama ne yapa-ı 
lım! 

Hücum başlamıştı. Genç kadın işi 

anlamamış gibi güler bir ye vo sakin 
bir sesle cevap verdi: 

- Alay mı ediyorswı anneciğim? 
Burası senin evin değil mi? Seni çatı
mın altında görmekle ne kadar mem
nun olacağımı bilemezsin! 

İhtiyar kadın yan gözle kızını süz
dü. Bu sözlere pek inanamıyordu: 

- MalUm! Fakat benim içim rahat 
değil! Bu sabah ansızın geldiğim vakit 
seni müşkül vaziyete sokacağımı ta
savvur edememiştim .. Tasavvur ede
mezdim ki.. 

- Genç bir kadının zevkleri ve his
leri olabileceğini değil mi? Llikin bu 
bahsi bırak, emin ol ki doğru söyliyo
rum. Birlikte yaşamamıza hiçbir ma
niim yoktur .. Anladın mı anne .. Hiçbir 
mani yoktur .. 

- Olabilir, olabilir .. 
Lak"n bu İsmet de ne garip kız! Sa

bahki hadiseyi ne çabuk unuttu. Aman 
Allahım ! Hacı Hüsnii pa§anın çok 
muhterem haremi olup da böyle şey-

di odaya alınız. isticvap et. Sonra beni gör.. _.JJ 
Çavuş Rayt şaşkın ve elemli sordu: Ballar o kadar hırab idi ki ~ 
- Şimdi ne yapacağız.? durmağa gelmezdi. Cinayetin J(fOP"-

- Sen git 1 Uzillme, ben icap eden içinde olma11 onu çok kızdırmıttl· ~ 
etdbirleri alırım. kil kendisine pekali: 

-Herifler aşağıda. - Sen işgal kuvvetlerinin ku~ 
- Onlan ben görllrUm. r 
- Dayaktan öldüreceğim ontan.. r.ısın ama, dairenin içinde cinayet~ 
- Ne lazrmsa beraber yaparız. yor. Bu nasıl idare? diye sorabilir! 

411t' 
- Arkadaşıma kıydılar. Ben aıağıya mahpusların bulUJl ~ 
- Evet, çok yazık oldu. kata indim. Vaka kahramanları fi 
- Hem de hiç yilzünden... kiti küçUk meydanda ayakta dUf'J ~ 
- Onlan neden yakalamak istediniz lardr. Heriflere o kadar çok dayak> 
- Sokakta sUkCinu ihlal ediyorlardı. mıştı ki bitkin bir halde idiler. E . 

isimlerini, hüviyetlerini tahkik etti? - Ne yapıyorlardı ? 
- Bağırıyorlardı. Ellerinde bir bay- Sonra istcvaba başladım: _::. 

rak vardı. Adeta nümayiş yapıyorlardı. - Neye sokakta bağtrarak geçir 

Bir hadise çıkmasından korktuk, onları 
yakalamak istedik. 

- Sonra? 
- Kendilerini mUdafaa ettiler. Zorla 

içeri getirdik. Burada gene polislerle 

dalaşmağa, dövüşmeğe ba§ladılar. Bu 
sırada Kooper etrafa yumruk atarak on

ları susturmağa çalışıyordu. Bir aralık 

nasıl oldu anlayamadık zavallı arkada -
şım kalbini tutarak: 

- Vuruldum! diye bağırdı ve yere 

yuvarlandı. Yerde bir bıçak bulduk. 
Kim vurdu? O karıııklıkta farkına va

ramadık. 

- Kaçan oldu mu? 
- Hayır! 

- O halde mesele yok. 

KATlLLERlN iTiRAFI 

Doğnı yukarı kata çıkarak hldiseyi 
Ballara anlattım. Fena halde c:anı sıkıl
dı: 

- G8rüyoraun ki korktuğumuz başı
mıza ıeliyor. Bize bile binamızda teca
vüze kalkıttılar. 

Miralayın bu vesile ile halkı tazyik 
edecek kararlar almasından korkarak 
dedim ki: 

- Bu bir iki sarhogun işi •. Şarkı söy
liyerek, bağırarak yoldan geçiyorlardı. 
Bizim polisler bunların hareketlerine 

mani olmakla kalmıyarak kendilerini 
birer anarı:ıist zannile yakalamı§lar. Üs· 
telik içeride döğmeğe kalkışmışlar .. 
Bu gibi hadiselerin her zaman tekerrür 
edeceğini b~n pek tahmin etmiyorum. 

- Tahmin etmiyorsun ama olacak. 
- Ben de bir arkada§ kaybettiğimize 

çok yandım. Fakat böyle vakaların te
kerrür etmemesine çalışırız. 

dunuz. 

Biri cevap verdi: 
- Donanma yapıyorduk. 

- Ne donanması? .. ~ 
- Ne donanması olacak. Biz Tur ıcıı' 

Grdumuz harbi kazandı. Esaret~en ~ 
tuluyoruz. Sevindik. Biraz keyıf1el1 
Geziyor, şenlik yapıyorduk. 

Bir diğeri lfifa kanştı: i# 
- Hakkımız yok mu, burası b 

memleketimiz değil mi? 

Uç üncüsü de bir sual aordu: •r 
- Kime sataştık ki bizi yakaJarııl~ 1 

tediler? de' 
Dayaktan çok canlan yanmıştı· >- lı' 

ta isyan halinde idiler. Onları, ınulı'ıır 
bet, hürmet ve sevgi histerile seyre 
yordum. 

J"'akllt ne sare ltl kar~1ı:uıtıf.a off 

giliz memuru olarak bulunmağa ın~ 
burum. Sert bir sesle onları susturd " 

H tUfl" 
- Bırakın bu saçmaları.. er rl 

rezaleti yapıyor, üstelik sızlanıY~ 
nuz. Adam öldürdüğünüzün far 
mısınız? 

Uç tanesi birden cevap verdi: 

- Biz adam öldrümedik. 
- İngiliz polisini kim bıçakladl~ 
Kısa boylu, kıvrık san bıyıklı S:,:.e 

bir genç dişlerini gıcırdatank 
verdi: 

-Beni 
Ben öbürlerine döndüm: 
- Doğru mu? ~~ı 

Fakat cevap vermeden gene o • ı/ 
- Ben diyorum bet Ne diye ıııUI~ 

tik gibi çene yarıştırıp arkadaılarl ~# 
yorsun. Herife bir bıçak salladıın. ı;I 
mü? 

