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yeni Tefrikalarımız 
Meziyyet Çürüksulunun (bir iftira yüzünden) eseri, şöyle başlıyor: İki çocuğu olan bir MU

bendia. fakirdir, i§lerini düzeltmek üzere Zonguldağa gidiyor. Kansı yalnız kalıyor. ve o akpm 
miltearru bir erkek kendisini ziyaret ediyor. Murat Sertoğlunun (HulagUnun İntikamı)' 

romanı da baılamI}tir. İkisi de iç sayfalamnızdadır, takip ediniz. 

12 Temmuz 1936 P A Z A R Sene: S •Sayı: 1612 

Harpten 
~tnüseııes 

evvelki ''ittifakı 
,, gene kuruluyor! 

Bazı şartlar ileri sürerek 

Almanya, A vusturyanın 
IDün yapılan dostluk maçında 

Yugoslavlar]a 3-3 
ülki tamamlığını tanıyor 

bu, ı~talya ile Almanyamn anlaşarak faşist 
~evıetıerin bir külçe haline gelmesi demektir 

berabere kaldık 
Takımımız fena bir oyun oynadı 

ff itlerle Şuşnig ağustos içinde Bavyerada 
1'/uşup anlaşmayı büsbütün esaslandıracak! 

Bugün Milli takım temasını 
kazanabiliriz ! 

............... -- --- lOJ ç <dl n ktartö ır o lYı ~ lYı ın <dl n ktaıt©> ır o e ırn : 
. 

.\ ~ig 
,~a ile Almanyanm uz. 
~ lllıkinlan çoğaldığından 
~llıa h daki ihtilafla.mı zail oldu
~hit Usuat bir anlqma teklinde 
t'teJc ~ecekleri ve gerek Berlin 
)~ananın yakında birer be
"-dıt çıkaracakları anlaıılmal 
~·b 

~ t\l ere.nnamenin esas noktala
l tılar olacaktır. 
~ A \'Uıturyanın iıtikli.l pren. 
'\ Alnıa.nya tarafından kabu-

~ 1 

~' iki devlet araamdaki müna 
~ llorınaUeıttiği takdirde halli 

telen meselelerin tesbiti. 

MU8olini 

Siyaai mahafil Du münaıeı>etle •-------------..._ı 
Alma.nyanın, A vusturyanın dahi!i 1t81 Y 8 
itlerine katiyen karıpnamak vadin 1 Lokarnocuların 
de bulunacağını ve Avusturya hü. 
kUınetini, Avusturya Nazi partisi- kO n U Ş m a S 1 na 
ni kanunsuz ve fesatcı tanımak A 1 manya 
hususunda serbest bırakacağın: I d k 
kaydediyorlar. olma 1 ça 

Alman propaganda nazırı Göbel5 lştiri\k elmiyecek 
son verdliği bir nutukta ezcümle Roma, 12 - Siyasi mahafiL 
demittir ki: den bildirildiğine göre, Alman-

" Avusturya federal hükUmeti ya konU§malara İ§tirak etmedi wi 
~umiy~t itibarile siyasetini, sure- takdirde, ltalya da, Lokarnoc~
tı hususıyede Almanyaya karşı Iarın müzakerelerine iştirak e! 
olan siyasetini A vusturyanın ken- 1 niyecektir. 

(Devamı I üncüde) ._ _______ ......, ___ ~ 

Dün1;ü maçta güçlü1...Ze bertaraf edile~ bir Yugoslav hücumtı. 

(Yazısı Spor sayfamızdadn~) 

Sanıatyada, bir köpek 

Hasmı olan kedinin 
yavrularını emziriyor 

yğ~a~ .ta;;imi ~n~ü~e:riii re ==~r.::;.·ı~ ;;·:;.=~~ ~~~~ ~~k.:::~:uk::ı~y::~~ig~:iy~~~ 
b CI t 1 t linden, yekdigerine muarız olan hay. dı. Köpeğinkiler az zaman zarfında 

1 r O P a n 1 vanlardan kedi ile köpektir. Samatya öldüler. Kedi yavrularını büyütmekte 
semtinde Haci Manol sokağında 9 nu. devam ederken, köpek onun yanına 
maralı evde bir köpek ile kedi yaşa. yaklaearak barışmak istedi ve barıştı. 

a 1 k 
maktadır. Bunlar o kadar yekdiğeri. Ve kedinin yavrularını koynuna alarak 

Y P 1 a C a ne muariz idiler ki köpek bahçede ge. emzirmekte gecikmedi. lşte şu resim-
.. zerken kedi odada kalmak mecburiye. de görüldüğü veçhile garip bir manza. 

"e. tini hissederdi. Kedi bahçeye çıkarsa, ra hasıl oldu. Bunda hiç bir fotoğraf 
~ .. :••z gazeteleri: .. Türkiye vaziyete hakimdir. konfe- hasmı hemen üzerine atılır ve kediyi hilesi yoktur. Adresi yukariya yaz-
q' rısta hazır bulunan devletlerden hiç biri Türklerin mirasına dokunacak gibi koğardı. dık, arzu edenler bu halleri görebilir. 

~k ~Usabakamızltahklmine muarız ol~ıyacaktır!,, diyor ~_B_u_s_ur_e_t_~_d_e_w_m~~-m_e_kt_e_i_~_n_k_ö_-~~-~~~~~~~~~~~-
Boğazlar konferansı yarın umunu ''Esas meselelerde bilkuvve itilaf el- L • t k 11 

bir toplantı yapacaktır. Son defa yapı de edilmiş denebilir. Konferansta ha- 1 se Ve Of a 0 U ara 
lan hararetli münakaşalar neticeesinde zır bulunan devletlerden hiçbiri Türk- t ı b 
hemen her murahhas heyeti hükQmetiıı lerin tahkimine muhalefet etmiyecek- Parasız yatı a e e 
den talimat istemek zaruretinde kal- t ' ır.,, 

ıruş, ve bazı murahhaslar, kendi hükO-
met merkezlerine kadar gitmeğe mec Eko dö Pari gazetesi de bütün mü- N ti ı ı v •• 

nakaşaların nazari olduğunu söyledik- e şar ar a a ınacagına ve mu-
bur olmuştur. 

Netice itibarile eğer sabaka imtihanlarının nasıl fevkalade bir ten sonra, "Ankara Boğazlara hakinı
dir. İngiliz politikası manidardır. Fran-nılni ve müıklil zühur etmezse, yarın 

yeni talimatlarını almıı olan murahhas 
heyetleri, müzakerelere devam edecek
lerdir. 

Pariste çıkan Pöti Pariziyen gazetesi 
dlf.Of ki: 

sa, Londra ile Roma arasında açıkta ve 
muallaktadır.,, diyor. yapılacağına dair 

Pari Midi gazetesi de "Türkiyenin Kültür Bakanlığının tamimini neşrediyoruz. 
vaziyete bfildm,, olduğunu yazıyor. • 

{Devamı 4 üncüde) (Y a.zuı 2 ncide), . . 



Vazife başında Ulen 

Fedakar itfaiye 
çavuşunun 

Cenazesi 
Tepebqındaki yangın esnasın· 

da ölen fedakar itfaiye ça.wıunun 
cenazesi yarın aabah on birde yan-

gın yerinde biiyijk merasimle kal
dmlarak Yeni camie getirilecek 

namazı burada kılındıktan ıonra 
Edirnekapı tehitliğine gömülecek
tir. 

VBayet, Belediye, Parti, kolordu 
jandarma, polis amirleri ile me
murları cenaze merasiminde bulu
nacaklardır. 

Kıyafet ceket atay ve silindirdir. 
Siyah elbise ve melon taPka da gİ · 
yebile<:eklerdir. 

Deniz yollarında 
ıoo.ooo Jlra 
zarar ettik 
Halbuki 

500.000 lira 
k.nzanabillrmf şlz 
lkt'"1t vekaleti Deniz yolları idil 

resinde eıaıb ıalihat yapmıya ka
rar vermiıtir. 

Bu ıılahatta ıerviıin tekemmülü 
yeni hatlann ihdası ıuretile vari
dat yekUnunu çoğaltmak gayesi 
dütünülmektedir. 

Son -aenenin bilançosu yüz bin 
lira zararla kapanan Deniz yolları 

idaıresinin yarım milyon lira kar 
getiren bir deniz müessesesi olabi
leceği Alman mütahassısın yaptığı 
tetkikatla anlaıılmıştır. 

"' .ıf.'Sı:.•"lı,., ' 

Amerlllada sıcaklar 
felôh:et oldu 

875 
Kişi öldü 

Nevyork, 11 - Amerikada hü

küm süren mülhit sıcaklar yüzün

den ölenlerin aayııı 375 ti bulmuı· 
tur. Yalnız Nevyotkta bugiin 17 ki. 
!i ölmütlür. 

Birçok yerlerde susuzluktan kor 
kulmaktadır. Yer yer başlayan yan 
gmlar binlerce hektarlık onnanları 
kül etmiştir. 

1 iO bin çiftlik hasılatı sıcak dal
gasından tamamile yanını~tır. 

Hararet derecesi 37,5 dur. Sıcak 
tan çalışamıy~n memurlar evlerine 
gönderilmişlerdir. 

lnUnil knmpındo 
Sabiha Gökçen 
Yclben uçuşlnrı yaptı 

İnönü l{a.mpmda u~u§lara başlan. 
nıası mUnnsebef;ile dün İnönündc kı. 
sa blr tören yapılmı§hr. 

gcnçlerln blG bir mıml önünde irkilme. 

den havalara hakJm olmJ!k hedefine 
doğru yilrümoJerini izah etmiştir 

E~ki~ohjrde Jıavfl. o}uılımda bMJunan 
Bayah Sabiha GökC'en bir tayyare ile 

lnönüne inmiş, uçuşlara iştirak ederek 

İnönü sırtları üstünde yirmi dakika 

süren yüksek yelken qçuşu yapmıştır. 

Bayan Yıldız da 000 metreden ylr. 
minci atlayışını yapmıştır. Gençler de 

yedi planörle sıçramalar yapmışlar. 
dır. 

Kampa 120 genç girmektedir. 

Ö~en itfaiyec·nin cenaze 
merasimine davet 

10,7,936 tarihinde Tepebaşında vukua gelen yangında enkaz altında kalmak 
suretile gehit olan Beyoğlu itfaiyesi küçük zabiti Şükrilnün cenazesi 
13,7,936 pazartesi günü tam saat 11 de Tepebaşr bah~esi önünden kaldrrıla• 
caktır. Bu merasime i§tirak edecek zeva trn caketatay, silindir şapka veya si~ 
yah elbise melon §apka olmadığı takdirde koyu renk elbise giymesi rica 

olunur. ...................................... 

Ot:omobili devirdi 
Diln gece sabaha kal'§ı Turan bar 

artistlerinden Eliz ve Hikmet 2256 nu
maralı otomobile binerek Hürriyeti e.. 
hediye abidesine doğru bir gezinti 
yapmak istiyorlarsa da otomobili ida
re edemiyen §Oför Abidel hürriyet cad. 

.desinde bir elektrik direğine çarparak 
arabayı deviriyor. Elif bu kazada ya. 
ralnndığı için Etf al hastahanesine kal. 
dmlmış, §Oför kaçm13tır. 
Yangın başlangıcı 

Çakmnkçılarda Büyük Ticaret ha. 
nmm üçüncü katında 24 numarada 
dün ak§am yangın çıkını§, dö§emeler 
ve odadaki elbise ve örtüler yandıktan 
sonra söndürUlmü§i:Ur. Bina 45000 li. 
raya sigortalıdır. 

Tramvay c;arpt:ı 
Dün ak§am üstü Bağlarba~mdnn 

Kadrhöye gelen vatman Halilin idare
sindeki 11 numaralı tramvay Hs,ydar. 
paşa durağında manevra yaparken 
arkadan gelen Halil oğlu tbrahimin 
binek arabasına çarpmış ve tekerlekle. 
rile kanapelerini kırmı§tır. 

Başına t:aş düştü 
Dün ak§am saat 19 da Avcı Ali bey 

mahallesi Şişhane caddesinde oturan 
6 yaşında Raşit oğlu Turan eokakta 
oynarken arkQ.Qaşlarından bir çocuk 
tarafından duvardan başına ~ .dü~. 
rülmilş, yaralandığm.dım Balat has. 
tahanesine kaldırılmıştır. 

Çocuk ballıcı okulu 
taJebe yazıyor 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Aiı. 
karadaki "Çocuk b~kıcı okulu., na ta. 
lebe yazılmasına başlanmıştır. Çocuk 
bakıı:ı okulu yatılıdır ve parasızdır. 
Öğretimi iki yılıdır Dersler hem na. 
zari, hem de pratiktir. Okulu başarık. 
in bitirerek diploma e.lanlnr h1sta ba. 
kım evlerinde hasta bakıcı aileler ya. 
nmda çocuk b :tkıcı ve Çocuk Esirkeme 
Kurumlarına atanırlar. 

Okula yazılma. alınma. §artları 

şunlardır. 

1 - 18 y~ından n~aITT olmamak. 
2 - Dk okuldan diploma almış ol. 

mak, orta okulu ve liseyi bitirenler 
tcrci'ı edilir. 

3 - Hiisnii hal sahibi ve sağlıklı 
olmak. 

Okula yazılmak istiyenlE'r "Ankara. 
da Çocuk Esirgeme Kurumu Oencl 
Merkt>zi Ba.şlmnhğma,, yazı ile baş. 

vurmalıdırlar. 

Yazılma işine ger ekli olan vesika. 
lar: 

Okul diploması. nUfus kllğıdı1 hüs. 
nU hal kağıdı, sağlık ve aşı raporları, 

3 fotoğraf. 
Okula yazılma işi temmuz avı so. 

nuna kadardır. 
Not: Bu okul yalnız bı!yanlarl 

içindir. 

915 numaralı kanuna göre Kültür 
Bakanlğma bağlı Lise ve Ortaokullar
da parasız yatılı olarak okumak istiyen
lerin seçme sınavları aşağıdaki esaslara 
göre yapılacaktır: 

1 - Seçme sınavları 1 Eylul 19!6 
salı günü saat 9 da başlıyacaktır. 

2 ....,. Seçme sınavlarına gireceklerin 
başvurmaları 29 Ağustos 1936 cumartc-1 
si saat 13 çe kadar kabul edileçektir. l 

3 - Seçme sınavlanna gireceklerin 
durumları ve gösterecekleri belgeler 
direktörlerce gözden geçirilecek, gere· 
kirıe Bakanlıkça araıtırma yapılacak
tır. 

4 - Seçme smavlanna gireceklerin 
şu gartları taşımalan gerektir: 

a) Türle olmak,, 
b) Lise ve ortaokullar talimatnamesi" 

nin her sınıf için saptadığı yaılarda 

bulunmak, 
c) Bedence ve ruhça hasta, illetli, sa· 

kat ve kusurlu olmamak, 
d) Okutamıyacak kadar baba· anası 

fakir olmak, (belge örneği ilitiktir), 
e) Zek§sı, çalışkanlığı, ahl!kı, terbi

yesi bulunduğu okuldan alaca~ı fotoğ• 
raflı bir belge ile saptanmak, (belge ör
neği ilişiktir), 

f) Sınıfında kalmıt olmamak, 

5 - Dördilncü maddenin (a) ve (b) 
parağrafları nüfus hüviyet cüzdanlari
le (c) paraÇrafı okullarına gönderilmiş 
olan rapor Brnclırlerlne r:-örc em11vın 

yapıldığı okulun bulunduğu ilin hüku· 
met doktoru tarafından yapılacak bakı 
sonunda alınacak raporla, ( d) parağra· 
fı uraylardan, köylü ise köy ihtiyar he
yetlerinden alınacak örn(ği ilİ§ik belge" 
lerle, (e) paragrafı okulundan alacağı 

öğretmenler kurlulu tutulgaıile ~apta· 

nacaktır. 

6 - Sınavlan olan komisyon ba~kanı 
usulUne uygun olan dilekleri kabul ile 
§artları taşıyanların adlarını ve hüviyet 
lerini tesbit ederek kendilerine fotoğ
raflı bir belge ve herhangi bir talebenin 
her türlü işlerinde kullanılacaktır. An
cak bu fotoğraflı belgeyi gösterenler 
sınavlara kabul edileceklerdir. 

7 - S~çme sınavları her tlpaylık 
merkezinde bulunan lisede, lise bulun· 
mayan yerlerde ortaokullarda, ortaokul 
bulunmayan yerlerde Kültü r direktör· 
lüğünde yapdacaktır. 

s- Seçme sorulan her sınıf için ayrı 
ayrı olmak üzere Bakanlıktan gönderi

lecektir. 

b) Her talebe, kendi kağıdının 9' 

teıindeki yere adını, aıra nu 
ıınava girdiği okulun adını, 
yaı:dktan sonra komisyonun ba 
tında kapayıp yapııtıracaktır. 

c) Kağıtların köşelerinin her 
tarafından tamamen yapııtınldıi' 
olduktan sonra saptanmış olan 
zarf başkantarafmdan açılacak -1' 
lar komisyon üyesinden biri ta 
tahtaya yazılacaktır. 

d) Talebeye dikte ettirilecek 
karsa tahtaya yazılmayıp doğrııd" 
ruya talebeye yazdırılacaktır. 

e) Kağıtların her iki tarafı ce 
la tamamen dolar ve yeni bir kS 
zım olursa ikinci kağıt verilece 
den fazla kağıtların biribirine i 
mesi gerektir. 

f) Sınav için aynlan saat biter 

mez kağıtlar toplanacak ve kortt 
dildikten sonra bir zarfa konard 
tılacaktır. 

g) Sınava ka~ talebenin girdiJlı 
zarflarının zamanında açılıp ı 

ğı, &mavın nasıl cereyan ettiği 
tulgada aaptanacaktr. (Tutulgl 
ği ilişiktir). :'ti 

1 S - Türkçe ve edebiyat • 
Eyllil sair, riyaıiye ıınavı 2 cuJOI 
gamba, tarih coğrafya ıınavı f 
pcrtcmbc gUnlerinde yapıla ~ 
navların aı; saat sUrecetf '""""""llfl' 
lan u~~dnde yazılıdır. 

16 - Bakanlk, numara ölçUieıf' 
leştirmek ereğile sınav kağıtıarıı" 
komisyona tetkik ettirecektir. 
için her sınavın sonunda cevap 
ları bir zarf içine konarak rnUtı 

1 
cek ve reamiğ taahhUtlü olara1' 
orta öğretim genel direktörlüğUI" 
derilecektir. (diğer çvrak okulill 
caktır.). 

