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BlYI ~C§llbaDılkü ~ü~te 
Maltepe vapuru . 

Fenerbahçe önlerinde 

Kar~ya oturdu 
f 

*' c w; ,... 

Rumimiz, bu •a bah kayalara oturan Maltepe vapurunu gö•teriyor. 

(Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

Bir lngiliz gazetesi diyor ki: 

Musolini dünya . efklirı~ı 
hiçe sayamaz! ·· ı·-vEVT ... i ... C ........ 

Devfr değişti, eskiden ahnmış J Musolini· ile 
m·üstemlekelerin bile geri görüşecek 

verilmesi zamanıdır 
1 

Roma, 19 (Havas ajansı mu· 
habirinden) - Yugoslav batba· 
kanı ve dıt itleri bakauı Y evtiçin 
yakında İtalyanın bir mümessili, 
belki de Muıolini ile görüımeti 

Bitleri 
öldürmi·ye 
kalkmışlar 
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ATENTAT NA HITLERA. 
Alman diktatörünün mikaste tıira clığını iri harflerle yazan Novoıti 

gazetesi 

Bir ingiliz gazetesine göre, . 
diktatörün yaveri yaralanmış . . 
Zagrepte çıkan 17 tarihli No· 

vosti gazetesi, Londradan aH.ğı 
&fağıdaki telgrafı neıretm:ş -
tir: 

Londra, 16 - ExcJ..ange Tele
graph'ın Berlin muhabiri bir lel
grafla Berchtesgaden kasabası :ı -
da villasında istirahat etmektJ o-

lan Alman batvekili Hitlere k~r-
tı cumartesi günü bir suikast ya: 
pıldığım bildirmiıtir. 

Muhabire göre, Berlinin büytik 
bir dikkatle gizlediği bu aui~ast 
teıebbüaünde Hitlere tesadüf ~n 
bir tey olmamıf, fakat yaveri •· 
ğır surette yaralanmıtlır. 

lngilteredeki . tren . kazası 

muhtemel görülüyor. Musolini ta- lngilterede büyük bir tren kaza aı olduğunu telgraf haberi olarak 
til devresini geçirmek için Roma- yazmıttık. Bugün bu kazaya dair bir resim koyuyoruz. 
niy'a gitmittir. Mülakatın orada 16 kitinin ölümüne ve 60 kitinin yaralanmasına sebep olan bu ka-
olması ihtimali vardır. za Londranın §İmalinde olmuştur. Londradan kalkan ekspres ile bir 

Y etviç 19 mayısta Venedikte, posta treni çarpıfmıılar. her iki trenin vagonları ·parça parça ol
ltalya dıt itleri müıtetarı Suviç ile mu!tllr. 
görüıecekti. Fakat bu görüıme -------------------------

~urupada koyun kırkılan makinelerle Habeıler ·~ kırktımuıktadır
lar. Remıimiz bunu göıteriyor. 

(Yazısı 10 uncu sayfada ) 

Yugoslavyanın dahili ,aziyeti do-
layısile geri bırakılmışb. 

Y etviçin haziran aouunda kü -
çük anlatma batkanı olacağı bu 
mülakat dolayısile bilhusa itaret 
ediliyor. Bu sebeple Yetviç yalnız 
Yugoılavyayı değil, üç devleti ya
ni Yugoslavya, Romanya ve Çekoı 
lovakyayı temsil edecektir. 

Hava tehlikesine karşı 

lstanbuld~ki iki yüz elli bin 
esnaftan toplanacak para 

200.000 Lira.dır 
(Yazısı 2 ncı sayfamızda) 

Fener-Güneş: 6 
Servet: 2 

lıvi~re kalesi önünde tehlikeli bir an ... (Ra•ih'in lavullu hareketini 
bakını~ objektif ne güzel yakalamııtır) 

(Yazısı ·7 nci sayfada) 



2 .. 
Olü gözünden sürme Çin ve ~apon askerleı·i 

çarpıştılar çalmak ta olur mu ya? .. 
Batan mavnadan eşya aşırılmış 

Jki gün evvel Y eıilköy açıkla . Mavnanın batııı üzerine bir çok Buna. rağmen bir 
müzakereleri 

taraftan da anlaşma rında Pilsna adh bir İtalyan vapu- eşya ve balyalar denize dökülmii~ 
ru karaya oturmuttu. Dün bu va • ve polis vaziyete hakim oluncaya 
purun yüklerini karaya çıkar • kadar bir takım açıkgözler bazı 
mak maksadiyle bir romorkör altı mallan denizden çıkararak &.Jır • 
mavna ile birlikte e§yaları almq. ınıılardır. 

Loadra, 18 - Japon dıt ve ıü 
bakanlan Çin hükOnıetiyle konut -
malara batlandığını Japo.ı medi -
sine resmen bildirmitlerdir. Bu.na 
rağmen Çin lanvetleriyle Japon 
kuvvetlerinin ilk çarpqma haberi 
gelmittir. 

devam 
Şabordan çekildiii haberinin, Ja· 

ponlar tarafından mahsus ortaya 
ablmıt olduğuna hükmedt:n tel · 
graflar gelmektedir. 

ediyor 
ruuıdaki dustluiun aağlamla.ınıa· 
sına yardım edecektir. Çok sürme
den bu mesele de bitecektir. Man • 
çurya hadisesine kıyas ederek Çin 
hakkında bir Japon tasavvurun -
elan bahsediliyor. 

fakat Saray bumu ·önün< geldiği Mavnanın batııına sebeb, evvel· 
zaman en arkadaki mavna 55 san- ce burada batan bir geminin ucu 
dık ve balya ile birlikte batmrştır. na çarparak delinmesi sanılıyor. Japonyanın Avrupa büyük elçi

lerinin Pariateki toplantı,)na itti · 
rak etmİ§ olan Japonyanın Türki
ye büyük elçisi Bay Tc.gugava.'nm 
tehrimize geldiğini ya2mııtık. 

Almanlar müstemleke istiyor 

"Alın size birer avuç 
Gelen habere göre Jehol mınta· 

kasında ilerlemek iateyen bir Çin 
kıt'uma kartı Japoa]ar ileri hare· 
kete ıeçmiıler, ve Jeholda ilerle
meie bqlamıtlardır. 

Dün kendisiyle Japon elçilik 
binasında görüten muharririmize 
Japon elçi.i Şimali Çindeki hadi
seler hakkında f u beyanatta bu • 
lunmuştur: 

Fakat §unu daima hatırda tut • 
malıdır ki, Mançuryanın JapoL-y&
ya niıbetle coğrafi, tarihi Te DJU -

ahedelerle tahakkuk etmiJ Japon 
hak Ye menfaatleri bakımmdaa 
çok hususi bir mahi)etİ vardı. Çin, 
buna kıyas edilemez. Biz Çine 

Afrika toprağı!,, 
Şabor bidiaesi üzerine Japonlann 
şartlarını kabul eden ıeneral Şuna 
· Şah • Y uan Çin hükGmeti taraf an
dan azledilmiftir. 

'.Almanyanm Friburg §ehrinde 
müstemlekeleri geri almak yo!un
da bir propaganda toplantısı ya
pılmış ve müstemleke milisle•\ne 
niıan ve Afrika toprağı dağ1tıl-

mııtır. 

Sar komiseri general R~tter 

Fon Ep, Afrika toprağından bLer 
avuç verdikten sonra demiştir 

ki : 
"Bu toprak bizden kopanl.an 

bölgeler (mmtakaları) tekrar ge-

ri verilinceye kadar saklanmalı • 
dır. Bu toprağın aaklanmuı feTefi 
de Sarlılara düımekted:r. Çü~kü 
onlar Almanyaya gösterdiği aa
dakatle bu hakkı kazanmıtbr

dır.,, 
Generalin verdiği bu topr.ıı.k, 

1883 te tecimen (tacir) Bied
ritzin Almanya namma Afrilaya 
ilk yerleıtiği yerden almmıt· 
tı. 

Sovyet Rusya 'hük4meti de .on 
hidiaeleri dikkatle takı"h etmekte 
ve ona ıöre tedbirler almaktadır. 

••• 
Çin kunetlerinin Şimali Çincle 

- Şimali Çindeki haJiıelerin 

mevzii kalacağından eminlın. 

Daha ileri ıitmiyecek .• Hem hadi· 
seler ne olursa olSUDy bir taraftan 
Japonya ve Çin müuaaebetleri 
ilerlemektedir. Şimali Çin mesele
sinin halli de, her iki memleket a· 

batka bir ıözle bakıyoruz. Japoa
yanm Çine kartı Mançuryaya ben
zer bir harekete ıeçecf'jinden en • 
dite etmek yersizdir. Bu eadife, 
Çmle Japonya arumciaki hakiki 
münuebeti anlamayanlarda beli· 
rebilir.,, 

Dünkü cinayet 
vunanistanda işsiz takımından Muharrem 

Krallık fikirleri yeniden Kadın yüzünden 
kuvvetleniyor 

Komşumuz 45 tayyare ısmarladı ve 
bizimle çalışma birliği kuracak 

LAğamcı Hami öldürdü 
Atiım, 18 - Haber verihl,ği

ne göre, Çaldaris partisine m~n -
sup bir çok parlamento azaları, 
meclise bir proje vererek ya·nıJ · 
da yapılacak olan reyiimdan e'l
vel, kral Jorjun iktidar mevk~ıne 
getirilmeaini teklif edecektir. 

Reyiim esna.aında Çaldariı ta
mamile bitaraf kalacağını söyle 
mittir. 

cadeleleri programın tatbikini ıe 
ciktirmiıtir. Artık proıramm tat
biki için ortada hiç bir mani 'f ~k
tur. Alacağımız uçaklar memle -
ketin korunmaıına yetecek ktldar 
dır. Hava kadromuz muktedir ve 
kıymetlidir. Uçak fabrikalarımız 
gittikçe düzelmekte ve randıma -
nını arttırmaktadır. 

Dün aktam aut on Hkizdc: Ka
ıımpapda bir cinayet olmUfhır: 

Kasımı>aıada kıtla civarında o
turan Muharrem uzun bir zaman
clanberi itaizdir. Vaktini turada, 
burada ıeçirmektedir. Muharrem
le birlikte y&§ayan Melek isminde
ki kadın bir kaç ay parasızlığa ta· 

bammtU etmiıse de daha fazluma 
dayanamamıf, Kay1erili lağımcı 
Halile kaçmııtır. Bunun üzerine 
Muharrem Halile gitmif, Meleği 

bl1'akma•ını .ctylemiftir. Halil bu -
na ehemmiyet Termemi1, kadını 
bırakmıyacağını kat'i surdte bil • 
dirmi§tir. 

Muharrem bu cevabı alınca lie
men bir kama tedarik ebnit. Ha • 
lilin yolunu beklemiştir. Dün saat 

on sekizde Muharrem kıtla civa -
nnda Halilin önünü kesmif, yeni 

den kavıaya lüzum görmeden ka
masını Halilin muhtelif ,erlerine 

ıaplamıttJr. 
Etrafatn yet.itenler MWiarNml 

elinde kaması ile tutınuflar, yara
lıyı da bir otomobile koymuılar
dır. 

Halil hastahaneye götürülürken 
yolda ölmüştür. Katil Muharrem 
Karakola giderken tunları söyle • 
mittir: 

"- Meleği çok s"'iyordum .. 
Halile kaçma.sına dayanamadım ·· 
Gözüm karardı. Vurdum.11 

Komtumuz Yunanistan yeni 
harp tayyareleri satın almağa k• 
rar verınit ve ilk parti ol.uak 
muhtelif fabrikalara 45 tayyare. 
ıamarJanmıtbr. 

Y akm bir zamanda Türkiye He 
Yunanistan arasmda süel (uke -
ri) havacılıkta da sıkı bir çal~ • 
ma birliği göreceiimizi umarnn. 
Bu birlik doıtluk bağlanm ve 

Bu sabahki sisten nıııııı 111111111111111111111111111111111111111ııııı11ınııı111111ıııı11ili1il1111111 ıııt 

Bb tayyareler geldikten sor.ra, 
ikinci ve daha büyük bir sipB.rit 
yapılacağı söylenmektedir. 

Pilot miktarını arttırmak için 
yeni mektepler açılacaktır. Y '.l -

nan hava bakanı bu hususta fU 
sözleri söylemiıtir: 

- Biz hava programını d!'.ha 
evvel hazırlamıttık. Fakat son is
yan ve onu müteakip intihap mü-

Balkan andlaımasını daha ziyade M it F 
ku~e~~:u~~:~ekt~~vac;lığı dı iç a epe vapuru ener-
ve dış hatl~rının uzablma•ile b h d k t d 
genitliyecektir. Halk arasr.ıda a çe e ara ya 0 ur U 
yardım için büyük bir istek giize Akay idaresinin Maltepe vapu- de olmuttur. Kaptan bu vazİJet ü-
çarpmaktadır. ru bu sabah sekizde Fenerbabçe zerine hemen makineleri durdur· 

30 ağustosta kutlulayacağv..ıız önlerinde kaya!ıklara oturmuıtur. mUJ, imdat düdüğünü çalmaya 
hava bayramında dost Türkiyeyi Yaptıg"'ımız tahkikata göre kaza 

d k• d0 I ki • • bqlamııtır. Düdük sesine ilk o-ziyaret hususun a ı ı e er,mı ıöyle olmuıtur: 
yerine getireceğimi umuyorum ,, 

Bu ıece sabaha doğru Marma-
larak Anadolu postasını yapan 

Hava te h li k e Sİ ne karşı rayı ve adalar civarını kesif bir 
sia kaplaınııbr. Buna rajmen Bü-

Neveser yetiımiıtir. Biraz sonra 

da sahilden sandallar, kayıklar, 

Şemimizdeki Esnaf cemiyetle1i f sene ~e ~bin li~ayı 
idare heyetleri dün toplanarak tahmın edılmektedır. 

geçeceği yükadadan ilk seferini yapacak 

Hava Kurumuna yardım için gö • lstanbuldaki esnafın (tabii aile
rütmeler yapmıılar ve gelen aza • lcriyle birlikte) 250 000 kiti kadar 
larla kurum bafkanları orada açı· tahmin edildiğini enelce yazmıt • 
lan deftere isimlerini ıazarak üye tık. 
olmlJ!lrdır. 

latanbuldaki 38 esnaf cemiyeti • 
nin idare hey;tleri üyeleri her yıl 
kuruma 20ıer lira vermeği taahhüt 
etmitlerdir. Bu para senede 14 bin 
lira tutmaktadır. 

Kuruma yardım için cemiy!'ller 
üç koldan çahımağa karar Termit· 
ferdir. Bu kollar nakliyeciler, f>ir • 
letik büro ve balıkçılar cemiyeti • 
dir. 

Şehrimizde yenide-n tebenüde 
bulunanlar tun!ardır: Kazer va • 
pur acentesi 200 lira telıerrii ve 50 
lira taahhüd, Tabtel:alede mu· 
kavva limited tirketi 50 lira~ 
rü 20 lira taabbüd, komisyoncu 
Hügo Herman 30 lira ata.hbüd ve 
çorapçı Melmıed Adil 20 lira taah-
hüd etmiılerdir. 

olan Maltepe vapuru 5,50 de 
kalkmıt, yavaı yavaı ilerliyerek 
diğer adalara yanatmıf, bir çok 
yolcu aldıktan sonra, lstanbula 
dofru yol almıfbr. 

Vapur yolcularının elueriair.i 
imtihanlara giren talebelerle me· 
murlar teşkil ediyordu. 

motörler gelmiı, bir kısım yolcu

lar Nevesere tafınmıılar, bir kıs

mı da korktukları için ıahile çık-

mıılardır. 

Kazadan Akay iıletme müdür
lüğü haberdar edilmi,. köprüden 
Kalamı§ vapuru da Maltepenin 

imdadına gönderilmi'!tir. Saat o
na kadar bütün yolcular Maltepe
den çıkarılmı~tlr. 

Akay itletme müdürii Nasuhi 

ile muavini Ihsan ve mt..ihendiıler 

kaza yerine gitmitlerdir Vapurun 
alttan delinip delinmed' ii tetkik 

olunmaktadır. Delik yoksa Mal -
tepe bugün yüzdürülecektir. Aksi 

lngiliz - Alman 
.deniz 

anlaşması 

dün imzalandı 
Fransa ve Italyaoın 

dtlşOncelerl 
Londra, 19 - Alman 1111il~ 

deniz muahedesi dün imzalan .. 

mıfbr. Bunun bakk.. •• da bir br.. 
yaz kitap çıkanlmııtır. 

• • • 
Alman-İngiliz deniz konur 

malannda kabul edilen prensiple· 
re Fransa ve ltalya da cevabını 
vermittir... -

KonUflD&lann ıu esaslar üze-
rine yapıldıiı anlatılmaktadır: ·s 

"Hiç bir suretle, Alman deııı 
kuvvetleri, lnailiz deniz ku~et· 
!erinin yüzde otuz betini &4IDl1_.. 
cak,, derken Almanların eıki 8~ 
milerini de bu tonilatoya dahi 
saymaktadırlar. . 

