
1 - Bir iftira yüzünden 
Meziyet Çürüksulu tarafından yazılan bu aşk ve macera romanı 

2 - Hulagu'nun intikamı 
Murat Sertoğlu tarafından yazılan bu tarihi roman 
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~lmanya ile mi, 
birleşiyoruz 

Hitlerin gazetesi yazıyor: 

laoğazıar konferansınd8n sonra 

Fransa ile Türkiye bir 
askeri ittifak yapacaklar 
~~nun neticesinde, Fransa Akdenizde harbe 
ırışirse Sovyet donanması Boğazlardan geçip 

="·-..... Fransızlara yardıma gidebilecek 
' ~ .......... 
• Dün ,F························~··········-.:······ ··············••••••••••••••••••••••···-·-····-.... ·····•••••• .. -......... _ ........... ----- -. 
il 7>ıii1 ransı~ ~azetelerı ~ B~ga.zlar kon!eraı~ı siyasetinde müstakil olduğunu isbat eder. Biz ! 

1-it ta.sebctle bm Almanya ı'le ıttıfaka dogru sü.. i 
•·• ..... kleıımek 1ıaziyetinde görüyordu Bu Türkiye ?in kendimizin ve 8Ulkun menafiini gözetiyoroz. 5 

............ • J • 

RKo ~·te;~·~·sı~· .... iÇti·m·~·ia;· .. ···paia·rle .. Si'Ye ...... kai'd~-
tTontr? nı a~va ile lngiltere arasında ihtilaf çıktı 

konıcr 0
• 10 (radyo ile) - Boğazlar 

l'Jı. ı. ansırıın . . k . 
Cıı;tcd· ınesaısı ço yavaş ılerle· 

b ır. n·· k aaı,tı: C ~n Ü celsede Sovyet murah 
~Ctincki Clnıyeti Akvamın Boğazlar ü
l&tcn"ı.İ.§ler S~laiıiyetinin genişletilmesini 
ta hi~hi dır. l1zun müzakerelerden son 
h· r lı:~ 
ır e-cli!rtı· tar verilememiş ve celse te· 

ull\lt l§tir. 
"'l 1 Çtrma•;,>r pezar f s·y~ 

tJotrıtts bır akıld 
tıı . • - Umu mi içtimalar pazar-

b• gıJiı 
•• 

1ıaıt l fl'ıurahhası talimat ;ılmak için 
oııu ondra • k d' N . . !tıUıa ya gıtme te ır. ctıcer.ın 

~ 111lrn~ltta~ki haftaya belli olacağı sa• 
"a ır. 
-~s:~ı 
l>~ris. ar- r lkbJn görünüyorlar 

· .._ Fransız mahafili, Montrö 
(Deı•amı 4 üncüde) Titülesko 

Montrö konterans1n dakllere 

Yoksa ... 
kollarımızı 
sıvıyoruz! 

Durup dururken birbirinize düş. 
ınan olac.a~ıa:utt- HeııJ ..,ftt, ... ...,,iz 
nır mevzu üzerınde •• ttem dünya. 
nın başını dinlemek istediği bir za
manda .•• 

Sizler ki sulh mübeşşirleri, sulh 
muhafızları, daimi sulh müzake
recilerisiniz ! 

(Devamı "I üncüde) 

ile mi 

Bugün saat 10,40 da gelen Yugoslav futbolcuları Sirkeci istasyonunda 

Pazar günü Milli takımımızla 
karşılaşacak olan 

Yugoslav futbolcuları 
bugün geldiler 

Maçı idare edecek 

Macar hakem 
de geldi 

ilk olarak cumartesi günü İstanbul 

muhteliti ile oynayacak ve pazar günü 1 

Türk milli takımile karşılaşacak olan 

Yugoslavya mim takımı oyuncula• 

rx bu sabahki Konvensiyonelle şehrimi• 

ze gelmişler, kalabalık bir sporcu kütl~ 
sı ~.u.uuıuctn Karşuanmışıararr . 

Dost memleket sporcularını karş·la• 

yanlar arasında Türk Spor kurumu ve 

Futbol federasyonu mümessilleri, şehri• 

mizdeki Yugoslav ve Yadronski klüple

ri erkanı Yugoslav konsolosu da görü• 

nüyordu. 

