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Türk 
Türk hükameti karar verdi --SPORDA 

Yenmek kadar 
yenilmekte 
Caiz ve tabiidir 

General Ali Hikmet 
zın arzıru bir vazife biliyorum. 

3 - Şu karara röre artık olimpiyada 
gidecek ıporculammzm kat'i tertip mik 

(Devamı Z lncid~) 

ismet inönü 
geldi 

Başvekil ismet İnönü, bu sabah yan• 
lannda Adliye Vekili Şükrü Saraç ve 

Sovyet büyük elçisi Karahan oldufu 
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Festivale AF i ı istin i b ti fif 
gelecek ecnebi h l I d e 1J G t 

heyetler a e 1 i e mı y o • 
esrarengız adam 
Şehrimiz 

Riket gene hangi 
macera peŞinde? 

Bu sene daha Yeniden asker sevko.unOtJ"" u 
kalaba IJ k Olacak Kudüs 18 , A A.) - Fılistinnin ~ a- rayi ~ - . ·:nin =lrı ;; • ıdııı-

1stanbul festivali programı ile uğra· hudi ve Arap kantonlarına taksimi yolun çok mkmtıya dü~müştfü. ~P 
şan komite dün Belediye Reisi muavini da İngiliz matbu<. tının neşıiyatı mevzu· Hayfr , 18 ( A .A) - Nör0~;Jrıı 

B r rivayete nazaran Habeş imparatorunun 
yolunu bekliyormuş ••• 

Ekrem Sevencanın başkanlığında topla- bahis eden Yahudi ajansı 'lircktörü Şer· ~13ün ı ki lngiliz ta ~ua; dat 8 •: •80t 

narak eğlencelere iştirak edecek olan tok demiştir ki: Şimdiye nl:ar :;e:::n ln -,iliı p•Y b 
Balkan memleketlerinden gelen cevap" "le r · ··J :e 'Jir taıtsimt t:: · burhrrnın sayısı bunlarla c.-' tdj 
lan tetkik etmiş ve Çamlıcada yapılacak raftar olamazlar. Çünkü Fılistin mave olm~I: t<ıth. _____/ 

Beynelmilel imtiyazlar elde etme J 
mütehassısı olup Yunanistandan §eh. 
r imize geldiğini yazdığımız Fransis 
Vilyam Rikct, bir §ayiaya göre ~ 
dan tekrar Yunanistana dönecektir. 

Ta.nmmı§ Ingiliz imtiyazcısının bu 
ketumiyeti - bazan, belki de tebdil. 
hava gezintisi mahiyetinde olan seya.. 
hatlerine bile - Beynelmilel alakayı 
calip bir mana verdirebilmektedir. 

şenliklerin programı ile uğraşmıştır. 

1 
o • • ~ 

Bu seneki festival çok güzel olacak-

0 
--c u U ~.. . ~ ı-

tır. Yugoslavyadan milli oyunları oy- A U a iı) 

namak üzere 20 kişilik bir heyet gelece· 

Kendisi hig beyanatta bulunmadığı 
için, daima beynelmilel alakalar uyan. 
dmnış olan seyahatlerinin bu safhası 
hakında da tam bir malfunat elde edi
lememektedir. 

Nnekim, dUn, Riketiı:, KudUse, 
Balkan memleketlerinden doğru dö. 
necek olan Habe§ imparatorunu bek
lemekte olduguna rlair rivayetler do. 
laşıyordu. Teyidine imkan buluna.. 
mıyan bu rivayetlere göre, şimdi çete 
harbi yapılmnkta olan Habeşlere silah 
temini için mukaveleler akdedilebilir. 
mi§.. İlerde, çete muharebelerinin 
§iddetlenınesi neticesinde geri alınma
sı muhtemel topraklarda ve hatta şim. 
di, Gore muvakkat hükumetine tabi 
ve imparatora sadık Habeşlerin bu.. 
lunduğu arazide pe'"rol madenlerinin 
işletilmesi imtiyazıru dahi imparator
dan almak istemesi mümkünmüş. 

ği gibi ayrıca 25 kişilik çocuk koro he• ya da gı~-d. ·~ or 
yeti de gelecektir. J 

Halihazırda Hamburgda ağustos için 
de yapılacak festivale iştirak için Al· 

Dün, trenle Budabeşteye gideceği. 
ne dair bazı hazırlı'klar göze çarpmak
ta idi. Riket ecnebt gazet<• muhabir. 
!erile de görilşmekten imtina etmekte
dir. 

- Ben burada yokum! 
Dünyanın her hangi eehrfne gider. 

se gitsin - alakadar olduğu ve bilhftS
sa görüşmek istediği kimseler mUstes. 
na - Riket herkes için bu cevabı ver
dirtmektedir. 

manyada bulunan Yunan heyeti de 
Hamburgdan doğruca şehrimize döne· 
cektir. 

Bulgaristandan gelen cevapda da bu 
sene festivale daha geniş bir kadro ile 
iştirak edileceği bildirilmektedir. En· 
lencelere memleketimizin bir çok vila
yetlerinden heyetler gelecek ve bir mm· 
takanın milli oyunları gösterilecektir. 

Tltttlesko diyor ki : 

Misaklar değil 
insanlar 
iflas etti 

ispanyadaki inkılap 
hükômAline karşı Romanya dış bakanı Tiıu1esko V BUkreşten Motröye hareketinden ev-

i t•C b •• İ d• vel Romen gazetelerine beyanatta bu. r 1 a aş gos er 1 lunarak "misakların değil, belki insan. 

KralJyet taraftaları Fas'la kıyam ederek ıann ınas ettiğini,, söyliyerek ezcumıe 
derni~tlr ki: 

bu müstemlekeyi elegeçlrdller. Fakat "Dostluklarmıızm ilk safında. KU. 

Cumhuriyet htlkt\meti ana vatanda h8kim ! çük Andlaşma ve Balkan Andlaşması 
devletlerile Lehistan, Fransa ve Bü

(Baı taralı l incide) 1 akşam toplanmışlardır. Bu toplantı yük Britanyanm bulunduğu ve bizim, 
vetli bulunmcuı yüzünden. iyi karJ sabaha kadar sUrmüştür. Küçük Andla§IIla ve Balkan Antantı. 
şılanmamqtır. HUkQmet vaziyete hlklm nm bu son devletlerle daima siyasamı-

Londra, 18 (A.A.) - MaOridden ~ncira, ~8 (A.A.) - Deyli Ekes.. zı telif etmiş olduğumuzu gizliyemiyo. 
gelen hllbe:rlere g6re Frurtald kral ta.. presın Madnd muhabiri bu sabah bir rum.,, 
raftarları ve sağ cenah fırkalarına Y~lu~u bularak ga.z:?tesine telefon et.. ------------
mensup askeri kıta.ıann 5syan ettik- mıştir. 
leri bildirilmektedir. Muhabirin bildirdiğine göre, hükU. 

Cebelüttanktan gelen lia.berler, ,is., met m:mıeketin her tarafında vaziye. 
yanın İspanyaya da yayılmakta oldu- te hakimdir. Ve cınnurjyet rejimini 
ğunu bildirmektedir. Hükilmet haıiç tarsin için icap eden her türlü tedabiri 
ile her tilrlU telefon ve telgraf muha... almıştır. 

lnglltere lle 
teminatımız 

Ankara, 18 (A. A.) - İyi havadıs 

alan mahafilde sankaiyonlann kalk· 
masından sonra Türkiye ile İngiltere 
arasında Kanunevvel 1935 de alınmış 
olan karşılıklı teminatın hitam bul· 
duğu ve ancak sanksiyonların kalkma. 
smı takip eden müphemiyet devresin
de TUrkiyenin tek taraflı olarak ln
giltereye karşı teminatı devam edece 
ği zannolunmaktadır. 

beresini menetmlştlr. Bu yüzden va. Faata örfi idare 
kalar hakkında esaslı malfunat elde e- Londra, 18 (A.A.) - İspanya. hü.. 
dilememektedir. kfuneti neşrettiği bir tebliğde Fasta 

Cezayirdeld Fransız mahafili, Fas. çıkan isyanın İspanyaya da sirayet 
taki karışıklıkların gittikçe genişle- ettiği hakkında. dolafian şayiaları tek. 
mekte olduğunu bildirmektedir. Al. zib etnılştir. 
man ajansının verdiği haberlere göre, Dola.şan şayialara göre Fasta isyan 
isyancıların başında kralcı bir miralay eden Manilla isimli bir garnizondur ve 
bulunmaktadır. eline geçirdiği telsiz istasyonile isya.. 

nm başladığını bfü:ün dünyaya yay.!~~~~~~~~~~~~~~ isyan bUtUn Fasa yayıldı 
Tanca, 18 (A.A.) - lyi haber alan 

mahfellerin bildirdiğine ·göre, dün gc. 
ce Larşada bir ihtilfil hareketi vuku 
bulmuş ve bUtiln İspanyol Fasına ya. 
yılmıştır. 

Londra, 18 (A.A.) - Buradaki Is. 
pa.nya. sefaretine gelen bir telgrafta 
lspanyol Fasmlia asker! bir ihtilal ol. 
duğu, fakat İspanyada stikfın hüküm 
sürdUğil bildirilmektedir. 

Kralcılar1n llderlnl öldUrenler 
öfdUrUldU 

Llzbon. 18 (A.A.) - Burada dev. 
ran eden şayiaya göre, lspanya kral. 
lık taraftarlarının liderlerinden Colvo 
Sotellonun katline iştirak edenlerden 
bir zabitle bir de kamyon ııoförü Mad
rid hapishanesinde öldürülmüşlerdir. 

Telefon muhaberah keslldl 
Cebclüttarık, 18 (A.A.) - lspanya 

hükfımeti Cebelittarıkla Madrld ara. 
ıımdaki telef on h:ıthrmı kesmiştir. 

Gerek Madridde ve gerek İspanya. 
nın sair şehirlerinde yeniden karışık. 
hklar çıktığı haber veriliyor. 

C~naze alaymdakl hftdise 
B2yon, 18 (A.A.) - Sen • Sebas. 

tinden gelen haberlc>re göre, Madriddc 
Salvo S tellonun cenaze alayı sırasın_ 
da meçhul bir §ajııs ateş etmiş, bir ki. 
şi ölmüş ve 4 kişi yaralanmışbr. 

H nlen Madridde sükfın hilkfun sür. 
mektedir. 

Kabine içtima etu 

Madrid, 18 (A.A.) - Nr zırlar, da. 
hili vaziyeti gözden geçirmek için dün 

mı§tır. Fasta hali hazırda hükfımete 
sadık kuvvetlerle isyancılar arasında 
çarpışmalar olmak;adır. 

Hü.kfımet Fasta idarei örfiye ilan 
etmiştir. 

Sans6r 
Madrit, 19 (A.A.) - Sol cenah gaze

teleri, sonsür tarafından ~ıkarılmış olan 
yazilann boş kalan birçok beyaz sütun· 
larile çıkmıştır. 

"El Socialista,. gazetesi, Sosyalist 
partisinin bir beyannamesini neşretmeş-
tir. Bu beyannamede amele bu müşkül 

dakikada sakin ve müteyakkiz bulunma 
ğa davet edilmekte ve amele teşkilatla· 
nrun kayıt ve şartsız olarak tamamen 
hükilmetin emrine amade bulunduğu 
beyan olunmaktadır. 

Beynelmilel bir 
parava doğru •• 
Dolar - Frank ve 
Sterlin arasında 

milstekar kambiyo 
Londra: 19 (A.A.) - Deyli Herald l 

gazetesine göre, Nevyorka varmış olan j 
İngiliz bankası direktörü Montagü. A • 
merika - İngiliz ve Fransız pazarları 

arasında mustakrar bir kambiyo tesisi 
için müzakerelerde bulunacaktır. 

A-:lıl< grevinden 
ölüyor j 

Atina, 19 - A~lık grevi ilan eden 
komünist mebus öMm haJindedir 

Mndrlt Uzerln1 yUrUyüş takasına hareket için emir almış olduk-
Cebelüttanö, 19 (A.A.) - Havas a· Jarını bildiriyor. Haber alındığına göre 

jansı tarafından bildirilen ve henüz te- bu mıntakad:ı ihtilalciler vaziyete hfı• 
eyyüt ctmiyen şayialara göre Fastaki kim bulunmaktadırlar. 
İspanyol askerleri Madrit üzerine yürü· Dolaşan bir şayiaya göre İspanyada 
mek üzere İspanyaya bir ihraç ameliyesi da ihtilal ç ·kmış veya çıkmak üzeredir. 
yapmak tasavvurundadırlar. Denildiğine göre Carthagenede ve 

Paris, 19(A.A.) - Madritten yarı res Torrol'da bulunan harp gemilerinde is
mi bir membadan dün akşnm alınan bir yan çıkmıştır. 
telgrafnamedc hükumetin vaziyete ta- Orensde arbedeler zuhur etmiştir. 
mamile hakim bulunduğu ve dört gene· Telefon va 1elgraf hatlar' ltrsUd 
~'l~in tc.vkif ~dil1:1 i.ş ol~uğ~ bildir~mekte Ra~t. ı 9 (A.A.) - Rahat ile Fasın 1 
ı l\ sıler lıdcrının bınmış oldugu tay· İspanyol mmtakasında kain Larache'- 1 
yare, Miklımete sac' ık kuvvetlerin eline daki FranStz konsoloshanesi arasında 
düşmüştür. telefon muhaberntı kesilmiştir. 
!htılftl ehomm·yet kesbedlyor Dolaşan bir şayiaya gör~ .Melillada 

Cebellittarık, 19 • (A.A.) - Havas Lejyon Etrnnjer de isyan etmiş ve bir• 
ajansının muhabiri, İspanyol ' kıtaatı çok şehirlerde askeri kıyamlar vukua 
yüklü 12 geminin Fasın İspanyol mın• gelmiştir. 

( Ba'l taralı 1 11. c:ıJ,.,) 

tarlamıı 'u ceçhile teıbit ve ilan müm kümlür. 
Müsabık Teknik ~cf H.ıkem A ... ıtrP.nör 

1 Gür-!.1 t8 1 8 
Basket bul 10 1 
Yelken 4 1 
Bisiklet 5 1 1 
Futbol 19 1 1 
!skrim Kadm 2 1 

,, Erkek 6 1 
Yekun 5q 7 4 3 
Bunları götürm. ğe memur idareciler de şunlardan mürekkeptir: -t1 

1 l{afile reisi, 1 katip ı muhasip, 1 :toktor ki ceman 4 kişi tutırı' 
·• ~J 

HABER : Sporcuların değerli işi d~ kendisine has başarıcıuld9 
başkanının açık rakamlara istinad e. deceğini umuyoruz. vırl 
derek söylediği sözlerden açıkça anla- Türk devletinin "Sporda ·biil 
şıldığına göre, bir kaç zamandır gerek kadc.r yenilmek te caiz ve tıı.t!; 
gazetelerde, gerekse bazı kimseler ta. yolundaki kararı da yazımızı ııı 
rafmdandan "sporcu1arla beraber çok den alkışlamak isteriz. ,,J'İ 
idareci gidiyor.,, iddiası tamamen hak 1 01 mplyata hnngı Fu tJO 

sızdır. 1 g de cek ? r 
Yukarıki listede de görU;dUğü gibi, Hakkı A karadan gel · 1~ıı'~ 

sporcularımızın başında giden idareci. Olimpiyadıı iştirek edccelt ,, 
ler tamamen tabii bir m;kt:ırdadır. cularımız bugiln kampta btıl~ıı ~ 
Her kısımda ancak bir idareci vardır oyuncu ile Gc.neral Ali HUu:net:,,V r 
ki, bu da olimpiyacl nizamlarına göre meti sayesinde yarın Ankars ·~ıl 
lazxm bir iştir. Bazı kafilelerde bi:- tanbula gelecek ve kafileye UIJ I~ 
de antrenörler vardır. Hakemleri ida decek m .lli takımım?zın yeri dl!~ 
reci olarak değil, cporcu olarak ka. lamıyan sağ içi Hcıkkıdan nıii ti." 
bul etmek icab eder ki o zRman yapı. kildir Bu 19 futbolcuya iki dedi! 
lan iddiaların haks·zlığı bir kerre da. ci - ki bunlardan ~;iri hakfJl1 
ha anlaşılmış olur. bilecektir - refakat edecektir· ~ 

Diğer tanftan öğrondi~mıze göre ~e vakit g"dlyorı~~pl 

bütün spprcular bilaistisna olimpiyad tık sporcu kafilNıi 50 kı~· tıt 
köyür.de kalacaklar ve kulakl&.ra çalı . grup olarak yarm Roır.anY8 ~o 
nan bazı boş iddialarm ak~ine olarak hareket edecektir. ülimp~ya.if er'' 
hiç bir idareciye ayrıca on para bile si ve spor kurumu genel sdtre fı ıt> } 
tahsisat verilmiyeccktir. Esas(>,n bu- zamı!ttin tstı:ınl..ıulda kalacaJc \':ıe•t 
gün çok dürüst elerdc idare edilerı cularla bisikletçilerın muaJJl' ııf 
Türk spor kurumunun bövle bir ~eyi ta.mamlıyarak geri kalan sp0~;ı/ 
hatırına bile getirmediğini muhakkak birlikte aym 24 - 25 inde ser 
olarak biliyorduk. reket edecektir. ıol 

Yazımızı .:>itirır.eden şunu da ilase 0 il m p İ y 8 t 81 e \' 
etmek isteriz. Olimpiyad arifesinde S(' ın a I ı! r da 11 
yapılan bütün bu y ~rinde işler arasın. 1 r 1( 

da bir kaç tane atletle, fotbolun en n 8 k 'edecek e /. 
çok u•eşakkatini tam bir fedakarlıkla Atina, 19 (Hususi) Alııııı.st~ / 
çeken futbol hakemlerimizin de !hmal daveti üzerine, olimpiyatl~r ~t 
edilmemeli ve müşahit olarak olim. 1,..1;1;· 

Yunan gazetecisi gidece~· 
piyadlara gönderilmeli idi 1 

Türk spor kurumu b~kanının mem senttef ismindeki Alman iJllPİ. 1 
leket hesabınn çok faydalı olacak bu Yunanbt:.\ndan an"anevi ol ·te 1* ~~ 

alevini almak üzere tayyare 
1 

Zoraki ahş veriş 
Liman hanı ·rıcaret 

Odası na zorla 
satılmak isteniyor! 

Liman şirketi t.ı.sfiye lıeyE:ti uzun 
müddettir uğraştığ. haldC' Liman ha. 
nını bir türlil sata.rr.amıştı 

Hanın talihleri 1rasrnda en çok fi_ 
at vermiş oları Tic'lret odı; sı 10~ 500 
liraya burasını sa!ııı almek "ı:-temiş 

fakat bu par.~ az go.·üld:iğünden ih!tlc 

müddeti bir 1mç defr temdit eoilmişti. 
Ticaret odası s,ın günl, rd<! hanın 

istediği fiata verilm,..mesi üzerine mu. 
zayededen çekilmiş fakat depozito o 
!arak tasfiye hcyct'•.e bıraktığı 10.000 
liralık teminat mektubunu ~e:-i .ılma 

mıştı. 

Tasfiye heyeti , son mü7.ayPdedr 
hiç bir tal.b olmadığını görü:..ce Ti . 
caret oda.sının halen kendilerinde mev. 
cud olan teminat mektubundan i.~tif a 
de ederek ham Ticaret od::.sma ihale 
etmiştir. Halbuki Ticaret od~eının 

bu işten hab~ri yoktur ve esasen hanı 
satın almaktan vaz geçmiştir. 

Evelisi gün tnsfıye heyetinden ge 
len bir mektupla vaziyetten haberdar 
olan Ticaret odası derhal bu işi pro. 
testo etmiştir. 