ı 7 - Komiliyon ba3kanı sorı 
kağıtlarile birlikte talebenin a 
baba i!dlarHe geçim durumlarını 
rir bir liste hazırlıyarak göndere 
Bu listede başkan her talebenin 
durumu hakkındaki kanaatini dt 
caktır. (Liste örneeği ilişiktir)-

18 - Yukaridaki ıarttar jçirıÔe 
sız yatı sınavlarım kazanantaı11 
gazetelerle Han edilecektir. 

ıp - Sınavlarda kazanma de 
bir olanlardan şehit çocukları . 
tutı!l&qJktır. 13u'1un için listede; 
çocuklarının adları kırmızı kalt 

9 - Sınav komisyonlar: 
Okullarda okul direktörlüğünUn kül- rıca gösterilecektir. ı;ti' 

tür dayralarında kültür direktörlerinin 20-.. Bu genelge uygun g 
başkanlığı altında üç öğretmen teşekkül yerlere asılmak suretile ilan edil 

2 l - Sınavların yapılacağı edecektir. Lise ve ortaokul bulunmıyan 
Ubaylıkta ilkokul öğretmenleri veya ilk a~ağıda gösterilmiştir. 

Bu genelgeye g6re İ§ göril 
okul ispekt rleri komisyonlara alınır. ·ril 

k alındığının Bakanlığa biJdı 
Komisyon b2-ıkam gerekli görürse o-

. .. 1 . . - lt h"l kfır şınavl<Jrın en sıkJ bir dikkat o;e 
mısyon U}'e ennı çoga at1ı ece . 1 • • 

1 O S vJ (T .. k Ede· •ttrıılmasın rıca ederım. 
- eçnıe sıpa arı ur çe - ""''"'...,,.-=,,,_..-.....,....,,,,,,...-----

biyat), (Riyaziye), (Tarih • Coğrafya), 
derslerinden ve yazılı olarak yapılacak· 
aır. 

11 - Bakanlıktan gönderilecek olan 
soru zarfları sırı av komisvonlarınca ta
lebe önünde eant 9 da açılar~k talebeye 
gildirilecektir. 

12- Soruların cevaplan bu sımıvlar

için gönderilmiş olan kağıtlar Uzerinc 
yazılacaktır. 

ı s - Sınav kağıtları mühilrlenmiyc· 
ceği gibi hiçbir suretle de işaretlenmi· 

yecektir. 
14 - Seçme sınavları şöyle yapıla · 

caktır: 

a) Soru A.rflan açılırıadaıı 6nce ko· 
misyon her talebeye bir kağıt ciağıtacaK 
tır. Müsveddelik kağıt kuttanılmıya

cıtktır. Yalnız riyaziye ıınavı için müs
veddelik kağıt verilebilir. 

Filistin de 

Arapıaf-
Herşeyc rağrtle f 
rahat durmufO 

Londra 11 - MüıteııJ' 
nau:ırı, reami bir tebliğ noı'' 
dün Filistindo mutat vakal•~ 
ğunu bildinniıtir. Bu arad• ~ 
te bir poliı karakoluna bo~ 
mıf, iki Arap Daburiya c:ı 
anket yapan heyote atef 
Ntbluı yolunda bi!' kc~"~ 
ruz edilmittir. Mütecavız 
yakalanmıflardır. 
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t!..~ q.ö.cüşüm: 
.. "'-'=-..... - - -
&"c ~elillçlleıre ----------~' ilk vapurla Kadıkö-

1blnbula indim ve çok Ticaret Kadın 
••tnd ia olduğum bir manzara Liman 

AOmaıfrll c:o N~mçe 
ücretleri bDırDeşmesn K 

&kaldnn. gemicilerimiz yüzünden 
~ oldu"' • · · 1 
teçil'lni~i~ç:U~ece[;ı:n~~ Sınıf derece lerile Bir. sabı~alı bir kah-
llıekt .. :·· .. unvanları değf'1tlrlldi vecı çıragını yaraladı 

U ep alametlı munevver ~ Edirnekapıda kahveci çırağı Bekir, 
,'rkada§lan da var .. Birinci Deniz ticaret filomuzda çalşan ge~ İsmail, Arnavut Muhauem, sabıkalı-

tiiven . d adamlanrun dereceleri ve anılış §ekiller! 
!ını ~ın e oturmutlar... hükumetçe değiştirilmiştir. lardan Piç Hasan dün gece Edirneka• 

' aabahm tatlı renklerile pı dışında birkaç şişe şarap içmişler, 
k• Yeni taksime göre kaptanlar dokuz, 

1 ıını· 'k" • k' · k saat ona doğru evlerine gitmek üzere arnıonı ını ınıı e- makinistler beş dereceye aynlmaktadır. 
çıkaı-d T l h aynlmışlardır. Bunlardan Bekirle Ha· 

h 
1•• ango ar, iç. op- Kaptanların dcifeceleri: Fevkalade baş 

l\'a} sa~ kolkola Edirnekapıya gelirlerken · ar samimiyetle biribiri- kaptan, birinci sınıf başkaptan, birinci 
p etti. bir kadın yüzünden aralannda kavga 

aıruf ikinci ve üçüncü kaptanlar, ikinci 
bı~ çıkmış, Piç Hasan sustalı çakı ile Beki• 
~'lldakilerden biri: sınıf başkaptan ve ikinci kaptan, liman w • k d 

1 
k-

'ley · d' kaptanı, reis ve deniz §Oförüdür. ri ikisi gögsilnden birı olun an oma 
~ gı 1 gençlik hey ... · dedi. Uzere üç yerinden ağır surette yarala· 

•alJIYordu. Makinistlerin dereceleri: Fevkalade a· . 
~'- ~ı de vaktile böyleydik! _ başmakinist, birinci sınıf makinist, ikinci 

ıı: ıate "b sınıf makinist, ürüncü ve dördüncü sınıf r gı i gülümsiyordu. ~ 
v makinistler... Motorlarda çalışan maki-

mıştrr. • 
Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kaldı-

rılmış, k:ıçan sabıkalı biraz sonra yaka• 
lanmıştır. w.,. .. , : "rrklık bir adam .. Di•· 

-... llJc ~ nistlcr de bu namlarla derece alacaklar- ---------------
; ~ göbek çıkmıt; sırt kan. dır. Mahalli idareler için 

memur alınacak n:lar, bağdat lQ.\nnak yü- Gemi adamları derece değiştirmek 
oıP ~1 ~ dibadi... yani terfi için imtihana gireceklerdir. 

~ ~ Nasraddin hcv:,ıanm me§- ve muvaffak olduktan sonra dereceleri 
e ' Yesi geldi: alacaklardır. 
~J ~ ha.'lllle etmiş, srrtma binmek __ A_d_ll_y_e_ V_ e_k_A_l_e_l_I_ 

'• Fakat, b' d'w• • .. 
: meme ıgını 10· binasında çUkllntü 
liey · d' gı ı gençlik hey! . de-

" . . . 
()~de b' .h ribi d: l ır ı tiyar, tayip 

'J'1~1 
1f eri arasmdan: 

t 'l'sk! Tak! . dedi. 
~leı; "Ed 1 · ~ İaf n ep erıle,, otur. 

ılt 1Yor .. Fakat bunda ne 
~ar b 
~ ' abalık? Varsınlar §4· 

'lti t:• 1~lgı çalıp eğlensinler .. 
·,· ~tn uk hayattan gam alsın-

1 ~ık 
1>itıek ve meçhulata karşı 

Mahalli idarelerde münhal b~-
lunan 25, 30, 35 liralı memuriyet-

Jer için yeniden memur alınacak
br. Bunun İçin çarşamba günü §eh-

rimizde de bir toplantı yapılacak-
tır. 

Bundan sonra Vekil
ler he yetince t asdik 

edilecek 
93 7 yılı başınadn itibaren, Vilayet hu• 

susi idalelerile Belediyelerin veya köy· 

lerin elinde bulunan iskele, rıhtım tımu· 
mi seyrüsefere yarayan kanal, kayık ve 

sallardan alınmakta olan müruriye re
sim ve ücretlerine dair tarifeler 1ktısat 

Vekaletince tetkik ve ic:ra Vekilleri 

heyeti tarafından tasdikten sonra tat· 
bik olunabilecektir. 

Hükumet icap ederse ihraç malların· 
dan veya sair eşyadan bazılarını bu re

simden muaf tutabilecektir. Ayni za

manda hükUmet lüzum gördüğü iskele 

ve limanları hususi idareler veya bele· 

diyeler elinden alarak ayn bir idareye 
tevdi edecektir. 

tktısat Vekaleti bu husustaki hazır

lıklarına başlamıştır. Tarifelerir. yeni 

şekilde tanzimi için yurdun her tarafın 
daki liman, iskele ve kanalların tarife-

leri alrnrnı§ ve üzerinde çalışılmağa 

başlanmıştır. Bu suretle ihraç ve dahili 

ticaret eşyasının maliyet fiyatlarına tc• 
sir yapan bu licretler makul bir hadde 
indirilecektir. 

Bu toplantıda cemiyetin vaziye
ti de görü§ülecektir. 

Da rüşşafakaya 
kaydükabul 

şartları 
1 - Darünafakaya talebe kayd mu. 

amelesi Temmuzun 15 inden Ağustoa 

ıs ine kadar devam eder ve lS Ağustosta 
kayıtlar kapanır. 

2 - Kabul tartları ıunlardrr: 
A- Anadan babada:-ı vryn yalnız 

babadan mahrum ve muhtaç olmak. 
B - Bu yıl ilk okulun dördüucü sı· 

nıf rna terfi etmi§ olma!< (tahsili daha 
fazla olanlar veya geçen yıl dörde, geç· 
miş bulunanlar boıuna gelmemelidirler.) 

C - Y a§ı ondan aşağı ve on üçten 
yukan olmamalı. ~l' h leınekten ne çıkar? .. 

_;.d; ruhla, istikbale hakim 
~o} h.'" Ba9l~ sahalarda ku
~ a ılir F ,, lli t . "• akat, ''Y 8.§ama 
~. hi:;ıa.t Ve sanat zevkini 

ı •tlard en kat kat daha fazla 

Bir gönülde iki 
Samatyada oturan Bayan F. soruyor : 

Mektuplaştığım bir talebeyle sevişıyoruz. Fakat onun 
bana tamamile sadık olduğuna nasıl kani olmalıyım .. •Onun 
la ancak tatil zamanlarında buluşuyoruz. Onu sevmekte 
devam etmeli mi yoksa kalbimi bir başkasına mı vermeli· 
yim.,, 

sevda olanıaz 
D - Bu §artlan haiz olanlar arasın· 

Froyd hakkındaki sorgularrnızı profesör Fahreddin da Türkçe, Kıraat, imla ve hesaptan 

Kerime mektupla sorarsanız, binbir tane meşgalesi olması· yapılacak müsabaka imtihanını kazan

na rağmen kıymetli doktorumuzun sizi cevapsız bırakmı- mak. 
E - Müsabakayı kazananlar ara• 

ır, çıkarıyorlar... Bra. CEVABIMIZ - Yanılmıyorsak aşk kelimesinin ha· 
kiki manasını daha bilmiyorsunuz. Çünkü siz kalbinizi bir 
sağa bir sola ve sizi ihata eden bazı güzel ve cazip şeylere 
doğru t emayüller göstererek idare ediyorsunuz. Bu aşk 
değildir kızım, buna ancak Amerikan tabirile flört derler. 
Aşk istisnaidir, o ancak bir kişiyi tanır. Bir kişiye bağla• 
nır. Genç adam·n sadakatine gelince o ayrı bir iştir. Fakat 
mademki size yazıyor, sizinle alakadtır demektir. Herhalde 
onun kalbinde yer tuttuğunuza emin · olunuz. Cünkü bir 
insan yazars:ı bir kişiye yazar bir kişiyi sever. İki karpuz 
bir koltuğa sığmadtğr gibi bir gönülde de iH rcvc:ı olamaz. 

Mektupla sorunuz 
Arnavutköyünde Bay Kaya'ya: 

yacağına eminiz. 
srnda çekilecek kur'ayı bo§ çekmemek. 

3 - ilk müracaatta nüfus hü\•İyct 
cüz~nı, mektep karnesi, çiçek aıı kii· 

Baş Hekime müracaat 
e d iniz 

Bay M. öncele: -ı~t'«IW 1 

• ğıdr, Sihhat raporu ve bir vesika fotoğ
rafı getirilecektir. 

Acıklı vaziyetinize çok üzüldük. Bize kalırsa, yapaca· 

ğınız en iyi hareket, kapıdakilere fazla bir şey söylemeden Madariaga isti fa etti 
doğrudan doğruya hastane başhekimine müracaat ediniz. 

Ve acıklı vaf iyetinizi, bize yazdığınız gibi anlatınız:. 

Bundan müsbet bir netice alacağınuı çok ümit ew· 
yoruz. Eğer bunda da muvaffak olamazsanız bir kere de 

Cerrahpaşa hastanesine müracaat ediniz. Veyahut size 

cevap veren asistanın izninin bitmesini bekleyiniz. 

M.adrid, 11 (A.A.) - M. De Mada. 
riaga Milletler Cemiyetinde yapılacak 
islahata aid projesine kal'§ı eosyalist
ier taraimcian yapılan f5iddetli hUcum. 
lar Uzerine İspanyanın Milletler Ce
miyeti dnimi murahhaslığmdan istifa 
etmi§tir, 
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Kazanan numaraU Boğazlar konfera ı 

Tay mis Türk Erkfınıharb(lJesi ile Haric(qesi 
aı1asında bir münakşa geçtiğinden bahsediyor 

( Bc4 taralı ı incide)\ Şimdiden emniyetle il~ri. sürebiliriz dahi - ki bu ihtimal gittikçe uza~-

D b hk. t .1 1 "Taymis ki, bu yolda hareket edıldıkçe, Italya ]aşmaktadır. - İtalyanın tam mana_ u sa a ı pos a ı e ge en " . . .. 
1 . t t b ld "ekilm·.,, bir ıle yapılacak müteakip rnuzakere er sile teşr'k; mesaisi ol~adtkça Avrupa 

C •-etesıne s an u. an - :ı: •:ı- hk. hayl• güç olacaktır. Daha §imdiden 1 1 ..• d k h k'k" b' te k 
t .. lu:afta Türkiyenın Bogazlarm ta ı· • ·- . 

1 
.
1 

.. mese e erın epe az a ı ı ır ra -
ıni etrafında kendi başına harekete İtalya, dıger Akdenız devlet e~ı e g~- ki ve salnh elde edilebilir. 

. . . . , .. rüşülmesi lfı.zım gelen ve uınumı ~mm. 

Lira kazanan 

2 985 

ıoo llra kazansf11, 
10956 2057 23040 26713 

14035 17066 19725 ıssı 
100 lira kazananlar: 

4152 28743 2537 3()()00 
5532 2H63 1158 26()81 

2948i 27294 13111 494 
237 2646 8495 14729 j 

2~G38 25380 9147 25868 
24058 1 

Nihayetleri 85 le biten bütün 50 lira kazanaf1 
numaralar iki§er lira da amorti aia 

lşte bu sebeplerden, gayri t.abii va- caklardır. 
ı::::"'m~sı ıhtımalınden bahsedere,;: ezcum- d h . b' 

. . . . yete taalluk eden a a gcnış ır an-
ı: ac:'lılıyor kı: . h l' d ı d k k b. k , 11 d k 1 d k. B - ]aşmanın bır parçası a ın e o ma ı - ziycti yatıştırmak için gelece ır ·aç 

8870 8525 6472 ıs22ı 
23859 34 21898 2os29 

· atır an !tl armama ı ır ı ogaz - _ . h 
l:ır mukavelenamesinin tadili hususun- ça Türkiyeni!ı Bog'.l.zlan yenıden·t~a · hafta içinde mühim A\TUpa anlaşma. 

kim Ptmck hakkının tanınmasına ıraz - 1 .• il da!d nota, mukavelenameyi imzalamış ları ) apılacagı ıakkında gostt, r en 
edecektir. Görünüş böyledir. 

olan devletlere gönderilır.eden evvel, ümitler tahakkuk edeceğe benzemi. 
İtalyanın gelecek Lokarno içtima. Ankarada göze çarpan bir noktai nazar yor,., 

larıncla da buna benzer bir tavır takıaynlığı vardı. Erkanı harbiye derhal 
harekete geçmek, yani _ Emiivaki nacağına lmtiyetlc inanmış bulunuyo. Fransa mutavassıt b"r ~ekti 

rum bufablıccsk mı? yapmak - taraflısı idi. Fakat Dışba- · 
kanlığın noktai nazarı binnetice galip İngiltere, Fransa ve Belçika böyu Paris, 12 - Fra ·1sız hariciye nazı. 
geldı·. lece Avrupa :§leri üzerinde daha ge- • 

rı DeJbos, Sovyct - İngiliz ih!iUıfının 
Bugün ise pekala anlaşılır ki Mon- niş bi: sahada münakaşalar br.şl!yaca. 

1 F k h tt h k 'k" halli için mutavassıt bir şekil bulma. trödeki gecikmeler ve fikir aykırılık- ğını 1.::muyor ar. a at a a a ı ı 
lan askerlere: "Biz size söylemiştik,. Alman teşriki mesaisi elde edılse bile ğa çalışmaktadır. 

dem:ğe ve Boğaz~an ~erhal işgal içi~ 'Alman Av· ustur- Ak denizde ltalya 
tazyıkte bulunmaga bır sebep teşkıl M 1 h • bl 
etmiştir. Hele bilhassa, mumzi devlet 

1 
8 e Y 1 De r 

ler tarafından Boğazların yeniden tah- ya an aşması muahede yapılJrSB 
kimine karşı prensip itibarile muayyen (BCJ§ taralı J incide) ita ya 
bir itiraz: vaki olmadığına göre .. ,, 
"" ... • · j. lJmltler sönUyor ı ,, disini bir Alman devleti telakki et· 

:'Deyli Telgraf,, gazetesi Montrö- tiği keyfiyetini nazarı dikkate alan boz U ŞU r m U Ş 
aeki muhnbirindcn aldığı uzunca bir prensipler içinde tedvir edecektir. · 
mektubu neşretmektedir. k 1• Atinadan gelen haberler Roma.-Bu keyfiyet 1934 Roma proto o ı-

"Boğazlar üzerinde anlaşma ümit. da rıkan Gornale ditalya gazete-
le 1936 ilavelerine ve Avusturya- ~ 

leri sönüyor,, gibi bir serlevha tr.şı. sinde münteşir bir yazının hasaasi-
k•A 1 b .. lecli nın protokollar mümzisi sıfat ile 

ma w:. o an u yazı şoy r: yetile karşılanmıf olduğunu bildi. 
''Boğazlar konferansı bugün de de. ltalya ve Macaristan ile olan mü-

vnm etti. !ki uzun husu.si celse akde- nasebtlerine dokunmıyacaktır.,, 
'dildi. İtalyadan rcsmt bir haber gel. Berlin 11 (A.A.) _ İtalyan en-
lmesi bekleniyordu. Fakat bu gel-
medi. düstri te,kilatı tefi Kont Volpi, Af. 

riyor. 
Bu yazı, Akdenizde ltalya aley

hine anlaşma yapmış devletlerle 
İtalyanın evvelce akdetmİ§ olduğu 
dostluk ınuahedelerinin hükümsüz 
kalacağı yolundadır. 

