
itfaiye şenlikleri 
Belediyenin hazırladığı itfaiye şenlikleri bugün 
tam saat üçte Taksim stadyomuoda yapılacak
tır Yazısı iç sayıfamızdadır 
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Sigorta dolandırıcılığı işine 

aklaşmalar Ermeni patrikhanesi de karıştı 
CJç cdlevnet 
a©ıamo 

bSaus~lYlır~<dla 
IUI B Yşa~aı~Oaıır 

Papaslar meclisi 4 lira mum parası mukabilinde bir 
ölüm vesikası vermış 

SalhrttekAırDoğon elebaşısı ısımıerı 
h &ıacaristan kral naıbi Amiral qorr 1• AVUsturyaya geln:ıştir. 
ş ~iYanada Avusturya Başvekili 
l'~~ıg ile görüştükten ı:ı·.nra av i~in 

tola gidecektir . 

tir Baıı siyasi mahafilin ~ezindii;inc 
~eı~' Macar kı"al naibi •r:rol'un mer· 
lia olan Salsburg'a gidecek \'e orada 

ltekiJ ile yeniden bult'~acaktır. 
40 Diğer taraftan olinı ııiyatlardan 
da ile." İtalyanın Liba va""İ M. Balbo 
taltndi Linz'de bulunm:.ı.tadır. Hu· 
s_~'• hal) aya dönüsüno• r. örıre o 'la 
4et 'lurg'a gidecek ve orana lı!r müd-

katar..aktır. \ 

, Devlcllcrin işlerine karııı,, karışmamakta şartlar koştuklan ispanyada bu
gün bö!Jle bir kardeş nwh<ırebesi vor ~ 

ispanya ihtilaline 
Alman yanın 

Italya da 

karışmamaya 

ardından 
razı oldu 

Her iki devlet de sınanıı yapaın 
her mıııetın ambargoya 

lştDraklınl istiyor 
ltalya açıktan açığa Amerlkayıda 

bltarafhğa çağırıyor 

lrun şehrinin ihtilatciler eline 
~~::;:~~g~e~:etiği söıfeniYO~~, 

(Jf ,,_ 
~ ...q)lct 'f!tlamının f:uluracakları ha-

fıerUen Salsburg'da. Salsburglar 
'-... şatosunun görünüşü 

İspanya dahili harbi kartmnda bi- lomatik muhabiri diyor ki: 
taraf kalmak üzere Fransız hükQmetinin ı "Cevap nihayet geldi. Fakat "(belki 
yaptığı teklife Almanyanın verdiği ceva l!cr Bitler ve onun hariciye n.azın Ba-
bı esrarengiı bulan ••neyli Herald,, dip. (Devamı 2 ıncide) 

o o ö nnı p ü ya it 
kc§lh rannıan Dar o 

'<aşar, Mersinli Ahmet ve arkadaşlar. dün nasll 
Y karşılandllar, neler anlatttlar ? 

-11-ln DDliilaırOo DDe Kara ADI karşoDaşıyor."Clm Loındos 
rte zaman geDmesn ıazım geldlOlnl telgrafla 

BeBedDyeden sordu 

Olimpiyatlardan bize galiNyet getiren 
değerU güreşçimiz Yaşar ve Mersinli 
Ahmet dün Galata rıhtım•nda. Yaşar 

için kesilen koyun ve t:nbası vapur 
tJakj oğluna kollanm uzatıyor ••• 

(Yazısı 4 üncüde) 

VuçnınHocdlaın aldığında 
osıraır ediyor 

Ermeni patrlkhaneılnln ru ltanl reUl Mearob Narogt1111 

Unyon sigorta §irketinde yapılan do- hanesinin Malatyada oturan bir Ermc
landmcılık meselesi etrafında yapılan ni için ölü vesikası verdiği görWmüı • 
tahkikat bir çok yeni safhaları meydana tür. Halbuki 923 aeneainde aktedilen. 
çıkarmıştır. 

Dün, Onnik İplikçiyanın evinde bu
lunan evraktan teşkil edilen 23 dosya
dan üçünün tetkik edilerek müddeiumu 
miliğe verildiğini yamuştık. Halbuki 
bu dosyalarda isimleri bulunanlardan 
dört kişi ortadan kaybolduklan için doa 
yalar tahkikatın tamamlanması için tek
rar geri alınmıınr. 

Lozan muahedesi mucibince patrikhane 
Ier dint iflerden batka hiç bir mesele 
ile uğraıamıyacaklardır. 

Patrikhanenin vermit olduğu vesika 
meclisi ruhaninin imnmır tapmakta ve 
Malatyadaki phım öldüğüne dair ye
minli iki phidin dinlendiği yazılmakta
dır. Bu it için Onnik ve tilrekiaı tara -
fmdan patrkhane ruhant meclisine 4 

(Devamı 2 ncide) Beyoğlu emniyet memurluğunun yap 
makta olduğu tahkikat sigorta şirketle-
rinden para dolandıran ikinci bir şebe- 1;Jj-.-;=-;;;.-;,;;;;;;;;=-=-;;;

11
-. 

kcnin daha mevcut olduğu hakkında ba-ıP 
zı şüpheler uyandırmıştır. Devlet Demiryollanftfl• 

Grup yolcülanlıa bilJ'(lk ten· 
zilit yapılmıfbr. ilin ıütunu· 

, .. Brmenl .................... mi 
kerı,mı, 7 

Dün Unyon sigorta ıirketine Nev-
muza müracaat. ( 436) york şirketi tarafından devredilen ev-

rakın tetkiki yapılırken Ermeni patrik- .. :mı----=-======smml 

Birleşik esnaf cemiyetleri 
bürosu hesaplarında 

Yeni yolsuzluklar 
olduğu anlaşılıyor 

MaDlye müfettlşlerı 
cemiyet hesaplarına 

el koydular 
Maliye müfettişleri görülen lü-( dan gene müşterek btiroy2 dahil olan 

zum üzerine müşterek es;ıaf bürosu cemiyetler hesaplarında yeni. yolsu
hesaplarına vaziyet etmişler ve tef- luldar görülmektedir. 
tişlere başlamışlardır. Bu teftişi iki Du~duğumuza gör~ b~nan için 
müfe!tiş yapmaktadır. vaziyetı tetki keden Tıcaret Odası, 

Geçen sene müşterek büronun 933 esnaf şubesi müdtirJiiğü.,den spnra 
ve 93-l seneleri hesaplar.r.da birçok görülen lüzum üzerine maliye müfet-

tişleri cemiyetler hesaplarına el koy
yolsuLluklar, nerelere sarfedildiği muşlardır. 
belli clmıyan paralar, senetleri bulun- Hesap yolsuzlukların.n bilha&u 
mıyan veya senetsiz şekilde, fakat fu- terziler ve garsonlar cemiyetlerinde 
zuli olarak başkalannın ubtesine geç- olduğu söylenmektedir . 
miş yekunlar olduğu anlaşılmış ve Müşterek büro hesapları birbiri· 
tahkil at yapılmıştı. Urun teftişler ne geçmiş ve kanşık bir vaziyette ol

ve bir sürü raporlardan sonra kapa- dufundan bu tetkikatın uzun süreceği 
nıp .:iden bu mesele henli.7 unutulma- anlaşılmaktadır. 

VağOo müşteri işte böyle oıuır 
•• 

On/erine top top ipekli 
kumaşlar çıkarıldı .. 

Beğenmediler, fakat aşırmakta 
da hiç bir mahzur görmediler 

Hırsız kadınlardan biri yakalandı, 
diğer OçU de aranıyor 

(Y aan 1 tnoiMJ. 
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Dl üncü ve iV üncü ~n~~<eŞ a [Q)DO • •ı..ı<•.»'.ıKuruııar' 2uğustos lpeklı kumaşlar Güneş - Dil 
ı? gijnu, Dolmabahçe sarayı~- Talimatnameyi t r • 

~
'Yor. Bunun mana 'e ehemmı- .. • eorısı 
~elkilcrden elbett,, pek daha Vekıller heyetı 
tur. tasdik etti Sovyet Alimi bu teo-
1~~.çel:e şahsiyetini Hrmek için İpekli kumaşların nevilere ayrılması rinio dayandığı 

un ışaretiyle giri.-nen dil in- hakkında lktısat vekaleti tarafından 
1
: 1 kablettarihinde atuk pek dar- hazırlanan talimatname Vekiller he- esası teyit et ti 
l>~~k istenen ve yapılan şey- yeti tarafından da tasdik edilmiştir. Fransız, Sumer dili 

Is n ıha.retti: Bu talimatname ile ipekli kumaşla- mü'l:ehaSSISI da 

111
tanbulda konuşulan Türkçeye rın bir santimetre murabbaında bulu- geıeceK 

11 
~.~hlettarihinde t.fuk pek dar nacak ipek adedi, çizgi ve atkıları, ge- Yarından sonra açılacak olan Dil ku-
lbur~çesine benze!r.ıek. nişlikleri ve ağırlıkhkları tcsbit edil- rultayı için bütün hazırlıklar sona er· 

taıa'1kı, şarktan garba kadar ko- miştir. miş vaziyettedir. 
aı rı. kaphyan muı:sırımız bir Kumaşların her üç metresine de bir Dün gene Dolmabahçe sarayında uğ-
.. enı.ı \'ardı, Türkün <Ok eski bir .. ..h.. . raşılmış ve bilhassa kurultayı aracak o-' muessese mu uriı ve cinsine göre ı ·· b k ~ .,_,a1rdı, münasebette bulundugv u- an Kültı~r a . anı Saffet Arıkan, genel 
••ıt} "İpek,,, "Sun'i: ipek,, ve "Karışık,, ke- sekreter ıbrahım Necm· ·1 1 al 

I
"" etlerle aramızd:.l. mütekabil 

1 1 
e ça ışın ar 

'l 'ta limeleri yazılı olacaktır. etrafında görüşmüştür. 
tı" rdı, diğer müterJeddin nıil- M Gelen yabancı dil mütehassıslarına 
'l eld emleketteki bütün ipekli kumaş fab-~ . e ettikleri birç:•k lisan tet- ilaveten yarın Fransız Sumer dili müte· 
llsutı rikalarında bir ay sonra tesbit edilen d ~tta . .eri vardı ••. Dil inkılabınrn hassısı Hiler ö Barinton gelecektir. 

eıı,.~lhınde bu geniş ~·adilerde hiç şekil üzerine kumaş çıkarılmağa baş- Haber alındığına göre bu zat Sumer 
.... a t ı d !anacaktır. Dışarıdan getirtilecek ku- dili üzere bir hitabe verecektir. 

( k raş ırma yapı amryor u. lllJta Uruıtaylar etrafrndaki faali- maşlarda da aym damga.lar bulunacak Dil kurultayının müzakerelerini her-
~ .. 1. nları sayesinded;r ki Türkçe- ve piyasadaki satışlar altı ay sonra ta- kesin dinliyebilmesini temin i~in halk-~1ırn 

1 
evlerinde hazırlıklar yapılmıştır. Hitabe 

eııat e eri, cümle şekilleri, mu- mamen yeni ~ekil üzerinden yapılacak- ler radyo ile nakledilecektir. 
esı :· . !_arihi vetiresi ~e müteka- tır. Encümen genel sekreteri İbrahim 
~~ l' erı ıçinde tespit edildi. Necmi Dilmenin ifadesinden anlaşıldı-
ilı:~~Yetimizi bulm~i. için sade Otfa.ıDy®ŞelfilODkO<eırD ğına göre iptidai insanların en büyük 
l~elınıelerimizi l<UlLınahm :,, de- mabudu güneş olduğu hususunda gü-
.. Strad Bu g Ü n saat 1 s de neş - dil teorisinin esasını teşkil eden 

tiy a, önümiizde yepyeni bir li~ k~ n m (!!!!!!.n..!!!S\ 'Ô' o~ ı:::ı noktalardan birini, şehrimizde bulunan 
~ite ışı~dadı: Güneş • Dil teorisi! iiilJ l!:.ı~ ~ u u Sovyet alimi profesör Mesçaninof bil-
eıı· tskı dil olan Türk~enin diğer <§1 al yal~ O O O~© lr hassa teyit ettiğinden, bu yoldaki de-
tdı dillere nasıl pınarlık ettiği f/ Ellerini kurultayda anlatacaktır. 

a. h hs Kırk gün kırk gece egwlencelerine da- B"" ·· b' ~ı· QQ:a a edilen araştırmalar es- utun ecne ı d ımlerde "güneş - dil 
teıı· keşfedilmiş gösteriliyordu. hil olan İtfaiye şenliği bugün saat üçte teorisi,.ne ait büyük bir alaka vardır. 

11
, ~ 8ahada, artık, pek geniş, •pek Taksim stadyomunda yapılacaktır. Me- Bazıları bu teoriyi tamamen tetkik et-
i\ ltnkA 

1 
rasime mebuslar, ecnebiler de çağnlmış miş bulunmaktadır. Bazıları ise yeni e-

d:ık. ~n ara kavuşmuş bulunu- tzr. Şenlik Vali ve Belediye reisi Muhid dindikleri malzeme ile tetkiklerini ta-
l" ' Bızden çıkıp gene bize avdet marnlamak üzeredirler. 
~tın din ttstündağın bir nutkile açılacaktır. D·ı· T ll. e göre, Arapça, Farisi, Fran- Türk ı ı etkik Cemiyetinin son on 

'li Unıca, lspanyol ,. İtalyanca ~:k olarak itfaiye piyadeleri tarafın- aylık çalışmalarının esasını güneş ~ dil 
alıştı~ k 

1
. . dan bir geçit resmi yapılacak, bundan teorisi teşkil etmektedir. 

t1>..l gımız e ıme~\?rden zorakı y · · 1 Bu teori. Ü"Üncü dil kurultavr müna-~ı.t et sonra -enıçen tu umba takımı, 1896 " J • ~'- llleyip bunlardbn da istifa- da kasahumrn ı'h h1.,lyr'.;, ,.,.,;hveri olacaktır. 
ı.'lıelı;. n 1923 senesine kadar şehre yangın 
k • arsıulusal .J eni ıstılahları h b • ~ llllanabilmek; fak~t diğer ta- a en veren kule nöbetçileri. 1896 da 

1
1\ da esk· k •• kl • . -. teşekkül eden mahatle tulumbacılan, 

~i ı o erıml~ı. eklentıle-
~ ~iriltmelden gen durmayıp 1874 de te§ekkül eden askeri itfaiye, tYl geliştirmek .. belediye itfaiyesi ge$ecektir. 

1
!te Ye • 

1 
' Bunu itfaiye efradının spor hareket-

<.Qııilt nı ~o umuz... 1 • ~sa eresınde C"tır.btaıuna erı, maske, merdiven talimleri takip e-

~lltsından Rusyasına kadar bütü~ decektir. 

0
1ll alemden akın akın alimleri Is- En son olarak stadyomun bir köşesin 
te a. ~~tirten Üçüncü Dıl Kurulta· de yapxlmış olan evler yakılarak bun

il İ~i~Ylelikle, hatta valnız bizim lann askeri itfaiye ile eski itfaiyeciler 
he; Jn_ız olmakla da 1':almayıp bü- tarafmdan söndürülme tecrübeleri yapı 

t. -.erıyeı· lacaktır. 
'l'. ın mevzularr arasına gir- -------------

~'akat, M d1ı ıre'fft<e<§I® 
~! ş gene de, o, Türk~enin nıa-
ııcu ~ları dağılan güneş lJizdedir. Ne bahasına oıur-
ki urultayı, büyül( bir alakay- sa oısu n petrol 
i~: edeceğiz. IJerbi için temen- aranmasına 
.\~ e, Dördüncü Kurultayda yal- devam edilecek 

OtcaıOyaı DO® 
-tÇncaııre~n m n~ 

Eski klering anlaş
ması 3 ay daha 

temdit edildi 
Ankara 21 - İtalya ticaret müınessil 

lerile yeni oir ticaret anlaşmasının akdi 
için yapılan müzakereler neticesinde 4 
nisan 934 tarihinde aktedilmiş olan eski 
klering anlaşmasının 20 temmuz tari
hinden muteber olmak üzere üç ay daha 
temdidine karar verilmiştir. 

Ajans müdüril geldi 
Montrö konf eransmda bulunduktan 

sonra Berline geçen Anadolu ajansı 
umumi müdürü Muvaffak Menemenci 
oğlu bu sabahki trenle şehrimize dön
müştür. 

"' tıpa ın ·111 tl · · t1 • • • ik ·••e\ d ~. e ermın i::llımlerını tisat vekilimiz Celal Bayar İpar 
sa he e~ıı, ne kadar 1 ürk şubesi kotrasile yaptığı seyahat esnasında be- --------------~-
Ilı. Psınin birer ·· T · İiŞah· , m1ın essı ını ve- raberindeki heyetle beraber Mürefteyi 

•dıni görmekt' n··ı·· d.. . a!~ 
1 

ır. u un un- de ziyaret etmiş ve Mürefteyc ür. kilo-
t a andıra T .. k d·ı · ~ 
1 

lıtı. kar n .~r . 1 ınkılabı metre mesafede bulunan petrol sondaj 
itle . §ısında, TurkıJe dısrndaki ~11}'1t1. Yalnız pF~ ., h. 1 "ı .. mmtakasında bazı tetkikler yapmıştır. 
·...;ııs 1 a.onu ıs er e mu- B t tk'kl . d il\ o nıaları kafi d,.,,,.

1
d. u e 1 erın sonun a petrol işlerimiz 

Old ~ .,ı ır, Bu, . . . b 
Ugu kadar, onforrn da iı;ıi- ıçın yenı azı kararlar verilmiş bulun-

~ maktadır. 