Meselenin ne ~ekil alacağı henüz 
belli değildir. 

nanistana. gelet:ektir. 1 ~1 , 

Nedimin bir ys~,;~' 
tık Türk milli takım kal~~ 

dim Kalecinin bir yazısınt ) tı-" 
sayfada (Yerinde bir kat!Jr 

lığı altında b~ 
Krala yapılBfl 

suikast ilzertrı" 
lrlandahıar 
sıkıştınııvo,~, 

Hoınbalar, ~ıuıb 
c_•ı k l ı ;~11-' 

1 80tı st'. 
;ıgiltera lmıltııa karşı zaıq' 

bir l ~landalı taraf ırı.dan yı:ı1i'tıt1a1ıl9 Jıl' 
lıimdur. Difjm tarofta11 ffl~tı ııf' .ol 

l>ıgiliz krrıllıquıdan ta.ına'11• , ... ıd1~ . • • >i1' ,. 
rak nıilstakil bir devlet reı~ ·yof· J 

si aı~ına qirdiklcl'i de lJili1'~ııf''ıı1 ~ 
gilizleriıı lrkoıdal:tarı sı~tıı" ıı"' 
ba§ladıkları f1Şnğı~; · tel{!: A 
şılıyDT: ~ıf ~ 

ı 0ıı~ .~ v 
l.AJnO 1 a., .ırı ~ ı:ı. .J\. J - JI? ,,. f' 

yerlerde araştırmalar ya.prııddeJtf il' ı 
him miktarda patlayıcı !Il

8 1tl~Je 
lah ve cephane bulmuştur• şltl 
cumuriyet partisine nı~nsuP 
tevkif edilmi~tir. 
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~ CJÔCÜ§jifft: -
rtag.a ırmacıuair 

l ve 
a~Ostıracolar Veremle 
~ ~ ''YYar dondurmacılar ! 
let.~ız.nı içine onlar da girıniı mücadele 
'I> ~t dokuzdan sonra: I ti 

)eJı. 0ııdurınaaa kaymaak ! . di- Mevcut cem ye n 
~l)~klar mı,... gayreti devede kulak 

'dl)°"'' tehr1n sükununu ihlil kabilinden kalıyor 

Pltijlar ateş 
Bahasına oldu 

~ l'lrııı. 
l L ey,e b' 
~..,.ııt ' ırçok pencerelerden 

' ı 21.rtabilir 
'\~ . 

'01 n Allah ne sıcaaak ! 

Veremle mücadele cemiyetinin yıllık 
i•ongresi ağustosun birinci cumartesi 
günü saat 14,30 da İstanbul Kızılay, 

mümessilliği binasında yapılacaktır. 

Veremle mücadele cemiyeti geçen bir 
yıl içinde şehrin her tarafındaki yardım· 
lanna devam etmekle beraber Eyüpde 
bir de dispanser binas: inşa ettirmiş ve 
burasını açmrştır. Evvelce Eyüpte gene 
bir dispanser mevcuttu. Fakat bu bina· 

Belediyenin tesisat yaptırdığı 
plajlar bahahhkta birinci oldular 

~? Ur mu böyle nizam kayma-
Bu sene istanbulun bazı yerlerindeki! Yürük Ali plajında ise belediye kabi 

plaj ücretlerinin pahalılığı11dan dolayı neleri yaptırdrktan sonra kabine ücret· 
her taraftan şikayet ve itirazlar yüksel· leri 30 kuruştan 50 kuruşa çıkmıştır. 
mektedir. Bu pahalılık bilhassa beledi• Bugün bunlarrn neticesi olarak halk ı 
yenin yeni kabineler yaptırdığı Filorya denize açıkta girmeği tercih ediyor. Ge· , 
ve Yürük Ali plajlarında göze çarp- rek Filorya kryılarrnda, gerek Yürük N ' 
maktadtr. Esasen bu iki plaj istanbun lide açıkta denize girenlerin ptajdakiler 

en rağbette olan iki kumsalıdır. den daha fazla olmağa haşladığı göze 

' 'i,n, 
,., Yoııız halimize baaak! 

ıl:. ~ti b' 
'?e ~iır. ır ıu ver bir bardaaak ! 

bilirler! 

&.. . • • • da kira ile oturuluyordu. Kongrede ve-

Filoryada kabine ücretleri geçen sc- çarpmaktadır. 
nenin sonlarında bir hayli yükselmişti.---------------

~ •• ~ tıbi niz J I .. h • remin en fazla tahribat yaptığr mınta~ 
~iıı • • am ar a, fUP esız, kalardan birinde bu sene içinde bir dis" 

"-b ııtı~ahatı kastediliyor. Fa. panser yapılması görşülecektir. 
~e.İııd' hutün bu acaip tedbirler Veremle mücadele cemiyeti teşkilatı 

de 'b~ ltıesut olabiliyor muyuz? hütün gayretlere ve Kızılayın yardım-
th& ııe sormalı... larına rağmen veremin tahribatına mu• 
."'ı !eh' • l kabil devede kulak kabilinden kalmak• ır ıt erinin baıı bot bı-aa tadır. Cemiyetin baJmda bulunanlar ce-

' ı h •nı, bir kaide altına miyetin yaptığına "mücadele., dahi de· 

Bu miktar bile fazla iken bu sene Bele• 
diyeden plajt parça parça kiralıyanların 
daha yüksek ücretler aldıkları görül" 
mektedir. Bu da kafi gelmemekte ve 
plaj sahipleri tutturabildiklerine fiyat 
istemekte ve müşteri ile çekişe çekiıe 

pazarlrk etmektedirler. eder e?'t~riyi elbette mem- nilemiyeceğini takdir etmektedirler. Ga· 
~ • la.kın sokaklar yamrı yeye doğru ilerlemek ve elde statistik ----------------

ikramiyelerini 
almak için 

Şark şlmeodlferlerl 
Jşçllerl şimdiden 

teşebbüslere 
girişecekler 

~~, t~ı •e pislik içindeyken, ma1amatı olmadığından kurbanlarının iş Ban kası memur 
.. !' tıklım tıklımken, kal- adedi bile malCım olmayan bu müthiı alıyor 
l t::L illetle mücadele etmek irin cemiyetin Şark timendiferlerinc!e çalışanlar ce· 

Utlc
.. ""iirülür, duvarlara su 3 İf Bankası lise ve ticaret lisesinden 

~ bütün Türkiyeye pmil bir ıekil alma· miyetinin yıllık toplantıları bugün cemi 
~. en b ·· k 1 · çıkanlar arasında gelecek ayın on betin• 

1 l'h- • ' ugun onu an nıza. sına ve cemivete yeni varidat membaı yetin Samatyadaki merkezinde yapıla· 'f · •q tt " de Ankara, is tan bul ve İzmir de büyük 
, tııdh... ayet edilmezken, varsın bulunmasına lüzum görülmektedir. Bu caktır. Toplantının ruznamesinde cemi• 

ti... '"'«l d imtihanlar açacaktır. Bu imtihanlarda 
~ d .... ' Ondurmacılar da sesle· nun için kongrede bu cihetler görüşüle- yetin bundan sonraki vaziyetinin tayini 

·qeı• muvaffak olanlara bankanın merkez vc-
ı.. •nler ccktir. hakkında bir madde vardır. 
'111t' ~ ••• ya ıubelerinde ehliyet derecelerine göre 

l.' Q._-daıım dedi ki: K (J ç C K 70 liradan 100 liraya kadar maaıla. i.J ~VC"' Bu cemiyet oldukça eski bir tarihe 

~~~hiller vuaaank diye ritceektir. maliktir. Memleketimizde bir it kanunu 
:-..... H A B E A L E R olmadığı devirlerde kumpanyanın amele :ı.. ,, Yacak mıı da clüt diye ( bf 1 vttfb. 1 B * Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 0 Sar artD hakkını vermemek için yaptığı mütead" 

iL h.ı ~e1e ınif ... u umumi 
~~-. "bır ton değişikliğinden tehrimize gelmiıtir. yeni depoları dit hareketlerde çok ite yaramıı ve ya· 
~~ "' Muamele vergisine tabi ham mad• pılan teıebbilsler dalına cemiyetin zafe· 

,, delerin vergileri İktisat ve Maliye ve• İnhisar idaresinin Şemsipatada tim• 
' t '~ diki tütün depoları arkasında yeni ve rile neticelenmiıtir. Şark demiryo!Çm "'-~r oir SUrmacıların bafırma- kiletleri tarafrndan indirilerek vaziyet kumpanyası kısa bir zaman zarfında 
t.~~'- . "'bef d' r gümrüklere bildirilmiştir. asri depolar inıa ettireceğini yazmı1tık. 

~~ >'l ~s no ı ır, ge ıp Bu deponun yeri hazırlanmı•tır. İnhisar hükumetin eline geçmit olacaktır. Hü" 
•• <. • tr ) ·· • Çocuklar için Belediye tarafından :s ttf 1ra, amvay ara YU· d · b d 1 · kllmet bu hattı i•Jetme~e ba•Jadıktan· Ilı.. •tı muhtelif ıs ilkmektepte kurulan oyun i aresı un an uzun sene er evvel ınıa :s • :s 

~•-ı.. rn. aması nevinden hiç edilmi• olan Şemsipaşa depolarında mil· sonra burada çalışanların bir cemiyet ''-"rq yerleri yarın dokuzda açrlacaktır. Bu" :s 
O..,' r. llJ~am sürmiyor. hun' tadilat yapmagwa karar vermio:tir. yautmalarma lüzum olmadıgwı mevzuu .-~ " ta ralara devam etmeyip sokaklarda nakil :r :r-

t~ l' t~ .. }'tl m.anhkiler? vasıtalan arkalarına takılan, haylazlık ---------------- bahsedilmektedir. Vakia şimdi Nafia 
,>~ol', lidJe devam c 1 ı"p du. d kl 1"1 · • l 1 k vekaletinin elinde bulunan umumi hiza a e en çocu arın ve ı erı mes u o aca • 

'>ıı.~~sıl"iitı·· l:ırdır. 1 mwwıw T.A~I metlerden Posta ve Telgraf memurları-
~ l lira 1( d k "' . k 1 . d CI Belediye, "ehrimizdeki otelleri ıs· n ". nın bir cemiyetleri vardır. Fakat bir kı· SİL 01 L a ı oy ıs e esın e .,, 

h~ \ltı·:OYacısı dükkanı var. ı,. lah etmek için yeni bir talimatname ha- sım aza, hattı hükumet işlettikten sonra 
ı?O.tllt,'~e günlerde içerde otu. zırlamaktadır. Bu iı için muhtelif ecne- PA7.A1' böyle bir cemiyete lüzum kalmıyacağını 
"t p bi memleketlerin otel talimatnameleri rEMKUZ - 1936 ileri sürmektedirler. 

'

"'-
1
1lh .... I' ~ar günler"ı ise kepenk. bllllalı 

•q Jv l\\l tetkik edilmi1tir. mert: s~:s - Rf' ır: 29 Diğer taraftan bugünkü toplantıda 
v~l ldl~lal" tular ~ı!~rı çık~.yor, • Mahkemelerin yaz tatili yarından kumpanya iJi terkederken bunca yıllık 

S))lt Yol t.:. _nde sozde itibaren ba§layacaktır. Ve S eylUlde bi· emektar memurlarına ikramiye olarak 
'' OJ GW..fi,.tlofuıu Oü.n~iıı ~al~ı 

d~· -~İ lrak it görüyorlar. tecektir. 1 "44 19,37 ne vereceği mevzuu bahsolacaktır. Bu· 
l. ~ı, . Nöbetçi olarak birinci ve beşinci hu-1 
111· .. }.,..,. .r. ı.nsanların değil de nun irin müzakere başlamadan Nafia ' tfi ... ••• kukla üçüncü sul ceza ve ağır ceza vwı s.ı..ı, Oırlc t-alc T -

f ~·· ıstırahatrna mahsus mahkemeleri açık kalacaklardır. l vekaleti ve kumpanya nezdinde teşeb· 
ı..._fte t,. U.t Rİbi.., ıc: y C'llİ alınacak maliye müfettiş mu·ı oıo büs yapılması muvafık görülmektedir. 
. ~ QC>)le ,_ ,_ 2,1>1 12,20 16,18 19,37 21,34 2,33 
-~. ~-it e"~r mua.m~lelerimiz avinleri i_çin dün vilayette bir imtihan t!:. 7,16 4142 8141 12,00 11155 61~ Telefon §irketinin Türk memur ve iş· 

~ll • llluna b t E · vap:lmrştır. çilere ikramiye vermemek suretile orta· \ Ut d se e sız. mı- J 

" )'-l.lL Ondurmacıların bağır· • Müstakil ressamlar ve heykeltraf ya koyduğu fena misalin kendi başları· 
"'lr\ •1ıı. d lar birliği dün yılhk kongresini Eminö· GEÇEN SENE BUOVN NE OLDU! na da gelmesini Şark Demiryollarr işçi-

" L İle 1c. evam edilecek olur. nü halkevinde yapmııtır. Yedlncl yeril mallar serglııf açthnı§tır. leri önlemek istiyorlar. 
t. 'l"\tıl Prları çalacaklar "Ge. ------------------------------------------
d:: .~ 1iıııd 11111191!1 ...... ~ "'t"'kl a telgraf mı geldi? 

: a koıacaksınız. Fısı). 
1)01ld 

\ \ll'ftla Var, ister misiniz? 

-.._ .. , (Yl-NO) 

~ bı~Okborsasımn 
~~,0 bo ararı 
~ ~. ttoP~ntır;ası !dare meclisi son 
·" · C. tes· a gordüğü lüzum üzeri· 
~ 'tııttterin;~atı elcktrikiyc şirketi 
'''l?ıa le borsa kotasyonundan 

l't • arar ve . . B k linc rrnıştır. u arar 
getirilmiştir .\. ......_ . 

""''ı,~•k teşekkür 
~~~ enberi h 
t~ dtJci ta ayatınu zchirliyen 

ti-. heni . §ı. ınuvaffakiyetli bir a• 
... ..._ ıncıtrn d 

ı ""'1) > .. Qtta e en çıkartarak 
ı;~ ~~buran (ve iki haftada iyileş" 
~ ".'r d rnu hast . . 
~~ Olttor S .. anesı bevlıye mü 
--a ~ tttarıııc ~reyYa A tamala dc-

~ditne bihıslerirni alenen bildir' 
r borr b'l' . 

~ )( ··ı .. :s ı ınm. 
""' Jte .. u CQ ıokalc No.1 de J<a• 

, lorg \:'ttu '-.r.__ 
' ~ ıer2iıi bn .. un·· ka - pana-

ikiye ayrılan ocağınızı 
birleştiriniz 

(Dört Yıldız) İmzasiJe a)dığumz bir mektupta deni
yor ki: 

"J .5 senedir beni aldatan menfaatperest bir adamla 
evliyim. Benim de ııevdiğim samimi bir dostum var, fakat 
ayni zamanda t t ya~ında bir de kıztm var. Ne yapmalı• 

yrm?,. 
CEVABIMIZ: Boşanmak arzusunda olduğunuzu 

mektubunuzdan anlıyoruz. Fakat sizin anlaşamamanızdan 
hiçbir mes·uliyeti olmryan kızınız için bu işten vazgeçmeli" 
siniz. Kocan·zı aldatmak ta bu itin halline yardım etmez. 
Kızınıza ve ona karşı vicdan azabı duyacaksınız. Bence en 
iyi çare ikiye aynlan ocağınızı birleştirmeye çalı§maktır. 

Hakkında iyice fikir 
edininiz 

Heybeliden (Ateıli) imzaıile aldığımız mektupta ~ 
niyor ki: 

"Bir arkadaı:m bana çocuklu bir aüam takdim etti. 
O gündenbcri bu adamı ve çocuğunu deli gibi seviyorum. 
Bundan sonra kendisini görmedim. Fakat uzaktan uzağa \ / 
benden haberler aldığını biliyorum. Ona hi~bir ıey hisset' 

tirmeden sevmiye devam edeyim mi, yoksa ilk adımı ben 
mi atayım?,, 

CEVABIMIZ: Mademki aranızda ikinizin de ahbab 
olan biri vardrr. Onun vasrtasile tekrar buluşmanızı temin 

etmeğe çalııınız. Bu suretle kendinizi hiçbir şeraite bağı~· 
madan onun hakkında daha iyi ftkir edinmiş olursunuz. 

Kadın ilk hareketi 
yapmamalıdırlar 

Mardinden iki doıt imzaıilc aldığımız mektupta deni. 
yor ki: 

"Yaşlarımız; 24 ve 36 dır. Bizi seven iki adamı seviyo· 

ruz. Bunlara sevgimizi nasıl isbat edebiliriz?,, 

CEVABIMIZ: Her zaman yazdığımız gibi kadınların 

ilk hareketi yapmaları doğru bir şey değildir. Düşünmeli"l 
siniz ki hir erkek bir kadım severse ne kadar uta•ıgaç uiuı 

ta olsun ona aşkını itiraf eder. aksi takdirde hem haysiyc

tinizden kaybetmit hem de onların gözlerinden düş'!1~1 o· 
lursunuz. 

ta tYJ n ga li"D sta ın on 
<dl d:lı ır ltlı s 'tt o dJı ~ lYJ 

Tan guzctcsi.mı: l>a~ma7wlcsi ıdtJ 

Boğazlar mrsclr.sindrn brıJı.çerfıI:rT.-cn 

deniliyor ki: 
Cereyan C''len nıüw keı eler P.sııasm. 

da Balgarisalnm dı!.-Ust hareket torzı 
\'C dostça ya1·dıım bilha.c;sp kayderlil. 
meğe lliyıktır. Bulgarlar tam bir 
Balkan milleti bulı.ıımak ve Balkanlı
larla pek çok mü§t::!rck mf'nfaatlcri ol. 
mnkla beraber Balkan tesaııüc lwll·a. 
sından bir takım hıısu~i mcnfoat ve 
emeller dolayısBc H)TI bulunuyorlar. 
Rize karşı göstcrdi"deri dostluk \'e ya. 
kınlık, bu \'aziyet rakımından hususi 
bir kıymeti haizdir Bu ''esile il<! de 
hntrra gelen pek tabii temenni şudur: 
Balkanl:ır için mtiş•.erek vaziyı;:Uer ge
niş bir görüşle tetkik edil5in, Bulgar
ların şikayf'tlcri dinlensin. bunları 

makul sckilde diğer Balkan komşula. 
rın menfa:ıtlcrile telif etmenin yolları 
aransın ve Balkan Birliği Bnlkanlıla. 

rm müşterek menfaatlrri nnmınn. da.. 
ha şümullii bit• kuvvetin dünya yüzün .. 
de daha geniş bir ntifuz V<' itib:ırm ifa. 
desi haline gelsin. 

Sc"vet aına 
yasaso 

1 - l'ımıııl"la mı taı:tıkfan çıl.·ar, 

tavnl.: mıt yumurtadan 1 
f - Fcrd nıi cemiyete JıaJı.'imrlir, 

ccmıiyct mi ferde! 
Eu iki daııa da ay111 derecede hal 

cdilnıcmiftfr. Fa1'rrt Cum1111riyct'tcki 
bugiiııkii yrızısrnda, iisfa(I Ağaoğiu 

Ahmed, ferdin cemiyete luikim olclu. 
ğımu isbat için son mc:lm1ıa11!' Tı.ımlc_ 
1crdcn birini daha yapıyor. ~· cticcd6 
soyı:ctlcrhı yeni awı yasasına gcrrrrk 
şu hkkümlcri veriyor: 

Bu kanunun üç büyük \'e miih"m 
husufiyeti var dır: 

(1) Tam demokratik bir parhman
tarizme avdet. 

(2) Mülkivct esdsını kabul. 
(3)° Yerli. Sovyetlerin bUyük rtua 

Sovyetinde yutulması . 

Kati olarak diyebilirim ki bu ka. 
nunla mesela Belçika esas kanunu ve 
yahud 1878 senesinde yazılmış olan 
Fransız ana yasasn·r. arasında ne şe. 
kil itibarile ve ne de mahiyet itibarile 
fark aynı kanunlarlıı Amerika ana ya. 
sası kanunu arasındaki f srktau cok 
değildir. 

Donanma 
tahvili 

piyangosu 
61 inci keşidesl 
Donanma Cemiyeti ikramiyclı tali. 

viliı.tı Piyangosunun 15 temmuz 1936 
gtinü yapılan 61 inci kcşide:sinde ikra . 
miye \'C amorti isabet eden tahvil nu. 
maralarını gösterir cetveldir. 
1'EŞlDEDE İTFA OLUNAN TERTlP. 

:-..'UMARALARJ 
97, 547, 876, 1598, 2141, 3339, 

4508 6902, 7151. 7416. 7610. 7699 
IKnA'?ı.~lYf~ İSABET EDEN 

NUMARALAR 
İkramiye Tertip Sıraı 

T.L. No. No. 
3000 76ı0 91 
100 7610 43 
50 4508 71 
10 7416 7!) 