' 
Yugoslavlarla yapacağrmız maçlan ida. 

(Deva.mı 10 uncuda) re edecek olan Macar hakeın 
Büyük müsabakamız-----------------~ 

Floryaya tren ücretleri Habeş çeteleri 

Ad·sababaya 
ıthas ın yaptılar 
~1Yan ar Habeş çetelerini bir 
~ecelik muharebeden sonra 

~ to ~ püskürtebilmiş No. 3o 

Aı_~~cr: ;:~ lO - Cibt:ıtiden gelen bir Roma dan gelen haberler de vakayı Yan Q 1 n k U J e 5 j n d 6 
!)~~:baba ~e ~be~istandaki çeteler teyit etmektedir. Habeş çetelerile çar" M ere,. m e gv ı· 

. l'§lar "e . _0 n1e kasabasına baskın pışmağa başlayan İtalyan kuvvetleri 
~.1ardır İt ıkı t1'Cni yoldan ~ıkar· bütün gece muharebe ettikten sonra f ı 

1
bc Çık a

1
Yan askeri kıtaları derhal gelen yardımcı kuvvetlerin iştirakile ırına veren er 

lllıştrr. 
~---=---___.:._ ______ (D_ev_a_m_ı_4_ü_ncüd_··_e_)_ Yüzün den ku 1 enin 

kapısı kapatılacak! 
Bir müddet evvel Beyazıt kulesi 

bekçilerinden biri kulenin en yük
sek yerine çıkıp saatlerce haşhaşa 
kalan bir kızla bir genci kucak, ku
cağa otururlarken yakalamıştı. 

Kule bekçilerinden diğer biri de 
dün öğleden sonra inerken merdi
venin orta sıralarında oturmuş 
gene bir çifti böyle bir vaziyette 
görmüştür. 

Yarından itibaren . 
0 

/ 0 20 ucuzluyor 
Şark Demiryolları geçen sene olduğu 

gi::,i bu sene de Filoryaya kadar olan 
tren ücretlerinde tenzilat yapmıştır. 

Yüzde yirmi nisbetinde olan bu tenzi 
tatlı tarife yarın sabahtan itibaren tat
bik edilecektir. Yeni tarifeye göre Sir
keciden Filoryaya gidip gelme birinci 
mevki 49,25, ikinci mevki 36,75, üçün
cü mevki 25 kuruştur. 

Kumkapıdan birinci mevki 43,25, 
ikinci mevki 32,25üçüncü mevki 22,25 
kuruştur. 

Y enikapıdan birinci mevki 40.2S, i• 
kinci mevki 30,75, üçüncü mevki 2~7$ 
kuruştur. 

Samatyadan birinci mevki 37,50, ikin
ci mevki 28, üçüncü mevki 19,50 kuru,
tur. 

Yedikuleden birinci mevki 34, ikinci 

mevki 25, üçüncü mevki 18 kuruştur. 

Cumartesi ve pazar günleri alman 

biletler pazartesi sabahına kadar mute• 
ber olacaktır. 

Bulgaristanda casusluk ithamile 

Divanı harbe 
veril en 7 ürk/er 

Bulgar maznunlardan iki kadın
la bir e·rkeğin idamları istendi 

Bekçi, gençleri po!ise teslim et- Bıılgar gazeteleri ya:.ıyorlar: Avruparun biı' çok yerlerini dola§mı~ 
miştir. On sekiz yaşında olanı kız Bı.ııgar siyasi kısım memurları sen lstanbulda ve Ankarada da bulunmı+ 
Lalelide oturmaktadır. Delikanlı zam'3.nlarda yeni b!r casusluk şebeke. tur. 

si meydarıa çıkarmışlarrlrr. Kf::ndisi komşu bir memleket n'.!..m. da civardaki yüksek mektepler. 
Bu şebekenin 1'aşında Nedellta veheJabına casusluk yapmakla suc:u.. 