Gelecek bir kaç ay içinde İtalya. man zimamdarlarile temasta bu
run Avrupa i§lerinde teşriki mesaisi, fonmak üzere Berline gitmişti:-. 

muayyen bir ihtiyat kaydi altında ce- Kont Volpi ile Kontes Volpi, dok-
reyn.1 edeceği yolunda geçen ç~am. tor Şahta misafir olmuşlardır. 1 
ba Ccne>Teden gelen bir haber, gayri etrafında sarahat e cevap verme-

Atina resmi mahafili bu mevzu 

resmı işaretlerle de tamamen teeyyild Roma, 11 (A.A) - Almanya mekte, ancak hükumete Romadan 
etmt'ktedir. ile Avusturya arasındaki anlaşm~ bu yolda bir tebliğ yapılmadığını 

Ş?J halde sezinlediğime göre, Ital- haberi Roma sa1ahiyettar mahafi- söylemektedirler. 
i:~:r~~iyeu §öyle bir kanaate mus. linde memnuniyetle karşılanmı~tır. --8-0-8-_-M~o-g-0~1-d-=-0-s-t::-::-I u--:ğ:--u-

"Zcc-ri tedbirlerin kaldırılması Mil- Bu mahafilin fikrine göre, hu an· Moskova, 11 (A.A.) - Mogoliı. 
letkr Cemiyeti azalarının. maziyi u. lapna, Avrupaya sükunet getirme· tan halk cumhuriyetinin 15 inci yıl 
nutmnk üzere olduklarına alamet sa. ğe yardrm edecektir. cönümü münasehetile,. Molotof ve 

yıfa.m:!Z.,, bl t bbü K l . M l h . . b Bı.ı miilahazada İtalya haklıdır. Hayırlı r eşe 8 a enın ongo cum urıyetı &f· 
Bir çolt btiyUk devletler, Avrupanm kam Docksoma ve bakanlar kurulu 
emniyet mimarisini kuvvetlendirmek F r a n sa başkanı Amara telgraflar yollıya-
menfaatine olarak İtalya ile teşriki d rak, Mongolistan ile Sovy~t Rusya 
mesai etmeği hususi surette istiyorlar. Harp sanyiioin ev- arasındaki dostane münasebetleri 
sa d:ı, bu vaziyeti açığa vurmakta Jetleşlirilmesi kaydetmiş ve bu münasehetlerin 
rnütereddidtirler. 

Bu devletlerin htikflmetleri Av:ru.. yo) Un da • • • Mongolistan cumhuriyetinin mus. 
parun diğer yerlerinde tekemmfil et- Pariı, 11 (A.A.) - Say lavlar lihane bir tekilde inki~fmı ve 
mektc olan hadisatın tehdidini daima kurulunun finans encümeninde Uzak şarkta sulhun kuvvetlendi
göz önilnde bulundurdukları halde, son Harbiye bakanı B. Daladier, harp rilmesini temin ettiğini söylemi§
zamanlarda mütecaviz olarak ilan e. endüstrisinin devletleştirilmesi hak lerdir. 
dilmi§ olnn devletle teşriki mesaiye --------------
girişmekten çekiniyorlar ve bu çekin- kında beyanatta bulunarak ezcüm. Fransa da 
me, ltalyanm kendi emniyetleri için le demiştir ki: 

hala bir tehlike olmakta devam ede. . Bu dcvletleştirm .. e, i§i memleke.· amele hareketi 
ceği yolunda kUçük Avrupa devletleri. d f k l k 
nin devamlı ısrarları ile arttırmakta. tl:n mü a ao.zdı~ı ~u se tecek ve Sil· M 111 i \7 e beyne 1 mi 1 el 
d ahlanmayı aımı surette ontro 

Tayyare piyankosundan 20 000 Ura 5549 4035 3148 14044 
20985 numaralı biletin sahibi bulunan 22900 14306 7748 6031 
Kfığıtçılık şirketinde müstahdem Mar. 

27786 27815 3666 2sss54 
ko isminde bir şahsa çıkmıştır. 

3081 636 1404 l6708 

3 000 16789 2790 1588 336 
• 29110 25478 29441 2s1 

I.Afra. hazananlar 16192 10010 24392 12640 ı 
2388 7444 14156 19897 1704 

17967 161~1 10999 13i8l 1 000 28129 7925 1032 14410 1 
• ]030 10754 16605 2~092 1 

Lira kazananlar 5911 3122 11144 9138 
127~8 21535 21699 6084 ' 14326 208 7 2 21012 20399 5560 13144 

2009 2 21935 18657 7640 7952 

500 lira kazananlar 27633 2669 1104 ı4s1s 
6675 s 29598 2~sso 

6252 25052 17863 27888 7930 28028 6824 17049 
U395 21835 18034 19705 9909 14822 21497 21842 
20836 5472 23943 10198 19538 8048 9 

200 lira kazananlar 12847 3518 7868 9035 

14781 21600 23632 12338 11036 2420 14850 9270 

6320 16521 10124 19930 18066 7529 23753 22224 

3933 
25012 24057 28183 51sı 

27550 3328 20012 19615 16380 li976 2733 
21891 16483 82699 21251 6667 20924 16445 28019 

586 22364 4801 7308 3254 27415 11694 

D 25463 9727 27310 24280 
ün Haliçte 18604 24691 23610 24394 

B·ır san dal 29402 8230 27638 1400 
4101 20043 14228 25364 devri 1 d i 17484 8400 24024 28tsz 1 

40 lira kazanal1 
ıs9ıu 7367 5914 21853 
7630 17215 21182 26788 

27546 9492 5529 1281 
3756 201 8186 

6
4
3
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iki kişi boğuldu 
Dün $aal 18 de Haliçte bir san

dal kazası neticesinde eğlenceden 
dönen ört rkadaş deni:ze dökül

müş ve bunlardan kardeş olan ik~
si boğulmuşlardır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Şükrü, şoför Mustafa, Şerif ve 

Mehmet ismindeki arkadaşlar Ki· 
ğıthaneye kadar bir gezinti yap· 
mak üzere Eyüpten bir sandal kira 
lamışlar, ve Knğıthaneye giderek 
akşam üstüne kadar eğlenmişler· 
dir. 

Dört arkadaş dönüşte neşe için· 
de gelirlerken Halig.teki Tıpa fab

rikası önünde ayağa kalhm Şeri
fin yüzünden sandalın müvazenesi 
bozuluyor ve dört arkadaş denize 
dökülüyorlar. Etraftan vaziyeti gö 
ren ve bağrışmaları işiten sandal 
cılar hemen imdada koşuyorlarsa 
da yalnız Şükrü ve şoför Mustafa 
yı denizden çıkarabiliyorlar. Şeri~ 
ve kardeti Mehmet yapılan bütün 
taharriyata raumen bulunamıyor

19551 26601 12057 ~., 

5533 15537 29708 13507 
20145 20060 20048 27805 ı 

2536 15451 4158 1690 
2833J 15047 2907 10255 
15334 15037 21306 23278 ' 
15170 66G5 4184 26137 j 

1290 421 159?.0 5021 j 
6969 21906 4722 2801 
990~ 18578 890 17507 

24059 15818 15486 28508 
3199 25358 26i)9 11059 
3831 27527 12377 14782 ı 

2422ö 13839 18681 10435 
1635) 23385 27077 25801 ' 
2940•1 157 5719 g~4 
2216.i. 20164 22464 28308 1 
4355 24348 143 4240 

2952L 21602 14419 22217 j 

17952 9773 25127 755 
569ı 21313 5939 6443 

ırİşte bu endişeıerı yatıştırmak gay. altında bulundurmak hakkındaki Fransız amelesinin 
retiledir ki, !ngiltere hüklimeti, geçen Fransız azminin mevcudiyeti ile 11arpışması . f d 

')' Sarıyer jandn.rması tara ın an knnunosani nyında Akdeniz devletleri yabancı mcmlektlerde manevi te· Avinyon, 1 ı (A. A.). - Marseyyezı 

lar. 

472 29495 12424 21011 1 
2178) 20607 10811 164€9 
2763 7 16975 8(,90 237fl2 ; 
22212 11534 18721 79Z9 ~ 
28885 688 18408 19168 
ııııs 20403 ss3ö 93~ r 
27455 17930 18878 1736 ı 
15883 24256 22679 4412 ~ 

ile mtitekabll yardım misakları akdede. söyliyerek belediye konağına doğru tahkikat yapılmaktadır. 
rek fiilen muvakkat bir teminat devres! sirler yapmaktan hali kalmıyacak- gitmekte olan tüccar, köylü ve küçük __ B_l_r __ k_a_m __ y_o_n_b~l-r-- 7337 127 7403 1030 ' 

407 22053 29575 1269 
22a11 11119 10562 2z1BZ • 
8079 11250 19775 4016 

rnuhafazasmı teahhilt etmişti. trr. Bu hal, bir inhisar demek değil endüstriyellerden mürekkep bir kafile 
. Ve bu tedbir, Romada, Akdenizde dir. Mevzuubahs olan ::y, bazı hu- enternasyonal çağırarak gelen bir ta- genci ezdi 
tabii vnziyetin henüz avdet etmemiş susi endüstrilerin devletleştirme kım grevci amelenin taarruzuna uğra· 
olduğu ltanaatini tamnmilf' oyandırdı. masrafları 800 milyon frank ve ya. mıştır. 
Kısaca, Roma, Ingilterenin Akdeniz Her iki taraftan hafifçe yaralananlar 
siyasetin:n hiilrL gayri muayyen bir hut bir :milyar frnnk ltadar edecek- olmuştur. Altı kişi tevkif edilmiştir. 
hald~ bulunduğunu ve bunu İtalyan a. tir.,, Daha sonra gene enternasyonal ça-
lehtan bir vaziyetin takip edebilmesi Encümen, muvafrk bir rey izhar ğıran bazı eşhas, birkaç dükkanın 
mtimkUn oldu~ınu sanıyor. etmiştir. camekanlarını kırmışlar ve bir tuhafi-

En inanılabilecek kaynaktan öğ. -------------- yeci dükkanını yağma etmişlerdir. 
rendiğime göre, 1ngiıtere hültfimetini ffabeşistandaki Avniyonda efkn umumiye heyecan 
alAk.ı.dnr eden noktalar bakımından, lnglllz telsizi içindedir. 
ltalynnın bu endişesi yersizdir. 

Evvelce de yazdığım gibi, hukuk- Londra, 11 (A.A.) - Reutcrin Jnglllz filosu Pire 
ş'naslar, şimdi, İtalyanın rızası olmak. haber aldı uma göre, Adisababa. 1jm8O1111 z 1y8 ret 
s:zın 1923 de Lozanda akdedilmi!! olan daki İngiliz c!çiliğinin telsizi hala d k 
r.ıuk.ı.velenamenin feshcdHerek Türki- e ece 

işlememektedir. Bu vaziyet, ger.e- Atı'na 11 - lnn...,ilterenı'n ana yeye Boğnzlan yeniden tahkim hakkı. 
nm kanunen verilememesi lazrm geldi. ral Graziani taragından elçilik tel- vatan filosundan olup, İtalya . Ha-
ği hususunda müttefiktirler. sizinin rotili hakkında verilen er.:ı· beş muharebesi münasebetile Ak. 

Belki de bu sebepten, burada yapı. rin Londra ile Roma arasında gö- giliz filosu bugünlerde i"ire lima
Jnbilecck azami iş, diğer devletlerle rüşüldüğüne delil addedilme.;tc- giliz filosu bugünler de Pire lima-
gerck prensip ve gerek şartlar üzerinde ,!ı·r. Londr" hu"kumeti l:u me:ele- · - - · a:: ı · ı 
mutabık kalarak İtalyanın bilahare " " nını zıyaret edcce!ctır. a ı o bu zı-
muvafakat reyi vereceği bir vesika hakkında Paris, Berlin ve Va~fog. yarctten şonra nmwatan donumn~-
ortaya koymak olncaktır, tonla temas etmektedir. sına iltihak edecektir. 

Sekova Romana tirketine ait 27033 16587 26179 ız753 ,~ 
benzin yüklü kamyon dün akşam So:ı yirmi b1n ırrahk '"'dl 
Beşiktaşta karakol önünde 18 ya- Behar numara b2fcr 1 
şında Halide çarpmı§, sağ kol ve aıecaktır 

ayağından ağır surette yaralan- 1025 2706 20196 
mışhr. 26902 9970 13449 

Yaralı Beyoğlu hastahanesine 10525 18316 25557 
kaldırılmış, ~oför Yusuf yakalan. 9486 4606 11062 

27385 17387 1640 mıştır. 

Bir amelenin 
bacağı kırıldı 

Anadolu kavağı taş ocağı ame

lerinden Salih isminde birinin ça 

lışırken ayağına taş düşmüş ve ağır 
surette yaralanarak motörle Betik. 
taşa oradan da imdadı sıhhi otmo· 

biliie Bcyogiu Belediye hasiahan~
sinc kaldırılmıştır. 

.(*50*) (2395) 

4686 16647 6351 
510 12636 2461 

24563 2817 11071 
24209 25577 21417 

9364 10463 2~ 
Son Dakika: 11 
Almanlar Yug08 

ıara gallf~ 
Zağraptcn, 12 - Avrupa ı 4.,....61 

Almanlar Yugoslavları s-6, I 

4-6, ve 6-3 kazanmı§Iardırs 
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lktlsadt buhranın cllvelerlodeo 

l\anunen kaz yeme
ğe mecbur tutulan 

memurlar 
Lrtonya ııe Almanyanın anlaşması 

ihtimali belirdiğini duyunca 

Sevinçten çddıracaklardı ! 
~tuanyadan yazılıyor: 
lilni eskiden bir tavuk varmış da 

altın Yumurta yumurtlarmış diye bir 
ltıasaı anlatırlardı. İşte size bu hik9.
~erun en asri §eklilli anlatacağız. Yal. 
lltı . ta ı>ı..rada altın yumurtaları veren 

'lU!( değil, kazdır. 
~. Bıı kaz Litvanyada idi; bir kaz de 
gil, cıaha doğrusu ">inlercP kaz. Lit. 
~any4 kazlarını Almanyaya ibra~ e. 
b~r v~ kar§ıhğında aJtın alırdı. Birden. 
~e Litvanya. ile Almanya atıştılar; 

in.anlar da hudutrarından içeriye kaz 
tesırır.ektense onun boynunu kırmağa 
lhdettiler. 

Bu karar Litvanya için berbat bir 
§e~dt ÇilnkU Litvanya 1934 senesin 
~ Al.manyaya 4634 adet canlı, 95 ton 
A e&ilnti§ kaz ihr8.C etmişti. 1935 de 
<\lnıany~ ancak 88 canb kaz satın 
aldı. 

tı Bu sene ise işler büsbütün kötUleş. 
- · Litvanyahlann ellerinde binlerce 

8.8 kaldı. Bunlan ne yapacaklardı? 
"2:U,ftmete parlak bir dUşünce gel-

di: 0Bunları kendımiz yeriz; daha 
iyisi mi hükümet memurlarına yediri. 
riz.,, Dediler. 

Bunun üzerine bir kararname ÇI • 

karılarak bütün devlet memurlarına 
gönderildi. Her memur aldığı maaşa 
göre ayda muayyen mikdarda kaz ye
meğe mecbur tutuldu. 

Yalnız hükümet memurlarile iş 
bitmedi. Litvanyada şiddı>tli bir pro
paganda başladı: ''Kendi kazlarınızı 

yeyiniz !. Kaz eti size yarar! Daha 
fazla kaz yeyin!, 

Netice şu oldu ki, bütiin Litvanya 
eskiden ihraç etmek için yetiştirdiği 
kazları §imdi harıl harıl yemekle me§. 
guldür. 

Bu ayın ba§mda Almanya ile Lit
vanya murahhaslar. arasında yeni bir 

ticaret uzlaşması için konuşmalar baş. 
Iayınca devlet memurları sevinçlerin. 
den aı kalsın küçük dillerini yutacak. 
lardı Çünkü zavaHılar boyuna kaz 
yem~Hen artık gık demişlerdi! 

Dünya 
dalma şampiyonu 

JIABER - J\Ji'am Postan 

Bize ya iş, ya 
koca bulunuz! 
Taleblle 200 Yunan 
kızı krala milracaat 

etti 
Atin.adan lngiliz gazeteleine bildiri. 

liyor: 
Kral Jorj son Makedonya seyaha

tinde Edessa şehrinden geçerken 200 
kız tarafından imzalanmış bir istida 
almıştı. Bu istidada yalnız şu satır -
lar yazılı idi: 

"Bize ya iş, yahut da koca veri
niz!,, 

Şimdi Yunanistanda işlerin kötü 
gitmesi yüzünden evlenemiyen yi.iz1er
ce ger.ç kız vardır. Çi.inkU Yunanlı 
delikanlılar drahoması olmıyan kızlar 
ile evlenmemektedir. ' 

Kral Jorj, istida sahiplerine verdi. 
ği cevapta "Dertlerine çaresaz olaca
ğını,, vaadetmiştir. 

1936 da bin karıll 
sultan 

Sulu sultanının geçen hafta ölmesi 
ile Birleşmi§ Amerika müstemlekele. 
rinde en son krallık tarihe karışaeak
tır. ÇUnkU sultanın bin tane karısı 
olduğu halde bunlardan hiç biri kendi. 
sine bir veliaht doğurama.nuşlardır. 

Sulu halkı, 500 sene süren bu haoe. 
dana artık bir son vermen"in zamanı 
gelip geçmig olduğunu söylemektedir
ler. 