- öldU. Şimdi ne yapacakıın? il 
- Geberdiği iyi olmuş! Allah JrC - Zavallı çocuk 

Ballar biraz düşündükten sonra de- -Peki, neye yaptın bu igi? _.,.,J 
di ki: (Devamı ':_-

.-..c:;:== 1 -~; 

lerle karşılaşmış olması doğrusu~ duğundan kendisinden hiçbir ınilS' ,J t ~ 
lir, yutulur işlerden değil! Tekrar öf. ha beklenemezdi. İsmet hanım ne ~ 
kc ile yanakları kızardr. Gözleri alev sa affolunmayacağmı anhyordU·~ ~ 
aaçmağa başladı, dudakları büzüldü. Elini silip kahvesini içtikten ".., ~ 

Annesinin coştuğunu gören İsmet koltuğunda kımıldamaksızın :,_iJ . 
yemek masasından kalktı: çekmeğe başladı. Biraz kısılı~. te ti• i ' 

- Anne, hava güzel. İstersen kah· bir mana ile kızına dikilen go~~ıJI ~ 
veleri balkonda içelim. Sigara paketini nun modaya uygun kıyafetini ıs~ 
götüreyim mi? la süzüyordu. Etek fazla kalkık. dlr' 

_ tnşallalı kimse gelmez! lar meydanda, dekoltenin de b~ tıt' 
A cesi caiz mi? Hele dudaklarde.1<1

• -A-1 - man anne.. ısıv 

- Ne bileyim? Belki bir beklecıığln naklardnki boyalar? Paşa me 6ı'. 
vardır! başını kaldırsa da kızının halini g 1 

- İnanılır şey dcg~ il.. lnsan bir 
- Hayır hayır .. 
Hep hay:?.tlnrı böyle gelmek i1ltimali de bu kndar değişirmiş demek·· tJf 

olan misafirin korkusile mi geçecek? - Demek çok değişmişim. Jlı 
Ne olur biraz kızının kalbini anlasa! lamı~ mıyım, güzelleşmi§ mi.'! IfPI' 

İsmet, annesine bir genç kadının - Bilmem .. Herhalde eskı ~· ~ 
eser kalmamıfj. Bambaşka b1r 

zaafları olabileceğini telkin etse, ka-
bul ettirebilse.. olmuşsun. 

Lakin; merhum Hacı HUsnü pn.§anın - Ben de bu fikirdeyim. ~ 
haremi Zübeyde hanımefendi bunları Bu cilmleyi ağzındaıı kaçırır &ti 'tf 

maz dudaklarım ısırdı. Ok ynYd ·' 
ihata edecek bir devirde, bir muhitte ·ne J1' 
yetlşmcdiğ: gibi, artık saçln.rı ağar- lamış, 7.Ubeyde hanımm knlb1 

mış, eski tclflkkileri içinde nuh der lanmıatı. 
peygamber demez bir hale gelmi§ ol-
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Afyon vüzünden 

Bu biı1 dans 
adıdır 

Macar saınıatkA· 
rının bu danso af
yonla mücade"--
nln en güzel 
bir örnegldlr 

~Iüm 

1 - ç'Oliı ile 
dana,, tıumaraaıt1 -
dan bir safha ! -
Matmazel Kittisi
ma numara.smıt1 

burasında tam bir 
ölünün şekil t1e 

şemailini a.lmakfa. 
dır. 3 - işte bura 
da da kendini "6-
lümün pençeaine,, 
vermektedir. 

Sanatkar, dansının ilhamını, bu ahşkanlık 
YUzünden gözlerini kapayan bir arkadaşının 

ölümünden almıştır 
~ 1'uuai ~m.i.ein mek-ı ta ancak bu kunı kafanın ~il ~t~.ği ( tınldığı bir hastahaneye göttırll_!!.ü. 

) aeamet sayesinde dayanabildiğini goa- Doktorlar bana onun gifa bulmaz bir 
4fJon ve uyu§tunıcu maddeler aley- teren hareketler yapmaktadır. derde dil§müş olduğunu söylediler. 
~ hiç söz söylemyien yalnız dans- "Al'yon ölümü dansı,, adını verdiği Meslektaşımı teselli etmek için haf-
ı.rue tezahüratta bulunmak U7.ere bu danam kendisine dünyada büyük talarca müddetle senatoryoma gittim. 
~ aehlre dolatan Macar ~ bir töhret temin etmiş olmasına rağ- Kızın aklı ve maddi ıztıraplan daya
~ limdi oyunlarını Londrada men matmazel Kittisima uyu§tunıcu nılacak gibi değildi. Kucağımda öldü
,._,_.· _-: Bzit .. ,. ..... d 

1 
t k--' maddelere kartı bu kadar ş:ddetli bir ğU zaman, ben de afyona kup olan 

-~. .._..,... eve mer ca1- kin d .. 
lala llleraklı1an böyle bir geyi birinci UYJn8.JlUI olınagı çok . istemekte- tiddetll mücadeleye elimden pkUği 
&.._ ~ ı..ı tm kted" 

1 
dir. Balan guetecilere ne diyor: kadar yardıma karar verdJm. 

~ &1 aeyre e ır er. 
11.t,,, • .ı Kittiaima - Danamı pek öyle hop gidecek bir Bu i§te belki bana inammyanlar ba-
~. 'blıtık ıztirap ~ = numara değildir. Onu temsil ederken lunur; fakat bütün Avrupada çok be-

~yan bir arkadqmm ölümünden bufazlharea birk ~k duymamaktayım. Eğer fenilen danslarım kuvvetli bJr kan'"'ut 
~ almıttır· epr 0 ım afyona kar- etlerimle afyonkeelere mane- ve .ima.Da istinat etm111ydl nud 11111-

, lltmeaeYtti bugQn dtln _ vt_ bir surette tealr«tJ.tfme, ve afyonu vaffak olurdu. Afyonkeelikten ölmenin 
~ blr B&D&tkln W::::: Kien ~ tatmamı§ olanları da ona kar§I tiskin- verdiği ıztıraplan ifade edebilmek için 
-., 0 ttisi- d1rmeie yardımda bulundufuma inan- onu görllp hlS1etmig olmak llznnchr. 