Bu yüzde otuz beş tonilato nı•· 
ı b .. •• k öl" beti, ıonradan yapı an uyu • 

çilde bir deniz konferansında ~it 
takım ıemi ımıflarına ayrıl~bı .-

Bunun dqmda kalanlar da ay -
rıca he~er kişilik gruplar halinde 
çalışacaklardır. Esnaf kurumları -
nın bu suretle lAP.acakları lardım 

Bugün Ermeni patridwuıesincle 
Ermeni vatandatlann ittirakiyle 

bir top1antı yapılacaktır. Pazar 
günü bütün Ermeni kiliselerinde 
bu huıusta vaazlar veril~ektir, 

Maltepe vapuru kaim siı ta
bakasına rağmen F enerbahçeye 

kadar ıelmif, buradan geçerken 
birdenbire ıiddetli bir aaraınb 

olmuf, vapurun kayalıklara otur
duğu anlqdmıttır. Vapurda bu -
lunan kadınlar iki vapurun çar -
pııtıiı zannına düttiik~rinden 
hemen bağırmaya baılamıtlar -
dır. 

içlerinden fenalık geçirenler 

takdirde havuza çeldlerektir. Ka

zanın aia yüzünden olduğu anla
tılmaktadır. 

cektir. "Ve bunda bir tak11'11 i~· 
tisnalar gözetilmesi muhteıne " 
dir., denir.or •• 

h 



19 HAZiRAN - 1935 HABER - :&.~ .. Padul 
~~~~;;;;;~~~====~=============================-ı=:===:::;::;===-=~;==r==ı=====ı===========ı!:======~===================== 

Tatil kanunu ve iş 
flcretlerl 

Nazik safhaya girdi 
Ekonomi bakanbğı çıkar yol arıyor 

Anbndan bildirildiiiae lir• Ekoaomi lelre,J,ıp im iki ta. 
tatil bmammda cumarteai aiıaü rafı...,,.. ..-- bir hal aureti 
lileclen eomaki YUiJet be'dnnda bulmak için çahımaktadu. Bula • 
... sarahat olmadıimdan tatil Ye wak olan ymi fannül it lamunu 
lcret itleri ıa1et mik bir laflaa • çJIPncaya kadar tatbik eclilecek • 
,. Pmiftir. tir. 

Buğday UCUZl1YOr 

Ekmek ftyatı da 
tekrar inmelidir! 

Dün bqclaJ fi~ı biru da • 
ha cfütmüttür. Şebrimbe 286 toD 
lauida:r ıelmiflir. Fiyatlar m u 
1 kunıt on para, en çok 6 kanat 8 
Paradır. Bu ıelen buidaylarm 
hep.i boıaada arzediJmit, fakat 
... peb. olmuttar· Bman fi· 

-•1-- ..J_L_ -=-.l- .Ju • !L&.! .:r-...na uaua AQ-uı uupn.eaı wu-
malinden ıeldiii söylenmektedir. 

Bu vazi1et. her halde elaneje de 
teair edecek ve ekmelin ucuzla • 
muma sebebiyet verecektir. Her 
halde narhın indirilmesi ıeçikme
meliclir • 

Ticaret 
odası 

memurları 
"Ya para keameJfn, 

ya tekal.t sandılı 
7apın,, diyorlar 

Ticaret ocluı memmlarmm o
da ni•mnameai mudhmce ppd
mur lbmı selen, fab.t Nida ... 
neclenberi derinde tetkibt ya • 
pıldıtı halde bir türlO ortaya ko
nulamıyan bir tebOt aaadrlt iti 
vardır. 

Odanın memur ve mi1etalulemi
ni ıenelerdenlzeri laı aandılrn ku
rulma11nı bekleyip durmakta4ır -
lar. 

Nihayet hazırlanabilm aandık, 
nizamnamai oda. idare ı..,tıtiDe 
verildiii halde, bir aeneclenberi 
heJ•tbm çakm•mıp •• 

Hafta tatili 
Cumartesi günleri öğleden 
sonra her mağaza açık 

kalabilir mi? 
Y mi laafta lruanunun tatbi • 

Wırılaheri üç hafta seçtiti halde 
elln amaarte9i ,unu açmanm yo
ham balan w ba arada tabii mÜl

taW..UU çahfbran müeueseler 
w lmmma &71mı hareket eden -
ı. t.lamaaktachr. 

Hafta tatili kanununa rlSre, res 
mt hafta tatiH müddeti olan 35 
aat tatilde yalnıs halkm :Jiyecek, 
içecek ve giyecek aibi zaruri ih
tiyaçlarını temin eden dükkln 
ve maiazalarm c:mnarteıi akp -
mma kaclar açık bhnaıı ve pa
zar süntl kapatdm&lan pek açık 
IUJ'ette JUlhmttır· 

Ba,le oldula halde toptan aa -

bf yapan depo Ye mafazalar da 
buradaki ''maiualar,, kaydından 
iıtifade ederek cumartesi günleri 
açık kalmaktadırlar. 

Halbuki bmm11n açık bu1un
manna miaaade ettiii dükkin 
Ye w mafualar hallan zaruri 
yiyecek maddelerini perakende 
olarak tedarik edebilecefi dük • 
kin" maiazalardır. 

Hatta bir takım fantezi ne
vinden etfa ıatan mafazalarm 
bile kamınun çerçeveai baricin -
de kalmaıı lizım ıeldili ka11&&ti 
vardır. 

bitikli. olaıilar l>u husuata tet· . 
kikler :rapmalctadırlar. 

'ile uae, 'ile volı Fakat .-ur1um •Jhklarm • ----------------------
--~ - ~ ,.,-- dan ---- tekait........ ... 
Satılık kadınlar ... ke.ılınektMir. 

Niha,.e ı.. hal oda m umla • 
laıilia paetelerinin 7Ud•kle- tur. Ba adam bet metre kadar ha· nmn anma tak etmlt olmah 

..... aire; Boma'da nlewek ftJ& fırlem .. . buradan denize ki 'bir toplantı~ ıar. ... 
lcalar eatılmuı adeti hazan tuhaf dütmüt ve Jibe füze k:mıiJ& çık· ,m1e ve oda 1-thalarDe temu 
Wıaf hidiaelere 1ebep olmakta- llllflır. Böyle bir tana aörülmemit edecek bir heyet .. itlerdir. 
du. Hatta lmcalz kanların da bat- bir harika tetkil etmektedir. Bu heyete nrilen 1allhiJeta 
lra erkekle evlenmek üzere aatd- lnsiJterede lrir nk'a daha ol- ,are, iki f9Y ieteMceldfr : 
dJiı ftl'dır. ApdoYCi ~· ._atar ki bu da pplacak" in&· t - Ya ..Wlm Ndm11 m
•JDi tünde bir im iki koc:aJa ft1'- mhmJacak ariltidm lnsilis ,&sı... pnıınameaiDin &JWI lmiıa!L 
llalfbr. lxahimffacibopviç.kom- ... J. H. He&lkey tanuede ra· 2 - Yahut ıimdiye War"" 
fQlamlll km Haj4?''i anmekteıılir. lltbk yapuka v..ıea, laa.ap rilen paralann ıeri iadeel '" 
Fakat ha km sorla Y111Uf Yq ID'l&Dllf Ye ............ mth••D'· andı.Le.. arbk IDanzlm .. mdaa 

Botazt~lnln 
ba71Ddırlıtı 

Bopapnin baymcbrlıir (ima
n) içiııa ...... ili eden komitenin 
çalqmaaı ilerlemektedir. 

Komite bu h111111taki projeıini 
Wtk •• üzendir. Şirlıeti Hayri -
.,. icap ......... f81İ ppahilece-
lini blldinniftir. 

o 

Ziraat bankasındaki 
J'Olaazluk tahklkab 

ile ••lendirilmittir. DCllibı aOaü n._an ı---=ne •--- 100 lllfltre -·ı:-ilmeaı.· 'PUll ...... ..,,,,__ ,,_ -:r Ziraat bankası lıtanbul ıube -
~f~~d~~~u~~~ ~~~~ ·~~~~~~~~~~~~4-~*·~~~~~~~t - ..ı.1ua ··--~~psAI lhr :..ıo~.:..Uf Cli •• ,Fi ... illl ng z a e~· 

tm L- -..l-- da ..:1:.· le u; ••unu US B ~ ·-·--• evraJanı ..Ul;ret idare hefell tlz-
'I 'f vu --.... aev.w.ıJ iiltiine dÜflDÜI, lmrtulmQfblr. Bu d bı- h t H 
niklhlarmı hemen krydll'llllfbr. t .1• bmn· • • --:~ La.... en u- eye p JOI' den ıeçirmeie bqlamqtır. 

1111 ıs n ın pa.-TW, .. JO&w. Deyli y_,ı, Deyli Eluprea, 
• + Deyli Herald ıueteleri ..tör Heyet yeniden p.bit dinlemi -

~ vada 1. da gazı Havanın azııoı iD1lhalairlerin miirekbp Wr ,..-. 7&haa memliyet nalda -

Az aman ene! bir lacilis tuz. Yükaek dallarda havanın a- heyetin, benılaerleriade bir mo. 1111c:laa taldhat ppacaktır. 
La aulardan mot6rlerde kullanılan zaldıiını herke. hilir. itte hu m· tir fUribtlrile otomoWlle .... • 0 

laenzialeri çıbra~lini 86Jli· lan havanın iman aklı üzerine ıu. rimbe ıeleceli haber a•nan• - Ltobftslerln 
Jerek epey heyecan u1aacbrauttı. haf tesirleri OIUJOI'. br. maa1ene&l 
liındi de bir Japon miiıendili da- Yüksek dallara tırmananlar, Bunlar, e1lilde ....._ tap-
'- ziyade tatılacak bir iddiada. artık ne yapmakta olduklarını lıa· lamcak olan motirildel- lmqre • Dün bir çok otobüsler Sultan • 
"*1amnaktadır. Motörde yakıla- tırlıyunamakla kalmıyor, ayni .iade Loadıa - Ltenlllll ,.laı •' iM .. ,..._,. ıetiıilait ..... 
tak mahrukatı havadan iatibaal e- zamanda yanJıt dütüncelere tapla belrkmda t.tldMerhai llJllJ9Ciilk • lik fenni mua1w1eri yapılmq -
41ebilecelini ileri,e llÜrÜ70I' l ıuyorlar; meael& boyana JUkarıJa 1.-dir. br. Bu muayene •JID IOllUna 

Gerçi fala hararette kab ci• çıkı,orus diye daldan qalıya in- 0 

eiaaler maJi o~ maJİ)er de P- mele '-fiıyorlar. Belediye lokantasın• kadar ıilrecektir. 
._ pwiline de ba detiflMYl ,.. Amerikan dan kazan' verglal · Bel~ otGmohillmin aüraUe • 
latan hararet dereceleri cisimlere haydutları isteniyor rial ilıontıel lcln ,_iclen alb ma-
~ir. Han. ıayet atalı hararet kine -a:..-=-z.. 
ierece.incle ..ıanır ve Japomm Ha1clutlar Amerikabları o ka· 8eledip ...,..ıu. lloop.. • i*DWüfUI"· 
.... tla bedaalde ba buaret .._ dar korkutmuftur ki bunlara kar- tifi tarafmdan açdaa lebmatlu o 
..... inden iatif..Je l8Nti)'le itle- tı türlU türlü konmma tertipleri mali,.. b•ngr ..... lltaa - Şehrimize gelen 
.... elLtir. Demek ki haft71 ma- icad etlilmekteclir. V&finctonda mittir. sinema yıldızlan 
-,,en bir hararete tabi tutarak bir rad10 fahrikw bQdatlara Labnta -~ mekwlile a- Enelki sila ......-U-

1
.._ 

-.ı.nclumakta ve bunu bir kap i· kartı Jeni bir imdat çaiırma uau- ~drir itin im•~ ftlllai w-
lllMI. ~. Buakddıiı lü buhn111tur. rilmaiJeceli WJdirilmft, maliye taDQUIHf .... yıldmlan Lll· 
~ ite bu pz ıibi llarebt et- Haydatlar elde tabacalarla •erıiJi istemekte ıarar edince ~ J&D •• o.oti Git km lsard91ler 
.. ' le ve baylece ricada ıetire- benkaya airince, •oznedar telq Ayet rmw ı.Dnlılma Wlclirll· bu&Ua ''V"ıyaaa.. vapurile Pire,e 

Belediye ile Feldman 
anl8fblar 

Mezbabaclaki banaldıanenin it
letilaeli ... feldpena veril -
mittir. 

Feldman, beledi1eye olan eıki 
borcuna buwwmen ldeyecefine 
dair Wr aenet ....dili isia müza
yedeye ittirlk ettirilmittir. 

Felclmanm horca hayli çoktur. 
Bundan batka on bin liralık !eai
•tı da ppm•'ılr iıPa aakavele
si feehedilmit, a1eJbine dava a
çdmqtı. 

Yeni mabwle ile belediye ile 

Feldman arumclaki bütün anla -
mamuhklar kaldınldıiı ıçır 

mabkeme1e c:lüten bu itin b&ıe
di,.ce taldbincla nqeçilm!t • 
tir. 

o 

Belediye hastahane· 
terinde yapılar 

.,.,.._ laeltanaiain Sıruelwl 
cad-.U.. 'bakan Jiidnün ıenit • 
letilmeai taOO liraya, H .. Jd has: 
tanesinde url mutfak yapılman 
28700 liraya bir müteehhide iha
le edilmittir • 

o 

Askel'llğe 
çağın) anlar 

Osldldar ukerlik pıbeainden: 
l - 328, 329 dolmnhı p.)'rİ 

islim efratla 318 •e 328 doiumlu
ya kadar bakaya kalmıt olan 
pyri ialim efradm 24 haziran 935 

puarteai süaü ank edilmek be
re Oaküdar ukerlik pabeıine 

'-il inhitat ile maldnenln pisto- •e korku eaeri ıa.tererek önünde- mittir. slcleceldwdir. 
'-a oynatmaktadır. ki madeni para Jliınmı hemen ile- ------------------------------- ----,-

+ ri c1o1nı itmektedir. • 'hareket ( D E I · I 
"" •• rve d avartar ıildııoleria albacla ...... lıir dili- $ E H R 1 N E R D L R • 

relmeleri ilin olunur. 

Dinyada 7SO ilJIOD ...... meJl ....... laa,lece ldlçldlk .. ______________ -------------

t :'- •ıiır = • ~ ~ı!..-=:-:..=:: Ç"p arabalarının gu··rnıtüsii nrdır. Sıiırm bette ildai rine ... ., Yermektedir. U 
••ftl'ID da üçte biri Brİta117& • 1 llflllnnz "" f111l--' Ud f, 1 dll•ı..4. B lt..,--·atorL.x... . ..ı_ı...!ı!-.ıe olcl .. ~ lltlektrlkVe nebatlar Ktielk ~11. MMıae 'Olnpda etaı'all R....,.. 1 ,.....an 111111 ge aza r-·- ,,_ 
~ ..... K UUUllllU ..... ·~ weyden ~tısfdlr• J>lıor ki: iaJ'anr alWWIW, ariuıl ..,tlf111 solUn ,ailer, , .. 
ı"lde domumn aacak ,iade beti Almuı;ramn Emırt phrinde _ Blrlnd oltınıi CÖI' anı6cıırclrulclcaa pw,,n etüglm. ' trollar ıiieelllfOr. Ye bu tliriltll ~ ilet; OflldtNre 

haparatorluktadır. nebat JatUJarmr elektrikle uıt- Cblcfmel/daaJ,,.,,,,,,,,.... ıailn °'*""'ela aa6d1n luıdar .,,_. ftligor. Bu •uretle mahallemizde rahat 
• mü "-melerincle blJflk ma- tcrat IJpüade .,..,.. ı, ..,._ ,werı. ,,.,,., eolnd· rolıat ugıuruının lınWnı ,,,,,,,,_,,,°"• 

yaffaki-' e1..1- -..1:1-: .. :. .ın ....,_ ,,.,,,,,,,.. Buıtı.,.. plıanlılı lfllW, f1fi" Ugiftd ~ de .,._ ıo--. lıfUa ~.,.. 
Gmıe enı .. mal ~er ua ... ......,..... *' '---'·· ·-'' ~ Topak •tıılmm IO •ntim ka- rlllll 6lr itlt'f//la &ar-4111. Pli_,.. ,,,..,,.. ,,,.,.. dan ıet;Uıın • ..,,en .-anlaııd&r • 

Son slnlerde Hons ıc.,'a 
İıafilik OD ltçiyl parça parça 

~ilıtl... Yalna bir tek kiti lm.-
~ac:aıc bir tekilde lmrtulmat-

.1__ 6lr • ,... ..,.,.,.,.,. it ..... lllk ,......., edil- Bjer hletlige bcıin ·-.. Mı=ıpı-ı dMa alra eo-
w aplıma teller\uablm11 n IJ- _..._ a .._.__ .._ _, •- .--~· 

,,_ uu fq VWiW• aOllN ..,._ • .,... .,.,., -- kalclartlan tlet;lrlr, (/NllnO/on ,,ariUtaı.rlnln ÖllÜ11ü a-
elektrilin netrettili hararetle sanı • cıma........ la. .,,..,.,._., lır, ,,. ~ da tamir «krw gD:ılercı kit inin u-
turp, marul Ye .1--&-- weti•..a:..u. uv....--. .,_ ı~•na: lldnd ......,.... .,_tlll• ..,..dclilr. Malaal· ıekldlrlıtll lımtınacaktır. 
miftir. ı.ınw. ~ ,,.,._ an 6q, ,,ın,,ı •ode ,,,_.,. .,.,.. 
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Şekerde ihtik8r! 
Satıcllar eskiden kilo başına 

50-60 para kazanırlardı 
Şimdi ls..e 2-3 kuruş kazanıyorlar 

Hükumetimizin, halkın sağlığı tekerin kilosunu 
1

39,5 kurufa veri· 
ve ucuz teker tedarik edebil:Lesi yordu. Perakende olarak 41 kuru· 
bakımından devlet bütçesinden, !a satılıyordu ki aradaki fark 60 
fabrikalar gelirinden keserek bü - paradır. 

yük fedakarlıklarla yaptığı §Eker 
0

Şimdi ıeker ucuzlatıldı. F abri • 
fiyatlarındaki tenzilattan, ma.ale • kalar toz Jdı.erin kilosunu toptan 
sef her fırıattan istifade ederek 25 kuruıa veriyorlar. Perakende o • 
halkın kesesinden fazla• para çı - larak 28 • 27 kuruta satılıyor. Ya .. 
karmnğı düşünen bazı kimseler ge- ni 2 • 3 kuru! farkla .. Kesme te • 
ne bir kirlı it yolu bulmuılat ve kerin toptan kilosu 28 kuruıtan 
apaçık bir ihtikara sapmı~lardrr. veriliyor ve 30 kuruta perakende 

Bu ihtikarın kısa ve açık hesa • satılıyor. lıte evvelce toz fe • 
bı ıudur: kerden alınan 50 paralık tüccar, 

Şeker fiyatlarının indirilmeoin - nakliye ve billal kin yerine 2 • 3 
den evvel, yani daha evvelki • kuruş ve kesme tekerden alınan 60 
kadar, fabrikalarda, depolarda para kar yerine 2 kurut bir fazla
toz tekerin toptan olarak kiloııu Irk! 
36, 75 kuruta satılmaktaydı. Toz Bu fazlalığı tüccar ve eınaf, hat
şeker bakkallarda perakende ola- kın cebinden ne hakla alıyorlar ? • 
rak 38 kuruşa satılıyordu. Y .ıni Yoksa bir kanunla halka verilen 

arada tüccar ve bakkalın karı ve ucuzluğu tüccar ve esnaf elbirliği 
nakliye masrafı farkı 50 para idi ile ıessiz ıadaaız geri mi alacak • 
Gene o vakit fabrika toptan kesme , )ar?. 

Şekerin ucuzlaması 
rağbeti arttırdı 

Fakat şekerle yapılan bir çok 
maddeler ucuzlamamıştır 

Şekerin ucuzlaması teker ıur • 
fiyatının artmasına sebep olmı!P • 
tur. 

Dün fabrikalardan ıehrimiz! ve 
diğer vilayetlere 2584 çuvai ve 
2307 ...,dık ıeker yollanmıtllr. 

Bu miktar tırJaiben Türkiyenın 
bir aylık ıeker sarfiyatına mu.-.
dildir. 

Yeni fiyatlarla satııa mem~~ -
ketin her tarafında batlanım' · 
tır. Ucuz tekere rağbet umuMu
ğundan fazladır. 

Şekerin ucuzlaması teker ~en 

yapılan bir çok maddelerin de 
ucuzlamasına sebep olmu~~r. 
İlk olarak akide ve diğer tek~ ... 
lerin fiyatlarında ·bir dütük~ük 
olmuıtur. Çikolatacılar ve m&ı
hallebeciler henüz fiyatları int]ir· 
memitlerdir. 

Bunlar kakaonun ve unun pa
halılandığını ileri sürmekted:r • 
ler. 

Belediye bu iti ehemmiyetle 
takip etmektedir. Bu husu;;ta 
yeni bir talimatname yapılac.ak
tır. 

19 HAZlRAN - 1935 -
belediye ile Haliç 

sosyetesi arasındaki 
dava 

Alman tayyareleri 

Fr8nsız istihk8mları 
Şarbaylıkla Haliç aoaeytesi d.t"a· 

smdaki davaya bakan birinci l.u • 
kuk mahkemesi kararını bugün öğ
leden sonra verecektir. Bu mal.ke
meye sebeb tirketin zarar etti:'iini 
ileri sürerek yüzde 8 vermekte ol
duğu belediye resmini vermemek 
istemesidir. Mahkemece kurulan 
heyet ıirketin bu parayı vererilece 
ği neticesine varmıttır. Bunu.:ı i.ize. 
rine mahkeme de verilen raporu 
tetkik etmit ve kararı bugüne hı ~ 
rakmııtır. 

üzerinde uçtu 
Metz, 16 - Bugün iki Alman 

tayyaresi Fransız hududunu geç 
mit, ve Rayn müstahkem mevkii 
üzerinde uçmuıtur. 

Tayyareler görülür görülme% 

Fransızlar ve 
Almanlar 

kendilerlı.ai atağı indirmek içio 
derhal bet Franıız tay.Yart-si hn.va· 
lanmıtsa da bunu gören AlınaO 
tayyareleri sür'atle hududu geç • 
mitlerdir. , 

Bir tren ame
lesi ezildi 

Gemi tezgA.hlarımızı 
yapmak üzere 
müracaat etti 

Verilecek karar eğer ıosyetf'nİn 
aleyhinde olursa belediye tirket 
mukavelesini feshetmek hakkını 

haiz olacaktır. Şirketir.. umumi 
heyeti ayın 27 sinde toplanarak 
vaziyeti esaslı olarak görüşecek • ' 
tir. 

lzmirden aldığımız bir hab~r· 
de Hilal köprüsünde mane .rra 
yapan tren vagonlarını birbh·'ne 
bağlayan Mehmedin dütmesi yü
zünden feci bir kaza vukua g."!J .. 
mittir. 

Bazı fırıncıların 
ihtikArı 

Belediyenin ekmek fiyatını do · 
kuz kuruştan on kuruta çıkarttığı· 
nı evvelki gün yazmı§tık . Yeni 
narh bu sabahtan itibar~ muteber 
olacaktır. 

Yalnız dün gece baz• semtl~rde 
halk ekmekıiz kalmıttır. Her gün 
dıtarıdan tonlarla buğday gelme .. 
sine ve değirmenciler le f ırmcıla ~ 
rın elinde çuvallar dolusu un bu • 
lunma11na rağmen halkın ekmek -
siz kalqı hayretimizi mucip oldu. 

Tahkikat yaptık. Şunu öğren

dik: 
Bir kuım fırıncılar ucu~a aldık. 

lan unları itleyip ekmeği dokuz 
kuruta satacaklarına hiç ekmek 
çıkarmamayı ve bu ıuretle bir gün 
sonra ayni unlardan ekm~k yapa • 
rak çok kir etmeyi dütünmü~ler , 
ekmek çıkarmamıılardır. Halk 
bundan haberdar olmadığı için E .. 
dimekapı, Karagümrük, Aksaray 
gibi bazı semtlerde saat sekizden 
sonra ekmek bularuaıftır. 

Macar güreşçiler 
cumaya geliyor 

Türkiye idman cemiyetieri 
piyangosunun çekileceği 23 ha -
ziran pazar günü, Türk güret ta
kımile Taksim stadında ilk mü-
sabakasını yapacak olan Maca -

Fransanın deniz inıaatı tetkik 
bürosu tarafından denizyollar1 i
daresine bir müracaat yapılm'Ş -
tır. 

Büro, bizim memlekette getek 

Vagonlar Mehmedin üzerin.Je11 
geçmit ve bqını gövdesinden a
yırmrıtır. Adliye tahkikata ba~ta .. 

yeni vapurları ve gerek gemi tez- mıttır. 
gihlarını yapmak istemittir. --------------

Bu teklif üzerine Avrupada btı· TrablUS Şam da 
lunan denizyolları genel müdürü . 1 
Sadettin ile yanındaki müteha' • çarpışma ar 
sıslar doğruca bu müeasesenin 
merkezine giderek görütecek -
lerdir. 

Bu hususta bir Alman müeı -
sesesi de yeni tekliflerde bulun -
muıtur. Bu müesiesenin direk•ö
rü Ankaraya çağırılmıttır. 

Londradan bildirildiğine göre 
Filistinde, ve Suriyede müılüınan· 

larla hıri~tiyanlar arasında bir ta • 

kım çarpıtmalar olmuştur. Netice.o 

de Trabluı Şamdaki çarpıtmalar• 

da hükômet erkir.ından iki kiıi öl .. 
dürülmüt ve bir kHiıenin kapı~' 

Almanyadaki _km_ım_ııı_rr. ______ __ 

. 1.1"" kt ·· ı I Yeni bir dlloya rekoru in 1 a a 0 en er Moıkova, 18 (A.A.) -Altı ka· 
Dün gelen bir telsiz Berlinde dın paraıütçü okıijen takımları ol .. 

Rheinsdorf fabrikasında vukua maksızın hep bir arada 7035 met· 
gelen infilak üzerine ölenb .. in 
cenaze maresiminin bütün hüku -
met erkanının ve halkın i9tira1'He 
yapıldığını bildiriyordu. 

reden atlamıılar ve böylece yeni 
bir dünya rekoru kurmuılardır. 