den birinde talebedir. ı b. B ı d B · il"' Mini;? adında genç ve gfü>e ır u - ur. u işde kendisine yardım edm-
ı~~t tı._ Kule bekçileri son zamanlarda gar k:.ıdmı vardır. Bu kadın henüz on lerder. posta ve telgraf memuru Ar"a '6~ ~ oq •en ..n 

ll'd : evvel bu hatdeydi. 8 iııci sayfada (Günü gününe bu gibi vakaların artması üzerine yedi )aşmda iken evlenmiş ve kısa rir Vasilcva adındaki kadırJa bu kadının 
akı çok meraklı yazıyı okuynuz. · (Devamı ~ ilncüde) müddet sonra kocasından aY.J'ılarak ,,,. Devanu ·· - e 

~-=-~.:....._~~~~~~~~~~~~~~~~;..._..~~---~~-----~~~~~~~~~~----''---~-"-~~~~~-"-'~~ ........... -..--.~~~ 
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~gilter~ ;iiahlanıgor 
35.5 uk toplarla mücehhez 

35000 ton uk harp 
gemileri yaptıracak 

Londra, 9 (A.A.) - AnavatandAki 
birinci sınıf tayyarelerin mlkdarı, 

- donanma tayynrclerl hariç olmıık 
üzer.a - 1750 ye çıkarılmı§tır. 

SiUUı fabrikalarma yapılacak sl
pari5lcr için kabul edilen munzam tah
sisat 293,700 İngiliz lirasına baliğ ol. 
maktadır. 

Dört munzam tahsisat yekfuıu ise 
652,700 liraya çıkmaktadır. 

Bahriye blitçeslne ilave edilen ts.h. 
sisat yekfuıu 11,015,000 liradır. 

Program, ordunun ~luklarmı 

dolduracak ve tatbiki için talaiben 
5614000 İngiliz lirası sarfolunacaktır. 

Habeş - İtalyan ihtilMı dolayıslle 
almmıg olan hususi tedbirler için ya
pılan sarfiyat 1,252,000 sterlin tahmin 
olunmaktadır. 

Tahsisat mlktarları 

Londra, 9 (A.A.) - İstenilen faz
la tahsisat miktarı illin edilmiştir. 

Bunlar: Deniz kuvvetleri için 1,059,000 
kara ordusu için 6,600,000 ve hava 
kuvvetleri için 11, 700,000 sterlin lira. 
sıdrr. 

1936 oeniz inşaat programma 2 
kruvazör, 1 filotillA. kılavuzu, 8 <!ls
trtiyer, 1 uçak gemisi ve 4 denizaltı 
gemisi ilave edilecektir. 

.H~va kuvvetleri mlirettebatı 50 
binden 55 bine çıkarılacaktır. 

Deniz aşın hava filotillAlarmm 
mikdan da 1939 yılma kadar 25 aen 
37 ye çıkanlac~ktır. 

Y•pılacak yeni zırhlılar 
Londra, 9 (A.A.) - Röyter ajan. 

smdan: 

SAlahiyettar bir membadan bildiriL 
diğine göre, inşası mutasavver olan 
otuz be§ biner tonluk iki İngiliz zırhlı. 
sı - Amerikalılar yakında inşa ede
cekleı1 iki zırhlıya on altışar pusluk 
top koysalar bile - on dörder pusluk 
topla mücehhez olacaktır. · 

Bl.4 kararm saiki, Uzakşarkta kul. 
!anılacak zırhlılarla Avrupada kulla.. 

nılacak zırhlılar arasında bir fark vü
cuda getirmek olup İngiltere, zırhlı. 

lardaki bUyUk toplar çapını 14: pus 
olarak tesblt ve tahdit eden maddeyi 
kabule amadedir. 

Akdenlzdekl dll•r lnglllz 
tnoları çekllecek 

Lonclra, 9 .( A.A.) - Röyter alan. 
smdan: 

Bu sabah salahiyettar mabaf ilde 
Akdenizdekl Ingiliz filosunun normal 
miktara indirilmesine hemen b~lana. 
cağı söylenmekteydi. Normal miktllra 
indirmek demek hali hazırda Cebelitta. 
nkta bulunan ana.vatan filosunun In. 
giltereye ve gene mezktir denizde bu. 
lunmakta olan Uzakşark filosunun da 
Uzaıctarka dön.meğe başlaması demek
tir. 

