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HABERiN 
Deniz gezintisi 1 

\ 

Bedava Hediye 
'\ EDlG ÜN bütün okuyucularına 

birer hediye , ·eriyor. Ankara cadc:e _ 

sindeki idarehanesine müracaat ede
r ek hediyeli kartlardan is te) iniı.. 
Tafsilat bugünkü sayısındadrr. 

Telefon: 23872 27 Haziran 1935 Perşembe Sene: 4 - Sayı 12-J:i 

Tahtından indirilen Habeş imparatoru 

3000 metrelik dağ 
başında, esrar çekerek 

son nefesini nasıl verdi? 
Menelik'in to· 

runu ve bu büyük 
İmparator tara· 
fmdan kurulan 
süla.len.in meıra 
varisliğini iddia 
edip durmuı olaıı 
Lidj Yassu 20 yıl
dan beri mahpus 
bulunduğu Gara· 
mulata hapisha
( Devamı 4 üncü 
•ayılamızcladır.) lm:ıaratorun ıssı.:: d<ıJ/ baı;!annciaki ::indanı 

Kadıköyündeki 
......................................................... ~ 

Gizli tüneller 
Oın n!l<n 'tlYılnlellnlFll ~nırn Hay©laır~a.ışavaıo 

~ n ırD M@<dlaya llJJ;g<aılfil oy©>ıraaa 

Büyükadaya da tünel var mı? 
Muharrlrlmlz gördüklerini anlatıyor 

--~ 

Kadıköyle Büyükacla arasındaki gizli tünelin medhali olduğu iddia 
~ilen ma_hzen, ve mahzenin yerini belli etmek için dikildiği söylenen 

lııllk ağacı ile sanayi mülettifi Daniş ve küçük kızı irfan. 

(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

Şehlnşaha suikast Dört devlet 
yapan olmamış · 

ıran süklin için- arasında 
de ve mes'uttur! toplantı 

Bükreş, 26 - Dış işleri bakanı 
Geçenlerde Mııır gazetelerin -

den biri lran ıahma karşı suikast 
hazırlayan ~i~ şebekenin ortaya 
çıkarı'ldığmı, ve ıuçluların idam e· 
dildiğini yazmış, biz de bunu nak· 
len alm11tık. 
• Dün İran konsolosluğundan bir 
tavzihnııme aldık. 

Tavzihna.mede bu hadise kesin 
"(kat'i) surette tekzip edilmekte -
dir. 

Böyle bir hadise olmadığı için 
büyük bir memnuniyet duyuyo • 
ruz. lranı ve Şebinşabmı, daima 
ıükOn içinde, mesut ve terakki 
yolunda görmek isteriz. 

Titülesko, Laval, Litvinof ve Be -
nes'in iştirakiyle dört devlet ara • 
smda yapılacak bir toplantıda bu
lunmak üzre bugün Parise hare • 
ket etmiştir. 

Doğru mu? 
Kremltn nöbetçileri 

tevkif edilmiş 
Mokova, 24 - Kremlin sarayı 

muhafızı il 20 nefer inkılap aley -
hinde bir şebeke ile alakaları bu • 
lunmak suçiyle tevkif edilmişler -
dir. 

Kaide budur: 
........................................... 

Haftada 
48 saat iş! 

"Cumartesi gtinti ameleye tam yevmiye 
Yerllmell, diğer gttnler de sekiz buçuk 

saat çalışmalı ı ,, 
(Yazısı 2 nci sayf_amızda) 

Japon sü 
bakanına 

suikast yapıldı 
Şimali Çinde 

; in ulusal teşki· 
!atlarının orta • 
d:ın kaldırılma 

sı sırasında 
kMavi gömlek -
ıiler,, teşkilatı • 
na bağlı olduğu 

~:jylenen 12 Çin· 
li tevkif edil-

• ıniştir. 
Bunlar, hem Japon harbiye 

nazırını, general Hayaşiyi, hem de 
diğer bir takım sübayları öldür • 
mek istemekle itham edilmekte -
dir. 

Hristiyanlıktan 
ateşperestliğe 

Almanyada Hiriıti.yanlık aleyhinde büyük bir ceTeyan olduğu maliim· 
dur. HitlercileT, e•ki Alman dinlerine dönmek utiyorlar. Bazıları 

------- ------ atlara tapmak tara/tandırlar. Bazıları da, bu resimde gördüğünü:ı; 

Japon süel uçakları Tiyençin 
mıntakası üzerinde dört saat uç • 
mU§ ve yeni gelmiş Japon torpi -
do muhripleri manevralar yapmıı· 
la'l'dı:r . 

Recep Peker 
Venediğe 

gitti 
C. H. Partisi genel katibi bay 

Receb Peker bu ıabah on birde 
kalkan İtalyan bandıralı Kaznero 
vapuriyle Venediğe gitmiştir. Re. 
ceb Peker, Galata rıhtımında 
Parti vilayet idare heyeti başkam 
bay Hilmi, vali muavini bay Rük -
neddin, belediye reis muavini bay 
Hamiel, Emniyet Clirektörü bay 
Salih Kılıç, Parti kaza başkanla -

. rı ve dostları tarafından uğurlan
mıştır. 

Bay Receb Peker Orta Avrupa· 
da bir buçuk ay dolaş.arak Ağus • 
tos sonlarına doğru dönecektir . 

Vapur Bulgaristandan gelen 
86 Faşist talebeyi beklediği için 
dokuzda kalkacağı yerde on bir -
de kalkmıştır. 

gibi, gece yarıları, büyük ateıler önünde, atqperest merasimi 
yapıyorlar 

Müslünıan Yugoslav 
bakanlar 

Yeni Yugoslav kabinesinclekiMüslüman Bakanlar: Müna-

r~ E ~n N in M ~I kalô.t nazırı Mehmed Spaho ile nezaretıiz nazır Şevki Behmen 
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/ BAY AN LEYLA 
AZERBAYCAN . 
TRUPUNU 

Beğeneceksiniz 
Resmimiz Azerbaycan trupundart 

küçük Demir'inclir 

**2 
Gezintimize iştirak etmek ve 

iyi bir gün geçirmek fırsatım 
kaybetmeyiniz. 

:c>;cs 
Bilet ve davetiyeler (Vakit 

Kütüphanesinde) verilmekte . 

t:i:. --- ___ _;_J 

1118 numaralı otomobil 
adam çiğneyip kaçtı 
Bu hususi arabanın direksiyonundaki, ki nıse 
tarafından görülmediğini sanıyordu, fakat .• 

Bu sabah Maslak yolunda feci ı rülaceze sakinlerinden olduğu 
bir kaza olmuştur. söyleniyor. Yaraları ağırdır . 

1118 numaralı hususi otomobil Son dakika: Bu 1118 numaralı 
M slak yolundan geçerken Zincir 
likuy:.ı civarında 61 yaşında Mu _ arabanın sahibi Kadıköylü 
tahhar adında bir ihtiyara çarp . Papasyandır. Zabıta tarafından 
mış, ihtiyarı bir kaç metre sürük . aranmaktadır. 
}emiştir. -------------

Otomobili idare eden bu kaza-
yı yaptıktan sonra etraftan ken • 
disini kimsenin görmediğine ka -
naat getirmiş; yerde kanlar için • 
de yatan yaralıyı bırakarak kaç -
mıştır. 

Fakat oralarda bulunan bir yol
cu vakayı görmüş, numarayı da 
te&bit edebilmiştir. Bir kaç dakika 
sonra yoldan geçen otobüslerden 1 
biri yarahyı almış, Ş i~li çocuk 
hastanesine götürmüştür. 

Yakaya jandarma kurnandan -
lı ğ ı el koymuştur. Kazayı yapan 
adam aranmaktadır. İhtiyarın Da j 

lstanbulun 
planı beğe

nilmedi 
Ankara, 26 - lstanbul irin 

$ 

yapılan imar planları iç Bak:ın. 
lıkça beğenilmemiştir. lstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Muhid
din Üstündağ Avrupadan dön
dükten sonra yeni plan ya ·;nl
ması işi bir karara bağlanacl.k
tır. 
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Klldıköyündeki 
Gizli tüneller 

©liil nkn ~lYılnl~Dnını [Ç?)nırn l}:=f]ay~aıırpaşayaD 
lt»ftırö M@©Iaıyaı {Y);:ğal!fiıny<a>ıru 

Büyükadaya da tünel var mı? 
Muharririmiz gördüklerJnl anlatıyor 

Bundan bir buçuk sene kadar ren Alman eski eserler sosyetesi, 
evvel Kadrköyle Büyükada, ve di· bu malumatı vaktiyle Ayaaofya 
ğer bazı y~rleri biribirine bağla • kütüphanesinden çaldırdıkluı es· 
layan bir takım yeraltı yolları hu- ki bir Bizans kitabından aldığını 

lunduğullıU iddia eden Metzler is • iddia etmektedir. 
minde bir Alman, almıt olduğu iz - lıte bundan bir buçuk sene ev • 
ne dayanarak, taharriyat yapmış vel bir Alman, sanayi müfeltİ.Jİ 
ve bir takım kemerler, yeraltı yol • Daniıe müracaat ederek vilayet • 
lan bulmuıtu. ten ve müzeler idaresinden almıı 

Son günlerde hu bahis yeniden olduğu izni göstermig., ve bahçe· 
tazelendiğinden dün bir muharri - sinde arattırmalar yapmak istedi • 
rimizi Kadıköyüne hafriyatını ya· ğini söylemittir. 
pıldığı yere göndererek tahkikat it in sonunu Dan it §Öyle anlattı: 
yaptırdık. - Bunu ben de merak ettim. 

muharririmiz gördüklerini fÖY - Ve zararsız bir it olduğu için ka • 
la anlatıyor: huI ettim. Alman, bahçemde hulu-

lddiaya göre bu tünel Kadıkö - nan eski bir fıstık ağacının ve ka
yünde Altıyol ağzında krrtasiyeci im zaviyeli bir müselles §eklinde 
ıokağmda sanayi müfettiJi Dani • bulunan üç kuyunun yolların bq • 
!İn 46 numaralı evinin hahçesin • langıçlarını göstermek için bir 
den b&§lamaktaymıf.. remiz olarak dikildiğini ve yapıl-

Bu evin bulunduğu yer ve civa - dığını söylüyordu. 
n evvelce bir Rum mezarlığı imiı. Araıtırmalara ilkönce kuyular
Daha evvel de bütün Kadıköyü - dan başladı. Bunlardan birinde bir 
ne hakim olan bu yerde büyük bir yol bulundu. Fakat bir netice çı -
'1lanastır bulunmaktayım§. karamadı. Bir taraftan da sunda· 

Milattan evvel bir ma.bed olan, lar yapıyorduk. Bu esnada bahçe· 
sonradan manastıra çevrilen bu de toprağın altında bir kemere te
bina tehirden uzakta olduğu için sa.düf ettik. Buradan toprağı bir, 
zaman zaman bir takım hücumla • bir buçuk metre kadar kazdıktan 
ra ~ yağmalara uğramııf. Bunu sonra kemer ortaya çddı .• Bu da 
göz önüne alan o zamanki din a • delinince büyük bir mahzen bul • 
damları büyük bir masrafı gözden duk. . 
çıkararak mabedin bodnımundan Bu es.nada müzeden de müte • 
on iki muhtelif yere kaçılabilecek hasaıslar llelerek kemeri tetkik el· 
b~ tifkmı gizUlyeraltı yolları yap· tiler. Ve Milattan önceki devre 
mışlar.. aid olduğunu söylediler. 

Bu yolların ha,Jangıcı gene bod- Yalmz mahzen toprak dolu ol -
rumda bulunan on iki büyük hey • duğundan çalı,mak çok müşkül o· 
kelin kaideleri imiş.. Bu on iki luıordu. Buna rağmen Alman 
heykel kolaylikla yerlerinden kal· iki yol buldu. Bunlardan birisi 
dırılmakta, ve delikler meydana Haydarpaşa, öbürü de Moda i.ıi • 
çıkmaktaymış.. kametindedir. Yimıİ§er metre ka -

Bu gizli yolların en önemlisi dar ileriye gittikten ıonra yollar 
(mühimmi) ta Büyükada {Aya - topraklarla tıkanıyordu. Bu arada 
yorgi) manastırına kadar uzayan Almanın par&.11 da bittiğinden ça· 
yolmuş.. . lqmayı tatil etmek mecburiyetin -

Bütün hu malumatı, bu gibi iş • de kaldı. 
lerle uğraşan Metzler Almanya • Metzler ilk önce oniki heykelli 
dan aldığı bir mektup ve planlar- salonu bulmağa çalışıyordu. iddia 
dan öğrendiğini söylemektedir. ettiğine göre bunu bulduktan son· 

Kendisine bu mektubu gönde - ra işin ötesi çok kolay olacaktı. 

"lstanbul çöküntü şehri oluyor,, serisinden 

Dört ~ocuk yıkılan 
duvar altında kaldı 

Bir çocuk da cereyana yakalandı 
Dün Fatihte eski bir duvarın 

çökmesi ve dört küçük çocuğun 
ağı: surette ya.,.alanmasile netice • 
lenep biı- kaza olmuştur. 

F atihio Haydar roahaliesinde 
50 r~uma:alı bahçenin üç met• 
reye yakın duvarı son yağmurlar• 
dan esaaen eski elduğu için ~ 

dır. Bu sırada oradaki bir elektrik 
direğine çıkan Ali isminde bir 
çocuk ta cereyana kapılarak düı
müş ve yaralandığı için o da haı -
taneye kaldırılmııtn-. 

HükUmet mühendisleri vaka 
mahallindeki bütün çürük duvar • 
ları yıktmnış1ardır. 

zulm.uş ve orada oynayan çocuk -p ___ l ____ d _______ _ 
larm duvarın üstüne çıkmaiarı Ü· o onya a genel grev 

b 
~,- b Varıova, 26 (A.A.) - Polon • 

2erine üyii:H: ir gürültü ile yıkıl· ya sosyalist partisi seçim yaaa.aı • 
m1ştır. 

nm değişmesi projesini protesto 
Çocukların bir kısmı ka.çabil • etmek amacı ile Varıova Lodzda 

miş fakat Remzi, Muzaffer, Hul • genel grev bilitmi§tİr (ilan etmiş. 
ki ve Orhan iM11inde en büyu··guw .. tir). 
sekiz yaşında olan dört çocuk Ancak bu greve i~ilerin bir kıs
taşlarrn altında kalarak muhtelif mı uymuştur. Genel hizmetler ve 
yerleri~den yaralanmıılardır. devlet fabrikaları işçileri uymak 

Yetişen polis ve ahali tarafın • istememişler ve çok özel kurum -
dan kurtarılan çocuklar otom.o • Jarda işçiler yalnrz bir kaç saat 
bille hastahaneye kaldırdmqlar • için işlerini bıra!kmı9lardır. 

R ABER - Akşam roslast 

Gündüz 
ışığında 
sinenıa 

Moskova, 26 - Sovyet bulman 
(mucid) larından B. NovtbLi 
gündüz aydınlığında sinema gös
terecek bir açın (keşif) da bulun
muıtur. 

Sinemayı aydınlıkta göstermt:k 
için iki ayna yetmektedir. Ayna
lardan biri perde itini görmekte 
daha küçük olanı ise objektiftel'l 
çıkan ziya huzmesini kırarak pe.-
delik yapan aynaya çarpmaktadu. 
Ziya, sinema makinesinden bir 
kaç metre önündeki ufak ayna.ya, 
-arada 1'.aybolmamaıı için- k~
pah bir boru için~e verilmekte ye 
bu suretle perde ödevini (vazHC'!· 
sini) gören ayna günet ziya.ı a!
tmda gayet açık ve kabartma ola
rak resimleri gösterebilmekkdir. 

Yakında Moskova parklarm
dan birinde dünyanın ilk gündüz 
sineması kurulacak ve itlemeğ~ 

baılıyacaktır. 

27 '1 A ztrr \ N' - 1~~~ 

Kaide budur: 

Haftada 
48 saat iş! 

"Cumartesi giloU. ameleye tam yevmiye 
verilmeli, diğer günler de sekiz buçuk 

saat çalışmalı! ,, 
Ankara, 26 - Cumartesi gün- haftada 48 saat çalışması esasını 

leri öğleye kadar çalışan iıçi- kabul ettik. Cumartesi günleri 
lere tam yevmiye verilmeli mi, ameleye ta.m yevmiye verilmeli, 
verilmemeli mi mevzuu etrafında fakat bu 48 saati doldurmak üze
ökonomi bakanlığınca tetkikat re diğer günlere yarrmtar saat i· 
yapılmakta ve bir formül hazır - lave ehnelidir.,, 
!anmaktadır. HABER: 

iç Bakanlığında salahiyetli bir Cumartesi günü işçiye yevmi • 
zat bu mesele hakkında dedi yeyi tam vermiyen müeueseler, 
ki: zaten amelelerini sekiz saatten 

- Kanun sarihtir. Cumartesi fazla çahıtırmaktadırlar. Bun1ar 
günü öğleden sonra daireler, mü- araıında 10 - 12 - 13 hatta 
esseseler, fabrikalar tatildir. Bu • daha fazla ç.alııtıranlar da var• 

na muhalif harekat edenler ceza· drr. 
landırılır.,, Onun için, haftada kırk ıekiz 

Okonomi bakanlığından diğer ıaat it uıulü tatbik bile edilince, 

Kaçakçll lg
v a salahiyettar bir zat ta dedi ki: bunların hem cumartesi günü tam 

- Biz, arsıulusal (beynelmilel) yevmiye vermeleri, hem de diğer 

karşı 15 tayyare çalışma ıbürosu ile iıtirak ettiği - günler iti ıekiz buçuk aaate indir· 
miz bir mukaveleye görer işçinin meleri lazon gelecektir. 

Ve zırhlı otomobiller-------------------
kullanacağız Hava tehlikesine karşı korunmak için 

Muhafaza genel kumandanlı- N• •• ••ki • • :_ ~==~~a~;~~::u:::ı:;:r:~ ~şan yuzu erının 
bu arada zı~hl~ otomobillere ih_ti: toplanmasına ıu··zum yok 
yaç göstermııtır. Adalar denızi 

sahil!n
1
de

1
ki mkuhbafazl a ~~m;~l:rı Türk Hava Kunımuna Ga- man 20, Nebil Çanakçı 20 lira te-

da çoga tı aca ' ura ar_ıçm .
1
a.y lata Perıembe Pazarında Bekir berrüde bulunmutlar ve hu tecim 

yue de muhafaza em~ı?e ven .e- Tüten ve Hüseyin Sabri Tü~en işçileri aralarmda topladık!Mı 
cektir. İstanbul tetkılabnm da Karde,ler tecim evi (ticaretlıe.ue- 341 50 ı· T·· k h ku · · ·1 · · ·b · ı k , ırayı ur ava rumu-
genııleti mesı esas ıtı arıy e a- ıi) tarafından 2,000 lira armag~ ~· "" · l d. 1 ...... na vermıt er ır. 