10 2141 14 
lO 2141 1:\1 

10 690:! ~D 

JO 3339 13 
5 J5P~ 98 
5 7151 44 
5 ~ :30 . 28 
~ 1598 40 
:> 97 ?2 
;, ~41 ... -

"''' 
5 2141 6fi 
5 769Q 59 
fj 7151 45f 
5 7610 ~ 

85 
mıladaki tcrti11Ierin hizalarında 

gösterilen sıra numaralarından müte. 
baki aynı tertiplerin diğer sıra numa. 
ralarına ve 51.7, 876 No lu 2 tcrt:be 
kamilen amorti isaDt>t etm.i~tir. 

lkramiye ve amorti bedeI1eri 21 
temmuz 1936 tarihinden itibaren te. 
<liyc edilecektir. Amorti bedeli belıcı: 
tahvil için 1 türle lirası 10 kuru~tur, 



' 

Dünkü atletizm müsabakaları 
Muvaffakiyetsiz oldu 

Dün Taksim stadında İstanbul atle
tizm ajanlığının tertip ettiği atletizm 
müsabakalarının birinci kısmı yapılmıf 
tr. Fenerbahçelilerden başka birinci sı· 
nıf birçok atletlerin de iştirak etmedik"' 
leri bu müsabakalar çok tatsız olmuş, 

400 metre ile yüksek atlama hariç diğer 
müsabakalarda fena dereceler alınmış

tır. 

il Orhan G. S. 
III Danyal G. S. 
400 metre: 
1 Recep Güneş 53,8 -10 
il Vedat Bahriye. 
111 Mehmet GUneş. 

1500 Metre: 
1 Recep Güneş 4.21,7 -
II Mehmet Güneş. 

Bu ara 10000 metre koşulurken atlet 
ler çok laubali hareket etmişler. Gayet 
yavaş ve hep bir arada konuşa konuşa 
gülüşe gillüşe müsabakayı 45 dakika gi· 
bi görlllmemiş kötü bir derece ile bitir-

111 Rıza Maksut Güneş. 
Uzun atlama: 
1 Tevfik Bahriye 6,56 
II Saris Güneş. 
Yüksek atlama: 

mişlerdir. Bu hareketlerinden dolayı 

Güneşli Rıza Maksut, Beşiktaşlı Remzi 
ve Galatasaraylı Nuri hakem heyetinin 
çok haklı bir karan ile diskalifye edil" 
mişlerdir. 

Yüz kadar seyircinin önünde yapılan 
bu müsabakalarda alınan diğer derece-
ler şudur: · -

100 metre: 
I Vedat Bahriye 11,4 • 10. 

1 Polat G. S. 1,80. 
II Yavru Güneş 1,71 
HI Faik G. S. 1,65 
Gülle atma: 

1 Etem G. S. 12,42 
11 Tevfik Bahriye 
III Şerif Güneş. 

Müsabakalara bugün de davam edile• 
cektir. Müsabakaların teknik tenkidini 
başka bir gün yapacağız. 

Güzel bir karar 
Geçen günkü yazım.da f utbolcula. 

rımız hakkında teknik bakımdan veril. 
mi§ olan haksız bir karan yerinde 
bulma.mı§ ve bu husustaki düşüncemi 
açıkça. izah etmiştim. 

Dünkü gazetelerde çok değerli baş. 
kanımız General Ali Hikmetin futbol. 
cularmıızm olimpiyada mUşa.hit sıfa • 
tile götürülmelerine muvafakat ettik. 
terini büyük bir sevinçle okudum. Bu 
güzel ve yerinde olan karan candan 
alkı3lnnm. 

Vnr olsun haklı tenkitlerde haki. 
kati derhal gören sevimli başkanımız. 
lşte bu görüşler memleket sporunun 
ilerlemesini temin eden en büyük !mil. 
lcrdir. 

Her memlekett.e spor canlılığını, 

kar§r göstermiş olduğu büyük alaka. 
dır. 

Teknik bakımından da Berlin olim-
piyıı.dma iHtirak edecek amatör fut. 
bolculardan bizim çocukların bUytik 
bir istüade temin edeceklerini de hiç 
zannetmem. Bilakis bizim takım Ber. 
lin olimpiyadına i§tirak edecek olnn 
diğer amatör takımların bil' çoğundan 
üstündür. 

Bu sebeple Berlin olimpiyadına 
gitmek ve futbol maçlarına iHUrak et. 
mek bizim için büyük bir avantajdır. 
Çünkü bu olimpiyada iştirak eden on 
altı millet futbolculan da bizim gibi 
amatör olduklarından bu maçlara i§ti. 
rakte bizim .için ne tehlike ve ne de 
korku yoktur. 

-:::"'."'"'."~~~~~~~~~~~~~-

spor va.rıığnu yaşatan hiç şüphe yok Güneş - Galatasaray 
ki fulbol bran§ıdır. Bu yüzden dünya 
futbolculannm mühim bir ekseriyeti 80 laşması 
amatörlüğü terk ederek profesyonelli- Güneş klübü genel sekreterliğinden: 
ği kabul etmi!Jtir. ÇUn.kü futbol maç. Güneş klübü idare heeyti dün mües· 
!anne dilnyanm her bir köşesinde gös. sislerin ve haysiyet divanı azasının da 
terilen büyük alfı.ka, diğer spor hare. iştirakile Reis Cevat Abbas Günerin 
ketlerine gösterJlen rağbetle kabili başkanlığında bir içtima akdetmiştir.Bu 
kıyas değildir. lştc bu alaka dolayı. içtimada Güneş klübile G.S. arasında de 
siledir ki lngilteredl?n başlıyan prof es. vamlı teşriki mesai üzerinde konuşma· 
yonellik tedricen merkez! Avrupaya lar yapılmıştır. Müsait neticelere doğru 
da sirayet etmiş ve eski olimpiyadlara giden konuşmalara devam edilecektir. 

amatör .~1ara~ ~irak ea..:n mm:tıer Umalım ve beklJyeli 
kırkı mutecavız ıken bugun Berlın O- • m 
limpiyadma ancak on altı millet fut. Lokarnocular 
bole amatör olarak i§tirak etmekte. 1 n 
dir.Berlin olimpiyadına iştirak eden toplantısı 
bu on a1tı mmet tutboicuıan aayed Blltiln Avrupa devlet
Am~ör P~~il de~.iseıer, yani ~e~- lerl konferansını 
faatlı amatorler degil iseler, yanı bı. d ~ bil k i? 
zim çocuklar gibi Wn ve temiz ama_ o~ura ece m • 
tör futbolcular ise, bizim için bu maç. Londrndan gelen haberlere göre, 
lara i§tirakde tekni~ ve kazanmak ba. bu ayın 23 Unde İngiltere, Fransa, 1. 
kımından çok büyük avantaj görilyo. talya arasında vuku bulacak olan mü. 
rum. zakereler esnasında bir uzlaşma hasıl 

Bugün Berlin olimpiyadına amatör 
olarak iştirak edecek milletlerin fut. 
bolcuları arasında eski bizim bildiği
miz ve oynadığımız takımlar ayarında 
futbol görülem~yecektir. Buna da se. 
bep, iyi futbolcuların a.~ağı yukarı bü. 
tün dünyada profesyonel teşekküllere 

intisap etmiş olmalnrıdu. Olimpiyad 
futbol maçları eleminnsion usulü üze . 
rine oynandığı için, ilk yenilen takım 
elemine edilir, yani hari!; bırakılır, 
devam ettlrilmiz. Bunun için olimpi. 

yadda üçüncü gele11 takımdan sonra 
tasnif yapılmaz. Üçüncüden sonra 
mesela bütün diğer iştirak edip ele. 
mine edilmiş olan tukımJar aynı dere. 
ccdedirler. Yani fö incilik veya so. 
nunculuk tehlikesi yoktur. 

olduğu takdirde GeııC' lngUtere, Fran. 
sa, Belçika, Almanya ve !talya mü. 
messillcrindc:ı mürekkep be~lcr komi. 
tesi 15 ağustosta BrUksc!dc toplana. 
caktır. 

lyi bir membadan haber alındığına 
göre !ngiltere hükiımeti aşağıdaki üç 
safhadan ibat:et, ~eniş ölçüde diplo. 
matik teşebbüslerde bulunmayı tas. 
mim ediyormuş: 

1 - Üç devlet arasında iptidai mü. 
zakerat. 

2 - Yeni bir Loknmonun tahak. 
kukunu denemcğe matuf beş Lokar. 
nocu devlet arasında bir konferans. 

3 - Yaz sonuna doğru toplanacak 
geniz ölçüde Avrupai bir konfe. 
rans. 

ÇJnde dahili 
muharebeler 

Kanton, 18 (A. A.) - Merkezi hükfune. 
te mensup olup üç koldan ilcdyen kuv
vetler Kuantunga ~!tmiştir. 

Z -1 
19 TEMMU 

iyi başlayaÖ, gilrllltfilfl devam edip mütemadiyen ioklt 
uğrayacakmış endişesini veren 

Boğazlar kon erans 
muvaff akiyetle bitti 

Yarın 22 de imzalanıyor ot 
öbür gün Çanakkale ye gire<' 

Fransızlara nazaran 19 kilometrelik 
bir memnu mıntaka yapacakmışız 

rek, Türkiye heeyti murahhasasma te• Türkiye heyeti murabba~ 
§ckkUrlerini bildirmiştir. İngiltere ve Avusturalya be:> . .,e 

hasalarına teşekkür etrnıŞ ~~ 

Boğazlar konfetansı dün hususi ve 
umumi yaptığı iki celsede de mukavele-

namenin müzakeresini bitirmiştir. Başkan, Avusturalya adına, Türkiye 
Mukavele yarın akşam saat 10 da tarafından harp mezarlıkları hakkında 

imzalanacaktır. Akabinde şanlı ordu· ittihaz edilen hattı hareketi tazimle ya· 
muz, derhal Boğazların şimdiye kadar detmiş ayni anlayış ruhu içinde devam 
gayriaskeri sayılmrş havalisini işgal edeceği hakkındaki teminatın memlekC" 
edecektir. Ordunun salı sabahı Boğazlar ti efkarı umumiyesinde memnuniyetle 
havalisini işgal edecektir. Ordunun salı karşılanacağını kaydeyJemiştir. 
sabahı Boğazlar havalisine girmesi umu .---------------""!! 
luyor ve bu havalide 19 kilmotrc 
lik bir 'memnu mıntaka,, ihdas edilece• 
ği Paristen bilidirilmektedir. 

ltelya ve Bojazlar 

İtalya murahhasına imza merasimi· 
nin pazartesi günü yapılacağı Dışbaka· 
nımız tarafından bildirilmiş ise de, İtal· 
ya konferansa iştirak etmemiş olduğun· 
dan mukavele hakkında ihtiraz kayıtla· 
nnı muhafaza etmektedir. 

Romanya ve Bulgaristan 
Dünkii toplantılarda Romanya dele• 

gesi Milletler cemiyeti misakı veyahut 
bu misak çerçevesi dairesinde aktedil· 
miş mıntakavi anlaşmalar mucibince 
Romanyaya yapılacak yardım hakkında 
Türkiye başmurahhası tarafından yapı• 
lan beyanatı senet ittihaz etmiı ve buna 
binaen 19 uncu madde baklandaki ihti" 
rad kaydını geri almıştır. 

Bulgar murahhaın, Bulgaristanın hu· 
susi vaziyeti Jcaydettitken •onra 19 un· 

ismet nöoünün 

Çanak~alede 
Bir nutuk söyleme

si muhtemel 
Ankara, 18 - Başbakan !smet l n 

önü beraberinde Adliye vekili ve ·rn. 
riciyc vekaleti vekili Şükrü Saraçoğ: ı 

olduğu halde !stanbula hareket etmiş· 
tir Başbakan biıkaç gün İstanbuld 
kalacaktır. 

Burada devam eden şayialara gö 
re İsmet İnönü İstanbulc!:ı Atatürklt 
görüştükten sonr::ı Çanakkalcnin işe.a. 
li günü oraya giderek bir nutuk söy 
liyecektir. 

Ayni tirenle General AH Hikmc. 1 
!\yerdem, Sovyet Büyük Elçisi KnI"a 
' ı;ı n rla gelmektedir. l 

1 

yarım adasında yatan biiy;1 
1 1 'k' .. 'n lJI! u us ar teşrı ı mesaısını . r. 

la cağı emniyetini izhar etıJIİJ sı 
Fransız heyeti murahlı8'' 

Türkiye heyeti murahha~Sl~I 
nın manevi, hukuki ve s~Y8111 
yetini kaydetmiş ve Gelı~0 ıa 
rin mezarları hakkındak~ eti 
ahdi bir vecibeden değil. ıçt 
histen mütevellit bulunan 
kar§t Fransanın minnettarlı 
eylemiştir. 

b 
M. Politis de, Yunanistafl ,. 

rahhasası adına, Türkiye ııe1U 
h . l ~ 1ı 
asasına mınnettar ıgını , 

11 
Türkiye heyeti murahhastıS: 
söylenen sözlerin Yunanistıl1 
bir surette hissedileceğini tC 
tir. .; 

M. Politis, T ürkiye ile b 
arasındaki münaseebtlerin 
hiyctini bfJhaasa kayıt vc it' 
Lozan muohedesinin bu il.<1 
arasındaki ha berlerin sontıll~ 
'lU göstermekte olduğunu bJ• 

fttlfak 

Netice itibarile Boğazlar 
namesi üzerinde beklenen il 
olmuştur. 

cu maddeyi bu maddenin ııon fıkrasını 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~.-....:_.;._.;.___.~ 

§U manada tefsir ederek kabul ettiğini 
bildirmiştir. 

Bulgaristan için mütearnzın tayini, 
münhasıran Milletler cemiyeti misaJn• 
nın derpiş ettiği usul mucibince vaki o· 
lacaktır. 

Türkiye, Yunanistan, Fransa, Rcr 

Danzig y··zı nd ~ 
Aman a ile Le ·stanuı 

arası açıhyor 
manya, ve Yugoslavya heyeti murahha· 
saları Bulgaristan murahhas heyetinin 
gösterdiği uzlaşma fikrini takdirle ka· 
bul etmişleridr. 

Almanyanın Danzig sc1 best 5ehri 1 §ıkfiyette l>uı..ınmak hcı kklı1S 
0 

üzerindeki emel ve niyetlerini protes. t dbirlcr Mıllctlcr cemiyeti~' 
to etmek maksadil~ dün blitün Lehis. rolünü hiçe indirmekte "e. ~a 
tanda nümayişler yapılmıstır. ahedesinin ıoo ila 108 inC1 & 

Muhtellf devletlerln flklrlerl 
Nümayişçiler, cı.!rindc "Danzig L " ihtaı eylemekte olduğ u ka.Y 

Romanya heyeti murahhaaası, 21 inci 
madde hakkında, Japonyanın noktai 
nazarını kabul etmekle beraber bir harp 
tehlikesi takdirinde Türkiye tarafından 
alınacak tedbir hakkındaki kararın mün 
hasıran Milletler cemiyetine ait olması
nı tercih ettiğini çünkü Romanyanın 

histanın olmalıdır. Danzig Lehista. dir. st 
nm limanıdır. Danzig Leh:stnn cami. Milletler cemiyeti genci 

a::anın ayrılmaz bir cüzüdür.,, ibarcJc. 
ri yazılı bayraklarla dolaşnnşlardır. 

Yalnız Var§ovada niimayışçilerin 
sayısı 30.000 1 bulmuştur 

Lehistanda heyecan 
harici siyasetini Milletler cemiyetinin Cenevre: 19 (A.A.) - Danzigden 
otoritesine istinat ettirdiğini söylemiş- gelen haberler burada şiddetli bir heye· 
tir. Romanya heyeti murahhasası 25 in· can uyandırmıştır. 
ci madde hakkındaki kaydi ihtira:zisini Danzig ayanının kabul ettiği yeni 
de geri almıştır. teşkillit ve bilhassa Milletler cemiyetine 

Japon heyeti murahhasası, mukaveıe Haheşlstanın yanın-
metnini kabul ettiğini söylemi~ ancak • 
bunu imza esnasında, Japonyanın Mil· da ki fnglJlz mfistem• 
letler cecmiyeti azası olmamak vaziyeti lekesinin müdafaası 
ni bu imzanın kat'iyyen değiştirmediği• 

Londra: 19 (A.A.) - Nairobisden 
ne dair ihtiraz kaydı koymaya meşrut bildirildiğine göre, Kenya müstemleke-

kılmıştır. sinin müdafaası için teşkil olunan hU" 
Sovyet heyeti murahhasasr, Japonya· kfımet komitesi mevcut kıtaatın ilgasilc 

ya kaydi ihtirazide bulunmak keyfiyeti· 
yerine Kenyada bulunan bütün ecnebi 

nin tanınmamsmın bu ihtirazın esnasın· 
lerdcn mürekkep ve İngiliz zabitlerinin 

da kendisile mutabık bulunduğunu ta• 
idaresi altında bir kuvvet teşkilini ve 

zammun edemiyeceğini beyan eylemiş· 
dahili asayiş için de yerli müfrezeler 

henüz komiser Lesterden r'ı"" 
mamıştır. Bu rapor gelir .i;0 
sekreter Milletler cemiyetı 
si Edenle temasa gelecek \1':

1
, 

Son konsey tarafından parı. 
ni takibe ve icabında konse1\1ıt 
çağırmağa memur edile:1 trıı ~ 
sa ve Portekizden mUre1'1''~rJ 
mitesi azasile )§tişarede bil 

iştişarede bulunacaktrr. ( f 
Fransız l .. eh ilı 

yakınhğ• 11 
P . 9 A A ) - ftS ., arıs: 1 ( . . . tletl 

lonya ticaret müzakereıerı 
ve mukavele imzalannı•:!::'· 

......................................... 
• : 

1 
: . 
i derler. .. .... 

tir. kurulmasını teklife karar vermiştir. 
Japon heyeti murahhasası, protoko- --------------------------- , 

lun kabulü sırasında, Japon esas teşki• - T E p E B A ş 1 B A H ç E t! ,'if 
i... ..................................... . 

tat kanunu scbebile, bu protokolu hü· ZJ 
kCımetinin tasvibine muallak olarak im· ıJ 
zaya mecbur olduğunu bildirmiştir: Bu akşaın: Bütün VAR YETE programı ile ve sureti bııtf'l~ 

Konferans, birkaç dakika fasıladan yalnız 3 gün için angaje edilen ıinema yıldızı ve 'W ,i. 
sonra, Türkiye heyeti murahhasasının, 1 JUNG BIST GEHÖRT DIR DIE WELT filminin mii1'1~ 
Lozan muahedesinin ve ezcümle muahe· LILYA N DIETZ'J 
de mucibince Boğazlar bölgesindeki , ~ 

~~:,.~::;::!·~:;;"~~.:::-:~:.~;~=;~ "; lştirakile FOLiSE ... 1936 Rö"~ı 

Tesadüf ve şnru:ı futbolda en yük. 
sek takımı, hiç ehemmiyet verilmiyen 
zayıf bir takıma mağlup ettirebilir. 
Futbolda mağlup olarak sahayı terk 
eden bir çok takımlar vardır ki halk 
nazarında galip takımdan çok daha 
sempati uyandırmıs ve bu sempatisi 
yilzUnden çılgınca alkışlanmıştır. Bu. 
nun canlı bir misa~i de 1924 Paris o. 
Jimpiyadmda Çek mılli takımına karşı 
mağlup olduğumuz halde halkın bize 

Kanton, 18 (A. A.) - Kuantug'un 
eski kumandanı olup merkezi hUkumete 
iltihak eden General Yuhanmi mukave
met görmeksizin Şinkuan'ı işgal etmiş
tir Bu şehir eşkiya tarafmdan tamamile 
yağma edilmiş bulunuyordu. : 

ıan ko1ayııklann devammı teyit eden g~?'~~!r.e H:w .!!! Gele mllssme!9e 
beyanatını senet ittihaz etmiştir. 1 ~ .., 

İngiltere heyeti murahhasasr, bu Ffatfarda hıç bir zammtyat yoktur · 
mezarlıkların iki memleket arasında bir PAZAR günü saat 17 de MA TiNE 
bağ teşkil etmekte olduğunu kaydede"' •••••••••••••••••-ı•••••-......-



HABER - ~şam Postalı-.. 