~~~----------------~.....--------· 

Reinsdorf, 18 (A.A.) - lrıfi- r::::::::::::::::::n::m:n::::m::m:m::m:::ı 
lak faciasında ölen~er büg~~ ~ü- ii Her gün ÖZ 
yük törenle (merasımle) gomul- U • • 
mütlerdir. Bütün Almanyada bay- Ü Turkçe 
raklar yarıya inmittir. ii b k ı · 

Tören Hitler hazır olduğu hal- h eş e 1 m e 
de 12 de başlamı, ve s~ tab.ıt n 32ncı ı ıste 

L. k • • f • ti • d • • ı d • riıtanın Szeged güreı takımı. cu-
1 or ıya arı ın ırı 1 ma günü lstanbula gelecektir. 

Reinsdorf alanına sıralanmııtr.I: ş· al K 1- ım - uzey 
Ölülerin ailelerinin bulunduğu Cenup_ Güney · 
yer siyah tüllerle sarılmıttı. f n- İ Şark - Doğu 

Rakı ueuzlamıyaeak lii••ıi.1Tıl 
Şarap ve bira fiyatları da indirilecek •~......ıı...._.,._-___ _... 

inhisarlar Direktörlüğü tarafm
Üan likör fi~tlarında yapılması 
karada"ştrrılan tenzilatlı ıatıf bir 
Ağust~stan itibaren batlayacaktır. 

Tenzilata göre, 350 ve 300 ku • 
J Ufa satılan birinci sınıf çilek, 
ahudutu ve kayısı likörlerinin lit • 
relik ıiteleri 223 kuruta, 200 ve 
170 kuruş olan yarım litrelik fİ§e • 
ler 123 kuruta, 85 ·~kurut olan 
20 santimetrelik §İteler 58 kunt§a 

Alman kabinesin
de değişiklik 

Fon Noyrat 
Romaelçlsl olacakmış 

"Deyli Herald,, gazetesir.de 

okunduğuna rröre, Alman dış . \a-

kanı Baron fon Nörat, yakı:ıria 

Romaya elçi olarak gönde .. :ı~ -
cektir. 

Alman dı~ itleri bakanı Hi~.e-

rin kendisi olacak ve timdi l.\)n

drada deniz görüşmelerinde Al

manyayı temsil eden Ribent ~op 

dış bakanlığında kendisine yu
dnn edecektir. 

satılacaktır. 

ikinci ıınıf likörlerden bir litre
lik olanlar 225 kuruıtan 183 ku • 
ru!a, yarım litrelikler 125 kuntt • 
tan 103 kuruşa, 65 kuruıtan ~atı • 
!an Jikörler 50 kurut?. indirilmiıtir. 

Rakı, ıarab ve birıt fiyatları 
timdilik inJirilmemiıtir. Şarabın· 
ki indirilecektir. Rakı fiyatlarının 
indirilmemesine sebeb de, halkı 

rakıya tetvik etmemektir. 

Türkiyede 

Paraşutla atla
ma dersleri 

Anadolu Ajansının bildirciğir e 
göre, Türk kuşu üyelerinin çah;
maları günden güne ilerlemektP -
dir. 

Yakında uçaklarla havalan~' -
rılacak planörler üzerine uçut bil
gisinin arttırılmaaı derslerine hat
lanacaktır. 

Derslerini iyi yapanlar için u
çuş alanında bir kamp kurulıcak 
ve sabahtan aktama kadar aruız 
çalışma imkanı hazırlanacakt•t. 

Gelecek hafta içinde para,:jtla 
atlama talimlerine do batlanmı~ 
olacaktır. 

iki kardeş 
Erenköyünde T aılıtarla soka • 

ğın da 14 numaralı cvd~ oturan reç 
her Hüıeyinle kardeti Enver kav • 
ga etmiflerdir. Hüseyin sopa ile 
kardetini batından yaraladığı için 
yakalanmıtlır. 
Gürültü yapmuş 
Kadıköyünde Süğütlüçeıme. ci~ 

varında ıarhot olarak dolatan 
Yeldeğirmen sakinlerinden Nuri 
gürültü yaptığİ için yakalanmı!tır. 
Otomobile çarptı 

Şişlide Halaskar Gazi caddt1;İn· 
de Hakkı Bey apartmıanında otu • 
ran Meliha Sürpagop gnrajı örıün
de karııdan karııya geçerken 
2553 numaralı otomöbilin altında 
kalmıf, hafifçe yaralar.mıştır Şo • 
för 1ıtelyo yakalanm11hr. 
Haçiki itti 
Kumakapıda Tiyatro caddf"sin

de Alibey sokağında oturan dokuz 
yqında Haçiği on bet yaıında Ar 
ıop iterek dütürmüftür. Haçilı. ba· 
ımdan yaralanmıthr. 
Bir müracaat 

Fatihte Büyük Kııraman yoku -
ıunda Reşadiye otelinde oturan 
Hacı Nevres Polise müracaat ade· 
rek Şevket isminde birirae boz.dur· 
mak üzere verdiği altını Şevketin 

ıuiistimal ettiğini iddia etmittr. 

butların etrafı Jüzlerce çele"'lkle ft G~rp 7" Bat~ v 

kutatılmııtı. 

1 
Şımal& ıarkı - Dogu kuze~ 

• . • ~'imali garbi - Batı kuzeyı 
Parıs gazetelerı Almanyada vu- i Cenubu Rarki - Doğu güneyi 

ku bulan infilakın boğucu g.:ı;w: - i: Cenubu ~arbi - Batı güneyi 
lardan meydana geldiğini ve H Şarkı şimali - Kuzey doğusu (1) . 
fabrikanın zehirli gaz imal et- il Amerikayı cenubi - GüneY, Amen· 
mekte olduğunu yazmaktadırlar. H kası 

1
2 - Sual - Soru 
istintak___, Sorgu 

Amerikalılar frankın Mesele - Mesele (T. Kö.) 

t t 881 lıaln : öRNEKL.E~: 1 - Size bir Mruda 
u u om y ; bulunmak ıstıyorum. 
yardım etmiş . 2- Dün bütün suçlular sorguya çe 

. . k .1- • kildiler. 1 
Amerika hazinesının, spe il as- i 3 _ Hikaye _ Oykü ! 

yonun franga kartı yaptığı ıon hü- U ÖRNEK: Gazetelerin gündelik öY·U 
cumlarda Fransız milli bankasma fl külerinde sanat değil, eğlence değe·U 

yardım ettiğini söyleyen M. Mor - Q 4 _ihtimam etmek_ Kayıtlanma1'1 !! ri aramalısınız. il 
genthav demittir ki: ff ttina etmek - özenmek ! 

"Bu yardım en basit bir dürüst· !! itina - Özen i 
§ ÖRNEKLER: 1 - Bu i~e daha i~ij 

lu .. k hareketiydi., :. ı 
:: kayıtlanmanız lazımdır. : 

Yardımın ne ıekilde yapıld•ğrnı 
aöylemek istemeyen Morgenthav 

bu yardımın Amerikaıı hazinesine 

bir zarar vermediğini ı.öylemiıtir. 

Nevy!>rk T aymis gazetesi Am~ri · 
kanın bu hareketini methettikten 

il 2 - Yazınızda baştan başa özensiz·f r , 
iİ lik görünüyor. ! !f 5 - ikametgah - Konut 
!.Mesken - Otru 
:: ÖRNEKLER: 1 - Herkes butut1· 
P duğu şehirde bir konut gösterınek 
il yükümün dedir. 
li 2 - Hük(lmet Ankarada işyarlart11 

ıonra bunun beynelmilel bir para if otru meselesini de kotaracaktır. sil 

konferanH lüzumunu gÖıtermE:kte İi il NOT: Gazetemize gönderilecek ya·;. 
u zılarda bu kelimelerin Osman ıc olduğunu söylemektet1ir. Gene A· ı ı aJtr~ 

merika gazetelerinde-:ı Nevyork li rı kullanılmamasını rioa ederiz. a·=· 
Trihune Fransız • Amerikan elbir· il (1) ötekiler de hunlara kıyastnn if 
. -. . . . n rak yapılabilir. ıs lıgının lngıltereyı de harekete ge· Ü ,, 

tl'receg-ı"nı' u"mı·d ed .. rı·z demekte • ı•ı··:··························,········ ... ~ı:~;;:~~:~ "" , ..................................... . 
dir. 

a 
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Bir Aşkın 
Hıik.ivesi 

ı····················· ... ················-·······ı 
: Nakleden: 1 no. : 
i Hatice Süreyya 49 J . :-··· .. ·-········ .. ····· .... ·······--·····-·· 

- Ben cle seni lstanbulda de· ı Bir inilti ışitti. 
ğil sanıyordum .. Yoksa muallime - O tarafa d~ baktı .• 
liğinden vazını geçtin?' Çocuklar Yatağın üzerinde, müphem bir 
nı büyüttün mü?. şekil gördü •• 

Yazan: KADiRCAN KAFLJ No. 88 
Mecdi Tahir, birdenbire şustu.. · Ka§larını çatıp Samiyeye dön a 

Zira, karşısındaki kızın ıarardığ1 dü: 

Halk ve bütün civardaki köyler ve 
kasabalar ahalisi içerilere doğru 
kaçmaf a başlamışlardı. 

ve adeta send~lediğini hissetmi,ti. - Ay, bu ne? Burada. hasta mı 
Yakın maziye aid bu sözler, onun var?. 
dimağında habralu uyandırmış ~ - EYet ..•• 
tı ..• 

Dülger olmaıma rağmen, çok 
hassas bir çocuktu .. Sevdiği kadı • 
nın üzüldüğünü hemen sezdi. Hat
ta ondan özür dilemeğe bile baş • 
ladı .• 

-Kim! 
-Annem ..• 
- Nesi var?. 
- Görüyorsun .. Kötürüm yatı • 

yor ... 

sevinç vardı. Sanki günlerdenberi j göndersin .. Onu kurtardıktan son • 
huretle aradıkları bir karde~e ka- ra kaleyi nasıl olsa alırız .• Alma -
VUJmutlardı: sak da ne çıkar, yolumuzun üstün· 

- Kızıl Kadırga •. Hüsmen Re - de kaç kaleyi uzaktan seyrederek 
iain kadırgaıL. Kimbilir gene ne geçtik .. 
Y~ı avlar yakaladı!.. -Kim gitsin?. 

- Fakat au kes.imini görmüyor -Frenk Süleyman •• 
llıuaun?. Frenk Süleyman Piyale Beyin 

- Denizden pek yukarıda... . çadırına doğru hızla uzaklaıtı. Pi-
- Demek ki yükünü henüz al • yale Bey Pa~ baştardaımın yük . 

t:namı:,... sek kaaarasında ayakta duruyor, 
Onların hiç biri bu güzel gemi· karaya asker çıkarılması ve topla· 

llin şimdi en değerli \•arhğmdan, nn indirilmesi işine bakıyordu. 
)'iğit ve ablgan reisinden mahrum Frenk Süleymanın sandalı bat· 
olduğunu bilmiyorlardı. tardaya yanaştı .. 

Elçi 
-31-

Türk donanmasının Sa1erno li
llıa.nına girerek karaya asker çı • 
karması oralarda büyük •bir kor • 
ku vermiıti. Filo henüz uazktan 
görünınü§tü ki tehirdeki evlerine 
aığman &On halk döküntüsü ve bü
tün civardaki köyler ve kruıabalar 
""4 ... ıı.ı l~ı;;ı ih:;.ı;e:: cıugı u. h.o.~uıa&a 

ba,lamışlardı. 
Piyale Bey; bunların arkalarından 
ınüfrezeler gönderiyordu. Turgud 
Reis de Dorya filosunun ardına 
düş~üş Hüsmen Reistn her halde 
•ağ olarak kurtarılması işini şim . 
elilik Piyale Beye bırakmıştı. Za -
ten filoya yetişirse hemen harbe 
tutuşacak ve geriye haber gönde _ 
recekti. Y eti§emezae ertesi gün 0 

da SaJerno önünde demirlemiş bu
lunacaktı. 

Frenk Süleyman'ın buna canı 
~tkdmııtı .. O her halde Turgud re
lain de orada bulunma.um istiyor 
l'e Piyale Beyin Hüsmeni kurtar • 
ttıak i~in onun kadar candan çab . 
fa.cağına güvenemiyordu. 
I Doryanın filosu yakınlarda do -
~fhğı, Napoliden kara yo1iyle im 

dada gelebileceği için F ernando 
~iki de kafa tutacaktı.. Bundan 
a,ka leventler F ernandoya o ka -

dar kızmışlardı ki yalnız reisleri _ 
tı' ku t 1 rtarmakla ona kar§ı duyduk-
lrı kini yatıştıramıyacaklardı . 
lf er neye malolursa olsu ka]e

l>e • k F gırme ve ernandonun batı • 

Piyale Bey Süleymanın selamını 
aldı ve sordu: 

- Ne dilerein?. 
- Derya Kaptanından bir şey 

sormak dilerim. 
- Sen kiı:mi.n?. 
- Kızıl Kadırganın leventle

rinden. Şimdilik Hüsmen Reisin 
yerinde bu'lunuyor ve onu kurtar -
mak için çare arayoruz •. 

- Süleyman ..• Bana Frenk Sü • 
leyman derler. Frenk illerinde 
çok dolaştım ve frenk dilleTini bi -
lirim de ondan ... 

Piyale Beyin gözleri dikkatle a -
çıldı ...• 

- Ali !.. O halde sen bennn işi
me yararsın !.. . 

- Y a1ruz ben değil, levent ar • 
kadaşlarnn da hep ite yarar adam-

larız .. Yoksa burada ne gezeriz?. 
Piyale Bey Frenk Süleymanı 

baJtan ayağa kadar süzdü ve sor • 
du: 

- Affedersin.. İstemediğin 
tarzda bir ıeyler konuştum gali

ba ... Başından fevkalade vak'alar 
geçtiyse bilmiyorum .. Zira, lstan • 
hula ancak bu sabah vardım ... 

- Vah zavallı .. Vah zavallı .•• 
Bu kadını, anne gibi, o kadar 

çok severdi ki, kendine hakim ola
mayarak, yatağa doğru atıldı . 

- Benden ne &ora-cakııın ?Dile
ğin nedir?. 

Biran, deh§et içinde, hastaya 
baktı .. Ah, bu yüz, bu sevgili yüz, 
böyle bir hale mi gelmişti?. Yal -
nız götleri kımıldamıyor, öte ta· 
rafı oynamıyordu. 

- Şimdi hemen kaleye hü • 
cum etmek istemidiğinizi ve teslim 
olmaları için dü~manlara yirmi 
dört saat zaman vereceğinizi söy -
lüyorlar. Doğru mudur?. 

- Evet .. O zamana kadar hazır· 
lığımız ancak biter .. 

- Fakat o zamana kadar da 
bizim reis kimbilir ne olur?. 

