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Büyük misafirimiz Sultanı hQkQmetçııerıe 
berabef" 

Fas 

Madril üzerine 
• •• •• 

u sabah Hayırsızada açıkla
tında deniz gezintisi yaptılar 

Moda deniz yarışlarında bulunacak ve bnudan ince lnglllz yuruyen 
kolonisini Deniz kltlbOnde kabul edecektir ~ı 

,.ajestenin bu gece Floryada verilecek ziyafette ast er 
bulunduktan SOnra Şehrimizden aynlmaSI Markslsller 800 kişiyi idam ettiler 

durduruldu 
kuvvetle muh•emeıct:r ırunun feci akıbetini bir 

muhabir nasıl tasvir ediyor 
trun cepheıi 5 <A.A.) Beynelmilel 

köprünün tapanya tarafından gilm. uk 
muhafızlarile cumhuriyet hudut muha
fızlan da dün gece Fransız arazisine ı;eç 
mitlerdir. 

Bizzat trun dahilinde, yangınlann ver 
dili sıcaklık dolayısile, her türlü irtibat 
keailmiftir. Kapril hariç bütün tehir nas 
yonaliıtler elindedir. 

KllprU hll8 Belc;lkall 
glnUUUlerln elinde 

Hendaye S (A.A.) - Belçikalı gönül 
Jüler diln akpm trun köprüsünü hfüa 
ellerinde tutuyorlardı. Bunlar son kur
ıuna kadar mukavemete devam edecek· 
terini IÖylüyorlar. Havaı ajansının mu
habiri gidip bunlarla göriifmilgtür. De- . 

miflerdit ki: Kata14nyada kadı11 mili&lerin akerl 
•• _ Bizim Harbiye komiserimiz Mar talimleri 

(Devamı f Ont'idr J 

Karısını balta ile 
~ •flmJMe• dfın Aftlll<>,tfG 

Bu •abah 
......... o1yarstt ... _,, 6ldUren adam 

?l1mek llldafirim.tz Kajeete llekl
liııct &ivard bu l&bah latanbul tara
fJbda karaya çıkmıyarak yatile Mar
llıaraya doğru hareket etmiştir. 

Gerçi yarışlar saat 1 • de başlamak 
lizere idiyae de, Majeste ,ehrimiz.deld 
başııca pyaıu dikkal yerleri geznıiı 
Ole! ğu cihetle den zde bir cevelln yap
ını- 1

• arzusunu göstermiştir. 
B:;yıece "Nahlin., yatı sabahleyin 

•ant dokuza doğru, Dolmabahçe önün
de demirlediği yerden hareketle Ha
hraız adaya doğru açılmı§tır. 

Kralm yatile birlikte İngiliz donan
lltasına mensup "Glowvom,, ve "Graf
toıı,, torpltoları ile "Adatepe,, .. Koca
leı>e,, torpitolarumz kral yatmm cıe
"'elinma refakat etmfetir. 

Majeste bugün Modada Deniz 
~UbUnde İngiliz koloni&ini kabul ede
eeır. eonra deniz yarıılannda da bulu
"-caırtır. 

Kratm bu ak§&Dl Floryada deniz 
lr5'kilııde verilecek ziyafette bulun
~ eonra Çekmeceden AtatUrkUn 
llllatıat trenine binerek Viyanaya git
lbelert kuvvetle muhtemeldir. 

t>QnkO gezintiler 
BUyflk misafirim iz İngiliz Kralı 

8eıdzlnc1 Edvard dün öf leden sonra 
~~rln muhtelif yerlerindeki ziyaret
"q'J•e devam etmişlerdir. 

Azis •fsafirimiz Kapalı çarŞTda 
~dikleri antikacı dUkkAnrnda hah
~ tetkik ettikten sonra buracb ala . 
~ka bir kahve i~işlerdir. Alaturka 

hnden MlyUk bir zevk alan muh
~eın Kral, dUkkAnda bulunan bir ta
~~I koltuğa oturarak bunu, bir sigara 
...__birlikte lçmlşlerdlr. Burada ya. 
· ·1q aaat kadar kalan Kral, mağaza 
'-lılblne memnuniyetlerini izhar ede
~lt ayrılmr§lardır. Kral buradan son-
' halkın candan ter.ahUratı al'Uln. 
~ ~ahmutpaşa tarafındaki kapısın
' la ~rkarak Nuruosmaniye kapısına 
tt'dar rttmfşler ve burada otomobllle. 
'-tte blnmlşlerdir. Otomobil Ankara 
~deeı, Sirkeci, Köprü, Kal'fköy yo. 
.. la Tophare rıhtımına dönmüş ve 
lt ttlk misafir kPndflerini beklemek
~ •lan motöre binere:, yata &eçmiş-

«t,. 

Jlaje3te kral Edvard Vlll 
Boıaz ve ,..armerada bir 

gezinti 
Kral iğle yemeğini yatta yedik. 

ten wnra 1',30 da Boğazda yatla bir 
gezinti yapmış ve Kilyosa kadar gi
derek güzel Botazın iki sahilini tema
'8 etmiştir. Dolmabahçe Sarayı önU. 
ne dönen Kral, burada limanımızda 
bulunan Lord Dundec'in yatına geç
miş ve ~aat 18 de Marmarada bir ge
zintiye çıkmıştır. Bu gezintide Sefir 

( Dewmt .J inciide) 

~---~ ... ;;;.a;;;;ı;;;tı:t;;;sc-e=~ CI na ve-tin 1 m ah k eme-
l ikinci Plyerln j de anlatıyor 
Doğum günü Yakayı gözıerııe gören kızı 

Bol(lln bDJllk anasının namuslu olduOunu 
merasim yapılıyor söylüyor 

Dost ve müttefik Yugoslavyanır. 

kralı majeste ikinci Piyerln bugün 
doğum gUnUdUr. Bu mesut gUn. Yu
goıalavyaad büyUk merasimle kutlu
lanacaktır. 

Bu kutlu günde mtttteftklmlz Yu
goıala vyada büyük merasimle kutlu· 
saadetler temenni ederiz. 
Kraım dolum gilntı milııuebtil~ 

bugün şehrimizdeki Yu_goelav klU
bUnde de merasim yapllacak, gece 
bir balo verilecelctir. 

lmılr 5 (Huaual) - Bundan bir müd
det evvel Karatq mahallesi Yeni Tür
kiye aokağmda kansı Emineyi uyku 
eanumda bqma keserle vurmak au
retlle öldtlrmüe olan Şakirin muhake
mesine alır oesada devam edllmiıtir 

Evveli okunan istintak kararname
sinde, katilin, cea kanununun •49 un
cu maddesl mucibince muhakeme edil
mesi istenmekte ldl. 18 sene hapa! t. 
t1lzam eden bu maddenin okunUfUJldan/ 
IODr&, Şakirln laticvabı bqlamlfbr. 

Şakir btlytlk bft IOjuk kanlılıkla 
vakayı anlatmqtır: 

- KarJm Emine uzun milddet.1ir bir 
çok kimaelerle ve bilha.ssa Şalpr .._ 
minde bir Ml;lıela gayri meeru mtına
sebette bulunuyordq.. Ben bunu hı... 
dince kendisine ~;--;ok Oefalar çalJle 
mak i1zere gittiği mağazayı terketme
sini IÖyledUD, fakat beni dinleml,_. 
bir m11ddet daha devam etti. 

Gene bir ltın bana gömlek dµUnel 
( Det7citnı .. Qtteflb) 

--- BüyQk vDzme müsabakamız 

Yüzücüler bu sabah 10.SO da 
Tarabyadan denize atladılar 

Müsabakamıza biri kız olmak üzere 
39 kişi iştirak etti 

Karamürselden yOzDcQ veseyır-
cı olmak Qzere 300 kişi geldl 

Gazetemizin tertip ettifi Kavak -
Moda yüzme yaneı bugün tam saat 
10,30 da bqlamıştrr. Sular birkaç gl1ıı 
denberl ters aktığından Kavaktan 
başlayacak olan yarrşm geceye kadar 
devam edecefi ve bu yüzden birçok 
gUçlilklerle ka.rtılanacağı nazarı iti
bara alınarak yarışa Tarabyada To
katlıyanm önünden ba§almmftır. 

MUsabakamma iştirak etmek bere 
40 ı mütecaviz yUzllctl müracaat etmlı 
ise de bunlardan bugiln ancak 38 l er
kek b · ri kız olmak l17.ere 39 ki.el lftlrak 
etmfetir. Kız yUzUcU Beykoz klUbUn
den Klelndir. Geçende Belediyenin ter
tip ettiği Boğazı geçme mUsaMkasm
da kadmlar arasmda birinci gelmfetl. 

Sabahleyin saat 7,30 da Galata 1&· 
rap iskelesinden sporcuları alan motör 

UakUdar ve oradan Bebeğe hareket 
etmi§tir. Hareket saati 8,30 da teabit 
edllmft iken bir saat gecildlmfttir. Bu 
da, Karamllnelden yUzttcll ve ıaeyircl 
olarak mU.abakaları ıMsyretmek Ur.ere 
gelecekleri bildirilen 300 kftllik bir 
kafilenin beklenmesinden ileri gelınle
tlr. Mtıaabakaya KaramtlrBel yllzllctı-

lerinden de 3 kiti itttrak etmektedir. 
Milıaabakamız, malQm olduğu veç

hile Modada nihayetlenecek ve gali~ 
lere verecefimiz kupa ve madalyalar. 
burada yapılacak diğer yarJflarm ga
liplerine verflecek mtlkAfatlar arasın
da tevzi edilecektir. Yüzilctllere mu
vaffaldyeler temenni ederiz. Yanş taf-
llilltmı yarmld DDahammclı bulacak· 
llDJL 
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vrupada bir tayf dolaşıyor .. ,, 
Karl Marks'ın meşhur beyannamesi §U cümlo ile hatlar: "Av.rupada bir tayf 

.ıolaşıyor; lılu, komünirm heyulisıdırl., 
Gerçi 1936 da da gene komünizm mevcuttur. Lakin had devrini geçinn.iş 

ır.üzminleşmiş, mevzileşmiş bir Jekilde .•• BUtün cihan bünyesini sarıp ona kalıp 
değiştirtecek bir istidat göstermiyor .. :&öyle bir vazih iddiası da duyulmamakta 
dır. O, artık korkunç tayf değildir: Tehdit ettiği yok t 

Halbuki, bu sefer, "Avrupada başka lıir tayf dolaşıyor; bu, faşizm heyulası

ciır !,, Tehdit etmek onun nöbeti .. Rakibi komünizmle pençe pençeyedir ... Komü
nizm ki beynclın.ilel bir iddiadaydı; o bile alemşümul bir yayılma imkanı bulama 
yıp duraladığma göre, biribirine zıd menafili rejimler demek olan faşizmin kat'i 
bir zafer kazanacağından da şüphe edilse yeridir. Ancak, şimdi devir, onun inki
şaf devridir. 

Dikkati celbeden: mürteci cereyanların hücum halinde bulunmasıdır. Sol ce
nclı ise, tedafüi vaziyettedir. Bu, birincilerin daha kwvvet1i oldu.tunu göstermez 
mi? 

tnlalapçr telakkileri olan bir okuyucum dedi ki: 
- Bir deveye bir köpek hücum ederse, bu, köpeğin deveden kuvvetli olması 

manasına gelmez. Siz, yazılannu:da irticaın kuvvetini pek fazla gösteriyor, inkı
lapçı Amilleri anlatmıyorsunuz. İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan gibi 
memleketlerin sinelerinde, muhalif ve inkıIApçı 2ümreler, ıindirilmiş, fakat mah
vedilmemiş vaziyettedir. Her şeye rağmen İspanya henüz fa§istle§memiştir. 
Fransada, hük(lınet sollardadır. 1ngilteredeki, Amerikadaki demokrat kütlelerin 
kuvvet ve teşkilatı bütün azamet ve vakarile bekliyor .. Bunlan niçin tebarüz et
tirmeyip de mütemadiyen "devrimiz faşizm devril,, demeli? ... 

Elbette sol kuvvetler hala mevcuttur. Fakat komünistliğin ne mlistemle-o 
kelerin, ne de Orta Avrupa amele hareketlerinin, ı 917-1923 devrelerindeki is· 
tillcs vaziyetleri artık kalmamıı. taarruz kabiliyeti faşizme devredilmi§tir. Bir 
pıradoblu misalle faıizmin hücum kuvvetini küçültmek doğru olamaz. Daim! 
aldmfflarda bulunup cepheler kazana nm daha faik bir muharip olduğu sev
blcen'iıı bir mUtearifesidir. Ukin, hiçbir cihangirin ıimdiye kadar bütün dün· 
yayı fethedemediği gibi, timdi devrini yaşamakta olan fa§izm de, bir hadde ka· 
dar ,.anp kayaya çarpacak ve tedenni edecektir. 

Ama, ıunu tasdik etmeli: Avrupada bugün dolaşan tayf, komünizm değil, 

fmtbm beyulbıdır ... 

Yunanistan 
KomOnlstlerJe 

mücadele için bir 
kanun hazırladı 

Yunan hükfuncti komünistlerle kati 
şekilde mücadele edebilmek için çok 
şiddetli bir kanun hazırlamıştır. Bu 
kanunla komünistlerin her türlü 1çti
mn hıtr tn~,,·.VHfm1>lrt"' 'hn '"''" il,. mnn
kemeye verilip mahldını olan millkiye 
ve ordu mensuplarının bir daha dev
let hizmetinde kullanılamıyacağı tas
rih olunmaktadır. 

Aveınol 
Varın Romada 

bulunacak 
• 

Romada.n verilen bir habere göre 
Milletler cemiyeti umumi katibi Ave
nol yarm Rom.aya vasıl olarak Millet
ler cem1yeti asamblcsl:tin önümüzdeki 
topalntısı ruznamesi Urerinde Hariciye 
na.mile görüşecektir. Bu ruznamedc 
Ha.beş meselesi de vardır. 

4 eyDOıB 
Siv-asta büyük 

merasimle 
kutıuıandı 

Sivas 5 - Türk kurtuluşunun ilk 
adnm olan dört eylQl Sivas kongresi
nin devir senesi Sivaata fevkalade par
lak merasimle kutlulandı. Şehir baş
tanbaşa donanmış, Cumhuriyet ala
nında birçok taklar kurulmuştur. 

Merasime, varlığnmz tarihinin baş
langıcı olan lise binası önünde başlan
dı, nutuklar söylcnmiı ve geçit resmi 
ya.Pilınl§tır. 

Hüseyin Faruk T ANUR 

Musolinı Guksayı 
kabul etti 

Roma, 6 (A.A.) - Guksa dün Mu
solini tarafından kabul edilmiştir. 
Guksa, vaktile Negusün kendisine 
verdiği bütün nişanları ve bu arada 
aslan yeleli galnmanfosunu, MusolL 
niye tevdi eylemiştir. 

Sem .:ı otıst spair 
oldü 

Parfs, 8 (A.A.) - Sembolist şair 
Gustave Kahn 83 yaşında olduğu hal. 
de vefat etmiş~lr. 

Londra elçimiz 
yarın hareket 

edıyor 

HABER - Akşam Post.._ 

Dün Deniz Harp ol<ulunda 
merasim yapıldı 

KIRK SUBAY 
MEZUN OLDU 

Me~lYIUl1Uaır gece leüyıUıkada.da 
~nrr IQ)afo ~<ew~n~ ·<e'lttDD~rr 

KCÇCK 
HABERLER 
içeride: 
• U%UD mQddettenberl gehrlmJzde bulunan 

GUmrUkler Umum mUdUrü lıfahttıut Nedim 
)'atttl Alıkaraya gtdeCektir. 

• CQmrük Ba.§mUdUrU Mustafa Nuri pana 
71r1 gördWtten sonra Ankaraya gitmek tıze.. 
ı. bınlre gitmf§tlr. 

• K&balaf ıı.e.a mezunlan bet aıtt sene. 
denberi kurmak istedikleri cemiyet için dUn 

yeniden toplanmJflardır. DilD bit idare he. 
yeU ıteçttmfııUr. 

• Muamele vergisi tadilAtı için yarın kon 
Nrvecller, aa.lJ gUnU maknrnactlar, pergem

be gtln12 de lllattk fabrikatörleri ticaret oda.. 
mnda toplanaca1claraır. 

Atatürkün şereflendirdikleri tarihi 
salon bitılerce halk ta.rafmda.n gezile
rek gece de müsamereler ve balo veril
miştir. 

Hayvan Seırgnso 
15 eylQlda açıllyor 

Mezunen burada bulunan Lond- • El ve ev aaııaytl sergisine Bursadan lg_ 
ra büyük elçimiz :Fethi yarın Kösten- Urak edecekleri tesbit etmek Ur.ere aanayı 
ce yoluyla Londrnya hareket edecek_ mUtetUşl DAnlo Bursaya gitmiştir. 

VIHiyet baytar mtldürlUğUnce her 
Mne Edirnekapıdaki temizUk ahırla
nnda açı1an hayvan Mrpl bu sene 
on bet EJIU1de açılaeaktn. 

'O~ wBa ıUreeek olan sttglde bo. 
ja, tay, k•rak, laelder tefhir edile
eek, blrtnd, lklnd •e itrünrilere mü
kAf at nrflteıktlr. 

Ba aene 1500 llra mUkif at dağı. 
tılacaktn. 

Bir ~ocuk boJl"uldu 

tir. • Iktf!at vekıuett mUdUrlerlndcn SuphJ 

Yeni çöp arabaları 
işle meye başladı 

Belediyenin Avrupadan getirttiği asri 
çöp kamyonları birkaç gündenberi itle
nıeye Ye çöpleri toplamaya batlamışlar· 
dır. 

Arazi uzerine 
ikrazıarın faizleri 

inelirlldi 

Saba lzmirde Tilrk - Itaıyan ticareti hak. 
kında temaslar ve tetkikat yapmaktadır. 

• Hava hatta.mm sonu mUnaseebttle dUn 
Hava kurumu FaUb gubesl tarafından park 
ta bUyUk btr merasim yaptlmı§tır. 

• Se!Anik sergisine gidecek olan eoyalltn 
son partisi dUn sabah gönderilml§tlr. 

• Yeni kurulan mUze kimya lft.boratuvarı 
protes6r Afetin ilmi nezareti aıtmda EU eser 
lerlnl ternlzlemcğe başlamJ§tır. 

• Profesör Bakster Sultnnabmettekl eski 
Blzaruı sarayları hafı1yatınm bu seneki kıs. 
mmı b1Umılştır. 

• Ünlveriste ikmal lmtlba.ıtl&rı dUn bit. 
mlştir. Bu imtihanlarda muvaffak olanlar 
~ltahllere g'freceltlcrdlr. 

Dısarda: 

yon asker gönderdi ve ilci atet arasıno:: 
ka·1n -- • , . kaçır kt. 
çare bulaır.2dılar. 

Adis1b: ba şimdi cok karışıkt r. ~ :.

hirde ftaly::nların kağıt liret kullar 1 -
masını ·huri kt1malarından 

kıtlık vardır. Çünkü köylü bu ar
:lmiyor .:~ "Tlniyct etm:yor. İtil'. ·anı .. 

şehirde faşist teşkilatı kurarak kii
çük Habc~l ::ri bu suretle büyütme!< 

'l •ride H· ~·· bir 
h~ist ord ..:~u yapmak için uğraşıyo• · 
lar. 

-
u EYLÜL - 1936 ~ 

DorJ,ru nı~ 
,J ""'.! ,·9 uegı Ol_:--Alluın teri 

Kayboıan 
çocuk 

ve bnrr ~ab8 

paruuu temlii edebl1mek için çal 

ÇOcuğU hastaneye kaldu'ıDağa par& 
dL Doktor iki g1ln lçtııdc ya mUr, ya 
demfJU. Kurtuımuı lyt baktJm•fl!16 ~ 
n.kluftı. Hutaneye koıtum. Yer ,or. ~ 
ler Dllnyada hasta aahlbl yalnlz beD ~ l 
kL. Hastaneler dolmuıtu. GUnde on ur' 
olsa Od gUn için oğluma paralı bal 
kaldırmayı dllşllndUm. Doğni :Ylrrııl 
çalııutmı ltı sabJblne gittim: .1 
- Bana on be§ Ura lldQnç Yer1Jl. ~ 

hastaneye kaldıraeağım. Oğıuma .00 ;( 
timi yapayım. Kaldırmada.D ölilrıı' '"'L 
tenden çıkıncaya kadar viedan azs.tıl,;'1.. 
rfm, dedlm. Vermedi. Göz yaşlarım oıı 
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kalbini yumusatamadL Başka yerlere~~ 
vurdum. Tlrmf aenmdlr emek verdipllp-~ 
den ysrdDn görmeyen batk& yerden ,,r.• 
mi biç? lmkAn olmadı. Ve ıı<ıztın .klJl8ll 
iki g lln içinde gözllnü yumup Jittl. ~;, 

Hastaneye kaldırabllseyclim belki 4' 'I 
lecekU. Acaba kurtulma8I ihtıın.U ~ 
muydu? il'.. 

Size bu aattrıan yazmam glkAyet f~çl' 
dlr. Bu cemiyet içinde benim gtbt b8 
onun gibi 1f aalllplert çoktur. 10 ~ .,. ,; 
pulamadığl ıçtn oğlunu kaybedell _,ır'• 
ıstırabını yazmanız belki böyle il ,J ' 
ni, oğlunu, karısını ölUmden ıcurıarıı' 81'.f 
tıyen lgçllerlne on Ura ödUnç verdiJ'ISI .J 
rar. 'iP'" 

Biz bu mektuba başka bir tek 
ilave edemiycrn.lz. ~ 

Halk'n ı;v· 

Ressam ı 
Samnınının lb>caşıtl 

Beş metre 
yü ksekt:en ~ U' 
boyacı düştil 

Hamalba~ında oturan bina tJfil'"' 
rından Niko dün lstikl!l cad ""' 
İlyanın dükkanıru boyarken ıııu ll• 
sini kaybedip be§ metreden yere 
müştür. 

Bu sırada ressam Sami, Sef1!1et
konuıa1 konuıa dükkanın önünddllı' 
yarlarda. Niko reasam Sarninirı 
düşmüf, ikisi birden yere yu'lat 
lardır. ~ 

Niko muhtelif yerlerinden ağıt., Jll ti 
te, ressam Sami de sağ omuzun~ef'J...ı 
surette yaralanmıştır. Niko S' 
haatanesine kaldırılmı§, r~ _11 
muayeneye gönderilmittiı· r 

Sermedin de elbiseleri boyan., 
§İkayetçi olduğunu söylemi§tit· ptı! 