";::br~urumun dan :::~"'1!.~o7ı7::; _!~~~;;;~~·; m- ı'_Ö.İ.lİ°r.~i"İii"A-ksm .. İ•z .... :·ı 
Ermenı Patrıkhaneıı nıer"lu1I~ ,_ 

izin almaksızın n Hava Ku~mu~a üye yazılmağa il hk degv il ! 1 
Eşya P·ıyangosu karar vermıılerdır. • 

Bugün saat 16 da Hava Kunı- 1 Zenginler! sahte- i 
Yapllamıyacak mulstanbulMerkezindehavateh- !kArlardan kendlnlztl 

likesini bilenler kunımu kadınlar 
Ankara, 26 - Memleketimiz- kolu toplanacaktır. Ankara me- koruyun 

de para ve e§ya piyangosunun murları maatlarınm yüzde ikisini Ankua, 26 (A.A.) - Baıın 
münhasıran Türk Hava Kunımu- k k k • Genel Dı·rekto··rıu··gwun·· den· uruma ter etmeğe arar vermtf- • 
na ait olması hakkındaki kanun lerdir. Vaktiyle abone ve ilan do-
projesi devlet turasınca, tetkik e- Evvelki gün çıkan nitan yü- landırıcıbğı yapan ve gazeteleri 
dilmektedir. Yalnız devlet piyan- zükleri meselesinde ali.kadarlar vekiller heyeti karariyle kapa
goları bu hükümden hariç brra- böyle bir şeye ihtimal vermeın~k . tılan bazı kimselerin timdi hal-
kılmaktadır. Türk Hava Kurumu- dd 1 ·· d ·· "kımızın hava tehlikel ~ · 1 te ve yur at arın gun en gune ermuen 
nun muvafakati olmadan hiç kim- artan alakalarının böyle bir teye konımııa itine verdiği ehemmi· 
se veya kurum piyangolu hiç bir ihtiyaç hiasettirmiyeceğini söyle- yelten istifade ve bazı hayır :e 
şey satamıyacaktır. _ mektedirler. miyetleri ismini istismar ede'l"ek 

Dilnyada 200 milyon 
radyo varmış 

Varıova, 27 (A.A.) - Anıu
lusal radyo birliğinin yıllık kon
gresi 18 Hazirandanberi süren ça
htmaaını bitirmi§tir. Kongrede 22 
memleket delegeleri bulunmuş

tur. 
Kongre, radyoya g&terilmek • 

te olan ilgiyi büyük bir memn,ı

niyetle not etmittir. Haziran ba
tında dünya radyo abonelerinin 
sayısı 200 milyonu atmıt bulum~
yordu. 

................................................. -........ : 
RAGASTANIN 

OGLU 
Ve BorJiya • : 

a 
Ragastanın oğlu formaları! 

ile Borjiya formalarını cildlet-E 
tirmek isleyen okuyucularmn'li 
12 - Temmuz - 1935 tarih?-i 
ne kadar (Vakit Kütüphanesi~ i 
ne birer numara almak suretiy i 
le bırakmalıdır. i 
Cild ;çin on kuruş ücret ödeye·i 
ceklerdir. 1 .......... .,. .............. , ............................ . 

Yeniden teberrüde bulunan!a- hava hücumlarından ve zehirli 
rm isimleri: 

Jak Dekolo traı bıçakları ma
ğazası 150 lira teberrü, lsmail 
Hakkı ve şürekası fabrikaaı 100 
lira teberrü, Poker tıra§ bıçakları 
fabrikası namına mümessil tara
fından 100 lira teberrü, Eskina.'Zi 
Gözem Şayu, Negrin 500 lira te 
berrü, Mordov Jozef Mizrahi 50 
lira teberrü, Mes'ut Çul 20 lira 
teberrü, Abdullah Yaka 20 lira 
teberrü, Mehmed Ziya 20 lira, Rı
za Akduman 20, Mahmud Akdu-

ıazlardan konınma mevzuu ü
zerine yazılmıt d~rme çatma 

kitapları ıahıı ve müessese!~re • 
zorla sattıkları yapılan tahki · 
kattan anlatılmıştır. Halkımızın 
vatan müdafaasına ve teflerin 
emirlerine gösterdiği derin ~.; 

kayı istismar eden bu soysuzlar 
hakkında ıiddetle takibat ya· 
pılmakla beraber halknnı~m 

bunlara karşı müteyakkız dav- j 
ranmaları ilin olunur. ! 

... -···-·············································I 
Fransızlar Alman 

deniz kuvvetlerine 
karşı tedbir alıyor 

Akdeniz filosunun bir kısmını 
Manş tarafına geçirecekler 

Paris, 26 - Fransız deniz ba • 
kam Pietri saylavlar deniz komis
yonu üyelerine Alman - İngiliz 

dır. Almanların çok iyi silahlan• 
mış modern gemilerine kar§ı ya • 
pılmakta olan yeni harb gemileri• 

deniz anlaşması hakkında uzun mizin inıaatı bitene kadar Akde • 
izahat vererek bilhassa şu sözleri niz filomuzda bulunan bir kaç ge
söy1emiştir: miyi Man§ denizi filomuza kata • 

"-Bugünkü Fransız filosu, ln- cağız ••• 
giliz filosunun y_üzde 54 ü kadar ., 
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:Buıütı q&iLşiiffı: 
-~.-. --=-- - .......... 

Allah rizasiçtn tek-
rar karşılaşmayın! Bu şehirde fırıncılar Kızılay 

Bazı ilAçlarıo satış 
inhisarını aldı Gazetelerden: "Alman, Fransız, lnglliz 

eski muharlplerı yanyana gelmiş, 
earap ıçml• ve •arkı •övıeml•ler •• ,, 

Evine saldıran haydudu, yurdu
na girmek isteyen küstahı içeri 
&e>kmamak için çarpıtmak, yük.ek 
bir ~tır, buna füphe yok •• Bu -
nun da misalleri, geceleyin yata • 
irmızcla uyurken duyduğumuz e -
min kalmak isteğidir. Çanakkale 
konınmasıdır, uluaal savaftJT. 

* • • 
Fakat 1914 de çarpıf&Jl Alman· 

larle. lnıilizleri ve Franıızlan, bu 
çeıid metru korunma kahraman • 
lan içine ne biz sokabiliriz, ne 
dünya geneloyu (efkarı umumi· 
yeai), ne de tarih! .• 

1914 harbi, bütün inaanlıiın bir 
yüı karuıydı .• 

Buna rağmen, her ıarb memle· 
ketinde, kendilerine bü~ tanlar, 
ıerefler izafe eden ve aanki bir 
marifet becermitler ıibi her fır • 
u.tta seslerini yükselten "Eski 
muharipler tetkilatı,, vardır. 

Haydi diyelim ki, bunlar, kendi 
memleketlerinin ımırları içindey· 
ken, nasıl maidur olduklannı 
göstermek için böyle bir araya 
toplanınıtlardı. 

Fakat, !imdi, faaliyetlerini ar • 
sıulaaal (beynelmilel) bir ıekle 
dökmefe hatladdar! 

Gazetelerde okuyorsunuzdur: 
Fransız, lnsiliz eski muhariple· 

ri, Almanlarınkiyle karıılaııyor • 
lar, ıaraplar içiyorlar, cotkun 
9arkılar söylüyorlar, Hitlere tel • 
uraflar çekiyorlar. 

~! 
8eşiktaşla Vefa 

karşılaşıyor 
önümüzdeki pazar günü Jild 

d6mifinel maçı için Bqiktaşla Ve
fa takımları kartdaf&C&klır. 

Yalnız Vefa takmımın aon ola· 
rak yapbfı Etki!ehir 1eyahatinde 
Tayyare taknniyle yaptıiı mBfl& 
Muhtetem ıibi en kıymetli bir iki 
OJUDCUIUDUD yaralandrimı ve pa· 
ur ıünü oynayamıyacaklarmı ha-
ber aldık. • 

Bu vaziyet karfıaında Vefa ta • 
lnmmm kuvvetli rakibi b.rfıamda 
bir bayti ayif bir kadro ile yer a· 
Jacafı anlqılıyor. 

Bu itibarla ıeçen hafta latan • 
bal taJDPiyonunu çok güzel bir o • 
yunla yenen Be§iktqın V efayr da 
kolaylıkla yenebileceii umulabi • 
lir. 

Fakat mnulmadık ıamanlarda 
mükemmel oyunlar çıkarmak; ve 
en yenilmez sayılan takımları yen· 
melde tanmmıt olan Vefanın pa • 
zar aünü 1tu töhretine bir yenisi· 
ni katmuı da muhtemeldir. 

Çok zevkli olacaiı anlatılan bu 
ımçm ıalibi, tild f&lllpiyonu o) • 
mak için aon olarak latanbulapor 
takımiyle karfılapcaktır. 

Bir fnkalidelik olmadıiı tak • 
dirde bu aeneki tild pmıpiyonlu • 
iunun Betiktata ıeçeceti anlqı
Jı,ıor. 

Bu ~ için futbol federuyo • 
1111111111 aöndeniıit olchıiu tebliti a· 
fatıda~,orm: 

• • • 
fstanbul mmtakam futbol hey • 

etinden: 
1 - Betiktat • Vefa tild da • 

Acaba maksat "bakın!,, biz es· 
kiden boiuıtuktu, timdi yanyana 
geldik, ahbap olduk! Bizden ibret 
alm!,, demek midir? .. Belli değil ... 

Fakat onları böyle yanyana ıö· 
rünce, insanın muhayyilesi nasıl 
korkunç ıu.rette ürperiyor. 

1914 harbinde 30 Jl\ilyon iman 
öl.ınii§.. Onlan bunlar öldürmedi 
mi? ... Şimdi, böyle yanyana geli· 
yorlar.. Dostlarını, kardeılerini 
öldürenlerle birlikte tukı söyle • 
yip tarap içiyorlar, telgraf çeki • 
yorlar. 

Şarkılarından, Verdun topla • 
rmın vahti gürültüaünü, ıarapla • 
rmdan, dökülen kanları, telgrafla· 
nndan vesika ekmeiini hatJTlıyo • 
ruz ..• 

lıtemeyiz .• Propağandaları da, 
tavaaautlan da yerinde dursun •.. 
Bunlar, füpheaiz, teker teker na • 
muılu inaanlardJT.. Yalnız uluıal 
(milli) tetkilatken de göze batmı· 
yorlar. Fakat, anıuluaal (beynel· 
milel) bir bal aldılar mı bir bar • 
dak ıuyun bir denize karqmuı 
ve denizde fırtınanın çıkması gibi 
müthit bir değitikllk oluyor. 

Evet, ittemeyiz .. Propağanda -
ları da, tavauutlan da yerinde 
dunun .. Gitsinler, ferd ferd da • 
ğdaınlar, itleriyle güçleriyle uğ • 
rqsmlar ! Harbin hatıraıını can • 
landırmaımlar ... 

(Vl·ftQ) 

Vail Avrupadan 
dUnUyor 

Avnıpada gezıbeğe çıkmq olan 
vali ve belediye reiıi Muhittin 
Oatündağ, bir haftaya kadar la • 
tanbula dönecektir. 

Bir buçuk aydanberi Viyanada 
tedavide bulunan Üsküdar tram • 
vaylan firketi mura:hhu üyesi 
Necmettin Sabir de vali ile birlik· 
te dönecektir. 

-0-

Şekeri narhtan 
fa~laya satanlar 
Şekerin, bazı yerlerde belediye 

tarafından konan narhtan fazla • 
ya satıldriı görülmüttür. 

Belediye zabıtası memurlanna 
kesin (kat'i) l>ir ihtarda bulunul· 
mU§, bakkalları ırkı bir surette 
teftit etmeleri bildirilmiıtir. 

'lb& ll--~111Nnltıttıfl111--

M ütercim 
aranıyor 

Almanca, İngilizce ve İtalyanca 
bilen, ıeceleri çalııacak bir müter
cime ihtiyaç vardJT. Talip olan • 
larm (mütercim) rumuziyle "lı. 

ta11bul poata kutuau 46,, adreıine 

mektupla müracaat etmeleri. 

... aı:•ıı-=w:ı• ........ ıııı.acı•llllıı-u 
mifinal maçı 30 • Haziran - 935 
puar aünü u.at 17 de Betikt:at a· 
lanmda yapılacaktır. 

2 - Alan ıözcüaü Kemil Üç • 
erdir. Maç hakemi Bay Suphi, yan 
hakemleri T alit Özııık ve Feri • 
dundur. 

3 - Bir buçuk saat sonunda 
meç berabere kalırsa, yarım saat 
daha uzatılacaktır. 

istediklerini • 
mı 

yapacak? 
Birçok usulsüzlükler olmuştur: 

lstanbul halkının ekmeksiz kalmasına 
seyirci gibi bakılmıştırl 

teıkilatı ,ebrin ekmebiz kalma • 
maımm önüne ıeçememiflir. 

Ekmek fiyatlarına narh 
komisyonu tarafından bir 
kurut zam yapdmatı üzerine 
şehirdeki fınncılann ekserisi bu 
zammı salı alqamı saat 17 den i· 
tibaren derhal tatbike batladılar. 
Bir k11mı da. daha fena bir yola 
saparak halkın ertesi sabah daha 
çok ekmek almaması ve salı ıü· 
nü ziyanına ekıpek satmamak için 
o gün öğleden sonra ekmek çıkar
madılar ve tehrin bir kısmı halkı 
bu yüzden ekmeluiz kaldı. 

Bir taraftan yeni nuhın çar • 
tamba sabahmdan itibren bqla • 
mak üzere konulınaaı, diier ta· 
raftan fınncdarın halkın ek • 
mek ihtiyacmı gidermeğe borçlu 
olmalan, icabmda tehrin bunl.ara 
cebren de ekmek çıkartılabileceği 
göz önüne almıraa her iki ba • 
kımdan da bu durumda 1ehrin 
büyük hatası vardır ve belediye 

Gtlzel sanatlar 
akademisinde 

müsabaka imtihanı 
Güzel sanatlar akademisi tale· 

besine tahsiline Avrupada de· 
vam etme hakkım.Yeren müae.l>a·· 
kalar, neticelenmif, birinci Halit 
Doral, ikinci Y akup, üçüncü Bed· 
ri Rahmi gelmitlen:lir. 

Bunlardan birinci olanı, diplo • 
ma almak ve Avupaya ıitmek 
hakkını haiz bulunmaktadu. 

Üçüncü gelen, talebelikle de • 
vam edecektir. 

Finansal ~bepler dolayuile, 
bir kaç yıldır ıüzel sanatlar aka
demisinden Avrupaya talebe ıön· 
derilememekte idi. Fakat, evvel • 
ce ayni akademiden Avrupaya 
gönderilen re11am, heykeltrq, ve 
dekoratör talebenin hepai, tetkik· 
lerini bitirip memleketimize dön
müt bulunuyorlar. 

Şimdiki halde Avnıpada ıanat 
etüdü yapan yeni talebemiz be • 
men hiç yok ıibidir. 

Bu itibarla, bu yıl, kültür ve 
sanat hayatımızda alınacak yeni 
tedbir araımda, ıüzel sanatlar a· 
kademiıinden tekrar Avrupaya 
tahsile talebe gönderileceii umul· 
maktadır. 

itin en f&Y&DJ dikkat tarafı da 
belediyenin bir hafta ara ile 
ve ani olarak ekmek fiyatını 

yükaelterek timdiye kadar sene • 
lerdenberi yerletmit usulü alt üst 
etmeıidir. Daha bir gün evvel be
lediyeden pzetecilere: 

"- Buğday fiyatları yük.ele • 
bilir. Fakat r...arh ::c::ıiıyonunun 
on bq günde bir toplanma11 ta • 
amüldür. Bu duruma (vaziyete) 
göre, komiayon ancak bir hafta 
aonra toplanacaktır.,, 

Denilirken, tonradan bilinmez 
na.ad olmuf, evvelki gün ani ola • 
rak komisyon top1anml'f ve latan• 
bul halkının büyük bir kıllDI • 
nın ekmeksiz kalınaıma seyirci 
kalmmıfbT. 

GC:irülüyor !ki bu tehirde fırıncı· 
lar iıtediklerini yapabiliyorlar. 

Pul parasını 
mtlşterlden alan 

sosyeteler 
Tecime} ·bir taamül olarak dün

yanm her yerinde pul parasının 
faturayı verene ait olması uaulü 
vatdır. 

Halbuki tehrimizdeki yabancı 
IOlyetelerin hemen hepıi, batta e
lektrik sosyetesi olmak üzere, 
faturalarının pul paraımı mütte • 
rilerden almaktadırlar. Müıteri • 
lerden bir kıaını bunun için yük • 
aek makamlara f iki yete hazırlan· 
ınıılardır. 

--o-

Ziraat dlrektUrtl 
Şehrimizdeki tarım (ziraat) 

müeueıelerini teftit eden tarim 
ıenel direktörü Abidin, dün ak -
tunki trenle Ankaraya dönmüt • 
tür. 

YUrllkall plajı 
Büyükadada YörükaHde yapı • 

lacak pli.j ve otel proje müsaba -
kuma girenlerin eserleri dün aon 
defa &tizden ıeçirilmit, birinci ve 
ikinci seçilmittir. 

Projelerin altında itaretler var· 
dır. Gönderenlerin iıimleri yok -
tur. Kazanan projelerin kimlere 
ait olduiu bir kaç gün içinde an· t 
lqılacaktır. 

Kinin ve bütün emli.hı, civa ve 
bi;müt ile yapılarak malarya ve 
frengi tedavisinde kullanılan bü -
tün sipesyalitelerin memlekete so

kulmaması ve memleket içinde 
yapılmuı hakkın kızıl ay kuru • 
muna verilmittir. 

Bunun için kızıl ay kurumu bü· 
tün laboratuvarlara bu neviden 
yaptıkları sipeıyalitelerin bir liı • 
lesini cemiyete vermelerini bildir· 
mittir. 

Öirendiiimize göre, kızıl ay 
kurumu, evveli bu sipeıyalitele -
rin yapılıtlannı gözden geçire • 
cek ve bundan ıonra hepsine bir 
fiyat tayin edecektir. 

Sipeıyaliteleri yapanlann be • 
yannamelerini bu ay tonuna ka • 
dar vennit olmalan laznndır. Kt· 
zıl ay da on bet temmuza kadar 
fiyatları ilin edecektir. 

Sıtma ve frengi gibi ulusa en 
çok zararlı olan iki derdin deva • 
lannm pahalı fiyatla satılmama 
ıı huıuıuna bilhaasa itina edile • 
cektir. 

Çapa kız sanat 
mektebinin sergisi 

Tal ebesine orta tedriıat pro • 
gramına ıöre bilgi vermekle be • 
raber itini, idaresini bilir ev ka • 
dmı, hayatını kazanmağa mukte• 
dir ıanatkir yetiıtiren Selçuk 
Kız San'at mektebi pedegojik ve 
teknik bir sergi ~ıjbr. 

Modayi takip ed•, ,Mifle.aıe 
meraklı bayanlan cidden ali.ka -
dar edecek mahiyette olan 'bu 
ıerıiyi ziyaret etmeği, herkese 
ve biftıusa ilk veya orta mektep· 
lerden çıkan kızlarının tahıiline 
bugünkü bayat ve ihtiyaca uygun 
bir iıtikamet vermek iatiyen ana 
ve babalara tavsiye ederiz. 

Mektep Çapa Tramvay istasyo
nundadır. Sergi salı günü açılmq• 
tır. Paur günü akşamı kapana~alC 
ve 1ıer gün ıaat 9 dan 19 kada., 
açık bulunacaktır. 

--o-

Sofra tuzu altı 
kuruşa satılacak 
Perakende tuz fiyatlan bele • 

diyece te&bit olumnuıtur. Sofra 
tuzumm kiloau fehirde altı kuru • 
fa, Boiaziçi gibi uzak yerlerde 
yedi kuruta aablacaktır. 

Kaim tuzun kilosu tehirde bet 
kurut otuz paraya, tehirden uzak 
yerlerde altı kurut otuz paraya 
satılacaktır. 

Kadıköyünün Altıyol ağzı 
Rir ~ok tamdıiım Kadıköylüler bana Kadıköy için 

çok JUıwnlu ve önemli (mühim) meseleden bahsettiler. 
!\fese lenin esası şu: 

- lı' adıkögünün en büyük dertli Altıyol ağzuun 
bugilnkiJ ıeklidlr. Buroaı bu11an altı tramvay hattının 
birlc~tiği bir merkez oldufundan aıala gukan buradan 
her ıanlge bir tramvay artıbaı geçmektr.dir· 

KavWer de çok dar oldufruulan laer araba g~e 
kulaklan atılır edici miltlalf bir gıcırtı ~ır. 
Ayni zcunantlo tranway arabalan elektrik tllreklerlne 
,,. duvarlara çok yakın, adeta ıllrtiJnerelc ge~Ulinden 
hn zcıman blr çok kaza ihtimalleri mevcut olmaktadır. 