(V4-NQ) 

'ltı~~ Unanlsta n 
~"•~l:en döviz çıkarllma
l~Cl t Çin tedbir alıyor 
lıth- Vekaletine 

Yakos mu 
"-t~etirilecek 
l dına, 21 - ıuı·ıı· k . "ks Un .ı.n ı e ·onomı yu ·ek 

1 lttı.a81 toplanarak harice döviz ~ı
et alı: men'i için şiddetli ted
~Zıtı asına karar nrmiştir. 
\·e ha.:~n Projede profesör, ta
hatice b ardan başk:ı hiç kimse
hur ola ;rakılnıaması ve gitmcğe 
S :!htırn~ı:'.t~·dan da 20 000 drahmi 
~lıır ısteıunektcoir 
e· 'Ye VekiJi Z . • 
. ·~·e ~etd•w. antsi,tanos bir ga-

Müreftedeki petrol sondajı 200 met
reye vasıl olmuş ve buradaki tezahürat 

kat'i ümitler vermiştir. Bunun için bü
yük fedakarlıklara da mal olsa sondaja 
devam edilmesi takarrür etmiştir. 

Cenup hududumuzdan 11 kilometre 
içerideki Basbırın ve Midyattaki petrol 

tezahı;ratı çok kuvvetlidir. Basbmnda
ki petrol merkezinin Musul petrolleri-

nin ana merkezi olduğu kanaati vardır. 

Maamafih burada çok ilerlemiş olan son 
daj şimdilik durdurulmuştur. 

WW91'1Pi'tf TAMYfwi 

ola ,_ 3,44 12,17 16,03 18,!59 20,40 3,2f 
t!':o 8,4.5 5,18 9,05 12,00 1,39 8,27 

SEÇEN SENE BUOtJN NE OLDUf 

Çinin Şantung eyaletinde sulann taşması 
yüzUndın 2 milyon l?§i yersiz kalmıştrr. 

Beynelmilel !zm1r panayırı açıldı. 

enternasyonaller 
Biriblrlerlne bu derece dllşmon olmak 

için ne gibi safhalardan geçtiler 'l 
şekil ifadeye bir diğer örnek olarak 
parçasını nakledebiliriz: ~ lYI ll ~<al ırll <alır 

li1l ® m n o u ®'\Ç"tÇD ır '? 
Bulgaristanda bir lA lı aliminin 

"Bulqarlar Türk aslındandır!., diye 
bir k<Jnferans vermesi mesele olmuş. 
Bunun üzerine ,lJ. Turlıan Tan, Cum
huriyette şöyle ya..-rıgor: 

Bulgarların aslen Türk oldukla-ı 
rı bugün mütearife hükm:.nü alan ta-1 
rih iıakikatlerindendir. O derecede' 
ki li~e talebesinden her l•angi biriue 

' sorsamz size Bulgarların Orta Asya-
dan yavaş yavaş göçeder:-k dördüncü 
asırda ltil ve Kama havntlarına gel
diklerini, uzun bir müddet Hazar Türk 
terinin hakimiyeti altındt• yaşadıktan 1 
sonr.ı sekizinci asırda miistakil bir 
devlet kurduklarını söyle-:.- Gene o li
se talebesi Türk camias•r;a mensup 

olan bu ltil Bulgarların-lan bir kıs
mının beşinci asırda, Tt.!laya kadar 
ilerlediklerini, Bizans imparatorluğu
nu Gotlara karşı müdafn ve Balkan
lardaki bütün büyük har~ı.rntlere işti
rak ettiklerini - tarihi ve_~fkalarla -

"Yeşil kemerli, 
Pembe noktalı sade l·i'yaz bir ıop 

giymiş; 

nın, 

Gözleri kemerinin, 
ÇilJi yüzü robunun, 
Ve saçları, 
Elindeki siyah manken çantası· 

Renginde bir kadın. 
Kamarotla İtalyanca konuşuyor.,, 
Onun yazısı aslın~a Löyle dizil

memiştir, Fakat ben üslObun hususi· 
yetleri belirsin di)·e bu tarzda nakle· 
diyorum. 

Edebiyat hocafJan, talebeyi. tahta. 
başına geçirip "nesre talıvil et oğlum!., 
diye bir şiir veriyor,_ Fakat "nazma 
tahvil,, etmeği yeni görüyoruz- Bu da 
zamane şürinin kolaylıklanndan bir 
nimet! 

l\.dJ ~ lYı ifil <e lYı ve 
©! @ ır<§l lYı ifil c lYı 

~ifil~~ ır ifil@! ~v@ ırn ©ı n 
anlatmaktan geri kalmaz. Bulgarlar, 
Avarlarla ve hatta Hazarlarla kanlı r1çık Söz gazetesinde "Diplomat,. 
temaslarda bulundular. Yedinci as- imzasiyle yazılıyor: 
nn sonunda Asparuh adlt bir Haka
nın idaresinde cenuba doP,ru çekildi
ler, l'unayı geçmeleri ve bu bi.iyük su 
ile Balkan dağları arasına yayılmala-

rı, orada yaşıyan Sla.l'ları yenerek 
yeni bir siyasi varlık kaza~maları 679 

yılmdan sonradır. 

Bulgarların SHhlarl:ı sıkı fıkı ih· 
tilat dmeleri, Türklük1crini unutma
ğa ha~Iamaları !-Ockizinci ,ı. .. ırda başl:ı.r. 
Bunda siyasi, dini, iktisadi birçok se
bepler vardır ve hepsi tesı.it olunmuş
tur. Fakat şu ~iitunda izah• gerekmez. 
Yalnız şurasını kaydetmek lazımdır 
ki Bulgarların SHlvlaşmı .sı, birçok 
badirelere rağmen muhafuza ettikle
ri sirasi istiklalden de mahrumiyeti 
intaç etmiştir n kendilerini Bizans 
boyunduruğuna bağJamı::-tır. Orto
doks olmaları da bu siya<>i rsaretin ta
bii neticelerindendir. 

Tuna Bulgarları da, l<ardeşleri o
lan Volga Bulgarları gil·i göçebel~ği 
çoktan bırakmı~lardı, yıiksek bir me
deniyet sahibi olmuşlard . Eski Bul
gar h~mlarına merkez ola. Pliska ve 
Preslav şehirleri harabelerinde yapı
lan ara~tırmalaı: bu hak \,nti geregi 
gibi canlandrrmaktadrr. 

Velli1D şDDırDlfil 
~n ır li1l n m~~n g 
l'eyami'nin Cunılıur!yettc yazdığı 

seı;ıalıat mektupları lıakkrnda Kurun 
gazetesinin edebiyat ilôoceinde şöyle 
yazılıyor: 

Edip gazeteci Peyam; Safa son 
bir iki ay içinde ilk defa o!arak Avru
payı dolaştı. 

1stanbu1dan ayn lan cciip veya ga
zeteci, - belki de en ziyade ortada 
kalan şekiller olduğu iç!r· - minare
lerin yavaş yavaş gözden silindiğini 

yazmadan yapamaz. 
Minareler, Peyami ~·hıanın da.gö

zünde lstanbuldan son ı ... alan hayal ol
muş... Fakat bittabi kenct·ne has bir 
tasvirle bunu anlatmaktadır ki, aynı 

Troçkiciler Stalini komünist pren
siplerine ihanetle ittihant ediyorlar. 
Onlaıın nazarında komünistlik Rus
yada tatbik edilmediği g·bi, Sovyet 
hükumeti, kapitalist devlet~erdeki par 
tilerle anlaşmak suretiyle dünya ih
tilalini de geri brrakmak1adır. Filha
kika Sovyet hükumeti, dı§ münase

betlerini tanzim etmek iç:n üçüncü en
ternasyonalin ihtilal prensiplerinden 
fedakarlıkta bulunmak ır.~cburiyetin
de kalmıştır. Sonra iki üç seneden~ 

beri beliren faşistlik tehlıliesine karşı 
koym<lk için de bu memlt>l!et sol par
tileri, hatta demokrath: ve liberal· 
Ierle cephe birliği yapmıştır. Fransa
da ve İspanyada teşkil ~~·len sol ce-

nah partilerinin halk cepheleri geçen 
sene üçüncü enternasyon1' i kongresin. 
de verilen kararlar ikfrrnsıdır. Bu
günkü vaziyette üçüncü enternasyo

nal başka türlü hareket ~llemezdi. Al
manyada soı;;yalistıcr k:)miinistlerle 
anlaşamadıklarından iki parti de 

faşistler tarafından imha edildi. A
vusturyada sol partiler :>ynı akibete 

uğradıl'-r. Bu ayrılık devam etti, 
Fransada da faşistler ga:ebe çalabi
lirler~i, sol partiler başY.a memleketv 

lerde!.i acı tecrübelerden istifade ede
rek "halk cephesi,, birlik~eri kordu-

- lar. 
üçüncü enternasyonalin kapita.. 

list partilerle teşriki mesaisini komü
nistliğe karşı ihanet te.3.kki eden 

Troç!u ve taraftarları, vaktile üçün
cü enternasyonalin dün:l a ihtilalini 
başarmak yolundaki pn1gramını tat,.. 

bik etmek üzere bir dördüncü enter
nasyonal kurmuşlardır. U~üncü en
ternasyonal komünistlerini mürteci 
addeden bu dördüncii enternasyona· 
lin gürülti.icü taraftarlar' şimdi her 
memlekette faaliyete rrı•cmi~Icrdir. o .. 

Dördüncü enternasyonal dünya ihti
Hilciliği bayrağını üçüncü enternasyo
nalin elinden almak istiyl)r. İşte Mos
kovadaki suikast muhakemesi <.'ski il-

çüncü t"nterna..":J onal ıle } t•ni dördün
cü enternasyonal ara~mdaki mücade-
lenin yeni bir safhasrdır. 

lsf ıgı be. "•t: :Janath ~unlarısöy-
....... ıı··k ttı u tlnıct t 

daha s ·abrediniz 
İstanbul ü~üncü icramcmurluğundan:' 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 

verilen 4 takım karnaval elbisesi birinci 

1.li tneselel ~t~ik ctınekte oldu-
ı:~hkiine ko erı hır ay~ kadar tat
• e hizrn Yacaktır. Uzun zaman 

l'ıll llıa et etmemiş o~an müteka-
~<tf aşları kcs·ı lar h .. t ·ı ecen:, f evkatade 

3uJtanahmcttcn A.A.B. rumuzilc yazılıyor: 

Henüz yirmi yaşmdayım. İki senedir bir kızla sevişi-

yoruz. Vaziyetim ve gelirim bir aileyi geçindirecek dcrecc

dt>dır. Buna rağmen kızın aneanc yaptığım müteaddit ev-"-tinad u Çeden kald. rılacaktn· 
h· a rn h . -':lk ' eş ur f b ·· ·· e~· o~·un ikt•" a r ıt.atorlt"rden lt>nme tekliflerim dalına red cevabı ile karşılanmıştır. Hal-

ı hakk· ı..,a t neza rc?tine getiri- l ı llı1.ıt"" ·tıda dolasan '-ayı'al h.. buki biz ikimiz de yekdiğerimizle evlenmek istiyoruz. Kız 
.. ,tı:ıab·· ı> .,. ar u-

• unce de teyit edilmekte- bana kaçmak istiyor,yagı 17 dit.Ne yapmamı tav~e eder· 

siniz. 

CEVABIMIZ: '"• • açık arttırma suretile 27-8-936 tarihine 

Siz~ ~lk söyliycceğimiz söz sevgilinizin size kaçmak is- müsadif pcrşenbe günü saat 17 de Bey
teır~esının yanlış bir fikir olduğudur. 17 yaşında olan bir oğlu Ye§il sokak Melek sineması kar
gcnç kız henüz anne ve babasının vesayeti altındadrr. Eğer şısmda 4 numaralı dükkan önünde ve 
~iıe kaçacak olursa hem sizi kanuni bir mes'uliyet altına kıymeti muhammenesinin yüzde yetmiş 
•ı...>kmuş ve hem de tekrar geri dönmeğe mecbur olduğu a- beşini bulmadığı takdirde ikinci arttır
ilesile arasında çok fena sayılabilecek bir mesele çıkarmış ma S-9-936 tarihli ayni gün ve ayni sa
olu:r. Mademki birfbirinizi bu kadar seviyorsunuz, bir müd ı atte ve mahalde satılacağından talip o-
det daha bekleyin. Sonra tekrar isteyin. Eminiz ki o za- lanlann mahallinde hazır bulunacak 
man istefiniz yerine getirilecektir, memuruna müracaatları ilan olunur. 



' oltasr 

Olimpiyat kahramanları 
Y~şar, Mersinli Ahmet ve arkadaşları dün 

nasıl karşllandllar, neler anlattılar ? 
Berlin olirt piyatlarından dönen gü· 

re§. bisiklet '4 e eskrim takımlarımızdan 
ı:nurekl.ep ilk kafileyi karşrlamağa ha
zırlanan binlerce kişi, dün daha saat 
birden itibaren Galata yolcu salonuna 
gelme!;•.: başlamış.lardr. Saat iki buçu· 
ğa doğru rıhtımın üstü, salonun kapısı 
hatta gümrüğün arkasında caddede he· 
men hemen dolmuştu. 

Rıhtım üstünde ayrılmış yerde, şe
hir bandosu, kenarda da federasyonlar 
erkanı, bütün klüplerin murahhasları ve 
birçok da saylavlar bulunuyordu. 

Türk Spor kurumu biri Yaşara, biri 
Mersinli Ahmede, biri de güreş takımı
na olmak üzere Uç, Güneş klübü biri 
Ya§ara, biri de takıma olmak üzere iki, 
Galatasaray 1, Fenerbahçe 1, Alemdar 
Gençler birliği 1, Lokantacı Bay Cemal 
l, s;elcnk göndermişlerdir ... Bay Cema· 
lin çelengi o kadar büyük ki en fazla 
o göze çarpıyor. İki tane de koç getiril
miş bunların birini Yaşarın mahallesi 
Yaşar için, diğerini de istanbuldaki Mer 
sinliler Ahmet için kesecekler. 

Saat iki buçuk .. Herkes sabırsızlıkla 
vapuru bekliyor, o esnada bir havadis 
çıktı: Vapur bir buçuk saat geç gele
cekmi§ I 

Yaşarın babası gözüme ilişti. Yanın
da akrabasından olduğunu tahmin et
tiğim bir gençle beraber mütemadiyen 
rıhtımda dolaşıyor bir dakika bile bir 
yerde duramıyor. Kendisine yaklaştım. 
Konuşmaktan çekinir gibi görünen Bay 
Ali yalnız: 

- Yaşardan iki giln evvel mektup 
aldım, bugün geleceğini yazıyordu. 

Annesini buraya getiremedim, heye -
candan bir §ey olur diye korktum. yal
nız halası geldi. Eğer Yaşarımı bana bı
rakırlana hemen eve götüreceğim. Ma· 
hallede arkadaşları hazrrlık yaptılar 
bu ak am hep beraber eğleneceğiz 1 
diyebiliyor. 

Saat Uç buçuğa doğru sabırsızlık son 
haddini bulmuş, herkesin bap Ortaköy 
burnunundan gözükecek olan vapuru 
r;örebilmek için o tarafa doğru çevril-

oit··· 

Serbest güreş 
s çmeleri için 
Yarın Dinarlı lle 

Kara Ali 
karşılaşıyorlar 
Cim Londo"sun 28 Ağustosta ol

ma'l.3& 6 Eylülde güreş yapması muh
temeldir. Yarın Kara AH ile Dinarlı 
Mehmf:t güreşecek tir .Dinarlı Mehmet 
bu sabah bir arkadaşımıza demiştir 

ki: 
"Kara Ali ile yarın nihayet güre· 

şlyoraz. Ben kendisine son defa şöyle 
bir teklifte bulunmuştum: Sen Tfir
kiye baş pehlivanı olarak kal.. Cim 
Londosla ben gtireşeyim, dedim. Ka
bul e\medi. ~n de Dinarlı kadar tek
nik gtirfllÇl.yim ve daha k-..vvetliylm, 
hakltnnı zorla almak istedim, dedi. 
Yarmlri güreş kimin galip çıkacağını 
gösterecektir. Kara Aliyi yenece
ğim.,. 

Diğer taraftan g~en hafta gel
mediği için ma,iOp addedilen Tekir
dafh Hüse)in de diyor ki: 

''- Ben, gerek Kara Alili, gerek 
MUHi)imi müteaddit defalar yendim. 
Diğer taraftan Dinarlı da Cim IA>n
do.«:ıla danışıklı dö,iiş yapacaktır. Bi
naenaleyh Yunanlı pehlivana benden 
daha iyi ,·aziyette çıkarıJ:;cak pehli
van yoktur. Bıraksınlar, c:m Londos
la be:ı kozumu paylasayım.,,, 

Yarın MülAyim ile - eğer geJir
se - Tekirdağlı Hliseyin iddialı bir 
hususi güreş yapacaklar<!•r. 

Ci m Londos rstan bu
Ja n e vak ı t gelecek 

Yunanistanda bulunan Cim Londos 
dUn Belediyeye bir telgraf göndererek 
seçme müsabakalarının ne halde oldu
ğunu ve kendisinin ne zaman !stanbul
da bulunması llzım geldiğini sonnu§· 
tur. 

Belediye de buna cevap yazarak seç 
meletlit yum bltece!ini c>"bUr hafta da 
~enin galibi Jle karşıla.sması lAzım 
ge1'ecıefini kendisine bildinni§tir. 

Nihayet 3,45 de vapurun uzaktan 1 
görünmesile rıhtım üstünde bir kayna 
madır başlıyor. Ve tam dörtte bayrah 
larla oüslenmiş Preusipesya Mariya va 
puru rıhtıma yanaşıyor. 'Ost güvertede 
bütün güreşçiler ellerindeki küçUk olim 
piyat bayrağını sallayarak karşılamağa 
gelenleri selfimlryorlar. İçlerinde yal
nız Yaşarla bUyUk Mustafa görünmil· 
yor. 