genç kadım haftalarca aenator- mazsam, bu danaı k&tiyen yapmamnn Ben kendimi çok hassu ve teemrihil 
ziyaret etti ve ölürken yam ba- -- .. ' illada bulundu. .mabnuel Kfttislma men.sup oldugu ylllmek bir artist olarak takdim edecek 

llacar dan8öz bu ölümden o kadar revtı kumpanyaaile lskenderiyede ~ detilJm; böyle bir iddiam yok. l'akat, 
'er duym1Jltu ki bir müddet sahne nede iken arkadaglarmdan birinin af- dwlardan aonra maneviyat beJmnm. 
~d yon tiryakial olduğunu anlamıştır: dan 0 kadar ha1s1z ve bltgin düterlm 
~"eler ealnevvazghineeçkerenfk, uyuşturul cu - O çok gbe1 bir kızdı. Haklld ia- ki ekseriya giyinme odama bir doktor 

~ o erans ar ver- t. dat 
'V'e buna mttpteıi olanlan kurtar- ı ve iktidar sahibi dansözdü. Sah- çağırmak mecburiyetinde kalınm. 
çalıfmak için dünyayı dolqma- neden hariçte daima bitkin ve be7.gin Klttislmanm hakikaten yalan dam-

kan.r verml§tl. Sonra biltt1n _ dunır, sahnede ise canlılığın ve ateoin lanm görenler kendisinin de bir vakit-
~ bir dana repertuvan h~:e timsali olurdu. Onun böyle çifte şahsi- ler afyonkeelik yapJDJ§ oldufmıu iddia 

U etmeği daha muvafık buldu. yeti beni hayrete dUtilrilyordu. Bir ediyorlarsa da Imcağız şimdiye kadp 

' onun meslefi idi ve u)'Ulturucu gün onu afyon alırken yakaladım. Bir bunun bir r.erresini bile tatnue deill· 
~er aleyhine kendisinden çok da- kaç hafta sonra da afyonketlerin ya- dir. 

~;!~:.:_dlllim.aııaten Taç giyme merasimine 
tı.~ gtln(l münekkitler sütunlar h ~ '-' r l ı k 
' lik Verdiği temsilde halk o kadar 

~r olmuştu ki, dana bittikten 
~ tiyatro salonunda dakikalar"'' 
~etle hiçbir hareket görülmedi; 

aes işitilmedi. 

~I gUnU münekkitler sütunler 
.. ı. .. ~Y&zılar yamılar; ve afyonkeşll
\ ~ bundan daha tesirli propagan-
~ olduklarını söylediler. 

t.: ~bJAde eeyleri çabuk takdir eden 
~ Kittiaim•nm yalvarmakta 

~ anladılar. Britanya münek
~ onun ifade iktidarmı methetti-
..:..~ yUzil ve çok mütenasip en
~ kitap ve hatiplerin yaratabl-

"' tealrden çok daha mühim ne-
elde ediyordu. 

~erinde tebeşir, bir kuru ka
llııı..~ ~ 'Ve Vilcuduna aanlmış siyah ku-
~ batka bir şey kullanmamakta-

1 ,, ' ••• , r ' ,,,,,,, ,, 
• 

SUADIYE PLAJI 
BU AKŞAM Sanat:karıar 

ii gecesi 

l
il Memleketimizin en maruf sanatkirlan bir arada. Bayan MUALLA ve ar
"I Jradatlan, beıteklr tanburi SALAHADDiN, ıoliat MUSTAFA ve arkadq-

11 
lan ve bir çok maruf sanatkarlar. Maruf hakemler huzurile bayanlar ara
ıunda güzel ses müsabakası yapılacak, ve birinciye SUADtYE BULBULU 

.i namı . verilecektir. Duhuliye yoktur . .. ..,. _________ maım:s----= ::... a:a:s::::r.::-.::a..u:ıı•== 

lstonbul Deniz ı ... evazımı Satmalma 
; · Komisyonu IIAnları .- : 

. . ) ; ..... ·' 

Cinai miktarı ve talamin mauakkat 
ölçüsü beJeli teminatı 

Lira Kr. Lira IEr. 
Zeytin yaiı 20000 kilo 10200 00 765 00 

Sabuı. 30000 ,, 9600 00 720 00 

münakasa gün o.a 
saati 

28/ 9/ 936 cumartesi 
10,5 

26/9/938 cumartesi 
11,5 

Yukarda cins ve miktar lan ile tahmin bedelleri ve muvakkat 
teminatları yazılı olan iki kalem erzak hi~lannda gösterilen sün 
ve saatlerde kapalı zarf uauliyle alınacaktır. Bunlara ait tartnaınd 
komisyondan her gün paruız verilir. 

isteklilerin 2490 • a&J'llı kanunda yazılı vesikalarla teklifi ha• 
vi kapalı zarfı belli sün ve saatlerden birer saat evveline kadar K& 
aımpaıada bulunan komisyon baskanlıftna •ermeleri. (1097) 

Marmara D••üoanrı Satınaıma ko
misyonundan : 
Cimi lıiloaa T. Bedeli Jf. teminafl elmiltme ıelrli eMill-

. - rneP,.Oll 

Piri~ S0.000 
l.h «.. Lira K. .ıi I 

12500.00 937.50 liapalı zarf 24/9/931 
s. 11J 

Sade yalı 25.000 21250.00 1593.75 ,, ,, ,, ,, " 
S.14 

Kuru üzüm 10.000 1800.00 135.00 açık eksiltme ,, " 
S.18 

ZeJtin tanesi 25.000 8250.00 468. 75 kapalı zarf 25/9,'938 
s. ııı 

8.000 ~.00 330.00 açık ekıi!tme 
.. tt " 

s. 1a 
Saln.a 25.000 8750.00 158.25 bpalı zarf . " s. 14 

Yubnda cim ve miktarlan yazıb 6 kalem erzakm prtnamelr 
rine ı&re eksilbneleri hizalannda ıösterilen tarihte lzmitte tena• 
ne kapısında üsaübahri satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şart
nemeleri koaüqoadan laedelsia alınabilir. lateklilerin teklif mer 
tuplanm Ye kanuni belıel.-ini aJ'ni sün ve aaatten bir aaat enelill&' 
kadar komisyon reisliğine vermeleri. (1043) 

Mevslmllk yeni modellerimln 
geldlQlnl sayın müşterilerime 

arzederım 

~ 
Y. ~uz IEZIN 

T-ElaZI 
lsfantial Yenlposlahane karpmuta Poto Nar yanm·cla Letafet JianmC1a 

lstanbul Süel Konalı için 250 
adet altlı ilstlü karyola 10 - 9 -
1936 pertenbe sünü saat 14,30 da 
Tophanede sabn alma komisyo· 
nunda pazarlıkla almacaktır. Tah
min bedeli 4125 liradır. ilk temi· 
nab 309 lira 37 kuruttur. Şartna 
me ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni ve
sikalariyle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (115) (1068) 

1 •• Ciiiilil'lillllll::WWllUiaAlllWlll==::=: 

Necip Bey 
Diş Macunu 

• n r il Diş Hakimi =i 
il Ferit Ramiz İl 

Yüksek aileJ~rin ve bilhassa 
gençlerin lezzet ve kokusunu ee
·-" seve kuJlandığı yegAne dit ma
cunl~dur. Dişleri heyazlatır mir 
roplan izale e<!-er. Türk malıdır. 
Her yerde b..ılunuı. 