Bfı KadıHylQln bunun BnllM geçllnıeıf fr1n Kadı· 
köyünün en güzel 11erlerinbnblrl olan Altıyol ajZUIUI 

11eniflt!lUerek bir meydan haline lfonulmasın.ı, ve Tak • 
ainıde olduğu gibi güzel bir park. hatta .parkın ortasına 
da bir G!Ut <dbüle) tlikUmeılnl iatiyoruz. 

Bu takili.rtle raylar genifligeceğinden hem 
vaylar gıcırtı yapmıyacak, hem de ealdsine 
nlifuıu ür miali artan Kadıköy güzel bir eıere 
caktır. 

tram. 
nisbeUe 
kavuşar 

Yalnız bu meydan yapılırlten Talcaimdeldnln çirkin 
bir benzeri olmam.ası için meydandaki Miti daha eo
Nlden "radan kaldırılarak yan .akaklardan birine nal> 
ledllmelldir. 

Ben Kadıköylü arkadaşlanmın sözlerini makul, ve 
doğru h'Jluyorum. Siz ne dersiniz? 



Tahtından indirilen 
Habe.ş imparatoru 

(Baştarafı 1 incide) ortalıktan kayboluvermitti. Mu-
nesi'nde ölmüştür; daha doğru. hafızlar Lidj Yassu'nun her fey
su bundan altı ay evvel öldüğii den haberi olduğunu görünce deh· 
halde, bu haber Habetistanda bü- şet içinde kaldılar. 
tün devlet işlerinde olduğu gibi • 11' • 

büyük bir kıskançlıkla gizli tutul- işte Habeşistanın tahtına ger-
muştur. çek rakit• olan ve kimbilir belki 

Bir l<aç aydanberi Negus'un de bir gün ülkenin batına belalar 
(yani imparatorun) hareketleı·; yağdıracak bir adam böylece ta
bir şeyler sezdirecek gibiydi. Me- bii bir ölümle ölerek ortadan çe
sela son günlerde Harrar'a ıeya- kilmiş bulunuyor. 

hat ederk orada uzun uzadıya o S H b 
turması! .. Eğer mahpus bayatb On 8 eş 
o}saydı, imparator devlet merke- haberlerı· .· 
zinden bu kadar uzun müddet u-
zaklaşamazdı. .. .......... lllllİI ............. 

Bu ölüm bilhaua bir ihtilalin Eden hi.ç birşey , 
patlak vermesi çok muhtemel o- yapmadan 
lan böyle bir zamanda imparato· Romadan ayrıldı 
ru büyük bir üzüntüden kurtarmış İngiliz bakanı Eden ltalyan Dış 
bulunmaktadır. itleri bakanlığı müstetarı Suviçle 

Evvelce Lidj Y assu bir defa bu sabah son olarak konuımuş, ve 
kaçmağa tetebbüs etmitti. Az kal - saat 12de Parise doğru trenle ha
sın muvaffak da olacaktı. Şimdi reket etmi§tir. Dün de yazdığımız 
Cibuti'de Fransa himayesi al- gibi, hu konuımalardan bir §ey 
tında yaşamakta olan Yassunun çrkmamıtşır. 
oğlu genç Menelik'i de kaçırmak Paristen bildirildiğine göre Mu
için bir çok teşebbüsler yapıldr. ıoJini ile Edenin konupnaları, 
Belki de babasının istemiyerek Habeşistan işini tam bir çılmıaza 
gittiği yere gönderilmek isteniyor- sokmuştur. 
du.. Habeşistan nelere 

1916 yılından beri mahpus bu
lunan bu adamın tam bir harp ari
fesinde ölmesi Habeşistan devle· 
tini de büyük bir sıkıntıdan kur-
tarmıştır. 

razı. nelere 
değil ••• 

Londra, 27 - Deyli telgraf ga· 
zetesinin Adiııababadan öğrendi • 
ğine göre, Habeş hükiimeti, E· 

• 111- • den'in gösterdiği yol üzerinde git-
Lidj Yassu'yu tanıyanlar pek meğe razıdır •. 

r.ok değildir. Bu adamın babası ltalyanm Habetistanda bazı 
Ras Mihael, anası da Menelik'in imtiyazlara sa'hib olması"{ıa kartı 

kızı Şargardi idi. koymayacaıktrr. Fakat Habeşista • 
Ras Mihael yeminliydi ve oğlu - mn arazi tamamiyetine ve istikla

nun is1am dinine dönmesi kendi · line zarar verilmesine razı olma. 
si'ıii Kral r rallığı tahtından maktadıT. 

mahrum etmiştir. Mesela, iki müstemlekeıi ara • 
Lidj 1916 yılından beri mah- aında Habeı topraklarında demir. 

pus olmakla beraber evvela impa · yolu yapmak isteyen ltalyamn bu 
rato~çe Zaodito sonra da şimdiki hattı kendine ma:hsus bir toprak 
imparatorun karısı Vazeru Ma- koridoru haline koymasına ve 

HABER - Ak~m Postam 

Sabah Gazeteleri l 
ne diyorlar? 

KURUN - .U. Asım Us, doğu Afri
ktıt1ındaki durumdcuı bahsederek, har
bin yaklaşmakta olduğunu ve Habe • 
şistandaki ltalyanların on gün i
çinde orayı terketmek için aldıkları 
emrin brqka hiç bir mlina lf ade etme
dlğinl yazmaktadır. 

Bu işin Edenln tam geleceğt sırada 
yapılmıı olması ltalyanın lngilte-
reyi hiçe aaymtı11ı demektir. 

lngilterenin FramJa ve ltalyaya 
haber vermeden Almanya ile yaptığı 
deniz anlaşması lngiliz - Fransız -
Jtalyan yöneyini (cephesini) sars • 
nuştır. Fransızlar §imdiki /ıalde ta • 
mamen ltalyayi tutuyor ve lngiltereyi 
yeriyor ( zemmediyor) lar. 

Bir harp vukuunda Süveyş kanalı
nı J ngiltere kolay kolay kapayanııya
caktır. ltalyanın Alrikadaki kuvvet • 
ler\ 150 bini bulmuştur. Buna ltalya 
da silôlı altına alınan 700 bin asker 
de ildr:e edilirse brı lıarpten başka 
bir ş<ıy ifade etmez. ltalyanın Habeş 
i§ini bir an evvel kesip atmağa çalış -
ması pek kolay anlaşılır bir şeydir. 
Bu şekil ne kadar uzarsa ökonomsal 
durum (iktisadi vaziyet) o kadar kö· 
tüleşi ... H abeşiStandaJ..."i lialyanların 
pek k~sa bir zamanda dışarı çıkarıl -
m?dacNngileretaL omalı om oh oh o 
ması bunun açık bir delilidir. 

TAN - .~ükrü Esmer, yazdığı baş· 
yazıda lngiliz - Alman deniz anlaş
masından sonra Avrupa görüsü 
(manzarası) nın değiştiğini ve Versay 
andının hükümlerinin hiçe inerek a -
cunun savaştan evvelki. siyasal duru
muna döndüğünü yazmaktadır. 

Bu anlaşmanın batı Avnıpa devlet· 
leri arasında bir kuvvet muvazenesi 
yaptığını söyliyerek bunun yalnız bir 
deniz anla.şma.sı değil, Versay sis -
temlerini kökünden yıkan ve arsıulu
sal yeni bir çığır açan bir anlaşma 

olduğunu anlatmaktadır. 

Almanyanm sildlılanma.sını uluslar 
kurumunda takbih eden Jngiltere
nin ayni hükilmetle az bir zaman 
sonra bir deniz anlaşması yaptığını 

Şükrü Esmer hadiselerin garip bir te
cellisi olarak saymaktadır. Bu and
laŞma ile /ngiltere Versay mufl}ıe
desi hükümlerinl ilga etmiştir. lngil
terenin kimseye danışmadan bu işi 
yapması, sırf kendisini düşündüğün • 
dendir. 

lngilterenin Jtalya ve Fransada 
uyanan endişeleri yatıştırmak için 

nen'in himayesi sayesinde devlet kendi kuvvetleriyle muhafaza et - sarfettiği emekler boşuna gitmiştir. 
mahpudarına yapılan fena mua- meğe kalkmasma muarızdır. Fransa Almanyaya ayrılan deniz kuv-
meleyi görmemit ve oldukça bh· ltalyan-Habeş vetlerinin kendisine nazaran çok faz-
hayat sürmüştür. gergin ı iği la olduğunu söylemektedir. 

Once Ras Kassa'ya sürülmüş · Paris, 26 _ Habeşistanla ltal. lngilterenin bu işleri yapması Av -

d • d k rupanın eskisi gibi bir ittifaklar ci • tü. Bura a yaptığı ısyan a az al- ya arasındaki gerginlik devam et· 
hellne gitmesi yüzünden olmuştur. 

sm ıimdiki imparatoru tahtından mektedir. Fransa_ Rusya anlaşmasımn bu. 
'devirmeğe muvaffak olacaktı. Bu- Haber verildiğine göre, ltalya nun en iyi bir misali olduğunu söyli

. nun üzerine Harrar vilayetine Habeşiııtan[a anlaşmak için Erit· yen Şükrü Esmer, Jngilterenin k(ih 
gönderilmişti. reyi Somliye rapteden bir demir- bir ve kalı diğer tarafla yüriir gibi 

Mahpushane 3,000 metre yük· yolu yapmak istemiş, fakat Ha.be- görünerek kuvvetlerin muvazenesini 

ki 1 G 1 temini rolünü oynamağa gene başla • 
ıe iği o an ramu ata dağının ıistan kendi topraklarından gp.re-

~::r dığını yazmaktadır· 
tam tepesinde adeta bir kartal yu· cek olan bu demiryolunun yapd • ı==:::::;====================. 
vası gibiydi ve buradan kaçmak masımı. müsaade etmemiştir. metleri arasında batlamış olan 
ihtinıaJleri. pek azdı. ıtalyanlar asker müzakerelere devam edilmekte-

lmparator onu öldürmeksizin göndermekte d. 
ır. 

yok etmek istiyordu. Bunun için devam ediyor Bugüne de~in bu iki hükfunet, 
k:::r~bine belli etmeksizin müte- Kagliari, 27 (A.A.) - Kuiri· Adis-Ababa kongresine iştirak 
madiyen haşiş ve esrar gibi zehir· ale vapuru, on betinci bölük aa- etmek üzere Habe! imparatoru ta
li maddeler yutturulmuftU. kerlerini ve ba.Zı fen kıt'alariyle rafından vuku bulan davete cevap 

Buna rağmen Lidj Yassu dai· 1' bir miktar da levazım alarak do· vermemişlerdir. 
ma çeviklik ve gücünü muhafaz:ı ğu Afrikaya gitmek üzere yola H b i t k 

t · k .. ··k b" f t d.kk t ık a eş s ana arşı e mış en ucu ır ırsa ı ı a · ç mıJbr. A -k . 
le gözlemişti. Belzano, 27 (A.A.) - Kara mer .. ı a,r. ı n 

Bu kuş uçmaz kervan geçmez gömleklilerden gönüllü olarak ha· vazıye 
ıssız dağ tepesine harp havadisle- zı müfrezeler doğu Afrikaya git- Vaşington, 27 - Amerikalılar, 
ri nasılsa ulaşmıştı. Kimsenin ta- mişlerdir. ltalyan - Habeı anlaımazlığına 
nımadı~ı ihtiyar bir bedevi, bir Roma, 26 _ Italyadan Habe- karışmıyacaklarmı bildirmişler· 
gece buraya çıkagelmişti. Gece şistana giden ilk gönüllü kuvvet· dir. 
yarısında çalınan bir kaval mah- leri Ruinzinal vapuru ile doğo Af~ Ancak, Ameri'kalıların kavgalı 
pusun kt•lt1klarına kadar gitmişt! rikasına doğru hareket etmittir. topraklarda menfaatleri vardır. 

Mahpus Dank'llli bozkırlarının ha · Muco1ini kendilerine bir tebrik Bunların korunmasını istemekte • 
vasmı hemen tanımıştı. Çünkü telgrafı göndermiştir. dirler. 
kendisi bu bozkırların başkanı Ayrıca Satarina vapuru da bu- Bu i,lere dair söz söyliyen 
'A.bdülkadirin damadıydı. Ve de- gün asker ve cepane yüklü olarak Hanıon demittir ki: 
rin manalı gözlerine aşık olduğu Afrikaya doğru yola çıkmıttır. - Amerika, Haheşistandaki 

bu kadından. oğlu Menelik doğ- Tsana gölünün tecim (ticaret) işlerile, bilhaısa 
muştu. Kaval sesi k~-11ince yalnı'.! suyunu paylaşma Nil nehrine yapılacak barajla 
l<endHnin nn1- -· -~ ı ·~den bir şar- meselesi ~ok ilgilidir (a1akadardır). Zira, 
kı başladı ve bu şarkı kendisine Hanya, "Girid,, 27 (A.A.) - bir Amerikalı kumpanyanın bu 
ülkesinin geçirmekte olduğu teh- Tsana gölü aulannı paylatma işi İnp.atı ilzerine ~iması ihtimal da· 
Jikeyi bildirdi. Ertesi gün bedevi hakkında Sudan ve Mısır hüku- hilindedir. 
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Yağmurlar epeyce tahribat yaptı .. ..-iiiıııııı .......... lllİı .. ıİilll ... .,. .. ..._cw o .__.. 

150· metrelik demir 
yolları bozuldu 

Bazı yerlerde de köylünün 
yüzü güldü... · 

Yağan yağmurlar Hadımköy ile 
lıparlakule aruındaki demiryolu· 
nun 150 metre kadarlık bir kısmı· 
nm sular altında ıkal,masına ıebeb 

olmuştur. Hat bozulduğu için E -
dimeden gelen tren geri dönmü§ 
ve hemen hattın tamirine ba§lan • 
mı§hr. 

Konvanıiyonet ve ekspres tren • 
leri ancak dün öğlende gelebil • 
mişlerdir. 

Bu yüzden trenlerin gelip git -
meai bozulmu§ ve bütün trenler 
teahhürle g·elmişle.rdir. Bozukluk· 
lar tamamiyle yapılamadığı için 
trenler gayet ağır hareket etmek • 
tedirler. Suların bastığı yerde beş 
bin liralık zarar vardır. Oraıda ya
ıayanlar on beş senedenberi böyle 
bir halin vuku bulmadığını söyle -
mektedirler. 

Edirnede nehirlerin 
taşmak korkusu 

var 
Edime, 26 (A.A.) - 48 sa • 

attenberi Edirne ve bağlantısına 

ara ile sürekli yağmurlar düşmek • 
tedir. Şimdiye kadar 55 milimet· 
re yağmı§tır. Arkası lkesilmiyen 
yağmurun devamı halinde nehir • 
lerin taflllaımdan !korkulmakta • 
dır. 

Çangırıda faydalı 
ya~murıar 

Çangırı, Z6 (A.A.) - Dünden· 
heri şehrimize ara ile çok fayda • 
lı yağmUTlar düşmüş.tür. 
Zileliler memnun 

Zile, 26 (A.A.) - iki aydanbe
ri yağmur düşmeyen şehrimize 

dün akşam yağmur yağmışbr. 

Çiftçi sevinç içindedir. Düşen ya.ğ-

' ·····················-·· ·--.. ··-·· .. -·-····-.-..: 
Atatürk 1 

Dost memleketlere 
ne zaman gidecek? 

Paris, 26 - Atalürkün Rus
yaya gideceği Bükret ve Bel
grada uğrayarak döneceği ha
beri üzerine yazdığı bir betke 
(makale) de Ernuvel gazete:si, • 
Cenevrede boğazlar meselP.si 

• konuıulurken görülen tesanü· 
i dil ha.trrlatarak diyor ki: 
İ Seyahat Türk-Rus dostlu
! ğunun yalnız korunma ve barış; : i sever bir kıymeti olduğunu gils-
• i termekle kalacaktır. 
: 
! Anadolu Ajansının öğrendi-
• 
5 ğine göre, Atatürkün Moskova, 
5 Tahran ve benzeri dost mem1e: 
5· kellere gitmesi mümkünse de, 
!. ! ıçinde bulunduğumuz yılda 

i böyle bir geziye (seyahate) ka· 
~ rar verilmiş değildir. i 
: ..............•......................................... : 

mur bir milimetredir. 
Yağmurlar epevce 

yıkımlar yaptı 
Mudanyadan gelen haberleı •on 

yağan yağmurların fazla tahribat 
yaptığını bildirmektedir. Trilya 
nahiyesinde ta.şan dere bütün ka· 
sabaya yayılmış ve ahali dağlara 
kaçmqtır. Bir çok evler yıkılmı! • 
tır. 

Birçok köylerde ma:haulün ta• 
mamen mahvolduğu bif.cHrilmeık • 
tedir. Bugünlerde de Uludağda 
şiddetli kar tipileri olduğu hay • 
retle bildirilmektedir. Ziraat 
enstitüsü nebatat profeaörü Kroze 
ile muavini Rauf Uludağda ya. 
kaJandrkları bir tipiden güçlükle 
kurtulabilmişlerdir. 
Lehistanda sıcak 

Val'§Ova, 27 (A.A.) - Bütün 
Lehiııtanda bunaltıcı 11caıklar var· 
drr. Sıcaklık Va.rşovada 41 Gdy • 
nia' da 50 derece santig,. ' .ı • 

mU§tur. . .. !;,. 

Puck körl'ezinde deniz suyu 28 
derecededir. Bir çok güneş çarpma 
vak'alan bildirilmektedir. 

Parist:e fı rt:ı na 
Pariaten gelen haberler orada 

şiddetli bir frrtma olduğunu bil • 
dirmektedir. Damlar uçmuı, in • 
ıanlar yaralanınıf, bir çok binalar 
yrkdmıştrr. Yağan yağ•murlardan 

sokaıklan aeller kapla.mq bunu 
müteakip yağan do}u,da bir çok 
cam kırılmıttır. Frrtmanm yarım 
saat kadar devam ettiği yazılmak· 
tadır. 

Cenubi Fransa.da yağan ıiddetli 
yağmurlardan ekinlerin büyük za.• 
rarlar ıgö-ıdüğü !haber verilmekte
dir. 

Habsburg 
taraftarlığı llerll yor 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Prens 
Starhemberg, "Azest,, gazetesinin 
Viyana aytarma demiştir ki: 

"Ha·bsburg'ların arsıulusal an· 
laşmazlıklar çıkarmadan tahta 
geçmeleri kesin olarak geliğimize 
(refahımıza) yardım edebilirse, 
Avusturya hük\imeti bunun önüne 
g~iyecektir. Avusturya-Al
man dostluk ilgilerinin yeniden 
kundması şu şartlara bağlıdır: 
Almanya kayıdsız olarak Avus· 
turya erginliğini tanıma, ülke-
mizin dış işlerine karıımaktan Vd 

Avusturya hükfunetine kartı ha· 
reket eden toplulukları korumak· 
tan vazgeçmeli. 

ltalyan kitap sergisi 
İtalyan elçisi Galli, bugün An

karadan şehrimize gelecek, şeh • 
rimiz-:leki ltalyan elçilik 'binasın· 

da açıfacak olan sanat sergisinin 
açılmasında bulunacaktır. 