Bua&a llJeJ9 do&ru J'ındıklıda Salı
puarmda dmkt llnnit olan ve iıın.inin 
'.M'ehıntt olda&u anlaııtan 12 yaılann
.. 1ı1r .... 191mtt oldufu bir aırada 
mulrntmeti kesilerek feryada başlamış 
takat etraftan yetİ§illnceye kadar boğul 
muınır. (&5) 

Atlna, 6 (A.A.) - Gazeteler, ara
zi üzerine ikrazların faizlerini tndir· 
diğinden dolayı başbakan Metaksasr 
tebrik etmiştir. Zira kuraklıktan çok 
ziyade müteeMir olmuşlardır. Mınta. 
kalarr~ göre, ziraat bankası faizleri de 
yUzde yarımdan yüzde bir buçuğa ka· 
dar bir tenzilat yapmıştır. 

• Bulgar kraır ve krall~csf dUn saat 19 da 
lotyaya dönmO~lerdir. 

Hrı' · - ~etin l-ir muh<>r 
-nrıkla berltc. milliyet hissi~ i henüz 
miyorlar. 

İskele kurdurmadan boya f' 
i'· dükkan sahibi llya yakıalannutuf .. cJ,I, 

Ressam Samiye geçmiş oısuı:ı 



"••mu uıao B1F,0 n ını 
sözleırı 

~if .. Evet, belki .. Fakat "Beyni 
• diye karikatürleştirilen mür
en değildir. ''Komünist .. softa-

di)e hiciv olunan doktrinci sollar
da değil. Memleket istihsalatuiı 
•iınurlarma. peşkeş çekmek is
•'Llberal hainler,. den? .. Yok ha-

" 
~~- çenesi durmaz. Sağa atar, so
~; söylenir durur. Ve arada 

da nefsini murakabe edercesine 
"e dalar.. Kendi kendine söyle
Uş gibi mınldmıdığı duylllur: 

._ 'Şöyle böyle ama, bu rejim en mu
dır .. Başka herhangi biri, bu 

neticeleri alamayacağı gibi. 
ekett uçuruma bile sürüklerdi.. 

ğr_ .. • ,,. 

· ~ pek kısa. bir zaman geçmiş
:/' bu söylediklerini unutmuş gibi, 

~ a~ ağzını, yumar gözünü .. 
)rıı zamanda da, diğer devletc;i re

. ahvalini yakından takip et-
il'. Biliyor ki, oralarda, muha
aöz söyletmek değil, imada bile 

arına müsaade etmezler .. Ma
sUrgUn, mahkeme, idam, ya

taıLtun... Bu sebeple, ''Ah zavallı_ 
l'et ! ANn.ıpa.nm her yerinde kat-
:tl)or?,, diye söze başlayç serbes
Bağlar yahı:ıt sollar tarafından 

t edill~ini aleyhinde bulunuyor. 
.y. ,,. .. 

tıQ. bir dostumuz ııordu: 
.# "'I>evıetçi, milliyetçi, halkçı, laik, 

Pcı düsturların drşma çıkmama-
ltabn olmıya.cağını sen de söyleyip 

orsun. Buna rağmen tenkit hu
çenen kısılmıyor. Başka dev

?ejinılerde olsaydı şimdiye kadar 
lııtıhalefetini hayj!.tmla ooerdin .. 

b~~tı de bunu tasdik ediyorsun. 
~ki işte müreffeh bir hayat bi
~ ""'9•Yorsun, kimsenin sana. yan bak-

hile yok .. Nedir bu çeneni tutma
~ ... 

Côııerini yuındu. Gerinir gibi yapa
..:_ cı~rlerinl bol hava ile doldurdu: 
llcJı \~ l"~''\"'"·b-" ....... tv"" 'P"\14111,,., lleynınae ile munaleret yapı-

\.:A-klına estiğini söyliyebilmek! .. 
d Ul7Ult ihtiyaçtır!. Ve içtimai saha
.ş. ne mazhariyettir.. ÇünkU kötü 
tler arasında iyilerde olur ve bun-

' ~:rıerneğe sebebiyet verir .. Durun 
ll' okuduğumu anlatayım: Fran-

!ıluharnrlerinden biri, diktatörlUk 
eiretıwindcn birini gezmiş. Ora

\ lstipdattan bunalmış;-- hafiyeler
~bnış; bıktıncı yavan propagan

~ ~getirmiş .. Hasretle can at
~ it· hududuna girdiği vakit, 
~ 1 rahat bir nefes alarak, jandar-
~ h karşısma. geçmek ve: "Kahrol

tlrriyet! Kahrolsun Cumhuriyet! 
lsuıı parlamantarizm ! ,, diye ba
olmuş.. İşte, benim sağa sola 

alanm da bu kabildir: Hürri-
bı r.evkini tatmak istiyorum .. 

hakikt kıyıcı muhalefet! .. Ha-
·~ rejim değişsin de başkası gel

il ğim yok .. 

; fVl·NOl 

.,; ~aarif Vekili 
llftaya Ankaraya 

dUnflyor 

~ 

8ehrimizde bulunan Maarif Ve
~ffet Ankan dün Üniversiteye 
tk Ytiksek tedrisat müdürü Ceva. 
«.iştirak ettiği bir toplantıda bu. 
iftar. Toplantıda hukuk fakül
' lhtilkiye mektebinin dört se
~lması mevzuları Uzeriade 
llllü~tür. 
~f Vekili önümüzdeki hafta 
tar. dönecektir. 

HA~ - Akşam Posttı..-
,,------- --

~tifi\1 
Yüze yakın işÇi 

Murahhası 
DOn iş dairesi reisi başkanlığında 

bir toplantı yaptı 
Oşçn muır~liillhlaısoaırolf11aı nş kaınnuılfiltYJ 

· öza lhl ~<dl n u <dl D 
Şehrimizin muhtelif fabrikalarında 

amele ta~a.fından seçilmiş i§çi müte· 
hassısları clün saat 15 te ticaret oda
sında bir t~ plantı yapmışlardır. 

Top! ... ntıda yüze yakın işçi müte -
hassıs bulu:myordu. lr- dairesi reis: 
Enis Behi; toplantıyı açarak evvela 
bu memleketin ve milletin nasıl bir işd 
istediğini işaret ederek partinin tü· 
zilgünde i~çi için bulunan maddele
re de i~o:-et etmiş ve bundan sonra 
17 haziran 93 7 de mer'iyet mevkiin~ 
girecek olan yeni iş kanununun üzerin
de izahat vermeğe başlamıştır. Bu 
izahat esnasında Enis Behiç her fasıl 
hatta her madde üzerinde du
ruyor ve misaller getirerek işçinin bu 

, maddelere ~öre vaziyeti, maddenin niçin 
kanulduğunu, patronun vasfım anla-
byordu. 

Enis Behicin izahatı bitince işçiler' 
söz aJmağ.ı başladılar. İlk sözü bir 

·Posta 
ücretleri 
~sas o o s tYJ ıreitte 
tenzDD ednDdl 
Mektuplarınız kaç 
kuruşa gidecek 
Yeni ve tenzilatlı posta tarifesinin 

tatbikine bugün bei§lanacaktır. Yeni 
tarüe ile gerek mektup gerek posta 
ile nakil edilen diğer mevad üzerinde 

Tarifede şehir içi 20 grama kadc.r 
3 kuruşa il-dirilmiştir. Evvelce bu mek· 

berber al:ırak otuz iki senedir berber 
olduğunu ve çalışmaktan haftada bir 
defa bile 1ı:ocuklarının yüzünü göreme· 
eliğin söyiedı. 

Bir gct.ıson da bahşişlerin batron 
tarafmda·.1 almmas· ndan şikayet etti. 

Bir i~;i de son zamanlarda bazı fab
rikalar t.ırafından tatbik edilen umumi 
~ikayeti n:.ıcip olan ve gazetemizde de 

yazdtğınıı? gündeliğin mesai saatine 
göre deği~tirilmesinden bahsetti. Enis 
Behiç kanunun bu vasfa müsait olmadı

ğını ve patronun bundan hiç bir isti
fade teır.in edemiyeceğini anlattı. Ba

zı işçiler daha söz aldıktan sonra :;:. 
nis Behij dedi ki: 

"-İmtiyazsız bir milletiz. HükQ -
metimiz Halk hükumetidir. Doğrulukla 
vicdanlı çahşırsamz iş kanunun madde
leri sizin ıçın hakkınızı korumak içit". 
bir kılıç olur.,, 

Tramvay Şirketinin 
sermayeşi 

2a257a479 
Liraya 

çıkarılabilecek 
Tramvay şirketi esas mukavelena

mesinin altıncı maddesinin evvelce 

Nafia ve'<aletiyle şirket arasında ta -
karrür ede.:ı tadil edilmiş şekli Vekiller 
Heyetince tasdik edilmiştir. 

Yeni değişikliklere göre şirketin 
§imdiki sermayesi 1 ,450,027 Türk lirası 

iken bu strmaye yeni hiue aenedleri 
çıkarmak suretıyle 2,257,4 79 liraya 
kadar çık.ıırlabilecektir. ...., 

tuplar 4 kuruş idi. Ortaköy Şifa yurdu 
Kart~ostalların şimdiye kadar dört Dokt:>r Ahmet Asım Onur tarafın-' 

kuruş olan şehir içi ve dışı fiycı.tlan d an teı;is edilip şehrimizin cidden 
üç kuruşa indirilmiştir. 

en mükemmel, muntazam ve bedii bir 
Matbu kağıtlar, halledilmiş bilme- d · te avı müessisesi haline gelen "Ortaköy 

<.e, tebrik J..ağıtlan beş kelimeye kadar 
bir kuruştan 30 paraya indirilmiştir. şifa yurdu,, ' bugün yıl dönümünü ya

şamaktadır. 
Ticaret eşyası veya örneklerinden 

Doktor Onur, müessiscsinin es-50 gram •ıe kesrinden 1,50, en az ücret 
4,50 kuruştur. Posta havalelerinden kiden Ze'<iye Sultana aid bahçe olan 

büyük parkında, bu münasebetle dost . 
şimdiye kadar lira başına alman 1 ku-

larına, meslektaşlarına bir çay ziyafeti 
ruş 3 lirata kadar alınacak ve ondan verecektir. 
sonrası ı~ın birer kuruş alınacaktır. 

Muktedir ve müteşebbis nisaiyeci· 
Telgraf hdva1elerinde telgraf ücretinden mizi tebrik ve her türlü hastalıkları 
başka beş liraya kadar 5 kuruş bun-
dan sonra~ı için her 100 kuru~a 30 tedavi eden • ayni zamanda bir sana • 
paradır. toryum olan miiessisesinin uzun yıllar 

Abone kutulanmn seneliği umu- ayni muvaffakıyetle devam etmesini te-
menni ed;!riz. 

miyetle lj lira ve aylığt 60 kuruş olarak ----------------
tesbit edilmiştir. 

Paket nakliyatında yüzde 30 te-: 
zilat yapılm·stır. 

Veni muallimlerin 
taylnlerl 

Du sene muallim mekteplerinden 
mezun olan genç muallimlerin yeni 
vazifelerine tayinleri işi başlamıştır. 
Tayinler eylülün on beşine kadar bi. 
tecektir. Muallimlerden çocuğu ve
ya kardeşi orta mektep yeya lisede o
kumak mecburiyetinde olanlar bu 
mekteplerin bulunduğu yerlere, te. 
davi edilmek mecburiyetinde bulunan
lar hastahane olan yerlere tayin edi
leceklerdir. 

EylUI - 1936 
illeri 1SCS5 Cemazlyelfıhrr: 
Bıldırcın geöiml fırtınası 

ÜÜuc~in B~13ı 
lll :.IR 

,~ 4,05 12,13 115,50 18,36 20,11 3.47 
t!~o 9,30 15,37 9,15 12,00 1,34 9,1'..' 

1''f ~ 
~~ ~aşınızdan geçen aşk değildir 

(#ıt-1:) • ·ı ldıy . k d . . • .1 \. ıc 1~ -,u ımzası ı e a gumz me tupta enıyor kı: 

1Jd' ~ l'apmda çılgın gibi sevdim, şimdi yatımın (18) 

- ~ 1'19 1ra.rpma çok iyi kimselerin çıkmasına rağmen 
tıtl \ı C-- levemcmekteyim. Siz ne dersiniz.,, 

. "'-""" ABJMJZ - Görüyoruz ki a§k hakkında düşünce-
ıel1 tayet mahdut. 14 yatındaki bir ıenç kızın kalbinin 

aşk kelimesine hakiki manasını vermesine imkan yoktur. 

Bu ancak her genç kızın başından gexcn aşk dalgısmdan 

başka bir şey olamaz, daha yaşınızın 18 oluşu sizi bu gibi 

şeylere lakayt bırakıyor. Fakat daha sonraları aşkın ne ola 

cağını takdir edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur. l 

~~ 
...,.ımı11uıııttunuıunımuıııu•ııuur111111uııııtnun11nnuruımt1mntmmıı111m11n;ı1111 .... 

Gazete muhabirlerine 
müşküliit çıkarırız ... 

... Sonra da, onların meydana gelirdik leri 
eserlerin bir milli iftihar vtısilesi 

gelecek olduğunu g6rUrUz ••• Lakin 
sefer gene müşkülat •. 

PDalfDso~ Mart!:ca ırtıaırno.w~ 
, s'\ta ın lğ) lYI n (§!anır 

}'"unus Nadi, Gazi köprüeiinün ku
rulması münaseoctiylc şuyle yazıyor: 

' Hala Iıo:tanhul imarımn bir planı. , 
hir programı yapılamamıştır. Eğer 
lstanbulun hir imar plılnı yapılmış ol. 
saydı ihtimal ki Gazi köprüsünün de
mir duvar bir duba köprü yerine bir 
asma köprü olması tercih edilirdi. l<: 
işler! Bakanımızın: Biz de tetkik et. 
tik, l)Ugün için yapılabilecek budur, 
demesine rağmen .. Kabul ve itiraf et
mek lazımdır ki Istanbulun devam e. 
de-n imarı işi biraz gelişi güzel ve ras· 
gele yapılmaktadır. 

Eğer elimizde lstanbulun toplu 
bir planı olsa yapılacak işleri sıraya 
koymak, zaman mefhumu içinde şeh. 
rin alacağı müstakbel şekilleri şimdi
den bilmek mümkün olurdu. Bilgili 
faaliyet sözü isinde tstanbulun han • 
gi ekonomik sahalarda nasıl inkişaf 
edeceğini de göz önüne almak icap et· 
tiğini unutmamalıdır. Adeta denebL 
lir ki İstanbul şehri meselenin bu ta
rafını tamamen ihmal etmiş gibi bir 
vaziyettedir. 

lstanbulun imarına devlet de i~
tirak ediyor ,.e daha ziyade iştirak <'· 

debilir de .. Evkafın, iktisat ve Nafi. 
anın ve hemen bütün vekaletlerin J..;;. 
tanbul imanna ilave etmekte oiduk
Jarı ve daha fazlasiyle katabilecek 
leri mühim hisseler vardır. Şehir bun 
Iardan hakkile istifade edemiyor. 
Çünkü henüz kendisinin takarrür et· 
mfş geniş mikyasta bilgili bir progra. 
mı yoktur. Şehir işte varidatım ve 
masraflarım bunlar, ben bu dairede 
bir şeyler yapabilirim, diyip gitmekte
dir. Eğer elde program olsa bu va
ridatın artmıyacağı ve hele eldeki pa. 
ra ile daha semereli işler yapılmıya
cağı iddia olunamaz. O halde hüta
sa ederek İstanbul üzerinde şarbay. 
dan devlet merkezine kadar herkesin 
hfümü niyetle ~alıştığını ve beyhude 
tenkitçilere kadar herkesin hüsnü ni· 
yetle konuştuğunu kabul edelim. Ek
sik olan yegane şey geniş ölçüde bil. 
giye müstenit programdır. Bir de bu 
olsa ortada mesele kalmıyacaktır. 

Bspaınrya<dla 
kom lYı ın ns'ltoe ır 
Raü Necdet Meto, Tan'da 11azı. 

yor: 
1spanyadaki jdarenin artık filen 

sosyalistlerin ye komünistlerin eline 
geçtiğini yazmı~tık. Batta, sosyalist • 
terden ziyade komün:Stıerin eline di
yebiliriz. {:ünkü yeni kabinenin ikı 

başlıca rüknü Largo Caballero ve 
Prietodur'dur. Fakat, hükumetin ba:
şmr ve ruhunu sosyalist fırkasrnın 

ı,omünizme meyyal reislerinden Lar. 
go Caballero teşkil edecektir. 

Bu şahsiyetin iş başına ge~mesi 

bir mana daha ifade eder: 1\l:ıdric! 
hükumeti her ne bahasına ve her han
gi vasıta ile olursa olsun, mücadele
yi sonuna kadar idame ettirmeye ka. 
rar Yermiştir. 

:(. :ı: :(. 

Yalnız yeni hükumetin hariçte 
nasıl karş:lanacağı, mühim bir mese. 
le halini alacaktı.r. Bilhassa Fransa· 
da bugün iktidar mevkiinde bulunan 
halk cephesi taraftarlarının vaziyeti 
nezaket kC'.slx-decektir. Ye Buı·gosfa 
teşekkül eden muYakkat hükumetin 
Fransayı Madrid hükumetine yardım 
la ith?..m etmesi nahoş bir -;aziyet ya. 
l"atmıştır. Diğer taraftan İtalyanın 
hazı tehditleri .hatta Roma ile Berli
nin ı.spar:yada bir komiini~t idares i
ne tahammül edemi:receklerini heyar. 
etmekten çekinmemelC'ri siyasi rnzi. 
yeti gene karıştırabilir. Birkaç ~üne 
kadar ,·aziyet her halde daha iyi ta
rnzzuh edecektir. 

<;ezgin, Kururı'da yazıyor: 
"l\la tahari,, yC', bir b:ıh.ım da ıı yir

minci asrm ''Kleopatra., sı denil<>hilir. 
O da genç, giizel, giirbüz fış•klarmı 

öliime sürüklemiş, hiyanetle lekele. 
mi~ti. Tarihin altın zırhlı .. Anturnn,, ı 
gibi ~ üzlcrce iiniformalı zabit, onun 
uğrunda şandan, şereften, hattit na
mus ,.c candan geçmişlerdi. Bu zehir
li Hint. gonca~ı. hangi göğüste açıl. 
dıysa, altında on mat. yaraları da bir
likte açtı. Yer yüzünde bırakhğı iz, 
o kadar derindir ki ölümünden yıllar-
ca sonra da kurbanlar•nın korkunç • 
sonları dillere destan oluyor. 

Dün, l<;panya karışıklıklarını an. 
latan uzunca bir yazıyı okurken, kar
şıma gene bu kadın ~ıktı. Matahari
nin son sevgilisi, onu ölümden kur. 
taı·amaymca, şatolarını, yatlar.nı, o
tomobiilerini masal kahramanlarının 
foragatiyle teperek bir manastıra gö-
mülmü şimiş. Haı;ı güzel, ve genç 
yüzünde anlaşılmaz bir hüzün tatlı. 
lığı seziler. bu adam, ip kuşağı, geniş 
kukuletası ve bol cübbesiyle canlı bir 
feHiketi andırıyor. 

Kadın. onu sevse idi, bu haHere 
acımıyaca}:tım. Gerçek bir se,·ginin 
layık olmadığı hiç bir şc) ) oh.it r. I-\ı
kat Matahari bir casustu. Kalgi yok
tu. 

Gaı:?Z~t~«:ftv.ce 
md:lışklYı naı'le 

çokarrmaımaDo! 
Bürluın Calıit, Açık Söz'de uazı

yor: 
Sekizinci Edvardın İstanbul ziya. 

ı·etine ait dünkü gazetelerde çıkan re. 
simlere dikkat ettiniz mi? Bu fotoğ
raflardan biri o kadar dikkate değer 
ki çerçeve1ernip Milletler Cemiyetinin 
müzakere salonuna asılmak üzere Is
viçreye gönderilse yeridir. 

Sa Majeste Edvard denizden ka. 
raya Çikarl<en Atatürk haşmetli mL..a
firini elir.clen tutmuş karaya çıkması 
için yardım ediyor. Britanya Kralı 
ve Hindistan İmparatoru ile Türkiye 
Cumur Reisinin, Türklerin Reisinin 
denizden Ye karadan birbirine uzanan 
elleri Şark ve Avrupa sulhu hesab1-
na bin bir kongreden kuvvetli bir se. 
l:imet ,.e sıhhat remzidir. 

~ . . 
Evet, bu resim çok güzeldir. Da

lıa da ne lıoş güzel J"(?Simler çekilmiş
tir. Türk gazcteci.~i, havadis 'iVerrtU>k 
lıususunda da doğrusu ı·azifesini miL 

kemmclen görmüşWr. Ve mRseUibu 
resimler bir albüm haline getirilip, 
lngiliz Kralına, bütün millet tamfrn
dan lıediııc edilecektir. Tiirk matbu
atında gi;st.eri/.en dikkatli altiJ.·rıda, ge. 
ne, Tiirk milletinin yüzünü ağartan 
bir ı·aziyellir. 

Fakat bir de, Türk gazeterileri
nin, fotoğnalçılı[lrının bunları elde et
mek için uğradıkları müşkültitı diişü. 
nün. Yalıudil.erin, Almanlardan gör-
dükleri eziuet, bu gilJi resmi ve mü irim 
işlerde bizim l.ıuşıbştığımız müşkü
UUa nazaran lıiçtir. Bir gün, yağ. 

murtu bir meraı;inu!e gazete mulıabir 
ve fofoğrofçıı~ma barınacak bir yer 
rıöstııri[m('Z. Başka bir gün, herkese 
söylC'nen bariz bir lzakiT-.at, yalnız ga
::ctecid.en saklanır. Daha ertesi gün 
{!Özümiizü "e kulağımızı en canlı rmrn
::ara ı·e lzadiseler&n miimklin merte. 
1'e ttzaiJa atmrık içirı bir gayret sar
i edildiğini esefle görürilz. 

Fakat işte, Tür kga::etedsi, ,,en• 
ı·azifesİJli Jlapıyor ve bıt milli hir i'· 
tih.ar vesilesi olmaktadır. 

Hat. Sür 
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Büyük misafirimiz Kar1smı balta 
Bütün millete kendini sevdirmiş ile öldüren 

ispanya isyan 

• 

demokrat bir kraldtr ag~~. ı -., 
Sc~zinci Edvard 23 haziran 1894 de 

<lc&m111tur. 1902 de, sekiz yatında iken 
t.ıhsil hayatına başladı ve 1907 de, de· 
niıe kartı duy4uju büyük ve SÖQJJ• 
s~vgi bu beş senelik zamanda onu Os
born gemisine 2 sene muvaff akiyetle Jaiz 
met eö:ebile::ek kadar ~l&i sahibi et-

l '.H 1 de Dor.nut bahriye mektebini 
ç k ıyi bir derece ile bitirdi ve bu tarih 
t~ ıeamen ingıltere veliahdi ilan oluna
rak Prens Dögal ünvanmı aldı. 