Bununla beraber, 5u ciheti hatır. 
Jamnk icap eder ki, B. Eden, Avam 
Kamarasında vaki beyanatta Akdeniz. 
deki !ngiliz mildnf aa kuvvetlerinin da
imt mahiyette olmak üzere arttmla.. 
cağını söylemiştir. 

Belçikalı prof csöı' Pikar birkaç sene (.Welki tecrübesini Ul."Tar ederek btı sf!' 
110 de balonla Stratosfere çıkacaktı. Son dakikada hava bozulduğundan profesör 
Pi1:ar uçuşunu daha mil.sait bir zamana tehir etmi§tir. Resmimiz, Pikarı göster. 
mcktcdir. 

Yeni tefrikalanrnız 

Yarın başhyor: 

1 
ift·ra yüzünden • 

ır 
Aşk ve macera romanı 

a en: Meziyet Çürüksulu 

2 
ulô.g ... 'nun intikamı/ 

Yazan: urat Sertoğlu 
HABER'in çıkma saatini iple çekeceksininiz .... 

Gazeteyi elinize alır almaz okuya cağmız ilk roman olacaktır. 

Hulaga'nun intikamı ı 
Her satırında bir heyecan duyacak ve bir tarihi hakikat öğreneceksiniz. 

HulagO'nun intikamı J 
fik t~frikasınd n on tefrika::ma kadar si 7i biivüliyecek ve sürükliyecektir. 

HABER -~kıam PoStaiı 
Yanhş tedavi yUzUnden 

Ölüme sebep 
olmak 

• 
c::::. 

10 TEMMUZ - 1~ 

Sivaslı bir köylü ~ 
Karısını ayarbp mukabilinde 4· ~ 

lira teklif eden 
iddiası ehllblbrece r?•• hf f b C~" 
yerinde gHrttlmedl n..OlJ mu QTllll ll an 41:: 
Tıp fakültesi profesörlerinden • ••ta •• d •• 'i rı 

~isaen ve asiatanları aleyh~ne, Ma- ıle O Ur U ll 
nısa memleket hastahanesı ıerta· l"ut: 
bibi doktor Muhlisi yanlış ameli· Sivaıtan bildirildiğine göre, Si- rar Sivasa giderek mah.~eııı;~ 
yat ederek ölümüne sebep olduk- vasın Seyidler köyünde Osman müracaat etmi~ ve köye done 
ları iddiasile ailesi tarafından bir isimli bir adam, karısını, kendi yolda muhtarın akrabalarile bt 
dava açılmış ve 30.000 lira zarar köyde yokken başka birisine salan her kendisini beklediğini gör1" 
ve ziyan istenmişti. köy muhtarı Kadiri tabanca ile öl- tür. 

Mahkeme, meseleyi tıbbı adliye dürmüştür. Muhtar, Oımamn yanların• lt , 
havale etmit tıbbı adli de ortada Yaka şöyle olmuştur: mesini beklemiş ve tekrar lc•.

1 
Yabf

1 

iddia edildiği bir suç görememitti. Osman vakadan bir müddet ev. dan vazgeçmesini, yoksa bili' 
Davacılar bunun üzerine Adliye vel para kazanmak üzere Sivasa fenaya varacağını ıöylemişti~1· vekaletine müracaat etmiş, vekalet ikinci müracaat da kabul ed~ı . Ilı: gitmiştir. Bu zaman esnasında ihti. O b 
i•i tanınmıt doktorlarımızdan Akil l yince muhtar ve akrabaları 

11
: ,. yar bir adam olan köy muhtarı ya · ..-

Muhtar, general Besim Ömer, ope· nın üzerine hücum etmişler O 
nız kalan Osmanın karısı Duduyu b 

ratör Ali Rıza Faik ve operatör Ah da bu vaziyet kar§ıtnnda ta it 
h kandırarak kendi kardeıi Ebube- ,.1 ı met Kemalden teşkil edilen bire · ımı çekerek ateş etmiş ve Y- L 

kirle evlendirmiştir. d 11 li hibreye havle etmişti. kurıunlar muhtara isabet e t g 
Ehli hibre dün son toplantıaını Osman bir gün köye dönünce derhal öldürınül_tür. k 

yaparak bu mesele hakkında hazır vaziyeti haber almıı ve doğru muh Muhtann e.krabaları bunuJ1 
)anan raporu bir daha tetkik etmit tara gitmiıtir. rine Osmarn kovalamağa bati 
ve birer suretini müddeiumumiliğe Muhtar kendiaine, bu kadından larsa datutamamışlardır. 0 5 