- Reise bir şey olmaz.. Kaleyi 
ele geçirince o da kurtulur?. 

- Kaleyi hemen ele geçirebilir 
miyiz acaba? .. Biz bunu yüzde yüz 

ü~etmiyoruz .. Doryanın filosu 
açıkta görününce donanmamızın 
demir alma~n gerek. Karada asker 
bırakamazsınız .. Üstelik Napoli , 
Roma ve Floransadan imdad ge • 
lc!-cektir. Kaleyj almadan önce reisi 
ku.rt11T'llfta )ıyız •• 

Piyale Bey leventlerin her şeyde 
açıkça ve çekinmeden söz söyle -
diklerini biliyor ve bunu hoş görü
yordu. Fakat ne olursa olsun, her 
hangi bir akıncının sözüne uyarak 
rast gele savaş yapmayı_ da uygun 
bulmüyordu. Bunun için Frenk 
Siüeymanı hoş tuttu. Onun sırtım 
okıayarak: 

<Devamı var) 

Genç kadın bir harekette bulun
du. Bunmıla, kartısındakini sü
kı1t etmeğe mecbur etti. 

- Zarar yok .• istediğini söyle, 
Mecdi .. Hiıç biri beni a:ücendir • 
mez... Başımdan öyle vak'aJar geç· 
ti. Seninle ayrıldıktan aonra 
hambaıka bir adam oldum desem 

Mecdi, Samiyeye döndü: 
- Bu felaket nasıl oldu?. 
Sesi öyle titriyordu ki, ıamimi 

olduğu belliydi .. 
Samiye, konu1ulanlan anneıine 

İ§ittirmek istemedi •• yeridir. 
Delikanh: 
-Ya .. Vah, vah ... • dedikten 

sonra, mevzuu biraz değİ§tirmek 

istedi.. . 
- Ayrıldığımız gün.. Bu, bana 

hicrandır .. SoMalan bugünü düşü
nerek öyle müteessir oldumdu ki .• 
Sen hiç de istemediğin ha1de, ben 
sana &§kımdan bahsetmiıtim .. 

Samiye, sanki kendi kendisiyle 
konuşuyormuf gibi: 

- Ah, niçin acni dinlemedim .. 
- ..... 
Genç erkek, şaşkın bir halde, 

iki adını geriledi. 

Bu kız ne diyordu? 
Acaba yanlı§ bir teY mi İ§İbnİ§ • 

ti?. 
Sevgilisindeki bu ani değişikli . 

ğin sebebi ne olabilirdi?. 
Çocukluk arkadatını eskisi gibi 

belki de daha fazla seviyordu .. 
- işte orada, küçük odaydı .. 

Çantanı 'bağlayorduk •. 

iradesini kayhetmi§ vaziyette, 
bu sözler, a~ · · n dökülüyordu .. 
Halbuki, hl~!, gelirken bu laf -

lan bir daha söylememeği kendi 
kendine vadetmişti. Hatta Saıni
yeyi görürsem bir ima da bile bu

lunmam .. ,, diyordu .• 
Fakat itte, kendini tutamamıt -

tı. 

Böyle konuşarak ve bu düşün • 
celerin zebunu olarak evin iıçinde 
yürüdü ... 

- Gel.. Yemek odasına. gide • 
lim .. ·dedi. 

Odad.an çıktılar. 

Mecdi, ölü gibi, bir iskemleye 
çöktü .. Feci hikayeyi dinledi .. 

Ilk cüm1elerden sonra, onun sö· 
zün.ü kesti: 

- Sen, annen hasta olduğu için 
ni buraya geldin?. 
-Hayır ... 

- Ben de böyle tahmin et 
m·ı•t" P k' ' • • n :r ım... e ı ammaı annemn böy-
le müthiş bir heyecana dü§mesine 
kim sebeb oldu? 

Samiye, kısa bir tereddüd zama· 
nı geçirdi .•• 

Arkadafından hakikati sakla • 
mauna mı.kan yok .. Ergeç, Mecdi, 
bütün olup bitenleri öğrenecek de
ğil miydi?. Başkasından öğre -
neceğine kendisinden öğrensin 
varsın .•• 

Fakat macerasını anlatmak da 
kolay iş değil.. Ba§ıdan geçen o 
faciaları hikaye etmeğe nasd ağzı 
varsın?. 

Fakat, ne korkusu vardı?. 
Madem ki yapmıştı, söyleyecek

ti. 

Başımı kahramancasına havaya 
kaldırdı .... 

Retadiyedeki vak'aJarı anlath. 
Orada oturanların halini tasvir et-

ti.,. Bunlar araaında Raufun ken • 
disine kar§ı takındığı sevimli va .. 

t\ı Şu yüksek mazgallardan birinde 
9'Uandırmak istiyorlardı. H B 

Piyale Bey karaya asker ve top A E R 
~•karıyor, hazrrlıklannı yapıyor. ~ kşam Postası 

ziyeti hikaye etti. Sonra, nasıl 

teshir edildiğine geçti.. Geceleyin

o odadaki konuşmaları birer birer 
nakletti.. 

Genç dülger, sapsarı kesilmiıti. 

I ~. Hücuma geçmeden önce ka- I D A R E E V 1 
erıirı teslim olması için yirmi dört ISTANBUL ANKARA CADDESi 
•aatJ'k Telgraf AdreııP; tSTANBUL RABER 
~ ı bir zaman vereceği ve bu Telefon Yazı: 2S87J lcJıue: usııo 
. 'rtıan içinde hiç bir şey yapmak r-··--.. -·-··-........................... ·· 
"t : ABOrtE ŞARTLARI ! 
etnediği de duyulmuştu. Buna • • 

•e~ : Türkiye Ecnebi E 
il . b olarak Dalyan Mustafa şunu !Senelik 1400 Kr. 2700 Kr.5 
tl"i sürdü: i6 aylık 730 .. 1450 • • 

, - Turgud Reis gelmeden bir 1 j3 aylık 400 ., 800 ,, 

~., ~.apmak istemiyor. Padi§ah o - / !1 aylık 150 " 300 • 
~oyle ferman etmİ§.. . j il.Ati TARiFESi 

.ı uoğrudUT, fakat o zamana ka . i Ticaret UAnlarmın satın ıuo 
q':t' Jc i Resmi DAnlar 10 kunıttur. 

im bekler?. Aktriı Clar L t f d J • ı d · ·~ .... ~ .............. - ................ ___ _ ..._ c·d . . . e ace ara ın an ngı tere e •eçılen çamCJflrcılar krali- ~ahıbi ve Nqriyat Müdürü: 
lel'el' J el~~ de Pıy:'"~e Beye söy· çesı VE onun nedimleri görülüyor. Bu •eçim, lngilterede mutat olan HASAN RASiM US 

Adeta baygınlık geçiriyordu. 
Kız, bunun farkm:' vardı: 
- Anlatayım mı?. 

- Anlat, an1at .. Dinlemek, öğ .. · 
renmek istiyorum .. 

Genç kız, itaatla anlattı .• 

< Devanu va:-J 

KUPON 

162 
19·6·935 l~ l'ın .• ~~s~en Reısı hemen tes: fcıntCl§ırcılık endüstrisi atletik ıporları ydlık ~ gösterigincle J Basıldıfı yer: (VA.lD'I') MatM&a 

etmesı ıçın F ernandoya elçı yapıl mııhr. ••-•miıım•'-llliıimİİİİİİİİİİİİİİİİİlıl ~~!'ll!ll!l!t!'8ii~ ... ---... --• 
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HaydlUlt 
kuş Dar 

, 

Sırlarını nihayet ele 
veren bu kuşların 

garip . yaşayışı 
Guguk kutu görüniif bakımm

dan, Atmaca ve Şahinlere çok 
benzer. Küçüle kutların hemen 
hepai de Atmaca ve Şahini hava
da görünce üstlerine saldırdıkla
rı gibi, Guruk kutu da kendini 
gösterince hemen taarruza uğ-
rar. 

Bu kuı, sırrını binlerce yıl e-iz
lemittir. Tarihin ilk baılangu.m
dan itibaren, eski Helen kayıtları 
da, Goguk kutunun yerde yumurt 
ladığını ve sonra da yumurtt\yı 

gagasmm arasına alarak bafka 
kutların yuvasına tqıdığını san -
mıtlardı. 

lamak ister. Eğer yuvada ı:ıvcıv 
çıkmak üzere olan yumurta var-

sa, kocasile birlikte bu yuvaları 
yıkmağa baılar. Çünkü yuvalan 
yıkılan kutların yeniden yuva 
kuracaklarını bilirler. Bütün bu 
yeni yuvalar çok dikkatle göz 

Fakat son günlerin aratbrma -
ları, kutun doğrudan doğruya 
yuvaya yumurtladığını meydana 
çıkarmıttır. Nitekim sinemama -
kineleri de bu manzarayı almağa 

hapsine alınır; içlerindeki yumur 
muvaffak olmutlardır. ta sayısı iki üç taneyi buldu mu, 

Diti Guguk yumurtlamaia ha- diti gukuk bunlardan birisin\ ça
zır olduğu zaman gidip bir tüne-
ğe konar ve burada yarım saat- larak yerine kendisi bir yumurta 
ten altı saate kadar biç kıpırda - bırakır. 
maksızın durur. Bqka kutlar da Eğer ortada altı yuva var da 
yumurtlamağa batlamadan önce bunların içindeki yumurtalcırın 

yuvalarında ~u kadar oturur- hepsi civciv çıkarmak üzere ise, 
lar. Guguk kutu yuvalann hepsini ay-

Guguk kutu yumurta zamanı 

ıelmeden iki gün evvel, seçeceği 
yuvayı gözüne kestirmiı ve bun • 
larm sahiplerini hep ıöutlemit • 
tir. Artıwırası gelince ötekinden 
kalkarak doğru yuvaya ıider. 
Hiç vakit geçirmeksizin oradaki 
yumurtayı çalar, vücudünü )'a -
hancı yuvaya yerleştirerek yu -
murtlar ve bunu çaldığı yumurta
nın yerine yerleştirdikten sonra, 
öteki yumurta gagasının arasında 
olduğu halde uçup gider. 

Uçarken bu yumurtayı kıra

rak yutar. Ekseriya da emniyetli 
bir yere varıncaya kadar bekler 
ve orada oturup rahat rahat yer. 
Guguk kutunun yuvaya varıp, ça
lmmıt yumurta ile tekrar hava -
lanmaıı arasında geçen zaman on 
saniyeden fazla değildir. 

Guguk kutunun ditisi hırsız 
ve batka kutların hakkına teca-

. vüz eden bir aahtekir olm~kla 

ni günde yıkmaz, ikiter hatta ü
çer günlük fasılalarla yıkar. Çün
kü yeniden kurulacak yuvalann 
kendiıinin yumurtlamak zaman -

Jarma uygun gelmesini ister. 

Her it tuarlamıt olduğu plana 
göre giderse, guruk ku§u seçmit 
olduğu yuvaların her birisinde 
kendi yumurta11ndan birer tane 
bulunacak surette birer gün ara 
ile yumurtlar. 

Bütün yumurtalarını bırak -
tıktan sonra onları unutmaz, gün 
lerce müddetle gözetler. Eğer yu
murtaları kırılacak olursa, yeni 

battan yumurtlar. Civcivleri çı -
lnncay.t kadar oralardan ayrıl -
maz. Yavrular çıkınca artık iti 
1Jibnit\.ir. Havalandığı gibi sıvı -

~ıp gic•er yavruları da böylece 
batka kutlar yetittirip büyütür. 

A. E. 

beraber, erkek te bu karanlık it- ============= 
)erde büsbütün kabahatsiz değil-
"dir; o da karısının etkiyalık için r-·-............................................. ::: 
yapacağı hazırlıkların hepsine 1

1 

GEZİNTİMİZE 
y&TdDD eder. • 

Guguk kutları ilkbaharda Af- li ·ışT·ıRA"" K 
rikadan buraya ve ti Jngiltereye 

kadar bütün Avrupa ülkelerine ed e C ek 1 e re 1 
göç ederler. Guguklar yeni var -
dıkları topraklarda şöyle adam a
kıllı yerlettikten sonra diti kut 
artık yumurtlamağı dütünür. 
Eğer kendisini yetittirmit olan 

lar cırlayık kutlan ise, ne yapıp 
yapar yumurtasını cırlayık yuva-
lanna bırakmağa uğratır. 1 

Şimdi kan ile kocanm ilk ~a -
zif esi o mmtakada bulunan bü -
tün cırlayık yuvalarıni ketfet
mektir. Bu iatilqaf iti de çol< u
zun sürmez, ancak cırlayık kutla
nnın yumurtlamıf, kuluçka ol
muf ve civcivleri bir kaç güne ı.. 
dar çıkacak bir hale ıelmit ola -
bllir. 

Cuguk kutu ise, daima taze yu 
marta );ulunan yuvalara yumurt-

Davetiye tevzii 
ve bilet satışı 

başladı 
23 Haziran Pazar günü Ya· 

lovaya yapılacak olan üçüncü 
büyük deniz gezintimize işti
rak etmek isteyen okuyucula· 

rımız Pazartesi öğleden iti-
baren Ankara caddesinde 

Vakit kütüphanesine uğraya· 
rak daimi kart sahipleri da
vetiyelerini ve yanlannda ge-

tirecekleri kimselere ait bilet-
leri ayni yerden satın alabilir· 
ler. Satışa Çlkanlan biletler 
çok mahdut olduğundan geç 
kalınmaması llzımdır. 

.-waw--•---•--•••---•••••" 

Yakın tarihten 
kanlı yapraklar 

ıttthat ve Terakkinin eski Çankırı katıl:> 
mes'ulü Cemal oauz anlatıyor; No. 62 

Vahul Bizi buraya azap çektir
meQe mi getirdiler. Mükenırnel 
bir sofra.. Aç .mideler, fakat 
yiyecek bir şeyler yok. 

- Ne dütünüyonun Cemal?. f bqka .kimseler yoktu. !kimiz de J aklı bqmdan gidiyor: · . 
- Hiç! müthit •urette acıknuttık- Meh- - Ah, Cemal! Bu kadar çekti • 

Halbuki neler düıünüyordum: med Ali etrafına bakınarak: ğimiz acılar arasında ilk defa ol•· 
Arkamda bıraktddarmıı, hayatı • - Yahu! Bizi buraya azap çek- rak biraz gönlüm, gözüm açdıdl··· 
mı, istikbalimi ... Memleket karan- tirmeğe mi getirdiler. Mükemmel Heleıu dilberlerebak! •• Ne deçolı 
lık bir uçurum kenarında .. Vatanın bir sofra .. Aç mideler, fakat yeye· dekolte giyimnitler, diye söyleni • 
harimi yabancı çizmelerle kirlen- cek bir ıeyler yok ortada •. diye yordu •.• 
mit bir halde.. söylenmeğe bqladı. Bu hal benim Hakikaten insan böyle ~ • 

Onun mazisiyle beraber Türk de sinirime dokunmuttu. Dedim dığı bir dakikada gökten iJllllİt 
milletinin tarihi de yıkılmak, yok ki: melekler gibi güzel, fıkır fıklt 
olmak tehlikesine maruz.. Sonra - Bizi böy1e güzel bir sofrada neş'eli, genç, taze iki kızkardef 
ıahsi felaketim.. ltlerim altüst, aç oturtacaklarına atçı bqının ya- ka-ısında derdini kederini keıa -

• ah L...ı ·~ , , 
~vam perıfan olmut·· nma misafir etseler d a isaueı o- dini, her feyİ unuturyor. 

Denize dalan gözlerim yqarı - lwdu !. Biz tam bir muti içinde onlafl 
yor. Mehmed Ali de içini çekiyor: Kartılıklı gülüfmeye baıladık · seyrediyoruz. Zabitler boyull' 

- Maltada bize ne yapacaklar Tam bu sırada kapı ~ıldı .. Bir de viski çekittiriyorlar. Onlar içtilcç' 
denin?. bakbk ki; biribirinden güzel, sarı- biz köıemizde yutkunup duruya• 

- Kimbilir ! Bizden evvel giden tın iki kız kınta kırıta içeri girdi • 
arkadqlardan henüz bir haber a- ler .. Boylu poalu, balık etinde, ti· 
lamadık ki... rin, sevimli iki bayancık .• ikisi de 

- Sen ne olur ne olmaz delilik dekolte akşam tuvaleti giymi§ler -
rolünü elden bırakma .. Hiç olmaz· di. Mehmed Ali ile biribirimize 
la orada bir hastahaneye yatar ra- balattık. ikimiz de adeta aptallaı-
hat edenin... mıftık. Ben kendi kendime: 
Arkadaşnnın ikazı yerindeydi .. - Acaba rüya mı görüyorum ... 

Olinek mukadderse ölünciye ka • Dur, uyanmağa çalıtayım ! diye, 
dar, kurtulmak kımıette vana gözlerimi uğuttumıağa batlayarak 
kurtuluncaya kadar, kanun, nizam yerimden kalktım .. Sarıtın kızlar, 
ve vicdan mefhumlarına arka dön- bizi görünce gülüterek biribir1eri • 
IDÜf olanlara k..-tı kendimi ancak ne bir teyler söylediler. O dakika
böyle müdlilfeil edAilecektim. da lisan •bilmedifime çok teeuüf 

Ortalık iyiden iyiye karaımıt - ettim •. Fakat onlara karıı kütük 
b. Zırhlı gittikçe yol alıyordu • gibi durmamak için yalan yanlıt 

lstanbul ve ufuklan çoktan göz- bir reverans yaparak: 
lerinıizden silinmitti. Şimdi vab§i - Boıuuvar matmazeller, diye 

rek kendilerini aelimladnn.. lhtibir akıam içinde pervanelerin gü • 
rültüaünü dinliyorduk. yar arkadaşım da beni taklid et· 

Zırhlıda bizim nezaretimize mekte geç katmadı. 
memur edildiği anlqılan bir kü _ Hiç umulmadık bir d'akikada 
çülc zabit ara sıra gelerek bizi yok bir harb gemisinin altı katından 
luyordu. Ne Mehmed Ali, ne de çıkıveren bu deniz perileri bize 
b~n Jngilizce bilmediğimiz için doğru yanqtılar.. Bir tanesi bize 
yeni muhafızımız olan bu delikan- bir teyler IÖyledi .. Sözlerinden ıbi· 
h ile el ve kol itaretleriyle komııu- zim İngilizce bilip bilmediğimizi 
yorduk. sorduğu anlqılıyordu. Bqnnı bü-

Genç zaıbit en son giliıinde orta- kerek mahzun bir eda ile: 
lığı gö.ter~rek kendisiyle beraıber - No ! yu bastırdım .. 
ıelmemi~i itaret etti. Mehmed Ali Kızlar da yüzlerini burutturdu-
bu ifarete kuzu gibi mütavaat lar ve bize arkalarını dönerek u
ederek giti. zaklattılar •• Bu sırada zırhlmın 

Ben kıç güvertede ayakta dim süvarisi de salona ıirmiı bulunu • 
dik duruyor, yerimden kıpırdanır-- yordu. Süvarinin arkumclan ko • 
yordum. . lunda yqlı bir madam bulunan 

Merdivenden arka arkaya in - kranta saçlı bir erkek de içeri gir -
dikten aonra, bir takım dar, kan • di. Onlan zırhlının zabitleri ta • 
tık koridorlara saptık ve az aonra kib etti. • 
bir. salona girdik. Burası kuvvetli Hepsi masadaki yerlerini işgal 
ampullerle fazla aydınlablmıı, ettiler. Genç kıZlar, masalarına· 
yuvarlak bir yemek salonu idi. raamda birer net' e ve bahar kay -

Genç zabit, bize ortadaki masa- nağı gibi doı,tıyorlardı. Çok geç
lardan birini gösterdi ve bize iıa • meclen biri köıedeki piyanonun ba 
retle burada yemek yeyeceğimizi tma geçti, diğ~ri de orada duran 
anlattı. kemanı aldı. Batladılar çalma ğa .. 