Bir müddet Pariste kalarak fransızca 
ve Fransız ta · · ile me1eul olan Prens 
dö Oal memleketine dönfince Magdaben 
kollejine devam etti. Prens d:S Gal bura
da talebeliğin bütün şartlan içinde ya
şadı. Astı ve tam bir İngiliz genci sıfa
tile sevdiği spor etlencelerlne iftirak 
etti. Tatillerin. eyahatle tesiriyordu. 
Bu ırada Almanyay3', Norveçe, Dani -
anulcaya gitti. 

1916 da Akdneiz sefer heyeti kurma· 
da bulunan preaısin talebelik hayatına 

nihayet verdt Askerlik vazifeaine Elet' 
te bulunan birinci tabur nıutbimlili ile 
bagladı. Sonra Franaadakl tnailia kuv
vetleri bqkumandamnın yaveri oldu. 
Flandrda ve birçQk harp cephelerinde 
saiııtı. Prens dö Gal bu harp yıllarında 
tanı biı' asker h\lviyeti içinde kendini 
ıiSsterir. 

1y16 da Akdeniz aefer heyeti kurma· 
yma tayin olunarak Mıaıra ıltti. Da
nü;te ttalyaya ulradı ve Uduide umumi 

seyahatleri J00.000 mil tutmaktadır. 
• 1'raliçe Viktorya, hınüa dön yatın 

da iken onu "cici ve dost tavırlı bir ço
cuk,, diyı tavsif e~iftir. 

• Sekiiznci Edvard, hakikati halde 
tnıiltert tahtına çıAn Edvartlann se .. 
kizinciıi değil, on birincisidir. tngilte • 
rede krallık yapımı Üf Edvard daha var 
dır ki bunlar da (yaşlı Edvard), (Sehid 
Edvard), <tftirafçı Edvard) adlarile tarl 
he geçmitlcrdlr. 

• Sekizinci Edvard, henü.ı çok küçük 
bir yaıta iken, ölen büyük annesi kraliçe 
Viktoryanın ahirette ne mevki alacağı
ru mUrebbiyeslne sordu. Milrebbb'esi: 

- Meleklerden sonraki mertebede 
mevki alacak .. 

Cevabına biraz dUıündilktcn sonra 
ıu mukabelede bulundu: 

- BUyilk annemin meleklerin arka • 
sından gidecetlni zannetmenılttlm 1 

• Halk, Sekl.ıinel Ed•ardı veliahdJiği 
zamanında sade, alellde ve herkes gibi 
bir adam oldutu için •nerdl. Sekiıslnci 
Rdvard da can •dacı tlrenltrden hiç 
hoıtınmazdı. 

• Sekizinci EdvardıA kitaplarla bap 
pek bot delildir. BUtiln bildlklerlni dün 
ya ile doğrudan doğruya temasından 
aırenmittir. 

1921 de Yorktan eerglalıll organize 
edenler• flyle yaıauıtır: ''8Wıadir PP" 
ka ft manim latemem, tat ve beton 
ıİrmeJr ltdyorwa. tnun 11Smell latl10-
rum.,. 

kararglhı ziyaret etti. Buradan Jl'ransa· -------------
ya eeçerek ıngtuz kunetlerine utlhak Maiestenin 
etti ve !- p bit' .ı~eye kadar cephelerde 'I 

üzere aldığı kumqı dt~mediji tem ara 

mızda kıaa bir aiıı lcavpm Qlcl\I, --
disi y~da Y•tıyordv. Kavga Uzeri
ne kalkıp öteki ecWlakl puklarm ya
nma gitti. Ben kencilelnıe tekrar: 

- Artı1' tiltUn depo8U!ı&. gltnıiy. 
ceUin ! dedim. Fenalık yaptıfnıdan 

§tlpheleniyordum! .. Bunun berine ba
p-arak: 

- Senin gözilJıiln önünde ya.paca
fmı, ne yapabiliraiıı dedi. 

Bunun üzerine, hiddetlnıden eUme 
geçen keeeri Jcarunm kafasma vur. 
clımı, sonra öldU. 

Bundan aonra ~Ulin km Halime 
eaJUt olarak dinlenmit ve fuıı1an aöy
lemittir: 

- O ıUn aınıemle babam bir entari 
meselesi ytlzUnden ~avp et.Jler. A1:1· 
ııem b&bamm ya~ -~arak 
blzinı yanımıza ıcldi ve u111du. 2irden 
annemin kolunun y\t&Ume çarpmuile 
uyandım. Kan içiııc:\e idi. ~bam elinde 
bir keser annemin 'batma wruyordu. 
'3unu görünce: 

- Yazık deiil m1 baba? di1e hv· 
km!ım. Ne ioin VW'\l)'or&un? 

Bmnuı Uzerine baiıa döae..-ln 
- Size böyle annenin !1m&ılıu "1l ! 

Sus, ,oba seııt de lSldtırnrnm, d~ 
Bende ketbrü aesJml kestim. Amle-
mln ıimcllye kadar hi~blr fenalığını 
görmedi1', nanıuaJq bir k~. 
MuhakeıQe lNall~ birine diğer P.· 

bitler de~ IQDI'& .. a bir 
gUne taUk edilmiştir. doıa1tr. Birçok harplere girdi. gezı·ntı·ıerı· 

ı 919 da, harp sonunda tnglltereye 
dönüı prens dö Gal için yeni bir phı- ( a., tualı l lnd•> Artan f ıtlfade . 
ma devresinin bıtlanııcı olmuıtu. Bil • Sir Preui Lorea ele Hfaret •utiJle edecekler 5 bip •••• 
tUn dünya gibi tngiltere domlaycınlan 1a&a rtfaQt e$tııaiftlr. 

Viyana 1 (A~.) -.. a..ı ....... 
da harpten y:prırnmıı olarak sıJanıtlar· P•l'll otıl•• ,..... ·f>O"Ua Ji'JIYOt: 29 temanıa aıileuif 
dı, Bu büyült imha bolUfl""""'l t.ci- Saat 9 4a 1ata clöaea Kral 11aı b&dlaeleri Userine tehir olunan idari 
alannı, içinde yapyarak, glSrmtıı olan 10 ela Parketele relerek daha enel af, afusto. ayı zarfında dalıill 

( BGftGra/ı l İnCtÜ) 
prida bizi tcrkcden ilk adalll olmuıtur. 
Ve bundan Uc etin ınel ailesine refa -
kat etmek bahanesile Fransaya gitmiı
tir, 8ir dfha da dönmemiıtir. Diğer ta
nftu ileri brakollarda bozıuncular 
askerlerimiz arasına girerek artık hiç
bir ümit kalıNdıjmı ~U,trtlc firara 
teıvik etmitlcrdir. Sekiz kitilik bir man
itam altmıt saat müddetle Sen Marci-1 
al burcunu mOct.ıu .-qtir. Yeı1mize 
otuz dört kiti getirildi ve bunlar iki sa
at IORN teslim oldular. Bize ihanet e
dilmittir.,, İIW\Ul IOR müdafileri müt&
ıqdiyen laiyanetten bahaetmoktedider. 

Ho~tta halkç• cephe arNQla& bile .-ar 
tiıtlerden iyi biı tarı:da bahsodilmiyor. 
Ve bunt.r tebri ve billutua ııaH vakti 
yerinde olanlara ait evleri Qlden 1alc
mıı olmakla ittiham tdiliyorlQ, 

DUn ıece uat ı3,15 te atı k\lvve'1er 
henilz beynelmilel köprüyü lfpl etme
mittiler. ......................... 

Bordeaua i (4.A.) - ı~..._ •'1~u. 
tundaıı biru en.& ~ı.Jda iııw.W J'r .. 
saya Utka eclen bülı5ilawt taraftan ıoe 
milia dijn alcpm bqraya ıeimitW.• 
Bunı.n bAmil ou treıı ağır aj&r is• 

taıyona girmiıtir. Aalltrl iwıoııı.nn 

lqpılannda atkerlcr 1ıalk 'fflloailnt 
men•up ılvillerle ~yana daJNJQılafdı. 
Trendekiler hep bir aiızdan :rapaın 

Fran~ diye ba&ınmflar "9 Wr emir il· 
serine sUratle tr-.deaı İDIQİlludir. Çok 
1orıun olmalanna raimea IMaalar laaaar 
diğer bir ırenc Wn~itlordlt. tıtaayonda 
duran llaaı 11adaJ.na tamdık simalar 
:lraıpında ı.ı,.ı.n iptiUJordll. 
M~ll b1rW •eıalt* Jıh 
··- buıııı '" 11bab ka11-tW. Sakat 

tıktlt BmHıona lidf1otm. Bellobladan 
bu ...._ •Tft*· Satt fedl llCıılelerin· 
de idi. Karpmzdakiltr hQitE eten pek 
ç.anular .e utık makanaset edmıez
dik.,. 

Dii'r lrif nıilit w ~ trund• 
ld Wı: evlere Ciritbü ~tmlUiUnii t1$7le .. 
mit. bunlamı adedin! 3000 t.daı teJı .. 
mlft etmlftlt. Bu adam Wlhıfl• iaJUl1 

rı:~ı;\J. i,Jıı,,.p.Jpvrpn1P'4J•nıun baıladığ luıarJablmJ\ ............ l 1-~.~--~t;·~·~~~~=.:·= ....... nı.n .. Aldiıct .. .4.A~... --'"' .. 
11'f11rbw· ~""4w.._.-.rr.ı-.-....-..-· -.~r...lftltt;. .... fldtteen ıatbik olunacaktır. Bit 

-Mno'\t•ftF.o cok tvi idar• 
Ttmfd 1>ft koaıparthnWftda kucaps 

da ı ı aylık bir ~actık buhı1lan •e koca· 
smdan aynlmak istetrdJen bit kactm git .. ..,,., ..... 

bu dünya parçatannı teker teker doiaı- Aziz mfMffrlmiz bo esnada 11ti- seneye kadar tdar1 cezalara sarptıntan .. 
tı ı l~Mdada harp •~>nunda imparator- •~rt bir elblıııe ve lteyaz thllet fly- tarla tecrit bmpJ.nndl b"1ıuı•undan 
tuta sevgi 9e bıağlıh!t dlriltmele ve ınlı1er•t. Te•rlflerlntf ott!lla •rıta- Mltld ..,,._, nıahputlat •fttft lstltade 
yaç:ıttnayı muvaffak olad ontaa •evimli aındakl laalk krt.dllerlnl §ltMJ• al- ıd811~. -.ıam M1Jll 1.et bin 
t~bcssilmll ve insan kalbi olduğuftll 16y kıflbalfbt. llll6lr tahmin ldllmGMdlr. 
lemtll hakikatin bir lfadtsldlt. 

1Ut 19,U ti weı, ~ttpipa W .. .. 
talonya iltilcaın......_ lw'elltt ....... . 

Attık P~• d& Gali bUth tn1n1z 
dcmllıt)'6nUnna bpb'&tothıp pHltlji 
nl dafıUn ktytnetll bir~ olank 
görUyôflb: Yeni Ztllttdaya, Ctatabl 
Afrikayı, Hindia,.M rlttl. Bu Itri ta
mamlandıktan aoııta bUtUn dütt~yı do
la"1: Jıp0nyayı, ~tnıip Aftıerikasını, 
Birle~ik Am•rika ddVletlıtini gudi. 

J tıs c!• Ctnup AftUııHmda hft ev 
H1•hıttrade iken lMMaı 8. lıl. B••l11c· 
Jotjuft llla•laılmaM tbetl.nı tnMtltll ·• 
ne ditıdU. :su •tada. ıs ~ lf tr• 
yayı dalaft!Ut, tfftWMı ıann-.. tntanlı• 
..,. &aı.tet v• ıtttıraplaruurı ttbepl4trini 
&lttntbit elpn ft lrlmD bil' inMn ol • 
muıtu. 

tıtc prens 48 Qal 1tu ebilnu ve tam 
llir llevlet tefi bi1viy~e sahip olarak. 
21i1dncikirion036 da ve 4a ,apnda Se
kiıbıcı tCdvard adiyle !Jtitanya impara• 
torlup tahtının imparatotu oldu. 

Kral F..dvard 1760 dınberi ilk defa 
fngiltere tahtıqa çıkan beklr bir kral

. dır. 
f ngilterede ve fngiliz dominyonJann., 

da yapyan kütleler hiç bir vakit Wr 
kımseyi onu sevdikleri kadar sevmemiş
lerdir. ftsizler ldübü onun eıeridit. lt
siz erkek ve kadınlar ipizliğin sefaletin· 
den kurtulmak için bu ldUbe gelirler1 

yetlet, içer1er, plta1aşıt1ar ~e lı:ettdD~ 
rittl doct bir uuı!dt içinde bulut1afdı, 
9tltfzitıcl :&:ı.atd, ,uıer ,nzn ne bu 
ltlilpterl ııyartt e&!t. i ....... 1, ıW,nr. 
HM1t1111e amdqhlr e .. r. Mden n • 
1t1l11rma ifterl• falditet'ln MfD ~ttfinl 
ıi1Uft eder, ..,..idin•• llltifadf nerelt 
Jıaerlle.e yardnn41a W.ne.e- ..... r. 

Kendittai iHir• " aıneı.,.. "'9 Wat 
u..ır. lôllinıi Bdnnl bit ~ 
harp MftU lnsUtertllÜ\dt menfi bir .~ 
le hlrelletinin iSnlnne PflDll• te~ 1NI• 
poa mnaffak oldnafttU. 

Kralın llu•-.atlerl 
• SeJmlttel ıw.antm lfff ~W 

pytt .lftrltMlr. •••tllfn 'onlOD• 
.._. _,.. ... w tine ta6e ü)lffuı 
eder. 

• Seldlılncl Edvardm IOll H)'8hatlna 
._ ene! )'apdan haalıa el e bOtttlB 

ıil 'Gliı 1 ;; AICiA# i!A i 7 , PP ;:; P 
....... ıeulliir•t.a ara11••• Park o. iki tdllr Mit• ..... 
teldea ayrıhaııtar4ır. •ı.1rgM 5 (A.A.) - Jlaey..ıı.t INv .. 

• • • •etler Cati8 .na,etidd• JletllM •• liot 

Ali.kadar ve salahiyetli ınahafil- claita,. iıfıtl ftadtln •• 1Hlblle4an Se11 
den •ert~tt ma14Jllata rire, aziı mi- itbutiJ•nt ı•tme•t• elan ltir .ali• ~ 
affrtınft Sekttlfltl !dvard, memleke. lua •aimete ulwatau~. A)'Ai ı.u-vı 
tfmlzdekf seyatuatterf•den fevkatlde wtler Tekdo vili,eıind• Ate&.- Mad 
tnflftftoft olddkli.fıllı ve çok ılzel in- rit hillct\mtıine ai' qaiUreıeı.ri maj1flp 
Ubalar taşıdıklannı müteaddit iter~ etmifleı ve MaJork ..... çıka&\ ıtaıa .. 
)tf .. , •• •t•ltfetcllt. lonya ınili$1erini wkıu npwlar• biAip 

Allı mfaaflrindl, 1Jl11'u. ewel. kaçmaia 1114!Cbur etmlflerdir. Na&J'ODI"' 
ttl pceki iner alaynlda 401C 1nateu.. tiıt kuvvetler Ttlevara ınuharebetio4ct 
ils olmqlar n ı.taabulo ıouı .. h.. ıs top ele ıeçlrmiıtadir. 
tabiyle Wr""9 R •• ... nrı pee H18'Qmet allenları taplqor 
geç vakte kadar tema.sa•a m11raı Ba™1°" s (/..A..) -llükWM\ beıf 

._ Ben bayatnnda bu klc1At ğl .. • ne tekilde otuna olsun bau. eU.WS• 
MI Wı .... Ji ..... •• Mtnllftfla.,. altın bulundurııuasını aıeı\etınittir· ffer • 
4tınltlerdlr. kea ellerift4ekt altınlatı :\.tc"laftya bUkQ 

llllft11•t dM11.ftt m•=arıa a.lh ıııetmc tcllimc mcc;burd11t. 
...... J. 11! '"' ............ batll 

Md1suat Umum MOdUrliiP, ldflb Londrad&kl 5 - ı,,_19da kurulmu• 
•ittik elçilill \'asıtalde muhteH91 ei.ı olan yeni kabine, ecdtbf sefirl~r tara ~ 
ldriıftizt! btıtlbul mttttattlarına -.vı fın4ln katbi lneaftltettli'm•lc i~İft vuku4 

"ft kabı eeyliıı derisi etrafı ciimilt ttr• btılaft ftlllflWtı, btl'J) ~ftdttl ba)'lf 
t~•H bit ı1b8m1e ı. Turq'lt~ Kell1ill• t11neıetet1e uttıııcılt 9aktt olma41lm• 
aıecmuaaınm Wı lııohkeiyonunu he..,cı ıayttyetek teddttftıitdt· 

lflğCZiz n/Mcl'lttt' .. · ıiıı 1:tlplllftdül ,.. 'ı*• Alftet tatafından wtfttn bir llaberf 
.,... Albihbln --~• tn&ınıee oı.taıc gere. ya~ltıt blr dattt hıtblftdt ldtkt\• 

Dalla mel otel Kel~n Mr 1a.ar. ,_..... fk fL.....'"f ba ı 

J
-'·aL-Jda -•li• ka"ta ren•tt1nt (Daldli,. .,•lltlett lflflftdt Umudı lılll mete aft i ta!ıte uuı t un llltfttt. 
,,_ - ~~- 11 •üıliii taralıftÜll a. 11. Xft1 a.•tfd' A•fter t .. HM Ol•Mtll ... 

ve yemekte ne gibi yeril ,....ı.ıe, re. ı ı.....a. 
nlllp içkiler t~ildlğiai sormuıtur. Kral ı, lftdlWl, ft161 fj6) ıbareti ~· Madrtt. 6 - 'r•tıvthi df 1';j-1d 

~m~~n~~~•~b.~i'i·~~~~~~~~~~~~~hiUikinimiei•~M~u~~~tti~~Yi~iHi4i~~~~ 
buırla••1' remekler JiJMelderinl. ~ 
Tirli ifldet if9eeklerlai llİ1li7erek bit 
ee•lle ~ler.ı,. Kral, tlfele
ri liı.erlade ıunatm •1 ipretl airUle* ıtı 1917 1 
Kanhisar ..,.a• terci heu.Jt ve b• ..._. .. _. t e1'tl .......... ,......,. ......... 
Hf1Ut dU•r•••• - iyi HY11 oldatwn• 1 
IÖJl•miftir. Jlahtere• •laaf1rlmlt 1 V 
(ok be19adlkleri bir alaturka ka'9vt 

u. ,...ekl•rlM .. n.a,• ver••t1•rdir DIX'in yn dıkl n 
Sa MaJ•te Kn1. saate•cle olduk· 

lan için da ... t•emetle beraber be. K b h d t 
raberiaöld JAr• n Ll1dller mUttad~ 8 raman 8 v u 
dit •etalar daua kalllmıılar•ır • J 

Ad• mlaftrimlı. alaturka kah• FllMlle ae1ıaeaktır 
veden pek hetlaadıkJırı lçln airar• ~u. •tnl me\ta':Tı i tn ıyt Umhttr veren bir A,IC .... LUM "-· MUltlt 
ne mlteaddit kereler lpalıttr. ·~--r ....... IWldlr 
~ Kral. mat ranada iaalk••a 

llalMtffllnljllt. ................ •m ttlll..-
ffendlye, 6 <Havadan) 

~iler dtlıı rece Gau.te 
terlredcrek till{!k bir rmı tJt 
ntieı etmiflerdtr. Allter Pulll' 
22 de, hiçbir mukavemete marOI 
sızın alımtJar6r. 

.... nisthr, tet.ine .,.. 

!an 300 llftl1i iden etMftlc-
,. ........... • n ... ••• 

fatı.. f (A..A.) - Kar. 
c11rm1v: 

ruwı.~r·u· 
M.. P&ıı°"toa'a bir bıeff 
••~· Swtan baeq 
ı.•eıkıe4iı~ 

NUW. maa ...... ...-flC 
mucibince, imparatorlutum 

~·•• ...U olaa •t w.r 
ıw• -1fak ~ klllUW~ 
1lt bir kkflıa Ue _..iıor_. 

te\tıt. \Mılqn~ olcl 
..IUıa•tl 4"Jqaeie .ah....,,...-j 
...,... .. ,., W..•t etaeMP'!'.'. 

alt •cltrll. '~ .... 
he4elerln m..- albna alı 
fil latlktlaaıut hlı:la~ 
ahı ....,nnırednl U•I• ecf 
•• aırı .arclır. .... ,_ .... .................. 

....., t - ttabw1' •~ 
alllkriıt Mtııef...,_ tldo 
~ ............ .. 
ıı.ı,.a aut-- rr ... ..ıana. _.il' 

~ raptı&- "'° "'...,... •üi• eı.nekte4if. ..... ,.._ ...... .............. 
Polt. l~ t ,.a..a aiıılıııı9'11J;J 

llllt clmMalerı wı. ........ 
...... y ... ,...... ...... 
larm bakiyesi aall.._.IM 
~ kopartılmaktadıt· 

JSUr fqıgı Ctn111!1, IG 

rlft ~; p1Jl1' .. 
çalıııyorlar. l'raııaız ve d 
.,._..f~ln,a-...tllll~ 

talıkta geliı--. ... ~::.~ 
.u.leriQi çektltllıü ltm '*""' 
kaomUWırtu. 

0.-MriM. ...... 
...W.,aAlt.r ~· 
a.Nerlsl lllUaltıuu Mil 

~· --~-· t...ı.illı Uk Mtiprlar. 
mızı berelerile dolaşlfO'• 
toplar~ _....,&lltr .. 

Blltttn btıtUa ,.....,. 
amda bile. hiçbir yıkmtJYa 
l'lplJll aınmuuı ~· 
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Yazan 

Hortlak 
Niyazi Ahmet 

ı._ '-t hekim, lltratma toplanan lbtlyar-ı 
'il hitaben: 
U - Dostlarım, diye söze başladı. 
Zffiınc JdÜhim bir vazife almış bulu

llııyor~m . Size kederli bir hadisenin 
~ bttlduğunu ı~ytemek isterim . 

'Piniz sndftfnlz Hamdi baba anar
._ öldü. 

Oeçen puar lzinli çıktıjı sırada 

h&da bir artma nöbeti geçirdi Ce· 
""11 hastahaneye getirilmişti. Biraz 
lonra ameliyathanede te§hir edilecek 
lia de birer birer önünden geçeceksi-
lliz. Eminim ki, hiç biriniz bu olüyC' 
~ ıon olan vazifeyi yapmaktan 
teldnmiyecekeiniz. Hamdi baba mınn- 1 
~ bir §ahsiyetti. O her şeyi ile bize 
'ihnune olmal·, ve her zaman hatıras. 
"-ınrzda mılmalıdır. 

Sertabip hitabesinde pek heye-
Clnlı görünmüyordu. Odasına gitti 
lliisterihti: Çünkü hitabesinin tr.uvaf
~etinden emindi. Çünkü. Hamdi 
babanın ölümünden mUteessir olduğu 
il& herkesi ikna etmi§ti. 