Valiler arasında Ayni seı·gide ibuluncak olan ı . 
talyan şairi Marinetti yann uçak· 

değişiklikler la gelecektir. 
Ankara, 26 - Urfa Vali!iğme -======================::;:=:= 

eski Erzurum Valisi Necati, De-

nizli Valiliğine Çoruh V aliıi Ek
rem, Çoruh Valiliğine Kars Valisi 
Cevdet, Kars Vali Vekaletine Mül 

kiye müfettişlerinden Osman Nu
ri, Muş Valiliğine Birinci Umumi 

müfettişlik asayif müdürü Niva· 
zi, Ağrı Valiliğine Birinci Umumi 
Müfettişlik Emniyet Direktörü 
Bürhan, Van Valiliğine Burdur 
Valisi Saip, Burdur Valiliğine Si-

nop Valisi Abdülhak, Sinop Va
liliğine Çanakkale Valisi Sürey
ya, Çanakkale Valiliğine Urfa 
Valiıi Nizamettin, Çorum Valili· 

ğine İçel Valisi Haydar Hakkı, 
Mer'aş Valiliğine Ankara Beledi· 

ye Reis Muavini Adli, Van Vali 
Muavinliğine Edremit Kayma!, a• 
mı Mithat tayin edilmişlerdir. Ay
clm Valisi Fevzi, Tekirdağ Val~si 
Adli tekaüde sevkedilmişlerdir. 
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Yaran: KAD;RCAN KAFLJ No. 46 ---

Hele şu önündeki koca duvar bir 
kere açılsın da o vakit iç kaleqe 

qirmenin kolaqını bulu:tdu 
Dalyanl!. arkadatları Frenk Sü-ı rııını dinliyor, fakat ıürültün~:Sn j dütünüyordu. B ık dütil • 

leyman 1 dipdiri olarak kiliaeye nereden ıeldilini bilemiJftri~ celer ·-·md ku ç.ad~~. ka b n 
· ..1.·ı· · ıı •• ı d. B ,. · ... - a en 11ını y et • 

11rD1 mı ıu~UJ er. ı. undan son Bu tatkınlık aru~d,_.. kulatmı mit sibiydi. 
runıı ,Sslenle takip edemedik • duvara daya~~nl · dü • p rmakJ • 
leri için r -··-!dan büyümüttU. ye tündü Ye bi .. - - · emeyı a annın ucunu nemlı du-

· · --LJ • L::.-::L b" h 1 d .--az- 6nce parmaklan vardan aymnıyOl'du. Duvarın 
JUnra en uu7ua ır eyecan a ur deten d· arcbncl iki kitin" k nc1· • d • 
madan çarpıyordu. kız . .&lftl' a ın . ~ . ~ı~e oinı kmulcladıfmı ve 

Fr<'-k Sül.,manm kar : İM on· ,a.,; tan.!'~~~ ~~~~kimlklarmdı. d?uy • ıtildıtını duydu ve doiruldu .• 
1 ... u. D111Uar ac;aua er ı ş· d" b 

larm yüreklerinden daha hıah VU· l y ı___ & -& F enk S .. l ım 1 unun aralıimdan acaba 
. .. · o-.. l'UHODJO r u eyına- kim 16riinecekti? 

n: · .. E ı . . -" nı ele mi verecekti. Eler hayle Antonyo mu?. • 
Yurü::ll&t: yol düzdü. Ay~.İı hiç bir teY oluna kapana knılm1t 

bir yere ç'.ltpmıyordu. Falcillt 'buna kurd ıi'bi olacakb. G•iye kaçma. Yoksa Frnek Süleymanı öldür-
ratmen ona 8yle ıe~yqq.du ki bu il için orada mihraba çıkan 1'aaa • mek yahut ele l~~e_k ~~n hü· 
korkunç karanlıkta bn·i....1_-1... __ u d :ı..ı:--" u-n. bul cum edecek olan bir ıurii dutman 

nı~ıre a • llUEllUU'ID ton aD ~"°"Uluuu • ask • •? 
pfrl&1'& _JUYarlan&C!llk. derin bic muı ve kunetle ba1111&11 Ye sizli en m~ • 
kuyuya t. . :ecek v~ bir daha or:- • kapmm açılmumı beklemesi il . . l~e bır •tık karanlıfa ıüzüldü .• 
dan cıknnyacakb., nndı. Gıttikçe yayıldı ve çoialdı •. 

Bunda habı's defildl. O umana kadar kim olsa onun Frenk Süleyman bir adım ıeri 
Çünkü 0 daki~larda onun ıöz- arkamdan yetifirdi. Bununla be. çekildi. ve kılıcmı ayırdı. 

leri, kendi lrif 'piklerini' bile ıör • raber Frenk Süleymanm pri elan • Genif aiızlı, hali. çelikten ya • 
m~-iu. ~· mele hlç niyeti ,oldu.. Hele ıu pılmq olan Türk kılıcı, korkunç 
• • Hem ~;ü,or, hem de clanüt lntindekl koca danr bir kere ~ıl- bir ıörünütle parladı. 
IÇUl llmn 

4
)o1ur diye acbmlarmı llll da o vakit iç kaleye ıirmenin Frenk Süleyman kapmm aralı • 

1&)'J1ordu. kolayını bulurdu. Bu daracık ka • imdan ateye ıöz attı .• 
Her a~.!ı':m ha§mda ayalı Mr tep paua qaa• _. ~ _.. I Of~ ~yQ.aiW, 8İyÜmİf o

rala da· ~anınca ve uçurama düt. cak olan adam, yalnız bir kiti ola· an bır ditman u.biti Yardı. Fa· 
mele ~i 1:--'-·lann bot olcluiunu bildirdi. Ciinldi ıeçid çok dardı. kat~~·~ onun arlcumdan ıeldiji 
anlayr 

1

nca töy!e dütür.;;yordu: L&kin her pye rajmen itin ho. ve ~u karanlıia baktıjı için kim 
Aı:iİ ;Antmqo lıeni aJdatnuyor, ...ı.umı İııtemİJm', . ~yonun olduıunu ~- anlayamadı .. 

' i 'bir delibıılı oldulu anlatı- ona bir tuzak kurabileceiini san • Fakat kim olurıa olıun Frenk 
lıyor ;. Kaçmcı defa olarak kendi m11ordu. Süleymana hücum için haurlanan 
kend Un-, hayle a6ylenmitti ki ileri Çünkü Antonyo Frenk Süleyma• bir hali yoktu. 
ye u zanan r- -akları nemli bir nı da Hillmen ıibi zincire vurdu. Frenk Süleyınan mmldandı: 
dUYJ ara çarpb. rabilae de bundan ne kazanacak • - Antonyo ! Sen mi.in?. r - Hah ••• 

1
J.tte!.. itte ıelıdik tı?. - Evet! Çabuk ıeliniz! •• 

r )iye mmlclandı it buraya varmakla ne Piyale ltalyan yüzbaııımm ıeai titri· 
.>urclu... Bey ablokayı kaldınr, ne de ku • yordu .. O da ne kadar korkulu 

· Beldeyecekti.. yumcu Pa~eUi kurtulurdu. bir ite ıirmit oldujunu.anlamıı o-

l: la dtnar kimbilir ne bdar açı- Dunrın ardmclaki aealer bir an lacaktı. 
.aktı?. için daha çok yükseldi. Bir küfür Antonyo ıeriye çekildi ve Frenk 

1 
Fnnk SiileJlllUl oldaiu ,_de ıibi duyuldu. Sonra iki demirin Süleyman aralıktan İçeriye llJl'll· 

Dç dlnmeclm dimdik danJJor, 1m- biribiriae çarpmaamdan dolan bir dı. Acele Jiiriimiittü. • · 
lundulu iatibmetl kaybetmekten sürilhü itidildi.. irkildi ve yere baktı. • 

' kwtmJ• clu. Ftıbt bir kohmu fly· Bir inilti... • Yerde bir uker, canaıa yabyor-
le vücuclunun etrafmda clolandD' • Sak ıık nefes almalar. du •• 
malc, batmm Uatünde ıeadirmek • Alır bir ..,;n yere dütmealni Gırtlafmm kenarından ıiren b" 
ten de kendiaini alamadı.. andll"&D bir ... daha... kılıç cijerlerine kadar aaplanm:; 

Fena halde küf kokan ba ,erin Artık biç bir teY duyulmaz ol • ve elbiıeaiyle ywleri kana bula • 
salı, IOlu ve üatü cht nemliydi ve du.. • mlfb ••• 
tatla üriilmüftü.. Ne oluyordu?. -Bu kim?. 

- Beklemeliyim 1.. Antonyo kapıyı apıak için ıel. - Nöbetçi?. 
Dedi ve beldemeie bqladı • dili ıırada ele mi ıeçmifti.. Eier - Niçin öldürdün?. 
Saniyeleri kendi kalbinin V1SUf- böyle olcluyaa kiminle karfdqtı .. Antonyo konUflll&k istemedi • 

lariyle &lçü,ordu. Buna raimeıı Kiminle çarplfb? Vurulan kimdi ? jiııi ıöıteren bir hareketle elini 
her biri birer yıl kadar usun, ölüm Eler Antonyo V18"Ulduy1& itler salladı. Yalım tunları mmldan • 
bclar aiır ıeliyordu. altütt oldu ct...ekti •• Eler böyle dı: 

Bekledi. oldufunu bilaeydi. timdi ıeri dö • - Benim itimi bozmak iatedi.. 
Hele her iti çabucak bataruı, ner, arbdatlarmı da alır" bu Ve ıuatu.. 

blr pldfte çi.ulımi7en clQGmleri L- '--L--Jc..ip atan Mr leftld için bu bekle ıeçitten ..... ne DUJUID& malolur- Frenk Süleyman lrartıımdaki 
Yit ne JamaD oluyordu?. sa olıun iç kaleye ıirmeye çalııır· adamm en küçüle hallerini töz 

• • • d~ Geçidin arka tarafmm her töyleJiti1Ji ve bakıtlaıuu ıö~den 
_ 38 _ halde hot bnü:rlmayacatı tabii kaçırmıyordu. Hele onun kılıç tu-

NIÇIN OLDORDON? idi. Belkl de oaclan eoma daha tan ve her an hücuma hazır duran 
Bulandula .,. bir····· bclar batka bitmeler, lcoridorlar, 7"ek eline daha sok dikkat ediyordu ... 

1Wbcli .. Ba u11lslilr jpalle Mr. kapdar, 'beHd de sisli aeçltler Tar· Fakat bütün fiiphelerine ralmen 
denbire hir sirilkl daJular piri dı. Frenk Süleymana ihanet edebile • 
olclu. Banan nered• aelclilini Onları nuıl ıeçeceldercli7 Za • ceiini aesdiren en ~ük bir lo • 
ıı... a.tiNmedi. Kal• "' • ten Frenk SGleJIMD hGtün han • mıldanrt ,CSremedi. Onq Wuı • 
di.,.. IMldedL • IM'I heu.ha btblı için buraya tek ları da Frenk Süle1"M'nın beJut • 

Bo,lulda ..... bir ala bir eola batma ıelmittl· ları gibi bafka dütmanlardan ko • 
çniriyor, BnUnil, arkumı ve yulca Frenk Sllleyman zifiri karanlık- runmak için etrafı gözetliyordu. 
Yiriyor, önünü, arkaı11u ve ıWca • ta kalbi hızla '9J'P.U'ak bunları ı <Dcuanu llCU') 

5 

Bir Aşkın 
Hikdvesi 

r;.=:~::ı-;;7·1 I.! ... --..................... . 
Babası, pek yalanda haataba • diyordu. Sonıuz hyecanları onu 

neden çıkacaktı. Evladı buluna· büsbütün kuvvetsiz dütürmüttü. 
caktı. Anneıi iyileıecekti .. Ve ni Gevıemit, yumutak bir hali 
hayet, kendine, ıerefile mütena • vardı. 
ıip bir it bulacaktL •• • Fakat timdi artık iıtikbali te· 

Hayat tabii mecrumı alacak min edilmitti. Dalavereleri iyi çe• 
ve saadet avdet edecekti.. virmit, itini yoluna aokmu&.tu. 

Omit.. T Dofruıu, Madam Bonne' de, 
• • • • • • • 
- Demek ki Adnanm 

ıelmeaini umuyorsun? 

onu, bu hastanede kalmaia zor• 
buıün luyorclu. O,le ya: Bu yailı mf t· 

Rauf, bu cümleyi söyliyerek, 
kız kardetine cloiru eiildi. 

Eve yeni ıelmifti. Mihaniki bir 
aurette, Deniz hanımı alnmdan 
.. ptü. o .• 

Uzun bir iskemle üzerine yan 
ıelip y.tan hemtireai ıülümıe • 
eli .. 

- Evet, Adnan, latanhula dön
dü. 

Deni• Hanım, biran durduk· 
tan ıonra illve etti: 

- Kırk ıekiz saatten beri bura· 
da ... Bu sabah mektup yazarak 
ıeldiiini bildirdi. 

- Ali.. Öyleyse ben buradan 
uçuyorum. 

Rauf, davranmak allmeti p.
ten:li. Ayala kalldı. 

Likin, kız kardeti onu dürttü. 
- Hayır, gitme, ıitme... Bili· 

kiı, senin Adnanla ıarüpneni isti
yorum... Fakat, sonra ortadan ıi · 
iminin... Bizi baıbata bırakl1'-
un .•• 

- Nuıl iıteneıı 6yle yapayım. 
Emrine lmadeyim, kardetim ... 

Bu mulaaYen, bili, Madam. 
Bonne'nin evinde, Denizin iıral 
ettiii odada cereyan ediyordu.. 
Şimdi artık tamamiyle iyiletmiı 

olmuma raimen, ıenç kız, bura· 
dan çıkmak için, hiç de acele edi
yora benzemiyordu. ihtiyar yen· 
geainin yanına yerleımek hiç de 
zevkine sitıniyecekti ... 

Hem, ıimdilik pek de soluktu. 
Yenıeıine. "bir kaç hafta aayfi. 
yede h0tça vakit ıeçireceiim 1,, di· 
yerek izin almıttı. Sayfiyeden dö · 
nen adamın yüzü yanık olur. Hali 
iyi olur ..• Deniz Hanımm halinde 
tavnndayaa hiç de bayle bir man
zara yoktu! Tamamiyle iyiletme · 
ıi, buradan öyle çdanuı icab e-

teriyi kaçırmak, hiç de itine ıel· 
mi yordu. 

Rauf, bu ıırada, lıtanbuldan 
ayrılıp bqka bir tarafta f ıraat k.t· 
çırmaiı akla yakın bulmamıtb. 

Retadiyeye yazdıiı mektuplaT"
takip ettifini aöylemifti. Sözde. 
Atim. ile mubaberedeymif.. Her· 
halde, kirlı bir netice elde edecek · 

mit··· 
Hakikatte iae, Samiyenin sabık 

ifıkı, lıtanbulda yalnız ellenmek
le vakit ıeçiriyordu. 

Kız kardeti ıayeainde, parac" 
hiç de ııkıntı çektiii yoktu. Her 
ıece, barlarda, hovardaların hl· 
rinci safını itıal ediyordu. "H ... 
kuabumda yüzüstü bıraktıir za · 
vallı kadmı ve dünyaya ıelmeıine 
ıebebiyet verdiii yavruyu hiç dü-

tünmüfOYl"du. 
Bazan, hatıralan uyanıyordu. 
Fakat: 
- "Adam, sen de ... ,, diyerek 

'bunlan zihninden 1&VIJOrdu. 
< DftHllftl var) 
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Esrarlı cinayetler 
silsilesinden : 

Yine eller, kollar bulundu 
lnailterede korkunç bir cinayet 

izi claha bulunmut, bir tren içinde, 
bu defa, bir iman kolu ve eli, ele 

ıeçirilmiftir. 

Bu kolun, yqlıca bir kadma aid 
olduiu anlaplmaktadır. Ve bun. 

dan altı ay kadar önce hem lnsil • 
tere, hem bütün dünya matbua· 
tmı i'ıil•JeD ( alikadar eden) 

yalnız bu kadmm orta yqlı oldu·· 
judur. 

Alb ay önce bavullar içinde 
bulunan vücucllarda kol ve bat 
yoktu.. Ve bu kollarla batlarm 
henüz bulunam•mıt olutu, bu ye
ni bulunan kolun, bavul cinayet • 
)erine olan ilitiiini kunetlendir • 
mektedir. 

methur bawl cinayetlerine, "bir 1.------------·
numarah 1'awl cinayeti,, ile bir 
mOnuehetl ol.tala .... .,... 

Bal1mU1 el, u.I el Ye koldur. 
Aicl oldulu 

0

daattan, qlarca n · 
nl kopanldtlı hellldir. 

Hansi ricuttan kopanlcbtı, he
au. ••JePe·•--· Biliam tef, 

KUPON 
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Çocuk haftası 
hediye kazananların 
isimlerini qazıyoruz 

Yakın tarihten· 
kanlı yapraklar 

6-6-9:1:> tarihli bilmecemizin doğ· 
ru çözülmüş şekli şu idi: 

230 Nesrin, 110 - 15 ci mektep 653 
Asuman, 111 - Cümhuriyet orta mek. 
Lutfiye, 112 - Yeni çarşı 90 lsakidis, 
113 - Krııltoprak Talip Ziya Baysal, 
114 - Kadırga 50 Melahat, 115 -
ts. Erkek lisesi 77~ lsmail, 116 - 27 
ci mek. 3-15 Nejat, 117 --;- Sultanah • 

ittihat ve Terakkinin eski Çankırı katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 70 

AD - DANA - ADANA 
Doğru bulanlar arasında kura çeki· 

lerek.: Aksa rayda Yusuf paşada Ah · 
met I\emalettin Bozkır birinci, Kadı· 
köyde Gazhane cad. 21 Sabiha Nuran 
Hamdi 2 inci hediyemizi kazanmışlar· 

dır. 

Bekirağa bölüğünde enseyi delilikle kurtardın. 
Burada istediğini ayni de hareketle yapabilirsin. 

BISKOI KAZANANLAR: 
3 - .ı:; çi mek. 238 Muzaffer, 4 -

Cümhuriyet orta mektep 247 Lütfiye. 
5 - ı:ı inci mek. 79:l Belkıs, 6 - Tak • 
sim G7 (~iiner, 7 - ls. Çenherlitaş Ba· 
tırbay, 8 - Is. Sen Bcnua lisesi Ya
şar. 9 - Cağaloğlu 30 Furun k· Bur· 
han. 10 - Çapa K. Muallim 34:5 l\la -
Jike. 11 - 4 ı cü mek. US Kenan, 12 
- Karagiimrük Cami ~okak Halime -
Sultan Ahmet :u Rüknettin, 14 -
Beyoğlu 6 Muhittin, l:J - Beyoğlu 

Müsevi lis<>si 208 Rebeka~ 16 - Balık 
pazar 81 l\faiz, 17 - 4 ci mek. 126 
Tevfik. Ui - A}mnsaray 10 Şemsi. 
19 - Fenerde Mitat Akın, 20 - Os · 
manber 9 Suat, 21 - Ramide Cuma 
mah. :i7 Necmiye, 22 - 59 cu mek. 
Aı~aluys. '.!:l - Gelenbe\-i orta mek. 
490 Celfd, 2.ı - Unkapanı 3 Suha, 
25 - Osmanhey 72 Malike, 26 - Ka • 
sımvaşa 9 Merkada, 'ı:I - Pa11galtı L. 
412 'Nubar, 28 - Etyemez 81 l\L Enis, 
29 - ls. Kız lisesi 1113 Samahat, 
:Jo - Bakırköy İdris Nadir, 

KiTAP KAZANANLAR 
31 - (;aıata 28 Şakir, 32 - Samat· 

ya Berç ~· a'yan, 3:1 - Vefa C. 32 Saa
det, :ıı - Boyacıköy 115 Bülent Va • 
rol. :;:; - Taksim ';)7 Güner, 36 - Sir
keci 1 Fazıl. 37 - 27 ci mek. 212 Saa· 
det Turan, 28 - Davutpaşa :ii2 Nadir 
29 - Erkek lisesi 811 Muammer, 40 -
Süleymaniyede ~9 N. Nesrin, 41 - Ba 
kırköy :32 Nevzat, 42 - Beşiktaş 12 

!>n°,'tut'!\ , 3 - Tophal\e :m:ı Muzaffer, 
' 4t - "ı ci mek· 106 Ce\'det, 45 - Bey

o~lu 22:) #iimet. 46 - Kurtuluş 23 
Pantazi, 47 - Haydarpaşa Kutay, 
18 - Pertevniyal L. 1 - A Etem, 
19 - Beyoğlu Şükrü Gülmaz, 50 -
Erkek lisesi 141;) Ali, 51 - Şerhemi· 

ni 1 Necdet Tunç, 52 - Balat 6 Be
dia, 53 - 2 ci mek. 38 Hüsamettin, 
54 - Is. C. orta mek. Mehpare, 55 -
6 et m~ktep. 412 İhsan, :l6 - Zeytinlik 
100 Lemi Falay, 57 - 44 cü mektep 
409 Fikret, 58 - Ankara ilk mektep. 
lQ.i Niyazi, 59 - Zindankapı 8 Se· 
yit, 60 - Kadıköy 2 Yaşar. 