Yazan: , ) 

Niyazi Ahmet 
- - - -

370 sene evvel bugün 

Vakti olmadığı için 
Balonla tebdilhavaya 

anıı ve korkunç boğuşmalar çıkan bir zengin 
Qd oluyordu 
e :Şab emretti: Yağmacıların, yangıneılarm ellmleslnl idam eU. 
ı "liizam emretti: Bu adamın vücudunu dünyadan kaldır! •• 
Yaraıı kurnandan, topun ağzına bağlanarak 
Parçaıandı. Kare korkunç bir tarraka ile havaıand1. 

Çekoslovakyanm meşhur ayakkabı 
fabrikatörü Tomas Bata'ya doktorlar 
dağ lıavası almasın• tavsiye etmişler. 
dir. Fakat kendisı tatil yapamıya
cak kadar meşgul olduğu için 25 bin 
İngiliz lirası kadar bir para snrfedip 
bir oalon yaptırmıştır. 

den hiç bilmediği on iki başka dil ıc~ 
nuşmağa başladı. 

Fil şeklinde ev 
Şımali Amerikada Yeni Jerıseyde 

bir Aamerikalı fil şeklinde bir ev yap. 
tırmıştır. E vin alt\ odası vardır. Fi. 
lin her bacağından birer halezuni mer. 
diven <;ıkmaktadır. -

...... ~ . . üç bin Yeniçeri can verdi 
~ e~ llnıın olınıyanlar ik!:erine hare- Macaristan tahtına oturtmadan kılıcı tın?. Padişah seni beylerbeyi yapmış. 
\'~if.,.1• ~ekle tam bir müslümanın elimden bırakmıyac:ığım. tı. Sen onun kalelerini gayri mümin. 

..., Ilı "h 

Fabrikasının b:ıcasma bağladığı 

bu balona her sabah kii.tiplerile bir 
likte binerek 5000 kadem l•adar yük., 
sekliğe çıkıp tebdilhavada bulunmak. 
tadır!. 

Milyonerler 
azalıyor 

l:ıu 8 .. 
1 lnal edıyorsunuz!. Prens bir müddet sonra maiyeti ile lere teslim ettin. Lanet sana betbaht. 

~l'ltdu. Ozlcri Şeyh Nureddin söylü. sarayına döndü. !kinci gün Padiııahm St>nin idamnıa karar verilmiştir. Sessizlik ! epilt 

Ingilterede bugün 428 milyoner bu. 
lunuyor. 1929 da bu adet 819 idi 

1929 daki büyüt malı buhran yal. 
nız Amerikada değil, Avnıpadaki 
zenginlerin de sayısını azaltmıştır. 

~ymetli hediyeleri ile de gönlü alın. Sonra çavuş başıya döndU: Londranın en muhteşem otellerin. 
den Savoy otelinde geçenlerde bir tn. 
banca. patladı, falrat bunu kimse 
duymadı!. Çünkü yeni usul gü. 
rUltüyü boğan alet icad edilmiştir. Ve\ 
bu küçük alet tabancaya vidalanmış. 
tır. Muhteriler, sessiz tabanca atılı. 
şmı göstermek için, Savoy gibi en ka
labalık ve çabuk heyecana düşebilecek 
muhiti seçmişlerdir. 

lıı ~carista.n askerden halidir ve 
dj. ın her nokttısı teshire küşade. 

dr. - Bu adamın vücudunu dünyadan 
• • • kaldır. Kibrit fabrikaları-

Ordu Budin üzerine yürürken şöy. 
le bir haber geldi: lıu s·· .. , ~ O-.ıc • 

d ~ besı· rı afyon ve şarap ile ken-
ıı. 1Yen Budın valisi söylüyor. 

- Kont Niko Sazarini Şikloşta 

Turhale sancak beyı Mchmedi ansızın 
ele geçirip oğlu ile birlikte öldürmüş, 
on yedi bin duka parasını alıp kaç
mış .. 

k ...... :Bab 
~etler k a, orduya bUyük muvaffa. 

dıı Be ~ndır, şehirler talan et -
1111 Söz \'insir,Jer. 

Bu haber, Padişahın muharebe pla
nını deği5tirdi. Bütün ordu Tu
na üzerine kurulan bir köprüden ge. 
çerek yeni hedefe doğru yollandı. Bu 
hareketi kuyucu b:ışı Ali :ığa idare e
diyordu. Yüı iiyüş o kadar süratle ol. 
muştu ki, tam iki günlük yol bir gün. 
de aJın.mıştr. Hastalıklı ve ihtiyar o
lan Padişah bu süratten hiddetlendi. 

'ô~1Uy0?'Q1eri Paa·şahın kızı Mihrimah 
l>aıı· u. 

~h !Şah iht• v ayet bu' . ıyar olmasına ragmen 
Yuk seferine karar verdi. 

Suı * • • t,._ · e~ 
~ltııda :n· .. k~~k beş sene süren sal. 
l ~ltuıa ~ UçuncU defa ordunun ha. 
i " ~ı~Yaset ediyordu. Sıra.sile 
7' Viyana_ d, 2 - Rodos, 3 - Miıhaç 
( " l{0rr • 5 - Giinea. o - Do.5Jcıl, 
~lld1ı4 1 ;

0 
.s - Suçava, 9 - Ofen 

et' lı ....._ .- Osturgun, 11 - Teb. 
ttı.""1. ~ahçevan seferlerini idare 

\• 
tllıı! ası ll • • • 
de 1 e gıde:leıni§ olduğundan at Uze. 
~dı, J\n iyen padişah araba. için. 
ı·e ettiğj Cak vezirlerile konuşması 
ltıe~' itebtı"akft a:abadan çıkıyordu . 
llııı haıe il '. :Padı. ah arabasının bir 

:e~::·Sinden gidi;vor ve araba. 
~. Ordu bıfrı ~~lu temizletiyortlu. 

't Uç gunr :n Sof yada, iki gün Niş. 
tı 01ıia h lgradda kaldı. 
· Suıey;ııc C§kiya!ardan şikayet et 

'a ...... Canı arı : 
l'e~ltdııcı~ cansız bUtün eşkiyaları 

h"l.llup o- t ·ınağaralara kadar gide
~nıl'inı be trln. 

1• ~aJc "erdi. 
'<ltalt aıaıı.an k . w 

Yola d eş ıyalar agaçlara ası. 
evanı edildi. 

.,,,_ ~ıı.ta ~ ~ :(.. 

. ~tL n Yağrn S: kab Urlardan Tuna müBhiş 
~I' le tlıUrn~~ıştı. Üzerine köprü 
~la geçn-ı WUn olmadığından asker 
~..,.de ş ~e ba.~ladı. Bu müddet 
'~i için ~ aç koprUsU Padişahın 

eıııı-ııl°ad S.Zırlandı 
... ~· a Ski . 
~e ~I. Ge Zlnund mUiakata davet 
blttı lle saray nç Prens dört yüz asil. 
ta~ Otağı ~~dan çıkarak orduya 
~ ltıı:ı um ınayuna yaklaşırken 

~~ uıni atışları ile selam. 

~~ lt~~nd ota w .. • 

~el'in 11~ıni be:1.n onUnde attan ine. 
~~ in önu lıyen yi.: • yeniçeri 
~~de gaye:de .. hediyelerini verdi. 
~ k dızıı gij ~l işlenmiş dört al. 
~ 1~etind:u~ kupa ile elli bin 

~ti il ?ts biraz hır Yakut vardı. 
~ ~~ l>adışah~onra dokuz ki~i mai. 
~ tı. 'I'nhtın tahtının önüne ka. 
~~~~ine dö n etrafında dört sü. 
~·· ""ll talı rt Vezir d 

\i Çok tının .. uruyordu. Ma. 

- Fartı süratin ve gayreti zaide. 
nin ne lüzumu vardı. Tiz kuyucu ba. 
9ıuın boynunu vurun. 

Emrini verdi. Zavallı Ali ağa harp 
sahasına bir an eV\'el ulaşmak için 
orduyu acele yürütmesine kurban gi. 
diyordu. Veziri azam: 

- Padişahım, dedi. Bu çok güzel 
bir neticedir. Bu yaşa gelmiş olma. 
nıza rağmen hfıla gençliğinizde olduğu 

gibi merhale katetmeniz elbette dü§. 
mana dehşet verecek. 

Eğer veziri azam bu sözleri söyle. 
meseydi kapıcı b::ışınm boynu hiç bir 
suretle kurtulmıyacaktı. 

Du esnadn büyük bir feyezan Vo. 
kovar köprüsünü tekrar sürüklen!.. 
Yeni bir köprünün kurulma:5ı on yedi 
gün sürdü. Yüz on sekiz parça de. 
mirden mürekkep olan köprü sekiz yüz 
zira uzunlu~nda idi. Padişah, d!.i
meni ihtiyar Redos beyi Ali Portuk 
tarafından idare edilen ve baştan ba. 
şa nltm yaldızlı bir kayık ile top ses. 
leri içinde köprüyü görmeğc geldi . 

.370 sene evvel bilgUn. 
1566 yılı 19 temmuz günü. 
Ordu kati harp harekatına geçti.. 

Askerler artık her adımd:ı çarpışacak 
dUşmanla kı-.rşılaşıyorlardı. Memle
ketleri y:ığm.u. etmek, yakınak mene. 
dilmiş olmasına rağmen emir dinlen • 
miyordu. Süleyman, kapıcı başı KUi. 
lfıbi ağayı yanma çağırdı: 

- Tiz yüz kabıcı al. şu yağma ,.e 
yangıncıların cümle~foi idam et. Dedi. . . ... 

Ordu Harzanide çadır kurunca ge_ 
ne Padişah tarafından çavuş başına 
şu emir ver:ıcH: 

- Git, Budin valisi Arslan beyi 
bul v.:ı hemen kellesini koparıp buraya 
getir. 

~a .. tu. Suı ınuddeisi Uç defa diz 
.. Oh atn S"'l 'e\>~, t<lneJt j,..· • u eyman da üç 
h. ~qf M :rln e}" • 
~ , .. -6lurn ını uzatarak ve 
~~ ~)ledı. 've d.iYe ayağa kalkma.. 
"lto '-" Utatak . zıri 8.zaın prensi e. 

Arslan bey, sefer yapılmasını isti. 
yenlerden biri idi. Fakat Padiııah ge. 
!inciye kadar sabredememiş, Patalo 
Uzerine hUcum ederek muvaffak ola_ 
mamış, bazı yerleri düşmana teslim 
etmişti. !şte buna kurban gidiyordu. 

Çavuş başı Budine gitmedm vali. 
nin bir adamı geldi. Arslan beyin or
dugaha gelmek üzere hareket etmiş 
bulunduğunu bildirdi. 

~~l'ldaı ıncı ve 1 '"lltıı Yeye ö . e ınasıa süslü ana D" g tUtdu Sk' ~ .. ':"- 'b.. :ııoyıe 8 .. 1 · ızmund 
~ "l.l lhtı oy edi: 
~~l1ttt. ~anı ka 
~~~it ~ :eski b' ?"§Isında hayret 
~1..,_ldi§aha ır kulunun oğlu ol. 
~ .a~.. ar.zedemediğimden 

ıletin t 
: ercunınft' i ' Oaı. ....... ın dinlf yen 

~)lel'hı, d-=. 
'"'il Kendisini 

- o halde veziri azamın çadırına 
girerken öldürülsün. 

Ertesi gün Arslan bey, baştan ha
§a tıilfıhlı süvarilcrile veziri azamın 
çadınna geldi, kendisi için hazırla. 
nan yere oturdu. Herkes ne olacağı. 
nı merak ediyordu. ÇünkU Arslan be
yin cesareti oı,ları korkutuyordu. 

Vezir ilerledi: 
- Burada ne yapmak istiyorsun, 

dedL Eyaletinin idaresini kime bırak. 

Emrini verdi. 
A.rslanbcy ayağa kalktı Padi§aha 

verilmek üzere göğsünden iki kiiğıd 
çıkardı. Vezir kağıdları alırken ça. 
vuş başı Budin valisini sımsıkı yaka
lamıştı. 

- Cell8.d.. Cellad nerede? 
Yeniçeriler etrafa koşuştular Cel-

15.d ortalıkta yoktu. Fakat vakit ge. 
çirmek istenmiyordu. Cclladlık vazi
fesi muavinine verildi. 

Ayas paşa Arslan beye yakla~tı: 
- Bu dünyanın ahvali baki değil. 

dir. İstiğfar et ve gözlerini asümana 
çevir. Dedi. 

Cesur vali, okun yaydan çıktığını 
pek ala biliyordu. Kendisine yapılan 
nasihatlere aldırmadı. Cellada dön. 
dil: 

Otomobillerin eksozlarmı da sessiz 
bir hale getirmek mümkün olabile
cektir. 

Gelinlere ders 
Japonyada eski Japon siyasilerin. 

den Adaşi'nin karısı. ayda bizim pa. 
ramızla 21 lira kadar bir ücretle, genç 
Japon gelinlerine ev idaresi öğretmek 
üzera bir mektep açmıştır. 

nın reklamı ! 
ıngilterede bir adam günde on Iıı.. 

giliz lirası kadar bir parayı, yolda 
yabancılara yaklaşıp "Sigara çakmak. 
larıaın ilk çakışta yanmıyacağı,, §ek
linde bir bahse girmek suretile kaza. 
myonnuş. 

Merdiven çıkma 
Meşhur opera mugannjyelerınden 

Karmen Riggio, Nevyorkun en yüksek 
binalarından "Volvort,, ticarethane. 
sinin üst katma yanm saatten az bir 
zaman içinde hiç durmadan çıktığı 
için bizim paramızla 5500 lira mUkfi.
fat kazanmıştır. 

Almanyaın nüfusu 
1935 senesi sonunda Almanyanın 

nüfusu 67.069.000 kişi idi. 1933 de 
826000 kişi olan Saar ahalisi dahil değil - Canım. usta, dedi. Çabuk ol. 

Baş parmağını da iyi bastırmağa gay. 
ret et. 

Öğretilen dersler, hesap tutmak, 
çocuk ruhiyatı, beden terbiyesi Japon 
ve Avrupa usulile yemek pişirmek, 
dikiş dikmek ve çiçek tanzim etmek. 

•tir. iken Almanyanm nüfusu 65.143.052 idi. 

Bu, cesareti sayesinde "arslan,, 
lakabını alan Mehmet paşanın son söz. 
leri oldu. 

Garip bir hastalık 1934 de doğum adedi 64533 daha faz 
la ve izdivaç yekfinu 650.821 idi. 

1931 senesinde g~nç bir Fransız ka. ---------------
dıru hafızasını kaybetmişti. Fakat 
Fransız gazetelerinin yazdığına göre, 
tekrar hafızasını kazanınca Fransı.zcn 
konuşamaz oldu. Onun yerine, eski. 

Sözü tarihe veriyorum: "Yeniçe. 
riler, henüz berhayat olduğu halde Bu şık 1costüm nerede mi yapıldı; ~t~ 
Kaçyaver topunun ağzına bağladılar. adresi: 

Yüzilnil yere doğru çevirerek başını Ycnipostane kar§ısında Foto Nur ya• 
kestiler. lşte Kaçyaveri kendi şato. ~ımda Letafet hanında 4 No. da terzi 

sunda idam ettirmiş olan Zerini, vazl. YAVUZ SEZEN 
fei misafirperveriyi pamal etmesinin 
ve esiri bulunan bir Türk ağasını öl. 
dürmesinin cezasını buldu.,, . "' . 

Veziri azam, tercüman İbrahim ilf' 
Zerininin hizmetçisini bularak sor. 
du: 

- Efendinin hazineleri ne kadar. 
dır ve nerededir? 

Genç hizmetçi §!.I cevabı verdi: 
- Zerininin yüz bin Macar dukası , 

yüz bin eküsü, her hacimde bin altır. 
kadehi, kıymettar bir çok avanisi 
vardı. Hepsini mahvetti. Yalnız bir 
kasa içinde elli bin liralık kıymetli 
eşya bıraktı. Fakat barut mühimma. 
tı ondan az değild!.:. Onlar şu konuş. 
makta olduğumuz dakikada parhya. 
cak, kalenin teslim olmasına sebep 
olan ateş, ordunuzun da harap olma. 
sına sebep olacakt!r. 

Bu tedhit edici sözleri diğer iki 
esir de tasdik edinee, ve.zid izam 
çavuşbaşıya i::ütün adamları ile atn 
binip felaketiv önünü almasını emret. 
ti. Çavu§ b~ı askeri gPri çekmek 
emrini verirken kale, korkunç bir 
taraka ile havalandı Üç binden ziyade 
insan harabe altında kaldı. 

Ve.. biltUn bunlardan sonra Siketj' 
tamamile alınabildi, 

Eski kitap alınır 
Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

başka lisanlarla yazılmış her türlü ki• 
tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kftfidir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara 1nkıliip kitaphanesi. 

HABER 
AKGAM POGTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : htanbul 214 

Telgrar adresi : ısranouı HAOER 
Yazı lşıerı teıotonu 2 :1R72 
idare ve ıı~n .. 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Senellk 
e aylık 

3 avlık 
t aylık 

Tur~ ,,,~ EuC'bı 
'400 Kr 2700 Kr, 
730 .. 1450 
400 .. BOO 
'!iO · " 300 

Sahıbı w Nrşrıljal Müdürü: 

'~asan Rasim Us 
t Basıldığı qer (ll AK/r,') 1-6

• -ma aası 
··~ 

. --



f(ALJYO 

t S TAN BU L: 

SlNEMALAll 

BEYOCLU 
18, Tepebaşı bah~esinden nakil, Si- TUim 

:;an musikisi, 1.1ayestro Urzicano, 20 l\IELEn 

hnlk musikisi, (plak), 20,30 stüdyo oı-ı 
ll'l<~K 

kestralan, 21 ,30 son haberler, Saat 22 
den sonra Anadolu ajansının gazetelere SA"A y 

mahsus havadis servisi verilecektir. 
V l Y A NA: su~mr: 

18,50 konser, 20,05 spor haberleri 
\'11.l)ll. 

ve saire, 20,45 konuşma, 21,05 edebi TA!'ô 

yayın, 21,10 piyes, 23,25 konser, Şuber· 1 
tin eserleri, 24,05 gramofon, 24,50 ko- şm 
nuşma, 105 Budapeşteden naklen çinge· Al.KAZAR 

ne musikisi, 
BE R L t N: ŞARK 

16,50 Münihten naklen Vagnerin Lo A STORV A 

hengrin operası, 23,05 hava raporu, ha· 

Kadın avcısı ve J andark 
GQ.n';l.ller birleşince ve 
Kral11;e Krlstin 
Dans rUyası ve Çocuğ'umu 
çaldtlar. 

ı <;Uzel Fatma ve KUçUk 
anne 
Aşk kadrlll ve Bağdad 

yolu 
Programını bildirmemiştir 

13 numaralı casus ve 
Kaçak sevdalılar 
Programını bildirmemiştir 

Maskeler aşnğ'ı ve Söz 
sllıtlıındır 

General Yenin zehirli çayz 
ve ZUğUrt!Ug-ün sonu 
Çin esrarı, Harp muhabiri 
ve Kokoraça 

vadis spor, 23,35 eğlenceli musiki, 1,05 uınıuntVET Şen mUIAzfm, Tarzan ve 
eşi, Kenmaynar hafiye dans musikisi, 

BUDA PEŞTE: 
18,15 konferans, 18,45 musiki, 19,0S 

konferans, salon orkestrası, 21 opera 
yayını, 21,55 haberler, 22,35 çingene 
musikisi, 23,40 musiki eğlenceleri, 24, 
05 dans musikisi, haberler, 
BOK RE Ş : 

17 ,05 Münihten nakil, 22,20 konser, 

&ltLLJ 

ALE'.\IDAB 

AZAK 

lSTANBUL 
J{orsanlar define.si ve 
Brodvay melodi 

Rus aşkı ve Kaçakçılar 
peşinde 
Prenses TUrandot ve !ki 
yüzlU katil 
MeçhOI doktor ve Be~ 

kocalı kadın 

22,50 haberler, hava raporu ve saire KE'.\fALBEY Blnblr tehlike adası 

sonra haberler, 
PAR t S ( P. T. T.): SUREYYA 

18,05 piyes, 19,05 gramofon, 19,35 11ALE 

havadis, 20,50 karışık yayın, spor, 21,35 

operet yayını 
ROMA: 

HALE 

KADIKOY 
ı Be.yanlar 
: Programını blldlrmemlştır 

OSKÜ D AR 
ı Gllzel günler 

BALAT 

Nevyorkun 
Lokres 
Borjiyası 
Sıçan otile 

Ada m zehirlediği için 
idam edilecek 

NeYyorkun yanıt'lşmda "Uzun ada., 
adlı çok şirin ve kibar yatağı bir ada. 
cık vardır. L§te bu adada "Lokres 
Burjiya., lakabını kazanmış bir kadın 
vardn ki şimdi Sin!." sing hapishanesi. 
nin idam edil~ceklere m~hsus hücrele. 
rinden birinde, elektrikli koltuğa çık. 

mak için gününü beklemektedir . 
"Uzun adanın Lokrcs Burjiyası ,. 