Öğledensonra, bütün hastahane: 
Jı.ııa hıçkmklarla ölüniin önfittden 
birer birer geçtiler. İhtiyarlraın yü
ıtlnde yakın bir felaketin müphem en 

C!iıesi okunmakta idi. "Allah rahmet 
trlcsin!,, sözünü ihtiyar insanların 
'<•·ı 0 üm onun için, bana göre değil!., ima-
lliyte söylediklerini, bizzat ihtiyar o-

lanlar kolayca kabul ederler. Ara-
1-rında, Fatiha, daha birçok sureleri 
~§tan aıafl okuyanlar da yok de· 
&ildi. Hasta bakJCI hemfire ölOntin 
hnında uzunca kalanlan, kolundan 
tutup, kulağına bir şeyler haüdıyarak 
kapıya kadar geçiriyordu. 

Bu işler olurken, Hamdi babe da 
cfcnleri içinde , uzanmıı olduiu ame· 
ij .. • - • . .• -- ~ 

• caU ,:aman taşa çarparqk şişen elin 
ır sarrı Ue aanlmıftı. Hamdi baba 
~

1

ki qlıiden müıııtaz l::ıeahaiyetti; 
.. akat, biraz kaba, buna mukabil ho~ 
"<>hbet bir adamdı . Yüzünde bi~ n~ 
"İ tazelik vardı; Hastahaneden çı-
lcarken tuvaletini yapmağı unutma-
l!Jııtt. 

Sertabip , ölUmUn ne suretle vaki 
Oldufu hakJrmda malumat edinmek 
~ere şehre inmişti. Hamdi babanın 

meyhaneden çıbrlren füceten 
İSJdüfünii öirenmijti. 

Havadia ağız• 
dan ağıza dola§ıyordu 

- Ölü hortlamıt 1 aın h')rtla!ll·, ! 
Hamdi babanın bulunduğu "da· 

ya geldiler . O , gene pşkın, ve 
boş gözlerle etrafındakilere bakmakta 
idi: 

- Peki. ne var? ne var, söyJ!yin ! 
diyordu. 

Birisi 

- Sen ölmcıııq miydin? dedi. 
- Nasıl! 11e diye ble<ekm:ıinı? ıı: 

suz ,..J c'u~umu s,iy'cn:zC:ira u. 

:nek ı~ · · ..... yoı !Jrr 1 

Herkes biri' :rine: "Susadı~nı 

söylüyor.,, cümlesini fısıldıyordu. 
Hastal:ırdan biri bir şi~e su getir· 

mek ıçın gittiği srrada, kalaba • 

hkta bf r hareket o!da. Sertabip gel· 
mi§ti. Redingotunn aceledm pijaması· 
nın üstüne giymifti. Ameliyat ma• 
saaı üstünde oturan Hamdi babaya 
§a;jkın ŞD.§kın bakarak: 

- Nasıl olur • nasıl olur 1 diyordu. 
Hamdi baba kendine ıelmitti. Dok· 

tora: 

- Merhaba doktor! ne var ne 
yok? diye hatır soruyordu. 

. Doktor da : 

- Sen b1memf~ miydb? cliye sor· 
du. 

Hamdi baba: 

- Allah qkına, hepini% benim 
ölümümle mi aklının bozdunuz? diyor 
du. Hayır, ölmedim ve ölmeğe de 
niyetim yok. Hatta kendimi basta bile 
bulmuyorum. 

Herkesin kalbi heyecanla çarp • 
makta idi. bir kaçı: 

-Yap, Hamdi baba! diye de ba 
ğırıyordu. 

Doktor bir hareketle hepsini au• .................. ~ ...... 
idi ve boğuluyor gibiydi: 

- Demek ölqıediniz ! sizi caddede 
CJfft buluyorlar, Halba ki, ıiz atmecHğt. 
nizi iddia ediyorsunu2 I Ent, emin o • 
hın, anlayamıyorum. tptiyor musu
nuz, beAim ~inlerle teytaDlatla bqım 
ho1 deiill 

Bu~ünden itibaren •ize c!Jıarı çık-
• mak isin izin yok. Yeniden dirilmek 
nasd olıtrmu-;, öğrenirsiniz r düşünün 

ki, bana nahak yere bir rapor der yaz
dırdınız, anlafılıyor mu? 

NUH CEM 
Doktor bütün diğer hastalan ıibi __.....,...._ ____ .....,__,....,_......, ___ _ 

layJe tef-elsüf ediyordu: 
- Bu ölümü neye atfetmeli' biri nmsaw:::-=aWIDU 

~ç adeh rakıya mı? Acele !i&lıhk ev 
d Bf~ sonra , daha fazla doktorca H ve bostan 
..._ege batladr. .. 

Bir aralık, bu nevi kazaların !$ Eyüp Arpaemidi möaUeelnde 

fntündU. Fakat, daha mühim bir dalı yGs yirmi bet arp bebçeli ah 
'-ı&ne &cçmck için imi kaldırmalı I* Tekire sokağmda 22 namaıah11ltı 

~fe uzan dikkatini celbettl ! taP bir n ile bu evla hiinde dlrlü 1 
- BUtOn bunlann heplıi uçma ı me)'ftll •• Hbse J9dttlnael• eh 

4ıtdı. Nuulığa bir rapor vermem li- ii rifli biti bl,uJE 6teki k~Wr iki ha 
~ Y.attılm toprak nur olsun, Ham İl vuzlu bir bostan ku1"lu ve iki bu 

baba! Ü çuk masura ıuyu olan on iki dönüm 

hıı Raporu yazmak için odasına ka - b mülk boıtan acele satılıktır. Görmek 
eh. !! iatiyen1er o mahallede poliaJikten 1 
Gece olmuştu. Hamdi babanın ba ~ mUtC'kalt Bay HıUle, pbarhk lçfn 
~ nöbetçi olarak hemşire fi Kadık8' Vftne tokak 33 numaralı 
~'tllat bırakılmı!tr. Uzun müddet uyu- ff ne mltracut. 

• ~ İhtiyar •e itikatlı bir kadmdı. iim • •• 1 
~ okuyordu. Odada bir illtim ha- --------...;....------
' vardı, hemşirenin arasıra yüksek 
~-okuduğu dualar buraya bir 
~et izafe ediyordu. Nihayet, 
.:._"lllflre Fitnat uykusuzluğa dayana
,..dı. Ve uyudu. 

in..~ Bir gürültü ile uyandı. Ameliyat 
-.alltUt\ bat konacak yastıfı dli§
~ltü. Gözlerini açtı ve çığlığı baıtr. 
~lrrıdi baba, yerinde doğrulmuı, bi-

taılao, hemfireye bakıyordu. 
Sadece: 

- Çok 1muzumr dedi. 
...._, Sonra, kcf enleri gördü. ve bay
-'4e sordu 

- Bunlar ne? 

"- Fakat, şimdi ona hfç kimse ce
~ .-eremezdi. Korkudan dehfet 

' bemflre, çıihltlan basaiak ko
rlarda ko~uyordu. Beş dakika 
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370 sene evvel bugün 

Kanuni Süleyman öldü 
OsmBnhların 10 uncu padişahı, zamanının 10 uncu bUkOmdarı, 
10 evU\t bab~sı. tO btlyftk evsafa malik ve 10 sadrıAzam. 10 

defterdar, ıo aaim, ıo şair bulundurmuş, hicretin onuncu 
asrında doğmuş ve camlloe 10 şerefe yaptırmıştı 

:l70 seae enel bugün, 1536 yılı. Kanuni zamanında, on adedine! zimi, seferlerin kazanılması h11Sl18an. 
altı Eylül pnü ceeesi, Kanuni Siiley- çok büyük bir uğur atfedilirdi. Os. da aldıktan hİ&!e alsbetinde - 881. 
man gözlerini kapadı. manlı tarihçilerinin bu (10) adedi için tanatı zamanmda her meslekte yetiş-

Bu yazır.ızda Medye ile harp sa. tespit ettikleri enteressan notları sı· tlrdiii insanların kadrini teRsilt- sa
halarına Kiderek ~kerleri kale fethi rasiyle yazıyorum: ı lışm381 lazım ~elmez,. çiiDkU bliyük 
ile uğraşırken ölen padlşah1n eserle· ı _ Kanuni onuncu hicri asrmın tasanarlann ICTUI lçıa malıir aletler 
rinden ,.e kendisind~c kısaca bahsede- birinci senesinde (Hicretin 900 üncü iktiza eder. iyi nazırlar, iyi kuman
ccğiı. senesinde) doğmuştu. danlar intihap etmesini bfün•k de bfi-

Ton toru amca 
avda 

-.f ' 

r~ a 

• 

2 _ Süleyman, Osmanlıların 0 • ytlk bir htiuerdlr. Aneat mlinrrih 
nuncu padifahı idi. 1 - Osman. 2 - ~urasmı aramak lazım gelir ki, Sul
Orhan. 3 - Birinci Murad. 4 _ Beya. taa Süleyman vezirlerine Jüsuran
zıd. 6 - Birinci Mehmet. 6 - ikinci dan slyade lkdclar nmıemlf midir. 
Murad, 7 - ikinci Mehmet. 8 - lkin- karanm mtlfrtt bir ntifm kazan•a. 
ci Beyazıd. 9 - Birinci Selim'den son- sına mtiMmeha etmemiş midir, buan 
ra kendisi tahta çıkmıştır. zaafa mibetldel olacak kadar mö.. 

3 - Zamanının onuncu büyük hü. llyemet. huan da vall,et derecelllne 
kümcları idi. 1 - Şarlken, 2 - Onun- varacak. kadar fidclet ıiistermemif 
cu Leon (Papa), 3 - Sekizinci Han· midir? 
ri, 4 - Birinci Fransuva, 5 _ Ivan FllUkika, nedimi lbrahiınin ve 
Vasiliyeviç, 6 - Şah Jsmail, 7 _ aŞll ea ziyade aevcliil zevcesinin Rus Bok· 
Ekber, 8 - Andre Ağriti, 9 - Birinci selan'ıa (Haseki Sultan) ulvi tabiat. 
Sikizmund ve Birinci Süleyman. li bir adam i.çiıı yaluşnuyauk suret-

4 - On evllt babasıydı. 1- Meh- te kendisbıi tahakküm altına alması
met, 2 - Mahmut, 3 - Abdullah, 4 na müsait bulundu. Dost saydığı Ib. 
_Cihangir, 5 _Mustafa, 6 _ Beya. rahime ıösterdiği fevkalade iltifata 

mukabil sonradan onu vahşiyane 1-
zıd, 1 - Sellin, 8 - Mihrimah (Rtis dam etti. Rokselan'ın ölümünden son
tem paşanın karısı), 9 ve 10 (bunla-
rın isimleri bilinmiyor. Venedik elçi. ra ellerini Beyazıd ile onan oğullan.. 
leri raporlannda bu iki kızdall bah- nm kanı içine sokmaktan korkmadı~ 

Zamanı saltanatında vakua gelen 1-
sederler.) damlann eberlsl ,asayişin muhafaza. 

5 - Kanuni, Osmanlı tarihle- 91 ı~n Dttlu etmlt tfddetlf tedbirler .. 
rine ıöre "On büyük evaafı şahane.. "en olsa da lbrahlm ve Ahmet paşa• 
sahibiydi. 1 - lstikamet, 2 - Şecaat, lann idamlan tarihinde izalftli Jrabil 
3 - ilf.ulyatı merclane, 4 - L8.tnf, 5 
- t}ıhd.tit: udrH, G - n~l!gat 7 - olmıyan fezalll lzt.meyt bbe unut. 

On şehzaae onun emf1y1elSldürül
dil. Llkin, Silleymanın hatalan ken. 
dfslnde mneat vücuda kabili tnklr 
olmı1u mefalli azimeyj bize aaut
turmamahdır. 

Bünye kuvveti, 8 - Mızrak kullanma, 
da maharet, 9 - Kılıç kutanınakta 
maharet, 10 - Ok atmakta maharet. 

6 - On· sadrazam bulundurmuş· 
ta: 1 - Piri paşa, % - lbralıtm paşa, 
3 - Ayaa paşa, 4 - Lütfipap, 5 -
Siile111taa pap, 8 - Rüstem P6f&, 7 
- Ahmet pap, 8 - ikinci defa Rüs

tem paşa, 9 - Semiz Ali paşa, 10 -
&kullu Mehmet paşa. 

'l - On defterdar ve nişancısı var
dı: 1 - lskeıuler çelebi, 2 - CelAlza. 
de Mustafa, 3 - Ramazan zade Meh· 
met, 4 - Halil bey, 5 - Ebüllazl, S 
- Mehmet çelebi, 7 - Akbaş çelebi, 
8 - Nevbaharzade, 9 - İbrahim, 10 
- Feridun. • 

8 - On alimi bulunuyordu: 1 -
Kemal paşazade, 2 - EbOssfint. 3 -
lbrahfm çelebi, 4 - Taşköpr'ilftzade. 
5 - Celalizade Salih. 6 - Hafrz Acem 
'1- Llri, 8 - Berldll, 9 - 'Hayreddin, 
10 - Sürüri. 

9 - On Jiiyük şairi vardı: 1 -
Baki, Z - HayaH, 3 - Zati, 4 - Ga. 
za1i, 5 - Yahya bey, 6 - Fuzüli. 7 -
Celali, 8 - Ffkrt, 9 - Re•ant, ıo -
Lavi. 

10 - Stlleymanfye tamfinin on şe. 
J'l(esl nrdır. Ba da Süleymanm (10) 

adedini uğurlu saydığını gö:ıtermek 

için raprlmıştı. 
Yalnız Kanuni bizzat kendisi on 

üç büyük seferin başında bulundu. E
ğer on üç rakamının uğursuzluğuna 

inanmak lazım gelfrst>, SJ1eyman on 
üçüntU seferinde öldU. 

••• 
Tarihçi Hammer, SüJeymanrn on 

adedine karşı olu zaafı nıa tarihin 
tuhaf bir tesadüf eseri olarak Süley
manın icraatına rastlı) an (10) lara 
hürmet ederek Kanuni i<:ln ~azdığı 
(10) kftabrn onuncusunun sonlarında. 
ki mUtalealarrn1 hUl1sa olarak ahyo. 
raz: 

"Bitaraf bir tarihti. Süleymanm. 
Kaaunl, Fatih, Kudretli, l\hıhte~m 
ünvanlarına ne derecelere kadar İli· 

tihkak kazandığını tetkik etmekle. 
- Veziriazam lbraMm Rüstem paşa. 
lann, MUtff Ebrumüud ile Kemal pa
şar.adenln, :Nişancı Ye Defterdar Ce
la11zade, Eğri Abdi oğlu Mehmedin. 
-lci k nnnl r.ı 

Saltanatının ilk seneler:lnct. lrirl 
karda, diğeri denizde devletin iki 
mtlhim mmil olan Rados ve Bf.lıra.. 
dı fethetti. Yedi sene içinde Budin ve 
Buiclanı aldı. 

Haya tının son eenelerincle Slket 
teelim oldu. 

Türk sancakları Viyana kaleleri 
öninde parladı. 

Dnletin lıududunu prkta Van 
kalesine, ıarpta Ostrogan ka.tesine ka
dar ptürdll. Cenupta Cezaire. Tu. 
ausa, Trulua, Habeş hududuna ka
dar memleketini genifletti. Akınc:ıla. 
rı Ararat dajuun dik zirvelerinden 
NilıvaA sahralarından lstirya dağ .. 
larıaa kadar deheşt saldılar. Donan
maları Akdenizde Baı-baros Hayred
din ve Turgut kumandalariyle f f'tih.. 
leri Cezair, BatU'iaefide, Polyaya. Ka
Jabttaya, Sicilyaya. Korsikaya ka· 
dar •la,Urclı. 

Romayı titreterek, ReD aehrl 
maasaplanna kadar ilerliyerek Mar. 
silyay; muhasara etmişlerdir. 

lk!nci bir donanma ise Arabi~tan 
denizlerinde ve Acem körfezine. Dfe
l~den yukarı çıkarak Basrayı teshir 
ettL 

fileJ"Rlanın ln~tmı, TBrk mi· 
mari..linin bir pheserf olan Süleyma. 
niye camii ile ~ir ,.e \ilAyetlerdekl 
on iki camii, imar edilen Jüstiaien ke
merlerini. Mekkede tamir olunan Ha
nınurre}:lit zevce.si Zübeyde su yolla.. 
nnı şehire zahireı getirmefi kolaylaş
tırmak kin Çekmefe köprtisünün ya. 
pılmurnı hatıra tfetirelim: tdarel 
mülkiye ve siyasi; enin her şu be.Sini 
ihata eden muhtelif kanunlarını da 
nazarı itibara alalım: o halde bu hü
kftmdı.r hakkında bir httkUm '\'erehf!f
rf!i: Eğer 7.eT~esfne meshuriyeti, op1. 
lan ve tonınları hakkındaki ,ıddetf 
&ercümel ltalfnde bir leke 18e. büyük 
hükümdar tinvanıua liyaketi de nl· 
kabili itiraftır.,, 

fşte 370 sene e\-vel bu~iin ölen 
Kanun! hnt~kında çok krsa birkaç ma. 
IQmat ... 
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kazanan kadınlann esrarı: Para 
10 senede güç kazanılan bDrmesUek 

·KÜRKÇÜLÜK Devlet Demiryol arı tarafından Cer kısmu>d~ 
çalıştırılmak üzere Avrupaya Teknikum tahsili 
•çin gönderilecek 20 talebeye ait müsabakl 
şeraiti 

Yaban kedisi ile tilkiyi b~rbir·ne 
karıştırmamak lazımdır 

Bir iş tasavvur ediniz ki mensupları kürk nevi vardır. Bir ~i mesela bir- Muhatabım, benim bu bilgisizliğimi 1 - Türk olmak 
ancak on senede yetişir, bilmem artık birine benziyen kilrklerden yaban ke- hayret eder gibi yüzüme baktı ve son 2 - Y &fi 18 den küçük ve 25 den büyük olmamak. 
bu işe kolay kolay intisap eden bulu- disi ile tilkiyi tavşanla Vizanu birbi
nur mu? İtiraf edeyim ki böyle bir ilk, rinden bir bakışta ayınvermeli. Bun
orta ve lise tahsili devresine muadil lan birbirine karıştırdımı bir mantoda 
bilyilk bir ihtisas devresine lüzum gös- gitti birkaç yUz lira birden.. Hakiki 
teren bir işi ben de yeni öğrendim ve 
sl7.e de söyliyeyim: Kürkçülük.. j 

Vitrinlerinin önUne kadınlar kadar ~ 
erkekleri de celbeden kürkçU dUkkan
larmm içi, dışından daha caziptir. İs-
ter dini nazariyelere, ister son tarih 
esaslarma inanın, işte, beşeriyetin bq 
langıcmı bu nazariyelerin başlangıcına 
ifrağ ederek her nazariyeyi muhakak 
bir noktada, ilk insanın elbiaesi üze-
rinde birlegtirmek kabildir. Ademle 
Havvanm meehur elma hadisesinden 
sonra kendilerini çıplak görUnce cen-

V aail 11 acı Yani 

ra: 
"- Gayet tabii dedi. Bir defa kadm 

müşteriler kadın satıcının zevki seli-
mine daha çok itimat ederler. Onların 
erkek mU§teriler üzerinde yapacakları 
tesiri bilmem söylemeğe lüzum var 
mı? 

Bir kadm müşteri ekseriya sorar: 
- Nasıl bana bu kürk mü yakışıyor 

yoksa öteki mi? 

İşte kadın satıcmm zek!sı bu sırada 
kendini gösterir. Her iki kUrkUn ma-
liyetini, müşterinin kesesine uygunlu
ğunu ve nihayet onun temayUIUnU bir 
anda hesap ederek münasip bir şey 
söylemelidir. Bunu yapabilen hakild 
bir kUrkçü kadındır. Faka~ .. ,, sözüne 
biraz aralık verdi. Sonra: 

- Evet, böyle bir kadın işçi kolay 
bulunamaz diye düşünüyorum da üzü
lüyorum. dedi. 

Piyasada 60 kadar kadm kUrkçU 
var. Halbuki bir bu kadar daha olsa 

3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı~ 
ve m~mleketin her hangi bir tarafında çalıımağa müsait bul 
ğuna dair Devlet Demiryollarının (Ankara), (Haydarpaıa), ( 
tehir) . (lzmir) ve (Adana) daki sıhhi heyetinden veya devlel 
miryollarına kabul olunacak memurlarda bulunmaıı lizıın g 
sıhhi tartları gösterir matbu sıhhi ra~or muhteviyatına uy 
larak (tam teıkilith bir hastaneden) ıdınmıf sıhhat raporu ile 
latılmak. . 

4 - Devlet hesabına tahsil ettirer. mekteplerden müıabaldt' 
girmek iıtiyenler mekteplerinden bir ıWıa ilitikleri olmadığına 
vesika göıtereceklerdir. :.ı 

5 - Askerlik vazifesinin A ~ rupaya tahsile gitmeıjne manı ~. 
madığına dair ali.kadar askerlik ıubesinden vesikayı haiz ohr. 

6 - Talipler 19-9-936 tıırihine kadar istida ile lstanbu1 
bendis mektebi müdürlüğün~ müracaat edeceklerdir • 

7 - lstidaya bağlanması lazım gE-len vesaik: 
A) Nüfuı ki.ğıdı veya musarldak bir sureti. 
B) Gördüğü tahsili tevsik ectirecek evrakı müsbite 
C) Hüsnühal varakası (e11 ıon ruektebin vereceği hüıtıi' 

varakası ile o tarihten ıonra !:.alıttığ. yerlerden ve ayni zaın&.11 
mahalli polis dairesinden ahna<'ak tır). 

netin incir ağacından yaprak kopara· 
rak örttındUkleri ne kadar inanılabi· 

lırse, ilk insan örtüsUnUn de kürk Ol· 

duğu o kadar kuvvetle biliniyor. Şimdi 
bin tiir moda cereyanına uyarak kılık 
kıyafet değiştiren kadın, nedense, bu 
on binlerce yıllık örtüsUnU hiçbir de
virde atamamıştır. Bilakis ona karşı 
dUşkUnlüğU eksilmiyor daima artıyor. 

lotri imtiyasyonunun içinde birkaç de- iş bulur. Her sene mütehassıs işçimi
fa kullanmak patronu mahvetmeğe zin elimizedn alınması korkusile titri-

D) 4 X 6,5 büyüklüğü~de 6 totoğraf. 
E) Atı tahadetnamesi 

Son yağmurlarla havaların biraz doğru yürUmek demektir. yonız.,. F) 3, 4 ve 5 inci madde!erdt-ki vesaik pJ 

H) Babasının adı, nerede doğduğu sağ ise tim diki, ölmüt • serinlemesi kUrkçUleri hemen faaliye
te geçirdi.. "Her şeyin iyisini yerinde 

Kürk pa~alarmı birbirine uygun Ve esefle illve etti: 
getiremedimi, iyi dikemedimi o işçi - Halbuki; yevmiyeler de o kadar ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve uuelerde ~·I~ '-

aramalı!,, Atalar sözUne uyarak, ben 
de, kürkçülerin merkezi, daha doğrusu 

kürk seçme de mütehassıs olsa da on yüksek olduğu halde .. ,, m19tır? Şimdiki ve ölmeden evvelki meslek veya r.ıem..,·iyf'tı~ ltll 

bors!18ı halinde bulunan Mahmutpa
şadaki kürkçU banma gittim. 