1 " :! Tilnel lstiklAl Cad. Rüştü paşs 5i n •• 
I! Apartıman Tel. 43413 !! 
: ••• uwwwarnrnnn:mı::..u:::ı:.ı ssa:::::: 

Op erat:ör Drolo 0 Fiatı 15 kuruıtur. 

Doktor - Esk 1 kitap alınır 
SDreyya Alamal Eski ve yeni barflerıe ttırkçe ve 
Muayenehane: Beyoğlu • Partna ba§ka llaanlarla yazılmJI ber tOrW ki-

Bu aı Kral sekizinci Edvardın tac ginne mermimi için 1ıa::ırlanmal.ıadır. kapı tramvay durağı, Roma otel ~~;~~ Bir kartla adresi blldirmei 
Burnunun önünde sallanacak bayraldardan, kulağının dibinde gümliyecek yanmda 121 birinci kat 3-8 Adres: htarıbuJ •-'--- =",... •iDi 

d. •. 11_.1_ .. lune · · · ._ı: ·--L Her ıGıa 15 - 20 ye kadar n.uaana ~- Miti GVIU6CllVUP ~ mea ı~n 1C1Hn& 11e ANVİ1.e ~r.. , .. ___________ .;ı numara lnlnllp titapb.,,... · 



ıo 
= 

18,SO - 19,30 çay s:ıatı, dıuu mualldııf, 19, 
30 - 20 çocuklara. masal (Mesut ccmlJ, tnra. 
fnıdıın), 20 • 20,20 Türk musiki heyeti taro... 
fmdaıi klılifk eserler, 20,40- 21 Milnfr Nu 

rettin tarafından ha.11< §arkıları, 21 • 221,30 
ı;l~kla keman, pfynno solo, 21,SO _ 22,SO 
stOdyo orkestrası, 21,30 - 22,SO stüdyo or. 
kcstrası, 22,30 23,30 Anadolu ajansı haber 

Itri. 
'\İi"ANA: 

18,05 bir sanntkO.rı ziya.ret, 18,20 konser, 
19,05 konuşma., saat, haberler, hava raporu, 
20,15 ak,am konseri, 21,40 eğierıcetı yayın 

SiNEMALAR 

TOHK 

MEi.EH 
ll'EK 

Sl ,.-•• 

\'Jl.IJl'L 
'l'AN 

AS'i'tmf A 

BEYOCLU 

' Bir saatlik milyoner ve 
Gece yarısında bir ses 

ı Programını bildirmemiştir 

ı Satılık~ 

, Kıllı davası ve Dcl1 ltt&l 

Kotscm. 
ı Bildlrmcmıııur. 

ı A§k ölilnce 

ı Ö1Um kervanı, ~ro. Hot.. 
glbsonun intikamı. 

ISTANBUL 
21,W scn!o:rtfk li6nfier, haberler, hava rapa. MfW ı Ôlümden 
ru, 23,15 eğlenceli konser, 24,05 konuşma. 

!!4,20 konserin devamı, 1,05 ulusal musiki 
't,'rıımo!on"ıa), 
llUDAI'EŞTFl: 

1111:.AL 
adam ve Zozo 

ı Jandark ve 
resmi geçidi 

18,20 Macar §&rkıları, konferans, 19,35 Al.El\Jl>AR ı Aşk bandosu ve Ölüm
den korkmayan adam 

t Bogazıçı ıarkıeı ve 'Vab§i 

pf ynno konscii, koruerans, 2'0.:J5 &rııtri6!on 
Eiyruı#, habefler, haoorler, 22,-0S opefa orltcst. A:t.AK 
rlll!t, 23,35 cazband takımı, 24,15 çingene mu 
d1d.!ıf, 2.10 son liab'etıer, 
HÜKREŞ: 

KE."llALBEl' 
ler bUcum ediyor 

• Alibaba (türkçe) 
Kahraman tay 

OSKVDAR 
19,05 orl:estra ko~ri. havadis, 20: kon .. 

ııertn devamı, konferans, grnmo:on, rneltluP 
kıfüısu, 21.35 keman k0Il3erl, 22,10 şan kon.. 
Ecii, 2'2ı35 haberler, spor, 22,60 kUç'llk ofkes HALl'.l 1 Wonder Bar 
tra, 23,150 frnnsızca ve alma.nen haberler, K A R A G O M R O K 
ı·~u:ts (P,T,T,) f 

19,05 orkestra konseri, havadis, 20,40 or. 
kcstra konseri, turizm haberleri, 21,20 gra

t Kervanlar def inesi 

BALAT 
mofon, ıarkılıı.r, 21,85 scnttmık konser ('VIŞI. &ıtW TivoU crunbazhanesı (tUrk 
oen) 23,05 skcc, Z3,35 bqvadt-cı, Amerilta ha-
terleri, 
ı:OMA: 

19,2:S ya~cı dnterde konuşnıtı., turtzm 
l!aberlcrl, 20,25 cğlcnccll muııtkl, frn.nsızcıı. 
haberler, 20,25 yunantatan içln yayın, ha.va.. 
&, gramofon, 21,45 orkestra koru:erl, 23,05 
p.rkılar, 23,35 knrı"ık ltonscr, 24,05 havadis 
24,20 dans mustktn, 

Kayıp aranıyor 
9 ay mukaddem Eskişehirdcn lstan 

bula gden, karakalem ve karikatür res
samı bir atyağr takma 21 yaımda Haşimi 
arıyorum. Kendisinin veya kendisini bi 
}enlerin insaniyet namına ~stanbulda 
Ankara caddesinde Vıakıt propaganda 
servisine malumat vermeleri rica olu -
nur. Eniıtcsi Şahin 

Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha· 
cet yol:. tşte; havalandın). 
mış yeni Tokalon pu~rası
nm garanti muhassenatı 
bunlardır. Bu cazip hava
Iandınna usulü Parisli bir , 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzarında 
kullanılmaktadır. İşte bu. 
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

çe) ve Patron olsaydnn 

DUmbUUU ve arkada.,la.rı 

TiYATROLAR 
•ntnır:r.r.r:'l':r.,_ liADIKOY St1REYY ADA 

HALK OPERETl 
Buakşam saat 21,45 te 

RAl.IMET \fFENDl 
Yarm akşam Beylerbeyi 

iskele tıyatroııunda 
ŞIRlN TEYZE 

iş arıyor 
Eski ve yeni ttlrkçeyl okur yazarım. Her 

1~ elimden gelir. :tstanbulda. veya taşrada 
çalI§Irllll. Adres: Ankara caddesi Orhanbey 
ııan {Pak • Ar) atoıyelline mnracaat. 

lik tab.1kası ile kaplaı ve 
yüze tabii hir güzellik v~
rir ve modası geçmi~ ve 
yüze bir makiyaj şekliıj 
vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu )'errl 
Tokalon pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabh 
derler. Artık (le parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yağ. 

murun ' tcrlenmin icrnVJ 
tesir edemiycceği mat saf 
ve sevimli bir ten göı ünt!· 
cektir. 

Hususi idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin eylül 936 üç 
aylıklan 8 eylül 936 6alı gününde n itibaren Ziraat Bankasından ve
rilecektir. Aylık sahiplerinin Ban kaya müracaatları ilan olunur. 

,{B) .. 0079). 

HABER - AICşam Postası 

, 
Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona tnhisar mamulatından 
LİKÖR, ŞARAP, KANYAK, LUKS StOnRA, AV MAT .. ZEMESt verilir. 

ikramiyeli 

YENiCE 
• 

Aynea: Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaşında çeknecek BÜYUK YENiCE P1 
YANGOSUNDA Fordor Turing l 936 modeli zarif bir Fort otomobili veya bunun yerine bir Fort kam· 
yonu veya Fort traktörü, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAATLERİ, lÇK1 SER· 

400 ton yulafa talip çıkmamıt· 
br. Pazarlıkla alınacaktır. Pazar
lık günü 2-10-1936 cuma gü
nü saat 15 dedir. Yekun tutarı 
17480 ilk teminatı 1311 liradır. 

Belli gün ve saatte taliplerin 
Kırklareli tümen St. Al. Ko. na 
müracaatlan. (1072) (273) 

• IJi. • 

Pazarlık ile 7000 kilo ıabun 
satın alınacaktır. Eksiltmeıi 14 
eylül 936 pazartesi günü aaat 16 

dadır. llk pey parası 200 liradır. 
!Jeller ltilosunun muliammen fiatı 

38 kuruıtur. Şartname ve evsafı
nı görmek istiyenler her gün ko
misyonumuza gelebilirler. Eksilt
meye girecekler ilk pey parasına 
ait makbuzla belli gün ve ıaatten 
evvel Çorluda Kor. St. AL. KO. 
da bulunmaları lazımdır. 

(279) (1073) 

••• 
Ankara levazım amirliğine 

bağlı kıtaat ve müessesatın ihti· 
ynçlnn için kapalı zarfla müna-

kasaya konulan 1260 ton yerli 

ViSLER1, SOFRA TAKIMLARI v.s .. 

--~ _.c. 

PO -
PLAY 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

, 

KES KIN 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BIÇAGINI 

KULLANlYOR 
Hetonarme köprü inşaatı el<sittme 1lanı 

Na·fia Vekileti 
gazhane' kokuna verilen fiat pa- K R d ' 
halı görüldüğünden bir ay zar- Sosa ve öprüler eisliğin eıı · 
frnda pazarlığa dökülmüıtür. Kaıtamonu vilayeti dahilinde ve Kastamonu - Boyabat >"

0
: 

Pazarlığı 12-9-936 cumartesi zerinde "28.000,, lira keıif bedeHi Kıvrım çayı köprüsü int~ l t 
günü ıaat 10 da yapılacaktır. kapalı zarf uıuliyle eksiltmesi 14 - 9 - 936 pazartesi günil ,.-

k b 'l' de Nafia Vekaleti Şoıe ve Köprüler reisliği eksiltme koıni•J. Şartnamesi 195 kurut mu a ı ın- rt1 
de komisyondan verilir. Köıvlirlin odaıında yapılacaktır. Eksiltme ~artnnmesi ve buna mütefe.~ 
tutarı 39060 lira olup ilk temina- ğer enak "140,, kuruı mukabilinde Şose ve Köprüler reiıh O~ 
t 2929 l' 50 k tur. lıt~kli· ahnabileceii gibi iıtiyenler bu şartnameleri Kastamonu Nafia ti' ti 

1
1 

• 24~a 1 
u;:ı 2 3 lütünc müracallt ederek görebilirler. Muvakkat teminat "2100• 9 

.~rı~ dd 1
18~1 dı k"anun"uknl 'ı .dır. Ekıiltmeye girmek istiyenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı 

uncü ma e erm e 1 vuı a ar a h d k t ı· f'k ·· hh' l'k 
1 1 A k 1 aun a çı an a ımatnameyc tev ı an mutea ıt ı 

pazar ığın yapı acağı n ara ıe· h • 1 l 
aını aız o ma an, . te 

vazrm amirliği satın alma ı,omiı
yonuna ıelmeleri. (281) (1115) 

• • 

Müteahhit bizzat mlihendi~ olmadığı veya bir mühend11 
0
9 

raber bu ite airmediii takdirde asgari 10 metre açıklığında b~tf· 
nıe bir köprü yapmıt olduiuna dair vesika ibraz etmesi lazııtl 1, 

Teklif mektuplarının 14 - 9 - 936 pazartesi günü ı3J't Harbiye mektebi ihtiyacı için dıt 
1000 ton yerli gazhane kokuna kadar Ankarada Şoae ve Köprü!<."r reisliğine verilmesi lazııl'I ' 
kapalı zarfla verilen fiat pJthalı ________ c_s_s2_)_<688 __ > _________ _ 

görüldüğünden p:ızarhia konul· 
muttur. Pazarlığı 11-9-936 
cumartesi eünil ıııat 12 de Anka· 
ra levazım imirliii satınalma ko
miıy(inunda yapılacaktır. Bin ton· 
kömUrün tutarı 31000 lira olup 
ilk tunlnatı 2325 l~radır. Şartna· 
meıi 155 kurut mukabilinde ko

muycndan verilir. isteklilerin 
2490 No. lı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerindeki vesikalarla pazar
lığın yapılacağı komisyona mü-
racaatları. .(282). .(1116). 