Sultan, Filipln adalarmm cenubun. 
da olan bir çok kUçilk adaya hüküm. 
darlık etmektedir. Mercan, Hindistan 
cevizi ve palmiye ağaçlarile meşhur o. 
lan bu adaların yarım milyon nüfusu 
vardır. 

lrlandada mOstekil 
bir krallık 

trlandada Dongelin §imali gaı·bi 
kıyılarında 14 kilometre murabbaında 
olan Tory adasının yerlileri kendileri. 
ne bir kral se~ bulunmaktadırlar. 

!rlandanın şimalinde müst~kil bir 
devlet, cenubunda da Büyük Britan. 
ya krallığına bağlı bir vil!yet bulun
duğunu biliyorduk ama, yanı başı.ada 
kendi kendine ve tam manasile istik
laline sahip bir adanın var olduğunu 
da duymamı§tık. 

Yukarıya yazdığımız telgraf habe. 
rl, böyle bir yerin de var olduğunu 

bildirmektedir. 
BUf dan bir kaç ay evvel hükümdar 

kraliçenin Stranolar'da ölmesi üzerine 

taht boşalmıştı. 
Ada. yalnız 14 kilometre murabba. 

mdadır ve tam anlamile müstakildir. 
Kral kanunları yapar, adalılar onuıı 

buyruğu altındadır. Seçilmiş olan 
kralın adı, taç giyme merasimine bir 
hafta kalmcıya. kadar ilan edilmiye. 
cektir. Merasim ise geceleyin adada 
eski Gal merasimi ile yapılacaktır. 

Söyleadiğine göre, yeni kral ağlµı. 
tosun ikinci haftatasında taç giye. 
cektir. 

Seksen iki ya~mda ölen kraliçe, 
tahta babasından sonra çıkmış ve ada. 
nın mukadderatını yetmiş sene mild. 
detle ellerinde tutmuştu. 

Kral tebaasına doğrudan doğruya 
cezalar V.!rebilir. En şiddetli ceza da 
adadan dışarı sürülmektir. Buranrn 
nilfusu 2000 kişidir. 
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Yazan : Niyazi Ahmet 

402 sene evvel bugün 

Osmanlı ordusu 
Tebrize girdi 

Dağ yolu çamurlu ve geçilmez bir halde 
olduğu için defterdar lskeoder Çelebi 

azledildi 
Defterdar lskender Çelebi altı 

yüz kölesini önüne katarak meyda. 
na çıktığı vakit, yanında bulunan
lara şöyle diyordu: 

- Veziriazamı ergeç mahvede
ceğim .. Bu harpte benim elimden 
kurtulamaz. 

V eziriazaından fazla serveti hu· 
lunan bu adam, mali idarelerde 
gösterdiği işlerle kendisini, sevdir
miş ve sözü geçer adamların en ba
şına çıkmıttı. 

Vezirin ancak dört yüz liölesi 
varken, o icabında bin köle çı
karırıdı. 

İran ıef erine hazırlanıldığı gün 

i'te bu bin köleyi meydana çıkar
dı. Meharetli bir geçit resmi yap· 
brdı. 

Vezir ve sefer kumandam lbra
him paşa, bunların manasını anla
mıyor değildi. İskender Çelebinin 
en amansız dü§manı olduğunu bi. 
liyordu. Fakat yapacak bir şey yok 
tu. tik fırsatta düşmanını yere vu
racaktı. 

Suriye defterdarı Nakkaş Ali, 
veziriazamla lskender Çelebi ara· 
smdaki husumeti bildiği için elin
den gelen yardımı İbrahim paıa 
uğruna sarfediyordu. Çünkü, ls
kender paıa ortadan kalkaraa1 ken 
disi defterdar olacaktı. 

Sefere çıkan ordu bir gün büyük 
bir heyecanla ve korku ile çalka
landı. Yüzlerce asker: 

- Hıruz var .. Hrrsız var .•. 
Diye bağırıyordu. 
Harp yapmağa giden sayısız si

lahlı askerlerin arasında nasıl bir 
hırsız olabilirdi? Ve bunlar ne ya .. 
pabilirlerdi? 

Seslerin geldiği tarafa diğer as
kerler ko§U§tu. Kaçmak istiyen ha
zine bekçilerinden otuzu yakalan
dı. 

Ertesi gün tahammülsüz itken
ce başlamıştı. Hazine bekçileri sı· 
kııtırılıyor: 

- Bunları kimin emri ile çala. 
caktınız.Bu işe sizi kim teşvik etti. 

Dakikalarca süren dövme ve 
tehditlerden sonra hırsızlar bakla
yı ağızdan çıkardılar: 

- Bizi lskender Celebi teşvik 
etti. 

-Ya ... 
Halbuki lskender Çelebinin böy 

le bir şeyden haberi bile yoktu. Uy 
durma bir oyundu bu. Fakat yapa

. cak bir ,ey yoktu. Yalnız bir daho. 
anladı ki, lbrahim paşayı mahvet
meden yaaşyamayacak .. 

Bunun için kafaaını elleri arası
na alarak düşündü. Mukabil bir 
plan hazırladı. 

Veziriazamm çadırına giderken 
dudaklarında muzaffer bir tebes
süm vardı. İbrahim paşaya: 

- Bugün haber aldım, dedi. lran 
şahı payitahtı terketmiş.. Orduyu 
Bağdattan önce T ebrize yürütmeli. 
Burayı zabtetmeli, bundan aonra 
Bağdat kendiliğinden düşer .• 

Veziriazam, defterdarın mahvi 
için bir müddet önce hazırladığı 

planı unutmuf, §İmdi onun söyle,: 
diği sözleri can kulağı ile dinliyol'~ 
du lskender pafa. sözlerini bitirin'! 
ce: 

- Çok doğru dedi .. Hemen or• 
duyu T ebriz üzerine sevkedec.eğim. 

Çadıra gelirken du'daklarmdaki 
muzaffer bir tebessümü saklamağa 

çalışmak istiyen lskender Çel;bi. 
şimdi saklamağa lüzum görmeden 

metin adımlarla ilerliyordu. İçin .. 
den: 

1 

- thrahim l>u sefer malivoldu.. 
T ebrizde ordusu bozguna uğrıya. 

cak.. Ondan sonra da padi.şali 
onun hakkından gelir .. diyordu. 

• • • 
Ordu Birecik yakınlarından Fı .. 

ratı geçti. Hedef T ehri7J idi. 
Hayret Tinıurun üç hafta muha. 

sara ederek alamadığı ve en niha. 
yet on bin kişiye sabahtan akşama 
kadar mukavemet eden Van kaleıi 
anahtarlarını teslim ediyordu. 

Bu kaleyi diğerleri takip etti. 
Kale anahtarları silah kullanılma .. 
dan lbrahim paşanın eline geldi. 

1534 yılı 12 temmuz günü, 402 
sene evvel bugün lbrahim paşa or. 
dusu T ebriz şehri önünde idi. Bil· 
yük bir debdebe ile payitahta girdi 
ilk önce: 

- Ordugi.hımı Sa.dahada kuru• 
nuz emrini verdi. Arkasından şun .. 
lan sö~ledi: 

- Katliam ve yağma olmıya~ 

cak.. Kim cesaret ederse cezalan&• 
cak .• 

lıkender Çelebinin planı altüst 
olmuştu. Kurduğu tuzağa kendisi 
düşüyordu. Düşmanını büsbütün 
yükseltmiıti. .. ,,. 

Bu muvaffakiyetlerden sonr• 
lstanbuldan hareket ederek veziri. 

a;ama kavuşan padişah, onu tel>. 
rik etti. Hil'atlar giydirdi. 

Ordu Hemedana gidecekti. Gi. 
dilmesi lazım gelen dağ yolu, geç .. 
meğe mani oluyordu. Birçok hay~ 

van telef oluyor, toplar yürütüle.. 
miyordu. Yüz top arabası yakıldı. 
Demirleri düşmanın eline geçme. 
sin diye toprağa gömüldü. 

Padişah hiddetlenmişti. 

- Düşman karşısında galip çı• 

kan ordu yollarda mahvoluyor .. di. 
yordu. 

lbrahm paşa kuvvet bulmuştu 
artık: 

- Padişahım, bu hata elbette 
lskender Çelebinindir.. dedi ve 
derhal bu amansız düşmanım azl. 
ettirdi. 

1 
1 

HABER 
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RADYU 
1 S T Jl. N .B U L: 

ıs 'l"ııkslm btıhçesinden nnkll, Varyete 
musikisi, 20 muhteH! sololıır (plllk), 20,30 
stüdyo orltestra.lıı.rı, 21,30 son haberler, sıı.. 

at 22 den sonra Anadolu ajansının gazetl. • 
l~re rn.lhs'JS hnvııdis servisi verilecektir. 
\' 1 YANA: 

lS,25 k nu.mn, ıs.~ §nrkılı:ır, 20,05 spor 
vc:ıaire, 20,15 konser, edebt yayın, 21,10 oar
ı:ıl:ır ve opera havaları 21,50 eğlenceli yayın 
22,05 ispanya hı:ılk oarkılan 22,40 karışık 

~ayın, haberler, spor, 23,25 dans musikisi, 
~4,05 konuşma, 24,20 dans musilı:lsi, 1,05 çln. 
zene mu.ı.lldsl. 
fi E it L t N: 

17,05 eğlence ve musiki, 19,05 musiklll 
konuşma, 10,45 ltUçUk kon.ser, 20,45 spor 
haberleri, 21,05 karl§ık yayın, 23,05 hava 
raporu, h&vıı.dis, spor 23,35 MUnlhten dana 
muslklsi, 1,05 dans musikisinin de\·amı, 

BUDA PEŞTE: 
18,05 piyano konseri, 18,35 hikl\ye, 19,05 

çingene musikisi, 20,05 konferans, 20,35 oan 
konseri, 21,05 komedi, 22,20 hıı.berler, spor, 
22,50 salon orkcstrnsı, 24,05 cnzhand tak.· 
mı 1,05 son haberler, 
BU K It EŞ: 

10,05 havadis, dans musikisi, konferans, 
20,20 dans muslklsln1n devamı, 21,05 piyes, 
22,05 piyano musikisi, 22,85 haberler, spor, 
haberlerl, 23, orkestra konserl, 24,05 son 
haberler, 
P A R t S (P, T, T,): 

18,45 komedi, öpUcUk, 19,35 havadis, eğ
lenceli yayın, spor, 21,35 opcrı:ı, yayını, 23,85 
havadis, 23,50 d:ıns musikisi, 
n O 1\1 A: 

18,05 §imali ltaıyadan nı:ıkll, gramofon, 
20,35 spor, S'l'nmofon, 21,10 havadis, konu11-
mıı., 21,50 opera. yayını, Glllen adam, tstira· 
hallerde konuşmalar, en sonm havadis, 

Fesuphanallah! 

Konulan 
nizam ar niçin 

tutulmuyor? 
Yanımda bir ahbabım, J!""'lün en 

mühim mevzuu olan Bö~az.ar me. 
Sf'lc::;ini konuşarak ağır ağır yürü. 
yor uz. 

Birden etrafı siyah dumanlar 
k:ıplıyor, acı acı düdiikler öttiyor. 
Bir ko:-uşma, bir kaynaşma. Göz 
gözü görmüyor. 

Karşıdan süratle gelen bir adam. 
la toslaşıyorum ve başımdan düşen 
şapkamı ayaklar altından kurtar. 
mak için uğraşırken aklıma gelen 
fena bir ihtimalle irkiliyorum: 

- An( bir hava hUcumuna mı 
uğradık, düşman tayyareleri şehri 
mi bombalıyorlar? 

Etrafıma dehşetle bakıyor ve 
derin bir nefes 1.lıyorum: 

- Oh.. Hayır, sadece Galata 
köprüsünün Boğaziçi iskelesi tara. 
fmdan geçiyormuşum. 

Sabahleyin saat beş buçukla al. 
tı arası, uyku ile uyanıklık ara. 
smda vaktin biraz daha geçmesini 
bekliyorum 

İki el silah ortalığı inletiyor. Ar. 
kasından keskin bir feryat. 

Heyecanla yatağımdan fırlıyor, 
başımı pençereden dışan çıkanyo. 
rum. Sokaktaki bütün evlerden 
başlar uzanmış, mahmurlu gözler 
facianın kurbanını ararken ellerin. 
de birer mantar tabancası bir sürü 
çocuk birbirini kovalıyor ve gördü. 
ğU alakadan ( ! ) memnun bir se. 
vinçle sırıtarak: 

- Beyim, diyor. Süt verelim 
mi? 

Aklıma, bundan aylarca evvel 
gazetelerde okuduğum, belediyenin 
vermiş olduğu bir karar geliyor: 

"Vapurlar bundan sonra Köpril 
ilzerinde düdük çalmıyacaklar ve 
ocakl:ı.rı fayrap etmiyecekler .. ,, 

Aklıma, Dahiliye Vekfüetinin be 
lcdıyclcre gönderdiği güriiltü ile 
şiddetle mücadele edilmesi hakkın 
daki emri geliyor: 

- Fcsübhanallab. Deyip başı 
mı iki tarafa sallıyorum 

A. Necdet 

I::~;mbul 6. Müddeiumiliğinclen: 
Keşan ve Uzunköprü kazafo.rının 

sehri ellişer lira ücretli hazine avukat· 
lıklan açıktır. 

Avukatlık yapabilmek şeratıtini 

haiz olan taliplerin Edirne defterdarlığı· 
na müracaat eylemeleri ilan olunur. 

SiNEMALAR 

ll'EK 

SARAY 

Sll:.\tEH 

l ' ll.UU 

BEYOCLU 
ı Programını bildirmemiştir ı 

ı Sevmek yasak mı ve 
Hollvut eğleniyor 

ı Karım beni aldatırsa 

'(tUrkc;e) ve Donanmada 
cinayet 

a Parla eararı ve Kızıl ova 
ı GUzeı güı.ıler ve Mec;htll 

kuvvet 
ı Çalınmış aşk ve StUdyo 

çılgnılıklan 

'rAN ı Hava kahrııma.n.ıarı ve 
Fakir bir dalikantınm 

bikAyesl 
ŞIK a Programını blldlrmem!ştlr 

>\l.KAZAR ı Vah§llere hUcum ve 
Fantoma geliyor 

ŞAJW Aşka tövbe ve Neron 
l\STURVA Vatandaş slll\h ba,ma, 

Gizli define ve Morg 
sokağı cinayeti 

CUMURl'k'ET ı lki yüzlU kaW ve Şafak 
yolu 

ISTANBUL 

1\1.ElIDAR 

ı Ninon ve Tarzan geliyor 
a Kadm ne yapsın ve 

Topogan 

ı Alibaba (türkçc) ve 
Zincirli mahkumlar 

l\ZA.R a Voronzoflarm esrarı ve 
Kadm avcısı 

KEl\tALBEY ı YüzU damgalı adam ve 
Ölüm masltesl 

KADIKOY 
SUREYY A ı Bir gecenin skandalı ve 

M1k1 Mavz (sinema gece 
bahçede oynıı.r ve birer 
dondurma verilir) 

BALE ı Aşktan korkma 

OSKODAR 
BALE ı Dokunma kalbime 

BALAT 
H1LL1 ı Garp süvarileri ve Düşman 

elinde esir 

KARAGÜMROK 
OZEN ı Aysel (tUrkçe) 

TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

Saat 21,i5 de 

SEVDA OTELl 
:)alr ak§amr: 

Hahmet Efendi 
Yeni bUyUk operet 

llasalar t'\"VCldeo ayırtıla• 

bilir. Telefon: 4S'70S 

Küçük 
ilanlar 

Kabul şeraiti: Ticari mahiyeti haiz 
olmayan küçük ilanlardan: 

20 kelimeye kadar 30 kuruş, 
Beş defası 100 kuruş, 
Fazlası iki misli ücrete tabidir. 
İş arayanlardan 10 kelimeye kadar 

ücret alınmaz! 

KAYIP BlR KÖPEK BULUNDU 
İki gün evvel Maçkada numara. 

sız bir kurt köpeği bulunmu~tur. 
Sahibi olan ıu adrese müracaat et· 
sinler. 

Tophane Karabaş caddesi N". 
37 Bizim berber Vehap Özsan 

SATILIK I<ONAK, ARAZ! VE 
DEC!RMEN 

Bir dönüm bahçe içinde Ramide 15 
oda 4 taşlık 1 matbah, kelepir. 

Pendikle Tuzla arasında aydınlık 
köyünde bin dönümden fazla arazi için 
de su kaynağını havi arazi ve 16 bey
'girlik mazot motörlü un değirmeni a· 
cele satılıktır. 

İstiyenlerin 1 Ağustos tarihinde Ra· 
mide Boşnak mahallesinde 5 numaralı 
hanede Bayan !\"EVRESE müracaat· 
ları. 

Otobüs alınıyor 
Ruhsatiyesi alınmış kullanışlı 14- 16 

kişilik bir otobüs satın alınacaktır. 
Müracaat: Eminönü Reşadiye cad· 

desi Rus benzincisi Civan Ali 

Eski k rtap alınır \ 
Eski ve yem harflerle türl:çc ve\ 

başka lisanlarla yazılmış her türlü ki
tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek ı1 kflfidir. 

Adres: ls+anbul Ankara raddesi 155

1 
numarn İnkılap kitaphanesi. , 
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Büyük 
rnuvaffakiye 

Bayan S. Gül ER ne diyor: 
( Senelerdenberl dişlerimden rnuztarlptlm, yemek ylyemıyo 

diş ellerimin sancılarına tahammül edemiyordum, ağzım gaY 
tAbii kokuyordu. 

Bir aydan beri KOZMıN diş macunu kullanıyorum, bütün b 
saydıklarım geçti, dişlerim~ kavuştum. Şimdi hem yemek yly 
ve hem de temiz dişlerimle arkadaşlarımın meclisinde bulull 
biliyorum, çünkü ağzımdaki koku da zail oldu.) 