Harun kapısından girince hemen 
önUme gelen soldaki mağazaya girdim. 
Ortalık kürkle dolu, insan basacağı 

yeri §&§ırıyor. Sonradan öğrendim: 

Mevsim 'başlan&'JCL olduğu için piyasa
~ klb'~ ~ pımı. umumi tUıidt 
yapılıyormuş ı 

Muhatabımın ismi Vasll Hacı Yani .. 
Ben daha ilk sualimi sorarken biitUn 
dUkkiindaki kızlar - bahsin kendilerine 
taa.ılük ettiğini anlayınca - başlarını 

bize çevirdiler. İşi olmıyanlar da etra
fınuza toplandıalr. Gözlerini açarak 
onun söylediği her kelimeye ve benim 
yazdığım her satıra içten gelen bir 
dikkat gösteriyorlar. 

''- Kadm kürkçU diyor, iyisi, tavus 
kuşu gibi nadide bir şeydir. Çünkü 
iyice bir kadın kürk çil en az 6 senede 
ve çok iyisi de ancak on senede yetişir. 
Kürkçü deyip de geçmeyin. Bir kızın 
kürkçü olması için Uç ayn işte müte
hassıs olması 18.zıın. İyi bir kUrk mU
tehassısı, yüksek bir maka.star ve ma
hir bir terzi olmalıdır. 

Bunlan öğrenmek için de bu kadar 
zaman azdır Bile .. BugUn bizim mem
leketiınime yalnız 100 çeşitten fazla 

para etmez.,, 
- Ya tezgahtarlarınız? diye sor· 

dum. 
Bu suali sorarken bir taraftan da 

dUşUnüyordum: 

'1şçide bu kadar çok meziyet ara-
1 mrsa korkarım tezglhtard&n yüksek ı 

metkep diplomaaı ararlar.,. l 
Meteıdin m~ ıs. c11M1aldarnn 

bükerek uzun bir: 
"- Oo. •• ,, çektikten sonra parmak · 

larile sayarak söze girişti: 

"- Tezglhtar kız da birçok meha· 
ret aranır. Evveli yukanda saydığmı 
meziyetleri haiz olmalı. Sonra bir mUş
teri daha dUkklnm kapısmdan girer· 
ken alıCI mı yoksa bakıcı mı olduğunu 
anlayıvermeli ve her ne bahasına olur
sa olsun bakmak f çin gelen bir ziya· 
retçiyi müşteriye tahvil etmeli.,, 

Etrafımızı çeviren kızların yüzleri 
ne §öyle bir göz gezdirdikten sonra: 

"- Ve ... dedi. Tezglhtann çok da 
gilzel olması li.zım. Yani şöyle yüzüne 
istiyerek bakılmalı. 

BUtUn bunları dinledikten sonra pek 

abee olmasına rağmen sormakatn da I 
kendimi alamadım: 1 

- Neden kUrkçillUk de bu kadar 
çok kadın kullanılıyor? l 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak ıekıen bet ac:!et portatif yazı makines: ka 

palı :ıarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeye İftirak ıartlan: 
1 - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilmelidir.,, 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineler-

den bir adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - % 7,5 teminat akçesi 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiyat listesi. 
Ankarada banka levazım müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddet 15 Eylül 936 akıam saat on dörde kadardıı 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. (1035) 

lst. Posta T. f. Başmüdürlüğünden 
İstanbul radyosuna idarece vaziyet e-dilmi§tİr. Yeniden abone 

kaydolmak istiyenlerle müddeti biten radyo abonelerinin evsair ali
kadariarın bundan sonra doğrudan doğ:uya en yakın posta telgraf 
merkezlerine ve hariçten gelecek veya dahilde imal edilecek radyo 
makinelerinin damga muamelesi için de mahallin poıta telgraf bat
müdürlüğüne bir istida ile müracaatları lazımdır. Şu vaziyete göre 
tirket tahsildarlarının abonelerden artık hiç bir nam ve suretle para 
tahsil etmelerine hakları kalmamıt olduğundan bunlara yapılacak te
diyat kabul edilmiyecektir. 

Radyo neıriyat programlarına şimdilik eskisi gibi devam oluna
cak ve yeniden hazırlanmakta olan programların tatbikine de yakın
da baılanacaktrr. 

Saym halka malGmaten bildirilir. (1040) 

·--··- ------- --- ~--

A. Faik Güneri 

Pul koDlekslyo
nundan elblse 

önce daha nerelerde, ne gibi itlrırde, ne vakitler bulundu? 

""!I' 
Bunları gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakatıı . 
8 - Müsabaka imtihanı 22-9-936 tarihinde 'aat 9 da 

bulda mühendiı mektebinde Y"-P•lacaktır. 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap il" 

deae, cebir, müsellesat. kimya ~i zik ve türkçeden vap•lacekt•r. ~ ~ 
10 - imtihanda ayni dert:c.ede not alanlardar. lisan bilel • 

tercın eaıur. ·~ 

11 - lmtih ında muvaffa\c Jlanlaı Avrupada teknikum Ul~İ 
görmeden evvel Devlet demiry..Jlları Eakitehir atöly~sinde 6 aY 

ıöreceklerdir. 

.._ 

12 - Eskitehir atölyeıindeki staj ırüddeti zarfında stajiy ._b 
re iki buçuk lira yevmiye ver· !t.cektir. • ~ tel 

13 - Müsal,aka imtibanınria kazanan talıpler; Avnıpa~ ıı.. 
tahıillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında, 

1
_. 

let demiryolları idaresinin iıtiyer:e: ği tekilde taahhütname ver 1'111 

~~ ~ 
14 - Tahsil planı: 6 ay E"tdtehir atölyesinde staj, 1,5 sen~ ' 

rupada idarenin göstereceğ; fabı ;kalarda staj ve lis~.n öğrr-~ ~ l ti 'ıt 
2,5 sene de idar.?nin göstereceği teknikumlarda 5 somesterlı.k it 
kine fUbeıini ikmal ve dipıome alınmasıdır. "" 

15 - Avrupadaki tahsil ter .ıti veya diğer hususat hakk~ 
~evlet Demiryolla~ umum '?üdi:~ l~~ü~~.~n ve i~le_tme müdiirl ~ 
rınde4 ve mühendıı mektebı mudur!ugunden, ıstıyenler taft 

(824) 

Ketif bedeli 6846 lira 9 kurut oları Büyükdere meyva fid 
Birlc§miş Amerikadan enıtitüsü binaıına ilaveten yaptırılacak bina kapalı zarfla ek,•!t 

.1 etinin Star ıehrinde posta memurı1 konulmuıtur. Eksiltme 7 Eylül 936 paz:ırtesi günü saat 15 de ~ 
oıan Mis ~- . Korta l .. :!1 Jı ,- .. : .:ı encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi 34 kuruş 
g..tzetelerinde geniı neıriyata sebep ol- bilinde levazım m~dürlüğünden alınır. lste~li o!~n.~~~. eksiltın: l, 
121qtur; çUnkU posta pulu toplamakta nünden en son ıekız gün evvel Bayındırlık d~rektorlugund~n fe tJll. 
kendisinin bilabiltün orijinal bir tarzı liyet vesikası almalan ve kanunda yazılı vesıkalarla 514 hralık UJ 
vLrdır. i,9':'· 

M ullan f vakkat teminat makbuz veya mekıubiyle teldif mektubunu ha• ..-.-... is Kortsa göre posta p ay 
dalı olduğu kadar da silse yararlar. ı,. palı zarflarını yukarda yazılı günde ıaat 14 e kadar daimi ene 
te bunun için, manto astan olarak Di- vermelidirler. (1.) (606) 

çtirdiği bir kumap bütU., dünya memJe . T. H. Kurumu -Sarıyar ·ııçesı· ketlerin den gelmit yüzlerce pulu ya· 
pııtırtnl§ , ve fotoğrafta gördüğünü:: b • B k 

1 
v d 

pullu mantoyu vücude getirmiştir. şu esı aş an ıgın an. 
ZA Yt - Eski türkçe mührümü kay- Kurumumuz menfaatine 30 ağustos 936 pazar günü Büyükdcrede çekılc~· ~,.. .. 

bettim ··~nisini alacağımdan hükmü yok piyangosu ikramiyeleri 7-9-936 gününden 7-10-936 gününe kc.dar, :SÜ~ 
tur. r~de Halk Partisi kartııındaki kurum azesından Onniik tarafından veriJrnekt~ 

Erzurum dokuruncu sanayi mek Bu mUddet zarfında ikramiyelerini aldırmayanlann ikramiyeleri kururna te 
tebi talebesinden Mustafa edilmit addedileceği ilin olunur.... ' ___,,.,_ 

Nişantaşında 

IŞIK "eski,, FEVZiYE li.~esi 
M·emleketin en eski Hususi Lises:dir 

Ana, ilk. orta ve lise kısımlan Vardır Yatılı ve yatısız talebe kaydı içinher gUn müracaat edilebilir. 1stiyenl 
mektep tarifnamesi gönderilir. 

Telefon: 44039 

- ·- -·-~ 



oıımplyad lntlbaları : 1 Balkan ..-. 

Yüzmelerde Olimpiyatlarına 
hazırlanan 

atletler 
DDn Fenerbahçe 
stadında bir çok 
koşular yaptılar 

Yedinci Balkan olimpiyatlarına ha
zırlanmakta olan atletler dün birinci 
tecrübe koşularını Fenerbahçe stadın
da yaptılar. 

100 metrelik tecrübe koşusunda Ra
if ve Vedat güz.el bir yanştan sonra 
Raif 11,3 le birinciliği kazanmıştır. 

400 metre iki seri üzerinden koşul
muş. birlnci seride Münci 54,4, ikinci 
seride Melih 53,1 gibi bri derece a.ıım. 
!ardır. 

800 metre tecrübe koşusu lki koşucu 
arasında yapıldı. Ankaralı Galip bu 
mesafeyi 2,1,6 da bitirdi. 

GUniln en güzel derecealni Rm. 
'"M•llllW.- oruında tramplinden at?"m.rrr1eı bir:ncil"yi 7.azanan Amerikalı De- Maksut aldı. 
~ ıampiyonluğu temin •t:ren alla.'!f !'~arından geriye gıkara.k Rıza Maksut Reecp tarafmdan 4,12,2 

öne bir buçuk perende yaparken • dakikada yapılan dereceyi 4,11,8 dald-
lta2 olimpiyadında Japonların vaffakiyct daha takip etti: 100 metre kada kotarak kırdı. 

1'-.Yorkta Amerikalıları yenmesi, Jırtüstü.. ıı;ooo metrelik yarışta tbrahlm aon 
leadilerlne Berlin olimpiyatlan için Meşhur sırtllstü rekortmeni Kie- turda müsabakayı terkettiğinden ar
"'-aı.1z bir propagandaya vesile ol. fer bu yanşı 1:05,4 de yeni bir rekor- kasından gelen Remzi 17,24,3 dakika. 
'O kadar ki Japonların antrenma11 'a rahat rahatkazandığı gibi vatan. da birinci oldu. 
'- IDtiaabakalarında lnanılmıyacak l da§! Van der Weghe de gene olfmpl- 110 metrelik maniali koşuda Faik 
~orlar elde ettikleri ve Berlln olim at rekorlyle ikinci old~: .~ata ıene yalnız kotarak bu mesafeyi 16,l de al• 
...__tla J f · 1 \merikalı Drysdale de uçuncO reler. dı . ... ,. rmm sıvirya bir apon za erı ., ___ ,._,. -1 k 
'1arat -ı.ı kanaati hasıl oldu. Japonun ininde olduğu halde ya.nlış Atletler ikinci wçı-u....,..,. 6~ece cu-

.__ı.""51 kolla flni,e temas etmek gafletınde martesi gilnil yapacaklarchr . 
..... erikalılar dönen burivayetle- .. -------------

"•bakla olduğu kadar kulak uma. ı lundufundan bir el far kiyle dor- • 
""" !Uncu oldu. Yüzme 
llL lateclller. 01lmpiyat tarihinde 200 tr k bafl J 1 -. •-- me e ur amap apon ar • 
~ ancelosta elden sfden kazandı. 150 metreye kadar yeni kele- şa m p 1 
ınatıçıoeo:l~:~!:!:~=1::-:=: ~k ~hd1f n~ Knd~ tiden Am~""'"h ~-M.t1M.i1'1~~ 
k Higrlna son ıelebek sitilinin sür. seçme Flınıe 
at bGtan dllnya yüzme muhitinde Ja_ atça pek farklı olmadılı aynı zaman-
r::ı.n. lehine dinen Wordı- da son derece )1lztldl oldafu meyda- DDn 4 X 200 bayrak 
~ o kadar arttı ki, olur olmaz şeye na çıktı. ve 100 metre serbest 
~1-1 kolay metelik vermlyen Ameri- 1500 metre, sonuna kadar SJkı bir •- k 1 
) blan bile tUpheye dütUrdU. Niha- ı-ekişmeden sonra Japon galebNiyle J~me re Or &rl 
et ~en yaz atustosta Tokyecla A· bitti. Medica ufak bir farkla ikinci ol. kırıldı 
~lika ft Japonya arasında yapılan du. ı.t&nbul su sporlan ajanlıfl tarafm· 
ı.:Uk yllzme mUsabakuı Japonlann Kadınla11da ne Amerikalılar, ne dan 936 yıh yilzme pmpiyonluğu aeç-
~ Ancelostan çok dalUı kuvvetli ol- de Japonlar fazla iş göremedi. Hol- me mtıaabakalan dün lılodada yapıl· 
'-ı;lannı, fakat Amerikalılarla ara Jandab kızlar baştan apğı yeni re- dı. 
'- llda pek bUyük fark olmadıfını Is- korlarla bunları kendi lehlerine çe. Btlyilk bir kalabalıfm bulundulu bu 
'ıt etti. Bu müsabakadan sonra her virdiler. Amerikalılar ikinci vaziyet- milsabakalarda yeni iki Tllrkiye reJro. 
il lbilletln de faaliyete germi verdi. te kalmış iken atlamalarda puvanla- ru lunldı. 
.t.._drUldtl. Berlin için de ekseriyet rını doldurarak gene başa geçtiler. Galatuaraydan Orhan bir daldb 
~nlann lehine görünüyordu. Atlamalar, kadın ve erkekler ara. 3 saniye ne yüz metreyi, 4X200 bay· 
,..._ Olimpiyatların sekizinci günü sınd:ı, trampllnden ve yüksekten, bl- rak yanşmda Beykoz takDDI on dald" 
~~eler batladı. Daha 100 metre seç- rlndlkten UçilndlUiğe kadar Ameri- ka 47 saniye ile eski rekorlar! kJrdılar. 
-._lertnde Amerikalıların yüzmeler- kalıların bUytlk faikiyeti altında geç. Mtlsabakalara saat on. dörtte bat
.. Japonlan adamakıllı .sıkıştıracağı ti. Japonlar, erkekler tramplen at- landı. Alman netloelerl yazıyoruz: 

Ç&l'l'tl. ilk seçmelerde 57,e dan lamasında dördilncillüğiJ alabildiler. • 100 metre eerbest: Birinci Orhan 
Ylzerek Uç Amerikalı ve iki Ja. Fakat pyet farkau puvanla, birin.... (Galatasaray) 1.3,3, ikinci Mahmut 

......... ~ ... olimpiyat rekoru yaptı. Ameri· ikinci ve iiçUncU olan Amerikalılar da (t. S. K.) 1.6,4, tlçüıicU Bülent (Bey-
12'rdan Fick ile Llndegreen n Ja- oldukça bUyUk puvan farkile .. Bitta- koz) 1.6,8. 
lardan Yusa ile Aral'nin hem ayar bi dlfer milletlerle kıyas edildiği va. 100 metre serbest kadınlar: Bu mU· 

•1111 kuvvette sitratçılar olduiu ltit ancak profesydnel tabirine llyık sabakada rakip olmadığından Beykoz. 
.._ -1di. Şampiyonluğun ya dünya Amerikalılara rekabet arzedemeden dan Hristaniti finale kalmıştır 
:"ortmeni Fick'e veya Yusa'a müyes- bu dördilncillUğü aldılar. Yalnız 100 metre sırt tllttı: Birinci AgA.b 

.. __ ..._ k ti ihti l ril atlamada, yakın bir atide de .. ok bfi- (Beykoz) 1.25,3, ikinci Nlko (Beykoz) 
~ -~ıaa uvve e ma ve - ~ ı.30,3, n ... n ... cll Fikret (Beykoz) 1.30,4 

yilk rol oyıuyacaklarını ilham etti- -ı ..... 

a. ~in yilzmelerin ikinci g6ntl ilk 
.C"'ll mti8abıaka olarak icra eclflen 
~ llletre finali hiç umulmadık bir 
\ te nrdl. Macar Czlk, Japonlan 
\ 4111erfkablan da geride bırakarak 
'l f ttttaJlcle bir fişle yarışı blrln
~ .. 'larak bitirdi. Güzel deparle ~ 
~lr. birinci elli metreye gelindlli 

t en inde bulunan iki Amerikalı 
~ lkbıcl elK metrede altıncı n ye
........ ti oldular. Bir gtin evvel olimpf
\ rekoru yüzdükleri halde finalde 

19 ve 59,8 gibi rekorlar elde ettiler. 
l!n SJkı Japon - Amerikan reka. 
4Go metre serl>Nt yüzmede tecel-

'ttt. Çok iddialı olan bu yanş de
~ .. (360) mcı metreye kadar Ame. 
h Medica ile Japon Utonun bq

beraberliğiyle geçti. Fakat son 
llletrede Amerikalının phane 

hlr metre farkla kendisine 

Jer. 400 serbest: Birinci Halil (Galata-
U MU 111 NETiCE: saray) 5.25, ikinci Mahmut (t. S. K.) 

5.40, UçUncU Fuat (Beykoz) 5.48. 
Umumi tasnifte, birinciden Uçtln. 

ciiye kadar alınan dereceler nazarı i-
tibara alındığı takdirde vaziyet fiy
ledir: 

Amerika 36 puYanla birin~ Ja. 
ponya 21 puva n la ikinci, Hollanda 10 
punnla Ucünctl 

Suat Erler 

4X200 metre bayrak: Birinci Bey
koz takımı 10,47, ikinci Galatasaray 
takımı 11.3,7. M"tlsabakalar neticesinde 
Beykoman 15, Galatasaraydan 9, t. S. 
'K. dan bir kişi finale kalmışlardır 
Yarm sabah ondan itibaren programm 
geri kalan kmnma devam edilecelctlr. 

1onlata temin etti. Amerikalı· Japon Utoyu geçerek .J:H,5 dakikada yeni oıim.ıHyot rekorile ~00 
.. •avaffaJdyetinl dlier bir m lmatlat1 Atnerilcak Q. -~ bir ~ aOtU"G 

Meşhur atlet Ovens 
Muvalrakıyetloln sebepleri ol anlatıyor 

Berlin olimpiyat· 
lannm en ctlzide 
rekortmeni Ameri 
kalı aenci atlet 0-
wena hayatım ve 
mu Ya f fak i
y e t 1 e r i ni Av
rupa pzetelerine 
ıu surette anlat • 
mııtır: 

- Bütün Avrupa 
lılar bende bir fev
kaledellk mevcut 
oldufuna bnldir
ler. Halbuki ken -
dimde bayle bir 
py hiuetmiyorum. 
Ben yabm iyi çalı
fll'llll Ye muntazam 
,apnın. itte mu -
vaffakiyetimin ... 
hepleri yalnız bun
lardır. 

Zaten A vnıpalı 
atletlerle bizim A -
meribh ıporcular 

arasmda büyük 
farklar mevcuttur. 
Bunları ta ıpora 

bafla)'llrmdan iti
baren size anlata • 
yun: 

- Ben daha on 
dört yapnda ve 
mektep talebesi i· 
ken bir 100 metre 
yanpna lftirak et
mittim. O miluba-
bnm birlnctai de 4 X MIO 6a.,,.ak """"""" A...,.,.,. o ..... ariadafl 
oldum. itte bu ko- •dcalle'e """"°" ,,.,.,,...._ 
fU bua lnwnt n cesaret verdi. tatlk- Yedilim yemekJer de ıunlardır: Bt-
ı.Un bir ~· -.ıs: Jiaem. ta o- suyu, u et, çok seme. bol mepe., 
zamandanbcri çalışıyordum. Avrupalılarda hiç armyamirılifım ~ 

Bir amanlar basketbol ve futbol oy- lerden biri de Udndl tlzeri içilen çaydır. 
namalı da tecrübe ettim. Fakat munf- 'Nedir o, pyla beraber yenilen tere-
fak olamacbm. yallar, peyiılrler, ballar; hele kızannıt 

Bir atlet için en mUhim py munta- ekmekler.-
zam f11f&"'lk ve muvaffaldyetleri dola- Bu cibi bhvaltılar benim için tama• 
yıaile kibirli olmamaktır. men yabancıdır. 

Atletiatne baflarken evveli ufak jim- Eflence ye kadın meselesine gelince 
naatik hareketleri yapmah ve yaVBf ya- bunda da kendimi hiç 11kmam, her za-
vaı çahpcafı ıpor ıubeıine göre yUbel man eğlenir ve ıezerim fakat haddini 
mefe baflamahdır. Ekleri Avrupalı an- apnamak prtlle ... 
tren8rler ıporculan fada ııqtmnakta- -------------
dırlar ki bu dotru delildir. Bir atletin 
kendi kabiliyetinden fazla bir it bekle
mek kadar bGyilk hata o1amu. 

Kolell llseslndekl 

Dünkü 
Bldm Amerikalı antren8rler bir atleti • • b k 1 

müsabaka zamanma kadar uzun vakit mu sa a a at 
\"ilYat yavaf :etiıtirirJer. Çok ne•ell geçti 

Avrupada ııe kıla bir zamanda fakat .,, 
k f la 1 la 

u bu da Kaleli Askeri Lisesinde tertip .. ço u ça ı1tınyor r ._ ıporcu 

nun mahvına sebep oluyor. dlltn sa sporlan mDsabakalan dla 
SiH misal: Berline gelen tngiliz at- yapıldı. Birçok davetlilerin buluntİL 

!etlerinin yorgunluktan ;-Uslerinden bel tu bu mtiaabakalara yisde• fasla 
U oluyordu. Halbuki kendileri alacak - sporcanun geçit resmi ile bqlanctı. 
tan neticeden çok Umltli idiler. Fakat llk olarak serbest yUı:me ile ml-
gördlinUz, ne oldular. sabakalara batlandı. Bu müsnhaka· 

Avrupada daha ilk mUsabakalannda da dokuzuncu .sınıftan Adnan hirlnd 
bile atletlere bUtOn eforlanm urfettir- geldi. 100 metre t1ırt üstü yU:ımPdf' er 
yorlar, ve zavallı atlet en mühim karıı
lapna neticesinde bitkin bir halde olu
yor. 