PEtROL i7AM. 



Sümer 

1111 

HA"BER - ntam J'oitaiı 

Bank Enılak ve Eytam 
Bankasının kurunıu 

gor a 
Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları ( G OV EN) dedir. Sigortalarınızı en müsa=t 

şartlarla ve tediye kolayhklari e yapar. 
caddesi Sümer Bank binasındaki dairesine müracaat: ediniz. Tel. 44966 

u 

. ~ ..... .... • • • ~ • • • ,ı. ' -~ -: .... 1 ~ !I ' ,;~ ~ .'' •. t • !"ı. i' ... • .• ··- .. 
Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı ISTANBUL AMERr.iKAN KOLEJi 
Nafıa Vekileti Amerikan Kız KoleJI 't· R o b e r t k o ı e ı 

KOZ IKOSMO: Arnavulköy,Tel. 36.160 l ı BebeK, Tel,36 ... 3 : ~~KIEK KOSMO 

Sose ve Köprüler Reisliğinden : 
~Sivas vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar yolu ile Koyul· 
~ - Reıadiye yolu üzerinde 63,500 lira keıif bedelli yukarı ka· 
it ~e apğı kale köprüleri inıaatı nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
lü!- 9 - 936 pazartesi günü saat 16 da Nafia Vekaleti Sose ve Köp· 

Mekbp, lnglllzceyl en iyi öjireten b r mUessesed r. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 
mUtehas:sıs muallimler tarafmdan öğretlllr. Mllll terbiye ve kUltUre son derece ehemmiyet 
verll ~r. Aile hayatı ya,atuır. KUtUphaneıerı mUkemmeldlr. Kız va erkek beden terblyeel ve 
sporlar talebenin bedenf tekemmUIUnU temin eder. Ll•e kısmı der•lerlne munzam olarak 

Ucarat dersleri gösterlllr. 
M lYı Gıl e lii) <dl n $ K o s m o Ame'j ve nazari UBull,.,...er"""ı,....e_e...,..ıe""""ktr__,.ı,....k.-m-ak""'in-e -,,-c_,N_,,.af...,,,..ia-m"'""ilh..--e.'l_d_is_i_y_e_tl_ştir_" -iı . 

tr ı-eisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 
~ E.kailtme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 317,5 kuruş 
~kabilinde Şose ve Köprü!er rei5 liğinden alınabileceği gibi istiyen· 
~t-~u şartnameleri Sivas Nafia müdürlüğüne müracaat ederek gö 
Qllırler. 

K A Y 1 T O O N L E R 1 : 1 Ağustosa kadar Çarşamba günleri saat 9 :00 dan 12 :OO ye kadar. 

1 Ağustostan Sonra Çarşamba ve cumartesi günleri saat 9 :00 dan 12 :00 kadar. 7 Eylltlden sonra her gün. 
Fazla malumat için mektuPla veya bizzat müracaat ediJelilir. 

, .... ~ . . ". . - . :· .. -- .. -
~mmllll aanu::::: ... maw: ıa.n=a Istanbul Komutanlığından : 
Ömer Abdürrahmanii Erzurum As. hastahanesi için ( 40) lira ücretli, 

~ ~uvakkat teminat 4425 liradır. Eksiltmeye girmek istiycnlerin 
~ llıı gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi

tı llıüteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları. 
~h Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle be· 

er bu i~e girmediği takdirde asgari 10 metre açıklığında betonar· 
Qe bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

1 
Dokt:or ~~ 

Cildiye mUteh••sıaı ~~ 

i 
Muayenehanesi J Kadıköy,I! 

Süreyya sineması karıısında ln]1 

1 -30 lira şehri ücretli 3 ki ceman 4 hastabakıcı hemşire ahnacali 
tır. Bu hemşireler orada bulunduğu müddet zarfında da bir nefer 
zam tayini verilecektir. 

~ Teklif ınektuplarımn 14 - 9 - 936 pazartesi günü saat 15 e ka· 
i\.t A..llkarada Şose ve Köprüler reisliğine verilmesi lazımdır • 

önü sokağı numara 8 her gün 
İ be~ten dokuza kadar .• 
:::::::::~~ :::::::::::::: M-SUBMWWW 

Şeraiti haiz olanlann kabul edildiği tarihte Erzuruma kadar 
yol parası IX. kordan temin edil ~cektir. 
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yincc buna tamamen emin oldu. 
Adamın söylediği sözler, Faus
lanm sabahki mağlubiyetinden 

•onra içine girmi~ olan müthif sı
kıntıdan kurtulmasına sebep oldu. 
Fakat odasına girip de kimsenin 
kendisini işitmiyeceğinden emin 
blduktan sonra yüzü değişti, bir 
aürü küfürler savunnağa başladı; 
gözleri ateş içindeydi. Bildiği ne 
kadar küfür ve tahkir gibi .§eyler 
varsa hepsini söyledi. Soyunma· 

dan yatağına girerek başını yas
tıkların arasına soktu. Dantelalarr 
dişleriyle, tırnaklariyle yolarak 
yavaş yavaş kendisini kaplamakta 
olan ümitsizlik buhranını gider
meğe uğraşıyordu. Tıbkı bir ger
gedanın tuzağa tutulduğu zaman
ki haykırışı gibi bağırıyor, tepini
yordu. 