Mehmed Ati ile biribirimize ba- Salonda çıt yoktu •• Herkea onla· 
kııtryonız. Hiç beklemediğimiz bu rı dinliyordu •• Allah için çok güzel 
ziyafet, kafamızdaki kötü dütün • ve çok aan'atklrane çalıyorlardı. 
celeri silip süpüımüftii. Ozeri çok Hepmizi biribirini takib eden tat
aüzel donablmıt muamn bqma lı nağmelerin teairi içinde mestol· 
oturduk. Servis mükemmel, çiçek mut iff>iydik.Her parça bitince gü
bile iıbmal edihnemif.. Bir sene • zel kızlan, avuçlarnnız kızarınca -
denberi böyle temiz bir sofra ba • ya kadar alkıtlayorduk •• 
tında yemek yememiftim. Adeta Rahmetli Mehmed Ali ihtiyardı 
vaziyetimi yadırgayorum. Melı - amma,, ıüzellere biç dayanamaz
med Ali de benim gibi idi. Şehirde dı. Kendi güzellikleri yeti§llliyor -
ilk defa lokantaya ıiren bir tqra - m ... gibi ayni zamanda hakiki bi r 

lı toy delikanlı haliyle oturduğu rer sana'tkir olan ve etrafa net' e, 
yerde duramıyor, ellerini koyacak fdaref, zevk ve tebessüm dağıtan 
yer bulamıyordu. Salonda bizden bu sarıtın yoamaları seyrettikçe 

ruz •••• 
Yarım saat sonra hepsi lcafalatf 

tütsülemiş vaziyetteydiler. Hep bit 
arada tarkılar söylüyorlar; kıziJt 
münavebe ile damediyorlard" 
Biz de gittikçe daha kuvvetle bit• 
aetmeğe bqladığımız açlığın tetİ • 
riyle köıemize yığılmıt vaziyeti• 
onların eğlencelerini taJrib ediyor' 
duk. • 

Eğlence bu minval üzere de~ 
ederken süvarinin gözü bize mtd
Kumandan eliyle ifaret ederek bi' 
zi yanma cain-d1._ Benden ~ 
Mehmed Ali yerinden fırladı •. 8' • 
na dönerek: 

- Haydi aptallığm sırası "deJil-' 
Deli1iği de bırak.. Davet olund""' 
Bu fınat her zaman ele geçmd f 
Sakın bir müna.ebetsizlik yapıo' 
Yiyelim, içelim derken bq_.
derde girmesin. 

Diye nasihat verdi. Ben de: 
- Sen merak ebne !. .Açh~ 

ayaklarımın dermanı kalmadı .. >• 
kıllı uılu durur, yer i~erim, dediıl'' 

Elele tutuştuk .. Süvarinin kart•• 
aına gittik; kendisini birer bat ei' 
mesiyle se1imladık. Nazik bir ,.. 
damdı .. Ayağa kalkarak bizi k-1" 
tıladı. Ve bize kendi eliyle bir~ 
kadeh vi•ki verdi .. Biz bu içkioi" 
yabancısı olmadığrmızı anlabllalı 
için masanın üzerinde duran ,od' 
~iteaini aldık, bardaklarımızı dol • 
durarak ve süvariye dönerek k• • 
dehlerimizi uzattık. O bize: 

- Olrayt! dedi. Biz ona: fi 
- Denkyu ! cevabını verdik 

kadehleri dikerek viskileri yuv.S: • 
ladık .. Oooh .. O dakikada bu ~·' 
nin bize verdiği zevki dünyad• ti' 
nutamıyacağım. 

Bir senedir ki ağzıma içki --~ 
na hiç bir ıey koymamıttmı.. 50

1
_ 

günün devamlı a~b ve ıstırabdO' 
sabnnı çok yormUflu •• Bundan , 
layı bir kadeıh viski adeta bir b' 
yat eksiri gibi geldi.. . --~, 

Mehmed Ali ile kın bir it--: _,ı 
letmeden sonra ikinci bard~1' • 
da devirdik .. Bunu ıüvarini~ 1 

,,.

ram ettiği diğer kadehler tak•b8.fı 
• 1 

ti. Artık her fey deği§mitl•· 1' 
bir lnıiliz harb gemieiyle M~~ . 
sürülen iki mahkUm değil, ~it 

1
,, 

lo,? eğlenen serazad iki ıııırr.ıi, 
di vaziyetindeydik .. Ne aö~~~.;o,, 
mizi bilmeden deli gibi gato 
duk. 1)(11'1 

<Devamı 
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Karışık · fsviçre 

takım: takımı: 
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Fener-Güne·ş gençleri Se·rvet'e 
heyecanlı bir an l•viçre kalesi önünde bizim kaleciye yaptığımız bir lavüUF. neticelenen 

yarım düzüne gol attılar 
Oyun n o lk kadaır heyecanoo maç 

kendi başona nok. 
olmadı. 

(3) golü 
Genç 
yaptı 

oyuncu Nacı 

Yazması benden: --------------Dün de 
1 

lıviçre ikincisi Servet takımı 
dün son maçını Fener - Günef ka· 
rıtık takımiyle yaptı. Ve neticede 

, 
yendik 

l~~re ikincisini Fener - Güneş 
karışık talômı dün de ikiye karşı ya
nm düzine golle yendi. 

lJk maçta Fenere 5-2 mağlup o
Jan Sen·et dün yenilirken, Pazar günü 
gösterdiği hi oyunu da oynayamadı. 

lsviçreliler, Adeta mağlubiyeti işin 
başından kabul etmiş gibi istek~iz, 

durııun bir oyun oynadılar. 
Tuhaftır, Takım anrnk (!l) nci go

lü yedikten so?1ra biraz canlanır gibi 
oldu. Ye iki Sayısını bundan sonra 
yaptı. 

.Bakıyorum da, çok kişiler kazanı
lan bu iki galebeyi yalnız ve yalnız 

mağluplann fena oynamasına ham
ledip geçiveriyorlar. 

llk maçta Fenerin fevkalade oyu
nu, f orveklerin tutulmaz nefis golle
ri, dün de gene böyle fırsatlardan is
tifade ederek hakikaten çok güzel 
bir tarzda atığımız goller ... 

Şansın da bize yüzümüzü güldür
düğü bu günlerde zor tutulur şeyler 
olduğu halde, hunu görmeyip de bü
tün galebeleri, hakkıyle ve güzel oyu. 
numuzla yendiğimize takımların be
ceriksizliğine yüklemeği ben, yersiz 
, .e manasız buluyorum. 

Jlem bu telaş neye?! Buraya ge. 
len her takım bizi mutlak yenmeli 

6 • 2 Mağlup oldu. 
Karıtık takım sahaya fU tekilde 

çıkmııtı: 
Bedir, Fazıl, Faruk, lsmail, 

Ali Rıza, Lebib, Salahaddin, Naci 
Ruih, Bambino, Fikret. 
Maç hakemi Şazi Tezcanmın düdü 
ğiyle baılar batlamaz hakimiyetin 
derhal bizimkilere geçtifi görüldü. 
Ve 1 O uncu dakikada Naci Rasih· 
l$tJ1+.~il-liı JW- lf, iJk.aolji attı • 

iki dnkika sonra gene Naci 
Bambinodan aldığı güzel bir pası 
önündeki beki atlattıktan sonra 
ikinci defa olarak ağlara taktı . 

Arka arkaya yapılan bu iki gol -
den ıonra lsviçreliler canlandılar -
sa da bir ıey yapamadılar. Ve dev
re böylece kantık takımın 2 - O ga
lebesiyle bitti. 

ikinci devre, gene karıtık takı • 
mm hücumlariyle baıladı. 6 ıncı 
dakikada gene Naci Salibaddinin 
çektiği bir firikikten iıtif ade ede • 
rek üçüncü, 1 O dakika aonra Bam -
bino, 25 metreden ini bir tütle 4· 
üncü, 15 inci dakikada Ruih sol -
dan aldığı bir paıla 5 inci golü at -
tıktan aonra İsviçrelilerde bir can
lanma göründü .• Bir an karqık ta
kımın üstünlüğünden sıynldılar. 

Kendimizi niçin bu kadar aşağı Ve 16 ıncr dakikada sol açıkla. 
görmek istiyoruz? 

Meseli bir Servet, hiç şüphe yok rı, sağ açıktan aldığı bir paıla mü· 
ki ls"içrenin, mesela bizdeki (Fener- kemmel bir gol attı. 
Galatasaray) gibi en ileri bir takımı- .Vaziyet 5 • 1 olunca üstünlük 
dır. Belki buraya biraz zayıf bir kad- yeniden karıtık takıma geçti .• Ve 
:ro ile gelmiştir. 40 ıncı dakikada Raıih iki bek ara. 

Fakat bizim yendiğimiz gene meş- aından ini bir •iitle topu altıncı de-. 
hor Sen-etin birinci takımı, ve lsviç· 'S' 

:tenin ikincisi, payesini taşıyan bir fa olarak ağlara taktı. Bir dakika-
klUp değil midir? ıonra da Fazılın sebebiyet verdiği 

Bununla iftihar edeceğimize gaJe- bir penalbdan lsviçreı;Jer ikir.ci ~1\ 
belerimizi niçin kötülemek istiyo-
:tuz? r 1 

~utlak daha f evkal!de ve bize 1 
ders olabilecek oyunlar seyretmek l 
istiyorsak, o zaman paraya kıyıp, ln
ıiltereden takımlar, Fransadan, Al
ltıanyadan, ve Avusturya Macaristan. 
da birinci ve ikinci olmuş şampiyon
lar getirmemiz lazımdır. 

Yazımı bitirmeden şunu da fl!ve 
etıneden geçmiyeceğim. 

Son iki maçta Türk f utboJünde ye
tıi bir istidadın parlamağa batıladığı 
lıı D1Pmnuniyet1e gördüm. 

Fenerbahçenin genç oyuncusu Na-
1 ti, J>ek yakında bir futbol vıldJZI ol· 1 

ltıak kabOfyetf g3sterlyor. · ı 

Çok BÜzel bir oyun oynıyan NtM:i 

yılarını yaptılar. Ve sahadan 6 2 
mağlub vaziyette çıktdaı. 

Oyun pazar gününe niıbetle çok 
daha cansız oldu. Misafirlerimiz 
daha ağır oynadıkları gibi bizim 
kantık takım da daha yavq ve 
daha az kombine bir oyun çıkardı. 

Oyuncular üzerinde teker teker 
mütalea yürütmek lazım ge!irae 
Bedii vazifesini yaptı denebilir. 
Yediği iki golden de mes'ul değil • 
diT. 

Fazıl da iyi oynadı. Faruk, ya~. 
tığı bir kaç lüzumsuz jeste rağmen 
fena değildi. Lebib yerini yadırga
dığı için olacak o kadar iyi değil • 
di. Çok favl yapıyordu. Ali Rıza 
vaıat bir oyun çıkardı. lamail de 
öyle •• Fikrete çok it dü!medi. Le· 
bib mütemadiven sa~ acıklannı 

Dün attığı ilk üç gol için bu crenr, ı 
lıe kadar tebrik edilse azdır. Günün kahramanı Naci, 

Ju«. Mıılıiuin '.AP.AK , 
üçüncıi Bolü, böyle aol cıyajile sektiii biri 
ptle YfJ PJJlrlcen~ 

J tumkala meıgul olduğundan Fili • 
1 rete bir tek pas bile veremedi .• 

Bambino iyi oynadı. Raıih va -
ıattı. Kabahati fazla ıahai oyna -
masındaydı. 

Naci çok iyi idi. lıtanbulıpor -
dan kat'i ıurette ayrıldığı anlafı • 
lan Salahhaddin Niyaziyi çok a -
rattı •. Bilhaua ikinci devrede çok 
yavaftı. Bir çok fıraatlann kaç -
maıına ıebeb oldu. 

Efer pazar Pnıdi Fener takmu 
k&r!ııında ~ünkü ıibi bir takım 
bulsaydı, on ıol atmuı ifteıı bile 
değildi. 

Servet oyuncu)armm futbolü • 
müzü nud bulduklannı, ve teker 
teker her oyuncumuz hakkındaki 
mütalealanm gelecek spor sayıfa· 
mızda bulacakamız. 

M. S. 

CAFIER"Dn görOışOıınıdeırı: 

-- - ık in c-ı -m a ~-;· }." .~; 
SADi KARSAN diyor ki: 
-- • -~awwwz-awwwz - swwwı ~ -~ 

Servet umulduQu 
gibi çıkmadı! 

Yazılarını 10 ncu sayfamızda okuyun! 

l•viçrenin Servet takımımn kale.ine Biren bqinci Bol 

kupasında 
Yugoslav - Ro.men maçı 

yarıda kaldı 

Balkan 

Sofya, 18 (A.A.) - Dün Balj 
kan kupuı için kartılaıan Yusıot 
lavya ve Romen dünya takımları 
kuvvetli bir yağmur altında oyna
mıtlardır. 

Oyunun ikinci yanmının ıcn 
12 inci dakikası bugün oynana
caktır. Dünkü sonuç, Yugoslavya 
lehine iki - sıfırdır. Birinci ya-
11m tonunda da Yugoslavya 1 --0 

ileride idi. 

HABER: Yukarıki telefondan 
anlaııldıfı gibi maçın bitme,~ne 
12 dakika kala yajmur yüz&in .. 

den yarıda kalmııtır. Ana·:L·lu 
ajanıının yukarıdaki aözlerin:1.!n 
çıkan manaya göre de, bugün va
rım kalan maçın bu (12) dakika
sı oynanacalmııt. 

Halbuki, araıuluaal futbol f ~ • 
deruyonunun bir dakika için bi
le yanda kalan maçların mutlaka 
battan tekrar edilmesi huauıuı:ıda 
bir kararı vardır. 

Buna rağmen, bu 12 dakikanın 
hangi kara kaplı kitaba uyaı 3.k 
oynanılacağını biz anhyam~ • 
dıkl~ 
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ORMANIN KIZI Yeni hô.l binasında kiraya 

verilecek dükkAnlar : 
Vah§i hayvanlar arcuında ve Alrikanın balta fÖrmemİf orman 
larında g~en Cı§k ve kah ramanlık, heyecan, arar ve tetkik 
romanı 

•No: S4 Yazan: Rıza Şekib - Beherinin ihale 
, muhammen tarihi 

senelik kiraıı 

günü 

Bilseydim bu kabileye silah 
vereceğime zehir verirdim. • 

MEVKU 

Yeni bilin ilet katmCfaki o"dalar 
denize nazır olub hVtUll ticaretha
nelere verilecektir. Tii«ar komiı • 
yoncularla alikaaı yoktur. 

Numaran 

65, 66, 67, 68, ""' 
69, 70, 71.t 72, 
73, 74. 

Cinıi icar müd- aded! 
deti Lira 

Küçük lkiter 240 21 • 6. 935 Cuma 14 
- Merak ettiğim yok.. Bekli -

yqrum.. Yalnız hayallere inan -
mak bana vergi değil.. Dur de
yince duran aslanları canlı mı 

bari? 
Selim, Fakih Ali ile alay edi • 

yor , günlerdenberi kapalı kal
manın can sıkıntısını bu tekilde 
çık~rmaya çalıııyordu. 

Buna Fakih Ali cevap verme -
di. Bir şey söyliyecekmit gibi 
kapıda nöbet bekliyen yerliyi i
çeriye çağırdı. 

Yerli içeriye girer girmez: 
- Aslanlı adam dedi .. 
Bu isim, zavallı vahıiyi ıatrrt· 

mı§, niye uğradığı bilinmez bir 
hale sokmuştu. 

Fakih Ali vahşinin ıeytan çarp 
mışa döndüğünü görünce ilave et
ti: 

- Korkma.. Bir §ey yok.. Sa
na Aslanlı adam ne olmuı diye 
soracaktım! dedi. 

Vahıi biraz kendine gelailcten 
ıonra yavatça mırıldandı: 

- Aslanlı adamın ç.ocuğu bu
rada. Reis Mafyo onu şimdi kralı 
Medkyoya götürecek. 

- Krala mı götürecek? Ben o
nun yerinde olsaydım. krala değil 
gider ormana bırakırdım. 
Vahşi cevap vermedi. Aslanlı 

a<lam adından bile bu derece ür
ken bir yerlinin periJanhğ1 

n Selime itin doğruluğunu anlatı -
yordu. Fakat o Nüh der Peygam
ber demez kabilinden dudak bü
küyor: 

- Zavallı valiti diyordu. Çok 
korkuyor. Fakat bu aslanlı ada -
mın bulunduğuna değil, söylenen
lere ne kadar inandığını göste -
rir ••• 

- Sen hala bunu sayıkla ... As
lanlı adam bunların en korkunç 
bir ki.busu ıeklindedir. Bununla 
beraber kendisine zarar vermez -
lene onun da, bir zaran dokun -
mıyacağını bilirler. 

Yerlilere kalsa ondan bahis 
bile etmezler. Fakat kralları bu 
fikirde değildir. Bugünkü kralın 
büyük babası haşmetlu Manza -
nın Karta ormanındaki kıymetli 
bakır hazinesini eline geçiren as
lanlı adam, kralların bir dii9ma
nı halindedir. 

Ellerinden gelse onu diri diri 
bi; katık suda l>oğacaklar. lıte 
bu sefer de oğlunu kaçırmışlar. 

Bu doğrudan doğruya bizi mah
vet diye aslanlryı çağırmaktan 

ba~ka bir fey değildir. 
- Gelse de görsek. .. 
Selim bu cümlesini bitirmemit

ti ki dışardan büyük bir gürültü 
işitildi. Koşuşmalar bqladı. Fa • 
kih Ali: 

- işte ... 
Diyeceği sırada gürültünün se

bebi anlatıldı. Mofyo aslanlı a
damın çocuğunu bir aıker çem
beri içinde haşmetlu kral Medkyo 
ya götürüyordu. 

Kalabalık kulübenin önünden 
geçerken Fakih Ali ile Selim giz
lice se~ retmi~lerdi. 

Fakih Ali, birdenbire arkada -
ıınm Jiolunu çekti: 

- Selim! DdL Bak Vahap ta 
Mofyo ile beraber •• 

- Q da mı gide~ek derıin? 

- Belki •• 
- Giderse kurtulmak için aı· 

odalar ıen,. 

lanlı adamın geliıini beklemeğe 
hiç lüzum yok .. 

- Evet amma ıideceiine pek 
az ihtimal veriyorum. 

Yeni halin gene ilst katında iki 75, 76 
oda denize nazır olub huıuai tica· 
rethanelere verilecektir. Tüccar 
komiıyoncularla ali.kası yoktur. 

lki oda lkiıer 360 
ıene 

21 • 6 • 93?; Cuma 14 

Gene sustular .. Kalabalık ge • 
çip gitmiıti. 

Az ıonra Fakih Ali yeniden 
mırıldandı: 

- Bu kerataları kendi elimle 
ıilahladım. Şimdi eıirleriyim. Bil 
aeydim. 