Bir atlet için lbrm olan ıeylerin en 
mühimleri ıunlardır: Haftada Uç uat
tcn fazla kopnamak, her zaman kendine 
bakim olabilmek, sofuk kanlı olmak, 
koşularda nefesini birden urfetmeınc 1' 
mii.,abakalarda heyecanau hareket et • 
mek. 

Bu saydıklanmı yapabilen bir ıporcu 
nun muvaffak olamamasına sizi temin 
ederim ki sebep yoktur. Bir sporcunun 
hayatı da intizamlı geçmelidir. Mesela 
ben her sabah saat 6,30 da uyanınm ve 
akşamlan da muhakkak 9,30 da yata -
nm. Dokuz saatlik rahat bir uyku bü
tün yorgunluklanmı cidermeğe kafi . 
dir. 

nuncu sınıftan Muzaffer, 200 metre 
serbestte on birinci sınıftan F•thl hl· 
rinci ıeldiler. 

Beş metrelik kuleden atlHıada 

en çok puvan BQrhan aldı. Mii8a1-
kalann en heyecanlıaı kmtanDa yiL 

meslydi. Su altından yilzmed~ onun
ca sınıftan Sadri birinci geldi. 

Rami elblselerfyle bet metrelik 
kuleden•baf(lstl athyan gençlerin n 
içinde elbiselerini c;ıkarıp su s:ıthıu 
çıkmaları çok alkı~lanmıttır. On bi
rinci sınıftan Şeref hepslnder n ·vel 
soyunup birlnciliii aldı. 

Bundan sonra kurtarma tecrübe. 
leri. su sathından dalarak 3 . 4 metre 

derinllkten tat çıkarır.a, elbise ilt! )"b

' :ne teerUbelerl çok etleneeli oldu. Sigara ve alkoUU içki ömrUmde kul 
tanmal!UJl1Ddır. Bunlan perhiz olmak i· .Elbiae ve ayakkabı ile 300 metre. 
çin yapmıyorum. Eğer canım iıteseydi l de OD birfnd sınıftan Kemal wrlael 
içerdim, fakat canım istemez. Alkol ala-ı geldi. 
catıma bolbol ıUt içmeli her uman Su topu mfisabakasıaı oa birlacl 
tercih etmiflmdir, 8llUf takımı lwıaadı. 

• 
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btrı Ayliul atını mahmuzladı. Ve Hula~ôyu 
selAmlıyarak Bağdada doğru atını 

döı·t nalo sürmeğe başlad• 
Eski çame.s;rr barda!< oCdu, 'fi 

~ 
Bu sırada konuşulan ~ylcri katiyenJ kalacak olursan! Sana kim yardım ede 

duy,mamış ve dinlememiş olan Hula- bilecek? 
-: .. rndi 

; 
değişti ~ 

gCi yavae yavaş başını çevirdi: Aykut gözlerini Hulagfınun gözleri-
- Haydi! Bura.dn.n uzaklll§alım ! ne dikti: 

Gelenlerin sayısı gittikçe çoğalıyor - Ya ona? 
Buralarda fazla. durmak tehlikeli. Bi- Hulagu hiç cevap vermeden sustu. 
zim aıskerl.n gelmeleri için do en az mr Aykut atını mahmuzladı: 

gün beklemek ldznn. Onun için 6arka - Allaha rnmarladık ! İnşallah ya-
doğru ~idelim. kında görüşürüz. 

&lagQ atının ba.emı §arka. doğr~ı Hulagıl hiçbir şey söylemeden sa-
!:evirdi. Şimdi harpten kasan askerle- dece elini sallamakla iktifa etti. 
rin göleglerlle yer, yer lekelenen Dic- Şimdi Aykut dört nala olarak Bağ
lenin gümilşi pırıltmmı ve Bağdadı dnda doğru dönüyordu. Hulagu ile Bo
arkalarmda bll'akmt!}lardı. ğatimur bir müddet Aykutun gittikçe 

Birdenbire Aykut duralar ve bir eey kUçUlen ve kaybolan gölgesini seyret
tiler. Sonra onlar da atlarını mah;muz

söylemek ister gibi bir hareket yaptr. 
Hulftgü bunu sezerek aordu: layarak şark istikametinde uzaklaştı-

lar. 

Kamilin: 
- Biz kendimizi değil, memleketi 

düşünüyoruz. 

Sözü bizim ihtiyar kumandana da pek 
garip gelmişti. O, karşısındaki adamla
rın memleketi bir lahza olsun düşünme
diklerine emindi.Ve onların bütün hayat 
larrnda olduğu gibi şu mütareke senele 
rinde de bir para ideali için çırpındıkla
rını çok iyi biliyordu. Bunu sözlerile de 
kısmen izhar etmekten kendini alamadı: 

- istanbulda epey zam.andır bulunu
yorum. Sizleri iyi tanırım. Memleket 
hesabına yaptığınız fedakarlıklara ka· 
rışmam. Fakat siz kendi başınızın ça-
resine baksanız daha iyi olmaz mı? 

- Bir şey mi söylemek istiyorsun? DuyuJan gürültü gitgide azalıyordu. Bu suali de gene mahut Kamil karşr-
- Evet! Ve Hulagu hiçbir şey konuşmıyordu ladr. Öbürleri miskin miskin dinliyorlar-
- Nedir? dı. Kamil dedi ki: 

Boğatimur da hiçbir şey sormryordu. 
- Müsaaden1zi rica edeceğim. Halifenin hırsı - Muhakkak ki, biz kendi başrımzm 
- Ne mll1'aa.desi? çaresine bakamayız. Nereye kaçalım? 

c:L.:ı.. Şiddetli ve telaşlı olarak vurulan - ';s'U''re dönmek.. Hem harbin neticesi kat'i bir surette 
H 1ıt.,..r, Boğ ı· A k kapı halifeyi dalgınlıktan uyandrrdr. u~0 ... ve a ımur y utun su- belli olmadan firar etmeğe ne lüzum 
tma t haf İçeriye nefes nefese olarak nöbetçiler-ra u tuhaf bakıyorlardı: var. Siz buradayken bir şeyden korku-

dcn biri girdi. 
- Hangi ııehirden bahsediyorsun,, muz yoktur. 

Halit e sordu: - Bağdada. - GUn gelecek ki biz de buradan gi-
- Ne var? - Bağdada mı? deceğiz. 

- Evet, evet .. Bağdada! - Tutulmuş. - O zaman biz de sizinle beraber gi-
- Deli misin sen? - Kim? deriz. Buna müsaaade etmiyecek misi-
- Hayır deli değilim muhterem ku- - Güzide! niz kumandanım? 

mandan. Fakat bana müsaade edin. Halife yavaş yavaş doğruldu. Gözle- - Orasını Londra bilir. 
Cidden oraya gitmem, avdet etmem rinde bir hırs ışığı yanıp söndü: - Kemalistlere 1stanbulu teslim ede-
Iazım. - Nerede? cek misiniz. 

- Bağdada dönmek, senin için ha- - Aşağıda .. Şam kap~xndan çıkar- - Bilmem. 
kiki bir ölüm demektir. ken ele geçirmişler - İstanbul serbest bir ıehirdir. Bura-

nan Kemafütler bütün Ti.irk milletinin 
teve~cühünü kazanmışlardır.Hal böyle 
iken, İstanbulda millkilere muhalif 'Jir 

b 
. 't 1ed· ~ 

u vazıyette bırakmak jstenıeyı · ~ fttJ 
şir ki bizim fedakarane hizınetle urıe lı 
unutulmasın. Biz düşmanlarımızın e ı~ 

hükumet kurmakta ne menfaat vardır? bırak:lmryalım. ... lo 
il" a:ı.( 

Ben ber mutat tercüme ettim. Hi~biri Galibin sözlerim Ballan anıattlfl'• ' 
ses çıkarmtyordu. Kolonel Kamilin de şım salladı: .• o(J ~ 

cevap vermediğini görünce ona hitap - Dediğim gibi. Biz kendilerını ~ . , l. 
etmeğe teneJ:zül etmiyerek bana dön • mak istiyoruz. Fakat bizim isternedıli. ~ 
dü. : miz şeyleri yapanları burada ınecb:;r "il 

- Bu efendi neye cevap vermiyor. misafir olarak alıkoyacağımı da· te ~ 
Ben de Kamile hitap ettim: ederim. ~ 'tı 

- Ku.rrumdanın sizden cevap istediği Bu (mecburi misafir) kelime•i O ~) ı 
ni anlayorsunuz. ne bir tabirdi. Tercümesi (haps~W ~ 

Herifin yüzü kireç gibi bembeyaz ol- suretinde olabilirdi. Bunu o ma~t ~ 
muştu. Dili tutulmuş gibiydi. Laf söyli- da anladı. Ve odayı manalı bit 1 ı.. f 'ql, 

yemiyordu. Demin İngilizce konı.:ştuğu kapladı. Onları gözden geçiriyorıı"~1~ ~.\ 
halde, bu sefer benimle türkçe olarak lerinde en çok endiııe izhar eden ,~ 1 

polis müdürü Tahsinle, sabık polis~ ae )t,ı muhavereye daldı. 

- Fakat beyim ne cevap vereyim? 
- Son sualine cevap veriniz. 
- Bize hakare.t etti. Buna karşı ne 

denir l 

- Onu bilmem, Cevabınızı verin. 
Kamil bu sefer zelilane bir şekilde 

Ballara dönerek dedi ki: 

tebi müdürü Galipti. Kamil h~rifıııt' "t 
Balların son okkalx sözlerinden &O t!t "' 
dilini kısmış kuyruğunu kıvırtlll§ ~ ~ . 
kenara sinmişti. tı~ ~: 

Balların son r_1analı sözünün bır:~ "' ~ 
nahoş tesir henüz zail olmamıştı 1 ~ ~ 
ziyeti daha iyi öğrenmek istiyen 1aJı ~ 

- Şüphesiz ki vaziyeti siz daha iyi bir sual sordu: , 
takip ediyorsunuz. Bizim size bir tedbir - Acaba ailelerimizi görmeğe ı.11UI' 
tavsiye etmemiz cüret olur. Ben şahsan 
hasbihalde bulunmak istemiştim. 

Balların hiddeti devam ediyordu: 

-Siz hala eski günleri ya§adığmızı 
zannediyorsunuz. Eski çamlar bardak 

oldu. Bugün sizin yapacağmız en iyi 
hareket hiçbir teşebbüste bulunmamak, 
susmak ve saklanmaktrr. Halk arasmda 

ade edilmiyect ·:mi? '• 
- Sizi buraya getirmeyi düşüodii~ 

müz gibi onu da düşündük. ., 
- Evlerin..: ·e .ara sıra gidebilece1' ~ ~İt 

yiz? ~· ıe 

- Dönmem.ek de öyle! - Güzideyi derhal harem tarafına Yl bu heriflere vermiyerek dostlarınız. 
Bittabi Boğatimur bu sözden 'bir şey götürün sıkı bir inzibat altmda tutu- dan mürekkep yeni bir hükumet kura- vücudunuzun sebebiyet vereceği gale _ 

anlam.adı. Ayıtut devanı etti:-,--..;~~ li:l~lt. E>i;c1. kıı..,;iM.AA. .ı:ııaı1 W.w.--. biHrc:irıiz. O zaman biz $.f"'" .. .,,,.:ı.,ı,., .. 1. -·~··1- ,.,:. •-t-......... 1;1-..ı..ou ı.Au1:.,;.ıı;~1; uu::y-

- Bugünlerde Krokerden dıP1'..[&eı ~ı ı 
manız doğru değil, fakat uzun rn\J. tıl r{: 

uzakta kalmamzzn doğru olanuya~~ 'a 
da takdir edi)'.'oruz. Bu sebeple . ~ \1~~ c 
olan en kısa bir 7..::ıtnann:ı vazivı;,t;i!\ la 
ıslahına ~alışilacaktır. · • ~ · ~ ,, ll· 

Halif b k b . •· J d hizmet ederiz. dan vennemı'ş olu-"nız bı'z sı'ze mı"nnet 
- Her ne ha.hasma olursa olsun e aş a ır şey soy eme en _ ....... ·110• ' 

- Dışardan öteberi aldırmak istlı " 
duk. 

gitmeliyim. Herhalde orada bulunmam Sl!Stu. Fakat gözlerinden kafa.sının - Olacak bir şey midir? Bu hususta tar kalırız. Başka da bir lutuf isteme-
]~ içinde ne kadar müthiş fikirler geçir- hiçbir fikrim yok. Hem buraya sizinle yiz sizden... t)ıı' 
azını. Hem de ortada hiç de işaret et- metke olduğu gayet açık olarak anlaşı- bu itleri konu§maya gelmedim. Farzı Ballann K§mile hitap eden bu sözle· - (Beni göstererek) sizinle ıı:ati ~ 
tiğiniz gibi büyük bir tehlike yoktur. lıyordu. muhal, böyle bir şey olsa halk, buna rini gene umuma tercüme ettiğim zaman meşgul olacaktır. Ne ihtiyacınız 01~ır 
Başka mman olsaydı belki Bağdada Sonra devam etti: razı olur mu? birkaç ağızdan Cbaşüstüne) sesleri çık- kendisine söylersiniz. O sizin arzıı C' 
girebilmek çok gü~ olabilirdi. H~ bu -Güzideyi ele geçireni . bana gön- - Halkı irşat ederiz. tı. Kumandan yavaş yavaş kapıya doğ- mzı imkan nisbetinde yerine getif!l°Je 
takdirde bile yine giderdim ya. derin. - Edemezsiniz. Biz sizin, halk ilzerin ru yürüyordu. Tam kapmm önüne gel- çalı§acaktrr. 

Fakat ~imdi ortada hiçbir tehlikf Birkaç dakika sonra halife Musta- deki tesir ve nüfuzunuzun derece ve e· diği zaman durdu; geri dönerek dedi Sonra da bam doğru döndü: . ır 
yok. Bozgun, düsmandan kaçan bir or- sım Güzideyi yakalayan Şam kapısı hemmiyetini üç senedir tecrübe ettik. ki: - Sen, bu efendiler hakkında 1~J 
du bakiyei süyufu ile Bağdada kolay- muhafızile konuşuyordu. Fakat, bu tecrübemizin gayet fena neti· - Tavsiyelerimizi tekrara hacet yok eden tedbirleri alır, vaziyetlerile rnej 
lık~a girilebilir. Muhafız sanki büyük bir kahraman- celer verdiğini de teessüfle söyliyebili- zannediyorum. Misafirlerimizin hepsi- olursun. ·r eO-

ozgun ordular aynı zamanda gir- hk göstermiş gibi vakaları mübalaga rim. nin burada kalacağı anla~dryor. Eğer, dedi ve odadakileri lakaydane bl 
dikleri yerler için azgrn bir düşman landıra.rak, bire bin katarak Güzideyi Benim bililtizam umuma tercilme et- bir tavsiye mahiyetinde olan bu söyle· ile selamhyarak odadan çıktı, gitti· W 
ordusundan daha gaddar, halk için nasıl ele geçirdiğini anlattı. Bittabi es- tiğim bu sözler hepsini büyük bir suku- diklerimin aksini yapanlar olursa ve üç Ballar odadan çıkar çıkmaz her ~a de 
daha tehlikeli ve daha korkulu olur- rarengiz deve ve deveciyi mliBellah bir tu hayal içinde bıraktı. Ballar Kamilin sene evvel olduğu gibi bizi yeni yeni, dan bir ses çıktı. Ve salon biran içı~~: 
Jar. Böyle amirlerini ve hiç kimseyi kervan, Aykutu ise bir ordu yaptı. şımarıklığına iyice içerlemişti. Bu he- :yanlış ve uydurma planlarla aldatmağa kadınlar ha~mına döndü. Birisi 
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dinlemiyen aç, parasız ve çapulcu bir Uğradıkları müthiş hücumu ve buna riflerin hakikt vaziyet ve kuvvetlerini kalkt§acak bulunursa onlardan dostlu- - Yahu, biz burada mevkuf f!Jı>f 
kütlenin gelişi karşısında herkes ken- !\arşı gösterdikleri kahramanlığı ( !) bilmediği zamanlar, onları odasına ka - ğumuzu geri almakla beraber bir men- yoksa misafi: miyiz? 
di derdine dUşcr. Şehirde inzibıı.t, ted- birçok yalan yanlış ve saçma mübaHl- bul ederek uzun uzun görüşürdü. Fa • faat için yalan söyliyen insanlar gibi Diğeri cevap verdi: 
bir namına hiçbir şey kalmaz. Hiç galarla anlattı. kat, bugünkü ahval içinde onları kendi- kendilerini mahkCtm edeceğiz. Bizim bu- - Nasıl istersen öyle anla.. 'I" 
kimse hiçbir şeyin farkında olmaz. (Devamı var) sine böyle uzun uzadıya muhatap et~e- na mecbur kalmamamızı temenni ede _ - Bence bunun ehemmiyeti ya1'· rV' 

B 
si doğru bir şey olamazdı. O da bunu rim. tişir ki Kemalistler İstanbulu da a.lı 

inaena1eyh görüyorsunuz ki Bağda ----------------da girmek benim için hiç de tehlikeli tLA.N düşünmüştü. Ballar ayağa kalktı ve da- Biz daha ocla kapısından sıkmamış i- sa biz ele geçmiyelim. ..bt' 
bir iş değildir ha haşin bir sesle dedi ki: dik ki misafirlerimizden! Galip bize yak Mabeyn artığile büyümüş bir z\I 

İyi tilrkçe ve fransrzca bilen bir türk - Biz etrafa saçtığımız altınlarla ne laştı, bana: köşeden öttü: ı.d~ 
- Fakat iki gu .. n !?'eçmiyecek biz bayan :I kt'1 la k lı k e11 

~ 1 r a ı o o ra a naca tır. tngi- yaptıksa yaptık. Yoksa, şahsan dostla- - Rica ederim, muhterem kumanda- - GUn doğmadan me:;imei ş 
şehri muhasara edeceğiz. O zaman lizce bilmesi şayam terrı'htı'r· . ı'stekliler ı kl · · b' 1 .. mmz oma a beraber sızlerın ıze yar na söyleyiniz ki bize gösterilen teveccü1ı ne er do~ .. r. j 1: 
senin ic;in dışarı kaçıp kurtulmak ihti- istanb ı 150 k 0 

u posta utusuna izahname dımx değil,zararr dokunmuştur.Fakat bu ve himayeden dolayı minnettarız. Hiç Me~il:z.t dilencisi softa mırıldat1 f) 
mali de kalmıyaca.k. Ya bu Va2iyette gönde · ·'" rsm. gün Anadoluda muvaffakiyetler kaza - l birimiz, ne kendimizl, ne onları müşkül (Devam• " 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~.~~-~~~~~ 
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Diye dua ediyordu. ı zehirleme:liğine kani olduğum halde\ 

ses çıkart:-nadım. İlk raporumda al
dandığımı gören müşterilerin emniye
tini kaybetmek korkusile sustum. Z0. 
hir bitişik kirec. ocaklarının neşrettiği 
karbondan ileri geliyordu. Bunu size 
oğlum Metin de isbat edebilir illı .. ., 

Gözleri doldu babasının ellerine ka. 
pandı. 

zar mı? . gil 
- Bu k::ı.dar korkak olma! Haydı#' 

kendislı.c sor sonra gülerek kızı c;ıııı 
dl: ~ 

- Leyla, Leyla. Bak Metin saJlıı 
söyliyccek ! el 

İki gem; yalnız kahnca deJikıı~1~eıJ' 
kinerek sual'ni tekrar etti. ı..cyP 
kanlıyl süzdü: 1 

-SB-

N aili bey son derece nasta idi. Meti
ne telgraf çektirdi. O mutlak ölmez
den evvel oğlunu görmek istiyordu. 
Dclika.nlı hemen geldi. Babasını o hal
de görünce içi sızladı. Acaba o mu se
bep olmuştu! Herhalde )lıt. yaru:ı. vic. 
dan azabı çektiği belli, Metini görür 
görmez gözünden bir yaş damladı ve 
kadit olmuş parınağile bir çekmece 
İ§aret ederek kesik kesik: 

- Teşekkür ederim babacığım. 
İhtiyarın yüzünde sakin bir tcbes· 

süm belirdi. Sanki oğlunun kendini 
affettiğini bC>k!iyormuş gibi büyük bir 
sükun içinde tesUmi ruh etti. 

- Ama Metin b~y ben size ıaY11' 
~ilim ki .. Maziı:ni biliyorsunuz! ıt~' 

- O sizin kabahatiniz değil, d·~(llıi" 
sile b izim! Hem siz ~ok şayan~ }l~ 
bir hanımsınız.. Sizi ilk görd 
gündcnbcri seviyorum .. 

sonra onlarla birlil~te Bursaya git
miş, artık Leylayı tamamen kaybet·· 

tiğine kail olmu:::. Oturduğu evin e

fentlisi ölmüş, herkes c1a~lmış. nu 
da t~;~anbul:ı gidip son bir gayretle 
kardcş:ni aramağa karnr vermiş. İş-

te o zaman o mUthiş sancı tutmuş. 

hastaneye kaldırmışlar. Vapurda Ul
vi isminde genç bir kaptan bunu son 

dorece kayırmış, daima rahatını te-

mine uğraşmlş ... Leyla güldü: 

- Seni çapkın seni, galiba aklın 
kaptanda kaldı! 

Necla kızardı. 
1)adiye Hanım onlara bakmakla 

doyamıyordu. Adeta gözlerine inana
mıyordu: 

- Aman allahım rüya rrıı görü. 
yoru;u ... Eğer rüya ise sen beni U· 

yandırma yarabblınJ 

- Oğlum., Aç bunu .. O z..ı.rfı al.. l~
lediğim cinayeti itiraf ediyorum.. Al 
oku .. Seni ve anneni çok sevdiğim için 
yaptım .• Beni affet .. 

Dedi. Gen~· doktor .zarfı açtı §U sa-
tırları okudu : 
"Aldım başımda ve sıhhatım tam. olo.

rnk itirafatta bulımmıık istiyoruın. 
Bunu yl'.lnız ve yalnız vicdanın enıre
diyar. Ben Şadiye hc.nımm da\•asında 
doğru hareket etmedim. Sonra çocuğu 

Metin günlerce sarsıldı. Fakat Ah. 
met beyler onu hiç yalnız bırakmıyor
lardı. Böyle bir iki ay geçti. Mektubtı 
mahkemeye vermişler Şadiye hanım 

bütu:ı manasile beraat etmişti. Bir ak
sam Metin çekinerek Ahmet beyin ya. 
mna sokuldu: 

- Acaba Leyla hanıma kcndis;le 
izdivaç etmek istedigimi söylersem kı· 

- M•3tin ! ,,r'! 
t . te~· ,~ 

Bu feryatta kızm muhabbe ı, ?Je!Y 
küril, her §eyi hief!cıdiliyodu, 
yerinden fırladı kollarını açtı. 