Kalamışta 
köşk a mak 
isteyenlere 

Kalamıf caddesinde 7 numaralı 

" Fotograf Amatörlerine 
Basın Foto amatör işlerine en ziyade itina eden ve ucuz ysplJl> 

müessesedir. Çektiğiniz fotoğra flarm da.ha iyi olmasını istiyorssll1 

filmlerinizi Basm Foto'ya götürerek banyo ve kopyalarını yaptırınJ~ 
Adres: İstanbul Ar.kara caddesi No. 72 BASIN FOTO. Tel: 2126 

kö§k satılıktır. Üç dönümden fazla ill••••••••••••••••IB•••••• 
bahçesi, iki caddeye kapısı olan ------------------------- ___ .---

dışı yağlı boya, içi sanatkarane na. 5 B C 1 KO• • Ş k 
kı§larla süslü bulunan bu köşkün~ aray urnu am 1 
on odası, iki salonu, hamamı, taşlı- ~m G 11111 no~u adr'ı1Jdı 
ğı, çamaşırlığı, kileri, iç ve dı§ mut. m~ az ~ ~JI 
baldarı, uşak odası, hava gazı, elek mı Rakı parasızdır. inhisar fiatına. Bomonti birası fabrika fiatın!ı· 
trik ve kumpanya suyu tesisat!, ~m Bira için meze serbe~ttir. Rakı için meza gayet ucuzdur. sutUıı 
k ·ıA h tt :::: köşkleri gezmek serbesettir. Çay ziyafetleri ve cemiyetler uyusu, 1 e. mevcu ur. m: 

Mükemmel nezareti, nakliyata m~ 
k 1 w l b k" ' •• ı. ve çarşıya ya ın ıgı o an u oş < :m 

hakkında fazla malumat almak İS· m~ Pazar eiinlerl NAŞİT 
···································1ııııııııııı... T ·11 tiyenler HABER gazetesinde Vali\ :m:m:mm:m:m:m:::::::: . .,... em Si e rt 

için kc~klerimiz. gayet ehven fialle kiraya verilir. 
Çay, kahve 9 kuruştur. 

HAL iDE .. -:: ........ ........ ·····················=···:=::--...... ::::::::::::::::::::::::=·-
Nureddine müracaat edebilirler. 



Dün yapılan dostluk maçında 

kaldık ug·oslavlarla 3-3 
>'oı,.. 

berabere 
~ ::.&ası ben~!!!_; 

Clzüm üzüme 
baka baka 
kararır 

IAldıQı neticeye raQmen takımımızl I Bizim fena oyunumuz, ı 
çok fena bir ovun oynadı Yugoslavların oyununu da bozdu 

Bugün Milli maçta Vugosıavıarı yenebiliriz ı 

~ maçı aeyrettikten aonra 
~ darbı m&elin doğniluğuM 

llıe ~a ltimad ettim: (Üziim U
~ baka karanr) derler. Ne 

bQ ur. 
e,~~ " de, . bizim bil?Mcburiye f etUı 

edilm.~ zayıf takımıımmn haki. 
~ k(jtü oyunu kar§ıSnıda bu 
S " kat kat yüksek bir takım 

'l1' açıkça gördüğümüz Yugos
~ bir türlü muvaffak olamıyorlar, 

11elem.ediler ve maçın d4ha ilk 
71nda bizim kl5tü oyu.M baka 

Oıılcır da fena oynamıya b<ı§la. 
4-. Macar hakemin idaresi de §cı. 
~maç nihayet bir çorba, bir 

Griıe • .halini aldı. ôyle oynan-
2' e1c,a bittı. 

. ik ve taktik namtna bir §ey 
!f . bu maç Jıakında doğru 

bir tenkit yazmağa elbet imk4n 
• Onun için g(;zilme çarpan 

...::; bir kaç noktayı QfGğı ._ 
iktifa edeceğim. 

• • • • 

• 

~~m takım rakiplerinden 
·~ cü.aaeli o'klu.ğu tçın, mil. 

"""'Netinden ço1c koytp etm4§-

~"' ~tlCUlanmusn Alg birbirine 
ş ~-~etsçlerdms tepkkUl etmeai. 

-~"'- 1caydedil6ce1c .,,,, . -~. 
~~'":ı ~ttda 1cua paalar14 01/ftGY'P 
~le tıa:un paslı mıtıabet oyun14. 
~ft&ek, mildafaantn çok ka
~~ da Türk takımtntn yap. 

• bir hata o'klu. e; ta'btıi, Esat, Fazü ~ ikinci 
1'a tfi ile biraz da Fuadın o. 
ı!:: tarafa bırakılırsa, bütün 

~biıtr :nam.akta birbirile Y""f 

1"" • • • 
~~'kı,,lcıra gelince,· aa~ açık 'Ve 

~hacimleri çok güzel oyna
g~ Ger( kalanlan ise büyilk bir 

>Q'kat er""'1edUer. 
ığıbı butıun aebebı, yukarda da 

hi!JiW, ilzam ilzüme bakarak 
'"cı kdyeaı oZ.,a gerek. 
l>ıı11Q,. ~ugoaıav takımında kendini 
l'Q 11 ' adet enerjiaini bir gün 

i ?Y~i bir takımla yapacağı 
rlı. bıtihcJna ttaklıyan bir -vaziyet 

Türkiye - Yugoslavya doatluk mü· 
ubakaaı dün Taksim atadyomunda ka• 
labahk bir seyirci önünde yapıldı. 

Saat bet buçukta iki takım da sahaya 
çıktılar. Yugoslavlar licivert fanila ve 
beyaz pantalon ve kırmızı çorap giymek 
te idiler. 

Hakem: Macar Klayn, yan hakemle" 
ri: Nuri ve Ahmet Ademdi. Kırmızı fa-
nila beyaz don giymiı olan bizim takım : 

Avni - Faruk, Fazıl - Adil, Lutfi, 
Eaat - Necdet, Naci, Fuat, Haıim, E~. 
ref den teşekkül etmiıti. 

Buket teatisi ve takdim merasimin• 
den sonra saat 5,40 da Yugoslavların 

hücumile oyuna başlandı. 
Altıncı dakikaya kadar Yugoslavların 

muntazam kombinezonları bizimkilerin 
de ıuursuz hücumlarile geçti, fakat tam 
altıncı dakikada Yugoslav sağ açığı or-
tadan aldığı uzun bir pasla kalemize} 
inerken Fazıl favulle durdurdu. 

Çekilen favul tam kale önünde Fa
rukla Adilin ıska geçmeleri yüzünden 
merkez muhacimleri gole tahvil etti. 

Yugoslavların açık bariz hikimiyeti 
altında oyun oynanırken LQtfi ıaJıst bir 
hUcum yaptı. Yugoslav 18 pas çizgisi Ua 
tnnde topu kaptıTdı; bu suretle gene bi'" 
sim kaleye doğra akan Yugoslavlar 
yilzde yUs bir gol frraatı kaçırdılar. Sağ 
içlerinin çektiği yerden çok aıla bir ıUt 
direfin tam yanından avta gitti. 

Yirminci dakikada g\lzelce yaptığımız 
yeglne hücum: Fuat iki Yugoslavyalı 
11 plımJa ıeçtikten 80Gra mflbme1 
blr tUt çekti. Fabt bu da kalenin dire
ğine çarparak avta kaçtı. Bundan sonra 
bizimkiler bir parça düzelir gibi oldular. 
Fazıl bilhaua LQtfi çok g\lzel oyml"" 

yorlar. 
27 inci dakikada Yugoalavyah mer· 

kez muhacim bizim müdafaayı karmaka 
ntık ederek kalemize giriyor. Avni çe
kilen ıiltü mükemmel bir plonjonla kur" 
tanyor. 30 uncu dakikada bizim bu çok 
fena teıkil edilmiı takımımız yüaek ra• 
kiplerini ideta hırpalamağa batladılar

aa da uzun sürmedi Misafirler tekrar 
kalemizi aıkııtrnnağa baıladılar. 

37 inci dakika: Ta kalemizin lSnlln
den kurtulan topu Necdet sUrdU ve or"' 
taya pas verdi Fuat kaqıaındaki müda· 
fiyi atlattıktan sonra bUyUlc bir soğuk 
kanlılıkla ta Yugoslav kalesine girdi ve 
plhe bir tütle beraberliği temin etti 
Bu sıralarda hasımlanmızı Adeta sıkı~· 

trnyoruz. Yngoslavlar aleyhine sağlı , 

aollu kornerler oluyor fakat istifade ede 
miyoruz. ~'lll!e 

' 'llliA_1,bu hiaain uyanmaaımı aebep =============== 
"l'f.iJ_-..q ırJeri daima topu en iyi görecek bir zaviye 
~ ~9i . ?, maçın ta/ttflatında al 

·~ ~, bizden bir gol yedik. de yer ması. t ~ "<'"bira: kendilerini :tıkıp pek Gibi meziyetleri bir tara/a btrak"11trsa 
~._;'1ıan zarfında derhal bir gol /evk<il&le 1111Uoof/ak oldu denemez. ı 

efe " 119 gene bir farkla galip Fakat ben dünkü kutturlan da kendi. 
1-"t: 9e~eba. meleri o'klu. Binden ziyade gene bizim, üzüm azü-1 

""-..~ J..1_. fM ooka baka karanr, hikdyesinde bu. 
ti .:"'Gere """""'"' taktmın birdenbire 
~Oftuğu Bon dakikalarda bu Zııyorum. • • • 

-~ Mp~Zar. Çok ümit ediyorum ki bugiln giizel 
bıc9fı etmiyorxm ki, Yug03. ve heyecanlı bir maç seyredelim. 

tıka maçta yenilseler bile, Çünkü bizim için esas "~ hakiki 
°"'-a tıa.ıaran kat kat daha Utttün mflsabaka bu olacaktır. 

go.teı-eceklerdir. Dünkü maça gelince, futbolumuz 
-, • • • huabımı hiç de hoşa gitmiyecek bir 
~ ....._ 1tcıketne gelince: i§ olan bu hercümerç oyıın için "bu ha. 
~ Dfıd.a.ğa ağzında değil elinde zır fırsat varken §öylece rast gele bir 
,~ hata?an çalkamta biraz takımla yapılmı§ ehemmiyetsi.ı bir 

-.... il: tecrübe idi. Zaten neticenin bizce bir 
~ ~ tek bir dWUl.k yerine kıymeti yoktu,, diyor ve lrugünkiı oyu. 

«tadülc çalarak durdur. dan yüzümüzü güldüren bir netice 
' I~ bekliyerek müteselli oluyorum. 
~ 9' ' tide otoriteden ziyade bir 3 - 4 sene h48Tetten aonra yapa-
~~ °""-'kıhat Myaaeti kıılanıp bu cağımız böyle bir milli temasta Allah 
'-.__ ~""" çok ttertlefme,!ine, bir vere de çocuklar yüzümüzü ak :ıkarsa. 

·:."ete '-·- 1ıalini almaaına meydan lar ve CJlimpiyad yolunun kapılannı ken. 
: ...._ ~"'irUrlan ve, dilerine açaack bu sıkı imtihandan 

""'-~"lara çok dikat etmeai. muooffakiyetle :nynUıalar. 
~~ oı..,_ 1oa4ar' 1cofuı> fnet Muhiddin APAK 

. 
Dünkiı maçta mıflda/aamız bir top ıızakla§tınyor 

Uzun boylu Yngoslav mOdafileri çe• 
kilen kornerleri kolaylıkla uzaldaıtın

yorlar. Devrenin aon dakikalannda 18 
paa üstünden aleyhimize f,.vul oldu. 
M üdafilerimizin yanlıı yer tutmaların· 
dan kalecimizin yaptığı mükemmel plon 
jona rağmen merkez muhacimleri ada 
bir tütle ikinci golü de attı. 

Tam 45 inci dakikada Fuat rakip b
leye girerken çelme taktılar hakem bir 
penaltı verdL Fakat Faut bunu çok ba• 
flf bir vunıfla awta atarak bçırdı ve 
birinci 1mmı bayle 2-1 mallQbiY.etimlz 

lebi~ , . 
Bu C!evreCie kaleci 'A"vn! mdlaine 

dU1en vazifeyi haklayle ifa etti: Yediği 
gollerde hiç kabahati yoktu; bir çok gll
zel lrurtarql.ar da yaparak flddetle al
kqlandı. MUdafilerimizden Fani iyi idL 
Faruk bugiln vasat idi. Bilhaaaa Adil ı 
çok fena idL HOcum hattında Necdet 

durgun, Naci beceriksiz, Fuat tek bir it 
gördü o da attığı goldü. Diğer zaman· 
larda muvaffak olamadı. Sol taraf da 

Eıref ile Hatim hiç uyupınadılar: Ha
tim iyice uğraımaaına rağmen kendini 

glSsteremedi. ı u J ı.t. il 
tKINCt HAFTAYM: ~~ 

İkinci haftaym bizimkilerin neticeslı: 
bir hflcumDe batladı. Ve oyun orta or 
nanıyordu. Dakikalar ilerledikçe gene 
misafirlerimiz ağır baanıağa baıladılar. 
Bizim takım bu devrede de hep soldan 

htlcum etmeğe çalıJıyor fakat bir 1ey 
,..peıımyordu.ı 

Dokuzuncu C!ald&da E§refln usun 
bir paımu kapan Fuat pas vermek ve 
çalım yapmak yüzünden muhakkak bir 

gol frnatı kaçırdı. Fakat bir dakika son• 
ra gene Eırefin ortaladığı topu kaleci
nin ellerinden kaparak ikinci golüınUzli 
attr. Beraberliğe eri1en takımımızı halk 

Galatasarayın 
deniz bayramı 

oon çok güzel bir 
şekilde yapıldı 

.• ~ 

Dün Galatasaray deniz bayram1na iştirak eden sporcular. 

uzun uzun alkıtladıysa da bu sevınç u
zun sürmedi. 

12 inci dakikada Adilin çok acemice 
bir hareketi yüzünden Yugoslav sol ıçi 
çok güzel ve köıeyi bulan bir tütle topu 
üçüncü defa kalemize gönderdi. 

Bunun akabinde Avni cansiparane bir 
atılışla dördüncü gole mani oldu. Müda 
faamızın aczinden top mütemadiyen bi" 
zim kale önünde oynanıyordu. 25 inci 
dakika Necdetle çarpışan Yngoslav 
merkez muavini sakatlanarak oyundan 
çıktı. 

Bundan sonra oyun çok sert olma• 
ğa başladı 31 inci dakikada Haşim de 
yediği bir tekme yüzünden sahayı tel" 
ketmek mecburiyetinde kaldı. Takımlar 
10 nar kişi kalmışlardı. 33 üncü dakika• 
da Yugoslavlar aleyhine Efrefin güzel 
bir kornerini Necdet kafa ile ortaladı. 
Akıncıların yapamadığı iti ta gerilerden 
yetiıen LQtfi gole çevirdi. Bu suretle 
tekrar beraber olmuı olduk. Bu beraber 
likten aoma talmnmıız fedaklr bir oyun 
oynamağa batladı. Son anlarda iki ta

raf da galibiyet golünü yapmağa uğrar 
tılar. 

Yugoslavlar bir ild fıraat yakaladılar 
sa da Avni ve LQtfinin çok güzel oyunu 
aayeeainde gol çıkaramadılar. Maç 3-3 
beraberlikle nihayetlendL 

••• . - , .. 

Dostluk maçı için tetkil edilmlt olan 
takımımız kabil olduğu kadar zayıftı. 
Bu ekibimizin Yugoslavlar kaqıamda 
hedmete uğraması lbmıdı. Fakat -
bilhassa - ikiiıci baftaymda - birkaç 
oyuncu - canla ba§la oynadılar. Kaleci 
Avni dilnkil oyunile milli takımımızm 

eıaiz kalecisi olduğunu bir kere daha 
herkese isbat etmit oldu. 

Müdafaada Fazılın gayretine rağmen 
muvaffak oldu sayılamaz. Muavin haı
tmda LQtfi birinci devrenin aonlannda 
yorulmut gibi görillmesine Tağmen ikin 
ci baftaymda mükemmel bir oyun çıkar
dı. Eaat çok akılıl çalttr· Muvaffak oldu, 
Adil bu hattın en kötü oyruyanıydı. 

Hücum hattında Necdet fena idi. Sal 
iç Naci Necdeten daha fena oynadı. tkl 
gol yapmasına rağmen Fuat ile Etref 
vasat idiler. Hatim çok faaldi. Pal ::t 
bu gibi maçlarda daha çok yeni ve ı~ 
olduğu gözükUyordu. 

Macar hakem, bazı kuaurlanna rat
men oyunu iyi idare etti. 

O. M. K.. 

Bugünkü maç 
Bugün milli takımımızla resmen 

karşılapcak olan Yugoalavlann karp'" 
sına Cihat - Hüsnü, Yapr - lbrabim, 
Hakkı, M. Rerat - Rebii, Şeref, Gün. 
düz:, Sait, Niyazi, teklinde çıkacak olan 
takımımızın dikatli ve canlı bir oyun 
oymyacağı, dün kendilerini pek sıkmr 
mış olmalanna rağmen hiç de yenilmez 
bir kuvvet olmıyan rakiplerimizi mağ• 
lfıp edebileceğimizi umuyoruz. Bizcrı, 
takımımız bugün muvaffak olabilmek 
için. mümkün olduğu kadar açık . de-
marke ve çok candan bir oyun oynama-

lıdır. 

İstanbul ve Türkiye kürek gampiyo- lerdeu sonra Nedim birinciliği kazan. ve v S İ 
nu Galatasaray denizcileri diln senelik mağJ. muvaffak olmuştur. 

bayramlarını Bebekteki lokallerinde Bayrak yarışı, vaterpolo v~ tramp. Tii r k 1 ye dl s k 
çok güzel bir şekilde t esit etmişlerdir. lenden atlama müsa bak alarmdan son- koru o u (J' ene k 1 rdı 

Bayram, saat dört buçukta şarpi ilkf: # t te . d"lm" b dan son re flit ra m ıua vzı e ı ış, un • Dil k"" f tb l d l tl t 
J ·1 b l mıctır B b' . . n u u o mac:ın an evve a e -yarış arı e aşa " · u yanşı ır ra Bebek bahçesine geçılerek geç vak. 

d k"k "b" · · b" anı lerimizden bir kısmı rökor kırma de. 
saat on a ı a gı ı ıyı ır zam a te kaöar devameden çok eğlenceli bir 
İbrahim birinci, Biirhan da ikincilikle nemeleri yaptılar. Uk deneme muvaf. 

gardenparti verilmiştir. fakiyetle neticelendi. Veysi bir av 
bitirmişlerdir. ~ 

Kadınlar arasında iki çüte fıta ya. Gardenpati esnasında klüp fıtala evvel Kollejde tesis ettiği 45,72 metre. 
rmın fenerlerle donatılıp denizden yap lik diskatma rökonınu 46 68,5 metre. nşını Şükriyenin teknesi kazanmış. 

t tıklan geçit resmi!e havai fişeklerin ye çıkarmağa muvaffak oldu. 
ır. 