32 y.işında Madam Fransis Kr~yton. 

dur ve Madam Ad:ı Applgayt i sıçan 

öldürmeğc mahsus zehirle öldürmüş 
olduğu için idam hükmünü geymiştir. 

Zehir!enen kadının kocası EvE>ret Ap. 
plgayt de idama mahkum edilmi~ti ve 
hüküm de infaz ?lunacaktı. Ancak 
hii.kim idam mazbatasına adam için 
merhamet diliyen ve eczasının müeb
bed küreğe tahvilini istiyen bir kaç 
cümle yazmıştı. 

Şimdi idam sırasını bekliyen Krey. 
ton ile bu Applgayt ailesi uzun zaman
dır aynı köşkte yaş,yan can ciğer ar
kadaşlardı. Bundau on iki sene evvel 
de Madam Kreyton sakat olan kain bi.. 
raderi Raymond ve kendi kain valide
sini öldürmek suçi1ı..: mahkemeye sevk 
edilmiş ve suçu sabit olmıyarak salı
verilmişti. Bunların her ikisi de ze
hirlenerek ölmüşlerdi. 

Madam Kreytonun itiraflarına gö. 
re, iki aile birleşip bir arada yaşa. 

18,05 şimali ftatyadan nakil, 19,35 l\ıtı.LJ 
gramofon, 20,35 spor, gramofon, hava· 
dis, konuşma, 2 1,45 konser, İtalyan 

: Pctrcsburg geceleri 
Tarzan 

KARAG Ü MROK 
operalar:ndan par~alar, 24,05 havadis, OZEN ı Slblrya mahkOmian 

Dansözü kesip T i Y AT R OL A R 

ve mağa başladıkları gündenberi Mister 
Applgayt hep eski cinayetin esrarını 
ifşa tehdidile evvela kadını. sonra da 
Kraytonun on beş yaşındaki güzel kL 
zı Rutu metres olarak kullanmıştı. 

Sandıkla sakllyan 
Bir canavar Fransada 

müebbet hapse 
m a ktim oldu 

Fransada Rııcn §e1ırinden yazılıyor: 
Burada geçen hafta bir katile ve. 

TAK SDI BABÇESlNDE 
Saat 21,45 

Rahmet Elendi 
'lENİ OPERET 
tfasalar evvelden ayırtııa• 

bUlr. Telefon: fS70S 
Yakında: B A B A L 1 K 

İşin farkına varan Madam Applgayt 
kocasını mahkemeye vereceğini söyle. 
miş ve çok geçmeden zavallı kadın sı
çanotu ile öldilrülmüştU. 

Madam Kreyton ise kain valldeslle 
kain biraderinin ölümlerinden sonra 
kocasından boşanmıştı. Bir daha ev. 
lenmiyerek dul yaşıyordu. 

rilen müebbed kürek cezasile, "Kızıl ~-E-"_k_l_k_l_t ___ a_l_ı_o_ı_r_ 
.h ~ ·~ete ~·nin intikamından kor. S 8 P ııttUlllnıııu1111ııı11mıtt111m!flll ıwııııııırınntıuıımııt°"""' 

karak Ruen şehrine kaçmış olan dan. Eski ve yeni harflerle türkçe ve G 1 d k t• 
söz Alis Gatiye dramının son perdesi başka lisanlarla yazılmış her türlü ki· an 0 ra 1 n 
kapanmıştır. ~p. a~ırız. Bir kartla adresi bildirmek p E M E K 

kafıdır. 
Dansözü Ruende himayesi altına Ad • . k . d almış olan amele Gnston Polen öldür. Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 em 1 1 tı arın 

mücı ve cesedini bir sandıgv a koymuş. __ n_um_ar_a_t_n_k_ıl_a_p_k_i_ta_p_h_a_n_e_si_. ----
~ devası demektir. 

t U, f L Kızcağız bir vakitler Londrada Kı. Pro esör Steinach ve Brown St:. 
zıl Marks çetesinin pençelerine duş. Otobüs alınıyor quardm mesailerile elde edilen 
müştü. Çete onu uzun zaman istismar Ruhsatiyesi alınmış kullanışlı 14- 16 mühim bir keşiftir. 
etti. Geçen sene bir fırsat bulan dan- kişilik bir otobüs satın alınacaktır. 

Müracaat : Eminönü Reşadiye cad· Her eczahanede bulunur. · 
söz pılıyı pırtıyı topladığı gibi Fran. 

= 

En az 
170 
160 

30 
40 

Günde 
En çok 
200 Cerrah paşa H. 

.. 

210 Haseki ,, 
60 Beyoğlu ,, 
60 Emrazı zührevi. 

ye H. ) 
35 45 Zeyn ep Kamil H. . 
Hastahanelere 936 senesi içinde lüzura olan birinci ne"' 

pa1arlığa konulmu§tur. Ekmeğin kilosuna 11 kuruş 50 santi~ 
h 

.. JıJC• 
ta min olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görıl 
tekli olanlar kanunun tayin ettiği ve:ı ika ve 1741 liralık 111

11 
; . ~~ 

temınat makbuz veya mektubile beraber 20 temn:uz 936 paı3 ) 

nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdırlar (8.) (3719 

.; 
Teslim tarihi~den itibaren 9~7 veya 938 . 939 seneler•511 

sonuna kada r senelık muhammen kırası 24 lira olan T opkaP1 

le caddesinde kale burcu kiraya verilmek üzere açık arttır111aY' 
muttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür istekli 0Ia111; 
kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ıJ 
muz 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulut# 

(B.) (3715) 

,~ · 
Fırtınadan yıkılan 84 tane servi ağacı satılmak üzere şÇ 40~ 

hrmaya konulmu~tur. Eyüpte 31 tane olup hunların heherirıe 2 

rut ve Beylerbeyinde 53 tane olup bunların da beherine 440 .. 
fiat tahmin olunmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde S

0 ı 
istekli olanlar kanun tayin ettiği vesika ve 24 liralık mu11a~r 
minat makbuz veya mektubile beraber 20 Temmuz 936 pazarte5

• 

saat 15 de daimi encümen de bulunmalıdır. ( O, ) (3711 ) 

~-----------------Ketif bedeli 529 lira 14 kuru§ olan Beya ... ıtta inkılap müıef 
tam~r ve tadili açık eksiltmeye konulmuştur. Ke,if evrakı 11e fı91 
mes.ı levazım müdürlüğünde görülür istekli olanlar kanunun tıa ,/ 
t~ği ~esikadan batka Belediye fen işleri müdürlüğünden alaca.1'~~ 
sıka ıle 40 liralrk muvakkat teminat makbuz veya mektubile ~ 
20 Tem.muz 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
malıdır. (B.) (3712) 

Senelik muhammen kirası 30 lira olan Kapalı çariı ıanc:Işl ~ 
teni kömürlük kapısı yanında 33/ 41 metre murabbaı arsa tesliJll ~ 
hinden itibaren937 veya 938 . 939 seneleri mayıaı aonuno. k~1:' \ef 
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu~tur. Şartnaır.e;ıs ~ 
zzım müdürlüğünde görülür arttırtırmaya girmek iıtiyenler , 9 
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 24 Teırıtıı;# 
cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. ( B.) ( 

,·~ 
Senelik muhammen kirası 50 lira olan Yeni bahçede Mim"'·~~ 

mahalle ve caddesinde 57 / 61 No.li bostan teslim tarihinden jtı ~~ 
937 senesi mayısı sonuna kadar k i raya ver ilmek üzere pazarhi~, f. 
nulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarhlııtı'bı' 
mek iıtiyenler 375 kuruşluk muvakk at teminat makbuz veya JS1ealı 
le beraber 20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15 d e daimie _ııc J 
de bulunmalıdır. (B.) (3718) _../ 

~--~~~---~----
saya kaçmış ve Ruen şehrinde Polen- desi Rus benzincisi Civan Ali AlltnmnılR'l"ttıııııııııtflmltı11tımllffl'lllhı1tı41ttıttllllltltınmMlll 

- .Hasan Fehmi Ferit 'Nadi ka~deşlerl le tanışınca bu adamın kendisini muh
temel takipçilerden koruyacağını san. 
mıştı. 

Nihayet kırmızı Marksın Fransaya 
girmesi yasak edildiğini duyunca, Alis 
vaziyetini düzeltmek ve gene dansöz 
lük hayatına ba{ilamak üzere Parise 
gitmeğe karar vermiş ve icabeden ha. 
zırlıklara giri~miştir. Koruyucusu ise 
bu ayrılışa pek de iyi bir gözle bak. 
mamış ve kansının hastahanede olma. 
sından istifade ederek kızı kendi evi. 
ne çağırmıştı. Burada kız oturmuş 

gazete okurken koruyucusu da arka. 
sına geçerek tabanca ile beynini pat. 
!atarak öldürmüştü. 

Cesedi odaya kilitliyen Polen, kızın 
yaşadığı yere giderek, Faris yolculu
ğu için hazırlanan sandığı almış, ve 
ölUyü bu sandığın içine yerleştirmiş. 
sandığı şehrin kahvelerinden biri. 
ne götürerek oraya emanet etmiş. 

kendisi de başını alıp kaçmıştı. 
Sandık kahvehanenin mahzeninde 

dört ny kadar kaldıktan sonra cinayet 
m oydana çıknrılmı~tır. 

Fmnsız jandarmnsı katili, doğmuş 
olduğu köyün bir çiftliğinde yakala. 
mıi ve muhakeme neticesinde bu adam . 
mücbbed küreğe mahkum edilmiştir. ı 

Krrmızı Marks da bundan iki ay ev. 
ve1 gizlice gelmiş oldu&ıu Pnristc çete. 
ye mensup bir Fransız taraf mdan öl. 
dürülmüş olduğundan, senelerce müd. 
de le Londra ve Paris şehirlerinde 
ya!)madığı r.czaleti bırakmıyan meşhur 
bir çete imha edilmiş bulunmaktadır 

Kırmızı Marks haydud olmasına 
rağmen hem Fransız. hem de !ngiliz 
polisinin afyon kaçakçılarını ihbar e- I 
den bir casusu idi. 

,, ~, 

Muhallebi evi IstiklAl 
caddesi No: 173 Saray 
sineması karşısında 

• 
ın en 111 

büyük 
mulıaJlebicisi 

açılmıştır bir 

ve en 

kAfidir o 
zıyare 

der 
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ltnb·~u Necdete o gün sıkı sıkı 
1 ettiler· ' . 

ttlec Akıam yemeğine misafir 
ottırıı:ıek. Sofra.da bizimle beraber 
11

011 ana müsaade ederiz amma, 
\l Ver b k 

e~· • unu ver!,, diye arsızlı 
ıytcekaı'n 

Ak . 
dtt k flrn sofra.ya olurdular, Nec
hiç ırk bir buçuk kere ma,alJah 
l\. •ea çıkarmad1 Yemeğin sonu
"" ıe}d'l 
ktıa.h 1 er, tatlı dağıtıldı. Fakat 

alık nı· f' ' d "a.lt 'N ısa ırıer arasın a za. 
ltıJ,

1 

C<:dete tatlı vermeği unut-r. 
N 

dı, stcdet evvela hiç ses çıkarma-
- ~ra ~İr aralık ıöyle dedi: 

1 
~n· ernız tabak istiyen var mı? 

tın tabağını temiz kaldıda !... 
1 

- Emriniz vechile teslim oUJ.uk! 
- Ne demek! Ne haltettinizt Ben 

teslim. bayrağı çekmedim, çamaşırı ku 
ruması için astım! 

::1 
I 

" 
~1 ,~ ~ 

Gülhane bahçesindeyiz, saat 
akfamın sekizi olmuf. Sıralar
dan birisi üzerinde bir sarhoş u
zanmıt yatıyor. 8P.kç; yaklaştı, 

sarhoşun haline acıdığı için ;htarr 
nezaketle yapmak İstedi , adıımca· 
ğızı omuzuna yavaşça vurarak u
yandırdı ve: 

- Haydi arkada~, dedi. kapıla· 
n kapatacağız. 

Sarhoş gerindi esnedi ve t'evap 
verdi: 

- Pek ala! Kapayıp yalnıı gü
rültü etmeden!. .. 

-·~~- tr;~· -... ......._ ........ 
~ .... ___ ..._ ' a· 

.__ _. ... - """- - Bir dakika dur da yukarısını ın--=: ...- --~,-'-
.J ........,-.. -.., ,,, ~ liycyim. Vst kattaki adam yatarken 

..... ~ ~ t k 
~ "-~ gene ayakkaıbsınt hızla yere a ara · 

t> - gürültii yapmak nezaketsizliğini gös- . 
1

_ ~ b~ 
, ll1''t radyOStma karşı 1.-ullanma:k~u:·:::er:e~b:i:r~i=ld=ç~ic:a:t~e=t:m:e:k~l&ı::m!-~~ter~dı~· g~a•l•ib~a~!~,r----~-----~------==~-, 
s,~-Dıl ırama ını 

d'İf U 
0ı.ıon, Mit onu o gün biraz 

tlteli D"' d"" • ....._ N .or u. 
, S e "ar, ne oldu? 
...... r .. t·rna. baı rma gelenleri ! 
......_De lleldi? 

tittı. 1( eminden bizim eve gitmiı
llıUtıa, arımı yabancı bir erkekle 
duttt. 'ebetsiz bir vaziyette gör-

' t .. N ' ......_ C · e yaptın. 
ltba.n, eplerirni aradım, aksi gibi 
''l'dr Ca.trı Yanımda yoktu. Eğer oL .... 

t'\l;: Ne Yapardın? ikisini de VU· 
uydun? ...... 'Y • 

b,tlcr :k, \'\ırınazdım amma. ya

~'t-. ~ ahlı karımın yanından so
' b 

0"ardını ! Çok hiddetlenir· 
elki d k .. f d d. ' e u re er un. 

---------ı 

' ' ...... 

Kitapların tarifile yüzme öğrenen adam! 

il 
Kadııı - Kahı·e pişirmek için odun 

kesmene lü::um kalmadı. Kamine.tc .. 
mm ispirtosımu buldum! 

.,..... 
- Piyese nazaran bu ~işman artist 

a,lıktan ölen bir kadındır!. 

lb@\f (ğJ <C© lf'C lYI li'i) 
lfl) lYı ~'le es n 

Loyd Corç vaktile kadınlara 
mebus olma hakkr verilmesini mü
dafaa eden ''SufrajE't,, lere müthit 
aleyhtardı, onlar da Loyd Corca 
karsı kin besliyorlardı. Bir gün 
intihabat esnasında Loyd Corcun 
mütemadiyen aleyhinde bulunma
sına sinirlenen bir kadın hatip ba
ğırdı: 

- Eğer kocam olsaydınız size 
muhakak zehir verirdim! 

Loyd Corç sükun~tle cevap ver
di: 

- Eğer karım siz olsaydınız bu 
zehiri maalmemnuniye içerdim! 

Doktor Mazhar Osman Bakır
köy hastahanesinde vizite için do
la~ırken hastahane misafirlerinden 
birinin ufacık bir olta taklidiyle 
lavaboda ''balık avlamak!,, için 
uğraştığını gördü. Hastaların zıd
dına gitmek olmaz, bu sebeple: 

- Nasıl, dedi, epey balık avla
dın mı? 

Hasta, doktoru merhametle süz
dü: 

- Lavabolarda balık olur m1;1? 
Deli misin?! 

Falcı - Ba.şmıza pek yak111da bii,, 
yük bir f eldket darbesi inecek! 

- Bunlar gayet güzeldir, he1n de 
ucuz; bir buçuk liraya bırakırım. 

- Hakiki inci mi bari bunla.rt. 

DiFO&s 
Moiz yolda arkada91 lzak rast. 

ladr. lzakın çehresi ıapaan idi. Ar· 
kadat ı ıordu: 

- Hayrola yahu? Ne oldu? 

- Ne olaack, iflas ettim! 

- N~ üzülüyorsun canm! He. 
pimiz az mı ifli.ı ettik. Tabii ıen 
de daha evvelden bütün mallarını 
karının üstüne devretmitıindir? 

- Hayır! 
- Öyle ise kızma devretmişıin. 

dir? 
- Hayır! Hiç kimseye devret• 

medim! 
Moiz hiddetleodi: 
- O halde azizim ıen iflas et

memi§, çıldırmı§ıın ! 

- Bana be~ lira borç ı·erir misin' 
- imkanı yok, üzerimde ancak üç 

lira var. 
- Pekalci! Şimdi üç lirayı ,;er, iki lı• 

ra da borC1m kalsın! 

- Hizmetçi tam i(ç aydır biziml6 
beraber ... Bir hizmetçiniıı bu kadar 
uzun mitddet yanımızda kalması ~m • 
diye kadar hiç vaki olmamt§tıl. . 
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- Seni beşyUz altına satın alıyorum. 
Parayı da sana peşin verdim! Bundan sonra 
sen benim mahmsıo ı Kondilis ile General Yuvanis 

~~ {~:~::~:.~;.::mhi::.::~~·. ~:~odamda benimle nörüşme<ie ne/dil~ 
- Hayır. 

- Anlamadım. 

- Gitmiyeceksin 1 
- Gitmiyecek miyim? 
- Evet, gitmiyeceksin 1 
- Fakatl 
- Sus diyorum sana, bana cevap ver. 

Sizin hesabınıza nazaran bir insanın 
kıymeti kaç paradır? 

- Bu belli olmaz, evsafına göre. A
dam var on altın etmez, adam var yüz 
altın eder. 

- En yüksek kıymette bir adam? 
- İki yüz, Uç yüz altın. 
- Bundan daha kıymetli insan yok• 

mu? 
- Nihayet dört yüz altın. 
- işte ben de seni beşyüz altına sa• 

tın aldım. Yüzüğün kiymetinin bin beş
yüz altın ettiğini kendin biraz evvel 
söyledin. Bin altın getirdiğin havadis i• 
çin, be~ yilz altın da senin için. 

- ??il .. 

·-Anlaştık değil mi? 
-Yalnız .•. 
- Ha.Yır, ben itirazdan kat'lyyen hoş-

lanmayan bir adamım. Ne dersem o o
lur. 

HulagCtnun gözleri birdenbire parla• 
dı.: 

- Benim sözüme ve karanına ancak 
bir tek şey mani olabilir. Hayır, zannet"' 
tiğin gibi Allah değil, fakat ölüm. Ya 
bu sözlerimi kabul edersin. Yoksa seni 
derhal gebertirim. 

Yahudide biraz evvelki sevinç hiç 
kalmamıştı. Bilakis korkudan rengi sa
rarmış, tirtir titremeğe başlamıştı. Hu· 
ligli devam etti: 

- Bununla beraber ben doğruluktan 
kat'iyyen aynlmayan bir adamım. Seni 
yanımda esir olarak tutuyorsam bu sırf 
senin menfiii'tinın icabrdır. Sen dünyada 
hiç kimsenin bilmemesi l!zımgelen bir 
sırra vakıfsm. HulagCtnun kızı, bütün 

dünyayı titreten bir adamın kızı çalına· 
maz. Buna cüret edilemez. Hulagil bu 
züle tahammül edemez, anlıyor musun? 

Fakat maalesef hakikat budur. Benim 
kızımı benden çalmağa muvaffak oldu· 
lar. Ben bunu öğrendiğim zaman kalbim 
parçalanıp ölmedim. Çünkü bir anda in• 
tikam denilen müthiş his derhal yüreği• 
mi kapladr. Bütün hırslarımı, bütün si
nirlerimi bürüdü. Ve beni ölümden sa· 
dece bu his kurtardı. 

Bu sırrı gizledim. Herkesten gizle
dim. Hatta karım Dokuz hatundan bile. 
Karakurum tahtında oturan ağabeyim 

Hakan Mengu Handan bile. Kardeşle
rim, çocuklarımdan bile. 