Halk ''Yaşar! .. diye bağırıyor. Arka
dafilarının arasından Yaşar, elinde tut
tuğu kutu içindeki meı;~ fidanile gözü
küyor ve binlerce kişinin yaşa diye ba
ğırmasına ı:rözleri yaşlı olarak reverans 
la mukabele ediyor. Rıhtımdaki Yaşa
rın babası da omuzlara çıkarılmış ıki 
clile oğlunu selamlıyor ve ağlıyor. 

Gazeteciler vapura girebiliyoruz. Ya
şar kendisine verilen buketler arasında 
etrafını alan gazetecilere: ''Aman, di
yor, çolt heyecanlıyım, rica ederim şim
di bana hiçbir şey sormayınız. Sonra 
görüşürüz!,. 

Yaprdan sonra Mersinli Ahmedi bu
l~yorum. O. çok sakin ve çok sevinçli 
bır halde ... Zanten dudaklarından hiç 
eksik olmayan tebessümile: 

- Azizim en müthiş rakiplerle günde 
onar dakika fasıla ile beş müsabaka 
yaptığım oldu. Şimdilik fazla bir şey 
söyliyemiyeceğim. Yarın bol bol görü
şebiliriz 1,, diyor. 

Gilreşçilerimiz kadar güreı federas
yonu erkıinı da heyecanlr .. Bay Ahmet 
Fetkeri neticeden çok memnun 1 O da 
diyor ki: 

- Çocukların çok çalıştıklannı size 
söylemeği bir vazife bilirim. Uğradığı
mız büyük haksızlıklara rağmen büyük 
bir muvaffakiyet elde ederek dönüyo
-ruz. Ahmedin maruz kaldığı talisizlik, 
Sadığa karşı yapılan aleyhtarlık bu iki 
güreşçinin "buz gibi dünya şampiyon
luk,. haklannrn yenmesine sebep oldu. 
Bu muvaffakiyetli yolda bugünkilnden 
daha bUyUk bir ciddiyet ve imanla yUrü 
ycceğiz! 

Büyük Mustafa çok müteessir olduğu 
için' hiç kimse ile konuşmadı. Çoban 
Mehmede dokunsalar ağlayacak gibi! 
- Dünya dördüncüsü oldun! Fena mı? 
dedim. 

- Ben buradan birinci olmak için git 
miştim ! cevabını verdi. 

Saat beşte vapurdan çıkmağa başla
dılar. 

Uk önce Mersinli Ahmet alkıtlar a
rasında rıhtıma ayak attı ve derhal o
muza alınarak uzaklaştırılırken Yaşar 
vapurun iskelesinde görüldU. 

Arkasında Millllyim pehlivan olduğu 
halde rıhtıma çıktı ve derhal Milliyim 
Yaşan kucakladı. Omuzuna oturttu. 
(Yaşa!) sesleri ve alkışlar arasında, 
oda, salonun kapısına doğru götürüldü. 
Güreş federasyonu reisi Bay Ahmet 
Fctkeri o esnada Yaşarın babasrnr gör
dü ve hemen elini öperek "bövle bir 
aslan vetistirdiği için .. tebrik etti. 

Yaşarla Mersnli Ahmet otomobne 
konularak Güneş kulübüne götürüldü
er. 

Yaşann evind e 
Yaşarın ailesile karşılaşması, mahalle 

dekı şcnhkleri gormek için Akbıyık
dakı. x aşarın ~vıne gıttik. ıabii ): aşar 
henilz geJmemış, annesi ve kardeşi bızı 
karş~lı}orlar. hepsi heyecandan, sevınç 
ten ilrkck bir halde ... Annesi okadar 
heyecanlı ki bizimle konuşamıyor bile .. 

On dakika kadar bekledikten sonra 
'J'.'.aşar eve girir~r. Annesinin elini öp
tukten sonra bızım yanımıza geliyor ve 
güreşler hakkında konuşmağa başlıyo
ruz. 

- "Bizim takıma kar§ı pek büyük 
haksızlıklar yapıldı 1 diyor. Çoban ve 
Mustafa muhakkak ki dünya iıçüncüsü 
olabilirlerdi. Fakat öyle gadre uğradı· 
lar ki. .• 

Ben gerek halk gerekse hakemler üs
tünde s;ok iyi bir tesir yaptım. Almanla 
güreşe sıktığım zaman Almandan daha 
ziyade ben alkışlandım. Buna da sebep 
temiz güreşmekliğim ve hakemlere iti
raz etmemekliğimdir. 

''H:lızanaıgım madalyeyf saklıyaca -
ğım. Meşe tıdarunı ya Atatürke veya
uut da ıstanbul belediyesine hediye e
deceğim. Evimde bahçem falan olmadı
ğı ıçın benım bliyutmeme unkilll yok. 
J>U meşe fıdanlarını Almanlar ıkı ı>ene
ciir sa~ ıçınde yetıştirmekte inıışıer. 
Bu hdanlarm omru yıu &ene süruyor -
muş. 

.. "Uüre§tiğim pehlivanlardan en zor • 
lulan ııaıyan, alman ve japonou. Ja -
ponu · wşıa yenince fena .ııalde kızdı. 

·•- DOrt sene sonra ".l'okyoc:ıa intika-
mımı aıınm 1 dedi. 

Yaşara: 

- Peki diğerlerini? diye soruyoruz. 
Yaşar hemen cevap verlyor: - On -

ları oa hamdolsun yendim ... 
- Serbest güreşteki maglCıbiyetinin 

sebebi nedir? 
- ··serbest güreşi iyi bilmiyordum. 

Zaten iderkcn de umıdim yoktu. Hem 
yalnız o ııun ıçın acgil, bıitun arkadaş
lar için de mühim sebep alıgmadıgı
mız muntazam bir yerde, görmediğimız 
kadar kalabalık öniınde bi.ıyük bir heye
canla müsabakalara başlamamızdır. 

"Binaenaleyh Türk güreşçilerinden 
daha büyük muvaffakiyetler isteniyorsa 
şu iki şeyin yapılması elzemdir: 

"Birincisi salon ikincisi de ark ırk 
harici temaslar.,, 

Yaşar bunları anlatırken mahalle ar
kndaşlarile en çok seviıtikleri anlatılan 
Bay Cemal odaya girdi. Bütün mahalle 
ve çocukluk arkadaşları biribirlerine 
sarıldılar, öpüştüler. 

Hep beraber Yaşarın evinden çıktık, 
kalabalıktan rıhtımda kesilemiyen kur
ban önde olduğu halde Küçükayaaofya
ya gidildi. Orada toplanan yüzlerce 
insan Yaşan tebrik ediyor, küçükler 
onun o da bUyüklcrin elini öpüyor vel
hasıl bir bayram günü yaşanıyor! Bir 

... ...... ~ 
Üstte babası tarafından ör.iilen Yaıar ortada şampiyon annesinin eli; 

ke.n, alUa vapurdan çıkıldıktan sonra J' 11şar omuzda götüruiüfc 

taraftan da kurban kesiliyor. na rağmen bize ikram için uğrl/, 
Yaıarın bir arkada51: nnıı n hsı ukmalc ~temı ona il 
- Ya ar diyor gittiğin gündenbcri rüşmeğe de imkan yok. On bifill 

seni özlüyorduk fakat p.mpiyon oldul piyadrn t>l kilo şampiyonunıı ,1 
ğun gündenberi seni görmek arzusu biz lük arkadaşları arasında bırak•"' 
de daha ziyade kuvvetlendi. lıyoruz. 
Yaşar bu kalabalıktan bunalıyor. Bu-

Karamandaki kıt'atır. ihtiyacı A.ktehirdeki kıt'at ıhti1r 
olan 154000 kilo un kaı:alı zarf u- lan 165000 kilo un karalı-' 
ıuliyle eksiltmeye k,•nulmuttur. ıuliyle eksiltmeye kcnuld' 
154000 kilo unun muhe.mmen tu- 165000 kilo unun muhamrtle~I 
tarı 15708 lira olup rn~ teminatı rı 16830 lira olup ilk tem:n••

1 

1179 liradır. Şartnann~si Konya- liradır Şartnamesi K·myad' 
da Kolordu İstanbul v~ Ankarada lord•.ı lıta.nbul ve Ank:ıfad' > 
levazım amirlikleri Karamanda A- zım amirlikleri, Akşebirclt dı 
lay ıatın alma komisyonlarında- satı!'l alma komiıyonla .. ,nd', 
dır. istekliler şartnamc:yi komiı- tekliler ıartnameyi b~ı koffl'~ 
yonda görebilirler. Eksiltmesi 8 lardil görebilirler. Ek!iltt1le·~ 
Eylül 36 salı günü ıaat onda Kon- lül 9J6 salı günü saat 11 de 
yada kolordu ıatın alma komiıyo- yada kolordu satın almn tıosı' 
nunda yapılacaktır. lıt~ldiler mek- nun:tıı. yapılacaklıt". lstr·klileftC 

Bcrlin olimpiyadında dUnya UçUncU-ı Tef, Gündllz, Fuat, Niyazi kurulu§ile tuplarını 8 Eylül 936 SP.at dokuza tuplıırını 8 Eylül 936 s&•t , 
sU (Norveç) e 4-0 mağlöp olan milli sahaya çıkmı§tır. kadar Konyada kolordu ıatın a l- komisyonda kolordu ıatııı,~ 
futbol ekibimiz, Bötcn de yaptığı mU- İkinci devrede (HüsnU)nün yerine ma komiıyon ba,kanhğına gön- komiıyonu ba,kanlrğı.-ıll .s'f"l 
sabakayı da 2-2 beraberlikle bitirdik- Faruk gcrı·n·ımı·atir ıı "" • dermi• olacaklardır. · l d l ( ' ( 
ten sonra bu sabah saat sekizde cks- Birinci haftaym 1-0 galibiyetimizle lllll••:r••••••••••••ımııİşlolı,m1a11ı•ırMalr.lllİ2lll4•' -~ 

Futbolcular bu 
sabah geldiler 

presle Sirkeci garına gelmişlerdir. nihayetlenmiş ikinci devrenin başla- N 
Oyuncular Norveç takımına mağlii- rında Almanlar beraberliği temin et- o D E o 

biyctin tamamen tabü olduğunu söyle- mi§ler biraz sonra Şeref bizim takımı 
mektedirler. Kendilenle görüştüğümüz yine galip vaziyete çıkarmıştır. Böyle-
LUtfi, Avni, İbrahim hepsi de aynı fi. ce oyun biterken Almanların sağdan Veni doldurulan p lAkl B I", 
kirdedirlcr. yaptığı bir hUcuında. Fikret ıska geç- G 1 
"Norveç milli takımı büyük bir şans- miş, yıldırım gibi inen Alman sağaçı- Bayan VEDiA RIZA 

sızlığa uğrayarak dünya üçUncUsü ol- ğı da yakaladığı bu fırsatı kaçırmıya- Nr 270087Hi·cazk· ar p.rkı -1'.~REDESlN NEREDE j,.aµP~' 
du. Halbuki en kuvvetli futbol takımı rak ikinci golünU atmı§br. • Mustear garkı - SEN lSTEDlN DE TU'l' 
idi. Dünya birincisi olması lazımdı,, Bu oyunda Cihat, Hüsnü, Niyazi, 
demektedirler. Sere!, GUndUz ve bilhassa Ltitfi fevka~ B A y A N H A M İ y E T 
Netekim olimpiyat müsabakaları bit· lflde muvaffak olmuşlardır. .-111' 

tikten sonra şampiyon ltnlyan taknnı S!P><OtrC lYJ Oa ırom oz Nr 270088 N~havend şarkı - SABAH YILLARDAN!1ı 
• Hıcaz sarkı - HAN1 AYRILMAM p:g:Jll' 

Alman (Hes) takımile yaptığı hususi Rl\..llSy a y a · 
maçı 2-1 mağlubiyetle bitirmiştir. Mı- Q O E Q N 
sır mmi takımı da nresten de yaptığı g D <dl n y o ır O a ır 
maçta 2-2 berabere kalmıştır. Eskrim, futbol, güre§ ve bisiklet ta- Hususi saz heyeti tarafın~a__r? 

Bizimkilerin Bötendeki müsabakası kımlan on gUn sonra Rusyaya hareket 
edeceklerdir. N r 2 7009!) H~caz peşrevi - BlRlNct KISIM 

çok güzel olmuştur. Bütün Alman ga- -------------- • " Hıcaz peşrevi - lKtNCl KISIM 
zcteleri Türk futbolcuları lehinde neş- Yüzme blr lnclllk lerl Satışa çıkmıştır. 
riyat yapmışlardır. lst.Anbul yüzme birincilikleri yarın 

Bı·zı·m takım·. oı·ı.-t _ Hıı~u, Liı·t- ''od d n1 h __ 1 __ 1 Fazla izahat ~çin 12ve13 numaralı ilave kataloglamnııı 
ıı.u. Uo.')11 "" a. e z a.m~ ı havuzunda ya-

fi -~kro~&~~R~t-R~ü§~ ~a~~ ~-•••••m•mmbj~~~i~~m~ii~~y~i~ni~~·-·····-~ 



Bir gazete 
t'lavadisi 

ffABER-~mPolta.==-:~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~=-~&~ 
GQzeııer için 
sıkı bir yarış 

Yazan : Niyazı Anmet 
------~~--~--~--~--~ 

Obd Tepebafmdaki kah~[ tamyamadmı. uzaklaşınca dönui> b&:k -'c 

taıımuetmı. Herkes OD& "İngi· tmı, Od& bakıyordu. Tanurıııtım. Fa
Wdi. Am1 adım bilen yoktu. Sat- kat, niçin bir otelde kalıyordu? Ve ni 

536 sene evvel bugün 

Timur, ordusu ile Beyazıdın 
O)'mıuna karp duydufumuz mUt çfıı ot.elden yalım çıkıyordu? Günler ı 
ihtiras bizi birbirimize yaklaş - ce bunu düşilndUm. 
• her ~ ayni yerde ve ayni Bir g'Uıı onu Ahmetle - eevgilisi· 
buluprak oyun oynamayı iti - nin adı - beraber parkta gördüm. 

üstüne yürüdü 

edinm.i§tik. Y a.nlannda eski mektep arkadaşlanm 
Benı kahve, hem de küçük bir dan Sinan da vardı, ve Sinanm adli

ane olan bu yere genç bir kadın yede çalıştıfmı ela biliyordum. Belki, • 
• oyunumuzla alakadar görünür - bu kızm hayatı hakkmcla bir ,eyler 
"taıumıza geldiği t.aman, dUşün - öğrenebilecektim. O akl&!D Binanı kah 

Sivas zapt ve Şehzade Ertuğrul idam 
edildi. Beyazıt, lstanbulun muhasarasını 

hemen bırakarak aoadoluya koştu 
Beş yüz ~Osur yıl öut .. Anadolu- tahtalara, kazıklara ate~ 'ererek ~ 

da prip kıyafetli bir adam dola11yor- kildiler. lstihkimlar, büyük gürtiltil
du. Omuzunda bir mayanın yavruu, lerle gikttiler Ye yavq yavq hepd 
her rasladığı köyde halkı ~lendirme- gözden kayboldu. dalgalandırmaktan korkarak vede buldum. lıleralmm an1&ttmı: 

aba bile demez, hemen oradaki - Başkalarına alt mlan töylemek 
yeterden birine sessir.ce ilişir - doğru değil .a,mma, diye başladı. Bu 

lıığuiz, ara sıra, bana, pka olsun kız ÇengelklSyltldUr. Ve iyi bir ailenin 
, Hediyenin _ kadının ismi _ 0 • kızıdır. Taheillnl bu dellkanlmm pe -

değil, benimle al&kadar olduğu- şinde buraya gelmek için bırakımf. 
llÖ)lerdi. Annesi, babuı Bedfyeye bir daha eve 
Bli ak§am, lngillz, itiyadı hilifı • dönmesi lmk&nı olmıyacağmı söyle • • 
hnnı saat geç geldi. Ben satranç mişler. O hiç aldmnamı1- HalbuJd, 

hazırlamış, bekliyordum. Ahmet evlid1r, kansı da buralı r.engln 
ll'un-ıanmı§ satrancı garllnce: • bir zahire tüccarmm kızıdır. Hediye 
- Bugün oyun yok, dedi. tabii eve giremez. Anlıyorsun ya, Ah-
8andaıyesine yan oturdu, ppka • met blrlnin parunu. ötekinin kalbi.ı: 
ensesine doğru itti, ve kibrit ku- kemiren bir adam. 
dan bir ç6p çıkardı. Hem ditinl "Hediye ile Ahmedin kumq alma 
ırıyor, hem de dllfUnUyordu. ğa geli§leri 11eyrekleşmefe başladı. Ev 

l:tn.rma tereddütlü balnfJarla bak velce hemen her hafta pldikleri o-
sonra b"rden bana döndtı: lurdu; timdi, ancak on beo gt1nde bir 

"'~-•- geleblllyorlardr. Böylece aylar geçti. - Biliyor mus~ Hediye.. An~a 
bir daha göremiyeceğiz. Hediyeye bir iki defa sokakta raatla-

- Bir yere mı gitti? ırll§Um. Hep 'YalllJldr. JDvveloe gftrıel 
- Batı ile ''hayır!,, ipretl yap- elbiselel"lnl görQnce cl1IJduğum tatlı 

gurur, arbk PDO Jmm IU'&l'lllağa 

- Onu bir daha göremiyeceği.z, de- başlıyan ylaQııtın l'ellllle birden ma -
"" naamı değittlriyor, •İnlerini tahmin 

- Ölmllt mll! ~ fellketledn 1&1kmlığile 
- Evet çarpıhyordu. 