Bundan sonra çok eğlenceli bir şe. karanlık suları nurlara garketmesi Yüksek altma ile 800 ve 5000 ya.. 
kilde cereyan eden bir padilbot muha- Bebek koyunda eski donanmalardan nşlannda ise yeni rekorlar temin edi-
rebesi yapılmış ve bir çok mücadele. bir geceyi andırmJ§tır, · lemedi. 
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1BirTUR 
Halife Mustasım elini kaldırarak bu hari

kulade güzel vücutlu esirin vücudunu 
yoklamak iste i. Pakat ••• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 
Hatıralannı anlatan·: EFDA• TALAT -133 - Yazan: tHS~ 

1üqlerim diken diken oldu, 
QilnkU kıemm hulasası 

Bağdatta Halife Muıtaıın gön. 
Jünü eilendiriyor. Esirci kam. 
bur Reıit Halifeye fevkalade 
süze! bir esir getinniıtir. Onu 
methediyor. 

Usun boylu, uzun siyah gür saçlı, 

kardan daha ak teni, geyikten daha ça. 
1Ak bir vücudU var. Gözlerindeki baygın 
bakış en sert taılan bile etirir. Bir son 
bahar rllzganndan daha içli ve daha 
ahcnldi sesi ise en mUthiş kaplanları 

bile meatcder. 

Esirci Meta c~muştu. Tam bir sil· 
kQnet içinde kalan salonda başta Halife 
olmak üzere hepsi onu büyük bir h'lyret 
n meralda dinliyordu. Kanbur esirci 
Rqidln sözleri sanki hepsini büylile-

mifti. 
Esirci sCSz1erlnin yaptığı tesiri bir 

anfyede kontrol ettikten sonra devam 
etti: 

- Fakat, bu kızı, bu elmas parçası· 
nı ele geçirmek için bat vurmadığım ça
rCI kalmadı. Kucak dolusu altın sarf ettim. 
Batanı bin defa tehlikeye soktum. Eğer 
bu kıs yerine aym on dördüne göz koy
muı oTsaydnn bana inanın ki gökteki ayı 
ondan daha kolaylıkla ele geçirebilir
dim. 

Şunu hemen haber vereyim ki ayni 
zamanda ele geçirdiğim bu kız, katiyen 
bir cariye, alelade bir aile kızı değildir. 

Bu kız çok bUyUk bir adamın kızıdır. 
Vakıa biz esircilerin nazarında eısir

ler arasında bir fark yoksa da bUyUk ve 
zengin bir ailenin yanında yetişen bir 
kızda elbette bazı: hasletler bulunur. 
Daha terbiyeli olmalanru bir yana bırn
km, b8yle .kızlann etleri daha yumu~, 
ellerj daha _gilzel, daha na.ılı ve daha 
cilveli olurlar. 

- Her ne ise 1 Kimi nkm imiş bu ? 
- Dunu maalesef ben de bilmi-

yorum. Yalnız kendisini satın aldığım e
sirci ba hususta beni yeminle temin et
ti. BUtUn tsrarlanma rağmen bana haki
kati al>,ylemedi. 

.... Neden? 
- Korkusundan. Çok korkuyordu. 

ÇünkU •• 
- Tuhaf. Kız kendisi söylemiyor 

mu? 
- Bir tek kelime bile konuşmuyor. 

Onu söyletınek, kimin nesi olduğunu 

öğrenmek için kendisine türlil işkence· 

ler tatbik ettiğim halde tek kelime aöy
~L 

- Garip şey. İsmi nedir? 
- Güzide. 
- Bu senin koyduğun isim olacak. 
- Evet. Çünkü asıl ismini ben de 

bilmiyorum. 
- Pek fila, getir kızı görelim. 

Esirci arka arkaya çekilerek girdiği
kapıdan dışarı çıktı. Bir dakika sonra 
beyaz t\11 elbiseler giymiş on ıekiz yaş
lanoda. fevkalade gUzel bir kızı elin • 
den tutarak içeriye girdi. 

Bir anda tekmil gözler bu fevkalade 
kıza saplandı. Güzide hiç ses çıkarını -
yor, fakat etrafındakilere vahşı hayvan
larmış gibi bakıyordu. 

Esirci kanbur Reşit Güzideyi yavnş 
yavaş Halifenin önüne sürükliyordu 
Nihayet aralarında ancak bir iki adım 

mesafe kaldı. Mustasım nğzı hayret ve: 
şehvetten yan açılmış bir halde elini 
kaldırarak yeni esirin vücudunu yokla
mak istedi. Fakat bu ana kadar sakin gi 
bi duran Güzide bir hamlede bileğini 

esirci kanbur Reşidin elinden kurtardı. 
Ve yılclınm gibi bir silratle Halifenin 
suratına bir tokat yapıştırdı. 

Bu hadise okadar sür'atle cereyan 
etti ki hiç kimse kımıldamağa bile vakit 
bulamadı. Mustasım bu vaziyet kar§ı -
sında şaşaladı. Elini yanağına götür -
dü. 

Deli mi idi bu kız? 
Her halde! 
Yoksa aldı başında bir insanm bu 

derece delice bir cüret göstermesine im
k&n yoktu. Herkesin önünde hiç tered
düt etmeden, koca Halifeye bir tokat 

atmak, delilikten başka suretle tefsir 
edilemezdi. 

Halifenin şa§kınlığı ancak bir kaç 
saniye sürdü. Sonra birden bire yerin
den fırladı. Gözleri fal taşı gibi açıla· 

rak dışarıya doğru fırlamıştı: 
- Buna şimdiye kadar kimse türet 

etmemişti. Fakat ben göstereceğim sa
na 1 Götürün şu karıyı 1 

GUzide tokatı yapıştırdıktan ıonra 

tekrar eski Hikayit h~Jini alıru§tı. Bu ır· 
rada kapının önünde nöbet bekliyen iri 
yan birknç nöbetçi yalın kılıç içeri dal· 
mışlardr. Helifenin önilnde durdular. 
Verilen emir üzerine bunlardan ikisi Gü
zidenin birer kolundan sıkı SJkı yakala
dılar. Nöbetçilerin tefi olduğu anlap· 
lan biri ,ordu: 

- Hangi zindana götUrmekliğimlzi 
emrediyorıunuz ? 

- Hayır, onu zındana götümıiye-
cekslniz 1 Hareme teslim edin, orada 
karanlık odaya kapasınlar! 

N8betçiler başlannda Eymen olduğu 
halde hareme doğru gittiler. Mustaaım 
tekrar çalğıcılara döndü: 

- Haydi 1 Ne duruyor sunuz kah be
ler? Çalsanıza! 

Birdenbire duran çalğılar yeniden 
çalmağa, dümbelekler, ötmeğe baş • 
ladı. Yanık seslerle şarkılar, gazeller, 

Yaleyller yükseldi. Saki kızlar gümüı 

kadehlere doldurdukları şarapları da -
ğıtmağa, rakkaseler oynamağa başladı. 

Koca salon bir anda eski halini aldı. 

Yalnız dikkatli g8zler şimdiki eğlence 
ile evvelki eğlence arasında bilyük bir 
fark sezebilirdl. Bu da şimdikinin zora
kı1iği idi. 

Mustasım bir mUdet olduğu yerde 
homurdanarak oturdu. Sonra tekrar a
yağa kalktı. Aynğa kalkmasiyle birlik
te sahte olarak başlayan eğlence de bı
çakla kesilir gibi kesildi. Herkesin yU
zü sapsan oldu. 

Halife haykırdı: 
- Kar§ıma gel Re§ it 1 
Yavaıça bir köşeye bUzülen esirci 
kanbur Reşit titriyerek Halifenin 

önüne geldi. Mustasım ona müthiş gBz· 
!erle baktı. Sonra konu§tu: 

- Sen bir esiri terbiye etmeden ne 
cesaretle karşıma çıkarabiliyorsun? 

- ! ..... 

- Susuyorsun öyle mi? Beşiri 

Bu son kelime duyulur duyulmaz ıa· 
londakilerin gözleri daha ziyade büyü
dü. Yüzlerindeki renk daha ziyade sa
rardı. Çünkü Beşir, Hatife Mustasım'm 
meshur dev cUsse celladının ismiydi. 
Kömürden daha siyah bir cildi, hariku
H!de kuvvetli, bel kalınlığında adalele
ri vardı. Koca palasını da pek bUvilk 
bir meharet ve isabetle sallardı. Bir sa
vuruşta bet kelleyi uçurmakla meşhur
du. 

(Devamı var) 

mahvolmuştum. Hemen 
tabancama sarıldım 

Vidalan snğlam takmayı§ımın se
bebi, §imdiden eonra bu esrarengiz 
gözU aık sık krınştırmak ve bu harita 
kabilindcıı olan kıymetli muhteviya. 
tından istifade etmekti. 

Bu işler bittikten sonra yazıhane. 
yi tekrar, gUrUltU etmeden yerine it. 
meğe başladım. 

Bu ig le bitti. Artık odama dene. 
bilirdim. Çok şUkUr işi tehlikcsi.Lce 
bltlr:nlotım. Perdeyi açtım ve odama 
doğtu yUrUmcğe başladım Tam bu 
sırada. kendi odamın kapısının vurul. 
duğunu ve akabinde açılarak içeriye 
birisinin girdiğini duydum 

Tilylerim diken diken olmuıtu. BUtün 
kan kafama hUcum etti. Mahvolmuş• 
tum. Hemen tabancamı çektim ve ara 
kapıya doğru uzattım. Beni yakalamak 
istiyen ölecekti. Yerimde donmuş kal
mıttım. Ne ileri, ne geri gidebiliyor• 
dum. 

Nefes almadan odama giren adamın 
ayak seslerini dinliyordum. MeçhGl a• 
dam biraz yürüdükten sonra durdu. Ma· 
sanın üzerine gürültü ile bir §ey konul• 
duğunu duydum. Ve sonra ayak sesleri 
yavaş yava3 uzakla§tı. Odamın kapısı 

tekrar açıldı ve kapandı. 
Tekhlikeyi atlatmıştım. Derhal ka

pıyı açarak içeri girdim. ilk gözüme m
gen ııey, masamın üzerinde dumanları 

çıkan bir bardak çay oldu. 
Geçirdiğim bu kadar heyce.andan ve 

yorgunluktan sonra bu bardak çay, ba• 

na bir eksir tesiri yaptı. 
Kapıdaki nöbetçi, bana yarenlik et" 

mek maksadile, her sabah çay i~tiğimi 
bildiği için bir bardak çay göndermişti. 
ama, benim de yüreğimi ağzıma getir
mişti. 

Çayı içtikten sonra koynumdaki ha • 
ritayı daha iyi bir yere sakladım. Ve 
portatif karyolama uzandım. Kurşun 

gibi ağırlaımış olan gözkapaklanm kO" 
loyca kapandı. Herhalde çok geçmeden 
dalıp gitmiş olacağım. 

ESAT BEYiN SEVINCl 
Yüzümde dolaşan yumuşak bir elin 

okşayişlerile gözümü açtım. Mntmazel 
A ... kar ımda duruyor, beni gülerek 
seyrediyordu. 

- Bu ne uykusu böyle? 
- Dalmışım ... 

- Çok dalmı§ ın. Öğle oldu. Senin 
iı saatinde uyuduğunu hiç g8rmemlş· 
tim. 

- Çok gece çalışırım. 

- Seni miralay çağırdı. Sana seslen• 
mi§, cevap alamayınca beni istedi ve 
masana konulmak Uzere bu evrakı ver' 
di. Halbuki, ben odana girince ıaşırdım 
kaldım. Ne kadar da derin uyuyordun. 

Kfiğıtlara göz attım. Ehemmiyetsiz 
şeylerdi. Uç, dört aaat mükemmel uyu
mu§tum. Halbuki derhal polis müdüri" 
yetine gitmek, haritayı onlara teslim 
etmek lazımdı. 

Fakat Esat (Beye) gitmeden evvel 
Kolonel Ballari da görmek, ondan giln• 
lilk emirleri teHikki etmek, ayrıca Ledi 
Düsmundun istediğini de söylemek ik• 
tiza ediyordu. 

Matmazeli odasına gönderdikten son· 
ra, ben de Kolonel Ballarin odasına git
tim. Her zamanki gibi piposu ağzında, 
masasında müsterihane bir tarzda otur
muş Oryentniyuz ismindeki İngilizce 

gazeteyi okuyordu. Beni görünce gaze• 
teyi bıraktı, §Öyle bir yUzilmü tetkik et'" 
ti: 

- Neredesin Mister Efdal? 
- Buradaydım. 

- Seslendim, cevap vermedin. 
- Gece uyumadım. Yorgunlukla bir-

az dalmııım. 

- Gece bir yerde miydin? 
- Leydi Düsmundla beraberdim. 
- Yaaa.t 

Sinsi sinsi gülüyordu. Dedim ki: 
- Tokatliyanda beraber ytmek ye• 

dik. Aynlrrken, beraberinde götüreceği 
Anadolu haritasını bugün, Kapitcn BC" 
netin yazıhanesine göndermenizi rica 
etti .. 

SözUme hiçbir cevap VC'l'tnedi. Sofuk 
'kanlılıkla ha ınr (anladım) manasında 

salladı. V c sonra bahsi deği§tirerek o
gUn ESat Beye söylenecek ioler Uzerin• 
de talimat verdi. 

Ben, icap eden talimatı aldıktan ıon• 
ra dışarı çıkmak üzere iken seslendi: 

- Dur, gitme 1 Daha söyliyeceklerim 
var. Sen de bilirsin ki biz Müttefikin 
zabıtası şehrin asayişini bozanlara karıı 

gayet merhametsiz hareket ederiz. Bun· 
lar, hatt~ kendi efradımızdan da olsa· 
lar .. Esasen başka türlU sükQn ve intiza• 

mı muhafaza etmeğe imkan kalmaz. 
Geçen haftaki vakayı haber al dm mı? 

- Hayır, almadım. 

- Müstemleke askerlerimizden birisi, 
Galatada umumi yerlerden birinde bir 
kadını öldürmüt·· Hususi divanıharp, 

bu neferin kurşuna dizilmesine karar 
verdi. 

Bu neferin idamında ıcnin de bulun· 
manı istiyorum. 

- Emredersiniz Kolonel 1 Yalnız ni• 
çin lüzum gördüğünüzü bana söylemek 
te bir mahzur var ml? 

- İngiliz adaletini gözlerinle görme"' 
ni ve burada asayiş ve inzıbatın muha· 
fazası için merhamet ve ihmal göster" 

mediğimizi Türk polisi mabafiline 
latmanı istiyorum. 

- Bu nefer ne zaman idam edil 
- Yarın şafak vakti. O saatte-" 

orada bulunacaksın. 
Askerce selam verdim. O yUzütı'' 

karak gülüyor ve şöyle söyleniyordıl 
- Dün gece, Leydi DUsmundla 

her olduğun için uykusuz kaldırt· "/f 
sabah ta biraz erken kalkıver btJ 
feyi de bitir. 

HARtT A MiLLiCiLERiN ELi~ 
Esat (Beyin) odasına girdi~ 

man çocuk gibi ıevinç içindeydiıı>· 
her zamanki gibi sevimli, güler bir 
le karşılayan polis mildürü ber#' 
ilk sualleri ıoruyordu: 

- DUn gece nasıl geçti? 
- Çok iyi. 
- Bir tehlikeye maruz kalm•(!ııl 
- Hayır. 

- Kadın aana bir ıeyler ıorın•dı 
bir teklifte bulunmadı mı? 

- Ciddi hiçbir ıey konuımadı~ 
vaziyetinden beni mühim bir ıeY 
çağırmadığı anlaşılıyordu. . 

- Demek, dün gece bir eğletıtl 
ml halinde geçti. 

- Fakat, biz bu llemden de g• 
nam ve hesabına istifade ettik, 

- Bir ıey mi var? 
-Evet ... 
Koynumdan haritayı çıkaidtı12• 

mUdürUnlln önllne serdim. 
- Bu nedir? 
- Dlln geceld mesaimin 

mUJdfatıdır. 

- Nerede buldun bunu? Jı 
- Leydi DUsmundun ıchlıa.r 

lannm arasında .• 
Esat (Bey) haritanın Uzcrin' Jf 

le eğilmiı. Ben bu haritadan nasıl 
dar olduğumu anlatıyordum. O 
dinledikçe ve haritayı tetkik e 
yüzünde memnuniyet ve hayret ~: 
okunuyordu. Nihayet sözümU }(e' t 

- Evladım. Bir dakika mUsaıı~~ 
Laverime zevalden evvel kimse)'ı _.ı; 
etmiyeceğimi ıöyliyeyim de gele}', 

diyerek benden ayrıldı. Biw 
yerine döndüğü zaman: il 

- Şimdi seninle konu§alım. J3'1 ~ 
mühimi Bu kopyeyi nereden Çl~ p 

- İngilizlerin bu gece IP" 
gönderecekleri, haritanın aslındarY 

- Tafsil.it ver. 
- Leydi DUsmund, Kolonel 

da bulunan bu haritayı bu aJcşllıı'~ 
draya götüreceğini nasılsa st ~ 
kaçırdt. Ben de bu haritadan 9UP 
dim. Arayıp buldum. -d 

( DetJcıw-

iftir • 
ır üzünden 
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Bir ıftira yüzünden 1 

Yavrular el ele tutuşarak gittiler. Kadın suıı!i. 

ni tekrar etti: 

- Gene neye ırt::!dini.l?, Ne istiyorsunuz? Evi. 
me nyak basma.yır. derrcmiş miydim size? 

M:ıhir Bey geniş omuzlu, şık giyinmiş bir de. 

likanlıydı, Ayağr.ıda !:Izmeler, elinde de ka ... çı 
vardı. Belli ki atla gezmeden geliyordt: Oldukça 

büyiik arazisi vardı. Lakin bakılmamıa, met 
bir halde idi, Velhası' parasız ve serseri bir ge:ıç. 

ti, BütUn hayatı kumar oynamnk, içki içmc~'e 

geçerdi. Bir hasleti V'lrsa çok iyi binici idi. Hay 

van mcrnklılıırı on:ı miıracaat ederler, hayvan aı·m 

satımındaki dellaıtlıkln geçinirdi. 

- Ferruh Beyin köşkünde idiın. Gcçerltcn 
şöyle bir uğrayım dedim. Atım da bu yola alışmr§. 

Sizin bahçeyi görltnce kendiliğin1en durdu, Da_y a_ 

nnmndım, indim. 
Sonra boğuk bir sesle ilave etti: 
- Seni seviyorum Şadiye, Aşkıma merhar.ıJct 

et. Niçin bu kadar hnlnsin? .. Beni rec.!detme! 
Kaclın başını çevirdi, Yüzünü öfke ile burıış. 

turdu: 

- Utanmadan bana vaktiyle ele bu bahsi ettiğijnz 
zn."llan, size kocamdan, çocuklarımdan başka kim. 
seye lrnrşı kalbimde yer olmadığını söylemiştim. 