Kendimden değil, fakat ismimden, 
şahsiyetimden utanıyordum. Ben ki dün 
yada hiç bir şeyden utanmış, hakir ol· 

- Hulagiınun kızı Gökbigem esirci pa- O . ' , 4§ . " 
zarında satılıyor! diyecek. Türk halkı sevincinden için için kay-( mesini söyledim. Biraz sonra kapı açıldı. r,eçtun. Yunanlı zabitlerle ıeın~5 

Buna ben hayır yalnız ben değil, bil. n~yordu. İr~. _pun.tolarlarla ~e~gün yeni İçeri iki kişi girdi. Bunlardan biri reıc.· sinin bana verilmesine birdenbl~ 
tün Türk alemi nasıl tahammül edebi- bır zafer muJdesı veren mıllıyetperver mi elbise giymiş iri yarı bir asker mıştım. Tesadüf, beni gene !1'I 

1 k 1 
. oJll. 

lir? Hayır, hayır bu olamaz ve olmıya- gazete er apışı ıyordu. Karşı tarafın olan General Yuvanis diğeri de sivil bir mevzuun üzerine sevketını§ 6fl 
caktır. Ben her şeyi yapacağım. Elim• ağızlarını bıçaklar açmıyordu. Düşman· elbise giymiş olan miralay Kondilisti. Bu iş, bizim saha için ııras:na ~~ 
den ne geliyorsa esirgemiyeceğim.İcap ların ve düşmanlarla birleşen ekalliyet· Kondilisin bermutat meşhur bıyıkları ehenuniyetli bazı vaziyet ve lı•~ çY lt 
ederse bütün dünyayı karış karış araya· lere mensup kimselerin suratından dü~ yukarı doğru kıvrılmış, geniş omuzları anlaşılmasına yardım edebilird

1
·• 

cağım, fakat elbette günün birinde kı" şen bin parça oluyordu. Artık, herkes dar elbibesi içinde gerilmişti. bu fırkacı askerlerin politikacı~~ 0ı 
Y d d ·· ·d· k · · v · ı .,ııifl zımı ölü veya diri ele geçireceğim. o unan or usun an umı ı esmıştı. e Kendilerini ayağa kalkarak karşıla· tile kendi hükumetlerinin a e, . f 

zaman, ah o zaman.. nizelosun Mcgalo ideası ile beraber tn- dım ve yer gösterdim. Bu iki Yunanlıyı tutarlarken bana bir takıın ıniil'.1~ ~ 
·1· • t 1 ~ k · · ·· datıı!ill Hulagunun sesi şimdi gök güler gibi gı ız ımpara or ugunun şar sıyasetı u· birkaç defa Kolonel Balların yanına gi- rı ifşa etmeleri pek ihtimal ıtl' 

~ıkıyordu: zerindeki ihtirası da Anadolu toprakta• rip çıkarken görmüş daha mühim di- şeydi. Yerime oturdum. I-JoŞ bCJ 

- İntikamım pek müthiş olacak. Kı- rının bağrına bir karayılan gibi parçala• ğer işlerimden fırsat bularak bunların ra sözü ziyaretlerine gctirdizn:. · 
·• ··1 ·· t·· sıı1 

zımı benden çalmağa cüret eden zavallı· nıp gomu muş u. ziyaret sebeplerini öğrenememiştim. - Ne arzu ediyorsunuz. 
nın vay haline ı Onu ne yapacağımı pek Yunan hükumeti beynelmilel itibarı- Maamafih kim olduklarını biliyordum. meğe hazırım. ~ 
iyi biliyorum. Ondan müthiş bir intikam nı çoktan kaybetmişti. işte bugünlerde Bilhassa General Yuvanisle Bursada ev- Miralay Haring ile Bursada~ 
alacağım. 1ntikamımm dehşetinden istanbulda bulunan bazı Yunan ricali velce anlattığım şekilde şerefyap ol- ni ziyaret ettiğimiz General 'f ıJ !il 

yerler sarsılacak, gökler delinecek ı ve kumandanları İngiliz ordusunun bu· muştum. Onlar, geniş kanapeye yan ya· ni tanım·ştı. Nasıl tanımasın. '{ıl•ı 
d b 1 ·· ·11 · · k k · ~ ıarı11 Ve o zaman seni de cellS.da verece• ra a u unan mumessı erını sı aı zı- na oturdular ben: dusunun bütün harekat plan 

ğim. Sen de öleceksin f o zamana kadar yaret ederek tezelzüle uğrayan nüfuz -Bir dakika müsaadenizi rica ede"' cut kuvvetlerini saatlerce b8ııJ 
bu işin sonuna kadar yanımdan bir da· ve itibarlarmı düzeltmeğe çalışıyorlar- rim. ettirmişti. 
kika bile ayrılmıyacaksın ı dı. Yunan kumandanlarının çoğu Kolo· diyerek Kolonel Ballarin çalışma o- Sualimi o karşıladı: tf 

Hakikatte kızımı hangi canavarın nel BaJlari ziyaret ediyorlardı. Görüş~ dasına geçtim. Ballar arkası kapıya dö• - Zannedersem, sizi eskide!! 
çaldığını bilmiyor değilim. Biliyorum. meleri hazan saatlerce sürüyor, oradan nük bir halde oturuyordu. rum. fi~ 
Bunu yapan Aykut adında bir haydut- Harbiyeye gidilerek müzakerelere asıl - Beni emretmiş siniz. - Evet, Miralay Haring ile 
tur. Kızımla arasında bir macera geçti" kumandanlrk karargahında devam edili- - Sana iki kişi gönderdim. ziyaretinize gelmiştik. ,~ 
ğini zannediyorum, Bana ve kızıma yordu. - Evet içerdeler.. - Tamam, hatırladım. pe~, f 
yaklaşabilmek cüretini gösteren bu a· İngiliz kumandanlarını sık sık "ziya· - Onları tanıyor musun? mandanberi İngilizlerin yanın 
dam korkunç derecede cüretkar bir de- ret eden Yunanlılar arasında Miralay - Bir tanesini iyi tanıyorum. Diğe- yorsunuz. .

11 
liden başka bir şey değildir. Kondilis de (geçenlerde kalb sektesin• rini birkaç defa sizi ziyarete geldiği - O zamandanberi Kolonelı 

Çünkü kızım kaybolduğu gece 0 da den ölen kral naibi General Kondilis) zaman görmüştüm. tindeyim. . ı~fı 
ortadan kayboldu. Herhalde bu alçak vardr. - Eveti Uzun boylusunu tanırsın. - Çok güzel! Bu mevkiiniS ~ 
adam kızımı bahsettiğin esirci kambur Miralay Kondilis, Venizelistti. Ve o Miralay Haring ile Bursaya gittiğin za- nezdinde kazandığınız emni)'e~ j 
Reşide satmış olacaktır. Görüyorsun zaman iktidar mevkiini ellerinde tutan man cradaki Yunan cephesi kumandanı mada bir delildir. Miralay da bl~ ti' 
ya malCtmatım senden çok geniş. Ve ben kralcılara karşı aleyhtar bir cephede idi. Diğeri miralay Kondilistir. Rütbesi• görüşmek üzere gönderdi. Fa~ll ~ 
günün birinde nasıl olsa hepsini ele ge· çalışıyordu. Kondilis o · zaman, bilhassa ne bakma; diğerinden daha nüfuzlu ve bizim Kolonel Ballan ziyaretı~f, 
!iircccğimc inanryonım. Yunan ordusunda bozgun baııladığı sı- zeki bir zahittir. Politika işlerinde olduk mühim bir iş içindir.Kendisile r· 

Esirci Yahudi bütün bu sözleri titre- ralarda, mevkii iktidarı ellerinde tutan ça mevkii vardu. olsaydık ~ok iyi olacaktı. f 
meler,=öayılmak derecrlerine kadar va- - Jilikflmeti ingtttıferfiFffnarında xüçük - Ziyaret sebepleri hakkında da - Miralay Ballar bugnı:: (' 
ran heyecanlar arasında dinledi. HulagO düşürmek için hiç bir fırsatı kaçırmı· beni tenvir buyurur musunuz? meşguldürler ki maalesef siıııil 
sözlerini bitirdikten sonra bir müddet yordu. Yunanlı miralay, fırkacılık gay• - Ben de onu söyliyeceğim. Bu za• yap olamıyacaklar. ııl' 
sustu. Sonra yanma Alakuşu çağırarak retile yaptığı bu işlerin o zaman düşman bitlerden ikisi de Yunanistanda mevkii - Peki! Ne yapsak, ba~t<' 
Yahudiyi işaret etti: olan bize ne kadar faydalan dokundu- iktidarda bulunan hükumete aleyhtar- devu mu alsak? J 

- Bu adamı görüyorsun ya 1 Bundan ğunun belki de farkında değildi. Biz de dırlar. Sırf fırkacılık ihtirasile bizi her _ Siz bilirsiniz ı Fakat, l<ıJı;ıı';ıll 
sonra benim esirimdir. Yanında daima bo" durmıyor, İngilizleri Yunanlılardan zaman kendi hükQmetlerı· aleybı"ne tah• d H ·· ı:; \ :ır mahrem a amıyım. er tur .... ;ııoı 
gece gündüz iki nöbetçi bulunacak. Ve uzaklaştırmak i~in sistematik bir şekil• rik etmeğe çalışırlar. Bugün de zannedi· vakıfım. Kendileri de bunun 1rc, 
nöbetçilerin bir vazifesi de kendisine de çalışıyorduk. Ve bu çaprazlama te· yorum ki gene bu mevzu üzerinde bizim Hitfen benimle konuşmanız ,~ 
bir kelime söyletmemektir. Eğer her· şebbüsler istediğimiz müsbet neticeleri le dertleşmeğe gelmişlerdir. bulunmuşlar. Binaenaleyh, arz:ıJ 
hangi bir şey söylemek isterse derhal vermekte de gecikmiyordu. - Bendenize gönderdiğinize göre on· ·• sizi dinliyebilirim. ~ııf) 
üzerine hücum ederek dilini kesecekler- Benim Knpiten Benetle konuştu- ları ben dinliyeceğim. ( Devotfl~ 
dir. Sözlerime dikkat et! Bu adamın ağ- ğumun ertesi günü, öğleden sonra odam - Ben şimdi çok mühim bir iş için ------------ ~I 
zından bir tek kelime duyan adam der· da çalışırken kapım vuruldu. Nöbetçi Harbiyeye gideceğim. Bu sebeple kendi s bil 

hal öldürülecektir. sözlerimi anladın İngiliz polisi içeri girerek §Unları söy· lerine seninle konuşmalarını tenbih et• Göz H eki rtl 1 

değil mi? ledi. : tim. Sen kendilerile görüş. Söyledikleri· D ç: •• k ·· Ertafl 
- Tamamile saygılı başbuğ 1 - Kolonel size bir Yunan generali ile ni dinle .. Eğer bu mevzu haricinde baş- r. .,. U ru d r!"' 
- Maamafih kendisine iyi yemekler bir miralayı gönderdi. Siz kendilerile ka bir şeyden de bahsederlerse gene bil.

1 

Cağaloğlu Nuruosmaniye c.t ~dl) 
ve içkiler verin. Her istediğim zaman görüşeceksiniz. Sonra, Kolonel Ballar diğin gibi idare et. Benim namıma icap (Cağaloğlu Eczanesi ya~ir· 

·· b'l · · b 1 1 Sa!ı günlerı -. .. ccnnoen da onunla göruşe ı mem ıçın onu en•ı sizi çağırdı. Yunanlı kumandan ara gö- edeni yap ve herifleri bugünlük sav!., 1 

den uzakta bulundurmayın. rüşmeden evvel kendisini görünüz. Kolonel Ballar Harbiyeye gitmek U·lill•• Telefon. 22566 

(Devamı var) Nöbetçiye misafirlerin içeri getiril- zere ayrıldı. Ben de ara .kapıdan odama 
~ ı" 

~~=::=:~~==~~~~~~~~=:=~~~=======~~~~~~~~~.~~a-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sdi~ 
neşeli ve nazik tavrile misafirlerini - Hayır, hayır. Olmaz!. Sana Neşeri kaçmıştı. 'Sonra kfJl cİ 
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Ferruh Bey, elini başına götürdü. 
Kelimeleri tartarak: 

- B4gün bir mektup aldım, taah. 
hUdlti.. Anladın mı kimden, o men 
hustan, yirmi scnedenberi ic:mını 

işitmemiştim, öldü sanıyordum. 
- Ölmemiş ha! 
- Ölmemiş ya!. Hem üstelik bu-

raya köye gek}i. Benden para istedi. 
Verdim. 

- Şimdiye kadar nerede ımiş, ne 
yapmış? 

- Bilmem, sormadım. Yeniden fe. 
na fena şeyler işitmekten korktum. Ne 
ise gitti Bir daha E!elmiyeccğini vaad 
etti. tnşaallah yaşadığım müddetçe 
artık onu görmem. 

Altşam olmuştu. Misafirler bir 

bir gelmeğe başladılar. Uşak ıelip ha. 
her verdi. Doktor parasını cebine yer. 
leş tirdi: 

- Pek geç ke.lmağa nivetim yok. 
Hem üstümde para varken tenha yol. 
larda.ı geçmek istemiyorum. Hem de 
yarı::ı erkenden bir hastam var. 

- Beni görmeden sakın gideyim 
dem.!. 

- Merak etme! 
- Birlikte çıkarız. Seni y.1lun ağ. 

zma kadar tc§yi ederim. 
- Ne hacet canım. 
- Yok ben de hiıaz yürümek, ka. 

famı dinlemek istiyorum Çok a~a. 

bım bozuldu. 
- Hakkın var! 
Dı~da Ferruh Bey her zamanki 

karşılf..dı. Herkes pür telilş kılık de. söyledim ya benim de asabım bozuk. ladı · ttı· • t 
ğiştirmekle meşgul~lii Giyinenıer renk sükuna ihtiyacım var. Şöyle seninle - Allah Allah ne oluyorıl 11sıı' ..ı 
renk bahçeye yayılryorlardı. Meşale. biraz yürümek istiyorum. lerce ı:-abrettim de şimdi rni uı ı41 

. ler yanmıştı. İnsan sanki giizel bir si. İki erkek kol kola arka kapıdan lüm kalmadı?. Hem ne ı;c 8 ~ 
nemı. parçası seyrediyormuş gibi olu. kırlara doğru çıkıp gittiler. Şadiye geleceğimi biliyor 8111e tıil/ 
yord.ı Nihal onhrı gözlerile takip ediyor gün. hangi saat olduğunu Jli''i· 

Ferruh Bey karısına yaklaştı: du. Ortadan kaybolduklarmı görilnre Telgraf <;ekmt>dim ki! Dnbfl ' 
- Nasıl, -nemnun musun ~üzelim? ke di de hemen ı:ııvıştı. Portmantoda zel bir sürpriz olnrnk. ~ f p 
Nihal cevap bile vermedi. Koca. asılı duran siyah bir mantoyu üc:ıtüne Yold.a bir kaç ahbabına.re-= r!'~ 

sının muhabbeti onu iz'aç ediyordu. attı ve karanhklarm arasından tayin Saç ve bıyığını tıraş ctmı9ı ttıt>ıJ ı 
Ara sıra da başka sıcak bir ses ku. ettiği yere doğru sık adımlarla yürü. yanrr.ıştı. Onu kolay kolııY il~~~ 

lağına doğru fısıldıyordu: meğe başladı. yorlardı. Selamına soğuk 50
"' .ı 

- Seni seviyonım ! _ ·.l: _ kabe:le ediyorlardı. t{1r7 

Bu Mahirdi. Genç kadının bütün Vapur, yanaşır yanaı;:maz, Celül te. - Çok değişmişim gıılibli' Af' 

vücudu ürperdi. ~0zleri mahmur!:ış. laşla bakındı. Kalbi çarpıyordu. Şim. ler beni tanımıyor! ·ıe).\ ~~ 
tı, tludaklarını kıpırdatmadan yavaş. di, ciraz sonra sevgili karısını, ku. Trende bir bildiği bir ~~tiit1 1 ~ 
ça mukabele dti: caklıyacak, ilci senenin müdhiş basre. dil. Bu, köylerinde otura~ .c}i fft~ 

- Ben de!. Unutma saat 10 da tini, <;ektiği zahmetlerin ıztırabını carı Rifat efendi ve haremı~ l 
harab değirmende! onun glizel yüzünü görerek unutacak. yanlarına yaklaştı: :scJJ r\~ 

Biraz ötede doktor, Ferruh Bey. tı. Şadiye mutlak bu kalabalığın ara. - Beni tanımadınız mı? .:crJ~ 
den müsaade istiyordu: sınd.ı idi. Kim bilir o da onu nasıl bir evin sahibi Celal. mühe~d~U. oi 

- Doğrus·ı davetiniz fevkalade gü. iştiynkla bekliyordu. Bavulunu eline Adam onu dikkatle sUZ d. bl1 

in1 ı 
zel. ınsan bakmağa doymuyor, fakat alınca hemen rıhtıma atladı Etrafı -· A. . E\·et, evet ş ti 
yetml§ beş yaşında olduğumu unut. gözlerile araştırdı. Çok C!eğişmi§siniz s d 

k~ .. ıftfl J 
maym. Vücudum istirahate muhtaç. - Tuhaf ı;ey, Gelmemiş Acaba Sonra birdenbire u.> 

Haydi Allaha ısmarladık. Sen rahatını çocuklar mı hasta! Yoksa bu sıcakta rek: ,. ~' 
bozma, benim yüzürr.den misafirlerin on!&J"J <;ıkarmak lırtP.mccli bfrakllt'ak - Tanımadın mı? CcJfıl ı;e. 
tedirgin olmasın. Ben yalnız bcşıma kimseyi de bulamadı mı? Hani şu şey.. Kocası! "",) 
giderim. İçinde garip bir ezginlik'\.hissetti. (DeıJatf'I' 
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~.İlksek Deniz Ticaret 
ı~ı.ıMü~ürlüğünden: 

bedtt d ektep lise ve yüksek olmak üzere bet yıllıktır. Yatılı ve 
• ' tt " Mak' . . . ~~. · '-layesi tecim gemilerine kaptan ve amıt yelı!Jlır· 

~-M tııı 0~ ektebin yalnız liıe birinci ıınıfına talebe alınır. Bunla. 
dq h~ektebi bitirmi~ olmaları on beşten küçük ve on dokuz. 

3 k olınaınaları prttır. 
ltıtkteh "Yazılma iti için pazarteıi, çartamba, cuma günleri 

• 4 .:. ~aı vurmalıdır. . 
ljdallt •teklilerin mektep müdiriyetine kartı yazacakları ıs· 
dipt01ltl'tıeferine hüviyet cüzdanlarım, aft kağıtlarını, m~ktep 

~ dikli i ~larını veya tasdikli dip!oma suretlerini ve poli"Sce taı· 
,ı lala11 )'ı hal kağıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik im· 

tektir 
111 "e dört taneveaikalık fotoğraflarım ili9tirmeleri ge

s _ Y 
ltk)iler' azılına işi 7 ağustos 936 cuma gününe kadardır. ls
lePlt h 1~ rnuayenei sıhhiye için o gün saat ıekizde bizzta mek· 

6 u unnıatan gerektir. 
~k ,- .Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu gönder· 
dit, 'rtıle nıcktupla mektep müdüriyetine müracaat edilmeli

(3564) 

108NV1SI 

3031M~ 
: ~V~'.>13l. 

Soydan 

Sünnetçi Ahmet 
Meşhur Sünnet çl başı Haleplinin 

torunu 
Sult aıı Ahmet Cağ<ıloğlu cad<lc-.ai 

No. 41 Tel : 20196 \"e 56-37 

Kimyager 

Hüsameddin 
fam idrar tahlili 100 kuruştur. Bıl· 
umum tahliJlt. Eminönil Eml!k ve 

Eytam Bankası karşısında lzz.et 

Bayan Safiye 
Her akşam 

PANORAMA ___ .J Bahçesinde 

................................. 
Türkiye Ziraat Bankası 

Müfettiş 11aı11zetliği ve Şej 
nanızet /iği nıüsabaka 

iıntihiınz 
TUrklye Ziraat Bankasından: _ 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaHakiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettit namzedi 
\."e tef namzedi alınacaktır. 

l ebdilhavaya Giden ·:ııs;t':i:kkA~ı';"k~;akl 
t- V e il Nuruosmaniyedc Şeref sokağın .!ıi 

Bey Hanı. 2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal bilgiler "Mül
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve Jktısat okulumdan veyahut Hu. 
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki ben. 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve lstanl:>ul Ziraat 
bankalnnda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri· 
lerek Ankaraya getirilip s<Szlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 ·- Müfettit namzetlerine "140,, ve tef namzetlerine "130,, 
lira aylık verilir. 