- Bilseydin ne olacaktı? 

Yeni h&lin müzayede mahalline 15, 16 
nazır tüccar komiıyonculara kira
lanacak ardiyesiz yazıhaneler. 

Yeni bilin müzayede n1ahalline 1 • 14, 
nazır tüccr komiıyoneulara kira• "' 
)anacak ardiy~iz yaDhaneler. 

17. 30 

lki Lüyük 
yazıhane 

~ 
28 bap 

yazıhane 

31 • 45 , 46 • 60 30 bab 

lkifer 420 20 • 6. 935Pel'§em&14 
ıene 

lkiıer 300 20 • 6. 935 Pe:rıembe 14 . . 
sene 

i l • 
~u~er, 240 21 - 6 - 935 Cuma 14 

- Bu kabileye silah vereceği -
me zehir verirdim. 

- Şimdi bot yere hayıflanmı
ya lüzum yok.. Ne yapacaksak o
nu düşünelim .. 

Yeni halin sağ tar:ıf dıl'ında ar
diyesiz yazıhaneler. 

Yeni halin karakapıaında bir 61 
'iokanta. 

yazıhane 

Lokanta 
ıene 

lkiıene 48C 20 • 6 - 935 Per§embe 14 
L ..,.. '\ \ 

Yeni halin Karakapıaında kıra • 62 
a.thane. 

Kıraathane iki sene 480 20. 6- 935 Pel'§em1>e 14 

- Düşünülecek ne var ki .. Va
hap ta Mofyo ile kendiıine nö
betçileri kandırmaktan baıka çı • 
kar yolumuz yok .•. 

Yeni halin denize nazır tarafın· 63 
da kahvehane. 

Kahvehane lklsene 144<' 
' \ 

20 • 6 -935 Perıemoe 14 

Yeni lıilin denize nazır tara.fm- 64 
da muhallebici dükkanı. 

Muhallebici 
dükkinı r-

İki tene · 480 20.: 6 • 935 P._e!J~be_ ~4 

- Haydi.öyleyse .• Ne yapacak
salC yapalım! 

Aradan yarım saat kadar bir 
vakit geçtiği halde Fakih Ali ile 
Selim daha yapacakları ıeye ka
rar vermemi§tiler. 
Dı~arda yeniden gürültüler baş 

lanuşt1. Selim: 
- Kaçmamız için bir defa ıe-

eeyi beklememiz icap edecek. 
Dıp.rda bu kadar gürültü varken 
bu iti yapmamız akı1sızlık olur. 

- Fakat bu gürültü ne gene? 
- Maliim, köyün fevkalade 

bir günü .• 
- Yalnız fevkalade olsa iyi .. 

Aslanlı adamın korkuau ola -

- -.., 
Belediye lianunumm 15 inci nevi yaş meyva ve sebzenin top • 

maddesinin 58 inci fıkrası muci • tan alq veritinin Y ~ni halde yap· 
bince muhaf~ı ve ıatılmaıı tırılması kararlaıtrrılmııtır. Buna 
uhbi ,artlara tibi gıda maddele • binaen burada bulunan yazıhane, 
rinin alım ve aatımı merkezi hal· oda ve dükkanlar yukarıda yazılı 
de temerküz ettirilecektir. Kanu • olduğu üzere 2490 No. lu arttırma, 
nun bu maddesine göre Keresteci • eksiltme ve ihale kanunu mucibin • 
ler de yaptmlmakta olan merkez ce artbrmağa çıkarılmıftır. Kira 
halinin intaab bitmiı ve lıtanbul farlnamelerinde yazılı hususi ve 
d ilinde şim itik xumur aile: .. ··mıer· Tı 

Cibalide Uskubi Mab. Karanlık 
Mescit so. 4 odalı Muhiddin Koce-

Senelik 
muhammen kirası 

Muvaldiat 
teminatı 

cak? vi medreıeıi. 60 4,50 
- Haydi gene sapıtma ... Bu Çalmıakçılarda atik lbrahimpqa 

bayah ıen yerlilerden daha çok mah. 18 yeni No. lu atik lbrahim 
inanmı_şsın.. pafa medresesi aruındaki müfrez 

- Hayal olmadığına teni inan- mahal. 
dırm?.1-: için Aslanlı adamın bu - Anadoluhisarında Setüstü &o. Mu· 

120 9 

raya gelmesini çok isterdim. haşisinan mektebi. 36 . 2, 70 
- Gelmiyecek mi? Hani de • Yukarıda muvakkat teminatı , semti, senelik mullammen kirası 

min r.eleceğinden bahsediyor • yazılı bulunan mahalle 936 senesi mayısı ıonuna kadar kiraya ve-
dun? rilmek üzere ayrı ayrı açık arttlrm aya konulmuştur. Talip olanlar 

- Muhakkak geleceğini nere- teraiti anlamak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Art· 
den bilirim. Belki ıelir dedim. tınnaya ıirmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat 

Fak:b Ali cümle.ini bitirme - makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 25-6-935 ıalı 
den gözlerini muhafazaya me • günü ıaat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (l) (3174) 
mur lnılübesi önündeki yerliler 
aüratle içeriye kotap k;apdan ka
padılar. 

TitTiyorlar, bir kelime bile IÖy Galatada Karaköy caddesinde 6/ 8 
Jemiye cesaret ıöeteremiyorlar - No. lu diikkin. 
dı. Yalnız hepsinin renkleri kaç • Yenibahçede Arpaemini mahalle· 
mı§ kalın dudakları arasından: sinde Tatlıkuyu aokaimda 1 yeni 

- Aslanlı adam!.. Aslanlı a- No. lu kuyu ve dolaplı bostan. 
dam!... Anadolukanğmda iskele meyda-

Diye mınldandıkları ititiliyor • nında 18 yeni No. Iu diikkin. 

Muvakkat Senelik 
teminatı muhammen kirası 

1320 99 

125 9,38 

36 2,70 
du. Beykozda Şahinkaya maballeainde 

Gene bu sırada Aslanlı adamın 2 yeni No. lu dükkan. 72 5,63 
bütün köyü biribirine katan tiz Yukarıda semti muvakkat teminab Te senelik muhammen kira
h~ykm;ı İf~tilmit~.i ... Fakih Ali lan yudaıa mahalle: 936 seaeei Mayıs M>DUDa kadar kiraJ'& ve-ril-
gulerek Selım.e don~u: mek üzere ayn ayrı açık artbrmaya konu.Jmuttur. Talip olanlar fel'tİ· 

- lıte dedı. Geldı. ti anlamak ü:ıere Levazım müdürlüjüne müracaat .etmelidir. Artbr -
İkisi de dışarısını seyredebil • maya ıirmek için de hinlarmda ıöaterilen muTakkat teminat mak

mek için kulübede açtıkları de - buz Teya melttubile beraber ihale ıünü olan 25 6 935 aalı rfuıü 
tiklere koıtular. ıaat 15 de daimi encümende buJunmabdrr. (8) (3175) 

Daha bir §ey görünmüyor • • 
du. -~------------~----~--------~----~~------~--~ 

Fakih Ali nöbetçi askerlere 
yaklaştı: 

- Ne var? Diye sordu. 
içlerinden biri: 
- Aslanb adam burada, bizi 

kurtırrn ... Diye yalvardı. 
• ( D.cJ.,,. IJflr) 

Betiktaf icra dairesinden: 
Kiradan dolayı tahtı hapse a· 

iman " paraya çembneaine b
rar verilen ayn.ah konsol ka.r,ıola 
ınermerli lamana yemek muuı 
koltuk deUiliye ve pul mütterisi
ne ait olmak üzere 24 6 935 

Pazartesi ıünii aaat 1 O dan 12 ye 
kadar Topanede Hendekte Hoca 
Ali mahalle~i 31 No: lu hanede 
satılacağından talip olanlann ma
hallinde hun bulunacak memu· 
run müracaatları ilin olun1D'. 

. 02480) 

;.--;.r;t;km;.ın ihale tarııilne lia"dar 
timdiden Hal ve Levazım Müdür
lüklerine uğramalan ve kiralana • 
cak yerlerin icar müddetleri ikiıer 
ı;ene olarak tayin edi1mi! o!dulun
dan iki senelik kira liede'lini:n yüz. 
de 7',5 nisbetinde teminat paruı • 
nm it Ban.kasma yatmlarak alma· 
cak makbuzlarla ihale günlerinde 
daimi Encümene mUr.caa.t eyleme 

ri · An ol • ~ ) '(3085) 

:Adalar sunı ma:bbm.eafnden: 

.. ıBürii]iaCfa' da :Altmordu cadde
sinde 6\ numaralı evde sakin iken 
elyevm { ikametgiliı meçhul Kir
kaiçe v~Marikaya: 

Nmi, Marika ve Aııdia ile f&" 
yıan ve mÜ!tereken mutuarrıf 
bulunduğunuz Büyii]cada' da Alb
nordu caddeıiDde 6 No. lu erin 
gayri kabili taksim olduğundan a· 
çık arttırma. ile satılarak ıuyuu• 

nun izalesi baklanda Nurinin ~
tığı dava üzerine icra kılman du· 
rupnası neticesinde mezkU:r ha· 
nenin gayri kabili taksim oldu~ 
ğundan açık arttırma ile satılarak 
§uyuunun izalesine karar veril• 
mittir. Tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında temyizi dava olun• 
madığı takdirde hüküm kat'iyet 
keıbedeceği tebliğ makamın& ka" 
im olmak üzere ilin olunur• 

(12484) 

lıtanbul ikinci icra memurld" 
ğundan: 

Mahcuz olup satılmaıma ~
rar Terilen enkazdan 150 adet 

kalas ve 30 adet kapı, 35 adet ca" 
mekanlı ve ca.mekaruız kapı, 150 
adet meşe direk ve 500 lata kU'" 
ıaldama 150 adet kafe. tahtı' 
kaplama 300 lata kolluk 1,00o 
kaplama pervazı 300 kiriş 300 ~
pı pervazı, 300 pervaz, 500 ıarr 
mit, 10 taban ikinci açık arttırııı• 
suretiyle ve 16 adet tahta kuJiibe 
kaimeQ 150 mqe direği 12 kii~ 

B. ·-· ve mermer 500 kiremit.~ _ ~rıı;; 
açık arttırma suretiyle 2~ 
Pazartesi günü ıaat 9 dan itibe.reıı 
Fatih Kıztqı civarında Ort~ 

~ıtı" mede 9 No: lu araada ablaca~ 
dan isteklilerinin yerinde ba'11 

bu)unmalan ilin olanım • 
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Kartal Oğullarının ftlkesl 
ARNAVUTLUKTA 

No.2 TOrkçeye çeviren: A. EKREM 

Ame.rikan konsolosluğunun kavası 
nasıl lvik Karter olmuş ? 

Bu .al MaBdan bir kaç neeil n
Yel dallardan atafı1a aba ff i
nündeki bitiin T oeb köylerini 
•1İp ıfiriirell lellenlen viicat bul..,... 

ticlal alaa lamnlarmda iM at im· ._ ~- laiae WrMaima 
ıabjmm ceuıı ant ölümdür. tekrar ·- tlanenkı 

- ...... ~ lm11ı=leria p&a -
iıclır ! 

Dedikten IGDra: 

9 

To.ka, an'IUHlllİ der ki, "Ba 
... IÜJIÜD birinde kanayacak .. 
çocuklara çok verimli topwalrlar 
ftl'Kektir. 

itte bunun için Koriça at pa • 
zanncla bütün alıı verifler resmi 
bir memurun ıözü önünde yapı· 
hr ve bu memur bir aatq Yeeika-

' ıı verir. 
- Siz yol keMnin ne olduiu· Çarıanın 6ot Mıt.dlerinJe ekmek •atanlar 6u daoııcık ıolıalrlarda dRı 

nu bili~ ~iılnb? ~ Jm11 6oıl.orında ani binalanla •öa papar. Hele at dolu 
Ko.iça .._nı ıelince. tav • 

ıiJ- edilmit bir toför hafif bir o
tomobille gelip kapımızın önün • 
de durdu. 

Su.:_Jını dapdL bir ölıü araban yalq ~ tolörlerin lıurruıları 11öriilecelı bir 
Hay Allah miittahakmr ftl'ıin ! mllll%CI radır. 

itte timdi lMı sil laarutaldu ve 
faf)mıbktan aialan Wr brıt a· 
plaa T oakaldar& Weleriaia bu 
kadar- :ıddn- au aJ'tmda kabn'f 
acak becaluile JaPI kiritlerini 
ai"-di. Bunlar Mvinç baimtla
rile sapanlara eanlaralr orap 
lmttulu •• ekm•i• bafladdu. 

T ~ıkalalar kendiliğinden kuru· 
madıinu ve fakat adam oiallart 
tarafmd&D kurutulduğunu itilin -
ce f&tırddar, ancak ıalarm di -
binden çıkan topraldarm, auları 
kurutmut olaa kumpanyanın ma· 
lı olduiunu itilince bu .-ıkınlılr 
büsbütün arttı. Eğer Mabki gölü 
mmtakaıını gezecek olursanız, 

Toskalara bu topraklardan hiç 
bahaetmeniz daha olur. 

Koriça, her pazar günü yiiaünii 
'deiiıtirir, pazar diyince akim,. 
cumartesinden sonra olan tatil 
pnU ıelmeain; pazarm lraralda
la sGnü anlatmak _,_.__ a. 
raya rengarenk elhiMlerile binler 

JdW)ü aer . 
kilo zahire, bir ı.,.., Wr at a
tabilmek içİll ........ ~ de 
iki günlük Wr JilrlJiitle plirlw. 

ArnavutJalan • ~ at pa· 
zarı buradadır. Sabf aiaJeri .. -
ruı kuyıaldarmı eallQaa Jb -
lerce at ft laoıw çene plan hin 
l•ce adamla tıklım tılnplr do • 

Şehrin maiaralan ıeride kal • 
dı, OYaTf reçtilr. Şimdi daracık 
Ye kayalık bir yolnıftan JUDrlJ& 
çakqrortluk. Şoföriimia "buruı 

kötü bir haydut yataiıdır !., do.
dilden IODl'a: 

Ganül açacak ahlerin tam da n
ranm buldu. Fabt lrartıhlr belr
liyor; ne ppabm? 

- Eftt biliJ'Ol"QaL. 
Dedik.. DeHlmnlı boJm ulat

mak iıtiyor. Amma da çenesi dii
ıükmiit hal.. Eaki puau yerlerini, 
hükamet janclarmalarmm nere • 

patlam•tlu ve nihayet birinci 
..,. adı içia Kuter, ikinci ad için 

de Nnr lhBnü her ikisi çok •• 
ritli bulmut ... itte haylece bizim 
Hlikanh da IWhum Mhaamdan 
lll al&m.mn Nik Kuter oduu 
tevarla elmitl 

lar. itle ltqillf ~ .,.,. 6ir yol Gönliilinfiz "tlllfJUI. SW(lldMrua iter 6lrüi 6ir e,lriya yallıfulır. 
Tapa atpallQD"lumda aörü - Sreat• CCIJU' aQ'lr wnma Şala ••ına iti• -..r .. üıila. 1Conıml11111t lealtin bir ulıfını Ju1an 

ı.. her lüle Ye oyunheshp laara- janJtımUlltır .W..ralil.n ya-den #vlıyaN/ı hıtılieriııi 8'*.Wa. 
da raıt pllniaiz. - Siz haydac:lun nasıl bir a- inde Uç ~ m.lia elliiiai W- LeU:ovilöıya yaldqırken, brl& 
At rahne iDi, kara etkini açık dam olduğunu bilirmiıiniz? re bir ı&llwiJıar. iirtülü yükaek tepeler bulutlara 

ınr, ~0~1& blp~zan mr, bunlarm Diy.e sordu. Eraekada 1maz darduk. Pmr· kantlJOl'ı 1-runaı cliiQJanm bat· 
hepsı ınceden ınceye 1D11&J9D• o- Böyle münuebebiz bir aöai dan dönen aiçelle Ulablarm, clai ka yerl.rllllleıı ayma •• .ıa · 
lunduktan sonra, pazarlık hatlar daha fasla uzatmamak için: dan Jukanya etek m1mda tır. maz birer ensel pi dikili7or • 
ve emin olun çok mun aiirv 1 - Bilmez olur muyuz? mamnalarmı aöaetleaMtie hatla • du. • • • 
Arnavutların "Nlk 

Karter,. ı var ı 
MedeniJette ilerlemit uluılar 

ela otomobil hırıızı ha.,.. mab • 
kGm. olur. A.rnaT11lluiun heaiz ip-

Kartıhlmı verdik. Az daha i- dık. Arnavutluk d•Oları 
lerledik. Sağımızda çok dik ve içlerinden deJUcaQJı biriaiae a· Araaftthık clallannı dolnı 
sarp bir yar, sohamuacla dipeb dım sordum. Bo~ 111»i pzle- tarif etmelr - zordur. KUçiicUk 
iibi aöriwı derin bir \lıSlll'UID, rini 'bana dikerek: Ullcealn topolrafyw bitana tii • 
tala da cllaenıeç. ~Jia. Bi • - Benim adım Nik Karter ! ....... dal •illilelerhlir diJip, 
.aia pnç. toför, telalilıııeli yerler • Dedi. Hoppala, lair ba ebik· m11aleyi ı-m• bence daha iJi· 

ti! Arnawtluk datlamaCla PÇe- cllr. 
he Ulahların aramda Nilr Kar· Tolculaiumann nrinel slinii 
ter adlı bir delilm .. !._ dat!arda tellleler .,..pua1r Ya· 

Garilyonunuz ya, ba7le ~e ~istanla. Arnavutluk arumda 
muhafı•lann •imayeal ahaula akan Vioe& ırmatma n.rdık. Kap
yolculuk edi,..,.a. Fakat ıençli- runuu her iki bqmda ikiıer 
iimisde ....,_. ı.. polia nllMltçi duruyor; bir bqta Yunan 
~ Araawtlalırla hem .. baJr&lı ite batta de. kırmızı ze
genç bir Ulah kılıiile ne iti ftr· aain üstüne ıiyah kartallı Ama • 
eh? wt bayraiı dikili... Kırmızı ve 

ÇenMi diifiik tollr,. Wa il- eiyah renkler lıkender Beyin sa· 
çebe ile umn uacbfa baattak • ftf bQratuadan abımut· 
tan »onra meseleyi anlutı. Meler N&betçiler sanki birbirine kGı
ae bu delibnlmın h.baeı, m · müt ıibi uık aurath ve dim dik 
tile Belaratta Aın~ kouo • duru1orlar. Açtıpmz ciıara pa· 
loıluluna bn.ı ohnut- Adı .. : lceti 'ba küaldlnlüiü yatııtırdı. 

K.ıvarrakahiya Nebhdet. Şimcl; iıe fatolraf almak için en 

11......,. 1'i1t t~ Wri, Am.atlM WllllCIFlllUl sör • -...,eri Gfır itleri ~ )CllMlllft lıenılilerine eo ~· oer • '* .,,,.,. ,... • ...- süfcr'Mlıı.lir. ıı iıaci G*nlc Arnaat • 
.... İltila MM Norauınlar 6arcqa AlMnopolOI ,.,.,.,.,, El'-an 

imif. Amerikan-....._ ba adı iJi mevldin nonıti olduiuna Y11 • 
ne yuabihııtita M u ..,.. ... im ll&ll tGpraiıncla mı ~ka Ama • 
Wmm bamı. Ka'f'Ula ı.a.ol• ft't:uk ,..bamda mı daha iyi fo
oturup ditinmiltler. tatm • tof!raf çekebilecelimiai kendi a
mıılar, daha uaibauip bir iaim ı.... ralaruada una untiııa müuka
labilmek ~ uan midclet Jrafa I& ecliJIOl'lar. adı hllri de 6a .a.t .. ~.,. 