Böyle iğrenç bir t<'klifin tekerrür etmemesini de 
bilhassa rica etmi~tim. Bundan böyle artık musaı. 
lat olmaz, beni rah..ıtsız etmezsinız sanmışttın. Hal. 
buki maatteessüf Pldanmış olduğumu görüyorı.ım. 
Gene ı~arşımn çıkl:;.nız. Bu yaptığınız hem ayıp, 
hem günahtır. 

- Ne yapayım. Elimde değil. Sizi seviyorum. 
- Ben de sizden nefret ediyorum 
- Şadiye!. 

Genç adam hırsla lıiradım attı. mıc;;mak fsti 
yen kadının kolunu yakaladı: 

- Tekrar ediyorum. Beni reddetme.. So..ı.ra 

pişman olursun, Benden kork. Seni eld" 
için her şeyi yapanın. Buna emin oL 

- Bırak beni. Alçak! Alçak!. 

Korku ile kolunu kurtarmağa ~.a 0'tJ. 
İmdadına yetirsecck etrafta kimse yok. J' 
karanlık basmıştı. Mehtabın soluk ıaığı 1 U 
arasından sızıyordu. Derken bir araba. .. se: 
di. Tek atlı bir araba, sahibi şarkı soY 

"Adalardan bir yar gelir bizlere· 
Aman Allah gözlere bak gözlete-·;ı,~ 

Şadiyenin gözleri parladı. Asabi bir 1' 
atarak sevinçle bağırmağa başladı: 

- Ahmet!. Ahmet!. İmdat!.. ~C 
Şaşkınlıkla Mahir elini gevşetmişti. ., ~ 

dın kendini kurtardı, yola doğru koşı:nags 
dı. fD'~ 

Feryadı işitilmiş olacak ki biraz son_::ıi~1 
kapısinda bir gölge göründü. Ko~rak !..-elV' 

- Ahmet, kurtar beni bu alçnğıJl 
kurtar! 

,(Devamı ıJar) 
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tığı andan sonra her teıebbüsüm 
)''-rını kalıyor ... Neden? Onun ha
l-.aı yüzünden hasıl olduğunu san
dığını fenalık, hakikaten onun ta
!'afrndan da yapılıyor? AcabA 
()~n dehası kuvvet ve iradesi 
Önünde bütün planlanm birer bi
ter yıkılıp gidecek mi? Yoksa ken
di zafım mı Gızin, Ligin, yeni kili
•enin ve netice olarak benim mah
-.oı ·Dlaınıza sebep olacak? 

F austa bu anda, herkeıe karıı 
takınnıı! olduğu soğuk kanlılığı 
ele alnıııtı. Komedisini oyıamakta 
~e"anı ediyordu. Maiyetindeki jan 
11Yonılardan, utaklardan ve nedi. 
bıelerden hicbiriıinin kendisini gö
:etlenıeıi i~ki.n he,ricinde bulun
lı Uiu bu umanda bile o ıakin bir 

alde bulunuyordu. 

Ukin ruhunda en müthit bir ka. 
•trga ~ardı. 

1 .Fauıta ağladığım anlıyor, bunu 
~~ce hiasediyordu. Yalnız yqları 

102lerinden yanaklarına ıüzülıni
~or, erinıiı bir kurıun gibi damla 

1.Jnla kalbine damlıyordu. 
Ağlayan gözleri değil kalbiydi. 
Ruhunda, ruhunun eriltilmez ve 

~a:1lnıaz derinliğinde itk ve kinin 
rarattığı bir sürü iniltiler, hıçkırdc
~t.r, sitemler hüküm ıürü:rordu. Fa. 
~· ı~ırap çekiyordu. Fakat gö
btı Ufunden böyle bi!' fey sezmek 

kamızdı. . 

,._ --Moröver bana hepsinin korku 
debıet içinde bulunduklarını 
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söyledi. Ya ben? •.• Hayır, hen kor· 
kunun ne olduğunu bilmem. 

Fakat o Pardayanın serbest buJ 
lunduğunu haber aldığı andanberi 
korkuyordu. Bu korkunun neden 
ileri geldiğini o da bilmiyordu. 

Fauıta sözüne devam etti: 
- Hayır, onun kuvveti benim 

zaafımdan ileri gelit_or. Ben de 
henüz ne olduğunu 'nlayamadı
ğrm bir duygu var. Ben ki yalnız 
maddeten değil,' duygu ve düşün· 
celerimle de bakir kalmağa ahdet. 
mittim. Halbuki ben şimdi böyle 
bir bakir değilim. 

Fausta bu sözleri yüksek dene
cek bir ıesle ıÖyemitti. Bunarı du
yan olup olmadığına dikkat bile ct
memitti. Omın nıhu şimdi korku 

ve gizli bir sevinçle sarsılıyordu. 
O gerçi sakin bir halde düşünüyor
sa ,la bu sakinliğin altında fırtına
lar gizlenmit duruyordu. 

Yavaf yavaı duyguları deği~ti. 
Batka bir vadiye döküldü. Sarar· 
dı, sonra kızardı, yüzü mosmor bir 
hal aldı. Gözlerinden alevler saçı· 

hyor, dudaklarında mi.i.thiş bir gÜ· 

lümıeme belirmit bulunuyordu. 
Haki.katta timdi o duygularına 

kapılarak bu heyecanı göstermiyor 
du. O, bakir kalmak, kalbini sus
turmak için bir çare bulmuştu. Fa
kat ..• 

- Planmım tatbik edilebilmesi 
mutlaka onun tekrar ele geçmesini<! 
ve bilhaaaa benim elimde bulun-

daha yapmıyacağız ! diye bağır 

dım. O zaman ip birdenbire dur · 
du. Hatta bir parça gev9edi. 

- Oh, affedin, bir daha girmİ· · 
yeceğiz ... diye tekrarladım. ip gev 
şerken nereden geldiğini bilmedi
ğim bir ses: 

- Pi~man oldunuz mu? dedi. 
Biz hemeD ağlıyarak: 
- Evet, evet! diye bağırdık. 
- Bir daha mukaddes sırlan 

öğrenmeğe yeltenecek misiiiz? 

- Oh, hiçbir zanıan ... 
- Öyleyııe bu seferlik Allah sizi 

affetti. Haydi gidiniz ve sadakat· 
te:ı ayrılmayınız ! 

Bu sözlerden sonra ip büsbütün 
gevşedi. Hemen iskemleden aşa· 

ğıya atladım. Paket de öyle .. Ba 
yılmışım. Ayıldığım zamnn, otelir. 
bir salonunda kendimi boylu bo 
yunca uzanmış buldum. Pa!<et d .... 
yanımdaydı. Eğer ikimizin de bo 
ğazı bir parça acımasaydı, rüya 
gördük diyecektik 

Roset bir par~a sustu. Boğazını 
hafifçe oğuyordu. 

Paket: 
- itte bu kapır.nn öte taraf mda 

neler bulunduğunu merak ettiğ! 

miz için bu felakete uğradık.. dedi. 
Roset de: 
- Şüphesiz böyle bir tecrübeyt 

bir daha giriımiyeceğimizi anla1 
sınız, diye ilave etti. 

Pardayan: 
- Fakat bütün eu anlattığınız 
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vakalar orada neler geçtiğini anla 
mak için bende büyük bir merak 
uyandırdı. dedi. 

Otelciler korkularından sapsan 
kesilerek birbirJerinin vüzüne ba· 
ka kaldılar. ., 

Biri: ' ~ 

- Aman, kendinize dikkat edi· 
niz! dedi. 

Öbürü ise: 
- Başınıza bir fel~ket gelebi· 

lir ..• sözlerini söyledi. 

- Zannedersem siz meseleyi 
biraz büyütüyorsunuz. Doğru olsa 
bile adını koyduğunuz demir men
geneden korkunç değildir ya!. .. 

Bu sırada akşam olmuı ortahk 
kararmıştı. Lokantanın tavanları
na asılan demir lambalardan dağı. 
lan isli bir ışık orntalığa yayılıyor· 
du. 

Da:nacanadaki şarap c!a bitmis
ti. B:ınde.n maadn birçok şişeler de 
bcşalmışlı. Roset her zamankinden 
fazla kızarmış, Pa!{et ise gelindk 
rengi almıştı. l~kiye çok dayanıklı 
iseler de Pardayan onları gölgede 
bırakmıştı. 

Şövalye birdenbire. 
- E bnkalım, şimdi !lZe Dana 

o işareti öğretin dersem. ne dersi· 
niz? 

Roset: · 
- Hangi i~<P'et•? r!iye keke'"'cli. 
- Ara kapısmı aç.hrmağa yara-

yan işareti .. 
Pardayan bunları söylerken gü 
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lüyordu. Rosetle Paket hemen he. 
men sarhoş bir haldeydiler. Fakat 
yukarıda dediğimiz gibi içkiye da. 
yamklı oldukları için akıllan baş
larmdaydı. Roset hemen oradan 
ayrılmak için bir bahane bularak: 

- Haydi Paket, talebelerin ye-

meklerini hazırlamak zamanı ge!-
4:ii. Biz burada kontl!urken mutln
lca hizmet~iler yemekleri yakmış
tır. Haydi •• dedi ve geri geri çeki
lerek Pardayanıa bir reverans yap
tı 

- Mösyö lö Şövalye, vaktile si- kadın korkuyla bakıştılar. Reı~!dc-
zi kurtarmak için dövüşmüştüm. ri yeniden sapsarı olmuştu. 
Kato ile birlikte Tample girmi~tim. Nihayet Roset: 
Paket ile beraber hayatınızı kur· 1 - Kapının üzerinde beş çividen 
tarmak içinıkellemizi koltuğumuza yapılmış bir salip var. Bunların her 
almıştık. O zamandruıberi her gün, birine birbiri arkasından birer kc::· 
her gece boş kaldıkça sizden bahs- re vurunuz fakat vuruşlar yukar•-
ederiz. O kadar ki, sizi bir kraldan dan aşağıya ve soldan sağa olmalı. 
daha üstün tutarız. Acaba şimdi dır. En son da bir de ortaya vu-
bu düşüncemizde yanıldığımızı mı runca kapı açılır. dedi. 
bize isbat edeceksiniz? dedi. Arkasından iki elile yüzünsü ör-

R etin gözlerimlen birkaç terek ağlamağa başladı ve: 
damla yaş aktı. Paket ise söze baş- - Mahvolduk! dedi. 

Pardayan birdenbire onun ko- ladı: Pardayan tatlılıkla: 
lundan yakalayarak: - Ah MBsyö lö Şövalye, hiç - Siz çok iyi kalpli kızlarsınız. 

- Dikkat ediniz yavrum, az zannetmezdik ki, bir gHn gelctek Size hu suretle bir lenalık vermiş 

- Sizin bunu, demin içeriye git 
miş olan kavalyeden öğrenmiş oi· 
duğunuzu söyleriz, olur biter! 

- Ya size inar.ımazlarsa ..• 
- O zaman ko.çmanın kolayına 

bakarız. 
Pardayan şu kadınların kendi 

kendilerin•i bile nl! kadar kola1 
kandırdıklarına hayret etti. Sonra 
ŞarJ Dangulemle birlikte lokanta. 
ile sarayı birleştiren kapının bulurı 
duğu odaya girdi. Tıpkı Roset gibi 
o da be§ çiviyi gördü hemen par· 
maklarının ucile bu çivilere vurnı~ 
ğa başladı. Son darbe de kapı açıl' 
dı. 

kaldı düşecektiniz. c:!edi, işte bakı- de siz zavallı Paketle Ro!eti ida- olmamı affediniz. Oteliniz on, on 11- 1- "' 

nız, Paketin de dizleri nasıl bükü- ma mahkum edeceksiniz: Çünkii, iki bin frar..ık eder. Onu satın alıyo. Moröverin gidiıin::len aonra c a• 
lüyor .•. Aman monsinyör, §U zaval- eğer size bu işareti haber verirsek rum. dedi. usta, halılarla döteli olan bu odada 
lı kızı tutsanıza! Nerede ise düşe· bizi hiç acımadan öldürürler... Bu sözleri söyler söylemez belin yalnız kalmıth. Zaten çok zamaJl• 

'cek! Ne kadar tuhaf ... Şu Sumör Pardayan sert bir sesle: deki meşin kemeri boşalttı. Şarle lar burada otururdu. Yanından ba• 
şarabı kadınların dizlerini büktü- _ Doğrusu bu söylediciniz söz- bir işaret etti. O da Pardayanı tak- zan ıarkı söyliyerek, hazan lovt1' 
ğü halde, erkeklere tam tersine ler benıi çok kederlendirdi. Son dP.- lit etti. Rosetle Paket altın yığm- çalarak kenıdisini eğlendiren hiı· 
·kuvvet verir. }arını görerek Faustayı unuttular. metçilerini savmıctı. 

rece haklısınız. O kadar nankörüm :r 

Dük Dangulem, Pardayanın ilk ki, utancımdan yüzümün ne kac!ar Gerçi dudakları henüz ağlıyorsC\ Fausta Pardayanın kaçıf haberi" 
sözü, daha CC\ğrusu ilk i~areti üze- kızardığım görüyorsnuz ! dedi. da qözlerinin içi gülüyordu. ni tuhaf bir sakinlikle karşılanıır 
rine işi ar.ılamış ve hemen Paketin Şarl: tı. Yalnız ba~ına kalarak dikkati O 

k d d k k 1 d Roset: k ·· ar asın an gi ere o un an sıkı - Bu para ile kaçabilirsiniz. de. apıları kapattırmış salonları or• 
- Bu zavallı iki fakirle alay et. .. aıkı yakalamıttı. Aynı zamanda di. ten halıları indirmiı, ve yavaf ys 

meyiniz mösyö, dedi. d ·• Pardayan yerin:Ien kalkarak aya- Röset içtiği şaraplardan fazl:ı vaş gi erek kucak koltuğuna go-
ğile açık duran kapıyı itip kapath. - Alay edip etmediğimin far. gördüğü altınların manzarasile mülmüş ve başını da elleri arasıP• 

Sonra Rosete dönerek tatlı b•r kında değilim. Yalnız şu var ki, hc:ıdisin~en geçerek: almıştı. 
sesle: benim güzel Roset ve iyi kalpli Pa- - ~eden kaçacakmışız momin Düşünüyordu. 

- So::-guma cevnp vermediniz.. ketim, bu işareti ya sizden öğrene- yör !.. cevabmı verdi: - Bu adam i~Jerime daima eıt-
dedi. ceğim yahut sizi elimle hançerJiye. - Fakat o ipleri, o kendi kendi- gel olacnğını söylemişti. Sözünd., 

Roset, kendidnde olmadığı hal· ceğim. n e r.erilcn ipleri hatırlıyor musu- duruyor. Hayatıma girdi gireli bii· 
de rabınverdiwi biT~V~etlk~aur:lru•L-_l~...Ba.r.cla.ıl.aı:ı..hanc..:.ı:.ini..._celid.i..-Jlltic~~~~~~~--~;:ı_~~_:_~~~__:,~~~~..J.-~--.:~~__;;......~__:=-~-=-~~~-
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TON TON 
AMCAN iN 
İNTIKAMI 
"-. 

'onton amcanın birisinden alaca• 
ardı. Yerfn uzaklığı dolnyıslle 

lnla alııcnklısmı bulup l§lnl bnl
ek istedi. Rehberden numarasını 
uktan eonm bir tUrlO konuşmak 

:lnr hM!l olmadı. Amcabey kızgın 
ıdıın :ne yepııcaJ:mr bflmcdfglnden 

,. cını yent'.mfyal'Ck tdc.fonn bir yum 
ı ;k attr. Şimdi eli incinmiş ve doktr• 

,. ı -.-dı:rm&k mecburiyetinde kalau;ı 
p. 

,..... 

HABER - ÇOCUK HAFTASl 

1 ıSiHyor musunuz? J 
Kurbağa 

~ 
··'irF'~ 

Bir kurbağanın 
ağzını kuvvet 
·ve tazyikle bir
denbire açacak 

olursanız zavallı hayvan derhal 
tıkanır Ye ölür. ____. 

~ -.. .J} 
'Yarasa 

Uç.an h~yvan • 

·~. lar arasında ye 
~ gô.ne memeli 

hayvanın yara 
sa olduğunu unutmayınız. 

* }} '* 'Gözlü,k ·lü 
hayv.a:nJarı ta
nıyormu&unuz? 

H 
Hayvanlar aıe

nıinde gözlük 
taşıyan mah· 
lCıkun, gözlüklil 
yılan olduğunu 

bilirsiniz. 
Bu arada gözlük taşıyan baş

ka, yegfme bir köpek vardır. 

Bunun ismi Bobdur. Bu köpeğin 

sahibi Londrada gözlük mütc· 

has5ısıdır. I..ondmda sılt sık ya
pılan tazı yarış1anna ço'k .me
nJtlı ·olan bu zatköpeğinin mu· 
hakkak yanşı kazanmasını te
min için bir ,çare düşünür ve kö
pE@ne hüBwıi bir gözlük imal 

eder. Bob o gündctlberi gözlük. 

ıu yılandan sonrtı h~yvanlar fi• 

lemilıdc ,dünyanın ikinci gözlük· 
lil ma.hlUku olinu§tur. Bob ya.• 
n§a girdiği takdirde makinele~ 

miş tavşanın arke.sma. dUşüp kc. 

valıyaca:k ve belki de birinci ge· 
leock :ama.. Yıa ,gözlük yolda. 
'dilŞüp kırilırsa? 

Bay k-0rkud sokağın köşesine 

dayalı yeni gilzel bir bisiklet 
gördü. Hasedinden hemen las
tiklerini deldi. 

Kurna._ 
n"'iaymun 

~ 
Londranın hay 

.. vanat bahçesin ~ . ~ de YB§8.yan bir 
-'1 1 orangotanm ma 

rıfeweuııuen haberiniz var mı? 
Bir mektepli 1çocuk günün birin· 
de hayYanat bahçesine uğrar. 
Gezip dolaştıktan sonra may
.munun kafesine bitişik yerde 
• boksörlükle ~olıret bulan Kan
guruyu tetkike dalar. Çocuk 
bahçeye geldiği esnada da bir 
kefle ldiğıdı içerisine manavdan 
kiraz alır ve .cebinin ·bir kenarı'" 
na yerleştirir. Bitişik kafesteki 
kurnaz maymun çocuğun cebin• 
deki kirailan çabucak 'kc.~fcder 
ve habersizce yaklaşır kese ka
ğıtla kirazları cebinden aşırır. 
Arkası dönük olan çocuğa bu 
esnada maymun Çekirdeklerden 
birisini atar. Mektepli ne görse 
beğenlrsiniz. Bizim orangotan 
kirazlan avuçtamıı ağzına doı
durmuş şapır .şupur yemişlen 
yiyor, Ve .hatta bir gözünü ka· 
payıp .iyice nişan a:larak çekil"' 
dekleri kirazın 1sahibine atıyor. 