''ak n da 40--42 numaralı kagir konakJ 
ç trik aleti kullananların ehven şartlarla satılıktır. Bôğazaı 

ve Halice fevkalade manzara, yirınll dikkatine oda ve büyük bahçe. İstiyenlerin 
1. "(az k Nuruosmaniycde bakkal Hafız 
"Olayı ..,1 Öyde geçirmeğe g;den müşterilerin . Nuriye müracaatları. 
~ltt) 1~1 için SATiE, bedava olarak elektrik llua::=ıı=--... --===- " 

Müfettif namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettitlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müf ettişJiğe 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük servislerinde ça· 
lıttırılacak olan ıef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

~dt~t~~in voltajını 11 O dan 220 volta tebdil 
~~ıni bildirir. 

c,dd U!teriler bu aletleri Salıpazarı, Necatibey 
diRt tstndeki Sosyetenin idare Merkezine, veya 
So,~:\ Şubelerine getirsinler. Sayfiyeden dönüşte, 

DOKTOR 

Kemal özsan 
5 - İmtihan programile sair şartları gösteren matbu&lar 

Ankara, İstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebJiir. 

t ayni şeraitle voltajı tekrar değiştirir. 

Urolog - OperaUb 
Bevliye MUtehasaısı 

Kraköy - Ekaelıtyor mağaza&ı 
yanında. Her aün öğleden ıonra 
2 • den 8 • e kadar.. Tel: '1235 

6 - lıtekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 7 / 
936 pazartesi günü akıamına kadar "Ankara Ziraat bankası te(. 
tit heyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile müra. 
caat elmit bulunmalıdırlar. (3967) 

~ .t!AGLDP FAUST~ 
----------------------------------:~ ! l ı. Büaai Löklerkin bu beklen- rakacağmızı umuyoruz. 

'Yen nı··d f" b' d k P d b' d h' İçi u .a nne ır ers verme ar ayan üçüne ır en ılap 

li. ~ henıen üzerine atılmak İltemit etti: 
fınd "-kat kolunun üç arkadaş tara· - Sizi Bastil kumandanı deni. 
il'\ a.n sıkı sıkı tutulduğunu duy· len ıu herifin elinden kurtardığım 

Uf Ye Kalabrm: zaman, bana kartı üç hayat borçlu 
d.,. -..d. Bu bizim kurtarıcımızdır, olduğunuzu vadetmi~tiniz. 

" 1 .. . 
~ t•ni duymuıtu. Üçü birden: 

ontseri de ilave etti: - Doğru, diye cevap verdiler. 
dı -.. Bizi Bastilden bu zat kurtar. - Bu akşam, sizden, vaadin izin 

S üçte birini yerine getirmenizi rica 
ent Malin ise kısaca: edeceğim: Büssi Löklerkin hayatı. l.u-: Ş~valye dö Pardayan ! dedi m bağıflaymız. 

hıq aynı, bir adım geri çekilerek Üç sili.htor hep birden eğildiler. 
~~&_.n fapkasmı çıkardı. Ve: Luvayni bile hançerile, çekmi~ ol· 

dırı1 b ger Papa bile olmut olsay. duğu kılıcını kınına soktu. 
~ 0'l. u aktam bize oynadığınız Luvayni homurdanarak: 
le,rtı Yllndan dolayı elimden kurlu· - Ne yapalım! .. Fakat hidde. 
l>ar:zdını:z:. Ne çare ki,, Mösyö dö timden kendimi tutamıyorum. 
l'e! şa.Ya.n Tnifsmız .. Haydi Şöval- Sent Malin de Şövalyeyi nazi. 
ttta.n· u

1
radan çekiliniz ve işimize kine sel&mlıyarak : 

1 o llıay d d' Sij . ınız.. e ı. - Büssi Löklerki size bırakıyo. 
dıt;1 1

151 
löklerk bir türlü açama· d d ' 

~ l(ap ruz. e ı. 

-.. ının arkasmdan: Pardayan ıakin bir halde: 
~a.nrı ~7aba ben bırakır mı idim - iki borcunuz daha kalıyor, de. lu: •Yorsunuz. dedi. di. 
l'eti•t' ayni, Büssi Löklerke cevap Montseri cevap verdi: 

:r •rdi: 
, -.. G·· 
ıta.l>rn °riirüz .. Azıcık sabret .. Bir 
•Un n ın nasıl kınldığını, bir göğ-
' a.aıl de}" d"v• • • d" 1 lf\ !., ın ıgını tım 1 an ar-

Son 
ra. da ş·· 1 d '" d .. ........_ 8 ·· . • ova yeye on u : 

~ttırıı. Ussı Löklerk biızim nasıl düş 
:t •ısa s· . d k d d B' t hrd ızın e o a ar ır. ı · 

d\I~ h •nı etınezseniz bile,bu hay
aklaınanıızda ıerbeıt bı. 

- Doğru.. Sözümüzü sonuna 
kadar tutacağız. Yalnız size §U na· 
sihatı vermek isterim. Borçlu oldu. 
ğumuz haayttan birini şahsınız 

için saklayınız. iyi edersiniz. Çün
kü bu ak§am zatı şahane hakkında 
çok fena bir harekette bulu;,du· 
nuz. Bu yüzden belki ondan sizi 
öldürmemiz emrini alabiliriz. Size 
hiçbir borcumuz kalmayacak olur-

* = ~- - tn=-- -- ,ca 
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duğumuz bu leziz yemekler yendik kadar gelmit olan Montseri, Sent 
ten sonra herbiri, abaalarına bü. Malin ve Kalabr ve Luvayni idi. 
rünerek birer köşeye büzülüp uy- Bunlar daha ilk gecedenberi, 
kuya daldılar. silahlarının keskinliğini Bü11i Lök. 

Gece olmUJ, ateılerin etrafa yay lrekin göğsünde denemek istiyorlar 
dığı ıtıklar arasında, destilerdeki ve bunu tatbik edebilmek için de 
son katre ıaraplar da bitirilmiş: 1 fırsat kollıyorlardı. 

- Gebersin Hugnolar ! Büssi Löklrek Fransarun mağlup 
- Epernon maholsun ! edilemiyen müthit bir mübarizi ola 
- Kahrolsun Herodun ordiner· rak tanılıyordu. İşte fırsatın geldi-

leri ! diyerek son bağrıılarmı da ta- ğini gören bu dört arkadat Büsai 
mamışlardı. Löklrek hep birlikte hücum etme· 

Kasabanın ufacık kulesi saat yi muvafık görmütlerdi. '. 
onu çalıyordu. Büssi Löklrekin oturduğu ev, bu-

Bu sırada Şartre giden cihetin yük caddenin tam üstünde ve en 
en ilerisinde bulunan bir evde, iki ilerideydi. Alayın. bulunduğu yer• 
adam vardı . Bunlar, samanlıkta den, diğer evlerden çok uzaktı. Bu 
buğday deT.etleri üzerine uzanmış yüzden, burada yapılacak herhan· 
yalıyorlard1. gi bir mücadeleyi kimsenin ruhu 

Yine bu evin alt katında, en mü- hile duymazdı. Dört silahıor, hiç 
kemmcl bir odasında ve güzel bir bir !eyden çekinmiyen adımlarla 
karyolada bir ba~kası daha vardı. işte bu eve doğru yürüdüler Sent 
Bu adam zaman mm meşhur horla- Malin: 
yıcılarmdan Navar kralına taş çı - - Burada olduğundan emin mi. 
karacak derecede horlıyordu. sin? diye sordu. 

Eğer birisi, bu horlaya horlaya Kalabr cevap verdi: 
dalgın uyuyan adamın yanına yak. - Bir saniye bile gözümden ka. 
h•,~ıp ona dikkatle bakacak olsay- çırmadım . Yaban domuzunu inin. 
d1 ,bunun, Dük dö Gizin en parlak de bastıracağımızdan eminim. 
ve en sadık maiyeti zabitlerinden Evin önünde durarak yavaf ses-• 
Büssi Löklerk olduğunu görürdü. le kararla§tırdılar: 

Kilisenin çan kuleıi saat onu çal Montseri: 
dığı sırada bu eve dört kiti yakla§· - Ne yapacağı z dedi . ... 

Bunlar üçüncü Hanrinin en sa· 
Üık adamlarından ve kimsenin dik 
katini celbetmeden alayla buraya 

Sent Mdir.: 
- Onunla ben karıılacağım . de. 

di. 
- Ya seni öldürürse? .. 



Elektrik Aletlerinin 
Tamiri 

Eğer sizde bozuk veya kuilanılmıyacak vaziyette bulunan 
elektrlk aletleriniz varsa; onları derha, Salıpazarda Necati
bey caddesindeki SA TlE Sosyetenin idare merkezine; veyahut 
diğer ıubelerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle işinizi göre birecek aletleri ni~in ev!nizin 
bir kö!esine atıyorsunuz 1 

Bilmiyor musunuuz ki 44 963 No. ya telefon edince SATJE 
sizde bulunan öozuk elektrik aletlerini derhal aldırıp fl:n kı5a 
bir müddet zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette size ia
de eder. 

Siz de bu alet!cri SATIE'ye getirebilirsiniz. 

KUÇÜK TAMİRLER BEDAVA YAPILIR 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf bedeH almrr 

Mikinin KanguruS 
Boksör 

Küçük Çıf ik 

MÜNİR NU 
Arkadaşıar-ı 

Fahire 

ar ındıt 

ETTİ~ 

Refik 11 
Artar 

Her hafta PERŞEMBE- CUMA - CUMARTESi / 
PAZAR Günleri Akşamları 

Konserlerine devam edeceklerdir. Telefon 4199~ 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: ~----------·~mm 
Papliahçe koyunda biri kısmen diğeri tamamen batmış bir p e i s s i s D e p o s u n d 8 

halde bulunan Fenerbahçe ve Yakacık vapurları için en son yapılan 
açık arttırmada verilen "456,, ve "137,, liradan fazlasına talip zuhur 
ettiğinden müzayede temmuzun Z4 üncü cuma günü saat 15,00 e uza. 
tıhnııtır. isteklilerin yaz.ılı saatten evvel Şefler encümenine gelme-

Mevcut kadın şapka levaztmft.tt mevaim sonu dolayısile büyük tenzilatla elden çıkarılf11 '( 

Lez- Panama -Baku -Sizol -Bangkok ve s81 

leri. ( 4139) 

• 3 
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ADRES: Tünel ba§ı Beyoğlu ıubesi : lstikliil caddesi :,_~ı . Mari kilisesi karşmnd No;/J; 

;ıc:;; 
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------------------------~--~------------------------ lntika:mrmı siz alırsınız .. 

Kalabr ile Montaeri ikisi birden: 
t - Pekila .. Öyleyse. Haydi •• de-
ldiler. ~ t 

·~ . ..__. 
Luvayni: 
- Siz deli miıiniz? J\klmızı mı 

ka~ırdınız? Herifin sizi yakalayıp 
Bastlle kapattığı yetişmiyormuı gi. 
bi timdi de, kılıcından mı geçmek 
istiyorsunuz? Luvayni hepsinfo 

yaşça en büyüğü idi. Ciddiydi. Kra 
lm hizmetinde onun katillik iıini 
hakkile yapanlardan biriydi. O 
mertlikten, merhametten anlamaz. 
Onun için en büyük ahlak hilekar· 
hk, fırsat dü§tüğü zaman da ustaca 
hançer kullanmaktı. 

Diğer üçü, söylediğimiz gibi da. 
ha gençti. Üstelik azıcık da fazile
te meyilleri vardı. Gerçi kralın ba. 
zı düşmanlarmı, karanlıkta arka· 
]arından yapııtırdıkları hançerler
le ahrete gönderdiklerinden ifti· 
har ederek bahsetmez de dğiller. 
di. Fakat ne de olsa bu sanatta Lu
vayninin vasıl olduğu mertebeye 
erişememişlerdi. Ustalarının ken. 
dilerine verdiği bu ıuuihat karşı· 
sında hoyunlarım eğmekten başka 

ne yapabilirlerdi? 

- Pekala ne yapalım? 
- Basit .. Bu da sorulur mu? 

Onu, aeni Dük istiyor diye çağrr. 
tır, elimize hançerlerimizi alır, çı· 
icar çıkmaz da birer usta vuruşla 
canını cehenneme göndeririz. 

Üçü de bu dahiyane bulut kar§ı· 

sında parmak ısıPdılar ve derhal 
Luvayninin fikrini kabul ettiler. 

Luvayni: 
- Eve nereden giriliyor? diye 

sordu. Büssi Löklrek gündüzün 
adım adım takip etmiş olan Kalabr 
derhal cevap verdi~ 

- Öteden .• 
Ve ilave etti: 

- Beni takip ediniz!.. 
Kalabr hemen bir keçi yoluna 

saptı. Asıl caddeden yirmi adım 
kadar uzaklaşır uzaklaşmaz bir 
çitin üzerinden pire gibi sıçradı. 
Otekilerd de Kalabrı takip ettiler. 

Şimdi, gübrelerle kaplı bir avlu
da bulunuyorlardı. 

Demin içinde iki kişinin uyudu
ğunu söylediğimiz samanlığı geri
lerinde bırakmışlardı. 

Sağ taraflarında ahırla kümes; 
önlerinde ikiye ayrılmış ev, daha 
doğrusu kulübe vardı. Bu kulübe
nin oldukça büyük bir ev olan sağ 
bölümünde ev sahipleri bulunuyor. 
Solundaki tek odada Bügsi Löklrek 
yatıyordu. Burası fakir bir köylü. 
nün misafirjne tahsis ettiği dairey
di. 

Kalabr parmağile kapıyı göster
di. Luvayni homurdanarak: 

- Pencereden kaçıp kurtulabi-
lir. dedi. 

Kalabr: 
- Pençere yok, dedi. 
Filhakika, pençere denilen şey 

o zamanki köylüler için bir ihtiyaç 

değ il bir ziynetli. Hemen her ku·, hemen duvarın dibinde duran 1'"' 
1 

lübede kapı ikiye bölünnıüştü. I Jabrın yanına çekildi. 
Hem odayı aydınlatmaya, hem de Büssi Löklerk böyle şeylere.-1'! 
havalandırmaya yarardı. Havalan- k.mdı. Katiyen şüphelenmenıitt~ 
dırmak için de kapının üstünü aç- Dört arkadaş ellerinde hançerler'' 
mak kafiydi. le bekliyorlnrclı. 

Luvayni: Birdenbire Büui Löklerkin 1'" 
- O halde çok mükemmel.. pıyı açmaya çall§tığım duydul~t 

Fakat dikkat edelim .. dedi. Tam bu .sırada bir adam, gaYe 
Dördü de hançerlerini çektiler. sakin, ve tabii bir sesle: 

S M . d di· ent alin ile Montseri kapının - Bonsuvar efendtler, e . 
ıolunda duvar boyunca dizildiler. Bastil, kumandanı lUtufkar Bii5~• 

Büssi Löklerk görünür görün. Löklerk cenaplarını öldürmeye~ 
mez üzerine atılacaklardı. zırlandığınızı görüyorum. ~ 

Kalabr ıağ tarafta durdu. Kapıyı açmaya çalııan Lökler 
Luvayni bu hazırlığı memnun bu konuıuşu iıittiği için: 

bir hakı~la tetkik ettikten sonra - O! O! Ne oluyor? dedi. 
kapıya kılıcının kabzasile hızlı Kont Luvayni: 
hızlı vurmaya başladı. - Gammazlandık ! diye ba~•f' 

Ay hemen hemen küçülmüş bir dı. 
haldeydi. Böyle olmaıınn rağmen Üç arkada§, samanlığın kapısıt'' 
yine ortalık aydınlıktı. dan cıkan ve kendilerine bitdflP 

• 1 ı· 
Luvayni: eden bu adama hançerlerini ke. 
- Bana bakın! Mösyö Löklerk ! rarak hücum ettiler. ~ 

diye bağırdı. Şapkasını elinde tutan bu ad& 
İçeriden bir ses: ilerlerken: 

- Kim o? diye cevap verdi. - Bonsuvar Mösyö dö Kalııbt'• 
- Çabuk olun. monsenyör sizi bonnuvar Mösyö dö Sent Malif1• 

istiyor. bonsuvar dö Monberi ! diyordll· J" 
Büni Löklerk homurdandı: Kalkan hançerler indi. Üç de ~ 
- Monsenyörün de canı çıksın! kanlı durdu. Geri ueri çekiJc:re 

Hey ha.na bakın!.. Azıcık bekle- hürmetle selam verdiler. Ayırı 1ı;; 
yin .. ~iyiniyorum. fif ışığı bu sakin ve aynı zaınaıı ıf 

- Hayır, İıa.yır.. Me,ıevili de cü.ı ei:1i adamm yüzünü aydınlattı' 
uyandıracağım, onu da istiyor. Ça. tı. Üçü de kartılarındaki ada'll11 l'' 
buk olun.. nrmı§lardr. · 

luvayni, bunu söyler söylemez Luvayni bundan bir şey anlaııı'' 
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Sepet ve 
şc=ıı t:>ka sat:mak 

~ Mcksikada se· 
pet ve örgülü 
hasır şapk:ıla -
rı nasıl satarlar 

1~~.a. ıiliycr musunuz? 
!csimd e gördüğü
ıüz gihı bir k:ıclm 
oütün bunlan vücu 
dunun muhtelir yer 

ıerınc takar: şapkaları da kafası 
na geçirir ve şehrin sokaklarını 
yükü ile clolaşara'k satış yapar. ... 

Slllnd.r :şapknu . kızıar 

Almanyamn ıha 

zı dağlık ·mın -
tak:alarında kız 

lar p a ,z a r 
günleri sokağa 

çıktıklan ,za • 

man silindire 
benziycn şap • 
kalar giymek • 
tedirler. 

... ... 
Otomatik duf 

İngilizler oto .. 
matik makine -
ye büyük bir 
rağbet göster -
mcktedirler. in• 
gilter.cnin her 
taraf·nda sokak 
larda yiyecek, 

sigara, şeker;. lavanta. pul 
ttaş b:çağı sa~n otomatik .ma 
k'incler vardır. Son zamarilar.da 
bunlara .ilaveten bir de duş maki• 

nesi konulmuştur. Bu makineye 
bizim paramızla b~ kuru:! attı

ğınız takdirde mükemmel bir 
duf alabilirgjniz. ... 

Ma~m..,, ysvrusu 
Londra. hayva
nat bahçesinde .. 

' 
cJ5 

' 

~ 

ki Şempanze 

maymunu bir 
yavru doğur -

muştur. Gül 
ayında· doğduğu 

için ya~"ruy.ı Ro 
sie adı verilmiştir. Çocuklar may 
munlan ziyaret etmeği çok sev
dikleri için, Rosienin istirahati 
ni temin maksadile hayvanat bah 
çesi müdürlüğü hususi bir kafes 
yaptırmıştır. 

1 
' 1 

Fayda il 

Amerikalı Zaro 
ağa Oldu 

Amerikanın en ihtiyar adamı o 
lan Salamon Rickner geçenleX
de 115 yaşında ölmüştür. Ameri 

kalı Zaro ağa Hk şimendiferin iş
lediğini görmüş Amerikada köle 

liğin ilgası için yapılan mücade
leye iştirak etmişti. 

* '* {( 
fp2k bile-Ol ne :kadar 

ipek örer 
,Bir ipckböccği bir, kozada tak 

rlbcn-800 yüz· metre ipek tel Qr

mektcdiı:. 

'} .. ~ 
Rt!"'- dejı.-.ren ku• 

l\merikada ya • 19 C. ıyan bu ku§ ~ .senede iki defa 
renk değiştir • 

mekteclir İlk baharda bembe-

yaz olan bu kqun tüyleri kışın 
'"imsiyah olmaktadır. 

1} lf.. ~ 
G•rJ_p , bir oyuncak 

~~JAıl 
. 

'I:,.. 