IiEFTER KAZANANLAR 

61 - Is. lisesi 590 Asım, 62 - Yeni 
Şehir 28 Hristo, 63 - 11 c:i mektep 
4 Bülent, 64 - 12 ci mektep 312 Ne 
jat, 65 - Küçükpazar Z1 Müzeyyen, 
66 - 15 ci mek. 423 Naide, 67 - A
ğa Hamam 19;) Ko~o, 68 - Cümhuri
yet ort~ mektep 248 Nuriye, 70 -
Is. kız Hsesi 1015 Samime. 

KART KAZANANLAR 

71 - Kabataş lisesi 398 B. Tora -
man, 72 - Gelenbevi orta mektep 
'l' epeköy, 73 - Ayancık Şevket, 74 -
Beylerbeyi 17 Fethi, 7'5 - Şehremini 

4 Ayşe, 76 - Cümhuriyet orta mek. 
275 Hüsniye, 77 - Is· kız orta mek· 
tep 239 Zahide, 78 - Beyoğlu 30 Ner
min, 79 - Kadıköy 286 Lütfiye, 80 -
Fatih altay mahallesi 11 Cemal, 81 -
27 ci mek. 99 Yavuz, 82 - Cumhuri • 
yet orta mek. 238 Nebahat, 83 - Ge · 
dikpaşa 9 Antula, 84 - Cihangirde 
Arman, 8:> - Yeni çarşı 90 Avram, 
86 - Galata 46 Jak Levi, 87 - Çağal 

oğla 18 Sabahat, 88 - Ankara B 
M. 1\1. saatçi Hasan T. 89 - Yeniçarşı 
41 Şöret, 90 - Ortaköy 3 Ulviye, 
91 - Paşabahçe Zühal, 92 - Fatih 
18 Muazzez, 93 - Galata 46 Vitali, 
94 - Acıbadem 7 Sacide, 95 - ls. 
erkek lisesi 634 Firaz, 96 - Bakırköy 

met ·176 Süheyla, 118 - Topkapı 15 
Handan, 119 - 12 ci mek. 338 Şevket, 
120 - Beyazıt Serrin Bisan, 121 -
Samatya 36 Enver, 122 - Beyoğlu 

69 Saime, 123 - Musevi ilk mek. A
neta, 12·i - Tepebaşı Kız sanat mek. 
Semiha, 12:5 - Kumkapı 33 Poliros, 

1··-; - Samatya !>4 Naciye, 127 - ~Ak· 
saray 28 Erol, 128 - Pangaltı 7 Ka · 
ranfilyan, 129 - Boyacıköy Biilent 
' raro1, 130 - Gallasaray 40 Suat, 
131 - Vefa lisesi 272 Necmi, 132 -
cümhuriyct orta mek· 274 Saime, 133 
- Bostancı ilk mek. 132 1\ecmi, 1:ıı -
f skiidar 9 Yaşar Kural, 13:5 - Sarı· 
yer 117 Fahire, 136 - Taksim 332 Pem 
be, 137 - Çapa kız muallim mek. 
:ıı;; :Malike, 138 - Fındıkh 104 Hik · 
met, 139 - Emirgan 2:> Semahat, 
140 - Is. 3 cü mektep 87 Muammer, 
141 - Gazi Osmanpaşa 577 Sabri, 
1-12 - Beşiktaş 28 Mehmet, 143 - Ye 
niçarşı 39 Anastasya, 144 - 13 cü 
mek. 108 Hanif c, 145 - Kabataş li
sesi 446 Suat. 146 - Şişli 19 Orhan, 
147 - Heybeliada Suphi, 148 - 10 
cu mck. Sacide, 149 - Haydarpaşa li
sesi 1025 Aydın, 150 - Nuruosmani
ye 56 llyaz, 151 - Erkek lisesi 135 
Hi.isnü, 12:> - Zafer S. 12 Emine, 1:->3 
- Zincirlikuyu 100 Kamil, l!H - Fa· 
tih S. l<\ öznur, 155 - Kız lisesi 181 
Muzaffer, 156 - Kasımpaşa 102 Se · 
miha, 157 - Kuleli L. 882 Sabah, 
l:;S - Fatih lO:i Şükran, 159 - Edir 
ne Kapı Ozdemiı', 160 - Süleymani -
ye 13 Ayhan, 161 - Davutpaşa 1:>4 
Sadık, 16:! - Göztepe Muazzez, 16:1 -
Unkapam 86 Pakyük, 161 - Kasım -
paşa 82 Nahit, 165 - Şehremini 162 
Gönül, 166 - lzmit ilk mek. 72 
Saliha, 176 - Beşiktaş 190 Scrop, 
168 - Yerebatan 3 Ali Kemal, 169 -
Cağaloğlu 14 Mustafa, 170 - Fatih, 
Cemal Göktepe, 171 - Üsküdar 12 
Bedrünisa, 172 - 17 ci mektep Semi-

Arapyan hanında elli seki.ı gün 
süren mahpu•İyet hayatımda muh
telif vesilelerle on iki bin liramı 
dolandıran bu heriflerin sözlerine 
nasıl da inanmıştım •• 

Kampta bunları düşünürken 
kuruntulanmağa, üzü)meğe başla

dım .. Bu esaret hayatı ne zamana 
kadar devam edecekti?. En çok 
minimini kızımı göreceğim gelmiş
ti. O hayalimde canlandığı za • 
man gözlerim dolu dolu oluyor • 
du. 

Ay ışığına boğulmuş aydınlık 

bir yaz gecesi idi. Felaketimin 
Laşındanberi derd ortağım olan 
Mehmed Ali ile kampın geniş av • 
lusunda dolaşıyor, dertleşiyorduk, 
Benim, şimdiki halde bir derdim 
vardı: Kurtuluncaya kadar çolu • 
ğumu, çocuğumu Maltaya getirt • 
mek ..•• 

Mehmed Aliden akıl danıştım : 
- Yahu nasıl etsek de şu işi 

becersek? Çocuğum burnumda tü· 
tüyor •• 

Mehmed Ali bir müddet düşün· 
dü .. Alnının kırışmasından, göz • 
lerinin kapanmasından, dudakla
rının kıpırdamasından, kafasınm 

bu sualime karşı bir cevab hazır. 
lamak üzere çalıştığı anlaşılıyor • 
du .• Omuzuma bir tokat attı: 

- Cemal, aklıma bir fikir gel· 
di. 

-Nedir? 
- Söylersem kızmayacaksın 

ya?. 
- Hayır kızmayacağım .• 

ha, 173 - Kız orta mektep Nveycla, - Bekirağa bölüğünde enseyi 
174 - Namazgah mek. 2 den Adnan delilikle kurtardın .. Burada istedi
Gidel, 175 - Bursa 5-1 Jale Gide], ğini de ayni hareketle yapabilir -
176 - Galatada Mustafa Halil, 177 - sın ... 
Pangaltı lisesi 58·1 Vahan, 178 - Sir 
keci O. Sabri, 179 - Divanyolu Ra · - Yani, burada da delilik mi 
gıp, 180 - Kız lisesi 74S Semiha, yapayım!.. 
181 - Edfrnekapı 1 Dimitri, 182 - - Evet, evinden, çoluğundan, 
Altınbakkal 51 Vedat, 183 - Uzun • çocuğundan uzak kaldığın içindi
çarşı 91 E. Gü1geç, 184 - Arnavutköy mağına yeni bir buhran geldiğini 
:52 Koço, 18:> - Kumkapı 11 Mukim, zannederler. Biz de bu zannı tak -
186 - Orta mek. 278 Müzeyyen, 187 -

viye edecek şekilde şahadettc bu • 
36 cı mektep Mehpare Osman, 188 -
Mahmutpaşa 12 Nazif, 189 - Erkek 
lisesi 45 Sabri, 190 - Kız lisesi 100~ 
Mehçure, 191 - 5 ci mek· Ayşe, 192 -
Beşiktaş 18 Muazzez, 193 - Haydar 
paşa Lisesi 688 Orhan, 194 - Samat
ya 52 Berç, 1% - Bomonti 17 Kara· 
bet, 196 - Riyaseti cümhur I{. ls • 
mail, 197 - Karagürnrük 50 Cemal, 
198 - Kasımpaşa 60 Nejat, 199 -
Kandilli kız lisesi 4j5 Mualla, 200 -
Fatih 4 Semiha. 

Hediyelerimiz her hafta (cumar· 
tesi) günleri matbaamızda dağıtı • 

hr. 

AVUKAT 

iRFAN EMiN 
Kösemihaloğlu 
Sirkecıde istasyon karşısında 

Sirkeci Palas hanında 5 - :1 
numaralara taşınmıştır. 

lunuruz .• Sen artık bu işte müma -
rese peyda ettin .. Herifleri istedi· 
ğin giıbi kandırır, aileni buraya 
getirtir sin .. 

Bu iyi kalpli ~ostun tavsiyesi 
akla yakındı.. O gece geç vakte 
kadar oturduk, dertleştik .. Otlamı
za dönünce bende hastalığın kriz
leri başladı! 

Gürültü yapmağa, bağırıp ça • 
ğırmağa başladım.. Gürültüyü 
duyan nöbetçilerden biri koşup 

geldi. Ben kimseyi tanımıyor, ö -
teye beriye koşuyor, elime ne ge
çerse yere atıyor, üzerime gelen · 
leri boğmak için gırtlaklarına sa • 
rılnmk istiyordum .. 

Nöbetçi derhal kumandana 

180 Nejla, 97 - Kumkapı 33 Poluro, _____________ _. 

koştu, beş dakika sonra kuman -
dan yanında doktor ve muhafızlar 
olduğu halde odaya girdiği zaman 
beni yatağa uzanmış, sakin biT 
halde buldu .. Sebepsiz yere iğne· 98 - Kasımpaşa 61 Asuman, 99 - A -------------

meli hayat Jisesi 229 Cemal, 100 -
Be~iktaş 11 Cengiz Öncel, 101 - Atik 
alipaşa 11 Burhan, 102 - Karagüm . 
rük 50 Cemal, 103 - Zincirli kuyu 
3 Ref!ks, 194 - J{aragümrük 50 Yıl- j 

•u, 105 - Şişli tramvay D. 3.18 Nev 
zat, 106 - Bağlarbaşr 60 Ayten, 107 - 1 
Kadık6y Yu\'a mek. Metin, 108 -1 
OsmanbeY. Süzan, 109 - 1 ci mektep 

HA.SER .. · 
ıstanbulun en çok satllan 
hakiki akşa!71 gazet:~sidir 

ilanlarını HABER'e 
verenler kar ederler.·. 

ı lenmek, dövülmek veya bir kaç 
bakraç su ile ıslanmak istemedi
~im için krizlerin kısa sürmesini 
'el"cih ediyordum. 

Mchrned Ali kumandanı karşı· 
ladı. O da rolünü iyi yapıyordu •. 

J Tela§ ve heyecan içinde benim 

g~.c~. ve günd~üz e~imi, çocuğ~mu \ reket versin, buradaki İngilizler • 
duıunerek agladıgmu, bu mute - de kırbaç merakı yoktu.. Beni, 
madi keder neticesi olarak asabı- doğruca kamp kumandanının ya· 
mın tamamen bozulduğunu anlat- nına çıkardılar. 

tı. Ben yerimde hiç kıpırdamıyor, işi ezelden deliliğe vurmuş ol -
gözlerimi tavanda bir noktaya duğum için sorgulara, s"'çma sa • 
dikmiş olduğum halde onları can pan cevaplar veriyordum •. lstiç • 
kulagıyle dinleyordum. vabım on dakikadan fazla sürdü • 

Kamp kumandanı, Mehmed Ali 
ye benim eski · halim, ailevi vazi· 
yetim hakkında bir sürü sual sor -
du. İhtiyar dostum, bunların 
hepsine münasib ce:vablar verdi . 
Bu hal bir hafta mütemadiyen her 
gece devam etti. ' 

Bir gün c!e bahçede dolaştrken 
Demir kapıyı aralık ve etrafı ten : 
ha buldum. Kaçmaya imkan ol -
madığını bilmekle beraber kapı -
dan fırladım ve koşa koşa kaç.ma
ğa başladım. Yakalanacağımı bi
liyordum.. Koca adada saklan • 
sam da gene bir yere gidemez -
dim. Ergeç, beni ele geçirirlerdi • 
Kapıdan fırladığımı gören muha· 
fızlar peşime düşmüşlerdi. Girin • 
tili, çıkıntılı sokaklarda müthiş 

bir kovalama başladı. Ben arada
ki mseafeyi gittikçe açıyordum •• 
Belki bir kaç dakika sonra izimi 
kaybedeceklerdi .. Fakat bir döne
meci döner dönmez sokağın üç 
İngiliz askeri tarafından kesilmiş 
olduğunu gördüm. 

Herifler, birer ellerini kaldır • 
mışlar, diğer ellerindeki tabanca
ları bana uzatmışlardı. Parmak· 
ların tetikte olduğunu görür gör· 
mez köşede durdum. Onlar İngiliz 
ce bağuarak bana doğru ilerliyor
lardı. 

Böyle tenha bir yerde hir baha-
ne ile beni öldürebileceklerini 
düşi.indüm .. Ne olursa olsun bu 
tabancalı askerlerin eline düşmek 
iyi bir şey değildi. Bir sıçrayışta 

geri döndüm ve henüz başında 

bulunduğum · köşe başını kıvrıl -
dım ..• 

Saniye geçmeden tabancalar 
patladı .. Bereket versin taş duvar 
vücuduma siper oluyordu. Artık 

var kuvvetimle geldiğim yoldan 
ters yüzü geri kaçmağa başladım. 
Yüz adım gitmemiştim ki yolumun 
buradan da kesilmiş olduğunu an· 
ladım. Teslim olmaktan başka 

çare kalmıyordu. Bir kilisenin ka· 
pısma sığınd!m· 

Yorgunluktan bitkin bir halde 
idim. Ayakta duramıyordum. Taş 
zemine çöküverdim.. Bu sırada 
İngilizler yetiştiler, kollarıma gi • 
rerek beni kampa götürdüler Be • 

Kumandana e-zcümle şunları söy • 
ledim: 

- Bu gece Kapten Benetten 
bir telgraf aldım .. Çoluğum, çocu· 
ğum yola çıkarılmışlar, bugün bu
raya geliyorlar. Vapur Maltadan 
bir şaat ileridedir.. Onları gidip 
rıhtımdan karşılayacağmı .. 
B~ sözleri bağırarak, tepinerek 

say liiyordu:m •. 
K~mp kumandanı M.ıter Gan 

iyi ka~;.oli, ıefkatli bir adamdı •• 
Kendisr~Maltızdı. Onun milleti a· 
sırlardanl:Je.ri lngiliz esareti altın
da yaşıyord

0

tı. Onun için bizim gi· 
bi lngilizlerir..' eline esir düşmüt 
kimselere karşf hususi bir alaka 
ve ihtimam gösr~riyordu. 

Mister Gan dtrhal doktoru 
çağırarak benimle meşgul olması -
nı emretti. Biz Joktorla çıktık. 
Beni yatağıma yat~ılar, asabımı 
teskin edici ilaçlar veı:Tdiler. 

Bu sırada kamp iwmand,anı, 
Mehmet Aliyi çağıraraı'lc, lstanbul• 

da tevkifimden itibaren 'başımız· 
dan geçen acı vaka'ları b~rbir din

lemiş .. Mehmed Ali bu frrilatı ka -
çırır mı?. Merhametli Maltız 
kaptana ıunları söylemit: 

- Bunun çocuğunu, a ileaini 
buraya getirbneğe müsaa.cı:e al· 

\ k. 
mazsanız kendini öldürec e tır. 

1 .., 
Dün gece kendini odada ası;naga 

kalktı .• Bereket versin ki h~enüz 
uyumamıttım •• Y etiıtim, kurtar • 
dım. Bütün gece de haımda beıkle· 
dim. Damarlarını kesecek d iye 
açıkta makas, ustura bırakmıyc.l • 
rum. On günde~beri, bu fena hali 
devam ediyor. Ben de çok yorul • 
dum .. Zaten ihtiyar ve hastayım • 

Mister Gan Mehmed Alinin bu· 
sözleri üzerine vaziyetimle alaka • 
dar olarak derhal Malta umumi 
valiliğine, bir rapor gönderip, ai• 
lemi lıtanbuldan getirteceğinj va·' 
detmif ... 

Mehmed Ali, kot koşa odaya 
geldi .. Sevine delisine dönmüttü. 

- Cemal müjde 1 -
- Hayrola ağabey. 
- Kamp kumandanı hastalığı • 

na inandı. Malta valisine rapor 
gönderiyor, 

(Devamı var) 

Pariıte yapılan atlı müıa bakalarda orijinal bir geyit 



A D v 
Italya radyo istasyonla
rını kuvvetlendiriyor 

ltalya hükumeti radyo istasyon-/ 
ıarının kuvvetini bir kat daha art· 
tırmağa karar vermiş, inşaata 

başlanmıştır. İnşaatın sonunda 1-
talyan istasyonları şebekesinin 
kuvveti 450 kilovata çıkarılmış o

icabında arttırılabilmek üzere, 
120 şer kilovat kuvvetinde ola 
cak, 300 zer kilovatlık muazzam 
lambaları bulunacaktır. 

Her iki istasyonun sarfedece~~ 
elektrik kudreti 2500 kilovat ola· 
caktır. 

Spikeri lan Roy 

Küçük 
haberler 
Almanlar milli radyo istasyon· 

lacaktır. 

Romada orta dalgalar üzerin
den çalışacak olan iki kuvvetli 
istasyon yapılmaktadır. Bunlar
dan biri doğrudan doğruya ltal
yaya hitap edecek, diğeri harice 
propaganda yapacaktır. 

Bu istasyonlar şimdiki Roma 
Santa Palomba istasyonunun ya
nında kurulmaktadır. Her biri, 

Bu iki istasyonda Anodların 

soğutulması için taktir edilmit su 
cereyanı geçen borular 3,000 me~· 
re mik'abı hacminde adeta bir göl 
büyüklüğünde bir havuzda dola~
tırı l acaktır. 

Antenin bulunduğu direği'l 

yüksekliği ise 260 metre olacak· 
tır. 

ı~ını yeni ba~an yaparak eskı· ~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~--~-

Parazitle 
mücadele 

lazımı 

sinden daha kuvvetli bir hale gel · 
mektedirler. Yeni Alman ıs · 
tasyonu 150 kilovat kuvvetinde 
olacak ve ''Antifading,, bir anteni 
bulunacaktır. Bu suretle Vartova· 
ya kurulacak olan 200 kilovatlık 
yeni istasyonla rekabet mümkün 
olacağı umuluyor. 

Her radyosu olanın §Öyle bit 
şikayeti vardır: 

- Parazitten rahat yok!. Güzel 

En genç Spiker bir şey dinlemek imkansız .. Me-
seli. güzel bir keman konserinin 

Dünya radyoları içinde Spikeri 
ortasında makine gürültüye baş· 

e• genç olan istasyon A vustural-
yanın Melburn istasyonudur. Bu !ayınca insanın keyfi kaçıveriyor! 