Bir saat kadar yol aldıktan 
som& JJlaabYI boju ıenitledi 
·-.. ?rartmmda ihtitamlı bir man
zara açıldı. Yem Jetil ve ıulu 
mmtaka Alp n.dilerini hatırlatı· 
701. Tepeleri karla örtülü dağ -
larcfan fırlıJ&nk bin bir çaila • 
p.tl1arl& akıp ıelen derecikler 
ne <1e süzel ! 
Kartalın oQulları 
Dizginleri kıamca, ha kuıuru • 

mu baiqlaym; motörümüzü dur· 
durunca yolun kenarmduı koca· 
mu Wr kartal laanlanarak, ma• 
Yİ ıalde aibülmele baıladı. 01 • 
kenin bu parçaıı bizi k&rtılamıı, 
Jiice kartal ise ıerçekten eski 
ŞlcüperiJa topraklarına ıirmit 
olduiumuu bize hillettirmit ti. 

Şldiperi1a ne demektir bilir 
mİIİnl•? Kartal aclamlann ülke-., 
Si•••• 

Eski Yunan ve Roma HyJ&hla
rmclan biriıi "J& demek ki buraıı 
Arnavutluknmt ha!,, denıit ol • 
..,., '' Pı alll••ı ' Mn 
hantl Ola•• ı.ı...ttitini, ka • 
bU delil anh,amazlardı. 

Bundan ıekiz, yahut dokuz aıır 
önce bir yabancı pliba Şkü
peria aözinü mr INlnmt olacak, 
ki memleketin lrarla örtülü yüce 
dallanm sWSDliDde tutarak ba • 
n.:ya Alpler ülke1i anlamına ıe • 
len Albania admı takıvermiı. Bi· 
lirommm: ki Ama.utluiun bütün 
yabancı dillerde kartılıiı Alba • 
ai&'dlr. 

Şküpetarlarm liendi IEendile • 
rine a• ..,_.an İle çok eıki 
zamanlara, Balkanlarda dai ka
Wlelerinin türmwi çailarma ka
dar dl.J&Dll'. 

Yerli clilince (Şilep) bya de
mektir. Bunun için Şküpetar bel
ki de (kara sakinleri), yahut 
(dallı) anlamına ıelebilir. An • 
cak Plutark aözleri üaerine kwııl
mut olan Anaavut an'aneei aY 
meeeleaine daha renkli Ye canlı 
bir tefsir bubmıttur. 

Yunan biyoerafcıımın anlattık· 
larına bakılırsa, Epir kralı Pirr • 
buau, kendi aakeri bir kartala 
benzetince o da bv. beDzeyiıi be • 
ienmit Ye askerlerinin de kendiıi 
gökte süzülürken attıiı oklar oldu. 
ğunu aöylemittir. 

Demek ki ok Te kartal hikiyeai 
çok eskidir. Hv ne be Pirrhusun 
teTeccübleriadeıa biiJijk onur du
yan Epirliler kendilerine hanen 
Şldipetare JUİ "Kartalm ojulla· 
n,. adını takaltlardır. 
Bupııkü Arnavutlara torana

nıa, cenuhu. ıml Avrupa.ta en 
eski ırk olclWdannı aöJlerler. Ger
çek bunlarm dilleri" kabile adet
leri en etki meatelvi hatırlatmak
tadır. Bunlaruı helld de eıki lllir
yalıların torunlandır. 

(D--..uar) 
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~~rF'~~:!~_s_p.!oş_~ırn<dle_ınl~ -=-!.~--~=~"='B="""i=r~ın------=g=iliz gazetesi diyor ki:. 

Dün1'aksi!.~!..~~aiman~y~sl~~kımınamü· Musolini dünya efkarını 
beş on dakika geç yetiştim, kapıdan fid oluyor, fakat geri kalışı takımı i- h • ' 
gıle·dre1• 1rekren. Naciniıı 2 gol attığını söy- çin az avantajlı. ıçe sayamaz e 

Sağaçık Salahattin: Ça hm yapma 
lki üç gündür spor muhitinde a· Ye IUzum!'UZ ilerlemelere neden kapıl· 

det olan mutat dedi koduların te5i- dığını ve zaman zaman tutulduğu a- • • t ı k ı • 
riyle bende de hasıl ola:) :ıay•f takım yak oyun tavırlarını ve çalımla me Devir değişti, eskiden ahnmış mus em e. e erın 
~~s: ~~:~ç::ıfı!~:~d=o~a;!~~~:;~eiç~ ~;;:~:~~!\;;!ğf~ç~:~a~~~:b;~~1:~~:~ bile geri verilmesi zamanıdır 
kızdım. nu iyi ka·r1amış bir kim~enin ayağın- l b h d ? · u Italyan gazetelerinin yazdık1a-, biz itiraz edecek değiliz. Fakat ngiltere una azır mı ır u 

Artık bu gidi~le gahba " rugvay,. da fazla top ~aklaması affedilmez. 
takımı da gelip burada yenilirse, o- _ 8ağ insaid Naci. rı yazıların ve ltal)a baıbakanı- bununla beraber, imparatorlıık - İngilizler HabeşiS• 
na da: Bu da tal\ım mı'? diyeceğiı. Trabzondan beri tanıdığım ,.e oyunu· nın verdiği söylevlerin lngilteı-e- ları herkesin arzu ve emeline da- 1:andaki 1:abaasını 

- l\laç oldukça seri canlı devam nu sevdiılim bu Karadeniz yanusunu de yaptıg~ı akislerden biri de ~u- çekiyor ha iyi cevap verecek surette t~k-
ediyor, fakat bir gün evvelki l'ener methcdemeden ge~emiyeceğim. Dün- dur: Italya ile Habeşistan arasında 
oyununun fc\·k,ıtrldcliği yok. Çü11kü · kü o}•unda en çok göze çarpan ,.e her sim etmek lazımdır. Yoksa bir b' l k 'ht' ı· ·· ·ne 

İngilizce haf talık siyasal bir ır ıarp çı maıı ı ıma ı uzerı 
cnıela.... ayağına gelen topu pasa çeviren acar gün gene silaha sarılmak lazım l ·ı· l H b · d k. b 

ı I, b 11 ·1 . I·' d.. . t mecmua olan "Mançı'ster Gar_ıı·- ngt ız er a eşıstan a ı te aa -- • cnere e~ go e yem mı~ bir futbolcu o uuğunu un gene ı~pa n gelir. ' 
2 - Gene Fener - Güneş karışık etti. Yaptığı 3 gol ele çok güzeldi. yan,, da deniyor ki: ıı hakkında bazı tedbirler dü9ün-

takımına nasıl olsa yenilecek ve ye· Aferin Nnci'-"e. l d'k k l Milletler arasındaki münue - mektedir. 
J " talyan ı tatörü gö gü .. er 

nilmeğe başlamı~. - Rasih dün iyi bir santrfor ola- b batta muhafazakar bir politika - Habetistandaki İngilizlerin bü-
:3 - Hence, yenilme mes'uliyeti i- madı. Şahsi gayreti ve yanındaki iki gibi gürültüler yapıyor ve u gü- . 

b takip etmemelidir. Dahilde çok yük bir kısmının çıkarılması içın 
kiye ayrılmış bulunma.•u. gen~ n fedakar oyuncuların tesiriyle rültüleri yaparken Afrikaya o • tertibat alınmaktadır. 

- Oyun cereyan tarzı itibariyle se· bize dün 2 ~ol kazandırdı, fakat bazı k .. d · B t muhafazakar bir politika nasıl - yuna aı er gon erıyor. u su•e • İngiliz Somaliaine ıığınacak 
ri olmalda beraber paslarda emniyet lüzumsuz havadan ve uzaktan şütle- nihayet ihtilal çıkmasına sebep 
yok. ller iki taraf ta bezgin. ri, ayağ;nda topu çok saklaması, yü· le harbe giden bu yoldan dön-ne- Habet ve İtalyanlar meselesi üze· 

Bizimkiler onlara karşı mağrur, zünü kendi tarafına çe\.·irerek pas ği kendisi için daha güçlettiri - olursa milletler arasında da niha- rinde İngiliz hükUınetinin her iki 
Servet ise tok sayı ile mağlup olmr- alm:ısı, fazla ayakta top tutuş ve ça- yor. yet muharebenin patlamasına se- taraf hükumetile görüımelerde 
yayım diye helecanlı, lüzumsuz fay}· hmlan hntalıydr. lıte ben de gol ya- itibar, ulusal (milli) gurur, hep olur. bulunduğu sanılmaktadır. 
lerle. elle itmeler fakat bunlara rağ'- payım kanaati bir ~antrfor için iyi 
m~~~Jyeyerindep~l:ırlaile~· de~ldLll~arağm~m~d~ o~ "ba~a~~~~~iliği YY~.-----------------------------~ 
yorlar. du denilir. bunlar, söylevlerin ve asker nak-

1\aleci Bedii bugün gene çok iyi. Sol insaid Bambino, geriye çok ka- liyatının çoğalması nisbetinde 
Uzun boyu, ha·mdan top tutuşları e- çıyor, fazla ayağında top saklıyor, 
min, ca.nh ,.e fedakar plonjonlariyle canlı ve zaman zaman çok güzel pas- zorla büyük bir kartılık, bir taz-
muhakkak olan bir kaç sa),ya mani tarı karşı tarafa tehlikeler yaratıyor, minat alacaktır. 
oluyor. Sağ müdafi Faruk zaman za· yalnız bir insaid için lüzumlu sürat 
man !uzum ·uz bazı ayak oyun tavır- yok ... 
ları hariç fe,·kaHide kurbmşları göze Fikret dün i)i gününde değildi. 

çarpıyor.. Sol haftan, santl'haftan iyi pas ala· 
Fazıl eyi mi belki ~vet, fakat oyun madı. 

tavrı itibariyle atışlarrnda istical ol· Servet takımı 6 _ 2 mağlup 
ma~r ve zaman zaman ha!'ım sağ ve olmakla bize lsviçrelilerin futbolde 
sağ fn-.aid melkiinden santrhaf mev- adamakıllı tedenni ettiğini gösteri
kiine ilk kısımda kaçması takım için yor. Bir sayı farkla Jsviçre şampiyo· 
sağ taraftan bir çok tehlikeler ihda- naqını kaybeden bu takım için dünkü 
sma nsile olduğu için iyidir diyemi- oyunda acımaktan başka bir his edi-
yeceğinı. nem edim. 

Sol haf Lebip. 
Oyunun sonuna kadar dalma kar· Bir hafta sonra Romanyada oyna-

.ı:. nacak ma~tan sonra ne derece terak-
!'ifSindaki oyuncudan topu nlma.,a ki ettiğimizi yazabiliriz. O kadar tu· 
mtt~.f1HM>I ~ir oyuncu fakat ye
glne hedefi ancak önündeki solaçık hat bir tesir altındayız ki son zaman-
,.e ins:ıidi. Onlar haricindeki açık tarda oynarıan 4-5 yabancı takım 
yerleri göremiyor. Böyle olmakla be- maçlarrnda muvaffak oluşumuz bizi 
raber oyunun sonuna kadar daima bir türlü tatmin edemedi. 
müsbet bir oyun oynadı. Bende hasıl olan kanaat şudur: 

Santrhaf Ali Rıza: Bugünkü o· Birinci ~ınıf takımlardan şüphesiz ki 
yunda onun ne leyh n ne de aleyhin· zayıfız, onları fevkalade günlerimiz 
de bir şey yazmı)acağım. Yorgun 0 - tutarsa yeneriz, fakat o takımlar ha
yun oynuyor ye iki in~aidini de geriye rici bütün diğerleriyle boy ölçüşmek· 
çekmeğe vesile oluyordu. te korkmıyacağız. 

Sağ haf ateşli. canlı oynuyor, ıa.. A. Caler 

SADn KARSAN <d!Dycır kD: 
__, '-2,_.. awwws '-' - ıwww zıwwwa ~ - swwwı ı:www:s =-= ...,, %S 2' 

Servet umulduğu 
gibi çıknıadı ! 

Pazar güı'.kü maç ne kadar 

Mançester Gardian gazetesi, 
bundan sonra, Mussolininin, ta -

rihte diğer devletlerin yaptık!an 
gibi, dünya efkarı umumiye,!ne 

ehemmiyet vermemesini tenkit e
diyor. 

"Muıolininin tiksindiği ka -
muy (efkarı umumiye), onun iı
tihf afı yüzünden değitmiyecek, 
değerinden inmiyecek .• 

Bütün büyük emperyalizmlerin 
bugün Musolininin HabeşistAna 

kartı tasavvurlarına henzer ıu~et
te hareket ettikleri doğrudur, Fa-

kat ıu hakikat ta var ki, bugiln 
dünyanın bazı parçalarında d u -
rum değişti. Ve timdi "tasarruf e
denler,, (tasarruf edememiş o
lanlara) aldıklarını geri verivor
lar. Yahut yakında verecek!er -
dir. Bir hakikat daha var ki o 
da bugün bir çok uluslar mufl
hedeler ve misaklarla harbi bir 

siyasa vasıtası etmemeğe, iıtiye -
rek söz vermİf bulunuyorlar. 

İtalya, diğer devletlere mua

hcdelerle bağlıdır. Uluslar kuru
mu misakı ile, Paris misakı ile 

bağlıdır. Musolini tiddetle tehdit 
ediyor: 

dünkü oyunu kar~ısında da Ser
vetin muhacimleri gene bocaladı-
lar. Defansları da muhtelit for- "Bizim hallolunacak, eıki ve 

Tl!.:J Q K iYE 

llR~b..T 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-t;D~Q zevkli ve heyecanlı olduysa, bir

kaç yüz kitinin önünde oynanan 
ve zaman zaman bir egzersizi an
dıran dünkü muhtelit takım müıa 

Vetlerı.nı'n "'ahsAı oynamak sevda _ yeni hesaplarımız var, bunları Z l l l ~ ayi - Fatih Malmüdür ü- ıtanbul ikinci flaı memurlu• 
sına kapılarak pek çok defa ak- halledeceğiz.,, diyor. ğünden aldığımız 7425 No: lu ğundan: . 

bakası da bunun aksine o derece 
tatsız, cansız, sönük oldu. 

Servet takımının ikinci oyunu
nu da seyrettikten sonra itiraf et
mek lazımdır ki son zamanlarda 
bizde futbolün terakki etmiş ol
duğu el ile tutulabilecek kadar a
ıikar bir hakikat olmakla beıa -
ber, laviçrede de, bu yakın sene
lerde bir çok defalar şampiyon -
luk kazanmıf olan takımın oyu -
nuna bakılırsa düşmü' olduğu 
muhakkak gibi görülüyor. 

Servet takımının birinci mnçm
da kendisinden beklenilen oyunu 
gösterememesinin sebebini, ogün
kü müsabakanın 27 inci senei 
devriyelerinin kutlulandığı güne 
tesadüf etmesi dolayııile, derin 
klüp atk ve merbutiyetile oyna
yan Fener bahçeli gençlerin pek 
parlak ve canlı oyununa atfet
mittik. Ya dünkü oyunlarına ne 
'diyelim? 

Muhtelit takım müdafaaıınm 
takdire layık olmaktan uzak 

ıamalarına ve yerlerini iyi tut- İngiliz mecmuası bundan ıon- d · l h k 
ı maa, cüz anı zayı o muıtur, ü - Müflis Yeıildirekte 7 nurna• 

mamalarına rağmen bir it hece - ra talya - Habef anlaıamamaz- mü yoktur. 
rada Trikotajcı Filip Nikolayidiı 

remedi. Ve yarım düzina gol ye- lığının uluslar kurumunda hallo- 11. .ı,"Jı'ue ieblı'g"' memurlı 
u ,. " masasına müracaat eden boyacı 

di. Takımın heyeti umumiyesinin lunmaıına ltalyanın da razı ot- Mehmed karısı Ayşe İkbal y k · 
oyunu da bozuktu. Hatlar araıın- duğunu ileri sürerek diyor ki: - uvanın ayıt ettirdiği 349. )ıra 
d . 'b 1 d ... 'b' Oğlu ıeki, Kızı Semiha 50 kurutun senede müıtenit bu· 

a ırtı atoma ıgı gı 1 oyuncu- i1:alyan gazet:esinel 
mükemmelen gördüler. göre... !!11••••••••••••••111 lunması hasebiyle altıncı ıaaya 
lar iyi yer tutamıyorlar, ha~mı İtalyan gazetelerinden Affarij Göz Hekimi kayıt ve kabulüne ve arra defte-
layıkile marke etmesini bilemi - E t . t . d .. 1 yazm k 1 Dr. ~ükrü Ertan rinin bu ıuretle düzeltilmeıine ı erı gaze esı e şoy e a - ~ , 
yorlardı. tadır: ı Babıali, Ankara caddesi No. 60 iflas idaresince karar verildiği 
Müsabakanın batlangıcında "Şimdi milletler arasında har-ı Telefon: 22566 diğer alacaklılarca bilinmek üze-

hemen l'kı' 1 attıktan son a Salı .. ünleri meccanendir .. 
go r bin kaldırılması isteniyor. Bunal • re ilan olunur. (12438) 

galibiyetin doğurduğu emniyetle iil••••••••••••••lll ---------------
kendilerine itimat ederek oyna -
yan muhtelitin bir taraftan ı.ıhsi 
oyununu diğer taraftan da Ser
vetin bir ıeyler yapmak istiyor 
gibi görünen fakat müıbet bir 
netice vermiyen didi!meıini gö -
zümün önüne getiriyorum da. bu 
ıerait altında oynayan maçın n7'
ııl teknik tenkidini yapacağımı 

düşünüyorum. 

Söylenecek fazla ıöz yokhJr. 
Bütün mjjsabaka müddetince sa
yılacak kadar güzel hareketler 

olmuf ve esasen bunlar da hep 
gol ile neticelenmittir. Muhtelit 
takımda baılıca nazarı dikkati 
celbeden hatalar ıunlar olarak 
gösterilebilir: 

1 - iki gol atıp galibiyeti tah
tı emniyete aldıktan sonra muhte
lit takım oyuncuları gevtemişler 
ve işi tahsi oyuna dökmüşler, bu 
yüzden de oyun hızını kaybetmiş 
tir. 

2 - Sol insayit oynedığı hl.ide 
Bambino fazla ortaya veya ıağl 

içe kaçıyordu . Bu hatası sebebile 
sıkıtık vaziyete geriyor, ıol ta -
rafta bazı anlar bot kalıyordu. 

3 - Sağ açık hasım müdafaa
sını atlattıktan sonra topu korna 
hizasından kaleyi nazarı itibara 
alarak ortalamıyordu. Vuru,,ları 

ekseriya hızlı idi. Top kaleni!! u
zaklarına dütüyordu. 

4 - Sol muavinimiz Servetin 
en iyi oyuncusu olan sağ açığ. iyi 
tutamıyor ve vazifesinde aksı -
yordu. 