ğe çalışan bu seyyah, bit yerde dur- On sekiz gUn siren muhuaradan 
madan köyler, eyaletler t• dağlar a- sonra, halk teslim olmaktan bafka ça· 
şıyordu. re olmadığmı anlamIŞtı. \ 

-Kimsin, nereye gldlyonun?. Timurun askerlerine kale kapıla· 
Diyenlere, verdiği cetap dalma fU rmı açtılar. 

olayorda: Şehirde mtlhlm miktarda ellzamh 
- Bir garibim, ma)munumu oy- n.rclr. Timur, bu kor~ huta{ıfm 

na tarak ekmejimi kazan:yorum.. ordasuna ~memesi için hepsini telllr 
Aynı yıllarda, saç ve ukalları dlflU ~· 

birbirine karlfllllf aeneri kıyaf etll bir Şehu.cle Bdalral ela 7&kalaam., 

adam, gene Anadolu tebalerinl dola- idam S:~tanbalun mUJauaraıa. 
şıyordu. Bu ela: na bqlamlffı. sı.,.. maiıtblyetbd 

- KfDMl.U bir fakirim.. DiJUI haber ala' almaz mıdıuaradan Yaz. 
gurbetlerde do)Afıyoram.. denıekte1- g~ Tarih, Sfft8Dl saptı. Bfu-
4L nkutf.nu redktlnaif oldvlunu ftuel 

Bfr Uçtbıdis8 de seyredenleri bay- eder. 
rete dtlftlrecek tekilde eanbubklar Padtph, en ~ gtlTerdllf teha
yaparak Memallld OamanJyerf dolap- deslnl kaybettikten sonra blytik, un• 
yorda. tulmu bir 7e1e kapılclı. 'J'fmurun fa,. 

Bunlann maymunlan GermlJU tlkaan akbndan ~reha. 
beri idi. lpaaladan kapı1'tL lktndsl Ta~ Kal Kondll dffor ki ı 
Menteşe beJI, ilçtlnetlal Ayclıa beJI- "Bayazıt Asyada gezerken bir ço.. 
Her Uçl de, kendlsbadea Jardım l8te- banın kemali stlktnetle tarkı ça11rıp 
mek ip• Tlmar'a sfdf7orlartlı kani pldlfmı fpttl: 

Beyler, T8rk ~ dert - Çal bua ba prlL!Jıl decll, aeı 

I>ıerin bir nefes aldı ve anttndeki 
~ kadehini boşalttı. 

En güzel yıldızlan ele reçirmek için 7Uddar• OrMah padlphlDlll ...... 81'9UI zaJI, oflnu ka;rbedHek defB 
Amerika ile tn(ilis film prketleri ara· ledal allba ft lfbDee ı~e ,..at- mı,, 

Solak '99 lrarb bir lal sini biraz unda fiddetU bir y&nt batJımııtır. GU im ulattdar. ı-------------
daha IUVDlJI olan BedlJ.8 e1hıde zel aktrisler Adeta mllnyedeye kon· Tlmunm, Bayazıd& s&nderdftl el-

- Dtlnyada ne hayvan lmıanlar 
~1 Evet. ifin farkında ~in. 
aı.,.. "o h8 h&4Jaeyı 8ııiJi.t.&)'llllO 
•kat, lif aramızda. 

'a Etratmdan dinliyen buJ1mmad1fı • 
t. bir kere daha -m olmak 1dn u.

lola göz gezdirdf. 

- !lubllinl tamnm, Hediyenin a
ı' 

? - Şu ilerideki meyhanenin sahi 

'it - ~ok canım, o defl1 ! Bu adamm 
~kafmda bir dWrklm vardır. Dllk 
bit rtrinoe solda ve katede Jdlçllk 
4-r bpr gelir. Oradan girince, 18.fda 
'küçük bir merdivenle qağıya, 
lllJı katma inilir. ftt.e, bu dükkl
hrd bUtttn ehemmiyeti bu rutubetli 
~ İatanbulun en bUyUk kumarha-

llbı ı...~ ~lunmasmdan gelir. Bedlye-
"'...caa& gayet millılm roıtt vardı. 

, c111_LıgWz bir clgara yaktı ve tekrar 
--vuıınıeğe başladı. Teessilrle: 

~Ne kötll ölUm! Ne arkaamdan 
'1 1 dökecek bir insan, ne cenue. 

'IGnıeceıı: bir yatm dolt, ne arzu. 
~ne de son dUetlncelerinl htç. 
clı. lDın dinliyecek bir sevdifi var • 
tiıı ı ''lb 6lmek belki erkekler l
lae it~. fakat dil§kün kadmlar fçbı 

adaıı k&ttı! 
~°::rb deheeti &ıUnde korku ile 
...._ lStttırn lnaarı halile ağır alır clp.-
4- yordu. Yqaran ~rin 
ttbıde~ r&z yqlarmı yanaldan na. 
' urdurmak ister gibi yilztlnU 

Urdu ve devam etti : 

~Bu ka<bnm garip bir maceram 
o "'ın · Bundan bet aene evveldi. Ben ._eet -:ıar Ankarada kumaı ticaret
f._ n e çalışıyordum. Ara sıra ma-
l'IQ :1 Y&kışıkb bir delikanlı ne na • 
eaa ~rı-ı bir kız gelir, mataanııı 
Jeı.dı kunıaşıanm seçer, alır gider 
1117.ei Cok Pl'ip değil mi, bu kadını 
tGrdu ve ilk elbieelerl içinde IOkakta 

lil'ak. ~ 18.nıanJar, onun zevkine iı
OJnıa~ hiç olmama yardım etm11 
dtnı. Sev do~ tatlı bir gurur duyar 
3'ette buı gllisınfn mllhlm bir memurl 

Qn"'-~dufunu söylerlerdL 
dllJın --..-cnıen bir gUn, ara ma takıl-
llrkea. ~ birinin petinden ko -
l'llrtldtba_ bir sokağa saptmı. Biraz 
-. lıtr 1-~lden çıkan gtbeJ gtyln -
~ karlJ]qtmı. Birden 

--.ıc...- geldi. Doğnı, t muıtur. Arttıranm Uıtilnde kalıyor. çi, padişah tarafından istihfafla kar-
bir vali&le &&&06-ya pa S n1 d H ı· d h b' 

gitti al ... ı. le bt on zama ar a o ıvu un mcş ur ır 1 clr D'l ki i h' b' · d' 1 
ronun ~ raı . ona ~ Bee r ~~ ~r R a,4~iaia .tııailw.e,o. :._an • ı e er n ıç ın ın enme-
geyler a ıyo u. mr Ü'allk .uıaft' r8ç ettikleri görilldü. Şimdi ise tnglHa Balan du,..n Tfmur 801S yrh Mu
kantrol etmek için bbe doğrU dönen film unayil bdmlarm en gUzellerinl harremin blrlnd stlnll, 1400 yrh 2Z A
yilzllntl ı&ı'düm. ~ deiilmiltf. G6z toplam•Jda mqguldUr. Yeni parlamak· tust.osta, yanı 536 sene eVTel bqtln Sl-
181'1 ,..a.,dı. Biru IODra, vallıden tit ta olan Anna Lee bu en gilzeller liıte- vua hareket etti. Ba)'Ulttan intikam 
rek ellerile iki rop çıkardı. Batmt lS- lfnln bapnda gelmektedir. alacaldL 
nüne eimiltf. MendWnl ,.aaklarmdan Bir bawçawıun kızı olan Anna Lee • • • 
yuvutıman aap d&mlalarmr gidemek Britft Gom4en kumpanyaımda çahf- Siyav (eski adı Se~t) Selçuk 
için burnu UstUnde tutuyordu. maktadır. Sultam Alleddin tarafından 1enidea 

Bir daha H9diyeyi göremectim A- jiiiiiiiiiiiiiiiiijijiijiiiiiiiiiiiiiiiiii kuruıduktan Mili'& AnaC!olacla ahaU-
radan Uç sene geçti. İstanbul& pldim. Göz Hekimi ı •f en çok tehirlerden biri haline pl-
Baııa k&r11 duyduğu derin lleinpl.ti, Dr ş·k - Ert ml§tl; ylz bin alfuu varclı. Tibet 
hiç bir 111 bekleml,.a bir haseallyet. • u ru an " 1enif hendek tehrl ~nlrtTOl'dL 
le onun mtıtemadl,m dllllen haya • CalaJottu Naruoamanfye cad. No lfl 1 l'lmanm ukerlerf PTP tarafm. 
tma kU'll 1'eelediflm allkadan dof • (Caplottu Bcanesl yamnda l dan, t.tlhklmlama altına llha ba-
mut olacak ld, bell1 ba "bhvede ilk Sair cGnleri meccanen&.. rak Derlediler. Sekiz bin 1Atuu ..,_ 

gördülll stbulenberl, hlc lmUflDamak- ••ı••T•e•le•fon.••2•2•56•8•••1111' ler yaparak toprak altınca !lerhNll. 
la beraber, beni yakmdan görmek lçin Ba it bittikten llOl11'& topralr tatu 
gelir. 

"Onun IOJl gtlnlerdekl hayatmı tah
min edeblllnln. Kuhafntn teıettlfl ku
marhanede orta malı idi. GOnde an-
cak üç bel kunJf para alırdı. Sanki 
bUtUn bugUııld1 ıztrrabmı sevgisi, ve 
YtPtııı fedaklrhklar mukablltDde ka· 
zammwtı. TahammW edemiyordu. Bir 
gl1ıı )(uJıalne parumı arttırmuuu 

.nyledi. llaehı 'fe rezil kumarhane 
Rbibl: 

- Buram leVgtUnln evi delil, Be
lenmeaen git. Ve l89giilne .,.., kaç 
par& edeceğini söyleein. l'asla para. 
ftl'elDelD. Sokakta aç yok detl1 ya! 
Bun.dan daha uma razı kaç tane ka
dm var! 

HiÇ bir eey llSylememif, Sadece Muh 
sine kattı kMU baJnnıe. içinin bUtUn 
nefretile. Kumarhaneye bir daha ut -
nmamJ§, ve onu o gtlnden sonra glS
ren Olm&mlf. 

"Geçenlerde guetelerde eayıe bir 
havadla vardı: 

- Mioda a.c;ıklarmd& balıkçılar bir 
kadm cesedi bulmqlardrr. Yapılan 

tahkikat bunun umumhane 11ermaye -
!erinden Hediye adlı bir kadın oldu -
tunu meydana Çlka.rmJ§trr ve ilh ... 

HAB,ER 
AKe!'M~':O•Y-A• 4 

IOARE ltVI 
lstanbul l Ankara Caddesi 
,,,. Poeta k....;;. "; \ a.taabal 214 

~ Telgrer edre91 ı ıstanbuı HABltR 
, Yeat. ıeıerttiaôton\ti 11111 

ıf<'•!•.~ ııan . • • · , Hııo 

, AB,ONE ŞARnARI 
i Tlr'1,. · üır8I 

.. neme ''°° Kr. '2700 Kr. 
• •Yhk .,~, • ••so • 

• » ...,.... '°°'~.. eoo ' _•Yl•lc_ '-OJ, .. _ ~- : 

İngiliz BUStu. DUeUnliyordum: E
ğer, lngillzin p.kUIDJ sahiye alsay -
dım, bug(1n kadını kurtarabllirdinı. 

Farkında olmadan kim bilir ne kadar 
sempati tezahUrllne arka.mm çıevirml·j 
lfdr. 

Nolc18den: l'aAtre Jf tUJZld 

Londrada al garıflanntlr. Parisinltlnden 1ıflllll agnlan tıwaffUn• roelanıhıaktathr. Esaaen bu aenıenür bariz ,,._ 
"'"lld4 p teneıwütletlir Pamln moüllerl aruuula bile blrbi1i1N bnuememezllk 11arbn, Ud 11V11ıidll ...,.,. 

rnerkezlnln, vanl Lontlra Ue Pariain """ qn lantezllllri IJisWUln lllld Ofl!llıltor,.. 
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Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu 
Maddeler inhisarından: 

1 - 935 ıenes; mahsulünden ioaremiz depolarin~· mevdu 
olup olbaptaki karar mudbince mübayaası yapılm~kta olan 
drogist afyonlarımn tahlil ve tes!im muamelesini ıkmal ede
rek bedelini tahsil etmemiı olanların 1 - 9 - 936 salı günü 
ak!amına kadar :daremize müracaatla muamelelerini irıtaç 

<:tmeleri ve paral&rını almaları lüzumu ilan olunur 
2 - ihracatımıza iıtirak etmek üzere muvafakatname im

~alıyarak 934 ve daha evvelki seneler mahsulü drogjr,t afyon
ıarını manip~le eUirenlerin 1 - 9 - 1936 salı gün\! akşamı
na kadar idaremize müracaatla bıttahlil t~bit edilen morfin 
dereceleri hakkında mutabık kalmaları lazımdır. Aksi halde 
~·e'sen tahakkuk dtirilecek hesapları üzerinden me-.kbuzları 

ı:;anzim edilecektir (611) 
. . . ~ ~ .. . . ~ 

Yüksek Mühendis okulu 
Direktörlüğünden: 

936 - 937 ders yılı için okur )'a-ıılmasına başlanmıştır. Yazılma i~i 
1 Eylül salı gününden 22 Eylül salı akşamına kadar "Cumartesi ve . 
pazardan başka,, her güu saat 9 dan 12 ye, 13 den IG ya kadar Gü 
müısuyundaki okulda yapılır. 

isteklilerle daha fazla hilgi e-:lineceklcrin yukarda yazılı gün ve 

aaatlerde okula gelmeleri ilan olunur. (301) 

lstcınbul ikinci icra Memurluğun
dan: 

Birinci derecede ipotekli olup açık 
arttırma surctile paraya çevrilriıesine 
karar verilen ve tamamına üç yemini 
e-'-'lbı vukuf tarafından (112,115) Ii· 
. ...ıymet takdir olunan Galatada Ke
mankeş l{aramustafapaşa mahallesin
de atik Topçular ve Hamam cedit Voy. 
voad caddesinde kain atik 13 ila 19 
cedit 19 ila 25 numaralarla murakkam 
ve sağ taraf1 Kasapyan ve saire de
ğirmen hanı ve bazan Goncegülyan 
~ef hanım ' ve Mehmet bey ve saire 
hanı ve hazan aralık ve hazan müfrec 
49 illi. 53 atik numaralı emlak sol ta. 
rafı sahibi senetlerin 11 ila 17 numara· 
lı iltinci kısmı Karaköypalas hanı ar
kası Harikliya ve Anna binti Bedros 
Aynıılı lokantası ve bazan Sahak ve 
Uscp Köçekyan dükkam cephesi Voy. 
voda caddesile mahdut olup altında 
Kommerçiyala ttalya;na bankasının' 
bulunduğu mahalli müştemil ve met
halile merdivenleri ikinci kısımla müş
terek bulunan ve bodrum ve zemin ve 
bir ılsm katı 'Ve'°ayrıca beş katı olup 
bir de taraçası vardır. Bina asansör, 
kalorifer, elektrik ve tcrkos tesisatı
nı havidir. Bodrum katı üç salon ve 
ayrıca daireleri ve bekçi gezinti ma
halleri ve bir de deposu ve zemin ka
tında müşterek antire ve bankanın ay-, 
nca antiresi ve asansör ve bir oda ve 
tuvalet mahalleri ve banka kısmında 
aynca hususi asansör ve kalorifer ve 
elektrik teS'isatile banka ittihazına el
verişli kişeleri müştemil mahal ve as
ma katmi!a iki oda, salon, telefon o
dası, depo, hela, camekanlı salon ve 
aynca daireleri ve ikinci katta beş o
da, iki hela ve salonlan müştemil olup 
banka Kommer\;iyale İtalyana tarafın
dan işgal edilmekte ve bunun haricin
de kalan üçüncü, dördüncü, beşinci ve 
altıncı katlarında on ikişer oda ve iki
~ hela, taraça katında bir odası bu
lunan birinci kısım Karaköypalas ha
nı namilc maruf kargir ve cesim hanın 
(318,240) hisse itibarile (308,080) his
sesi 1424 numaralı icra ve iflas ve 
2280 numaralı kanunlar hükmüne tev
fikan açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

1) - Takdiri kıymet raporunda 
yazılı olduğu üzere bankanın işgal et
tiği sahada mevcut olup takdiri kıy
metten tenzil olunan hususi asansör. 
kasalar ve yazılı sair teferrüata ait 
tesisat satııitan hariç olduğu gibi ban
ka Kommerciyale ltalyananın 28.2.945 
tarihine kadar pesinen ödenen kir;> 
mukavelesi tapuca tescil edilmiştir 

2) - Birinci açık arttırması 23 e· 
lfıl 1936 tarihine rastlıyan çnrşamk. 
günü saat 14 den 16 va kadar İstanbul 
lkinic icra dairesinde yapılacaktır. 

3) - Arttırma neticesinde verile
cek bedel kıvmeti muhammeneyi bul
duğu takdirde rravri menkul en çok 
arttıramn üstünde bırakılacaktır. aksi 
halde ikinci arttırma kin satı13 geri 
bırakılarak ve artbraıılar taııhhütle· 
rinden kurtulaC'aktır. Arttırmava gir 
mek istivenlerin ga vri mPnkulün kıy
meti mwammenesinin yüzde yedi bu
ru<{u ııi.,betinde pev nk<'esi vermelc·rı 
lazımdır. 