Eğer makinenizde bozukluk 
istasyonun spikeri on iki yaşında 
bir kız çocuğudur. yoksa, anteniniz iyi kurulmuş, iyi 

tecrid edilmişse hiç parazit olma-
Ra d yom uzun ması lazımdır. Halbuki lstanbut-
kulağı çınlasın! da parazitsiz işliyen hiç bir makine 
Almanların Stuttgarl istasyo- yoktur, şehrin uzak köşelerinde 

nu bir rekor sahibidir: Çalacağı bulunan makineler müstesna ... 
parçaları Almanca, lngilizcf' Parazit harici tesirlerden olur. 
Fransızca, İspanyolca, halyanca, Civarda elektrik kaçağı varsa ma· 
Holandaca ve Lehce haber verir. kinenizde de parazit var demek· 

Çalacağı plakları Türkçe bil~ t" ır. 
haber vermiyen lstanbul radyos~- TrNPYM CAdcleleTİnde, asan-
ll 'l'l kulakları çınlasın! . sörlü binalarda oturan, evlerinin ya 

Antene yıldırım kininde motör bulunan radyo me-
Ge.çen hafta Tuluz istasyonu- rakhlan bunu acı tecrübelerle pek 

nun antenine yıldırım düşmüş, bu iyi öğrenmişlerdir. Böyle sebep· 
yüzden neşriyat üç dakika kadar lerle doğan parazitlerden mütees
durmuştur. Antende yıldırıma. sir olmıyan bir makine ise şimd!
ka.rşı tertibat allnmış olduğu için ye kadar yapı!mış değildir. Dün-
buka hiç bir zarar olmamıştır. yanın en mükemmel makineleri 

ispanyada yeni bile bundan müteessir olur. Hatta 
istasyonlar bunlar daha hassas oldukları içirı 

daha fazla parazit yaparlar. 
ispanya hükumeti memleket Radyoya ehemmiyet verilen 

dahilinde yapılacak yeni radyo h - memleketlerde mesela Almanya· 
tasyonlarının inşasını münakasa- da, hatta radyo işleri pek fazla 1. 

ya koymuştur. yeni yapılacak İs· lerlememiş olan Fransada bunun 
tuyonlar şunlardır: çaresi bulunmuştur. 

Madridde 1639 dalga uzunlu · Hükumet bir kanun çıkarmı!Jı, 
ğunda işliyecek 150 kilovat kuv- elektrikle işliyen her alete, radyo 
verinde milli bir istasyon; makinelerini rahatsız edip para-

1'uvvetleri 20 ile 60 kilovat a- zit yapmaması için, hususi bir i.
rannda olmak üzere Madrid, Bar- Jet takılması mecburiyeti konul
ıelon, Valansiya, Sevil, Lakorony muştur. Bu alet elektrik kaçakla
ve Blskay' da altı mahalli ista' · rım toprağa verdiği için parazit 
yon; belası da böylece ortadan kalk-

ÜÇ KÜÇÜK 1ST AS YON mıştır. Bu aleti kullanmıyanlar ce-
Madrid ve &rselon istasyon- zaya çarparlar. 

lan mukavelenin imzasından bic- Acaba bizde böyle bir tedbir 
sene sonra tamamlanmış olacak· alınıp, hiç olmazsa tramvay ara· 
tır. Diğerleri için iki sene inşd balarına böyle birer alet takılmasr 
müddeti kabul edilmiştir. mecburiyeti konulamaz mı? 

RADYO 
27 

Programı 
Haziran Per
şembe 

lSTANBUL: 
18,30 jimnastik, Azade Tarcan • 

18,50 almanca ders - 19,10 dans mu -
sikisi (plak) - 19,30 Salahattin Es -
tegaço çigan orkestrası - 20 Konfe
rans - 20,30 Stüdyo orkestra konse· 
ri - 21 Radyo caz ve tango orkestra
ları, türkçe sözlü eserler - 21,30 Son 
haberler, borsalar, - 21,40 Rita Malı 
mut, şan - 22 plak neşriyatı· 

POS1' P AR1Z1EN: 
20,25 orkestra konseri - 20,40 l\fa

rinyi tiyatrosundan "Francis de 
Croisset'nin "Le bonheur Mesdames,, 
adlı komedi muzikalı. 

TULUZ: 
21 Salon orkestrası - 22 den 24,4!l 

şe kadar Masönenin Manon operası -
BERLlN: 
20 Genç kızlar korosu - 20,20 Şu

manın şatkılarr - 21,10 dans. 
BRESIJA:V: 
20 varyete - 23,20 Betovenin so • 

natları - 24,20 Org konseri • 
HAMBURG: 
20,10 şarkılar - :?1,10 dans - 24 

orkestra konseri. 
STUTGART: 
23,20 Şuman festivali. 
VlYANA: 
lS,25 Verdinin az tanınmış eserle -

ıi - 22,30 Viyolonsel ve piyano için 
sonat - 23,:lO Halk şarkıları. 
BUDAPEŞTE: 

20,10 keman ve piyano resitali -
2!3 Rimski Korsakof un .. Şehrazad,, ı 
24.20 cazbant. 

MI LAN O: 
18,0:i opera parçalan - 2.1 keman 

resitali. 
ROMA ve BARt: 
21,15 Yunanistan için nakil - 21,!lO 

Opera. 
VARŞOVA: 

19,ı;; erkek korosu - 21.10 bando i· 
le konser. 
BÜKREŞ: 

20,20 Oda musikisi - 21 Vndi,nin 
Rigoletto opera:-ıı. 

28 Haziran Cuma 
1STANBUL: 
18,30 dans musikisi (plak) _ 19,30 

haberler - 19,40 Ege caz, türkçe söz
lü eserler, - 20,10 Konferans_ 20 30 
stüdyo orkestrası konseri _ 21 R~d
yo caz Ye tango orkestraları, türkçe 
sözlü eserler, 21,30 - Son haberler, 
borsalar - 21,40 Babikyan, ~an _ 
22 l\layi-stro Goldenherk idaresinde 
koro heyeti. 

POST P ARlZlEN: 
:::o,80 Film musikisi _ 20,;;o Moris 

Şövalyenin pJaklarr - 21,20 Tiyatro 
TULUZ: ' 

19,15 ten 20 ye kadar orkestra ile 
operet havaları, film musikisi, ve Vi-
yana orkestrası - 20,!)0 opera hava _ 
larx - 22.40 armonik orkestrası _ 24 
Melodi. 

BRESLAV: · 
20 Orkestra konseri, 
HAMBURG: 

"Soğuk 

Radyoda uzun konferanslarda çare! 

Bir Alman karikatürcürii bu çareyi ıöyle bulmuı: 
lstaayonlarcla bütün abonelerin makinelerine merbut i§aretler ol· 

·nalıdır. Bu makineler i•tasyonu dinlediği .zamanlar iatasyonda bir 
lamba yanmalı, dinlemediği .zaman ise •Önmelidir. Bu ıuretle abo
nenin verilen konferansı dinleyip dinlemediği kolayca anla§ılır. 

Reıme bakınız, adamcağız harıl hani ıöylüyor, fakat dinliyen an· 
cak altı abonedir. Direktör, aman ara! diye koıuyor. 

istasyonları 
tanımanız 

kolayca 
• • 
ıçın •• 

Landon Regionaı 
Dalga uzunluğu: 
Kilosikl: 

342,1 
877 

Kuvvet: Kilovat 50 
Neşriyat başlarken: 

"Thi• i• the London rQuional 
program,, 

Neşriyat sonunda: 
"Goodnight,, 

Strasbourg 
Dalga uzunluğu: 349,2 
Kilosikl: 859 
Kuvvat: kilovat 40 
Neşriyat başlarken: 

Kalın sesli üç saniyede bir ça
lan çan .. Sonra"/ci,, Radio Stras· 
bourg,, - Erkek ve hazan kadın 
Spiker .. 

• 
Bükreş 

Dalga uzunluğu: 
Kilosikl: 

364,5 
823 

Kuvvet: kilovat 12 
Neşriyat haşlarken: 

Şi R!tdio Bukureşt 
F astla işareti: 

Berlin 
Dalga uzunluğu: 
Kilosikl: 

356,7 

841 
Kuvvet kilovat 100 
Neşriyat başlarken: 

konseri· 
VİYANA: 
18,20 Kadınlar korosu modern mu -

siki - :l3,2!i hafif musiki - Viyana 
musikisi. 
BUDAPEŞTE: 

22 Eski aletlerle eski musiki eser
leri - .2;3,20 çıgan orkestra~ı - 24.20 
caz. 
YARŞOVA: 

20,30 l\ladam Gieraltovskanın şan 

konseri. 
BÜKREŞ: 

21,t:l Oda musikisi. 
MOSKOVA: 
18,3(} Opera 

konseri. 
parçala:·r 

* • * 

21 Halk 

Yerdiğimiz programda her istasyo
nun en seçme neşriyatını göstermeği 
tercih ediyoruz· 

"Hier iıt Reichssender Berlin,, 
Fasıla işareti: Mors alfabesinin 
B. (-.•• ) harfinin (la) notası 

üzerinden tekrarı ... 

Barselon 
Dalga uzunluğu: 
Kilosikl: 

377,". 
395 

Kuvvet: kilovat 8,6 
Ne§riyat b'aılarken: 

Aqui eıtacion Radio Bercelone. 
E. A. Jota una, inatalada en la 
cumbre del Monte TibiJada,,. 

Fasıla işareti: 

''".Jl lf li JilCZt ltQ jJ: J 

#t§I5Ia ~ıaıı@w.1 
Cezayer 

Dalga uzunluğu: 
Kilosikl: 

318,8 
941 

Kuvvet: kilovat 11,5 
Neşriyat başlarken: 

"lci Radio P. T. T.! Alger du 
gouvernement general,, 

Neşriyat sonunda: 
"La Marseillaise,,,, marş, 

bu 
27 

Berlin radyo utaayonu nun bulunduğu bina 

21,4;) Radyo için yazılmış 
kalp,, isimli opera. 

STUTGART: 
Bu suretle liizumsuz tafsilıit yeri

ne daha fazla fsta..'lyonlarm progra • 
20,10 Şan konseri - 23,30 Orkestra 1 mını ''ermek kabil olmaktadır. 
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ORMANIN KIZI 
Almanca ders 
Tecrübeli bir Alm~ muallim ta

J'9.fmdan ehven fiyatla Almanıca 
matematik, iıtonografi, ve lisan 
dersleri verilmektedir. lıteyenle • 
rin idarehanemiade F, F. rümuzi .. 
le müracaatlan ! ' (135) 

KUD.UZ 
Valafi laayvanlar araıındta ve Alrilıanın balta ainrıemiı ormonla
rmtla geçen Clfk ve kahramanlılı, heyecan, urar oe tetlrilı romanı 

•No: 89 Yazan: Rıza Şekib 
Köpeklerden sakınınız! 

Aslanh adam, konuşma ve an
laşma teklifini kaçırmak 

istemedi bunu ca·na minnet bildi 

1 L A. N 
Galatac:la Ketronqan Ermeni 

mektebi eski müe11iıi Horen Cam· 
ciyan namına yazılı teeis ruhsat 
tezkeresi 933 ıeneıinde yanan ad· 
liye yanıınmda ziyaa uiramıt ol • 
dulu ve timdiye kadar bulunama -
dığı eıki müeuisin 26 • 6 • 935 
tarihli mektubundan anlqılmıt ol· 
malda mezkUr mektep için yeni 
tesiı ruhsat tezkeresi alınacağı ve 
eıki ruhsat tezkeresinin hükmü ol· 
mıyacağı ilan olunur. (134) 

Şehir içinde ve dıtmda bqı •bot 
gezen köpeklerin öldürülmesine 
devam edilmektedir. Şehir dı -
ımdaki mücadele ile jandarma ve 
kır bekçileri uiraımaktadır. 

Evvelki ıün Ayasağa köyünde 
bir köpek kudurmuf, etrafa ıal • 
dırdıiı ~in bekçiler tarafmdan 
öldürülmüttü .. Bu köpeğin yavru • 

Niyam Niyamlılar ok kullan • 
makta usta olmadıkları için elle • 
rindeki trambatları rastladıkları 
fillere saplamaya batladılar. As • 
lanlı adam yere inmek mecburi • 
yelinde kalmıfb. 

Gene onun uf ak bir itaretiyle 
yirmi dokuz filden vücude gelen 
bu kara ordu, çikolata derili 
vahs;lerin üzerine yürüdü .. 

Fillerle vahşiler araır.ıda ge • 
çen bu çarpışma cidden görülme-
ğe değer bir haldeydi. Hemen 
hemen bütün bir köy halkının 

vah!i saldırışı kar!ısında fille • 
rin temkinli hareketleri göze çar
pıyOI', ıoğuk kaıılılrkla yalnız 

hücum edenlere hortum uzatarak 
yakalamaya çalışmftları çok us • 
talıklıydı. 

Yavuz, bu kalabalık arasından 
nıpıl kurtulacağını araş'cırmaya 

çalIJırken Mofyonun sesini ifit • 
ti ... 

Mof yo, kral Medkyo i!e aörü • 
ıerek b:>ğuşrnayı artık daha faz. 
la ileriye iÖlÜrmemeyi, bugün ol· 
masa bile Aslanlı adamın bir 
baıka zaman kendilerinden fazla· 
sile öç alabileceğini söyliyerek 
dost olmayı ileriye sürmüttü. 
~edky_Ch ~ofyonun bu teklifine 
evvela 'liraz «Stiği halde sonunda 
razı olmuı ve barıt için Mofyoyu 
memur etmişti. 

Mofyo: • 
- Seninle konuıacaimı. Allan 

ların saldırmasın, onları tut! 
Diye bağırıyordu. 
Yavuz, bu sıkııık vaziyette böy 

le bir konuımayı cana minnet bil
mişti. 

Mofyo Aalanlı adamm bu tek • 
lifini ksbul etti. 

Ve anun fillerile, oiluyle bera 
ber -ormana ıitmesini temin için 
yolları kaplayan kalababim da • 
idmaıını söyledi. Fakat Medkyo-

nun buna razı olmadığı her halin 
den anlaşılıyordu. Bununla IJera • 
her ses çıkarmadı. 

Aslanlı adam kenarlara çeki • 
len vahtilerin arumdan aslanla • 
rının hatlarından ya.kalamıf bu .. 
lunduğu hatde uzakla,ırken ar • 
kasından kılaV'JZU da geliyordu. 
Oğlu Süleyman çoktan Şerifin 
uzun ditlerini basamak yaparak 
ıırtma çdcmıt ve yerlefmitli. 

Aslanlı adamla filleri yavaı a• 
donlarla köyden açdırlarken, ka
labalık ta pef lerini bıu.kmıyor • 
du. 

-17-

ZEHIRLI TRAMBAŞLAR 

Aslanlı adam ormanına döndü· 
gu zaman, h1.yvanlarından bir 
çoiunun aldığa yaraları ledavile 
uğraıtı. Hepsi de, amma hepsi de 
yaralanmıılardı. 

Bir çok vahri kabilelet>İft önle -
rine sürdükleri rehberleri, .Niyam 
Niyamlar da trambat v.- mrzrak
larma sürerler<H. 
B~ zehirli trambaılarla yarala • 

nan fillerin yaralarım her ihtima 
le kartı panzehirle karplamak li 
zrmdı .. Aılanlı adam bunun pan • 
zehrini çok iyi bildiii için bunlan 
yapmayı ihmal etmedi. 

Aslanlı adam Niyam Niyam • 

Galata Ermeni Kildası ve Get
ronagan lisesi mütevelli 
heyeti reisi ve Getronagan 

lisesi müessisi Ohannes 
Keşiş yan 

Ist. Dördüncü İcra memurluğun
dan: 
Tamamına yeminli ehli vukuf 

tarafından 7070 lira ln,met keai • 
len Beyolhında Kamerhatun ma • 
halleainde Kızılcık sokağında yeni 
13· 15 • 17 numaralarla murakkam 
altında dükkanları ve odunlukları 
ve uireıi bulunan zemin katların
dan maada daha katlı ve aydın • 
lığı havi, merdivenleri demir par • 

makhklı, tavanlan ah,ap elektrik 

Kanserle mOcadele 
F ransada 23 haziranda batlı • 

yan kanıer haftuı nuırlanan 
progam dahi'linde devam etmek • 
tedir. 

Geçende de yazdıiı'mız gibi, 
Fransız ırlıhiye ba.kanlıjınm tet
vikil ~ kamer Ceıniyeti tarafından 
tertip edilen bu PI01P'anı mucibin
ce memleketin her tarafmdo1 
kanıer hakkında konferanıalar H • 

rilmekte ve mecmuala • çıkanla • 
rak halka bedava daiıblmakta
dır. 

Alakadarlar Du itin memleke -
timizde de yapdına ÇOK iyi ola • 
cağını söylemektedirler. 

or. A • Kutiel 
Karaköy Topçular caddesi No. 33 

ve Terkoı teaisatını havi kiğir a· 
parhmanın tamamı açık arttırma • G 
ya çıkarılmıt olup prtnamesi 30 • CJ 
6 • 935 günlemecinden itibaren di· z 
vanhaneye aaılarak 12 • 7 • 935 E 
giinlemecine rastlayan cuma günü L 
saat 14 den 16 ya kadar dairemiz· L 
de ıatıluak en çok arttıranm üze- I 
rinde bırakılacaktır. Arttırmaya K 
ıirmek için yüzde yedi buçuk te • 
minat akçeıi alınır. Birikmit ver· 

', 

gi belediye resimleri vakıf icare • 
si miifteriye aittir. Daha genit bil
gi edinmek isteyenler 34 • 401 doa-
ya numarası ile dairemize müra • 
caatları ilin olunur. (12659) 

lardan dönütünde Muradı daha ı------------
Ist.anbul 4 üncü tcra memurlu -çökmüt buldu. 

ğundan: 
itte fillerin yaralariyle uğrat • 

makta bile kendisine ki.fi derece. Paraya çevilmesine karar veri· 
de yardım edemiyordu. Kızı Kar • len Aksarayd& Muratpa.şa Şakir .. 

ıunu çoban Halil oilu Ali İlmin • 
de biriıi almq, beılemefe batla • 
mıfbr. Yavru kijpek de dün ak• 
tam Aliyi ııımııı, kudurma a1'imi 
ıastermittir. Bundan jandar • 

ma haberdar edilmif, J.anu ldS • 
pekle Ali bu aabah kuduz müeue • 
aeaine l'önclerilmiılerdir. l 

Ddtlnç para veren 
mtlesseseler 

lıtanbul siıorta aoıJ.eteleri ili • 
ru ve faiz müeueselerile rehin 
müeueseleri timdiye kadar Türk• 
ofiı vaaıtuile ökonomi bakanlıii
Je temaa etmekte idiler. 

Babnlrk bu aosyete ve mil • 
eaaeeelerin bundan M>nra doiru • 
dan cloinqa bakanlıkla temas et· 
melerini bildiımiıtir. 

Bostancıda sıtma 
tehllkesl yoktur! 
24 huiran tarihli sayımızda 

Boetancıda oturan Melek Şadan 
adlı bir oJav.ucumumn o ciftrda 
aivriainek mücadelesi haklrmcfa 

pnderdiii bir mektubu ftl'dı. 
fatanbuJ atma mGcadele reisi 

ıazetemize SÖJlıc)erditi bir mek • 
bapla buna fÖi.le ceyap Termek • 
teclir: 

"Sinek '" .tirle mGc&deteıai nlC 
tinde yapdmp. Yumwia ama• 
m diy-e bir menim J.:Oktur. Maaa
it zamanlarda her lİl1Dİ itinde 
yumurta aUrfe, pup, sinek olanJt 
Clerir Y.Ç&r. 

Yalım: q Mmenr Ani Bek • 
ler katlar. N'aktinde .W-Om yol 
da dolatılmJttır. Mücadelede aw
teklik yolmr. ETierin 116ylemele
ri de bu y_olda topl•ı•mp. 

Anufelm ~ ııtma b7Ull o
lunu. Tavuk, irdek, karuinelC 
yakarcanm mücadele ile al&baı 
yoktur. Ev ta.bipleri yuva)ariyle 
kendileri İY.İce megul olmalıdır. 