Sikst, Roveni, Farnez, Parda
yan, Viyoletta isimleri manasız 

haykırışları arasına karışıyordu. 
Şimdi, nasıl yüksek bir mevki

"de iken, nasıl ta aşağıya kadar yu
varlanmıştı. Düşünülmesi müm
kün olmıyan muazzam planlar ha 
zırlayarak, kilise peneslerinin yara 
sını para ile, güzelliği ile ve !Özle 
kandırıp kuvvetlendikten ve ken
disini dünyaya hakim kılacak o
lan üç katlı papalık tacını başına 
koyup asıl maksadına ereceği za
man bir sürü papasın alçakltğı yü., 
aünden bir hiç olmak... Borjiya 'ı 
sülalesinin milyonb.rım bu uğur-

da harcettikten, ceddi Lukres Bor 
jiyanın bütün hilelerini kullar4dık
tan ve en yüksek bir yere çıktık

tan sonra bir tuzağa düşmek ve 
şerefsiz bir mücadeleden sonra 
düşmek ve hatta öldürülmeğe bile 
lüzum görülmeden Papa Sikst 
Kent tarafındl\n tahkir olunmak .•. 
Bunlar onun aklını kaçıracak şey
lerdi ..• 

Kendi parasiyle zengin olup da· 
ha sabahleyin karşı~ında tirtir tİt· 
riyen asilzadeler Sikst Kent ge
lince onun tarafına dönsünler, 
kendi eliyle vermiş olduğu kılıç· 

ları gene kendi üzerine çevirsin
ler! .• Dah~ bugüne kadar dizler; 
dibinde sürünen alçak kardinaller 
nasıl da bütün gayretleriyle papa
lık duasını söylüyorlardı. 

Şhndi yapyalnız ... Tek başına .•• 
Birkaç kadın hizmetçi ve b~rkaç 
uşakla papalara layık şu sarayda 
kalmıştı ... 

F austa bunları düşünerek saat
lerce ağladı, haykırdı; asabi bir 
buhran içinde kıvrandı. Nihayet 
vücudu yorgun düşerek vatağm ü
zerine yıkıldı. 

Tıbkı büyük bir fırtınadan son
ra hava nasıl açarsa onun dimağı 
yavaş yava§ işlemeğe başladı. Ni
hayet son ihanet vakasmın ne yüz
den olabileceğini düşündü; ehem
miyet vermediği ufak tefek mese
leler aklına geldi; son aylar zar· 
f mda Rovenide gördüğit vaziyet-

Talip olanların şahadetnameleriyle evvelce b'ulunduğu llonser· 
visleriyle K. lık 2. Ş. ye müracaatları ilan olunu'r. (904) 

:x: r==;= i 
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Pardayan suyun yüzüne çıkmamıı· 
tı. 

Artık herkes onun boğulmuş 
olduğuna ve eğer çamurlara sap
lanmadı ise, ölüsünün, cereyanın 
tesiriyle uzaklara kadar gitt~ğine 
karar verdi. Maamafih akşama 

kadar nehirin altı üstüne getirildi 
ise de bir şey ele geçmedi. 

xx 

FAUSTA BiR TACA RAZI 

OLUYOR 

Pardayan lokantanın pencere
sind~n atlayınca nehire düşeceği
ni biliyordu. 

Suya daldığını anlar anlamaz 
nehirin yukarısına doğru yüzerek 
Sen Lui adasına çıkabileceğini he
sa plndı. Kulakları uğuldamağa 

ve nefesi kesilmcğe başladığı za. 
man nehirin yüzüne çıkarsa der· 
h3.l öldürüleceğini düşünerek mus
tarip oldu. Bu yüzden hareket 
intizamını kaybetti, yalnız akıntı
ya karşı koymak için çırpınıyor

du. 
Artık havasızlıktan boğulacak

tı , ölmek üzere olan bir adamın 
son gayretiyle ellerini salladı, par
makları suyun içinde sert bir şeye 
çarptı ... Bu bir kazıktı ... 

Son bir ümitle buraya yapıştı 
ve hemen yukarı dofiru çıktı. Bir 
an sonra suyun yüzüne çıkmış ol-

duğunu hissetti... llk iti, suya atıl
dığı pencereyi aramak ve son bir 
müdnf aada bulunmak oldu. Fakat 
batının üstünde tahta bir döşem~ 
den başka bir §ey görememiıti •.• 

Etrafına baktı, bir takım direlC
ler üstündeki döşemeyi tutuyor
du.... l 

Pardayan sevinçle haykırdı. 

Cereyana karşı gelmek için çırpı· 
nırken Faustanm sarayı altına a
tılmı§ olduğunu anladı. Bulundu
ğu yerin üstündeki delikten F aus

ta kendisini aşağı atbrmıftı .•. Gö
züne demir ağ ilifti, bir zaman
lar burada öleceğini hatrıladı. 

Direğe tırmanarak üstüne otur
du ... Artık kurtulmuştu ... Veyahut 
ona yakın bir şeydi. Dışarı· 

dan kimse kendisini göre
mezdi. Etraftan kendisini arayan
ların seslerini i~itiyor, nehrin yu
karısına doğru çıkmak, tabiatiyle 
kimsenin aklına gelmiyordu. Ses
ler bir müddet sonra yava~ yavaf 
uzaklaştı. Pardayan usulca güle
rek mırıldandı: 

- Buradan kurtulup Mösyö dö 
Giz ile Madam Faustayı tekrar gö
rcbi!cceğim .•• 

P rdayan, Faustanın İsmini 
söylerken birden aklına bir şey 

geldi. Şimdiki halde nehrin sahili 
Gizin askerleri tarafından muha
faza edildiğinden buradan çıkma
sına imkan yolctu. Belki de, ken
disin\ arıyanlıırın burasını da yok· 

EZ 
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Bft ilk h 
Kuram ve DlrektörU: Nebi oGlu Hamdi Ulkman 

y mu arrfrlerln vazılarlle 15 E"!:1 ıu··ıde K ı •· J .. • ayıt muame esine baılanmııtır. Cumartesi ve pazardan baıka her gün 1 O - 17 arasında okU" 
._ ______ çıkıyor, Okuyunuz------•ı.,. ______ ,___ müracaat edilebilir. 

Cağaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon : 20019 ---------~ 

Bin- muhasip iş arıyor 

Mu.zaaf usul üzere defter tutmağa 
mukt-edir bir muhasip, ~ok'müsait bir 
ücretle i~ aramaktadır. 

ADRES: Küçükpazar cami! kar· 
ş1sında Şark f otoğrafhanesi vasıtasi
lc S. B. 
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lamak akıllarına gelecekti. Par· 
dayan bunları düşünerek yavaş 

yavaş demir ağa yaklaştı. 

Ağı kapayan kapak yukarı doğ. 
ru kaldırılmıftı. Belki de içindeki 
ölüleri suya bırakmak için böyle 
yapmışlardı ..• 

Şövalye bunu hatırlayınca titre· 
di. Fakat kat'i bir azimle ağın içi· 
ne girdi ve sonra yavaş yavaf yu

karı doğru tırmanmağa başladı, 

döşemeye kadar çıktı. Tutunduğu 
direğe bir koliyle sarılarak baş•· 
nın üstündeki kapağı açtı ve bir 
ııçrayııta yukarı çıktı. Şimdi, eV· 

velce Faustanın adamlariyle çar
pıştığı itkence odasına girmişti. 