- Nişanlım, karım. 

- .Metinim benim! t)dfi 
(Deoarrıı 
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lsor.\lfa""' . l3 "'41• 
ilr, ~'repebqı ba.hçeatnden na.kil, 19 baber
~ ıoırs tnUlıteUt plAklar, 20 muhtelit solo_ 
'ı~er .:ıo stüdyo orkestraları, 21,30 son ha.. 
\fi 1 22 razoıteıere m&hsue servte, 

.\!i.t• 
~fığleaceu konaer. 20,05 11aat, 20,115 
~ deva.ınr, 21 edebt yaym, 21,05 halk 
~ Ve halk plyea1, 23,05 haberler, spor, 

i· ' larkııar, 24,015 konuşma, 24,20 gramo. 
~~ lllUSiklsi, 1,05 c;lngeno musikisi, 

ı~ ei-tenceu musiki yaym.ı, 19,05 gramo. 
tıQ ~ havaları, 20,05 devlet yaym.ı, 20, 
~.03 ten nakil, 21,05 opera.komik ya.ymı, 
~•a raporu, bavadis, spor, 23,85 gece 
~ ' 1,05 k&n§Ik yaym, 

ıa:PEŞTE: 
~v5 l&J.on orkeııtr88l, 18,83 Arabistan 

~· 19,35 konll§ma, 20,05 Macar ope. 
'lld~ parçalar, 21.40 gramofon, 22,40 
Qe ~fır, spor, 23,05 çingene orkestrası, 24, 
~_:-~d tak:tını, 1,05 110n haberler, 

i~· 
~,OrJ ba."adis 19,20 dans orkestrası, 20,0:S 
'~. 20,23 da.p.s orkestrası, 21,10 konfe 
'lıot- 21,23 orke.stra, konseri, 22,M haberler 
?tp • 22,~ spor, 23, gece kon.seri, 24 haber. . 
~.\rtt 
la, S (P,T,T,): 

e ' n,, Cl'unotoDla. d&ruı havalan, 18,35 pL 
'"ı•~a.hat esnasmda baberler, 20,50 radyo 
'-.ı: Bir ev hlkAyesi, 21,20 spor, 21,35 
~ Y&Ytnı, 
la,~: 
ıo: etı:nau ttaıyadan ııa.k.1.1, 19,85 gramofon 
~ !Spor, gramofon, 21,10 havadis, 21,45 
°!it~ Ya.ynu, 22,45 11lnema konuışmwıı 22,55 
~d'ta :Yıl.Ynıı, sonra d&ruı musikisi, istirahat. 
~Vad19, 

Fatihte 
Acele satılık arsa 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 

HA'SER - Al<sam Postası 

::u •••• ::=::::: ••• ~ ...... ::=::::=:::::: ....... __ .-::1 
si Kimyager H 
il Hüsameddin ff i 
js Tam idrar tahlili 100 kun...c;tur Bil if 
~ı uruuın t.ahlilat, F.minC\oü Emlak veh 
i: Eytam Bankası karşısır.da lzzetU 

TURll 
ıl Bey Hanı. • H 

ı Bir saatlik milyoner ve ::::-.:---:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::: 
Gece yansında bir ses 

l\IEl.EH 
lPEli 

ı Programını bildirmemiştir--------------

• SaWık aşk 

1 Kan dava.'lı ve Deli kralı' 
Kolseı:n Yaka<~Jli ta satılık 

\'11.UIZ 

'fAJ-.. 

ı Bildirmemiştir. 

Dul nişanlı ve Altı ka- arsalar 

ŞlK 

Al.KAZAR 

ı;!AKR 

ı\~TOllY A 

rıh kral 
ı bildirmemiştir. 
ı Bildirmemiştir 

ı Bildirmemıııtır. 

ı Kovboyun !jerefi, Zin -

Yakacığın en güzel yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel müste
cirine müracaat. 

dan kaçkınları ve Sana ---------~----1 
__ _. 

tapıyorum. 

t ·111ınıtUYE"J ı Atını sür süvan, Eski· 
mo ve Maskeler aşağı 

·l S TA. N BU L 
~ULLI ı ölümden korkma yan 

adam ve Zozo 
HlLAL ı Jandark ve Güzeller 

resmi geçidi 
A.l...E:ın•AK Aşk bandosu ve Ölüm

den korkmayan adam l 
A.:l.AK : Boğaziçi şarkısı ve Vahş1 

ler bUcum edlyoT 

RDL\UJET ı Işıklar sönünce ve Tek 
sas kasırgası, Kovbo -
yun intikamı 

KADIKOY 
ı Programını blldJrmemlşUr 

ı Kemanlar çalarken 

OSKUDAR 
HAL!: ı Samson 

KARAGOMROK 
OZS?ll t Kervanlar definesi 

Mtı.Ll 

BALAT 
Demirhane müdürü ve 

Esrarengiz adam 

tLAN 

tyi türkçe ve fransız::a bilen bir türk 
bayanı dakti1o olarak alınacaktır. İngi
lizce bilmesi şayanı tet'cihtir. hteklilcr I 
İstaııbul 150 posta kutusuna izahname 
göndersin. 

Esli i k itaıı alınır 
Eskı ve yenı harflerlP türk<;e ve 

bask:ı lisanl:ırla yazılmış her türlü ki· 
tan alırıı Bir kartl;ı adr<'~I bildirme!• 
kafidir. 

Adres Istanbııl Anknra raddesi 15f, 
numara tnkıl:ip k ıt:ı.phıınPsi. 

Hir nıuhssip iş arıyor 
~lu7 .. a af usu 1 iizen' deftt'r tutmnğ'.ı 

muktedir hir muh~sip. ~ok mii~it bil 
ücretle iş aramaktadır. 

ADRE.": l\ü<:iik!)azar cami' k:ı:·· 

şısrnua Şark fotoğrafluı.ncsi vasıta.si· 

le s. n. 

9 

Muhtelif Elektrik Malzemeleri 
Tahmin edilen bedeli (27000} lira olan yukarıd2 cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü sabnnlma komisyonun
ca 22-ıJ0-936 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (bir) lira (35) kuruş mukabilinde komi1· 

d ·ı· • yon an verı 1r . 

. Taliplerin muvc-.kkat teminat olan (2025) lirayı havi tek!if mek· 
t.uplarmı mezkilr günde saat ( 14 l de ka<iar komisyona vermeleri ve 

kendilerinin de 2490 numaralı k~nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve-
saikle mezkur gün ve saatte komhyona rnüracaatları. (775) 

Muhtelif Elektr k iVla zemeleri 
Tahmin edilen bedeli 3500(1 lira olan yukarıda cinsi yazth 

malzeme askeri fabrikalar umum müdürJüğü satma.ima komisyonun
ca 23-10--936 tarıh!nde cuma ~linü saat 15 de kapalı zarf ile ihafo 

edilecektir. Şartname bir lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temin:1~ olan 2625 lirayı havi teklif mek· 
tuplarmı m ezkilr günde saat 14 cie kador komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m3.ddelerindeki ves;,.· 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (776) 

150 ton saf kurşun : 
T o.hmin edilen bedeli 22500 lira. olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis
yonunca 22 - 10 - 36 tarihinde perşenbe günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin m-:.ıvakkat teminat olan 1687 lira 50 kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkilr günde saat 14 e- kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (830) 

Istanbul Komutanlığından : 
· f'atnıte Kız .. • .. ı1Jd2. Sofulu cadde " ~ ııı.cıc l\ç tarafı muntazam cadde, ~eni tŞ /\IUYC~ 

TiYATROLAR Erzurum As. hastahanesi için ( 40) lira ücretli, 

~· ıe llazrr, tramvaya ve çarşıya pek ya 
<ttrı, ~ivarı kiınilen mamur. 702 mel 
~ tnurabb~, kısmı i.zamı mülk müs 
atu 

lU\!Şekfi ve altı p~aya müfrez arsa 
ce e 

1 ~tllıktır. Taliblerfnir• saat on 
~n bfre k'.iıdar HABER pazetesindf 
...; P'ethive mür:v· ı'l:-ıtıa_rı ____ _ 

-.... ~---

SUADİYE J'LA,J GAZtNOSTi!'JUDA 

HALK OPERETi 

Ruakşam saat Zl ,45 te 
HALiME 

, • .,.,.,n :ık5ıım H:ad.tldSy 

SUreyyadıı 

RAHME'!' EFENDİ 

Galatasaray lisesinde tahsil görmüş 

muhasebe ·ve usulü mtt:r.aifeye aşina 

makinede seri yazan bir genç iş aramak 

tadır. Taşraya rla gider. 

Müracaat Vakıt propaganda 

B. Y. -

1 - 30 lira şehri ücretli 3 ki ceman 4 hastabakıcı hemşire almacalC 
trr. Bu hemşireler orada bulunduğu müddet zarfında da bir nefer 
ı:am tayini verilecektir. 

Şera!ti haiz olanların kabul edildiği tarihte Erzuruma kadar 
yol p~rası IX. kordan temin edil ~cektir. 

Talip olanların şahadetnameleriyte evvelce bulunduğu bonser
visleriy]e K. 1 ık 2. $. ve müracaatları ilan olunur. (904) 
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ğu yerde terter tepiniyor, mutta-
111: 

- Çabuk olalmı, monsenyor ! 
diyordu. j 

Bu esnada içeri giren bir oda u. 
4ağı. 

- Birisi ge]mi§, Madam la 
Prenses Faust:ıdan size mektup ge
tirmiş! dedi. 

Moröver ti~riyerek birkaç adım 
geri çekildi. Giz kendisinin F aus
ta il~ olan gizli anlaşmasından ha
ber alırsa mahvolduğu gündü ! . 
Gizin bir işareti üzerine ge]en a· 
dam içeri girerek Gizin önünde e· 
ğildi ve müsaadesi üzerine söyle
meğe ba,Iadı: 

- Monıenyor ! Madam la Pren
ıes bugün bilemediğim bir İ§ için 
Pa.,isten çıkmıştı. Her zamanki gi
Li birkaç uşak kendisinin geçece· 
ii yolJara dağılmıştık ..• 

Dük homurdandı: 
- Çok güzel bir adet! ileride 

hen <le böyle yaparmı. 
- Ben de Monmartr kapı.sı ya

nında duruyordum. Efendimizin 
arabaıınm gelmekte olduğunu 

gördüm. Ta~iatile o]duğum yer
den kımıldamadım. Fakat araba 
yamnıdan geçerken yere bir kağıt 
düttüğünü ve Prensesin Ote] dö 
Giz dediğini işittim ... İşle monsen
Jor, ~öylediğim kağıt ..• 

Giz kağıdı süratle kaparak oku
nıağa baıladr. Kağıtta ıu satırlar 
:v.zılıydı: 

·• 3ileyi çevmnız: Pardayanı o
raya getirdim. F.,, 

Giz . bağırarak: 
- Hakkın varmış Moröver ! .. 

dedi, haydi bakalım ava!.. Büssi. 
Şateı~den yüz kişi al, ellisini Not•r
dam köprüsüne, gerisini de Pon 

Nofe yerleştir!.. Menevil, sen de 
Arsenal'dan yüz kişi alarak cHisi
ni Pontoşanijör'e, ellisini de Sen 
Mişel köprüsüne koy! Ben d.e tu
radaki askerlerle Notrdam me! da

nında bulunacağım. Haydut Site

deymiş ! .. Tekmil adayı mahYecle
ceğimi bilsem, elimden kaçırm1-
yacağım !.. Moröver ;sen de sor.r;'. 
meydana ge]erek yapılan işleri ha· 
her ver! 

Moröver, Büssi ve Menevil vıl
dırım gibi dışarı · fırladılar. Be~ 

dakika sonra da Dük dö Giz yanın· 
da altmış süvari ile dışarr çıkı}'OT• 
du. Siteye gelir gelmez onları kC:p

rülere dağıttı ve gelecek imdadı 
beklemeğe baıladı. 

Bir saat sonra, tenbih eylediği 
yerler kuvvetli müfrezeler taraf m
dan tutulmuştu. Bu esnada parla
mento azaları kendi aleyhlerine 
bir tertibat alınıyor zanniyle sa
rayda kendilerini müdafaaya çalı
şıyorlardı. 

XIX 
SiTEDEKi ÇARPIŞMA 

Dük dö Gizn bir kişiyi yakala· 
mak için dört yüz kişiyi ayağı 

kaldırdığı: sırada, bu itlere bilmi 

zel. .. 
Pardayan böylece söy]enerek 

kapıdan geçmiı ve Monmartr yo
luna sapmıştı. Tam bu esnada yo
lun kenarındaki bir çalılığın arka
sında saklanmış olan iki göz yd~ 
drrımlar saçarak Şövalyeyi takip 
ettikten sonra olJuğu yerden çık
tı ve bir müddet kımıldamadan 

durdu.Bir şey1er düşünüyordu. 
Bu adam Moröverdi. 
Vahşi bir sevinçle tıb1aı Fausta 

gibi: 

- Deli! dedi. 

Moröver, Bluvaya kada,r gitmiş 
Gizin kendisine verdiği vazifey5 
layikiyle yaptıktan sonra, şehrin 

mu haf ızlarrnr, Üçüncü Hanrinin 
adetlerini, oturduğu daireyi ve 
kralla maiyetine ne şekilde teca
vüz olunabileceğini anladıktan 
sonra 21 T eşrinievvelde Parise 
müteveccihan yola çıkmıştı. 

Moröver, Bluvaya gittiği yol
dan geri dönüyor ve her konak ye
rinde iyi bir yatakla iyi bh ye · 
mekten başka bir şey düşünmiyor
du. Yol da hiç bir tanıdığa rast gel
medi. Hizmetçilere karşı çok ivi 
davranıyor, onlara bol bol bahşiş 
veriyor, ve tıbkı bir asılzade gib: 
hareket ediyordu. Artık dünyada 
korkacak bir şeysi kalmamıştı. ya) 
nız bir şefi düşünüyordu ki, c d~ 
Pardayamn öldürü]mesinde hazrr 
bulunmak! 

Yirmi Teşrini evvel akşamı Pa-

rise girdi. Ertesi sabah erkenden 
hazırlandı, dikkatle zırhını ve si· 
lahlarım taktıktan sonra saatin~ 

baktı; henüz dört saat kada:- bir 
vakti vardı. Fakat sabırsızlanı· 

yor, yerinde duramıyordu. 
Nihayet dışarı çıktı, Monmartr 

kapısına giderek görünmeden her 
tarafı görebileceK bir yer seçti. Q .. 
turarak düşünmeğe ba~ladı: 

Öğleye doğru Pardayanla Dük 
Dangulem gelecekler, kendisi on
lara doğru ilerliyerek şunları aöy
liyecekti: 

- işte efendiler, bugün ıçm 
vermİ§ o]duğum sözü yerine g'!ti:r 

dim .. Aradığınızı bugün görec~ 

ğinizi vadetmiştirı· ... Belli takip e
dini... sizi oraya götüreceğim! •• 

Bl•nları söyle Hdeu. sonra ik;s~• 
ni d~ alarak man::.~tırrL götürecr :t. 
fakat sonra ne olı\::aktı? Bunu bi
lemiyordu ... Yalnız biliyorc1u ki. 
Fausta Pardayan için bir lurn~< 
kuracak ve o da, gözü bağlı, bı:na 

düşecekti. Bir de şundan emin 
bulunuyordu ki, Şövalye ile ar'n.-

d:ışı manastıra girince Vivolı.:tta· 
yı ölmüş bulacaklc..rdı, şuna da ı:;a· 
yet emindi ki manstır askerle do
ludur ve Pardayan kat'iyyen sağ 
kalmıyacaktır. 

Buraya gelince ~öyle mırıldan
dı: 

- ·· Manastırda bir de mezarlıli 
vardır! Fakat aynı zamanda mos-
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Yiiksek iktisat ve Ticaret 
Direktörlüğünden: 

Mektebi \•1 

.... -.

1
"""'--

GECEL- GUNSEL- KIZ· ERKEK 
Eski: lnkılAp 

1 - Okulun her üç kısmına yazılma 1Eylül1936 ıalı günü bat 
lıyacak ve 25 Eylül cuma gUnUne kadar sürecektir. 

I VUCA CLKC LiSELERi 
Kuranı ve Dlr•ktörU: Nea.ı oOlu Hamdı Ulkme11 

1 
baıl•nmıştır. Cumartesi ve paza;dan ba,ka her ıün l O ..- 11 araaın~a e)ı\J•• Kayıt muamelesine 

müracaat edilebilir. • Yazılma işleri pazartesi, çarıanba v~ cuma ıünleri 11,at 1 O dan 
16 ya kadar yapılır. Yazılmak istiyeol~r bir dilekçe ve bell; belgroer 
le okul direktörlüğüne baıvunnaLdırlar. 

·-------,--• Cağaloğlu, Yamluar;ayl~r - Telefon : 20019 lllllllll!!ll!!lllllllll!llll._ __ 
= 1 : • 

2 - Yüksk iktisat ve ticaret k1smı üç, ticaret Hşesi bir ihzari ve 
üç asli olmak üzere dört, orta ticaret me}ctebi dört umflıdır, 

I • ""• • ' ~. • ' 1 Saraçhal'ebatı 11orhor caddes 

HAYRiYE LiSE Si 3 - Yükselt iktisat ve ticaret kısmiyle ticcıret lisesine yazılacak 
larfn en az lise veya orta mektep dereceıinde fransızca bilmeleri ge· 
rektir. 

4 - Yüksek iktisat ve ticaret mektebine lise mezunlarından ba. 
kalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi veya iyi derecede vermi~ 
olanlar alınır. 

Ana . ilk • Orta • Lise . Tam devro / 

Okulumuz bu yıl eördüğü teveccüh \'e rağbetten dolayı ilk ~ır:ıflardar: itı1J4u.r ~bancı dil teqrİ14un~ y~rıi ~ 
te§kilatla mühim bir istikamet vçrilmiştiı. Kızlar kısmı ayn bir dalret!cdir. M~ı.-~ebin hususi otobüsl:riylı ft~ 
~alcbe her gün cvlerind:n aldınhr. İ&li} enlere tarifname g6nd~rılır. 

Kayıt için her gün saat 10 dıın ]~ya kadar direktörlüğe müracaat edilmelidır. T~ltf911; 205a0 

5 - Orta ticaret mektebi ile 4içıret lisesine yazılmak için ha§ 
vuranların sayısı her kısım için ayrı ayn tesbit olunan kadroya geç 
tiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sırasiyle pek iyi veya iyi de 
recede mezun olanlar ve bunlar arasından da tahsillerine ara verme 
mi~ bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

• ll!ll~ulllmBffirJ~~1~· ~ Nişantaşında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde ~ "llllmil~ 

i~I v~ırn iŞ işli Terakki LisesllGR.~D.l:J§ 
6 - Her üç kısrmda kayıtlı bulunan eski okurların 25 Eylül 

1936 tarihine kadar okul direktörliiğüne batvurarak yilksek ve lises: 
talebesi harçlarını vermek, orta talebeıi de hüviyet varakalarına ita 
r~t ettirm~k ısurc;tiylc kcr.l'ıtl2'Tın1 y~ııilcmclerl v• \n.ı ka7ıt. 7enilenı .. 

igi yapılırken t~lehenin tescil edilmit soyadlarını talebe kütük defte 
rine kaydettirmeleri. (591) 

1 ANA - iLK - ORTA. l,JSE 
il.Kız J1E ERKEK TALEBE iÇiN yanynna n geni~ bah~eli jl\i bina~a Al'RI 1'-iTJ TEŞKlLATI yardır. Mef" 
l!cut FRANSIZCA, ALMANCA, ING' f.;/ZCE kurslarına dokuı )'lftndun iti haren her talebe iştirak ed•~~ 
:ii!Mektep her gun saat rn. 17 arasında açıktır hayıt ışıerıne t:UM(f., r.1tuAl\J l!..ıJ, ~.1uc~JS1Vn1:1. gunuırı İilf 

1
• r. ırı~ı~i~Jır ıı~ımıııı'.!m ıı~mmrnr'ill ıııı1111mm'ı~~mm~ıımıııoo~ııa~ ıır. Teıeron = 42~17 ~~mımmmımmmıınmnıın-• 
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~---------------------------------------------------' mor oldu, az kalsın bağıracaktı, 
Üç kiti Monmartr kapısından çı
karak manastıra doğrq koıuyor
Iardı !.,. 

Önde giden ikisini hemen tanı
dı, bunlar Pardayan ile arkadatı 
Dük idi. Diğer üçüncüsünü ise ta
myamamıttı. O, yalnız Pardayp.na 
bakıyordu. Kotmakta olan üs ar
kacl~t bir müddet ıonra Granj Bp.
t~ljyerin ark2'.sm~a kayboldular. 

Moröv~r ol4uğu yerde dondu, 
ka1c1ı. Pardayan böyle v,Jcitsiı r:>

larak elbette kendisini aramağl\ 

çıkmıt değildi! Hem ne iyi, kendi· 
sinin götüreceği manasbra o biz
zat gidiyordu! Demek Pardayan 
me&eleyi anlamışh! Fakat nasıl? 
Kimden!.. 

Moröver fUmruklannı sıkarak: 
- Deli olacaimı geliyor! diye 

aöylendi, bu herif bu ıefer de mi 
elimden kaçAcak? Kimbilir, belki 
de f4usta bana kortı bir tQzak ha
~ırl"dı? 

Ahımdan boıanan ıoğuk terleri 
silerek ayaia kalktı, Parise dön. 
mek istiyormuş gibi birkaç adım 
attıysa da birdenbire durarak §ÖY· 

., · le dütilndü: 
fendisi öln 
an. İstanbul - Fakat hunun imkanı yok!. .. 
Jmrdcı.ni n. Fausta da ondan, benim kadar de.
tc 0 zmnan ğilse bile nefret eder. Ben deli mi
hasta.ncye k yim? Hayır, hayır •.• Faustıı, mu
vi isminde gc hakkak ben gittikten sonra planı· 

derece kayırn,ı deijittirdi ... Her halde onun Ö· 

imünde benim de bulunmak iste-

diğimi unult\l ... Birisini göndere
rek Pardayanı çağırttı. Fakat ben 
de gidece~im ve onun ölümilnde 
hazır btılunacajmı ..• 

Sonra bir deli gibi kahkahalar 
atarak manastıra doğru ko~mağa 
hafladı. Kepdi kendini temin i
çin PD.rdayanın muhakkak ölece
ğini düşünürken bir hioi k4lblelvu
ku beynini karıştırıyor, Yüzün
den terler boşanıyor, 1'udurmuş gi. 
bi küfürler ediyordu. 