Reiılik her tt"kiyeti teddl[ et • 
mefi kendi bol"CU bilir. Şu bdv 
iri -,eri yurdu bilinmelidir.,, 

- Konutahm .. Fakat uzun sür
mesin .. Ormana vaktile dönmek 
istiyorum. Adamlarınız fillerimin 
yolunu keserlerse batlca türlü ha
reket etmeye mecbur kalaca· 

paşa sokağında 12 - 8 numaralı 
fa olmasaydı, 29 filin en az kırk hanede Fatma Meleğe aid muhte-

Kanzuk Eczanesi müstahzaratından: -------------

... 
gım .•• yarasını sarmakta mütkülita uğra• lif eşya sözü geçen hane önünde 

U k yacaktı. Hazı'rarun 29 wıcu cumartesı· gu·· -- zun sürmez onuımamız .• 
Biz Aslanlı adamla dost olmak is- Kar!a günden güne gelitiyor ' nü saat 14 de birinci açık arttmna 

günden güne ıüzelleıiyordu. V abti ile satılacağından mahallinde ha -
güzelliğinin hazan öyle görüniiıle- zır bulunacak memuruna müraca -

teriz. 

- Aslanlı adam Niyam Ni
yamlarla dost olmaz. Onlar, Aa • ri olurdu ki bunları bir §ehir kızın· 

da bulmak imkbuzdır. lanh adamın bir çok hayvanlarını 
öldürmütlerdir. O da Niyam Ni· 
yamlann hayvanlarım öldüre -
cektir. 

- Niyam Niyamlar, Aılanlı a
damın hayvanlarını bilerek ve is· 
tiyerek öldürmediler. Fakat Aa • 

Şimdi ekıeriya yalnız dolatıyor

du. Artık Şeriften de hotlanma • 
dığını çok defa karde!i Süleyma • 
na aöylemitti .. 

O tehlikeler ve maceralar için 
yaratılmıt bir kızdı. Babumın bi· 

ianlı ad3m Niyam Niyamlarm le bazı ağırlıklarını, temkinlikle • 
bakır hazinesini bilerek ele ıe • rini tenkid ediyor ve onu korkak· 
çirdi. il~ düpan!ıiı yapan o- lıkla itham eder bir tavır bile takı 
dur. nıyordu. 

- Aslanlı adam, Niyam Ni· Karta babaaının Süleymanı a· 
yaml•Yın düımanı deiildi. O hay· lıp getirmesinden 1CWinmit, fakat 
vanlarının öldürülmeıinden aonra Niyam Niyamlara, fillerini bu ha • 
ciütman oldu. l!akır hazinesini le ıokan vahşilere kafi bir ders 
de bur.un için ele ıeçirdi .• Buıün vermediği için de kızmıftı. Bunu 
de oğlun:.ı gene Ni}ram Niyamiar açıktan açığa söylememi, olmak • 
kaçırdrl&r. Buraya onun için gel - la beraber, bunu durutmadan, ba 
di. Oğlunu kurtararak ormanml' basına yardım edişinden, fillerin 

at edilmesi ilin olunur., (133) 

(f PA f<1Aflt(A 
Müsta.hnralı 

HUBUBATUlflARJ 

StHHAT 
VE 

t<uv\İET 

gidiyor. Kendisine yol verip gön- paralrını temizlerken söylediği 1---------·---

derme~ ve burada uiraıtırırsamz sözlerden anlamak kabil değil • SUtnlne arıyanlara 
ıonra hiç dost olamazsmız. di. Südü bol ve 11hhati yerinde bir 

Şimdi bırakınız beni gideyim.. Kvıa fillerin yaralan t•mami • anne, sütninelik yapmak iıtiyor . 
~ g&ü§ür ve anlatırız. ı,tr.r· le sarıldıktan sonra babuma: Sütnine iateyenlerin fU adrese 
tenis 1(-inizden birini benimle be _Bana ihtiyacın var mı baba?. müracaatları. (136) 
raber ormana gönderin. Orada . diye aordu.. , Kasımpaşa Tahtagazi numara 
konutu~· ve anlqırrz. <Devamı ııcD'İ. 11: Ali 

KREM BALSAMIN 
Ciddi ve şayanı itimat em senelik 

bir güzelJlk kremidir. Bir defa 
(KRE.'1 BALSAMIN) kuUanan ba~ka 

krem kullanmaz. 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen- ~ 

lerin terzisi · 

Her ayın 

modeHnl 

orada 
bulabilirainiz 

ISTAN _ UL 

Y eD.İpoatabane 
kar1111nda 

Fo:o Nur 
yanında 

Letafet hanında 

flii!--•Ll?_T.ıj 
Bir iddia 

Galatada Karabq mahallesin • 
de Kalfa aokaiında 7 numaralı 
eYde otum Emine poli.e bat YUr • 

muı, 18 yaıında Me.'udun kendi • 
ıini yaraladığını iddia etmittir. 
Keserle yaralandı 

Arapcamiinde oturan Bililin 
otlu 13 yqmda Murad keaerle a
ğaç yontarbn sol bacaimdan J& • 
ralanmıttır. 
Bıçak çekmle 

Galatada oturan Selamet, poli • 
ıe müracaat etmi9, balı~ı Anp 
Şükrünün aarhot bir halde kendi· 
ıine bıçak çektilini Mfylmdftir. 
Arap Şükril ,.Jcalanmqtır. 
Direkten dOeto 

Haydarda Çıknkçı 10kaimcla • 
ki elektrik direline çıkan tbralaim 
otlu 11 yaımda Ali direkten düt
müt, alır aurette yaralnamqtD'. 

Büyük bir apartıman 
dairesi kirallktır 

Kabatqta, Sed U.tünde Çüriik ıufu Mahmud Pqa aparbm•mnd• 
rek büyük bir daire kiralıktır. f;yat, ucuzdur. Manzara güzeldir! 
Tramvay istasyonuna, Bc7oğ!una, çarııya yakmhk •• !.. Mükemmel bir 
banyo dairesi ... 



Z'I HAZiRAN - 1935 

Sinema stüdyoları 
ni~in tel örgülerle 

çevrilmiştir? 
j' Sinema delileri ,, ne karşı 
stüdyoların aldıkları tedbirler 
Si.nema. delileri, sinema stüdyo • 

]arına nuıl giriyorlar?. 
Yahut naııl giremiyorlar?. 
Sinema delilerinin, öyle sanıyo

rum ki dünyada en büyük istekleri 
film kamaraaınm önünde §Öyle 
bir resimlerinin çılmuwdrr. 

Sonra bunu ha§kalarmın seyret· 
mesidir. 

Baıkaları seyrederken, sinema 
delmi, bir arkada.tiyle birlikte ken· 
disi de bu gö.sterişte bulunmak 
İıter . • 

mamıf, aktam üzeri gi§e önüne 
gelince: 

"Benim buraya almma §8l'tla • 
rım hususunda bir anlqmamaz • 
lık vardı. lıi daha çok karıştırma • 
mak için oyuna girmedim .. Fakat 
ücretim olan ... ,, diye bir hikaye 

Ve sıra kendine gelince, beyaz j 

perdenin üzerindeki hayalini göı · I ;_}1f\~ , , 
tererek: l ~~t ·f{ ' 

- işte, bu benim diyecektir.. { ~ -~~ ~1})~ 
Ben bir sinema artiatiyim.. Nasıl, 1 ~--,,; ' f f 

HABER - Akşam Postası 

BORSA 
l Hınlannda yıldız ışarecı j)lınlar üze· 
rinde 26 6-9~5 de muamele görenler 
dir. j Rakamlar k .ıpanış fi atlarını gösterir 

nukut (Sataş) 
* Lon drıı 618, •Viyana 23, ~o 
* Neryorır 125. - * MııJrı ı !6 -
• Parl.J 168. ŞO * Berllo 4!, -
• Mfllno 203, - * Vu~ova 24, Ş() 
* Brük!e 8~. - • Bndapeşıt ~s. -
* Atina 94, - + BülU'eş 16.-
• Cenene 818 - • Belgrıt ŞS, -
• Sot,.a 24 , - * Yotobama 33, -
* Amsterda r· sıı, - *.Altın 941. -
* Prag 100, - *Mecidiye 59, -
• Stolı:ho m :l!, - · .... RPnkııor !30, -

Çekler (kap. ••· 16) 
"' Londra 611.- • Stokbl rn 
• l\evyork 0.7975 • Viyana 
"f. Pırts 12.03 • Madrlr 
• l\111Ano 9.5~75 .. Bedin 
* Brüksel 4.71S • Vırşoya 
+ Atına. !!3. 5325 • Badıpeşr~ 
• Cenevre 2.4::141 ., Rükres 
• Sotya 63,6983 • Delgrat 
• Amsterdam 1. 1697 • Yokohama 
• Prag 19,0 l?!I • Moskova 
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iş Baokas• 9.:i') _ ı ramvay 
...Anadolu ~ ::.. 7 :. • Çlmehto H 
Rcıı ı. 60 Cnyon De!. 
Slr. Hayriye 15. - ~ıırk Oe~. 

;\1erlı;ez Bankası 57.7' Balyı 

ll. Slgort 1 -.oo ~ırk m. eCZI 

ı oırontı ~.40 Telefon 

3.0l-
4.~ll?S 

5.0805 
1,9?~6 

4,2125 

4,475 
78,4538 
:ı4.99:ı7 

2.74-
1086.75 

).9,-

10.05 
-,-· -.--.--.--.-

istikrazlar tahvlHer 
ne güzel oynuyorum değil mi?. "" ' ~ 1.1 " .. '? • ~· f ' '' * l 933Tlirk Bor. ~ 8.Q~ E.lettrlk 

Ve artık 5evint.in ucu bucağı · 'İ 1 • , • . il 26,0.' Tramvay 
-.-

yoktur. f • • lil 26.8'lll Rıhtım 
.. '/) f, .:t « ' ..,,~ 

• l ' .. f 1~ .>:"" 1-' lstitrtı1Dahlll 1 94,50 ... Aııadolo 1 

31,70 
t7,00 

• 
Fakat bili;· misiniz ki, ıinemacı-

. lığın hayli ilerlediği yerlerde, 

tı~'"" rı . ~ f f ı Ergani lstlkraz:ı 95.- ; .Anadolu i l 

· 'i\ ~ . .· f.'i ,1.). · I 1028 A M 10, Anadolu 111 :51,50 
' . ,._;.-.,"':> U, ~1' ., Sıvu-Erzorum 9.~ --. * \1tlmessfl A. 5!.2~ 

44,JO 
44.JO 

atüdyolar bir kale gibi kapalı ve 1 

bir çok be.~çiler, kapıcılarla göz 
altına alınmış ve sinema delilerini 
bırakmamak için adeta bir plan 
kurulmu§tur?. 

~ ı I , ~-~iiiiiii~~~~~~~~I 

-~- •. 1- , ~--'-!:::" .1 Askeri sanat llsest 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Bir sinema stüdyosunun kapııı askeri fabrikalara sanatkar yetit. 
ve kapıcm tiren sanatkar mekte'bi askeri sa • 

nat liıeai haline konmuıtur. Harpten önce sinema ıtüdyola • 
nna he!·kes girebilirdi. uydunnak istemi,se de ters yüzü Karar vekiller heyetince tasdik 

Çünkü icabında adam 18.zrm o· kapı dıtarı çevrilmiıtir. edilmittir. Bu liseleri bitirenler i· 

lunca, hemen elaltmdan bir iki ta • * * * . 
ne seçivermek kolay oluyordu . ı Avrupanm meşhur ıınema stüd· 

O h . b" d '' it ' yolarından birinin iç ka.pıcıaı bir 
zaman ıç ır §ey uzen a ı · f ' .. . . ,., 

na konmamııtı. Film mevzuları ılmd~'!Lelma.aı ıçm deta canı· 
henıen kagıd yaprakları, mektub nı vere~ek heveıliler hakkında di· 
zarfı kenarlarına gelİ§İ güzel çır • ' yor ki: Bazıları tavsiyeli imi, gİ· 

t 1 O .. ·ı· bi ellerinde bir mektupla gelirler. 
pış mır.. ynamasına gırıtı ır • B d ak d . 
di un an m ıat, kapı an geçebıl-

0Sonta, sinema delilerinden bir mektir. Fakat benim yanıma gelin· 
kaçmm makine etrafmda bulun • ce, mektuptan eıer yoktur. Bir ta· 
mau icabında dekorları, eşyayı mdık artisti görmek istediklerini 
taşn:nağa da yardım ediyordu. Za· söylerler. Halbuki, daha onlar dış 
ten bu işi hevesliler yapmua, çok kapıdan girerken, usul üzere dıt 
geri aktörler yaparlardı.. kapıcı arkadaşım bana telefon et -

., ,,. "" mit ve bunların kuşku götürecek 

Son ıenelerde sinema meraklı • 
!arma, damdan düşer gibi yıldız 
olmak iıteyen1ere stüdyolar, evve· 
il sesli filmler çıktığı için ve ıeı • 
l'izlik lazım olduğu için kapalıdır. 

Sonra her sinema ıoıyestesi, 

kendine göre bir takım ıan' at giz· 
!ilikleri bulundurmaktadır. Bun • 
lan ~erheıe açmak istemez. 

.y. ..... 

Bir çok sinema memleketle • 
rinde sinema stüdyolarının etrafı 
yüksek tel örgülerle kapalıdır. 

Bir çok kapılarda, bir çok bek
çiler bulunur.. Bunlardan biri, 
kufkulandıklan bir §&MI ötekine 
der'hal telefon eder. Birinci kapıda 
kurtulan hevesli, ikincisinde ya -
byı ele verir. 

• • 
Bununla beraber kurtulup gi • 

renler olmamı§ değildir. Nitekim 
biriıi bir lngiliz stüdyosuna arka 
kapılardan birinden nasılsa gire • 
bilmiı ve giyinme odası seç.mi,, 
üzerine bir taknn smokin geçire • 
rek geliti gü:zel sıra oyuncuları 
ID'asma geçerek oynamıt ve ak • 
p.m ü:zeri bu emeğinin karşıbğmı 
diler oyuncular gibi • farkedil • 
ınekaizin· almıf .•. 

Aldrğı para, o zamanki Sterlin 
t"ıyatrna göre on lira gibi bir pa • 
raydı ••. 

Fakat gene böyle bir hevesli, 
girdiji giY.inme odasından çıka • 

hallerini anlatmıştır. Tabii gire • 
mezler .• ,, 

Bir kere Londrada bir stüdyo • 
nun kapısı önünde bir kız belir • 
mif.. Sinema meraklısı olduğu 

hatıra gelmesine rağmen kapıcı, 
hu kızın pek tabii teklifinde hiç 
§Üphelenecek bir şey bulmamış ... 
Kız demif ki: 

- Dı§arıdaki telefon · deliğine 
attığım ~ra takılı kaldı. . Bana 
yardım ede'bir misiniz?. 

Londrada tıpkı bizim tartı ma 
kinelerinde olduğu gibi parayı a • 
tmca çabtmağa başlayan kulübe 
içinde halk telefonları vardır ... 
Genç kız, ıtüdyo kapıcısına; bu 
mütkülünü halletmesini istiyordu. 

Kapıcı telefon kulübesine doğru 
giderken kız arkasından atlı ko -
valıyor gibi hemen içeriye kaçmıt 
fakat ikinci kapıda yakalanmııtır. 

* • • 
Bir baıka kızın ise, stüdyo ö • 

nünden geçerken n~ılsa (?) ıap· 
ka.11 uçmuş ve ıtüdyo kapıcısı ne .. 
zaketi yüzünden bu şapkayı ya • 
:kalayrp kıza vermek üzere yerin • 
den ayrılmış.. • 

Kız bundan istifade ederek he· 
men içeriye dalmq ve tuhaftır ki 
batında şapka olmadığı için her • 
kes onu içeride çalışan oyuncular • 
dan biri zannederek bırakmıılar .• 
Nihayet hevesli kızı, direktörün o
dasında "kendhıine bh· rol veril -

ki ay kıtada ıtaj görerek tüf eı.k " 
çi, kamacı, demirci ve marangoz 
namlarmı alarak askeri fabn1cala
ra ve ııµ-rçlar da Beykoz fabrika· 
sma gönderileceklerdir. 

Bunlar fabrika ve müessese • 
lerde on sekiz ay tatbikat gördük
ten ıonra, zabit olmak için altı ay 
daha nazari ders görecektir. 

Bunlarm hizmet müddetleri ay· 
rıldı!klan kıtaya göredir. Tah. 
sil esnasında muvaffak olamıyan· 

lar hakkında gedikli küçük zabit 
mektebinde mwvaff ak olmayanlar 
hakkında kullanılan hükümler tat· 
bik edilecektir. 

meıini isterken bulurlar. 
• • • 

Sinama atüdyolannı heveslilere 
bu kadar sıkı bulunduran uıul, 
hazan ainema rejisörlerine bile 

tesir etmektedir. Mesela bir İngiliz 
film sosyetesinde filnı çevirmekte 
olan Viktor Savil bu sıkı nizam 
dolayısiyle, kendi çevirdiği film 
bqma geçebilmek için kaprlarda 
tam yirmi beı dakika kaybettiğini 
anlatrr. 

• 
Sinema delilerinden birinin "de 

şöyle içeri girmek denemesinde 
bulunduğunu anlatırlar: Önünde 
bir önlük bulunduruyordu.. Sine • 
ma stüdyosu önünde eıfya boşalt • 
makta olan bir kamyonun yam 
bşmda durdu. Kamyoncu, bunu 
stüdyadan bir adanı aanıyor ve 
eşya taşımasına ses çıkarmıyordu • 

Stüdyodakiler ise, kamyoncu • 
nun hamallarmdan Q.narak içeri • 
ye gi:rip çılanasma izin veriyor • 
lardı •... Böyle beş sa.at kadar ıtüd· 
yo içinde dolaşmıt durmutıa da 
ne bir yıldızın kapıımı vurmak, 
ne bir rejisörle konuşmak cesareti
ni kendinde bulamıyarak geçip 
gitmiştir. 

Sinema stüdyoları, henüz tes • 
cil etmedikleri meraJdılaıra, kapı • 
!arını, iki sıra kızgın diş gibi ka • 
pah bulunduruyor. :t- :t- :t-

9 - -

Yunan ordusundan 
binlerce zahit çıkarılıyor 

Atına clvannda esrarengiz bir 
kadın tevkif edildi 

Atina, 26 - 1 mart isyan ha· 
disesi üzerine Yunan ordusundan 
262 si yüksek rütbeli olmak üzere 
1935 süıbay (zabit) ordudan çıka
rılmıştır. 

Temmuzun !birinde toplanacak 
yeni meclisten önce ahali partisi 
saylavlan bir toplantı yapacak • 
}ar, ve baıbakan Çaldaris rejim 
meselesinin ortaY,a nasıl çıktığını 
anlatacaktır. 

Ayni zamanda Meclisin devamı 
müddetince hükUmete taraftar ol
malarını tavsiye edecektir. 

Atinadan gelen haberler Korent 
te isyandan sonra kaç.an mahlruın 
ların hesabına Y unanistandaki 
taraftarlarla münasebette bulu· 
nan bir ikadmm yakalandığım 

bildiriyor. 
Bu kadm, ilk defa lüks lbir oto

mobille Korent civarmdaki 
hir köye giderek bir oda lubnUf 
ve Atina aristokrasisine men&up 
bir kadın olduğunu bazı aile it • 
lerinden dolayı kö;y:de kalacağını 
söylemiıtir. 

Kadının 1iarelietini şüptieli gö • 
ren polis, kendisini sorguya çek • 
mit, kadın da isminin Semiramis 
olduğunu. koca.aile kavga ederek 
buraya kaçtığım aöylemittir• 

Zabıta. bu ifadeyi kifi görerek 
kadım ser'best hırakmıt fa'kat ta • 
ranut altında bulımdurmuıtur. 

Polisi atlattığinJ zanneden ka • 
dm, gene faaliyete bqlaml§ fakat 
Se1anik ve Atina polis müdürlükle 

Almanyanın 

Uluslar kurumu
na dönmesi 
Muhtemelmiş 

Berlin, 24- Londradan dönen 
Ribentrop Hitlerle konuımuf, ve 
kendisine lngilter~nin Almanyayı 
Milletler Cemiyetinde yeniden 
görmek istediğini söylemittir. 