4) - f.:ahc; peflin nara iledir. 
5) - 1424 num~ralı icra ve iflas 

kanununun 119 unC'u madde<tine tevfi. 
kan ipo~kli nlnr ... t·hlıırla dF•C'r alaka
darların ve irtif..,k }1::ıkk1 ~:ıJıinlerinin 
işbu ı:ravri rN•nl·nl Ü7c>,.:n~1°ıc; hnkhrr
m ve hususile faiz "" J"'lf!"ıl"afa dair 
iddinlarını evrakı mUcbiteıeri'e tarihı 
ilandan itibaren virmi ctin i"i"1e bil· 
dirmeleri laztmdır. abi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıvanlar sahs 
bedellnln navla!'·masmdan har'c ka1Jr. 
a1r. 

6) - Me.zktır gayri menkulün nef
sinden doğan müterakim vergi ve va-

Necip Bey 
Dl Macunu 

f.üksek ailelerin ve bilhas.~. 
gençlerin lezzet ve kokusunu se 
'"~seve kullandığı yegane di§ ma 
cunudur. Dişleri beyazlatır, mik 
ropları izale eder. Türk malıdır 

Her yerde bulunur. 
Fie.tı 15 kuruştur. 

Ac karnınn bır kahvf' kaşığı alındıkt."i 

Kab ızll~ı defeder 
Yemeklerden bırer saat sonra alınır. 

sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik VE' 

yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız. 

lık ve kokuyu izale eder. HOROS ma.r 
katı ambalajına dikkat. 

Deposu: Mazon ve Bot ton ecza de 
posu. Ycnlpostane nrkası Aşir Ef. Sok 
No. 47. 

kıf icaresi ve tanzifat ve tenviriye 
borcları bor<:lulara ait olmak üzera 
satış bedelinden ödencC'ektir. Yirmi se
nelik valr1f ıcaresi taviz bedeli müşte
riye aittir. 

7) - Rartna.mesi }ıervec; +nr .. fm· 
dan göriilebilm~'< iizE>re 31 .R n·n tari
hine rastlıvnn pı:ıznrtesi Minii a~irc>de 
maahlli nınl,ı::u~11ııa nsılıı"'l~br 

8) - n~ha fn:ı:Jrı m"ı· ..... t alm<ık 
i<-tivenlc>rin cl:ıirevc> rıi',.., ... .,nttn 
!}':ı4 /1302 savılı dosvndn .,.., c,.·r11t P'~P k 
ve mahallen yapılan v:ı7~··ct w· f'11·<li
ri kıymet raporunu görüp anlryablle
cekleri ilan olunur. 
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Her pal:ettc bir kupon, her 50, 100, 150. 200 kupona 1r.Msar mamulatından LlKOR, 
KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESİ verilir. 

AYRJC,i - Hediyelerle beraber alacağr.:uz kur'a numa!"alarile yılbaşınd~ çeki!ecek 
BÜYÜK YEN1CF. PiYANGOSUNDA F<:rdor Touring 1936 modeli zarit bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
BLAVDUNKT Radyoları, REVUE SAATLERi, iÇKİ SERViSLERi, SOFRA TA:
KIMLARI V. S. V. S. V. S. 
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mŞırketi Hayriyeden: 
m~ Sabah ilk poswiarımızda Altınkum, Sütlüce, Rumelikavağı, 
fü! Anadolukavağı, 5-arıyer ve Beykoz ile diğer bilur:ıum iskele· 
m~ ıerimiz için gidip gelme fevkalade yüzde elli tenziiatlı sefer· 
m! lerimizin Köprüden h:t.reket saatleri: 

1 

:::: 
::•ı'i Pazar günleri: ... 
H!I Anadolu cihetine saat 6,10 
füi Rumeli cih~ı.ine saat 7 .... 

1 Eiii Oigw er günlE'rde: :m m: Anadolu cihetine saat 6,20 
ı ~m Rumeli cihetine saat 6,20 ve 7, 10 dadır. 

• 
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Attın çiçek T raş bıçakl:ırı bu- ............................................................................................... .. ...... =············ 
~Ü.ne.kadar piyasa~a t~~ınmış en Türk Hava Kurumu Satına'm 
ıyı bıcakların fevkındemr. En sert 

sa.~atfar•. ~a~ kol~ylık•." t~aş eder K 0 mis,, onundan : 
Yuz derısını katıyen .rıcıtmez ve ~ 
k l F. t l (5) k l 937 yılbaşı piyang\lSU için 15 0.000 el, 10.090 duvar p!anı and. maz. ıa ı ya nı-z U· 

ruştut. Tecrübe için b:r tane alır- 10.00ıJ resimli afiş bastırılacaktır. 
Alt · k T b w • • Açık eksiltme ile 27 - 8 - 936 perşenbe tünü münakasası $' 

sanız ın çıçc • raş sçagı sızın 

h .. k"' d . • k d ı 15 de yapılacaktır. lst,· kli olanların §arlnamesini gö?"mek üzere 

ıer gkun u ve aımı aı a a!ınız yango direktörlüğü muhasebesine müracaatları. (514) 
o aca tır. , 
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6rt nefer Hüseyni ölüm zindanından 
Şkence odasına getirmek emrini almıştı 

O henüz bana lazım. B'unu evvelce ve yer yer dört nala koşan atların tok 
ten Yahudiyi muhafaza ettiğiniz sesleri duyuldu. Etrafı bir toz bulutu 

t kgötürün. Kendisine iyi bakın. Fa- kapladı. 
0nuşma yok. Tıpkı öbürisi gibi. On on beş dakika sonra. kalkan toz-

.... Emirleriniz derhal yerine geti- lar tekrar yere çöküp de ortalık belir-
liCektir büyük hakan! diği zaman az evvel koca bir ordunun 

Ulagu. şimdi odasında yalnız kal- yattığı yerlerin bomboş ve ıssız kal
ı. Rafasım tekrar iki yumruğunun mış olduğu görüldü. 
tna. aldı. Ve söylenmeğe başladı: 
~ .A.rtık kızımın nerede olduğunu 'O'lüm zindanında 
Yotıırn. Gökbigem halife Mustası- Halife Mustasım. haykırdı: 
~Siri. !pek kızım bu canavarın, bir - Ölüm zindanındaki haini de 

,Şının cariyesi. Acaba? Hayır, ha- buraya getirin! 
~ ~una cesaret edememiştir ya? 

dı ne yapıp yapmalı Bağdada bir 
. e\'\.>el varmahyım. Kızımı, Gökbige
'130 :anavarın elinden kurtarmalıyım. 
~gdadı zaptedeceğim. Artık bu iş 
~ o kadar zor görünmiyor. Zavallı 
ş tn. 1'1eğer sen ne erkek bir yürek 
i ~Yor muşsun. Kim olduğunu söyle
~or rnuı:;sun! Demek beni düşünüyor 
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y0~ahir. k~ndini yere fırlatmak isti 
!arın u. Lakın kor}rndan bir türlü ayak
ltaıll'ı 1 kurtaramıyordu. Artık vakit de 
~errua;:11§tı. Tam kenara gelmişlerdi. 

onu bir clile sımsıkı yakaladı: 
- Ra •• ~ğı Çamai_'ill"1·· Ben burada iken 

lat b' atlıyarn, ~ın ! Kenarda hayvan
dar h~~n te~eddüt ettiler, fakat o ka
~tı.eı .1 gelıyorlardı ki bir türlü müva-
ı. erıni b 
"'a:va.ı, ik" . _ulamadılar. Toprak da 

}( ısı bırden boşluğa uçtular. 
. aya!ar a· . dıne 

1 
ın ıbınde Ferruh bey ken-

, ge diP.· . . 
€'1.ınu o 1 zaman hır sanıyc ne oldu-
geldi a~aYamadı. Sonra aklı başına 
sı kı~~ ~nfına bakındı. Bir taşın sivri 

tı.e dUşt~~ .. k~z:nını delmiş, kendi üstü
~itkaç gu 1~_ın tesadüfen kurtulmuş. 

adırn otı..'<ic Mahir inliyor. Bu 

çok feci bir manzara böyle neticelene
ceğini hiç ummamıştı. İkisinin birden 
öleceğini sanmıştı. Herhalde delikan
lının hali fena, kımıldayamıyor yalva
rıyor, sesi kesik kesik çıkıyor: 

- Ferruh bey .. Ferruh bey yanıma 
gelin! 

Adamcağız yaklaştı. 

- Ferruh Bey, öleceğim, hissedi -
yorum. Hakkınızı helal edin. Size bir 
sır tevdi edeceğim.. Asıl onun ce
zasını çekiyorum ... Ben müthiş bir 
cinayet işledim ... Zavallı bir kadım 

harap ettim ... Irzına geçtim. O saf 
temiz bir kadındı.. Şimdi mahkum o
lan Şadiye ... Hastaydı, ormanın kena 
rmda baygın yatıyordu. Fırsattan is
tifade ettim ... Tecavüz ettim ... Haberi 

Hahralarıru anlatan : EFDA'fı TALAT -164- Yazan: IHSAN ARiF 

Yunan nıünıessilinin sözlerini ay
nen ve hatta bazı ağır yerlerini 

bir nıünakaşava yol açnıasın 
diye tahfif ederek tercünıe 

ettinı, dedinı. 
Bizim şaşırmak ve korkmakta bittabi 

hakkınuz vardı. Çünkü muhakkak olan 
bir şey varsa miralay Balların yaptığı 

büyük ve tehlikeli bir cüretkarlıktıan 

başka bir şey değildi . 
Ben de mahpus diplomatın arkasın

dan sofaya çıktığım zaman gayet komik 
bir manzara ile karşılaştım. Yunan si
yasi mümessili Krokere gelerek miralay 
Ballan resmen ziyaret ettiği için - mu
tat olduğu üzere - yanına uzun boylu 
palabıyıklı bir Yunan jandarma çavuşu 
almıştı. Mümessil, Ballann yanında bu
lunduğu müddetçe kendisini koridorda 
bekliyen bu jandarma, kapı açılıp da 
efendisinin İngiliz çavuşu tarafından i
tile kakıla götürüldüğünü görünce ne 
yapacağım şaşırmış ve bir lahzada mer
divenlerden indirilen zavallının arkasın 
dan bakakalmış ... Ben dışarı çıktığım 

zaman, palabıyıklı çavuşu aşağı kata 
indirilen efendisinin arkasından mah
zun mahzun bakıyor, etrafa şaşkın na
zarlar atıyordu. Bu jandarma çavuşu

nun vaziyeti o kadar komikti ki kendi
mi tutamadım, gülmeğe başladım. O za
man yanıma geldi. Bana Yunanca bir 
şeyler söyledi. Fakat tabi! hiç bir cevap 
alamadığı için etrafına aptal aptal ba
kınmağa devam etti. Bu sırada tercü
man Konstantanidis de dışan çıkmış

tr. Tercüman o kadar korkmuştu ki ba 
na bile bir tek laf söylemeden merdi
venlerden acele acele inmeğe, adeta 
Krokerden kaçmağa başladı. Jandar-

yordu. Buraya geldiğimiz zaman Ballar 
doğru, general Haringtonun yanına git
ti. Biraz sonra gene karargahta bulu
nan kaymakam, Kornval de generalin 
odasına geçti ve üçü konuşmağa baş

ladılar. Ben de fırsattan istifade ederek 
vaktile Robert Kolejde arkadaşım olan 
ve o sırada kaymakam Kornvalin tercü
manlığını yapan <Gazaryan)ı ziyaret 
ettim. Gazaryan, bundan bir müddet ev
vel memleketimizde şubesi tasfiye edi
len Amerikan ekspres bankasının me
murlarındandı. Şimdi İstanbulda ama, 
nerede olduğunu bilmiyorum. Biz iki 
mektep arkadaşı yanm saat kadar çene 
çaldık. Bu sırada bir İngiliz çavuşu ge
lerek Ballann beni çağırdığını söyledi, 
sordum: 

- Generalin yanından çıktı ım? 
- Hayırt Sizi general Haringtonun 

yanında bekliyor. 
Koşarak generalin odasına giTdim. 

Ballar bir koltuğa kurulmuştu. Halin
den çok asabi olduğu belli oluyordu. 
General Harington da masanın başında 
mütefekkir bir halde duruyordu. Ha
rington, ben odaya girer girmez şu su
ali sordu: 

- Yunan mümessilinin sözlerini ko
lonel Ballara tamamen tercüme ettiğine 
emin misin? 

Bu sual karşısında birdenbire şaşrr -
dım. Ne oluyordu? Balların hiddeti ü-

ma çavuşu da tercümanı ayni vaziyette 

takip etti. Bu suretle gittiler. ~···· 
MOMESStL NASIL KURTLDU? 

yoktu, gebe kaldı. Çocuk işte bunun 
semeresidir. Kadının hiç bir günahı 
yoktur. Kocasını aldatmamıştır. 

Ağzı köpük ve kanla doldu. Kolla
rı gerildi, gözleri kaydı. 

Mahir, artık bu dünyaya veda et
mişti. 

Ferruh Bey, köşke döndüğü zaman 
herkes telaşla onu karşıladı. üstü 
başı parça parça idi. Geçirdikleri ka
zayı anlattı. Nihal ağhyarak koca
sına sarıldı: 

- Ferruhum! Ya seni kaybedey -
dim, vallahi deli olurdum. 

- Fene bir rüyaydı, geçti git
ti. Artık bunların hepsini unut, dü-

.. ' şunme ... 
Kadın ürkerek sordu: 
- O, ne oldu? Öldü mü? 
- Evet! 
- Mahsus yaptın? Sen de ölümü 

göze almıştın değil mi? 
- Cenabı Hakkın adaletine iti

madım vardır. Hak yerini bulacağına 
emindim. 

* * * 
Şadiyenm aleyhıne verilen nuKmÜ 

Ferruh Bey, mümkün mertebe hafif
letmcğc uğraştı. Mahirden öğrendik -
!erini söyledi. Çalıştı, çabaladı. Za-

vallı kadın neticede yirmi sene hapis 
ceza.sile ölümden kurtuldu. Çocuğunu 
zehirlcmediği bir türlü isbat edileme
di. 

Celalin misafir olduğu evin de 
adresini öğrendi, gitti, onu müjdele
mek istiyordu. Lakin heyhat tam 
bir hafta evvel zavallı adamı timar
haneye götürmüşler. Tamamen ak
lını oynatmış. Yavrular da leyli o
larak civardaki mekteplerin birine 
yerleşmiş. Bu faciaya vakıf olan mü
düre hanım alicenap bir kadın ol
duğu için çocukları mecca'r :m kabul 
etmiş, onları yetiştirmeği deruhte 
etmiş. 

Ferruh Bey meyus evine dön
dü. 

üÇ()NCü KISIM 
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Bu vakadanberi on sene geçmişti. 

Necla ile Leyla mektepte müdüre-ha
nımın nezareti altında terbiye ve tah
sil görerek büyüyorlard1. Hocaların

ciaıı :·t ıcııtı\leıı :-"i"Kuİ.,ı:ı. nı.~~ıucu ~~ ge
çen :rUn onlnr icin bir az'ln. b0 r cehen
nemdi. Çocukluk devre~inde insanlar 
düşüncesiz olur, istemiyerek hainlik 

zerine kabak benim başıma mı patlıyor. 
Olur ya, nihayet icap ederse terciıma-

nım bana yanlış söylemi§, benim de kan 
beynime sıçradı, hapsettim, denilebilir
di. Binaenaleyh, tereddüt etmeden kuv.! 
vetli bir sesle şu cevabı verdim: 

- Ben Yunan mümessili efendinin 
sözlerini aynen ve hatta bazı ağır yer
lerini bir münakaşaya yol açmasın diye 
tahfif ederek tercüme ettim. 

Dcmindenberi kanapede suratlı otu· 
ran kolonel Ballar bu sözüm üzerine 
yerinden fırladı ve: 

- Bu herifleri §ımartarak böyle küs
tahane hareketlere sevkeden ve başımı
za bel~ eden hep bizim istihbaratın genç 

memurlarıdır, diye söylendi Balların 

bu sözünün bence bir manası vardı. Çün 
kü, tstanbulun a9ayişini temine memur 

edildiği gündenberi mütemadiyen (En· 
tellicens Servis) denilen gizli kuvvetle 
mücadele vaziyetinde kalan miralay 
Ballar, her fırsatta o teşkilatın kıyasıya 
karar ve taşkı:nca icraatını tenkit eder 
dururdu. Maske altında çalışan (Entel· 
licens Servis) memurları yapacakları iş· 
lerin enini boyunu düşünmezlerdi. Çün· 
kü neticede onlara hiçbir şey olmazdı. 
Eğer onlann icraatından mütevellit bir 
aksülamel vukua gelirse onu karşılıya• 
cak olan Ballar gibi askeri erkandı. 

( Devann var) 

ederler. Bütün arkadaşları onlarla 
alay ediyor, zavallıları "Sarhoş kadı

nın kızlan!,, diye çağırıyor! .. Ne kaba
hat olsa hepsi birleşip bunların üstiine 

yükliyor, onları oyunlarına karıştmnı
yor, mütemadiyen alay ediyorlardı. 

Yaşları ilerledikçe, akılları kemale er-

dikçe tahammül edemez bir bale geldi
ler .• Hele Leyla pek hassas ve asabi ol
duğu için son derece ıztırap çekerdi. 
!ki kardeş başbaşa kaldılar mı ağlaşa
rak dertleşirlerdi : 

- Ne dersin Necla annemiz hakika
ten kabahatli mi?. Ben artık şüphe 

etmeğe başladım. 

- Deme öyle kardeşim!. Küc:iiktük 
ama, hatırlıyor musun ne güzeldi ne 

iyiydi. Hem polisler geldiği zaman na
sıl yemin ediyordu. Hayır, hayır. an-

nem yalan söylemez .. Olamaz! Hepsi 
iftira. Bir gün her şey meydana çıka
cak! 