Burası sessiz ve karanlıktı. Parda
yan ilk iş olarak deliği kapadı, 
ıonra üstündeki suları sıkarak im
kan nisbetinde kurunmağa çalı§· 
tı. 

Aradan birkaç saat geçmiş el
bisesi oldukça kurumuıtu. Fakat 
Jirn j~ de pek ziyade a(.ıktığını his· 
1ıecliyordu. 

Sabahleyin Div!niyer lokanta. 
ımdan pek erken çıkmış ve şimdi
ye kadar ağzına bir lokma koyma
mıştı. Nihayet akşam oldu, esrar
engiz sarayda hiç bir gürültü yok-

tu. Hemen Faustanın manastıra 
giderken adamları tarafından al. 
•tılarak terkedildiğini hatırladı. 

Şövalye bu sırada iki şey düşü.l 
nUyordu. Birisi, gecenin karanlı.( 

ğmdan istifade ederek tekrar ne· 
bire inmek ve yüze yüze sahile çık 
mak ... ikincisi de Faustanın sara
yının kapısından elini kolunu sal
lıyarak gitmekti. 

Bu ikinci düşünceyi daha mu. 
vafık buldu. Olsa olsa yolunun 
üzerine birkaç hizmetçi çıkacaktı; 
bunlara ise kapıyı nasıl olsa açtı

rabilirdi. Birkaç saat daha bek
ledi, açlık kendisini tamamiyle 
göstermişti. Hügetin yakacağı n· 

leşin yanında bir masaya geç=p, 

biraz pasta, tavuk ve bir iki !'İ~e . ' 
şaraı>la karın doyurmak fikrı {\İm-
di Pcırdayanın ağzım sulandırı· 

yordu. Şimdi ne Moröveri ve ne de 
Gizi düşünmiyordu ... 

Nihayet ayaklarının ucuna ba
sarak yürümeğe başladı. işkence 

odasının kapısı açıktı . Oradaı. ı;e 

çerek kapıyı kapadı, diğer bir o

dayı da geçtikten sonra bir korİ· 
dora çıktı. Onu da ceçmeğe baş
ladı. 

Kendi l<endine söyleniyordu: 

- llk önce çıkacak adamın gırt· 
lağına hançerimi dayar ve, dos-

tum bu ev içinde kazara yolumu 
kaybettim. Beni lütfen büyük ka

pıya götürün! Bunu hizmetinize 
mul<abil size bir ekü veririm, eğer 

kabul etmezsen 3!dürürüm, de· 
rim. Fakat her halde eküyü kabul 
edecektir. 

Koyu bir karanlık içinde yürü-

--------------------· --------------------~-------yordu. ileride, 15 adım kadal· öte
de küçük bir ııık gözüne çarptı ... 
Yava§ yavaı buraya yaklaştığ, za 
man kadifeden yaçılmı§ iki perde 
gördü. Işık, bu iki perdenin ara
sından çıkıyordu ... Aralıktan bak
tı. Her tarafında yanan lambalar· 
la aydınlanmış bir salon gördü. 

Bu salonu hemen tanıdı ... Bura. 
sı Faustanın taht ~•donuydu. Başı· 
nı sallıyarak: 

- Sahipsiz taht! diye söylen
di. Yüzünde hasıl olan çizgiler, 
birkaç saat evvel kendisini öl.iürt· 
meğe kalkan bu kadına acıd;ğını 
gösteriyc-.-du. 

Pardcı.yan tam, yavaş yava~ yü. 
rüyerek büyük kapıya gitmeği dü. 
şünürken birdenbire durdu... Bir 
ayak sesi işitir gibi olmu,tu; ses. 
perdenin arkasından geliyordu. 

Göziinü perdelerin aralığına uy· 
dun.rak içeri baktı, beyazlar gi
yinmiş çok güzel bir vücut ,ahane 
bir tavırla yürüyordu. 

- Fausta ! diye mırıldandı. 
F austa, her zamanki gibi sakin 

görünüyordu ... Arkasından bir de 
crh~k geliyordu. Bu adam salona 
girince yüzünü kca.pamakta olan 
mantosunu indirdi. 

Pardayan bu sefer de: 
- Dük dö Giz! diye mırıldan· 

dı. 

Fausta salonun ortasındaki kol
tuklardan birisine oturduktan son
ra Gize de işaret ederek oturttu. 

Pardayan, yüzü ı.ı.te§ gibi olmuş, 
söyleniyordu: 

- işte her rastgeldiği zaman 
beni öldürmek istiyen bir kadın .•• 
Beni yakalamak için bir sürü hal· 
kı peşime düşürmüı ve Siteyi al· 
tüst c.tmiı bir adam! .. ikisi de ~im• 
di elimdeler ... Yalnız bulunt.;yor• 
lar .. Eğer birdenbire meydar.a çı• 
kanam vereceğim taşkınlıktan is
tifade ederek ikisini de öldürebi· 
lirim. Buna hakkım yok mudur? 

P~rdayan hançeriyle oynuyor• 
du. Fakat yüzü birdenbire her l&• 

manki sakin halini alarak mırıl
dandı: 

- Belki hu benim hakkımdır .•• 
Fakat o zaman Gh-:in Sen Deniz 
cad ::lesinde yüzüme fırlattığı alçak 
sözüne )ayık olmuş bulunacağını· 
Hayır, hayır! Bu şekilde intikaıtı 

almağa lüzum yoktur. Giz ölecek· 
tir ... Buna yemin ettim ... Fakat bir 
Pardayanın insanı habersizct- ar• 
kadan vurmıyacağını bilmesi li• 
zımdır !.. Bekleyip, dinliyelim ! .. 

Pardayan vaziyetinin kötüıi•~Ü· 
nü unutarak gözetlemeğe ve din• 
lemeğe başladı. 

• • • • 
F austa, Pardayandan ayrıldıJC• 

tan 3onra, uzaktan uzağa itittifi 
seslerden, Gizin, Pardayan aleY• 
hine tertibat aldığını anlamıttı. 

Tezkeresini Gize götürmüt oları 
memur da avdet ve köprülerin 
neıaret altına alındığını da söyle-