Arada halledilmemiş hiç. bir 

rinden gelen malumat bu kadının 
İsyancılar hesabma hareket ettiği -

ni meydana çıkarmış ve yapılan i· 
kinci bir sorguda evvelki sözleri

nin yalan ve kendiıinin isyana 
ittiri.k eden bir jandarma zabiti• 
nin karısı olduğunu !öylemiş • 
tir. 

Kadın, bulunan iki rifrel i ı:?ek
tubu getirdiği zannolunduğundurı 

tevkif edilmit ve isminin Semi ol· 
duğa anla,ılmıttır. 

kamenos ıtaıyada 
oturacakmış 

Sofya, 24 - Yunan isyanında 
Bulgariatana uğınan general Ka
monıos Sofyaya gelmit, ve gaze • 

tecilere ;IAZI Yamada geçirdikten 
sonra Sonbaharda artık ltalyada 
ika.met ebnek üzere Bu1gristam 
terkedeceğini söylemiştir. 

Meclls toplanıyor 
Atina, 27 - Meclis Pazarteıi 

günü toplanacaktır. Bu münase .. 
betle Çaldariı taraftarlarını top
byarak, nasihatlarda bulunmu, .. 
tur. 

Papanul:asyd ile Kafan.dan· 
ain Pariıe seya.lıat etmeleri üzeri· 
ne, hüldmıet gazeteleri, liu yeni 

mulialif anderin v enizeloıla tif
reli muhabereye giri§tiklerini o

nunla görüşeceklerini iddia etmit· 
lerdir. Bunun Uzerine, iki önder 
bu haljerleri yalanlamağa '(tek
zip etmeğe)' mecbut' kalmışlardtT. 

tkl tayyare çarpıştı 
17 nıtr var 

Panama, 25 - Bugün Medelian 

mevkilnde 62 motıör]G iki deniz 

yolcu tayyaresi çarıpqaraJC GÜ§ • 

mü:f, neticede 17 kiti ölmiq, 5 ki· 
şi de ağD' sure~ yaralanmıştır. 

nokta ka!ma:dığmdan Ahnanyanın 
milletler meclisinde gelecek iç.ti • 
mada yerini Y.eniden ifgal etmesi 
çok muhtemeldir. 

DÇC'JNCD BDVCK 

Deniz Gezintisi 
......................... ~ ~10 G R A M _. .......... ·---····· 5 
8,10 Köprü, 8,35 Usküdar, 8,55 ı Büyükdereden, 23,00 Beykoz, i 
Kadıköy. 9,50 Bijyükada, 11,20 23,10 Yeniköy, 23,25 ~anlıca, i 
Yalova, 18,00 Yalova, 19,30 Bü· 23,35 Anadoluhisar, 23,50 Ar-~ 
yükadıi, 20,20 Kadıköy, 20,40 + navutköy, 24,00 Çengelköy, 24,20 E 
Köprü, 21,50 Büyükdere, 22,45 + Usküdar, 24,35 Köprü... i 

••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••• .. •••••••I 
iŞTiRAK ŞARTLARI 

'!) Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunanlar paranı 

İ§tirak ederler. 
(9 Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunan okuyucula. 

rnıın:: yanlannda en çok dört kiti 1ıetirebilirler ve bunlann herbiri 
için s.lksener kurut ücret verirler. (Pulu ve ver.;.'.si dahil). 

(!) Ellerinde bir senelik dalıni okuyucu kartı bulunanlar parasız i~ ti · 
rak ederler. ~ :ınlannda (..D çok iki kiti :.,etirebilirler ve bun: ".t':n l:er 
biri için 90 ar kurut ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil). 

(!) Ellerinde bir aylık kupon bulunanlar (90) kuruı ücret öderler. 
(Pulu ve vergisi dahil). Bunlar yanlannda bir kiti de getirebilir· 
ler, bunun için de ayrıca 100 kuru§ öderler. 
Ellerinde ne davetiye ve ne de bir aylık kupon bulunnuyanlar 125 

G) kuruı öderler. (Pulu ve vergisi dahil) 
Gezintimize İ§tİrak için ıimdiden hazırlanınız. Tam bir buçuk g üra 
eğlenecek ve iyi bir tatil geçirmi~ olacaksınız.. 

Gezintiye iştirak edecekler arasında 
ayrıca bir müsabaka tertip edilmiştir 
Dş1l:DıraD< ecd!Dlf'ilD~a E~D®ırn~©®~ ~® 

tam ~Dır lfileşce nçn lfll©Ice ©If\1 ~®~H ;:g 
saat gca~nıre~~lk~nlfi)o~ 
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Kebaplarımzı, puta ve çöreklerinizi ve sair lezzetli yemeklerini· 
•İ koku ve dumandan ari 

SALIP AZAR MACAZASI 
Salıpazarı, Necatibey caddesi No. 428 - 436, Tel: 44963 

METRO HAN 

Elektrik Fırınını 
KULLANINIZ. 

TUnel Meyd:ınr, Beyoğlu Telefon: 44800 

ELEKTRiK EVi: 

Harareti daimi ve arzuya ıöre ayarı kabildir. Tip ve cinsine ıö
re 'bütün fırınlarm fiyatlannda mühim tenzilat vardır. 

Beyuıt Mürekkepçiler caddesi. Telefon: 24378 
KADIKÖY: 

Muvakkıthane cadde si, Telef on: 60790 
Elektrik fırını alan her müıteriye hususi tenzilatlı tarife tatbi~ 

edilir. 
BOYOKADA: 

23 Nisan caddesi Telefon: 5~128 
ÜS KOD AR: Satış mağazalarından tafsilat isteyiniz Şirketi Hayriye fske lesi. Telef on: 60312 

UMBAQA "Gençlik Tılsımı" 
SEKSÜLIN 

E. NEŞ'ET' 
L 

Eger iktidarsızhktan şfklyetci 
iseniz. eger birçok ilaçlar 
alıpta hiç birinden fayda 
görmedinizae size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

l(UTUSU 200 K'f. 

BEŞiR KEllAl . IAHllUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Bir Opt:Qratör 
hareketiyle 

MUkAfat kazanınız 

KOD AK 

KiNiN KUMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimesi sizi bü
tün bu hastalıklardan k · uı .~rır . 
Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 Iik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içeriıinde 

E. NEŞ'ET kinin 1 
ısrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. N 88, 
lstanbul. ı 

KARAKöY 
.ECZANESi 

Hüseqin Hü~nü 
Galata, Karak8y caddesi No. 5 

Amatör fotoğrafları 
mOsabakası Bel soğukluğu ve Frengi'ye 

1 temmuz • 31 ajıutos 1935 
Tafıillh Ye ıarharı fotoğraf 
malzemeıi aahcılarıodan alınız. 

Yakalanmamak için en iyi çare, 21 senedenberi bu hastalıkların tedavi. 
siyle uğrapn Dr. A. KUTIEL'in tertip ettiği (NEOPROTEKTIN) ilacıdır. 
Yakında piyasaya çıkarılacaktır. 

Umum yaralarda,yanıklaraa,baş ve vücut çıbanlarına k•rt• iKATRiN il 
Kullanınız. 'Müz'iç i.stirabınıza murnf !Jliiyetli 

bir tedavi tatbik etmiş olursunuz. Depos:"'fş Bankası 
arkasında 12No:lo MANZONve BOTTON ecza deposu. 

" ~ERSERILER YATAG:l 

Tribule okluiu yerde ruıhla • 
ıup kaldı. 

Kapıdan Jiyet çıkıyordu. 

Bir kadm koluna siımit ODU 

ıürüklerceıine götürüyordu. 

Soytarı bunlarm araba!& bin· 
diklerini ıardü: 

'..ı. 
aı. 

Körükler kapandı. 
Bir ıes: 

- F ontenbUS'ye ! emrini ve? -

Bu kralm seai idi. • 
Tribule onun kapmm önünde 

~urduğunu ıördü. 

Sürücii kırbacını taldatıı. Met'· 
aleciler bata ıeçtiler. Araba dört· 
nalla ileriye doiru atılarak arka· 
ıından tozu dumana katan ıüva
rilerle beraber karanlıia kant•l> 
gitti. 

Flöriyal krabıı tekrar u.ra
ya rirdiiini ve küçük kapmın ka· 
pandıjmı gördü. 

Bunlarm hepai on on beı aaui· 
ye içinde olmuıtu. 

T ribule ne bir harekette bulu .. 
nabilmif ne de aeı ;ıkarabilmit· 
ti. 

Bafıramamıftı bile. 
Ancak bir dakika lrarfar 10nra 

kendisini toplayabilmiıt•. 
O vakit Jcotnı~a batl•dr. 
Sen Deniı aokaimdaki eve var· 

'driı zaman saat ikiyi çaltyordu. 

Raautanla Manfrec:I hlJA ay -
ni odada huluQUJOrlardr. 

Tribule odaya ıirer girmez: 
- Jiyeti Fonten&la'19 götilt • 

. Clüler ! dile bajırcb. · 

Manfred helecanla: 
- Gidelim.. Biz de f' outen• 

blö'ye ıidetim. dedi. 
Raaasan ayağa kalkarak ı 

- Gidelim! ceTabmı verdi. 
- Ne, tövalye ıiz de ıeliyonu· 

nu ha! •• 
- Artık Pariste kalmakbiı • 

ma ıebep yok. Sizin isteklerinizi 
yerine getirmekten bir zevk duy
duğumu aaklayamam. Kral birinci 
F ransuvarun hareketleri beni çok 
kızdırıyor. Bu genç kızın k-Jrtul • 
masını ve beraberce mee'ut :ıbi'~&· 
nızr bütün kalbinde iıtiyonım. 

Manfred Flariyalin kolunu tu· 
tarak: 

- Kurtulduk! dedi. 

-6-
ALE LÖ MAHO NASJt 

MOKAFAT GÖRDO 

Kral Sen Denia aokq111daki 
evden çl:karak doiruca Luvr' a 
dönmü9tü. 

Luvr' da, ıeraeriler yatajma 
kartı yapılan hareketin neticeıini 
beklerken kadınların bir toplan -
tı yaptıklarını haber aldı. 

Madam Detamp da ara• 
larında bulunduiu halde eğle • 
niyorladı. 

Mdam Diyan da PoTatye iı~ 
dairesine çekilmiıti. 

Kral, aaray kadınlarınm top • 
lanc:lrklan ıalonu ölrendi. 

Basinyak kendisine rehber • 
Jile ediyardu. 

Birinci Franeuva, Düteı da 
Fonteni>l6'nün elinden tutarak 
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- Oh, mutlaka bir felaket ol· 
muftur .. Beatris, Beatris .. diye ba
ğırarak merdivenden ıür' atle çık
maia ba9ladı. 

Beatriıin ıeıi: 
- Buradayım! cevabını verdi ve 
demin krala olduiu gibi merdi -
venin batında ıöründü. 

Ragutan rahat bir nefes aldı. 
Man&edle Tribule tövalyeyi ta

kip etmit1erdi. 
Her üçü de evvelce birinci Fran 

svanın girmit olduiu odaya gir • 
diler. 

Ragutan: 
- Beatriı, Mösyö Manfredle 

M&yö Flöriyali ıize takdim ede • 
rim, dedi. 

Beatriı delikanlıya derin bir 
hakıt fırlatarak sorgu dolu gözle· 
rile §Övalyeye baktı. 

Ragaıtan başile hayır. 1ıareti
ni verdi. 

Annenin bakıtr: 
- Bu bizim oğlumuz mu? de· 

mek istiyordu. 
Ümitlerini yıkan menfi cevab 

üzerine gözlerinde bir damla 
Y&f belirdi. 

Fakat derhal kendisini topla
dı. Manfredle Trrbulenin biraz 
sonra uğrıyacaklan yeiıi diitün .. 
dü. 

- Mösyöler ikinizi de tamrmı. 
Möıyö Flöriyal, siz b&'baların en 

yükseli ve en ıefkatlıs11ınız . 
Mösyö Manfred. Sizi biraz tanı· 
driıımız haf de methinizi çok itil· 

tik, dedi. 
Tribule, anki JiY,eti ,örmeli 

bekliyormuı gibi e~raf ına bakı na• 
rak: 

- Madam.. diye kekeledi .. 
Kral aıkerlerinin tüfekleri 

karsısında o kadar cesur olan Man 
fred titriyor ve bayılmak dere • 
celerine geldiğini duyuyordu. 

O vakit Beatriı tekrar söze bat 
ladı: 

-Mösyöler, metin olunuz. Çün 
kü size kara bir haber verece • 
iim.. 

Ragaıtan bağırdı: 

- Jiyet nerede?.! 
- Kaçırıldı. 

Bu aöze üç hayret nidaıı kar• 
tılık verdi : 

Tribule atıldı: 
- Demek Jiyet burada idi', 

- Bilmiyor muydunuz 
Ragastan: 

- Heyhat! Onları birdenbire 
sevindirmek iıtemittim ! dedi .• 

Manfred: 

- Madam. Rica ederim söyle· 
yiniz ! Belki tam vaktinde yelite. 
biliriz. Ne zaman kaçırıldı .. diye 
aordu. 

- Saat on bir buçuja doğru •• 
Yani iki aaat evvel •• 

Raıastan: 

- Bu açrk kapılar! .. Oh timdi 
anlıyorum .. Fakat 'buraya relen 
kimdi .. Jiyeti kim kaçırdı. dedi. 

Bu söze gözlerinden alet saçı• 
lan Tribule cevap verdi: 

- Kim olacak! .. Geceleri ka • 
dmlara, kızlara ıaldımıak için pu· 

Forma: 5 
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su kurtt.1 bir haydut, sayısız ba -
baların, kardeşlerin, nişanlıların 
intikamım taşıdığı sıfatla hüküm· 
süz bırakan bir alçak., Yani Fran
aa kralıdır. dedi. 

Beatris: 

- Evet, odur, dedikteıı sonra 
vak'ayı en ince noktasına kadar 
a11lattı. Ve neticede: 

- Ümidinizi kaybetmeyiniz. 
Kral hakikaten bir baba gibi ko· 
nuşuyordu. Belki de kızcağız hiç 
bir tehlikeye maruz değildi. dedi. 

Tribule: • 

- Alı Madam, siz o adamı be
tdm kadar tanımazsınız .. İki yiiz· 
1ü, riyakar, her türlü fenalığı yap· 
m<l'!da usta, son derece zaHm, his 
lerine tabi ve istediğinde inat e

den bir canidir. Jiyetin kendi kı
zı olduğuna şüphe e<lıyor. Ortaw 
dk itiraz edilmez deliller bulun • 
duğu halde bunları çiğnemek is· 
tiyor ! diye bağırdı. 

Manfred asabiyetle yumrukla
rım sıkıyordu. 

T ribule mantosuna bürüııdü . 

- Madam, sizi böyle birdenbi
re terkettiğim için kusurnma bak
mayınız. Kızımı nerede ve nasıl 
bulduğunuzu öğrenmek isterdim. 
Size karşı ne kadar büyük bir 
borçluluk hissi duyduğumu gös -
termek isterdim. Fakat her ge· 
çen saniye tehlikeyi arUtr:ıyor. 

Manfred, diılerini sıkarak 
Jiyetin babası yerine koyduğu a
damla ilk defa ıenli benli konuıw 
tu:. 

- Nereye gidiyorsun? 
-Luvr'a oğlum. 
- Ben de seninle berabeı· geli-

yorum. Ya o herifi birlikte öldü -
receğiz .. Yahut beraber öleceğiz. 

- Hayır, kuvvet değil hile la
ztmdır. Benim silahım hiledir. Za
manı gelince senin kuvvetli, bü
külmez koluna da müracaat edt'
ceğim. 

Ragastan delikanlının elinden 
tutarak: 

- Mösyö Flöriyalin hakkı var. 
dedi. 

Manfred~ 

- Oh, hiç bir şey yapamamak, 
bu insanın başını duvara çarpa • 
rak kırması demektir. diye inle
di. 

Tribule: 
- Allaha ısmarladık. Bu evde 

tekrar buluşalım. Manfred, sen 
burada kalmalısın. Eğer benim 
başıma bir felaket gelirse kızın 
hali ne olur... Onun yardımına 
kim koşar. Ben Jiyetin babasıyım. 
Onun için ilk defa gitmek benim 
hakkımdır. Sana emrediyorum .• 
Kal burada! 

Tribule fırladı: 
Manfred yeis ve acı ile bir kol

tuğun üstüne düştü. Ragastanla 
Beatris yanma koştular. 

:(. :(. :[. 

Şimdi birinci Fransvamn es • 
ki soytarısını takip edelim. 

Tribule, olanca süratil~ iler-
liyerek yirmi dakika sonra Luvr' a 
vardı. Kendisini yolda gören ge
ce bekçileri, §Üpheaiz duvarların 

I 
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kenarından sıçrıyarak giden, rüz
garla man,tosu havalanan, bu ba
şı çıplak yamrı yumru hayalin ne 
olduğunu biribirlerine sorınuşlar-

dr. Çünkü soğuk olmasına rağ -
men ateşler içinde yanan alnmı 
serinletmek için şapkasını çıkar

mıştı. 

Tribule acaba ne yapmak isti • 
yordu. 

Bunu o bile iyice bilmiyordu. 

Yalnız bir düşüncesi vardı: Ne 
olursa olsun, Luvra girmek, Jiye
tin yanma varmak .. 

Ondan sonra vaziyete göre ha· 
reket edecekti. 

Luvr sarayını, kral daireleri -
nin etrafındaki manilerin ne ka-

dar büyük olduğunu bilen T ribule 
:~in bu teşebbüs düşür.cenin 
üstünde bir şeydi. 

Bununla beraber ne olursa ol· 
sun diyerek azminden dönmüyor, 

ve yeisin verdiği bir inatla düşün 
düğünü yapmağı kuruyordu. 

Evvela saraya büyük kapıdan 
girmem~ğe karar verdi. Çünkü bu 
ı·ada derhal tevkif olunurdu. 

Mongomeriyi aklına getirdi. 
Muahfız askerleri kumandanının 

kendisinden intikam n.lacağır.: dü· 
şündü. 

Bu fikir onu korkutmadı. 

çerinin ucile zorlayarak açabile • 
ceğini ıwruyordu. 

Sahile vardı. Bahçe du\·rumm 
kö§esini dönerken birdenbire dur 
du. 

Küçük kapının önünde. bir yol"! 
cu arabası görmüştü. Bu arl\ba. • 
nrn etrafında bir takım hayaller 
dolaşıyordu. 

Tribule yüzükoyun yah.rali 
yolun kenarındaki kavak ağaçla .. 
rına kadar sürüne sürüne gitti. • Orada, ağaçtan ağaca aiper a• 
larak ilerledi. 

Yaklaştıkça bir takım mırıltı• 
lar da duyuyor ve hayaller tama · 
men seçill.meğe başlanıyordu. 

Büyük bir kavağm gövdesinin 
arkasına gizlenerek tam kapının 
karıısında durdu. Burada geçen 
biitün vakayı bilecekti. 

Araba sağlam ve iki kuvvetli 
at koşulu bir yolcu arabasıydı. 
Sağdaki atın üstünde elinde bir. 
kn·baç bulunan sürücü binmışti. 

Arabanın arkasında otuz ka .. 
dar süvari duruyor ve bunlardan 
dört tanesinin ellerinde meş'ale • 
ler bulunuyordu. · 

iki zabit gidip geliyordu. 
Acaba bu araba kimin için hıv 

zırlanmışh. 

T ribule, kalbinin demir bir 
mengene içinde ezilir gibi oldu • 
ğunu hissediyordu. 

Luvra varınca sür'atle etrafını Kafasında bir çok ~üşünce • 
dolaştı. ler çarpışıyordu. Eğer o anda k::-.· 

Sen nehri kıyısına açılan ve o pı açılmamış olsaydı şüphesiz son 
kadar muhafaza altında bulunmı- bir ümitsiz leşebüste bulunacak • 
yan bir kapı biliyordu. Bunu ban- . tr. 