- Öyle ama, ne zaman? Bak öteki 
kızlar bizi nasıl tahkir ediyorlar. San
ki mikroplu imişiz gibi yanımmfaıı ka
çıyorlar. Brktıın, bu hayattfln bıktım. 

- Sabırlı ol, çogu gıttı azı ~ai<lı ! 
Nerede ise mektepten çıkacağız~ 

(Devamı var) 
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İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanl~rı 

SiNEMALAR 

HEYOCLU 
lıtanbul komutanlığı motörlü 

vasıtaları için lüzumlu olan 48206 
kilo benzin satın alınacaktır. lha· 
lesi 24-8-936 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla yapıla
caktır. Muhammen tutarı 15908 
liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonumuzda görülebilir. istek · 
lilerin 1193 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını Fındık
lıdaki komutanlık satın alma ko-

1 S TAN BUL: 
18 dans musikisi (pllk) , 19 haberler. 19, 

15 muhtelü plaklar, l !J.,30 çocuk saaU: hlkA
yeler, 20 çocuk musik isi ( plAk ) , 20,30 stüdyo 
orJ{estraları, 21,30 son haberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere mahsus 
lıavadls servisi verlleccktır. 

l ' it A O: 

18,55 ltODU§JDalar . §arkılar (almanca), 20, 
15 Carı Zellerln { kU§ tüccarı) lsimll opereti; 
22 bUyük orkestra konseri, 23 haberler; 23, 
15 pıtı.it; 23,30 §en h afta sonu ka.rı§Ik musı. 

ld ve solo enııtUmantaJ.) 

BE LGRAT: 

TUR& 

MELEK 

TILDlZ 
TAN 

ALKAZAB 

20,50 halk şarkıları, 21,45 Torlnodan nakil, 
konser ; 23 haberler; 23,20 bir lokantadan ŞAnH 
J onser nakli ; 21,40 dans pla.klan, 

ll U DA PEŞTE: 
lS,!50 şandor Bura, c;tgan takmu, 19,45 

ASTOBl'A 

ı Pepo ve Altm toplayan 
kızlar 

ı Tangollta ve Aşk kelep 
çelerl 

ı Hall.ııkan ve SllA.h bqma 
ı İlk gece ve Yer titredi 
) LUkres Bor jiya ve Aşkım 

senindir 
J Yavrum Maskeler aşağl 
ı Sevmek yua.kmı, Macar 

romansı 

ı Şandu Sihirli ada iki dev 
re birden 

J Kan lekeleri ve Singapur 
kor sanlan 

ı Sarı odanın esran ve Si 
yahlı kadmm kokum 

ı KJııg Kong (türkçe), 
Meksikalı dansöz ve Su.. 

misyonuna vermeleri. (213) 

radyo ile sell!.mlar; 20,115 bir ııeall filmin UUl\fURlYE'J 
1 

varller kralı Gümüı suyu hastahanesi için 
Giköraıunmh lydcn tıadam ve Mck 350 ton Komutanlı]( karargahı için 
s ı ay u ar 

uıusikfli sahnelerinden; 20,45 konuşmalar, 

21,10 orkestra konser (Avrupa şarkı söyl!L 
yor, dans ediyor) ; 22,20 haberler, 24: caz. 
band. HtLLJ 

l\I O S KOVA: BiLAL 

1 S T A N B U L 50 ton ki hepsi 400 ton kok kömürü 
ı Skandal, Kovboyun şerefi satın alınacaktır. ihalesi 26/ 8/ 936 
ı Atık rüyan ve Sessiz çete çar,amba günü saat 14 de kapalı 

20 Pag':lıı61n!n eserlerinden koDMr; 21 ALEMl>AR 1 Aysel bataklı danım kIZI zarfla yapılacaktır. Muhammen 
Mikrofon tiyatrosu; 22: almanca neşriyat, ve Uçuruma doğ"ru tutarı 7200 liradır. Şartnamesi her 
23,05 transızca neşriyat; 1 ispanyolca neş. AZAR Boğaziçi şarkısı ve Vahşf .. k . d .. "I b"l" 
rtyat. ter hUcum edJyor gun omısyonumuz a goru e ı ır. 

v A ı: şo v A: KEMALBEl' t Çin esrarı, Savaş şarkrsı 540 liralık ilk teminat makbuz veya 
20, oda musikisi; 21,15 konuşmalar; 21,415 ı<. A D 1 K O )' mektuplarile beraber 2490 sayılı 

koro, 2'2.~0 radyo piyesi; 23 haberler; 23,30 SUUEYYA 1 Prognı.ınını blldlrmemJştft kanunun 2 3 CÜ maddelerindeki 
spor , 23,35 hafif musiki, 24 kliçUk orkestra; BALE ı Programını blldJrmcmiştlr ' 
24,30 dans pta.klan. T ı y A 'I' R 0 L A R vesaikle beraber ihaleden en az bir 
E t N o H o v E N: -------... -A-.'1.SİM BAHÇESİNDE saat evveline kadar teklif mektup 

(16.SR M.) 14,30 Vilhelmus; 14,20 pla.k, HALK OPERET! larını Fındıklıda komutanlık satın 
14,45: haberler ; 15 konu11ma.lar; 115,10 çocuk. 
Jara; 15,2S mizahi neşriyat; 15,55 haberler ; 
16,15 mizahi neşriyat; 16,30 Vllhetmus 

V t Y AN A : 

20,45 Letonya şarkıları; (piyano ile): 21, 
20 knnroık neşriyat (herkeş için ideal tıyat. • 
ro), 22,40 konuşmalar; 23 haberler; 23,10 eğ 
lencell musiki; 24,15 ezlenceli muıılldnln de. 
vamı; 24.45 çlgan musikisi, 

Buak§am saat 21, 30 da alına komisyonuna vermeleri (225) 
bUyUk müsamere 

ı- Şirin Teyze operet 
2 perde 2 tablo 
2 - Orta oyunu. Kavuklu 
Alf ve e.rkadaşlan. 

3- Elektrikli kukla 
4- Monoloğ. 

Fiyatlar meşrubatla beraber 7!),50,30 

Komotanlık birlikleri ihtiyacı 
olan 2135 ton Levamarin kömürü· 
nün 25-8-1936 salı günü saat 
15 de kapalı zarfla ihalesi yapı· 
lacaktır. Muhammen tutars 28288 
lira 75 kuruttur. tik teminatı 2121 
lira 66 kuruıtur. Şartname ve ev· 
safı her ıün komisyonda görüle· 
bileceği gibi 142 kuruş mukabilin 
de de alınabilir. isteklilerin belli 
gün ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar ilk teminat 
mektup veya makbuzlarile 2490 
aayıh kanunun 2, 3 üncü madde· 
!erindeki vesaikle birlikte teklif 
mektuplarım Fındıklıda satına} · 
ma komisyonu başkanlığına ver-
meleri. (212) 

Çatalca ıvı~T. MV. eratmın ih
tiyacı olan on bir bin kilo sade 
yağma verilen fiat makamca pa
halı gÖrY • . :t:ğünden tekrar kapalı 
zarfla 25 ~ 1936 salı günü sa
at 15,30 da ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen tutan (8800) lira o
lup ilk teminab 660 liradır. Şart· 
nameıi her gün görülebilir. lst~k· 
lilerin ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile beraber belli gün ve 
ihale saatinden en az bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını 
,...,.. -_ ••• :ı.dıkbda komutanlık satmalma 
komisyonuna vermeleri. (215) 

Devlet Demiryollarınd 
10 kişilik gruplara 

mahsus tenzilit 
1 - 9 - 936 tarih;ndeıı itibaren en a,ağı on kitilik ÜCT~t 

mek ıartile ve gidiş dönüt ıuretile seyahat edecek yolcula~a, !.i!Y 

edeceı<leri mıntakada umumi münferit yolcular için cari olan 
zilli gidiı tarif el eri üz~ı inden % 50 tenzilat yapılacaktn. Bun 
başka grup bileti ücret '.nden, grupta bulunacak her yirm! bir yo 
ya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek suretile ayrıca ten 
yapılacaktır. ( 468) ( 436) 

. . . . .-

1$tanbiil _: B~Iediyesi . ilanları 
. . 

Ölçü sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
İ:ıltaııbul belediyesinin 936 senesine ait ölçülerin muayenesi 

Ağustoı akıamı sona erecektir. Müddeti !çinde ayar inemurJukları 
ölçülerini muayene ettirip damgalattırmıyanlar hakkında kanuni 
kibat yapılacağı tekrar i!in olunur. (8.) (612) 

Belediye tahıil ıubeieri için lazım oian 50 tane yazı ınaaası, 
tane koltuk ve 50 tane efe sandalya açık eksiltmeye konulmuıtur. 
zı masasının beherine 17 lira 25 kurut, koltuğun beherine 7 lira 25 
ruı, sandalyanın beherine 2 lira 85 kurut fiyat tahmin olunmut 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlu kanu 
tayin Ettiği vesika ve 103 liralık muvakkat teminat makbuz • 
nıektuoiyle beraber 28 Ağustos 936 cuma günü saat 14 de Jaimt e 
mende bulunmalıdır. (İ.) (338) 

Senelik muhammen kiraıı 50 lira olan Küçükpazarda Hoca ti 
reddin mahallesinin Ayazına kapı sokağında kagir 67 N. h düJdı 
teslim tarihinden itibarE"n 937 veya 938--939 ıe~eleri mayın aon 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şa 
mesi levazım müdürlüğUnde görülür. istekli olanlar 375 kurutl 
muvakkat teminat maki::uz v~ya mektubiyle beraber 28 Ağustos 9 
cuma günü saat 14 de daimi encümend~ bulunmalıdır. (B.) (340) 

Konservatuvar yatı kısr:!. binasuun Kqıt bedeli MuıJalı• 
tamiri , 
Edirııekapı çocuk bakım evi bina· 2088,90 
sının kur§unlarımn taroiri. 2169,51 

Yukarda ketif bedelleri ve teminatları yazılı olan n:ahal!rr 
mir ettirilmek üzere ayrı ayrı açık ekıiltmeye konulmuttur Ketif 1 • 

rakı ve şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. lstekH olanlar b 
zalarmda gösterilen reuvakkat teminat makbuz veya mek',ubiyle 
raber 28 Ağustoı 936 r,uma günü saat 14 de daimi ef4:Üm•.:nde bulıl 
malıdır. (B.) (342) 

Fatih sangın yerinde lslrenderpaşa 
maha:ıesinin Della odaları ıoka

ğında 128 inci adada 375 santim 
yüzlü arıa. 
Karagümrük yangın yerinde Kahi
rei atik Alipaıa mahalleııinde 35 İn· 
ci adada yüzsüz arsa. 
Aksaray yangın yerinde Mimar Ke
maledciin mahallesinin Kosga cad-

Sahaaı 

M. Mu-
rabbaı 
91,34 

25;97 

Bir mdrc 
sinin mu· 

hammen kıymt ti 
3 20.SS 

1,50 2,93 

desi sokağında 13 üncü adada yüz-
süz arsa. 44, 1 O 3,50 1 J ,58 t' 

Yukarda semti, sahr.11 ve bir metresinin muhammen kJymeti 
teminatları yazılı olan ~ı ıalar satılmak üzere ayrı ayrı açık uttırıs>"~ 
konulmuttur. Şartnam~ leri levazım müdürlüğünde görülü .... lıtelrli 
lanlar hizalarında göıt~rilen muvakkat t'eminat makbuz v~ya 111~ 
biyle beraber 28 Ajustog 936 cuma günü aaat 14 de daimt encülll.., 

_b_ul_u_n_ma_I_ıd_ı_r._(_B_.)~{343~-'~~~~~~~~~~~-------:I 
BOGAZIÇI LiSESi DIREKTOR- • diğer amıflann 21 eylUl "ol,UO~f 

LtJCUNDEN: 1 sınavlarına 18 eylfilde btt-;ı~anatJl1' t 
Orta ve lise son sınıfların bütiin- Alakadarların programı bğren111e1' 

leme ve engel sınavlanna 2 eylül ve zere mektebe müracaatları. 
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Ademi iktidar 
VE 
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ffABER = '.M<eam Poıtail 

lstanbul (evifzu~f Amir-. -- .· - . Bu ufak 
·. Jigi S•tı.nalm,a , ·, 

Komi s yon u ilan 1 ~ r ı Sizi 10 yaş 
. . . . -" • ~ "'° . . ~. :t . -6 

. . . Daha fazla gösterebilir 
Defterdarda hır Nı"t,. lu dıkım Şu renk pudra sizi gençleştirir 

evind~ mevcut ve köhneye ayrılan ve cildinizi güzelleştirir, başka 
54 kalem muhtelif malzeme ile renk pudra da, aksine olarak sizi 
otomobil malzemesi ve 75 çift fo- ihtiyarlamış gibi gösterir. Teniniz 
tin 26 ağustos 936 çarıamba günü esmer ise, esmerlere mahsus bir 

. pudra ve mesela koyu Raşel ren· 
saat 14,30 da Tophanede satmal· ginde bir pudra kullanmanız ica· 

yanlış 

.ı ~ 

iHT iYARLl~I 
YOK EDER 

1 
ma komisyonunda pazarlıkla satı bettiği gibi teniniz kumral ise, a· 
lacaktır. Tahmin bedel~ 134 lira· çık Raşel ~engind~ bir pudra kul· 
dır. Teminatı 21 liradır. işbu eşya ]anmanız lazımgelır. Bır pudra 

d
'k" . d .... 1 b"l' P ., intihap etmek için yüzünüzde at 

lar ı ımevın e goru_.e 1 u· · a tı mu..lıtelif rengini tecrübe etme-
zarlığı için isteklilerin belli saatte li ve tesirini görmelidir. Burun ve 
komisyona gelmeleri. (-f85) (91) çenenizi sık sık pudralamamak için 

cildde sabit duran bir pudra kullan· 
Bu pudra, cilt üzerinde ne leke b!' 

:-akır ne de tabaka halinde görüniir. 
Yalnız bir defa pudralanmakla sekiz 
~aat sabit kalarak şayanı hayret ve 
sevimli bir ten yaratır. Renk; son za• 
manlarda icat edilen ve hiç bir vakit 
yanlışlık yapmaya imkan bırakmıyan 
bir makine ile kontrol edilmiştir. Her 
sabah 5000.000 kadm Tokalon pudra• 
sını kullanır. 

Ve 

Defterdarda t No. lu dikimevin malısınız. Bir kutu pudra derununa 
bir kaşık miktarında krem köpüğü na.· 

de mevcut 46480 buçuk m. mch

telif §erit 18 kilo 450 gram merse 
rize ipiiği 450 metr~ kaytan. 

120500 adet tahta düğml\ 250 kilo 
muhtelif ecnebi düğme 301793 

ve ederek pudranızı kuvveti i ve sabit 
bir şekle ifrağ edebilirsiniz. Tokalon 
pudrasmda en iyi cins havalandırıl

mış pudra ile beraber krem köpüğü 
matlup miktarda ve fenni bir surette 
karıştırılmıştır. 

Miktan Tahmin Tutarı Pey !>.kçeıi ihale T. Günü •aati adet kapsol 26 ağustos S36 çartam 

2600 
bedeli 

42 1092) 
) 

. 1600 52 832) 
144.30 25/ 8/ 936 Salı 14 

~ ) 

~t3? Mayıs nihayetine kadar yukarda cins ve miktarla.n yazılı 
'tr açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25/ 8/ 936 salı gü 

t'' 14 te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartname 
~e~ İstiyenler her gün eksiltmeye girmek için de belli gün ve 
0tnısyona müracaatlan ilan olunw·. (300) 

ba günü saat 14 de Tophan~de aa

tınalma komisyonunda pazarlıkla 

satılacaktır. Hepsinin :ahmin be

deli 658 liradır. İlk teminatı 50 li 
radır. işbu eıyalann nümunesi ko

misyonda ve Defterdarda dikime 

vinde görülebilir. lstekHlerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(92) (487) 

Nafia V ekiletinden: 
Afyon - Antalya hattının Burdur - Antalya arasında Barutlu. 

bel - Korucu - Bayatbademlesi - Burhanboğazı - Y enicekahve 
istikameti takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlubel -
Y enicekahve arası etüdünün yapılması 24/ 8 / 936 pazartesi günü saat 
on beıte Nafia vekaleti demiryollar inşaat dairesindeki münakasa ko. 
misyonunda pazarlığa konulmuıtu~. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 10000 ve muvakkat teminatı 
750 liradır. 

~ayseri Tayyare fabrikası Di
'\törlüğünden : 
~l\a"Yaeri Tayyare fabrikasına birinci smıf olmak üzere tesvİ· 

T opliane fınn1mn deposunun 

tamiri 26 ağustos 936 çartamba 

günü saat 15 de Topha!"\ede satın 

alma komisyonunda pazarlığı yapı 

lacaktır. Keşif bedeli 898 lira 38 
kuruıtur. ilk teminatı 67 buçuk li

radır. Ke§if ve şartnamesi komis 

yonda görülebilir. İstekUJerin belli 
saatte komisyona gelme!eri. 

2 - Mukavele projesi, Etüt fenni şartnamesi, ve eksiltme şart· 
namesinden mürekkep bir takını pazarlık münakasa evrakı 50 kuru~ 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbuı 
olduklan evrak ve vesikalarla 7 151936 tarih ve 3297 No. lu resmi c~
ride de ilan edilen talimatnameye göre (bilumum Nafia işlerini) ve 
ya (Demiryollar inşaat işlerini) v«::yahut bu gibi (Etüt ve harita işleri
ni) yapabileceklerine dair Nafia vekaletinden verilmiş müteahhitlik 
vesikasını ibraz edenler girebilecekler. 