* * {t 

;Jj • d 

'Erkeklerin traı 
lt olduğunu bil 
miyor .değilsi • 
o.iz. Ancak .so: 
kal günde ya .. 
rmı milimetre 

kadar uzar. HattA . bundan da 
·biraz noksa:rldır-·da. 

Şu ihaıae-2() ııe--ro yaş a.r:asm
da bir 11da.mm 9 metre kadar 

sakalı · traş ıetmiş biılııtiması ıa.· 
Zlingeliyur. Şayet bu sakal hiç 
kesilmeden bırakılmıg olursa 1ff' 

nu taşımak ve ta.ramak ne ka
dar güç ,bir .iş olacağını ta.ltdir 
edersiniz. 

' 

'_ı' 
~ 

~ .----
Kendi kendine gülerek yolmıa 

gitnıcğe b<J§ladığı sırada .• 

fay dalı bilgiler 

Karganın 

hikayesi 
Gagasında peynir tutan kar

ganın hikayesini muhakkak i

§ltmi§sinizdir. Fakat her halde 

çama.~ toplıyan kargayi duy -
mamı§sınızdır. 

Bu ~e musallat olmuş kur
naz bir karga temiz .asılmıa ça· 

.maşırlarm mandallannı kaldı • 

nyor ve o bembeyaz çamagırla

n •çamura düşürerek eğleniyor
,du. ... 

Kr.auar ve 
şemsiye 

Fransa kralı Lüi Filip Pa

.riste her zaman mor renkli a· 
yakkabile ve elinde §em.siye i • 
le gezerdi 

Bligün sinemaya gidenler 

Habeş imparatorunu elinde gü· 
zel bir eemsiye ile görmekte • 
airler. 

İngiliz kralı sekizinci Ed

va.rd da Parjse ıson geli~nde 

koltuğunun altında bir baston. 

- eemsiye yok mıydı? 

HUkümdarların hiç te zarif 

·olmıy.an bu ıeeye karşı olan hu

sus! iptilalarını nasıl tefsir ıet • 
.meli? 

Bu 1Adet, görün'ü§C _göre, bir 

Şark adetidir. Şemsiye eski za

manlarda bir hakimiyet ve nü • 

f uz• alameti olarak yalnız ınil

f UZlu adamların kullandığı bir 

fWYdi ki bir çok esirler, 1onu bü· 
yük re:iSlerin'in başı üstunde tu

tarlar 'Ve onu güneşe ka.r§ı mu
hafaza ederlerdi. 
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Bay Akbaba yüksek sosyeteye davetlidir amma ı .. 

Küçük Hikaye 

KAHRAMAN PİRE 
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Köpeğin biri sokakta dolaşı

yordu. Pirenin biri de kedinin 
tüyleri arasında dansedip dunr 
yordu. 

Kediyi görünce köpek hemen 
kediye saldırmaya hazırlandı. 

Bunu gören pire, kendi ken
wne şunları düşündü: 

''Nerede ise köpek kediyi hak 
lıyacak ve kedile beraber beni 
de kemali fıf iyetle yiyecektir .. 
Budala kedinin aklı olsa hemen 

-J 

şu karşild ağaca tırmanır .. Ser 
seme bak, yerinden bile kımıı· 

danmıyor ! .. ,, 

Pire bir atlayışla kediden u· 
zaklaşmak istedi, fakat kedi· 
nin tüyleri mfmi oldular .. Kedi 
sırtını yükseltti, kuyruğunu 

dikti, kulaklarını yatırdı, bıyık9 
larmı ,diken gibi sertleştirdi, 

keskin dişlerini gösterdi ve her 
ğuk sesler çıkarmaya başladı. 

Köpek birdenbire durakladı. 

Hazır cevapllk 

Benim kumrucuk kmm, haydi 
vakit geldi artık yatmalısın. 

Biliyorsun ki senin gibi yavru 
kumrular erkenden yatarlar. 

- Evet .anneciğim. lyi ama 
onlar da annelcrile beraber yatı 
yarlar! .. 

Evvela havladı, sonra sağa koş· 
tu, sola koştu, yere yattı, tekrar 
aynğa kalktı fakat kediyi kor" 
kutamıyacağını anlayınca, ar 
kasına bile bakmadan kaçtı. 

O gündenberi, pire uzaktan 
bir köpek gördü mü kedinin ku· 
lağına eğilip: 

- Korkma, ben buradayım! 
diyor. 

Pirenin dilinden anlamadığı 

için kedi kulağını kaşır ve kö• 
peğe karşı vaziyet alır. Bittabi 

Eğlenceli 
hesap soruları 

.Bir kitabın ya,prakları numa• 
ra ile sıralanmıştı. Bu yaprak
ları numaralamak için 4.989 y~ 
kfmunu kullanmak lazımgeli· 

yor. 
Acaba bu kitabın sr.yfası kaç 

tır? Bakalım siz bulabilecek mi· 
siniz ? Bulnmazsanız haftaya ne 
olduğunu size söyliyc:x?ğim. 

--------------------Bilmece:m;z 
7 harfli lstnnbulda bir 

semt ismiyim. 1, 2 ve 3 üncii 
harflerim soğuk bi şey, 7 in
ci, 4 cü, 5 ci ve ikinci harfle. 

rim ceketlerin boyun taraf
larına gelen kısmını göste
rir. Beni bilenlerdun birin
ciye bir yazlık ayakkabı, 

ikinciye 1,50 lira, üçüncüye 
bir dolma kalem vereceğim 
gibi ayrıca 200 kişiye de 
muhtelif hediyeler dağıta

cağım. 

köpek kediye yakla§maya cesa· 
ret etmiyor. Bunu görünce bi
zim kahraman pire büyük bir 
gururla : 

- Şu korkak köpeğe bakın, 
beni görünce kaçtı!,, diyor. 

BAY KORKU DUN EÖLENCELERt 

... ~uıı, 
- ~~ 

Babasına rast geldi. - Bak senin 
'dolayısile sana bir 
diye ediyorum. 

~\ . \ 

7~'·.~~ · ~·-. 
~ 

"" 

· - · ·-

yıldönümün • 1 - Bay Kor.kudun ho§Una 
bisiklet he- giden en .zevkli oyun .hemşiresi, 

Güraevi korlı.-utmakta. 
- Korkud sana bir silrpriz ha. 

.-rrlad1m. Bakalım. lw§tma gide 
cokmtf Hakikaten Korkud Juı.sctliğin. 

ilen R<JK müteessir olmuş ve bu 
aA/4ldtlll va.::Dt!PHl4Öt!1 /f:arar ver. 

Mi§Nr.. 

~ 

c: ... j .. ~ . 
1 

! - Tamam şimdi 
k1z kardeşimle kar
fı'/a§acağım 1'6 Ç<Jk 

pü18ceğim. 

~ - tıte yakla.1ts. 
Her şey yolunda k:;n.. 

dimi daha Sgi .aklı.. 

t10.Y'tn. 

.-k:::::> / 
ı, -·-/::;:; 

I' ' ~ ... : / 
~ , ........ . - ? :;; ~~_.:.__..::_·, 

~ ·. -.. ..... _ ........ , ,. ..... . . ' ...• 
~ . .:::- < ..:..-: ~c - , . ~ . ~ --:ıE :::..-...::.• 

~ - Uwv ... diye 
bağırdı~ Küçük kız 

korku" f"Şkınlık,. 
.tan elinde arkı 8ılcı 

tuttuğu §eyi fırlatıp 
,~,ahi. 

5 - Ne ya::ık ki 
elinde tutup stkı sıkı 
sakladığı şey kard<Jli 
Korkuda Jıazırladı!fa 
nefir kremalı ba.11• 

idi 
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Clürn tehdidi 
Hinllilcr ıuagaradan ayrıla· 

rak doğruca şefleri olan Akbar 
.Firozun karşısına çıktılar ve ~ 
lup bitenleri bütün taf silfıtilc 
anlattılar. Akbar Firoz hiddetin 
den titriyerek adamlarma ba· 
ğırdı: 

- Hepinizi geberteceğim.. Si" 
ze esirlerin ölmemesine azami 
dikkat etmenizi yüz defa tek· 
rar ettiğim halde işte birisinin 
ölümüne sebep oldunuz .. Halbu· 
ki idama mahkW:n ,ettiğim bu 
adamları öldürmezden evvel, 
ılimlerinden istifade etmek isti• 
;1ordum .. İtalyanı öldürdüğünüz 
den dolayı hepinizi şiddetle tec
ziye edcceğ.im .. 

Akbar lı'irozun hiddetinden 
korkan Hintliler büyük bir fela: 
ketin yaklaştığını hissederek 
~efe cevap vermiyorlardı. Ak • 
bar l!"'iroz birdenbire tabancası· 
w çekerek adamlarının üzerine 
yürüdü ve sordu: 

- Dün ak§am nöbet bekle" 
mek sırası kimindi? 

Hintlilerden biri arkada§la • 
rından ayrılarak yerlere kadar 
eğildi ve: 

- Nöbetçi bendim dedi .. Za· 
vallı Hintli daha sözünü bitire 
meden, Akbar Firoz onu bir 
kurşunla yere serdi ve: 

- lşte, emirlerimi yerine ge• 
tirmiyenlerin sonu budur! diye
rek uzaklaştı .. 

Diğer Hintliler hemen kanlar 
içerismde yerde yatmakta olan 
arkadaşlarını kaldırdılar ve bir 
iki saat sonra esrarengiz ada· 
wn bir köşesinde gömdüler. 
Akşam üstü Akbar Firoz tn· 

giliz generali Campbelli getir
melerini emretti. 

lki Hintli koşa -koşa hapisha• 
neye giderek lngiliz generalini 
§Cfin huzuruna çıkardılar. 

Akbar Firoz bir el işaretile 

adamlarını uzaklaştırdıktan son 
ra, !niiliz generaline ş~nları 
söyledi: 

- Ey benim aziz dostum .. Ar 
tık sizinle şöyle ahbapça konuş· 
manın zamanı gelmiştir. 

General Campbell asabiyetle 
cevap verdi: 

- Benim sizinle konuşacak 

hiç bir şeyim yoktur .. Sen alçak 
ça bizi kaçırdın ve buraya ge• 
tirdin .. Böyle haydutça hareket 
eden bir adamla konuşmaya tC" 
nezzül etmiycccğimi bilirsin .. 

A.\tbaT 'Fi.TOZ bü-yük b\T soğuk 
Y..a~\'\'v..'\a \?.,~'l'\~-ra\\'l'\. ~\~"1'1.\.
~,~~'"'-........ .....,........,... 

- Hiddctlenmckte haklı ol• 
duğunuzu kabul ediyorum .. An• ' 
cak müsaadenizle unuttuğunu· 
zu zannettiğim bir noktayı za• 
tıfıliniz.e hatırlatmama müsaade 
etmenizi rica ederim.. Benim 
hattı hareektimi haytlutluk ad• · 
dediyorsunuz,halbuki senelerce 
evveı zatıaliniz de beni süngülU 
askerlerle tahtımdan indircrek

1 

zorla beni timarhaneye attırdı• 
nız .. Bir kolayını bulup kendi• 
mi kurtarmamış olsaydım şim• 
diye kadar çoktan öteki dün• 
yayı boylamış olacağımı siz de 
kabul edersiniz sanırım. 

Bu ehemmiyetsiz noktayı ha• 
tırlatmakla aramızda hiç bir 
fark olmadığını ve biribirimizle 
dostane ~kilde konu§abilece • 
ğimizi anlatmak istiyorum .. ,, 

General Campbell sert bir 
sesle cevap verdi: 

- Ben vazifemi yaptım .. Sen 
bızzat kendi ırkdaşlarına zul• 
mediyor herkesin hakkını yiyor 
binlerce adamı esir gibi kulla• ' 
ruyor ve üstelik İngiltere alcY,• ı 
hine tahrikatta bulunuyordun., 
Bu yüzden seni kimseye zarar 
veremiyecek bir hale getirmek 
insani bir vazife teşkil ediyor" 
du .. Halbuki sen bizi ortada hiç 
bir sebep yokken, sırf haydut
.1uk maksadile bu adaya getir
miş bulunuyorsun .. Sen alçağın 
birisin, seninle konuşmak bile 
caiz değildir. Şimdiki halde sen 
vaziyete hakimsin, bu itibarla 
istediğini yapabilirsin. Arka• 
daşlarıma karşı ne gibi bir hat· 
tı hareket takip edeceğini bil· 
miyorum, fakat benden inti· 
kam alacağını biliyorum.. Ken· 
dimi müdafaa edecek vaziyette 
olmadığım için herhangi bir iti· 
razda bulunmıyacağım, yalnız 

bu işkenceyi uzatmayıp bir da" 
kika evvel kararını tatbik etme
ni istiyeceğim .. 

Akbar Firoz gülerek muka· 
bele etti: 

- Bu _neticeye varacağınızı 

tahmin etmiştim, fakat aramız" 
daki hesap o kadar çabuk ve kcr 
lay halledilecek mahiyette değil 
dir .. Mademki hiç bir itirazınız 
yoktur, istediğimi yapmakta 
serbestim ... Şunu da ilave ede
yim ki cesaretinizi takdir edi• 
yorum. Ayni zamanda mert bir 
asker olduğunuzu bildiğim için 
sizden bir ricada bulunacağım .. 

BiTa.7. evve\ s\7.den intikam a· 
~Tl\.'\ M"j\~;m\$.\"1'1.\-ı. •• ~'\}. -mn-

Küçük okuyucularımıza faydalı bir eğlence imkanı daha 
temin ediyoruz. Yukardaki resme dikkat ederseniz l.iikiyi, kÖ" 
peğini, arabasını, kirazları ve kelebeği tanıyacaksınız. Bu resim 
leri boyalı kalemle boyadığınız takdirde hem eğlenceli bir vakiti 
geçirmiş olacaksınız, hem de güzel bir resim elde etmiş olacak
sınız ! 

B~dayette böyle bir şeyi düşün• 
düm ise de, bilahare vazgeçtim. 
$izin bana karşı şahsi bir düş
manlığınız olmadığını biliyo
rum. Nitekim vazife icabı oıa• 

iak bana karşı mücadele ettiği• 

nizi biraz evvel siz de ikrar et· 
tiniz .. Şu halde aramızda şahsi 
bir kin yoktur .. Bu itibarla sizi 
buraya getirdikten ve ne dere• 

ce kuvvetli olduğumu isbat et· 
tikten sonra intikamımı alınış 

rum .. Bana bu hizmeti görürse• 
niz sizi derhal serbest bırakma• 
yı ve istediğiniz yere götürmeği 
taahhüt ediyorum .. ,, 

Bu dakikaya kadar Akbar 
Firozun sözlerini büyük bir iti• 
dalle dinliyen general kendini 
tutamadı ve: 

- Sen zannettiğimden daha 
alçak bir herifsin! Sana söyle• 
yecek başka bir sözüm yoktur~ 
diye bağırdı. 

Akbar Firoz birdenbire hid• 
sayılırım.. Sözün kısası sizin detlenerek cevap verdi: 
serbest bırakmaya karar ver- _ Mademki bu teklifimi rcd• 
dim .. ,, 

dediyorsun, ben de intikamımı 
General Campbell muhatıbl" alacağım .. Yalnız şunu da bil 

nın bu sôzlerinden zerre kad~r ki sen bu inatçılığın yüzünden 
µıüteessir olmamış en ufak bır hiçbir kabahatlerin olmayan di• 
sevinç işareti. bile göstermemiş- ğer mevkuflar da seninle bera• 

ti. ber bu gece öleceklerdir. Şimdi 
Akbar Firoz buna dikkat et· git bunu arkadaşlarına söyle 

memiş gibi bir t{ivır takınarak ve hep birden ölümü bckleyini7.e 
sözJerıne şu suretle devam etti: Hepinizi bu gece köpekler gibi 

_ Yalnız bir şartım vardır.. geberteceğim ... 
Mevkuf arkadaşlarınız hep ta• Bu sözleri söyledikten sonra 
nmmış alimlerdir.. Onların i· Akbar .Ffroz adamlarını çağırdı 
!imlerinden istifade etmek isti· ve generali yerine götürm~lcri- -
~orum ... Bana ~ardım etmiye• ni emretti. 
~~\~nl\\ n\\<\.\\!,.\m \.c;.\l\ v.~"l'l.u\\~ 

"~ ~'-""'il~ c..A.-.... ~ ........... "'tı 
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C~K_ 8ö'c'LE-' 
FELAKEi··· 

KUçilk yaramaz kediler usulu uslu uyuyacaktan yerde OYll" 
na başladılar. Biri yün yumaklarını karıştırırken öbürü kitap 
yapraklarını yırtıyordu. Boncuk bir ara hızla masaya çıkmak 
istedi. Örtüye atıldı. 

Sen misin bunu yapan? Masanın üzerindeki kıymetli vazo 
yere düşer düşmez tuzla buz oldu. 

Tabii bunun ötesini tahmiri edebilirsiniz. Cici bayanın ba• 
bası üçünü de kapı dışarı etti. 

Bir müddet paspasın üzerinde oturdular. Fakat birdenbire 
yağmur yağmağa başlamasın mı? 

Sarman: 
- Yağmur başladı. Şimdi ne yapacağız? diye feryat eder

ken, Pamuk: 

' 

- Karnımız aa aç! Burada gebermezsek iyidir, diye ağlı
yordu. 

Üçünün imdadmıi gene cici bayan yetişti. Kapıyı ualayıp 
UçünU de içeri alarak onları ıslanmadan kurtardı. 

Cici bayanın babası kedileri gene dışarı atacaktı. Fakat ci• 
ci bayan o kadar yalvardı ve ağladı ki onları son. defa , olarak 
affetti. 

Küçük kediler uslandılar mı ı 
Ne gezer! 
Onlar gene: • 

- Yaşasın, kurtulduk! Şimdi tekrar oyuna baş1ayalmı diye 
konuşuyorlardı. 

-· .. 