. . . . . . . . . . 
Moröver iki saat sonra Mon

martr sırtlarını inerken ağlıyor-

du. . 
Şimdi her ~eyin mahvolduğunu 

zannediyor, kendini bir çocuk ka
dar zayıf buluyordu. Gözleri ya
nıyor, yaılarını si:mek lüzumunu 
bile hissetmiyordu. 

Sabahleyin gizlenmi~ olduğu 

yere tekrar dönmek fikri nereden 
aklına gelmi,ti? Acaba daha ne 
ümit ediyordu? ... Şüphesi:ı k' hiç 
bir 'ey ... Sadece Faustanın dönme
sini bekliyordu, onu görerek konu
şacaktı ... Pardayanın Parise döne. 
ceğini hiç zanrıetmiyordu... Hal
buki itle o arabi\nın önünde gidi • 
yordu! .•• 

. . . . . . . • • 1 

Moröver, Po.rdaianın Fausta i
l@ beraber Parit4' niçin döndüiünü 
hiç düşünmedi. Aralarında bir 
anlaıına olabileceğini bilı hıstırı

na getirmiyordu. Pardayan kapı· 

dan girdikten sonra he:ııen şehire 
döndü, yolda raatgeldiği bir ada
mın atını zorla alarak Gizin sara· 
yına doğru dört nalla ilerlemeğe 
batladı. 

Dük dö Giz maiyetindeki adam
larla beraber müzakerede idi. Mo· 
röver soluk soluğ~. sapsarı olmuş, 
önüne çıkan nöbetçileri, uşakları 
devirerek salona girdi. Neye uğra· 
dığını şaşıran Gize doiru: 

- Monsenyor, Pardayan Pariı
tedir ! diye bağırdı. 

Giz evvela izin almadan içeri 
giren bu a~amı azarlamak istf'diy 
ıe de, Pardayan ismini duyunc4l 
hemen durdu. 

Moröveri tanımıtlı: 

- Ne, siz misiniı Moröver? di · 
ye haykırdı, ne dtyorsunuz? 

- Monaenyor, tunu diyorum 
ki, -?n kuvvetli dütmanınız, Sartr
de sizi bozguna uğr2'lnııt ohm a.· 
dam, §İmdi Paristedir.,. Onu ken
di gözümle gördüm.,. Pardayan 
Monmartr kapısından yalnızca i
s:eri ~irdi, gi\yet müsterihti, ejer 
monseQyor isterlerse ... 

Or~da h•ıır bulunanla.r, bu ıö:ıı· 
ler ;iıerine dehtetJe söylendHer: 

- Aman yarabbi! 
- Herifi Allah için tutmalı! 
-- Y ak•la~nca ıııutlga Sen 

"Şappelin ktdetindeki dir•i• ka· 
:ııklaıno,lı ! .. 

Dük dö Giz cürültüxü bir ıt~· 
retle kestikten ıonra: 

- Anlat Mo1över ! dedi, onu 
ne zaman ve nası: gördün? Evve
la tunu söyle: Parise geleli ne ka
dar oldu? 

- Bir saat kadar var, monsen· 
yor! Buraya doğn• ağır ağır gelir· 
ken Monmartr caddesinden geç· 
tim, Lartig'den yeni haber almak 
. . d ' ıstıyor um .•• 

Blissi: 

- O, öldü, dedi kiıra öldürdü· 
jünü bilep d• yak! 

Moröver gayet sa"inJ.ne: 

- Ban4l qa böyle söylediler. 
f a.Jtot ~min olırıak istedim, dodi, 
tam Lartig'in evine yakl&Jır~en 

bir de ne göreyim? •. Pard.yan ya· 
vaı }'P.V&f Moıun~rtr kapısından 
girmif, Paritt '"liyordu. Ah roon· 
aenyor, herifi gebtirtnı~k için ara· 
cıkta kızdırıp düt=UQ)'ll ~Ajırmak 
arzusunu pek ıiiçlUkl• yeıuHm .•• 

Dütündüm ki bu aY, tlıe aittir .•• 
Artık Lartiii f al•n ı.ııııtua\I dolu 
diııin buraya ıoldim.,. ff.kat ~im· 

dl aklıma geldi 1 Salcın bizim Lar• 

tili de bu lterU öldünneıin? .. Bi· 
liyorsunuz ki herif, sadık bende-

lerlniıl birer birer ortadan kaldır· 
Qıai~ ahdetmlı görUnUyor ..• 

Giz diılerini sıktı. Pat.rdayaınn 
güpegündüz hi~ kork111adan Pari
f& iirrncsi kend:,ini çok kı~dırı• 

yor, idet• tcıref ini düıürüyc-ıdıı. 
Efendisine kartı her türlü hür· 

meti unutmuı olan Moröver oldu· 
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{ Hiliyor mu•unuz ? { 

it 
Fil gibi deve de 
müthig kin bea· 
ler. Yalnız deve 
son derece sa
bırlı olduğun -
dan kendisine 

p fenalık yapandan intikam almak 
için uzun müddet bekler, mlina -
sıp fırsat kollar. Buna mukabil 
kendisine iyilik yapanı da hiç 
unutmaz. 

1ontoo amca bir bisiklet yarıfllll 
118;Jftderken b1.ıı1kletçilerln bulllf hu
bUBwıncla pek zavallı olduklarmı r:Hr 
dU. Tanıdıklarından bir b!slldetçtye, 
blBlkleUnln arkuma btr mıknatıs bağ 
Jaraa hiçbir bisikletin kendlainl ge.. 
çemlyeceğlnl s!Syledl. Bağladı ve tec. 
rUbeslnl de yaptırdı. Na.'lıl? 

Deve çölde günde 50-60 kilo
metre yol yapmaktadır. Yola çık 
mazdan evvel karnı doyan ve bol 
su içen develer, bir damla su iç· 
meden kışın 19, yaznı da 12 &tin 
bilafasıla yol yürüyebilirler. 

* * * 
~ 

Deve sahibini 
tanır ve bazan 
sahibinden baJ· 
kasını sırtına 

bindirmez. Sırtında yabancı ol • 
duğunu hisseden deveyi ayafa 
icaldırmanın imkanı yoktur •. 

;ı:. 

'"{!( 

'f ~ 
Sen BarteJemi 
katliimıle ma
ruf en büyük 
katliam doku -
zuncu Şarlin an
nesi olan Kate • 
rin dö Mediçi ta 
rafından emre 
dilmiştir. 

* * Kurunu vusta -
da bekçiler ayni 
zamanda · hem 
saat vazifesi 
hem bugün ga
zetelerin yaptık 

ları vazifeleri 
görürlerdi. 

Ellerinde fene le sokakları do
laşrtlarken hem saatin kaç oldu
ğunu hem de son .havadisleri yük 
~ek ssele b<!ğınrlardr. 

~ 1} 1} 
Peruda yapıla 

cak bir asma 
köprü için lAzım 
olan parayı te 

d a r i k et· 
mek üzere hü • 

.Ku. m .t hususi müesseselerin rek
lamlarını muhtevi posta pUllan 
çıkannava başlamıştır. 

1} ~ l} 
Dünyanın en bil 
yük Koktus ağa 
c.ı Amerikanın 

Arizova ıehrin

de bulunmak -
tadır. 200 yapn 
da bulunan bu 
ağacın 52 dalı 
ve 14 metre bo
yu vardır, 

de 
iıe 

yor 1 • 

. 
Birleşmiş Amerika cumhuriyetlerinin meıhur Morlok dördüz• 

lcrini ayırt etmekte ekseriya anneleri bile güçlük çekmektedir. 
Bu resim geçenlerde Mişigan :}Chrinde yapılan bir şenlikte 
halka takdim edilirken çekilmiştir. Soldan itibaren isimleri Ed
tıa, Vilma, Sara Ve Helendir! 

\ DUnyanm dlrt bir tarafında ı 

~~~nmoDaır~a cdla bahar 
ş®ınıDDklerı 

Dünyanın her tarafında millet 
ler ilkbaharı kutlulamak üzere 
mayısın ilk günü bayram yapar
lar. Şimal kutbunda yaşayan 

Eskimolar bile mayısın birinde 
bayram yapmak~adırlar. Yalnız 

onların bayramı çiçek ve yeıillik 
le alakadar değildir, zira §imal 
kutbunun buzlan üzerinde ne
batata hayat yoktur. 

Buna mukabil, mayıs ayı Es
kimolar için bereket ayı sayıl

maktadır. ÇilnkU ilkbahar hat
lar başlamaz, Eskimolann başlı
ca yiyeceğini teşkil eden Somor 
balıklan kutba akın ederler. Es
kimolar, mayısm birinden itiba
ren Somon avına s•~arlar ve kı
ıa bir müddet zarfındıı bir yıllık 
nafakal~nnı temin ederler. 

Bu sebeple mayısın ilk günU 
büyük merasimle tes'it edilmek
tedir. Sabahleyin erkenden kö
pekler koşulu kayaklara binen 
kadınlı, erkekli halk deniz kena
rında diken ağacından mamut 
büyUk heykelin önünde toplanır 
altı, yedi metre büyüklükteki bu 
heykel mayıun ilk günü muhte
lif hediyelerle süslenjr. öğleye 
doğru Eskimoların bliyüğU bir 
nutukirat ederek heykelden meb 
.zQl Fok ve Somon balığı verme
sini diler. Bundan ıonra orada 
bulunanlar ytizlerinl §imale çm 
rerek, hep bir ağızdan ilihiler 
MSyler ve korkunç ıealer çıkanr 
lar. PAkimolar bu ıuretle cinler-

ler, perileri korkutarak kaçır

dıklarını zannetınektedirler. 

Bundan sonra korkunç maske
li adamlar şimale, cenuba, şarka 

·~,";§.fi 
. ·"!·~ 0 ·~· · .. (~.'-
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ve garba doğru koıarak sözde 
cin ve peri uzaklaştırırlar. 

Bütün bu yorucu merasimden 
sonra Eskimolar deniz kenarına 
inerek beraberlerinde getirdikle• 
ri yiyeceklerle mükemmel bit 
ziyafet çekerler ve akşama kadar 
sahilde eğlenmek ıuretile ilkba• 
harı tes'it ederler. Bazı ziyafet
ler günlerce devam eder. 

Dünyadaki 
büyük şeyler 
• Dilnyanın en büyük çöltl 

Saharadır. 

• Dünyanın en büyUk kUtUp9 
hanesi Parisin milli kUtüphan~ 
'dlr. İçinde 1.000.000 cilt kitap 

vardır. 
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Akıllı zürafa 

2.. fi .1 . ~0--·,,, \ 

. ,,;,~ _,..., 
O<,;' "Zllrafa-. bqtfılfal y~,,-. 

kin filfta . 4ohııJı:ycJir1.adf; !raa. bu .... ~ 
BlmDdetr kurbllmıiliı Çlll'elerlılı İlôDUııo 

füdar9en IÇleflnderi 1li1: "Bofüiılatnml tıa 

C&Jilannamr.. waıada flllCliımtıak 'dural• 
ctjv9 111uunw .. dldt 

A vcıl&r, uaaktan ~Urllfa g6rdiftdertni -.. 
ı:ld'tlıı6eft reı.1..,..ca büytlk bir lmyrtıte · dUf.. 
tlllıir. 1Altafalat -eiullıca' bareket. etmiiler ve 

1imdiıetbd ~·· eüıidea, :ııurtiumiflu' 
Jeridda' biti, ıadt'tlm. Mr tltııla 

gttd*1Jı~i .glSt'dQ "ft at.kaiıllıll&rma tıilditı.-. 
ti&bS yliı'df. 
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j ŞEN Fl· K~A~~ -AR: _ ) 
Kadını- ôa pa
para istiyordun, 

ı@e · -- Jruk 

~· 
-- Dilead im-· 

t~ı .. ·ana bu ~ ,.merW 
yirmilik' ftrir .ıniai.niz? 

Xadlft - lkpsi blt değil mi? 
Dilenci' - Çift· para oıu-rsa ce

biınde ıes çı1canr da ondan ... 

~~ 
~ 

•• 
Ço:uk ...._ Baba-
cığlm, , 

Silim ne 

~ 
Bam-

:sultan 
ıı:aman 

Hatır 

la:: • ~ • .ı::r oğlum. 
Cotuk '"'"":" Öyle lıe- ~ 

zayıflığı yüzünden· yann ceA 

gô-:ec~k olursam bana lnzmıya

~ 

4• 
Ava -- Bu ta 

m 
raflarda hiç av 
gördün mil? 
Köyltt, . çocuğu 
- Evet, biru 
evvel bit tavgan 

_g5t .... .:ı. Dlkkat eiiniz? 
f'~vc.ı, - Ne demek istiyonun.t 
Ta~;ındaıı1 korktuiumd mu 

zaıneclyorstsı? ... 
Tutu bebetrile 

• 
otomobille uzun 
bir gezinti ya
pıyordu. Otomo 
bil benzin al • 
.a.k i~in bir 

benzine~ öü:kinınm adıı4e du
JiUnca Tutu babaana eotdu: 

' 
- Babacrfım, benzinciler beıa-

:iln bulunan yerleri nasıl ketfe • 
derler de tulum\atannı hep ora
lara yeileştirirler? .. 

1'k~yalıılar ha• 
sis111d.e şohret 

lta••·wft~ntır . 
Bil- ,pfl Wıiıoç
yalmm biri tn• 
gilizler tarafın

dan Urtip edilen· bir .sürpriz zi -
yafetfue davet edilnıif. Adet mu
clbince, her~a beraberinde bit 

ıey :goerittcekti.'! Nitekim davetli
terdSrı Wd 91ınpanya, diğeri ta
~k. üçtihcü•il prap getirmişti. 

lakoçya1ryil aordlilar: 

--sen ne getirdin bakalım? 
-Bir 111.irprlz de ben ~apttm.. 
lCardeıimi ıgetkdint .. 

•• 
- İstikbalde ne olmak istiyor 

sun bakalım? 
- Ben mi amca? Doktor ola

cağım! 

- ·Doktor mıı ? 
-Tabii, ,,unkü dbktm1at dai• 

"3111 'Çok pıra kı&zanıyotlar .• 

Orman bekçisi - tııte kuru ~ 
c1unlan ,aıam nilayet yakala
dmı. 

911ittbaz _ dtsor MI : 
Bir iftaanı·n er• 
telli günü , ev

den 'Saa1: 1C açta 
·çıllaca§'ıftt 
bulnı&K 

Bu oyun-tam kS"ğrtia, yani 52 

ile ·yapı1ır. li":vvıla, birli, ikili, 
üçlü, döttlü, geıı1i, altıiı, yedili, 
sekizli, . dokuzlu, oniı, orı ve bitli 
onlu vo ikiliyi ayırdt.z. 

Bu kağıtlar aşağtdaı.I tarzda 
aırıianmalıdit: 

:Birli saat biri, ikili iki}'i, ve 
ilh.- Onlll ve birli ıaat otı biri, 
onlU ve ikili on'i iki.1i glaterir. 

:iir saat kadıiatu tC§~il 9decek 
tarı-cıa .ımımıın' üetüne!:~ 
c.latak' koybiıuz. 

Kiğttlarm yerlerini iyice batı 
nnızda tutunıu, ve· 'cJYuaa-ittlrak 
,edenlcı:d.en birine yatın eTillden 
Çıkmak iÇin hatirıntla bir aat 
tesbit ctmesini..!IÖyleyiniL 

Mua üstündd aıralsnıtuı ki
ğıtlardan bici üstünde ayai zata 
bit ııattt koyddrwl. 

Far.zcdeliın kl bu laiıt stldiz
ü, hatırdan ge~rilehgtlana 1aıati 

dlie oh bir olsun; U.iiııd iptet 
lôonan liağidm rakamım on ıte
Wiz veya oiuz iki, yahad1 da ; on 
.ıekuin rniıilleriııden . birirıi ilbe 
edinlz. 

Misal: s2+1s=40 
Oyuna i1tirak tden zat 1hatuıa 

da tuttuğu rakamdan baglaya· 
rak kırka kadar saymağa ve ut 
dan sola doğru sayarken her de
fasında bir kiiıda dokunmağa 

mecburdur. 
Kırk rakamına gelince,. Uzerln 

de durdup klğıdı ters çevlrini%. 
Bu kAğıt, oyuna iıtirak eden a· 
damın erteıl giln çıkmak üzert! 

hatınnda tuttuğu rakamı :göste-
recektir. 

... "v1 .,. 

"' 

....... Ott>mobll kullaatnasmı billt 
ndsirliz? 
~ Mealesefı bilnaiyotLlttl .• 
...... O ha1de al!.. Bir iaatlik ıiıı 

tini' or.tr .• beri gelinceye kadar· o
tomobilimi bekleyiniz 1 

Bulm.a.ca 
Ben öyle altı barili bir .kdime

yim ki bütün Tüikler icap edcratı 
ıerefim için caiılannı verirler• 
6, 5 -ve.. 3 Unc.8 harflerim dama~ 
larımda,doiaşan mayii, l, 2 ve 3 
üıicU harflerim dd Fransıtta ayni 
manata gelir, İngilizce bizi aydın 
latan •varlığın kar§ılıfıdtr. Türlıfoo . 
çd satmak' fiilnin emri haztriılir4 
3,2,4,S ve · 6 .ıicı .liarfleriaı . de• o-

dıltı Hıesmeye yaı11yarı aletimi• 
dıdır. Ben: neyim? 
Doğru blllaftlnlinı, birlnolf'I 

bir biıçuk; ilrfnciye bir tlra, ttÇt!ll· 
cüye de 75 kuruş mükafat veri· 
Jecelc aynca ikiyüz kişiye de muti 
telif h ediyeler bağışlanacaktır. 

AB 
ÇOCUK SAYFASI 
Bilınece 1nı,,.,. 

6EYLUL-1938 



4 

Esra 

İtalyan alimi büsbütün asabi -
aeıerek: 

' 'Ne ısterseniz yapınız, dedi. 
Hakiın rolünü ifa ettiğinize ra ı;

mcn siz de beni kaçıranlar gibi 
alelade haydutiarsıruz.. Beşeri -
yetin beni elleriniz<len kurtaraca 
ğına emın olduğum için sizden 
korkmıyorum. istediğiniz hüküm 
!eri veriniz .•• ,, 

Reisin bir işareti üzerine iki 
müsellalı muh.ıfız İtal y..ın filimi

ne yaklaşarak, elan ba~ırmaktd 

olan İtalyan profesörünü zorla 
mahkemeden çıkarıp hapishane • 
ye götürdüler. Mahkemede sü
kfuıet iade edilir edilmez reis sö
zü diğer maznunlara verdi. 

Başta Alman ilimi olmak üze
re, Avusturyalı, Fransız, Ameri
kalı ilimler yekdiğerini müteakip 
nıüdafaalannı okudular ve tama
mile masum olduklannı beyan 
ederek müddeiumuminin ittiham 
lannı şiddetle reddettiler. 

Son olarak söz alan general 
Campbell de şunları söyledi: 

"Şahsımı mUdafaa etmiyece 
l\m\ evvelce a'5y\em\!)tlm. 'Bu \
\Ü>aTh '\t~n(\',m\ m\i~?t\aa \dn \e'«. 

~' ~'" ~~, ... ~~~1":\~. ~~'"'"" .--...... ,_-~ 
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&<andalyesinde oturmakta olan 
n.uhterem arkada§lanmın benim 
le uzaktan bile hiç bir iJleri ol
ınadığını, hatta buraya gelince -
ye kadar kendilerini tanımadığı
mı tekrar etmeği kendime bir va

"ıte addediyorum. Bu itibarla 
e~er benim herhangi bir kabaha
um varsa bu kabahat münhasıran 
~ahsıma aittir. Ve bu kabahatin 
cezasını da yalnız ben çekmeli· 
yım .. 

Reis - demek kabahatli olduğu 
Huzu itiraf ediyorsunuz? 

General - - Kabahat işlediğimi 
Lılıniyc.:rum... Ben daima vazife
mi yapmış bir adamım .. Vazife

sıni ifa etmek bir kabahatse, bu
ua bir diyeceğiın yoktur, fakat 
ı.ızi temin ederim ki vazifemi 
ıia ederken bile tek başıma hare
ket ettim ve bu arkadaşlardan 

111çbirini tanımıyordum. 

Müddeiumumi - Şeriki cü-
ı-ümlerini kurtarmak için mahke
meyi iğfal etmek istiyor.. Maz
nunların ötedenbcri biribirile teıı 
ri'Kimesai ettikleri sabit olmuş · 
tUT. 

Vermek adetim değildir .. Esasen 
bu komedyayı daha fazla uzat
maya mahal yoktur .. Bütün söz
lerimin hiç bir faydası olmıyaca
ğına kani bulunuyorum .. Bizi bo
~u boşuna yormaktan ise kararı 

nızı bir dakika evvel veriniz, hem 
biz kurtulalım, hem siz •• Yalnız 
unutmayınız ki siz de dünyada 
eıi bulunmaz bir katilin elinde 
ilet oluyorsunuz .. Bir gün yap
tıklarınıza pişman olacaksınız .• 

Şefiniz olan katil herhalde size 
de fenalık yapacaktır. Akbar Fi
rozun ırkınıza mensup binlerce 
Hintlivi öldürdüğünü unutmayı
nız .. Irkdaşlannızı bu canava -
rın pençesinden kurtarmıya çalıt 
tığım için kabahatli oluyorum? 

Mahkemenin dünkü reisi hakika
u anladığı için şefinize alet ol
mak istemedi .. Bu ihtiyar ve na
muslu adam bugün Akbar Firo

zun suikasdine maruz kalmış. 
ölüm döşeğinde yatmaktadır. 

İngiliz generalinin bu sözleri 
bilhassa ç:ıvuş üzerine oçk derin 
bit tesir yapmıştı. Vaz\yeti bHdi 
\!I ,~ ,~ '"'v\\'7 ~cn~T~\n\n ı\oln 

Köleliğin ugasınaan cvveı A· 

merikada bir fıçı tütüne bir c
air satılmakta idi. 

Resmini gördüğünüz esir 
kadın 1692 senesinde Amerika • 
nın Kerjini vilftyctinde yüz ki• 
loluk bir fıçı tütün mukabilinde 
satrlmıştrr. 

gını i.>ir türlü kestiremiyordu. 
Nihayet vaziyeti mütalea ve 

,,-akit kazanmak için mahkemeyi 

tehir etmekten başka çare bula• 
madı ve arliadaşları ile görüşerek 
~u kararı tebliğ etti: 

- Mahkeme müdafaalarınızı 

dinledi. Karar yarın tebliğ edile· 
cel;tir. 

Maznunlar ayni merasimle ha· 
pishaneye nakledildikten sonra. 
~avu1 Akbar Firozun odasına 
'ııı.-oy.ta'ııı. o\u'{> b\ten\eı-\ bütün tal• 

"Q.~-. •• ~'llln.-a. n~ ~\,<ıe~~"w..-.\.n\""' 
~'-~" ''-''-''""A~'- ~~ .... .,.. 
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