~.tornacı, kaportacı, ustalar imtihanla alınacaktır. lmtihanları 1 
1 ta:yyare fabrikasında yapılacaktır. Ve imtihanda muvaffak 

tc \lata işçilere derecelerine göre (3: 5) liraya kadar yevmiye 
~~tir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine kadar devam 
~. (191) 

148 MA~OP FAUSTA 

olduğunu söylediniz, ş!mdi benim\ 
de aklıma geliyor ki b~r kızım var 
lte §üphesiz ki bir sevgiH iken duy
nıadığım hayatın zevklerini bir 
Anne iken duyacağım •. 

F austa bu sözleri dinleyince se
'\'İnçie bağırdı: 

- Ah! aklın batına geliyor. 
Şuur kafanda tekrar pt'lrlıyor ! Be
ııiın kim olduğumu mu aonıyorsun, 
•adece merhametli bir kadın, bu 
kadarı kafi değil mi? Bir tesadüf 
tenin sıkıntı ve ıstırapla geçen ha
Yatıııı bana öğrMtl ve sana göste· 
teceğim kızınla sevgilini bana ta
nıttı. 

Zavallı kadın ellerini birleştire· 
tek inledi: 

- Kızım!.. 
- Dinleyiniz, siz kederden ak-

lınu:ı kaybettiğiniz zarr.an hapis
hanede bulunuyordunuz .• 

Saizüma titredi: 
- Orasını hatırlıyon1m. Orada 

geçittniş olduğum ıst:nplı anları 
hatırlıyorum •• 

- Bir takım merhametsiz adam
lar kı~ınızı elinizden a.!<lılar anlı
Yor musunuz .• 

d - Evet, evet .. Bana işkence e
enler, beni hapseden!er aldılar .• 

h Saizüma işittiği şeyini takip ve 
atn-lıyabilmek için çok büyük bir 

aayr.!!t serfediyordu. 
Fausta devam etti: 
- Evet, kızını senden aldılar. 
- Zavallı yavrum.. Kimbilir 

ne kadar acı çekmiıtir 
- Hayır! Emin olunuz! Omrü 

pek güzel geçti. ZenginC'e, iyi kalp
li bir adam onu alarak bjr evlat gi· 
bi büyüttü •• 

- Bu adam, madacr. ! ismi ne
dir? Yerini söyleyin de gidip ayak
larına kapanayım .. 

Fausta: 
- Öldü .. dedi. 
Saizüma: 
- Öldü mü? Zaten böyle iyi a· 

damların talii ekseriy~ fena olur, 
dedikten sonra ilave eUi: 

- Acaba mesut ve rahat olarak 
mı vefat etti? 

- Hayır, sefalet içinde ve bir 
hap!shane köşesinde ö:dü •• 

Saizüma bu söz üzerine ağlıya. 
rak: 

- ismi nedir? dedi. mademki 
yüzünü görmek kabil olmadı, h.iç 
olmazsa ismini öğrene\' İm! 

- ismi F urko, kendisi müddei• 
umumi idi.. Bu ismi aklında tuta
bilecek misin? 

- Furko .• Bu ismi ebediyen u· 
nutnuyacağım .. Fakat bu kadar iyi 
bir P..dam nasıl olur da böyle ha· 
pishane köıesinde ölur? Hapse 
girmek için acaba nasıl bir kaba
hat ~,!edi? .. Buna kim s~bep oldu? 

- Kızınız! •• 
- imkanı yok!.. Bv kat'iyyen 

olamaz! .. Bir kızım bulunduğunu 
öğrenirken aynı zamancla onun bir 
canavar olduğunu işitmek ... Böy· 

(90) (488) 

4 - Bu işe talip olanların 24/8/ 936 tarihinde saat on beşte 
Demiryollar inıaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bu. 
lunmaları ilan olıınur. (259) (152) 
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Kervıyye ismi kafasın ! aydınlata· ı 
cak bir ııık oldu. 

Fausta merakla zaV2llı kadına 
bakıyordu. Onun heni•z tereddüt 
içinde olarak ruhuna yeni bir man
zara göstermekle tamamiyle ken
dine çekmeği dütünerek: 

- Arkamdan gel! dedi, sana 
yemin ederim ki, bir gün sevdiğin 

adamı göreceksin! 
Saizüma üzerinde bZyük bir te

sir yapan bu kadını titr:yerek taki
be başladı. Şimdiki ha!de Jan dö 
Kerviyye denilen adarum kim ol
duğunu iyice bilemiyo:, fakat, bu 
ismin kendi üzerinde kederle ka
rııık bir sevinç yarattığını hissedi
yordu. Bu ismin sahib1ni niçin bu 
kad~r görmek istiyor"lu? Fakat 
senelerdir kalbinde açıımış olan 
korkunç boşluğun bu :ı.ı:J.in sahibi· 
ni görünce kapanacağım sanıyor
du, 

Mahut köşkün önünt.• gelmişler-
di. Fausta içeri girdi. Saizüma tit· 
riyerek onu takip ederlten: 

- Oh! piskoposu burada gör
müştüm, diye söylendi. 

Fausta: 
- Evet, diye cevap verdi, pis· 

koposu burada görmüştün. İşte bu
nun :çindir ki bu manaslırm civa
rında.n ayrılmıyorsun; :lemin seni 
l :lduğum zaman fU y1.ırık taşlarm 
üzerine oturmu~, buraya bakıyor 
ve k.4lbinin ümitle dofo.uğunu his
sediyordun. 

Saizüma homurdandı:· 
- Hayır, hayır! Eğer bana sa· 

biden acıyorsanız, pit.koposu bir 
daha. görmememi isteyhıiz ! 

-Ya Jan dö Kerviyyeyi? •• 
Zavallı kadının yüz\; sevinçten 

parladı: 

- Onu görmek ister~m .• Amma 
onu tanımıyorum .• Fakat her hal
de tanımalıyım .. Ken-limi ona bü
tün 5üzeliklerimle göskrmek iste
rim; cnun anlatılmaaı güç olan tat
lı baıt.ışlarını hissediyo_· ve okşayı· 
c1 sesini işitiyor gibiyim. 

- Yemin ediyorurr ki, onu bir 
daha göreceksin! 

- Ne zaman? Yakır.da mı? .. 
- Evet.. Pek yakınc!a .. Birkaç 

güne kadar .• Fakat bll.."'.ldan uzak· 
laşmamak ıartile. 

- Ne olursa olsun U'.Mklaşmıya. ' . 
cağım. 

- Güzel.. Şimdi din' e Leonor ! 
Yaln;z Jan dö Kerviyye'yi değil1 
kızını da göreceksin!.. 

Sai2üma başını önüre eğdi. Dü
ıünceli düşünceli söylendi: 

- Kızım mı? Fakat benim kı· 
zım fok ki .. O iki asıl.:Jde de'ba· 
na bir kızım old~ğun'.: söylemiş· 
lerdi .. Bu pek garip .. 

Fau!ta hakiki bir sıkıntı ile sor• 
du: 

- iki asılzade mi? 
- Evet, fakat ben cn!ara ?nan. 

madım, kınm olm,. -tığını biliyo• 
rum .• 
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- Amma Jan dö Kerviyye'yi 
hatır!ıyonun, değil mi? 

- Belki! Evet •• Epeydir kalbi
mi iıgal eden eimanm ismi demek 
budur .. Jan dö Kerviyye •• :_ 

Saizüma bu sözleri müteakip 
0

etrafma korku ile baktı ve: 
- Suıunuz madam l Bia· daha 

bu ismi tekrarlamayınız! dedi, ya 
babam birdenbire içeri girseydi, 
ya i!Etaeydi. ?., Ona ne cevap ve
rirdim? Sonra içeride kimse olına
dığına bir daha yemiu etmek la
zım ... 

Fauata da aynı ciddiyetle tasdik 
etti: 

-Evet, sahihden p~İi fena olur
du, Leonor ! Fakat ih!iyar baron, 
eğer sakladığın sırrı d"lyacak ohrr· 
sa, işte asıl felaket o zeman ola
caktır ... 

- Hangi sır? Pederimden sak
ladığım birkaç §ey va":'dır, bangi
ıinden bahsediyorsunu7? 

F austa sert bir tavırla: 
- Fakat onları Jan rlö Kerviy

yede':l ~aklamıyorsun ! dedi. 
Saı:ı.üma birdenbir~ f'Beriyle yü 

U .... k d z nu apa ı: 

- Maskem! diye ınırıldandı 
yüztimdeki mahçubiyet~ ne ile Ör· 
teceğim? .. Aman madem, yüzüme 
bakmayınız .. Bilmiyor!l.!nuz.. As
la, bilmiyeceksiniz de .. 

Fauıta birdenbire kadının sözü. 
nü kesti: 

- Ben bilirim! Leo::or, ıenin 

bütün mahçubiyet ve saadetinirı 
sebeplerini bilirim. Be handan bi· 
la sakladığın, fakat aıığına ıöyle
diğin sırrı biliyorum .. l eonor, ıen 
yakında valde olacaksın! 
Sai~ümamn elleri yanına düştü, 

yüzünde büyük bir hayret eseri gÖ· 
rülüyordu: 

-Valde mi? Nasıl bunu siz mi 
söylüyorsunuz? 

- Senin sırrın bu değil mi? Bu· 
nu Jan bilmiyor mu, o reninle ev. 
lenmiyecek mi? 

Zavallı·kadm süratle cevap ver· 
di: 

- Evet, evet .. Çünkü babamın 
bizi, kabahatimizi bilmemesi la· 
zımdır. Çocuğumu, bir:dk kızımı 
ne kadar çok seviyordum, madam, 
bilseniz .. Ona o kadar güzel bir İ• 
sim koyacağımki, ismiyle iftihar 
edecektir. 

- Çocuğun .. Kızın!. Fakat bir 
parç4 dütün ! Biraz gl'.yret et! .. 
Hatır1ıyacaksın ! Sen anne oldun .• 
Bir kızın dünyaya ge!d;.. Düşün, 

Leonor !.. Halk ile dok meydanı: 
kiliselerin çanlarını hehrla ! Pa· 
paslar seni tutuyorlardı .. Sen ağn 
ağır ~ürüyordun .. Nih.ıyet o m~y· 
dana geldin .. 

Saizüma deh§etle bulunduğu 

yerden geri geri çek;lcH, delicesi· 
ne: 

- Darağacı! diye hgykırdı, iğ
renç idam makinesi! .. Merhamet. 
karnımda taııdığım çocuk için be-
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ni yaıamağa bırakınız! .. 
Zavalhkadın, timdi yere çök

müı, güzel batını tatlara vuruyor· 
du. F austa hemen yanır.a koşarak 
onu yerden kaldırdı ve: 

- Dinle! .. dedi, seni affettiler, 
bak yaııyorsun l 

- Evet .. Evet! .. Yaş1~orum .. Ne 
muc:ze .. ipin baıımın ü&tünde sal
landığını görmemi§ m!ydim, cella· 
dm f(orkunç eJleri omuzumda de
ğilmiy di.. Yatıyorum! Fakat vücu
dumdaki bu gevşekl~k neden? .. 
Batım dan neler geçti? .. 

Fausta hemen Saizürnanın elle
rini sıkarak: 

- Anne olduğun için! dedi, iş· 
lemiş olduğun kabahrtten meyda
na gelen ve sırrın olan çocuk, Jan 
dö Kerviyyenin kızı d~nyaya gel· 
di !.. Srrf bu çocuk içir" masum ve 
günahsız olan kızın için seni affet
tiler! dedi. 

Saizüma: 

- Ne? Demek böyle oldu ha! .. 
Demek timdi ben anneyim, bir kı
zım var .. dedikten soma birdenbi
re müthit bir kahkaha attı ve ar· 
kasından ıiddetli hıçkırıklarla ağ
lamağa başladı. Artık Faustayı 
düıünmüyordu. Onu unutmuştu bi· 
le. Fakat kafasında kuvvetle y~r
leten bir ıey varsa, o da bir kızı 
bulunduğu hakkındaki 'özlerdi. 

Şimdi oturduğu kötec!e ellerini 
~enesine dayamış, ne::"eye bakt~ğı 
beJli clmıyan gözlerinden ya§lar 

aklYJ•'ı kafasında kendme göre bir 
takım hesaplar yapıyordu. Fauıta 
bu vaziyeti bir müddet seyrettik .. 
ten sonra tekrar ıöze ~ct~ladı: 

- Söyleyiniz t Kızınlzt görmek 
istiyor musunuz, Leonc ... dö Mon• 
tegü? .. Tanımadığınız yavrunuı 

hakkında hiç bir şey hisaetmiyoJ 
musunuz? 

Saizüma hıçkırıkla?' içinde mı· 

rıldandı: 

-Onu ekseriya d:iıünürdüm, 
Ben anne olduğumdan dünyada 
bir kızım bulunduğu:ıdan haber
dar leğildim. Fakat, kederden bu .. 
naldığım zamanlar or.u çağırıyor, 
eğer ıimdi yanımda olsaydı, bir 
gülütiyle bütün sıkınt:larımı geçi• 
rirdi, diyordum .. 

Fausta yavatça: 
- Onu görmek is~iyor mustı• 

nuz? dedi. 
Saizüma bunu işitmemiı gibi 

söylendi: 
- Acaba nerededir? Bir kızmi 

olsaydı, şimdi muhakkak yanımda 
bulunurdu .. Annesiz ~ :ııamaaına 

imkan var mıdır? .. 
Fausta: 
- Ben nerede oldUf\;DU biliyo

rum ! dedi. 
Saizüma daha tabii bir sesle v• 

gözlerinde parlıyan bi? fUUr ııığiy• 
le: 

- Oh, siz her ,eyi biliyorsunuz! 
dedi, peki amma, siz kimsiniz ve 
benden ne istiyorsunuz 7 Bir kızını 
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[ Biliyor musunuz ? 1 

Yağmurun fay 
dalarmr hep bi• 
liriz. Faka za• 
rarlarınr hesap 
etmek bile iste 

meyiz. 'Amerikalı 
bir alime göre, 
havanın muka 
vemeti olmazsa 

400 n~ct~e yükseklikte bulun-an 
bir buluttan yere düşen yağmur 
damlaları bir insanı derhal öldü· 
re bilir .. 

~ 

ıll 
.. )}. 

Ay çok esrar
engiz bir alem
dir. Ay, güne
şin tam aksine 
olarak garptan 

doğar ve şarkta batar. Ancak a
yın sürati küreiarzm kendi mih 
veri üzerine dönüşünün il/28 i 
nisbetinde ağır olduğu için gü
neş gibi ·şarktan garba doğru 

yürür gibi görünmektedir. 

* * {< 
Büyük harpte tngilterenin 

7,830,856 ton tüccar gemisi kay
bolınuştur. 

• • • 
Her sene İngilterede 15500 ki

tap basrlmaktadrr. Bunun 4800 
tanesi romandır. 

• * * 
Amerikada 20 aylık bir kız ço

cuğu 600 kelime öğrenmiştir. 

Kendi çağında bulunan çocukla
nn öğrenebildiğinden 485 kelime 

fazla.. Kendisile bir radyo kum

panyası mukavele akdetmiştir. 

• * * 
7 3 yaşına IEadar yaşayan bir 

adam hayatının aşağı yukarı 23 

senesini yatakta ve iki senesini 
de traş olmakla geçirmiş bulu • 
nur, 

[ Sihirbaz diyor ki 1 

E~DeuıceBn bnır 
ka ~ot cçr~lYI ınHYI 

İşte size küçük fakat hesabı 
bilmiyenler için tanzimi güç bir 
kağıt oyunu. Bunu toplu bulun
duğunuz bir zamanda yapacak o· 
lursanız herkes önce yapılmasını 
kolay sanacak ve tecrübe etmek 
istiyecektir. Onlara korkusuzca 
yarım saat kadar bir zaman ve

. re bilirsin iz. 

Yapacağınız şey şudur: Arka
daşlarımza diyeceksiniz ki elime 
1 den başlayrp 1 O da biten .on 
kağıt alacağım. Yani birli, ikili, 
üçlü, dörtlü, beşli· ilh~ .. 

Bunları ben öyle tanzim edece 
ğim ki on kağıdın altından bir 
kağıt açacak, bir kağıt üste ko
yacak tekrar bir kağıt açacak ve 
böylelikle on kağıdın hepsini aç
mış bulunacağım. Fakat yere aç
tığım kağıtlar ilk kağrttan itiba
ren birtlen başlıyarak sıra ile 
ona kadar devam edecektir. Bu 
nu herkes yapmaya çalışacak 

belki de içlerinden bazıları ancak 
beşe kadar sıra ile çikarabilccek 
gerisinde muvaffak olamıyacak
tır . 

O zaman kağıtları siz elinize 
alır ve· şöylece tanzim ederseniz 
neticenin doğru çxktxğım görür
sünüz. 

Kağıtlan ona kadar sol eliniz
de sıraladıktan sonra 6 dan ona 
kadar olan kısmını sağ elinize 
alınız ve kimseye farkına vardır
madan birlinin altına altılıyı, iki
linin altına onluyu, .üçlünün al· 
tına yediliyi, 4 lünün altına 9 

luyu beşlinin altma da 8 liyi 
koyarak kağıtları kapaymxz. Son 
ra birlinin yüzünü yere çevirerek 
evvela onu yere açınız ve: 

- Bir ... deyiniz. 

Sonra gene alttaki kağıt paketi 
nin üstüne koyarak üçüncü kağı 
dı açınız. Bu ikilidir. 

[ Küçük Hikaye ] 

(Q)Dşn aırsDalill 
Bir gün bütün hayvanlar içlC"' 

rinde en büyük aileyi seçmek için 
ormanda toplanmışlardı. 