5 - Kalecimiz müdafilerin va· 
zifesine fazla karı~ıyor, kaleJeıı 
mütemadiyen bağırarak onları t• 
~ntıyordu. • 

Servete gelince, göıterdiklet1 
oyuna nazaran tetkik ve tahJile 
değer bir cihet bile göremiyoruJI'• 
Yalnız aklımda iken ıöyJiyeyi~ 
ki ellerinden geldiği kadar bo 
favül yaptılar. Ve bizim çocuklıa: 
rın pe,inde yaverlik vazife.ıiıı• 

Sadi Kar•afl 

ır 
dol 

fab 

lan 

tıa 
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........ Ailelere •• Talebelere illn••••••• 
Tatil zamanları denmıcca 20 eylüle kadar 

1 O Ttlrk llraslle 10 
"Gençlik Tılsımı .. 

Zevcinin aşkını muhafaza içiri 
mücadele ediyor! 

SEKSÜLIN 
Her lisan 

için kurılar BERLiTZ' te 
açılmııbr. Husuıi derslere bu m6ddet için mühim teazillt 

Kayda başıanmu;tır. 

E~r iktldarsızhktan şlkAyetci . 
Meşhur bir sinema yıldızı; HJılç bir 

erkeği muhafaza için mücadeleye gi· 
rişmek zahmeti defmez,, diyor. Hal· 
buki, bir çok kadınlar bu fikirde de
ğlldirler. Onlar, zevelerlnln bafka ka
dınlar iizerlndekl dikkat nazarlannı 
kemaU ha§yetle takip ederler. Fakat 
bunlar aynaya bakarak biraz da ken
di kabahatleri oldafana biliyorlar 

iseniz, epr birçok ilaçlar 

latanbul 373, lstiklll caddeıi, Ankara Konya eaddeai 

!inhisarlar U. Müdürlü(lünden:I 

ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceliz. • 

SEKS U L i N kullanınız. mı?. 

Bir erkelin, beyaz ve yumuşak 
bir cildi, taze ve genç bir teni takdir 
nazarlariyle seyretmeaf pek tabiidir. 
Bir kadın, yüzünün buraştufon11, ıU· 
zellltinln so1duimnı ririlnee, enelA 
zevdllin nazan dikkatini celbedecek 
bir genç kız tazeliğini iktisap etmek 
çaresine teve~sül etmelidir ki, bu, 
halt hazırda her kadın i~n kolay ve 
mümkiladür. Her akşam yatmazdıın 

evvel yalnız penbe rea.ındekl Toka· 

Bazı kimıelerin bandrollu içki titelerini boıaltarak içlerine ıu 
doldurduktan sonra tekrar piyasaya ıürdükleri zaman, zaman görül· 
lllektedir. inhisarlar idaresi bu hilenin önüne ıeçecek bütün idari ve 
teknik tedbirleri almıı olmakla be ı-aber müatehlilderİD de tatbik edi-

Bu şayanı hayret , ıaç. terkibındeki 

Kanı, Sinirleri, Beyini ihyo 

edici unsur!ar sayesınde iki kelime ile 

len uul ve tekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol • 

da mevzu takyidat aıağıda izah o lunmuttur. Şitclerde bu qkile ay
kın vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiyetin en yakın inhisar idare
ıine bildirilmesi rica olunur. 

GENÇLiGIN TILSIMI dır b&hleyln ylztinU:zde hwrute ıelcn Ş.'l
yanı hayret tebeddülii nazarı takdir· 
Je se)Tediniz. Gündüz için beyaz 
rengindeki (yağsız} 'l'okalon kremini 
ku1lanınız. 

l(UTUSU ~00 K'f. 

BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

1 - içki ıitcleriain karntna matbu etiket, ıiıenin yakarı kıs -
ınındaki boğazına boğazlık, yapq tırılmakta ve ıiıenin aizma mum 
~e bandrol konularak damğa buıl maktadır. 

2 - Etiketlere, ıçkinin nev'i, miktar, derece , fiatı ve banıi 
fabrika mamuli.b olduju yazılmaktadır. 

3 - Müskirat fabrikalarmd• içki ıitclerinin aja:lan mantar -
!andıktan aonra renkli mühür mum una habnlıp üzerine bandrol p · 

çirilerek fabrikanın mübürile damıalanmakta Ye bandrollum ild ucu 

tiıeye yapııtJnlmakla beraber boi azlık bantlan da uçlann üst kmm
rıa Uaak edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve ıu ile temaaa ıayri müsait 
\'aaıftaki kağıtlar kullanılmakta olup Üzerlerinde inhisar idare1inin 
bıonogramı, içkinin ismi ve matbu seri harflerile müteselsil numa -
ral• vardır. Etikette yazılı içkinin miktan ve tiıeye yapııtınldıiı 
tarihte aynca listik damga ile banc!rollarda r&terilmektedir. 

lon kremini kulla11mrz. 
Siz uyurken emıacınız berinde ie· 

rayi tesir ederek yUdn zayıf dllfmUt 
ade1e1erlnl konetlendirir. Borapk-
1an Kfdulr n dldf gençleftlrlr. Sa· 

Bu krem münbesit mesamatı sık
laştırır ve bütün siyah benleri kay· 
bettirir. Da gençleşme tedavi tarzı 

sayesinde zevcinin aşkını yeniden 
kazanmata muvaffak olmn.,tur. 

00• 11 U.lln • 1111 idareli illn~rı 1 
Beher 1000 kilo muhammen bedeli 1429,39 lira olan 18000 kilo 

külçe kalay 29 Temmuz 1935 pa nrteei tünü saat 15,30 da kapalı 

u.rf uaulü ile Ankaracla idare bina amcla aabn alınacaktır. 
Bu ite sirmek ittiyenlerin 1929 ,88 liralık mu•akkat teminat ile 

kanunwa tayin eltili veaikaları, kanunun 4 üncü maddeı1 mucib~nce 
ite girmeğe kanuni manileri bulun madıflna dair beyanname ve tek
liflerini ayni ıün aut 14,30 a kadar komisyon reialijine verme1eri 
lazımdır. 

(2768) 
Bu iıe ait tartnameler 125 im l'Uf mukabilinde Ankara ve Hay. 

darpqa veznelerinde aablmaktadı r. (3294) 
Kat'iyyen zarar vermedıtn teri --::===============:::;:;:;::=:=======;;::;. 

keser kokuyu izale eder. Eibjse ve s p OR p o s T A s ı 1 

Asi pin Kenan 
çoraplarınızı uzun müddet yeni o-
larak ıaklar. 

Sizi soğuk algınbfınd&Dt nezleden, gripten, ba, 
ve . diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

ABRSERILER TATAGI 

Y anmda duran Manfredin e· 
linden tuttu. 

- Saat on bir buçuk .. Geliniz, 
timdi tam Takittir, dedi. 

Manfred betrnı sallıyarak ce· 
vap verdi: 

- Ben burada kalacaiım !. 
- Poliı müdürü bütün kuvve-

tiyle hücum edecek.. 
- lıte onun için klıyorum ya! 
- Hakikaten aiz de bu terıe· 

rilerden misiniz? Ve ıiz de bir 
ıeneri miıiniz? 

Ragaatan bu sözün kartıhğı· 
111 helecanla bekledi. 

Manfred cevap -.erdi: 
- Ben aeneri delilim, fakat 

ba zan.llılarm araamda büyü
diim. Bunlam bakı,lannda ken
dim için daima bir le9Iİ ıördüm. 
Çocukllen lnmlarm ıert elleri beni 
okıadı .. Sonra yegane iftihar duy
duium kılıç ve hançer kullan• 
malctaki utalıimu hunlardan öi
rendim. 

Raıaatan: 
- Söyleyiniz! .• Devam ediniz, 

' Cledi. 
Azkalam: 

- SiSyle ! diye baiınıcaktL 
- ... Bu adamlarm be.,ei de ta-

lihaiz, za-.allı kimaelerdw. Beni 
na.ad ıevdilene ben de oalan öyle 
severim. Bu alqaa bana muhtaç
tırlar .• Nud ki benim de onlara 
muılıtaç olduium zamanlar oldu. 
Onun için burada kalacağım.. Ve 
lbnnpline onlarla beraber öle
ceiim. Möayö, iyi kalpliliiinizden 
Ye bize ettiğiniz iyilikten dolayı 

tize binlerce te§ekkür.. Eier 
mümkün olsaydı ıizi büyük bir 
sevinçle takip ederdim. Fakat kal· 
mata mecburum. 

- O halde ben de kahyonım. 
Manfred sevinçle bağırdı: 

- Sizin gibi eııiz bir kahra
manm müthiş kılıcı aayeainde mu
hakkak kurtulacafız.. Sonra der
hal Lanteneyi çağırdı . 

- Karde,im, ıana bir çok ke
reler kendiıinclen bahıettifim bü
yük kalpli adam bUclur. 

Lantene elini uzatarak Şöval· 
yeye minnet ft takdir dola bir ha. 
kıt fırlattı: 

- Möıyö, ıiz bir kalıramanıı· 
nız .. itte 'kardeıimin buıün ha
yatta kalmaıı ıizin sayenizdec:lir 

- Kardetiniz mi? .• 

- Evet, gerçi Manfredle belki 
de ayni anadan doğmadık, lakin 
biribirimizi hep böyle çağrD"ız. 

Raıutan bir bakııta, Triko
nun mülhit bir cani olmak üzere 
anlattığı Lantenenin naaıl bir 
kahraman olduğunu anlamııtı. 

- Ayİıi anada11 doimadıjnuzı 
söylerken, belki de .. Sözünü ilave 
ettiniz .. Merakımı bot görerek bu
nun ıebebini anlatmaz mıunız? 

- Bunun sebebi çok baıit: 
Ne ben ne de Manhed aalunızı, 

neslimizi bilmiyora. Çocukluiu· 
muza dair bildiğimi:& bir feY var
sa oda ikimizi11 de bir çinpne 
karıaı tarafından bu Serseriler 
Y ataiJnda büyütiilmüt olmamı~· 

. dır. 

Spor Postası pazaıtesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bllaraf yazı ve en ıüzel reaimler Spor 

Posta.ındadrr. 

Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuasını Pazartesi gün
leri mutlaka alınız. 5 kuruıtur. 
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gene aofukkanlılığmı bozmadı. 
Bu esnada kulağına kendiıini it
tiham eden mırıltılar çarptı . 

Reiı ıordu: 

- Buna ne denin? 
- Nöbetçiler beni ittiham et-

mek için satın almmıılardır de
rim, yahut yerdiğim emri dofru 
anhyamamı!lar. 

Birden Manfredin ıeri ikinci 
defa olarak gürledi : 

- Trikoyu polis miidürile 
münasebete girmekle ittiham edi
yorum. 

Reiı yeniden: 
- Cevap ver! Diye emret-

ti. 
- Yala•! Eter hu doinı İle, 

birinin beni görmüt obnu. li
:mncbr. Beni polis müdürü ile gö
ren nr mıdır? 

Birden etrafı titreten bir: 
- Ben! Sözü duyuı.hı. Ve 

Raıaatanm senerileri iterek ur -
taya çıkbjı ıörüldii. 

Triko kendiıini ıörilıxe bu se
fer hem beyaz kesildi. 

Batından ayaklarına kadar bir 
ürperifin geçtiğini hi11etti. 

Ragaa.tana delice bir bakıtla 
baktı. 

Sonra yavaı yavaı kendisini 
topladı. Ve cevap verdi: 

- Fakat ben sizi tanıır.ıyo-
nım. 

Reis: 
- Bu yabancı kimdir? Ara

mıza nanl girmiı? Ve bize nHı1 
karıtıyor? Diye sordu. Triko bun-f 
dan cesaret aldı: 

- Evet, evet! Aramaa nasıl 

rirebildifini öfreıımemiz lizmı · 
dır. 

Şövalye sakin 'bir ıeıle Triko
ya cevap verl}İ: 

- Bu çok baHttir. Koyduğu· 

zun nöhetçiler kolaylıkla içe~e 
ıinneme miAade ettiler. Si-zden 
her kim oluna olnn içeriye gir
melerine müsaade edilmesi emri
ni almqlar. Anlaplaıı beni de 
kralm. adammnndan biri sandı • 
lar. 

Rapatama tözleri biiJiik bir 
tesir yapllllfb. Seneriler kendile
rini bir erkekçe .mleria tesirine 
kaptırmıılardı. 

Triko kıvl'andı. Bil' pyr etle 
apından fU sözler dökildü ~ 

- Hiç biriaüzia tanımadığı 

1'u adama itimat etmeyiniz Bu 
belki de bir casuahar. Muhakkak 
bir casustur. Yirmi sene~ri 
mi tanıyan, ve teVea Trikeya . 
ınanm1a. 

Raaastan kendüine doğru bir 
adım attı. Parmajxnı bir bıçak 
ıibi Trikonun ıöiıüne daya-
dı: 

- Sen bana cuus dedin. Bu 
ıözünü geri al ! 

Triko gülmek istedi. Fakat mu
vaffak oJamadı. Raıaıtanın göz
leri, gözlerine dikilmiı, ve yüzü 
hiç bir zaman görmedifi bir mi· 
na ahnqtı. 

Triko kral idi. Seneriler ara• 
sında biiyiilr l>ir nüfna Ytrdı. 
Bu anda Ragaltandan çok lrm

Forma: l 
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vetli idi. Fakat bütün bun!ara diri girdiğim mezardan çıkardı. 
raimen Ragutamn önünde her - Ve bana "Artık ıerbeıtain!,, de
kesin hayreti albnda yere diz di. 
çökerek mınldandı: Bu ıözler ıerıeriler üzerinde 

-- Affedersiniz! büyük bir teıir yaptı. Hepıi Ra· 
Bu tablo aeraeriler üzerinde gaıtana hayret ve takdir dolu 

müthit bir teıir yapmıfb. gözlerle bakıyorlardı. Bu eınilda 
Bu eınada Manfred ileri atıla- mahkeme reiıi ayağa kalktı: 

rak yüksek ıesle ıu sözleri söyle- - Aramızda bu kadar büyük 
di: · bir adamın bulunmumdan dola· 

_ Bir gün poliı müdürü beni yı fevkalade meıuduz. Zaten ne 
Monfokon ölüler mahzenine ka- kadar ceıur, ve iyi yürekli oldu· 

ğunuz yüzünüzden belli oluyor. patmq, ve kapının önüne de on 
iki muhafız koymUftu. Maksadı, 
beni içeride açlıktan öldürmek, 
bu suretle benden kurtulmak -
b. 

Bütün bildiğim lisanlarla mer
hamet kelimelerini dizdim. Beni 
bu tekilde öldürmemeıi için po· 
liı müdürüne yapbğmı bütün 
yalvarmaların hiç biri fayda ver
medi. 

SERSERiLER ARASINDA BiR 
KÜFÜR FIRTINASI KOPTU 

- Onu bir elime geçh·ıem 

itkembeıini yiyeceğim. 

- Ben de kaf ataıını kise gibi 
kullanacağım. 

- Benıe kendiıini hafif bir 
ateıte kızartmayı tercih ede-
rim. 

Bundan sonra ManfreJ'in sözü 
ıene ortalığa hakim old1.1 

- lıte bu eınada gördüğünüz 
tövalye beni daha evvelce biç bir 
yerde görüp tanunadığı h9.lde 
bükülmez kılıcile tek batına 12 
nöbetçiyi kaçırdı. Ve beni diri 

Ragutan Trikoya döndü: 
- Haydi, itiraf et! Emrini 

verdi. Triko inledi: 
- itiraf etmek, ölmek demek· 

tir. Beni kürtarınız monıenyör 

bana •merhamet ediniz! 
Ragaıtan bedbahtı kurtarmak 

için mahkeme reiıine doğru ~Ön· 
dü. 

Fakat Argo Kralınnı sözleri. 
etrafında bulunan diğer serseriler 
tarafından da duyulmuıtu. 

- itiraf etti. Gebertmeli, as
malı! Sözleri birdenbire ortalığı 
ıarstı. 

Bir kaç saniye içinde Trikoyu 
yakalayıp götürdüler. 

Ragat'tan ıefili müdafaa etme• 
ğe karar vermiıti. 

Triko gerçi alçağın, caninin 
biriydi. Fakat kendisinden mer• 
hamet taleb etmiıti. Onun için Şö
valye de onun hayatını kurtarma· 
ğı kendinde bir mecburiyet ıek· 
linde duydu. 

Lakin kılıcını çekmek üzere 

. - -
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iken kollarmın tutulduğunu hiı -
ıetti. 

Manfred: 
- Bırakmız, cani cezaıını gör

ıün. Buna mani olmağa uğrat

mak coıan bir seli durdurmağa 
çalıımak kadar beyhudedir. Ba
kınız, zaten alçak herif kılıç çek
meğe değmez, dedi. 

Manfred bu sözleri ıöylerken 
iıitilmemiı derecede korkunç ve 
iğrenç bir vak'a geçiyordu. 

On kadar ıerseri yukarıda ıöy
lediğimiz gibi Trikoyu yakala
mııları darağacına ıürüklemiıler, 
tahta iskemlenin üzerine çıkar
mıtlardı. 

Şimdi iıe yağlı bir ipin ilmiği
ni boğazına takmağa uğraııyor
lardı. 

T alihıiz cani: 

- Merhamet, bD'akmız da ya
şayayım .• diye mırıldandı. 

Bu ıırada yüz kadar fahiıe: 
- Alçak Triko kahramanlara 

layık bir ölümle ölmemelidir! diye 
bağırarak darağacına hücum 
ettiler. Trikonun etrafındaki a
damları itip kakarak dağıttılar. 
Eıki Argo Kralını yakalıyarak 

Hatarat Y atağmm en karanlık 
bir köıeıine doiru sürüklediler •• 

Acba ne oldu? .. 
Bu, çıplak göğüılü, dağnık ıaç

h, güzel, çirkin karmakanıık fa
hite ıüriiaü acaba naııl bir ada
let göıterdi. 

Trikonun müthit çığlıkları ve 
kadınlarm hiddetli ulumaları iti
tildi. 

Sonra... Bir aeuizlik. 
Bir kaç dakika soma üıtleri 

hatları kan içinde bet alb fahiıe
nin parça parça olmuı bir ceıedi 
ıürüyüp götürdükleri görüldü. 

Acaba Argo Kralrnı parçala
mıt mıydılar? •• 

Yoksa kollarından bacakların • 
dan yakalayıp çekerek celladın kır 
lariyle kuduran azgın k11raklar 
gibi her parçasını başka bir ta• 
rafta mı bırakmıılardı. 

Yahut onu lokma lokma mı 
doğradılar .. 

Bu, hiç bir zaman belli olma.dı. 
Fakat dev yapılı, korkunç yüz

lü, tek gözü kör bir ıerseri ıakin 
adımlarla darağacına döndü. 

Bunun ismi tek göz Noel idi. 
Darağacının iki adım ötesinde 

aenerilerin bayrağı yere dikilmiı 
bulunuyordu. 

Bu bayrak, ucuna kokmut bir 
hayvan, kesilmit bir at yahut öl· 
dürülmüt bir köpek leıinin bir 
parçası takılmıı bir mızralaı. 

Tek göz Noel mızrağı tutup 
ucundaki hayvan Jetini çıkardı. 

Ve yerine mantosunun altında 
sakladığı bir ıey taktı. Ve hayra• 
ğı tekrar yerine dikti. 

Serserilerle fahitelerin kopar• 
dığı büyük gürültü bu yeni bay• 
rağı ıelimladı. 

Tek göz Noel ımzrağm ucuna 
Argo Kralı Trikonun kafaıını tak 
mııb. 

Ragaıtan ıapıarı kesildi. 
Bu korkunç ıeY.ler onu üzüyor· 

du. 