Çinliler cgarip bir oyuncak icat 
etmi§Jcrdir. 'Yiıkardaki re· 
simde görüldü ğü vcshile kü-

çüle bir bite .bil y.ük .bir dolap 
çevirtmcktedirler . .Bir bitin kendi 
sinden 'beş misli fazla .ağır.hk çek
tiği bu suretle-sabit olmaktadır. 

-il ):} * 
-.dundan alkol 
,.karmanın yo• 
ıınu hulmU§_ -
!ardır. Bu sur:cl"' 

'le c!a_ ~---n alkolün kilosu 10 
kuruşa mal olacaktır. Bundan 
sonra Almanyada otomobiller 
benzin yerine bu ucuz alkolü kul 
}anacaklardır. 

V®~lIDWJilk . 
AMCA VE KÔPEGI 

J1DM@l1Moov 

Bilgiler _J 
Piyano nasıl 
muhafaza 

edilir? 
Tuhaftır ki, evinizin kıy-

metli bir mobilyası olan piya -
no ekseriya fena muhafaza e
dilir. 

Piyanoyu .katiyen duvara 
dayamamahdır. Bilhassa soka
ğa karşı otan duvarlar daha 
fenadır. Rutubet, piyanoyu ta
mir kabul etmiyeoek derecede 
bozar; 

Piyano, ate§e veya kalörif e
re yakın; bir yere de konulma
malıdır~ '.Çünkü fazla kuraklııt 
ta rutubet kadar zararlıdır. 

Piyanonun bulunduğu yer çok 
sıcak olursa klfıvyeyi açık bı -
rakmalıdır. Tuşların rengi sa -
rarırsa oksijenli suya batırıl -
mış bir bezle bunları silmeli -
dir. 

}} ~ ~ 
Kuvvet ve 

kadın 

.ı(adınlar arasında kuvvet tec 
rübesi yapan bir bayan duydu' 
nuz mu? 

- Evet ıbu kadın Xeti Sandvl. 
na isminde bir Lehlidir. 

Sivri çiviler mıhl8llIJll§ bir 
masanın üzerine yatıyor ve 80 
kilo ağırlığında. b'ir 'ÔI'SÜ kanır" 
na oturtturduktan sonra üç ki• 
ı§iye ağır balyozlarla vurdurıt' 

yor. Hintli fakirlere taş çikar • 
tan. bir kadın değil mi? 

Kabadaylllk 
Ahmet - Hem bana meydan 

okuyorsun hem de korkundan 
kaçıyorsun değil mi? Biraz evvel 
bir kolun arkanda bağlı oJauğu 
halde beni mağlüp. ·edebileceğini 
Söyliycn sen değil miydin?. Şim
di niçin kaçıyorsun? 

Mehmet - Kaçmıyorum ki ... 
Eve gidip bir elimi bağlayacak 

ip bulup geleceğim .. 
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ŞEN FIKRALAR ı· 1 Küçük 
_ _ :H i k a e Ellnı ısarrnış Bulunmuş -Y · 

Doğan - Anne, çocuk Dalgnı şoför 
bizim dişçi Şoför Ali bir gün erkenden 

~ 
muayenehane • evinden çıkar garajdan taksisi-

sinde 'bağırt• ni alır ve müşteri aramak için 
madan, ağntma Taksimde durur. Bay Cabi de 
dan tedavi ohr telsizde bir işi olduğundan os· 
nur,, diye bir maniye istasyonuna acele git· 
levha asmıştı, mek ister ve Alinin taksisine 

gördün mü? 

- Niçin soruyorsun, 

çekerken acıttı mı? 

dişini 

- Hayır, fakat parmağını ısıX-

dığırn zaman müthiş surette ba• 

gırdı da.. "' ... 
Beraber yemek 

- Bugün be .. 

W 
nimle yemek ye 
mek ister misi• 

niz? 
- Memnuni -

yetle dostum! 
- O halde karına telefon et 

bugün öğlen yemeğini evinizde 
• yo 1 

yıyecegım ... ... 
Nasıl ağlanır? 

- Utanmıyor • 
musun? Sekiz 
yaşında bir ço
cuk böyle ağ • 
lar mı? 

-Dokuz ya• 
şındaki çocukla 

tın naSil ağladıklarını söyle de 

ona göre ağhyayım . ... 
Neden azmış 

İstasyon lokantasında yemek 

yiyen müşteri: 

- Garson, benim yemeğim 

piçin yanımdaki bayın yemeğin

\en daha az? 

' 

- Bay komiser, 
çocuğu buldum. 

sokakta şu 

Komiser - Tebrik ederim a
zizim.. Evinize göt.ürünüz, bir 

seneye kadar kimsesi meydana 
çıkmazsa çocuk sizin olur 1 •• -Fareleri mi 

t:utacak? 
- Affedersiniz 
b:ıyamm, yanlış 

~
---., kla kedinizi 

~ 
.-urdum. .. Fa • 
.at merak etme
ıin ·, onun yok-,~~~.t ! u~un~ size -~İi • 

n-J •f -:-tırmıyecegım . 
I'- __ 1 _ {adın - De .. 

mek 
sonra 
rimizi 

bundan 
farele • 

siz tuta"' 
caksınız!. -Annesl tenblh eıaın 

~ ,...i 
Fatoş mektepte 
mütemadiyen 

burnunu çeki· 
yordu. Öğret • 
men sordu: 

- Kızım senin mendilin yok 
mu 

Fatoş bir dakika düşündük· 

ten sonra cevap verdi: 
- Var ama annem kimseye 

vermememi tenbih ettiği için cc· 
bimden çıkaramam .. -va~ıy,ı tammı, 

Postacı ihtiyar 

H kadına matem i· 
iaretli bir mek-

~ tup verdi ve: 
K )rkaum, fena bir hnbcr a· 

ıac·aksımz dedi. 
Kadın mektuba bir göz attık• · · · · b trenin• - Sızın trenınız ayın tan sonra: 

der beş dakika evvel hareket C- - Eyvah dedi, yaz:ıyı tanıdım. 
r ölen knrdeşim olacaktır ı. 

biner. 

- Aman şoför beni çabuk 
telsiz istasyônuna yetiştir, der. 

Bizim şoför müşterisini ça-
buk götünnek için saatte 60 ki" 
tometrc süratle yollanır. Tam 
şişlide Bay Cabi aradığı adamın 
yolda geldiğini görür. Ve şoföre 
dur emrini verir. 

Bay Cabi hesabını sorar ve 
46 kuruş olan borcunu ödedil-.
ten sonra otomobilden iner. 

Osmaniyeye kadar daha faz-

la para alacağını düşünen şoför 
Ali bu hesapsız rastlamaya çok 

kı1.ar ve kendi kendine söyle· 
nir dururken saatine bakmak 

hatmna gelir. Saati aranıp da 
bulam:ıyınca.. Müşteri ile he
saplaştığı sırada açık göz müş

terinin saati aşırdığma hükme" 
der. Derhal tersyüzü döner a· 
rabasma son .sürati verir. 

Bay Cabi de işini görüşerek 

yolda arkadaşı ile hastanenin 
önünde· yürürken yıldırım gibi 

bir otomobilin yanlarında dur
duğunu görür. Şoför< Ali eline 

geçirdiği kocaman İngiliz anah'" 
~m kaldırarak Bay Cabiye .• 

- Çıkar saati bakalım. Seni 
gidi! 
Açık göz müşteri diye, çatma 

ya başlar, Cabi de korkudan ve 
şaşkınlıktan basma gelen işin 

farkına varmaya kalmaz şoför 

Ali elini Cabinin yeleğinde du· 
ran saate daldırır çekip aldık
tan sonra bir de tekme atar ve 

otomobile binip süratle gene 
müşteri arnnıağa yollanır. 

Öğle .vakti yemeğe giden bi • 
zim §Oförü karısı Bayan Necla 
ka.r!Jılar ve der ki: 

- Amma da acele evden çıkmış 
sın saatini konsolun üzerinde 

unuttun. Nasıl vaktini hesapla
dın da yemeğine geç kalmadan 
geldin! ... 

Hc.psemahküm 
edılen tto 

Hırsızlıktan zan 
altında bulu· 

l-- • ___ ,,, ~ nan bir şahsı mü 
~(~:?;~ dafaa eden avu 

-. , :;fj lcat m'Jdafnasma 
şöylece başlar. 

- Müekkilim evden içeriye 
girmemiştir. Bunu nize temin 
ve isbat edeceğim. ~le ki: 

- Sokakta dururJı:elı :ıçık bir 
pencere gören mUeklrilim yalmz 
kolunu içeriye daldrrarak kıy

meti olmayan bir iki eşya :ıldı. 
Fakat bu fiili müelddlimin asıl 
kendi kolu yapmamıştır. Kendi 
uzvundan madut bulunmayan 
bir kolun işlediği bir cürümden 
dolayı nasıl olur da mUckkilimi 
mahk\ım edersiniz? 

Hflkim bir hayli düşündük

ten sonra kararını şöytecc ver· 
di. 

- l5te halli pek 2.0r olan bir 
dava! Ve öyle bir müdafaa ki 
hakikaten cürmü i3liyen maz
nun değil. Binaenaleyh, bu cür
mü de kol işlediği için kolunuzu 
iki sene hapis cezasıııa mahkum 
ediyorum. 

Bu esnada maznun sevinç i• 
fade eden bir tebcssiimle avuka 
tının yardımite takma kotu c:ı· 

karıp masaya bırakır, maznun 
mevkiinden iner ve sol kolunu 
sallaya sallaya mahkemeden 
uzaklaşır ve gider. 

Bilmecemiz ... , / ' .... ,. @ "' . ' -. . . ·-
• •X .• 
: ~ J 
• • • .. .. , .. 
• ••• 
·~. . ..... ..... 

• 
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GördUğilnllz ııckil, ortasından titr 
nehir geçen sık cağaçlı bir ormanın 
pll!.nıdır. l{tlçUk Necdet ormanın B 
noktasında bulunan bnbnsınn ycmetf 
n1 göturmck üzere A noktasından 

ltardeşlerlle yoln çıkmış ve dön:llııte 

yolunu bülmak Uzcre g~tiği ycrlere 
kO.ğ'ıt parçalan serpmiştir. Yemeği 

ı.-erdlktcn !!Onm dllnUşte n,.,,,..,., lıe -
ru.rm:ı geldiği zaman o~.,a bir ağa• 
cm U<rtünc ı;;ıkmı§, X noktasında bir 
kaplnnm kend11<'rln<' doğru geldJğlnl 
ı;anntıştar. 

KUçUk Necdet bu mUşkfll ,"BFJ. 
yettcn kıırtuimanm yolunu bulmuş 

''e b.!lba.'>!nm yanmıı <Jllllc>bl1mfşt1r. 

NtıS";,6 

Vojfnı bnllcdculerdcD blrlııcl,ye 

)-azlık blr çift ayakkallr. lklD~ 
bir bur;uk J,rs. Or;Oaca __ ttlr dol-• 

lr&le.m ı•e.rllcc.-f!I gibi n.S'nL'"a 2'00 ~ 
yo de .mlJbtcıU bodJ.>~ d11,PU/acak 

eu: 
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General Campbel iki Hindili" 
nin refakatinde olarak hapishane 
ye dönünce, arkadaşları derhal 
etrafını sararak vaziyet hakkın· 
da malumat istediler. İngiliz ge• 
nerali, Akbar b,irozun sözlermi 
aynen tekrar ederek l c:rkcsin rr.ü 
~leasını sordu. Hapishanede bir 
müddet derin bir sükut hüküm· 
f~rma oldu. Kimse ka t'i bir fikir 
beyan edemiyordu. 

Tam bu esnada Fransız tabibi 
doktor Brun yerinden fırladı ve: 

- 'Arkadaşlar arkanıza ~-

kını,: dedi. 
· Bu sözler üzerine gayri ihti• 
y~ri bir hareketle başlarını çev~· 
ren mevkufların gözleri faitaşı 
mi?i asılmıştır. Doktor Brun ar• 
kadaşlarından ayrılarak bir gün 
eweı .. zehirlenerek ölen İtalyan 
5.,liminin cesedinin kaldırıldığı 

kô,şeye doğru ilerlemeğe başladı. 

Bütünt mevkufların nazarları 
doktor Brunu takip ediyordu. 
. Bu esnada hapishanenin bu 
karanlık köşesinde esrarengiz ve 
korkunç pir hfidise cereyan edi· 
yordu. 

Üzerinde kalın bir örtü bulu• 
n~n İtalyan a.Iiminin cesedi kımıl 
danıyordu .. Bunu gören Amerika 
lı alimlerden biri korkusundan 
bayılmış, Fransız boksörü de ha" 
pishaneden kaçacak yer arıyor· 

. du. 
Bazı mevkuflar baydan AmC"' 

rikatt ile mı:şgul olurken, doktor 
Brun İtalyan alimine yaklaşmış, 
ve cesedi kapatan örtüyü bir ta• 
rafa atarak kımıldanmaya başla• 
y an ölilyü ınuayene etmeğe baş" 
ladı .. 

D iRiLEN ö L O! •.• 
/ Bir müddet sonra doktor Brun 
arkadaşlarına dönerek: 

- Arkadaşımız ölmemi~tir. 

Çabuk biraz ıu veriniz, dedi. 
. General Campbel derhal bir 
bardak su uzattı. Doktor Brun 
İtalyan alimlnin başını kaldıra· 
rak suyu ağzına akıttı. İtalyan 

filimi geniş bir nefes aldıktan 

sonra gözlerini açtı ve dikkatle 
etrafına bakındı. Bir kaç saniye 
sonra: 

- Nerede bulunuyorum .. Siz 
kimsiniz? diye sordu. 

Doktor Brun tatlı bir sesle ce
vap verdi: - . 

- Merak etmeyin, dostlan• 
nız arasında bulunuyorsunuz .. 
Hafif bir rahatsızlık geçirdiniz, 
fakat birazdan her şey geçecek• 
tir. 

- Karım, çocuklarım nerede
dirler? 

- Onlar da yarın buraya ge• 
lecekler, kendilerine haber gön· 
derdik! 

- Sıhhi vaziyetim hakkında 

hükumete ve başvekile mallımat 
verdiniz mi? 

Bu muhaıere cereyan eder. 
ken arkadaşı~, rına yaklaşmı~ 

olan Fransı~ boksörü İtalyan 
aliminin bu ~özlerine dayana.. 
mı yarak ded• ki: 

- Herif ha!R. saçmalıyor 
yahu!. . 

Bereket versin ltalyan ali. 
mi bu sözled işitmemişti. Çün. 
kü Doktor B~ daha yüksek 
sesle: 

- Hükfünete ve başvekile 
malllmat verCik. Bir kaç gün 
burada istir·,hat etmenizi ri. 

ca ediyorlar 

- Memnur. oldum. Öyle 
ise kendilerine haber veriniz, 
iki gün sonr • bana hususi bir 
tren göndeslı.!er ve Romada 
beni karşılama.k üzere merasim 
programı haz:rlasmlD r. 

- Ziz bunlar için üzülmeyillo4 
Biz icab eder. tedbirleri alaca.. 
ğız. Yalnız .1ozlerimi tutmalı. 

sınız ki iki ~ne kadar tama.. 
men iyileşmiş bulunasınız. 

ttalyan alimi mütemadiyen 
söylenip duI"'1yor ve söylendik. 
çe de harareti yükseli~rdu. 

Doktor Brun, bu tehlikenin ö. 
nünü almak Fzere hastaya bir 
iğne vurdu. Beş dakika sonra 
İtalyan alimi oerin bir uykuya 
dalmış bulun .:yordu 

. .rl 
·, 

İyi ama .... Öbürünü neden yapmıyorlar? 
- Şimdi uykum yok .. Sabahları uyanmak için uykusu ağır 

olanlar çalar saat kullanırlar. Acaba akşam uykularını bastır" 
mak için ne gibi bir aıet icat etmek lfızımgeldiğini düşünmü• 

yorlar mı? 

Doktor Bı-ı:n hastayı bir da.. 
ha muayene ettikten sonra ar. 
kadaşlarına döndü ve: 

- Nihayet kendisi de rahat 
etti, biz de. Dedi 

Mevkuflar bu esrarengiz ha.. 
dise hakkında doktorun fikirle
r,ini sordular. Doktor Brun ar. 
kadaşlarmı tı.tmin ederek şu 
izahatı ve!'di: 

- Dün zehirlenerek öldüğü. 
nu zannettiğimiz arkadaş sade
ce bayılmıştlro Nadir olmakla 
beraber böyle hadiselerin vu. 
kuu vardır. !';itekin dün kendi.. 
sini muayene ettiğimiz zaman 
arkadaşımızın kalbi de durmuş. 
tu. Yalnız arkadaşımızın kalbi 
çok kuvvetli olduğundan ve ken. 

disi de bir saniye bile hareket. 
siz kalmadığmdan derhal kuv. 
vetli bir aksü1amelle kalbini ye
niden hareket<' getirebilmiştir. 

Yalnız hadise .:.edrici b ir surete 
cereyan ettiği için, hasta ancak 
şimdi tamamiıe kendine gele.. 
bilmiştir. D:ı!ıa evvel hareki. 
ta başladığı muhakkaktır. Fa

kat biz meşgu~ olduğumuzdan 

buna dikat et.lememişiz. İ§te bil. 
tün hadise bwdan i~arettir. Hiç 
olmazsa on iki sat rahnt uyku 
çekecektir. Uyandıktan sonra 
şayed yeniden konuşmaya de
vam ederse ihinci iğneyi basa.. 

cağım. Çünkü aksi takdirde 
bu sefer hakilaten ölebilir. 

Bu izahat• verdikten sonra: 
Doktor Bru.ı son defa olarak: 

hastayı bir :iaha muayene ettJ 
ve arkadaşlarlle beraberce ses. 
sizce hastann: yanından ayrıldl( 

Bu hiç beLenilmiyen hadis4 
mevkuflar fü:erinde çok deri1

1 

bir tesir yapmıştı. llk heyeca~ 
geçtikten sonra herkes bu ha-· 
disenin tevlid edebileceği netic~ 
leri düşünüyordu. 

Filhakika İtalyan ilim.inin ÖJ 
lümü birgün evvel Hindliler~ 
haber verilmişti. Onlar da' 

şefleri Akbar Firozun emrile ö j 
lüyü kaldırıp götüreceklercm 
İtalyan filim.inin dirildiğini göl'ı 
dükleri zaman Hindliler acaba 
ne yapacaklardı? General Co, 
mpbell bu sualin cevabını vertli. 

- Bana sorarsanız bu h~1 

dise aleyhimize netice ver ece]{. 
tir. Lı:bar Firoz esasen arka. 
daşlarımızm ilminden istüad4 
etmek istiyor ve onları bu mali.' 
sadla kaçırıp buraya getirm~ 
tir. Şimdi ölü bir arkadaşın ~ 
rildiğini haber alınca aramızd~ 
ki alim arkaciaşlarmm ölüleri ' 
didltecek bir keşüte bulunduli.: 
larına hükmedecek ve bu sefer 
bu keşfi öğrenrcıek istiyecektir 

(Devamı var) 

Harflerle resim yapmak 
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KdçUk yaramaz kedilerin sahibi elci b&ya.a güç belA. kedileri ba'baaLo 

nm e'.lnden. kurtarmıJtı. Ve onları uyumaları için gUzel bir yere yatır. 
mııtı. 

Yaramaz kediler bir müddet uyudular. Fakat tam geceyansmda 
uykula.n bltt1flnden uyandılar. Boncuk: 

- Haydi kardeşler, fÖyle evin içinde bir do\ap.lun. Şimdi herkea 

uykuda.dır. Bo\ 'bo\ , \ate&t\tn\z kadu oyna,nz. dedl. 
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bakarlarken bu mahfaza yıkıldı. lçlndek! değnekler ve toplar büyUk bir 
gilrültü ile merdivenlerden aşağıya yuvarlandı. 

Pamuk: 
- Bu gilrültUyU cici bayanm babası duyarsa yandık dedi. Fakat 

daha sözUnU bitirmeden kapı açılarak elci bayanın babası dıpn Çıktı. 
Karanlıkta. doğruca çıplak ayakla toplardan b\rlne ba.stı. Avazı Çlktiltt 
kadar 'oağınrken Uç kedi k oTku\a.rmde.n yukarı fıT\e.d1\ar. C\cl b&ye.nm 
'be.be.al. 8.Yluı.la.rm~ 'ld\.a.1>, P 1>'"-... ~e ""'° gtıo;U~ a.\.ı~~ 
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