Herkes sıra ile kendi ailesinin 

sayısını söyledi ve srra da dişi as 
fana geldi. Ona da sordular. 

"- Dişi aslan sen kaç çocuk do 
ğurdun? Di~ aslan cevap verdi: 

"- Bir tane, ama o da bin ar 

landır. Bu cevap üzerine herkes 

reyini dişi aslana verdi. 

Mosoır 
g .. ~rnye!ırcg D öf o e

ırD ın D b lYI taış 
sayesnınc1le @-. 

kuya~n O{Q'I nuer 

Napolyan Bonapart Mısrrdan 
dönüşünde Rosetta adındaki 

taşı da beraberinde Parise getir• 
mişti. Napolyonun askerleıi ta· 

rafından bulunan bu taş sayesitı 
de alimler Mısır Hierogliflerini. 
okumaya muvaffak oldular. . 

Böylece elinizde on kağıdı da 
açıncaya kadar devam ediniz. Ka 
ğıtları doğru tanzim etmiş oldu
ğunuz için arkadaşlarınızın düşe 
ceği beceriksizliği yapmamış o
lacaksınız. 

DUnyada neler var ? 

Kelb>ıra yoDcalfilUaırolfila 
ta ~a lfj o a rr a Q 

, Bilmem hangi filozof "kendini sev. 
Olrmckten.ee, kendinden korkutmak 
daha faydalıdır., dernl§tir. Hele bazı . -

ıJıayvanlar için bu söz pek doğrudur. 
~te bunun içindir k1 kızıl derili Mo 
·Jdler yılanlarm en müthişi olan Kob, 
J-a Kapello yılanına. tapınmaktadır. 
'1.ar. 
· ;Mokiler Birle§D'l13 Amerika cum. 

jıurlyetleri ile Meksika emırları yakı 
:nmdaki Rio Kolorado ve Rlo Gran. 
dl kayalık boğazlarında yaşamakta.. 
dırlar. Bunlar Amerikanın asıl yeril. 
lerl olan kı:zıl derililer gibi göçebe 
değildirler. Güneşte kuruttukları 

kerpiçlerden yapılmış sefil kulübe~ 

lerde yaşarlar. KulUbeler yalçın ve 

sarp kayaların üstüne yapılmıştır. O 
raya çıkabilmek için insanın ya can. 
baz yahut Moki olması ıazmı~ır. 

Mokller dünyanın en batxı itikatlı 
:insanlarıdır. Bunların Tanrıları bir, 
Dd değil yUzlercedir. Ancak Tanrıla 
rm en belli b8.§lısı. yılandır. Mokller 
yılana çok derin ve husus! bir say. 
gı gösterirler. 

H er yıl ağustos ayında Mokller 
blr mağaranın dibinde toplanırlar en 
güzel Ust başlarını sırtlarına geçirir 
ler. Ve ortaya kurulmuş o!an bUyUk 
yılan mlbrabmm çevresinde bir hal. 

ka olurlar. 
Tam dokuz gUn bu adamlar ma. 

ğaradan hiç çıkmakswn ytylp içer
ler. Mağara reçineli ağaçlar yakıla. 
rak aydınlatılır. 

Asıl bayram onuncu gUn başlar . 
Ziyafet ve eğlence günlerinde ka. 

bile sihlrbazlarmm gidip dışarıdan 

toplamış oldukları yılıı.nlar getirilir. 
Hemen hepsi de Kobra cinsinden 

olıın bu yılanlar toprak testilere ka.. 
patılmqtD'. Bazan törende yüzlerce 
yıl.an bulunur. 

Sihirbazlar, kulak zarlarını paUa.. 
tacak dereced.e bağlrıp çığnşırlar. 
Kabile adamları da bunlara gene ba 
ğırmakla karşılık verirler. GUrUltU 
artık daya.ı:ıılmaz bir hale gelince, 
sihirbaz elinJ testilerden bfrtne daldı 
rarak, büyük bir dikkatle bir Y1!4nı 
çıkararak bunu hemen su dolu bir 
kUpe batırır. Ve böylece yıla.nı yı. 
kamağa başlar, 

Şeytanlara benziyen Mokiler de 
ldhirbaz yılanı yıkarken, karma.kan 
§ık bir hora teperler. Bu sırada sihir 
baz yılanı sudan çıkararak ortadakl 
mihrabın üstilne kor; sonra. da ay. 
n1 işi başka bir yılana yapar. BUtün 

yılanlar böylece yıkandıktan sonra, 
sihirbazlar hayvanların kıvrım kıv. 
rım kıvranmakta oldukları mihrabın 

çevresinde halka olurlar. 

Her birisi bir yılan yakalıyarak 

bunu dişlerinin arasına kıstırır; f3-
kat yılanı ağzına başı kendi çenesin 
den birkaç santimetre uzakta olacak 

tıekllde yerleştirir. Bundan sonra sL 
hlrbaz ağzında bu korkunç hayvan 
olduğu halde yabani bir dans yapar; 

yılan da onun ağzın~ kıvranır, bU... 
kü!Ur kuyruğunu sağa sola çarpar. 

·Bütün sihirbazlar ag-ı;zıarmda birer 
yılan olduğu halde tek kol nizammda. 

arka arkaya bUtün mağarayı birkaç 
defa çepeçevre dolaşWar.. Bundan 
sonra yılanlar yere konur; halk bun 

lann çevresine dizilir, bunlar yalva.. 
rıp yakararak dua ederler ve "kuL 
lu,, un verirler. 

Tanyeri ağarırken sihirbazların her 
birisi kollarına alabileceği kadar yı. 
lan geçirerek bunları yakınlardaki 

kayalık boğaza bırakll'lar; Bihtrbaz.. 
lar yılanlarla giderlerken kabile in
sanları da çirkin seslerlle "Tnrıya 

ısmarladık., tUrküsünü söylerler, 

Gözü pek bir Amerikalı gazeteci 
gidip bu törenlerde bulunmuştur. Fa.. 
kat yılanların, sihirbazları: niçin ı. 

eırmadıklarma bir tUrlU akıl erdire. 
meınlştir. Acaba Mokiler bu mUthJ!il 
ve öldürUcU Kobralara karşı şerbet. 
Jl midir, yoksa hayvanları nasıl tu.. 
tup elleyeceklerini mi biliyorlar? 

~@O~@©J<e 
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Ahmet Bican mallarını çöl bedevilerine satmak için kuyu 
başından, kuyu başına yol alıyordu. Yakıcı güneşin altında, ço
rak çölü böylece geçmeğe uğraşıyordu. Birgün sıcaktan cayır ca
yır yanarken, devesinin sırtından aşağı atlayarak hayvana şöyle 

söylendi: 
- Senin ve bütün hısım akrabalarının sıcağı sevip sevmedi

ğinizi bilmiyorum. Eğer sevmiyorsanız ta~at ana sizi burada 
yaratmakla büyük bir yanlışlık yapmış.Bana gelince h<Srgücünün 
üstünde Y"l almaktan bıktım usandım. Uyuklarken oradan aşa
ğıya gümmedek düşmekten korkuyorum. Bundan sonra ip salın
cağı dört bacağının arasına asacağım. Herhalde zemin katı daha 
gölgelikdir. 

Ahmet Bican bunları söyledikten sonra dediklerini de yap
mağa kyouldu. Asma salıncağını kurdu, devenin bacakları arasın 
da yan gelip yattı; gerçi gölgeyekavuştu ama, sallanmaktan da 
az kalsın içi dışına çıkıyordu. 

Bütün rahatı tbir arada toplamak imkanı nerede var ki bizim 
i\hmet Bican da, devenin bacaktan arasında ekspres trenile ka
yar gibi gitsindi. 

Güneşten kurtulmuştu ya; bu da o~a yeterdi ... 

Bilmecemiz 
Ben 11 harfli öyle bir isimim 

ki, bu düıiyada yaşayan insanlar, 
hayatlannda beni görmemiş, bil· 
memiş olsalar bile öldükten son
ra muhakkak görecekler. Ve bi-

leceklerdir. 
6 ıncı ve 11 inci harflerim 

hayvanlar için~e en çok sevilen 
}erden birisine ' işarettir. 1,~,3,1 
ve 4 üncü harflerimse reng· • 
topraklarımın aydınlık görmiyen 
yerlerinden almıştır. 

Srra ile 9,7,8,3,10 ve 5 inci 
harflerimse dışarıya çıkacak yeri 
gösterir. Ben neresiyim? Doğru 
bulanlardan birinciye bir buçuk 
lira, ikinciye bir lira ve üçünctl
ye bir dolma kalem, iki yüzüncü
ye kadar da muhtelif hediye1er 
verilecektir. Süratle cevap veri

niz. 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece /nıpana 
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Akbar Firoz ihtiyar hakkında 
bu idam kararım verdikten son· 
ra bir sigara yaktı ve devam et· 
ti: 

- Evet, artık bu adamın da 
icabına bakmalıyım.. Hatta di
ğer mevkuflardan daha evvel o
nun işini bitirmek mecburiyetin· 

. ' . 
deyim. Zira ihtiyar benden daha 
evvel,, davranacak olursa, bütün 
planİarım suya düşebilir. 

Biraz evvel kendisini burada 
öldürecektim, fakat bütün arka
daşhtrının hürmet ve muhabbeti 
ni kazandığını bildiğim için vaz
geçtim.. Bu vaziyet karşı~ında 

her ıeyden evvel onun çok şüp
heli bir adam olduğunu müna
sip bir lisanla arkadaşlara an
latmalıyım .. 

A}cbar Firoz .bll: kararı verir 
vermez adamlarından birini ça
ğırdı ve: 

- Çavuşa söyle çabuk buraya 
gelsin! dedi. 
Beş dakik!! sonra müsellah bir 

gen5 ıeoşarak kapıdan girdi ve 
Ş'!fi..,in karş:-sına geçerek askeri 
bir selam verdi. 

Akbar Fiı oz, selfim vaziyetin
de duran ça"lllşa yaklaştı ve göz 
terine bak~ı)k birdenbire sordu: 

·. ::\ ' "" ' - S'entn l>ana itimadın varmı 
dır? 

- Sonsu:: derecede ... 
- İcabınc1a benim için ölmeğe 

hazır mısın? 

- Tecrül •cııini derhal yapabi
lirsiniz r 

- Demek bana karşı taşıdığın 
hissiyat dei_işmemiştir. 

- Ölünceye akdar size sadık 

kalmayı ye:nin etmiştim. Ben ye 
mini bozacn.k adamlardan deği

lim .•. 
- Ya bf .1im çok fena bir a

dam otduğHmu öğı'lmirseniz? •• 

- Ceva.ı:· 'lermiyorsunuz? 
- Sualinizi anlayamadım da 

ondan ... 
- Sen 1 ıeni . başkalarından fe

nalık görmllş bir adam olarak 

tanıyorsun .. Bu kanaatinde ya· 
nıldığını öğrendiğin takdirde ba
na karşı ne gibi bir hattı hare
ket takip edersin? 

- Böyle bir ihtimal varit değil 
dir .. Size karşı yapılan fenalıkla
gözlerimle gördüm ... 

- Sözlerin sualime cevap teş· 
kil etmez. 

- Hakikati söylüyorum. 
- Sualimi tekrar ediyorum ... 

Çok fean bir adam olduğumu 

öğrenirsen ne yapacaksn. 
- Vaziyetimi değiştirmiyece

ğim. 

- Yani, 
- Yani, şimdiye kadar olduğu 

gibi, bundan sonra da size şadık 
kalacağım .. 
~Sebebi? 

- Sebebini biraz evvel söyle• 
dim ... Size sadık kalmay3: ye_min 
etmiştim .. Ondan sonra •siz ne 
kadar fena dahi olsanız ırkdaşla
rımı ezen İngilizler kadar fena 
ve zalim olamazsınız ... Zalim İn
gilizlere karşı mücadele ettikçe, 
dünyanın en fena adamı da ol
muş olsanız, ben daima size yar
dım edeceğim ... 

- Seni fenalığa sevkettiğim 

takdi~de ne yaparsın? 
- İngilizlere karşı yapılan fe

nalığı büyük ~int milletine iyi
lik saydığım için bana daima iti
mat edebilirsiniz. Yalnız müsaa
de ederseniz, ben de size bir şey 
sormak istiyorum. Beni bu gibı 
bir istintaka tabi tuttuğunuzdan 
dolayı çok müteessir oldum ... Şu 
allerlnizden bana karşı evvelki 
gibi itimat etmediğinizi ve ben
den yeni sadakat teminatı istcdi
ğinizı anlıyorum.. Mademki artık 
bana itimadınız kalmamıştır. Bun 
dan sonra beni kullanmayın, mü 
him işlerinizi daha emniyetli a
damlarınıza tevdi ediniz 1. 

Akbar Firoz, çavuşun bu söz
lerinden çok memnun olmakla be 
raber, memnuniyetini hissettir
mek istemiyordu. Ancak kendisi 
ne bağlı olduğuna kanaat getirdi 

ği bu gence mukabil emniyet tel
kin etmek için sağ eliyle onun 
yüzünü okşaldı~ Ve cevap verdi: 

- Müteessir olmakta haklısın 
yavrum... Fakat bazı arkadaş

ların bize ihanet etmek üzere bu 
lunduklarını haber aldığım için 
sana karşı bu Şekilde davranmak 
mecburiyetinde kaldım. 

.,... ihanet mi? 

, - Evet, hem de hepimizin hür 
met ve muhabbetini kazanan bir 
arkadaş bize ka_rŞı büyük bir iha 
net ,hazırlamaktadır. 

- Bu alçağın ismini öğr~nebi
lir miyim? 

- Daha dün kendisine mahke 
me reisliğini verdiğim .•• 

- ihtiyar mı? 

- Evet, biraz evvel burada 
beni arkadaşları bana karşı ayak 
}andırmakta tehdit etti ... 

- Sebebi neymiş? 

- Sözde mevkuflarımızın hiç 
bir günahı yokmuş. Biz onları 
muhakeme etmek hak ve salahi
yetini haiz değilmişiz, ben adi 
bir katilmişim. Arkadaşlarımı 

şahsi menfaatlerime alet ediyor
muşum ..• -

Çavuş, gayri ihtiyari bir hare
ketle elini belindeki hançerine 
götürerek sordu 

~r.fterıe resim yapıyorum 

~ 
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- Müsaade ederseniz vazifemi 
yapayım ••. 

- Onu ben de yapabilirdim, 
fakat ellerimi bir ırkdaşın kant .. 
na boyamak istemedim. Onu öl .. 
dürmekten ise, bize zarar vermi,. 
yecek bir hale getirmek daha 
doğru o\~caktır. 

- Hainlerin cezası .ancak ö
lümdür •. H~in ne .ırkd~ştır, ne 
yurtdaş .• 

,._ Hiç olmazsa yaşına hürmet 
etmeliyiz! 

- Hint milletini kurtarınaya 

çalışan bir adama karşı ihane~ 

etmek milyonlarca insanların sa .. 
adetine m,!lni olmaya muadildir~ 
Bu gibi bir harekette bulunan 
hain, babam dahi olsa ölmelidir~ 

- Bu husustaki kararımızı da
ha sonraya bırakalım, çünkü da
ha evvel yapacak başka işlerinılıf 
vardır .. 

- Sizi dinliyorum .• 
- Mahkemenin bugün maz-

nunların müdafaalarını dinliye • 
ceğini biliyorsunuz .• ihtiyara ar .. 
tık itimadım kalmadığı için, mali 
kemeye bugün sen riyaset edecek 
sin. 

- İhtiyar ne olacak? 
(Devamı var) 

• 
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Hiddetli Bay, Cici Bayanı aramak için tavan ara
eına çıkarak karanlıkta Jaktığı kibritin ~!ığı ile ortada 
kimseyi bulamayınca sönmüt zannettiği kibriti yere a
tarak gitmitti. 

Yerde tomarla duran eski gazetelerden birisi tu
lutmut ve yanmağa başJamıttı. Birdenbire parlıyan ka
ğıtlar E:trafı aydınlatmağa ve yanmağa batladı. Za
ten alevden ürken ve korkan kediler yanmaktan kur -
tulmak için .soluğu merdiven batın da aldılar . Cici 
Bayan da derin bir uykuya dalmış uyuyordu. 

Olan bitenden haberi yoktu. Boncuk hemen yolu
nu değittirerek hiddetli bayırı odasına koıtu. Ve acı 
·acı bağırarak hiddetli hayın dikkatini kendi üzerine 
çeker~k kapıya doğru kotmağa batlarf ı ve kendisini 
takip ettirdi. 

Ava gitmek JGfn tilfele ltl
na JOk ki... 

Kaim. sallam bir cua par
çamı bir lDia ..... .,..... 
. ail. Le .,;,;.. ·• : .. : , . -~ 
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l=EVI KET. 

Pamuk ve Sarman korkudan kapmm arkasına giz

lenmi§ler ve merakla bekleşiyorlardı. 

Hiddetli bay tavau arasına vardı ve alevler ile 
kartılaımca kendi halatımı anladı ve eline geçirdiği bir 
örtüyü aletin üzerine tlltı. Ve. muhakkak bir felake
tin önüne geçti. Boncuk sevincinden ne yapacağını 

bilmiyor ve Cici Bayanır. yanına kotar.ık onu kurtar 
dığını miyavlıyarak anlatmak isti yordu Cici Bayan 

bu suretle yanmaktan kurtulduğunu anlayınca bu fa· 

et anın önünü alan Boncuk, Pamuk ve Sarmanı kucak

ladı, babasından da art: k kedilere hid~etlenmiyeceği 

vadini aldı. 

" Artık kediler evin içinde serbestçe geziyor, oymi" 
yor Cici Bayanlarını eilendiriyor lardı. 

Taquı 1nlne kop kop d&
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