Üniversite rektörlüğüne gönder- vazgeçmesini ıöylemit ve bunu ka. vakadan sonra doğru Sivasa 
miştir. bul ederse 45 lira vereceğini de ili- mit ve polise tabancasile beri 

Hazırlanan raporun münderica· ve etmiştir. teslim olarak vakayı anlatııı ~ 
' tı ancak mahkemede belli olacağı Osman bu sözlerden sonra tek- Adliye tahkikata başlamı§~ taıe. 

için bu hususta kati bir şey söyle- 16> Jel. n.... ıt!!\ n- s /!!!\ ~13r o tZ!!! n !~. t 
nememekte ise de, ehli bibre, esas l5iia1 'W" IWI 'liiii ~ \liiii" u :!J ..., ..... 

itibarile yapılan ameliyatlar da :a 
doktor Nissen ve asistanlarının tıb- hır S 
ben lazım gelen •her §eyi yapmıt hUt 
oldukları neticesine varmıştır. taırı1 Kasımpaşall 

Mahalle 
mümessili 
Karıslle bir olup 

Bir kadını 
• 1 •• •• ' '-IOV 1 • 

Zabıtadan aldığımız malumata 
göre Kasımpaşada Mevlana tekke. 
sinde oturan mahalle mümessili 
Muhiddin ve kansı Naciye iki gün 
evvel komşulanndan Halilin kar111 
Leman ile kavga etmişlerdir. 

Diğer komşulann müdahalesi 
ile kavga büyümeden yatı§mlf iıe 
de Halilin karısı Leman dün öğle. 
ye doğru rastgeldiği Naciyeye ileri 
geri ıözler söyleyince Naciye: 

- Ben aana akıama gösteririm. 
demiş ve ayrılmıftır. 

Dün gece Naciye mahalle mil· 
mesaili olan koeaaı Muhiddin ile 
birlikte Lemanrn evine gitmişler. 
dir. Muhiddin kapıyı çalarak • Le. 
manı kapıya çağxrmı§, kadın af ağı. 
ya inip kapıyı açınca Muhiddin ile 
karISı üzerine atılarak fenJa halde 
dövmiye başlamışlardır. 

Lemanın feryadına konu komşu 
yetişmiş, kadını baygın bir halde 
mahalle mümessili ile karISınm 

elinden kurtarmışlardır. 
Leman bir otomobille Beyoğlu 

hastahanesine kaldırılmış, Muhid
din ile kansı Naciye yakalanmıştır. 

Petricte 

Sefil· vaziyete 
düşen Türkler 

Bulgar Makedonyasında Petriçden 
' gelen bir habere göre buraya merbut 

Kuriçe köyündeki Türkler çok müşkül 
bir vaziyete düşmüşlerdir. 

Burada 89 aile ana vatana hicret et

n 
8 ağusto;ta Kermes vBSHesile açılacak beynelmilel bebek sergisi ifl" ta 01 

zılay Cemiyetine her gün muhtelif memleketlerden ve yerli bebek1e'f le a! 
tertip edilen miisabalwya i§tirak için bir çok bebekler gc7miye ba§ıaJll ~tr:ıft 
Müsabakada birinciliği kazanacak b~ibeğe 100 lira ikramiye verilecektir· laı-ı ~ 

Miisabal;aya iştirak §artlan: " 
d,,., ~ "" Bebekler kontrplcike, bez, mulaj ve saire gibi her tiirW malzeme "'" .... 

labilir. Boyları azami seksen santimi geçmiyecektir. Nihayet 28 t ~1 ~1« 
ak§am·ına kadar bcbclclerin Kı:::ılay CC'miyeti Eminöııfl Köprii başmdtı ~ 
besindıJ sergi tertip heyetine teslimi lazımdır. . ~-d ~u 

Yttkarıda glfrmii§ olduğwıuz resim, gelmi§ olan bebeklerin bır atı 
göstcrmekledir / 

__./ trı 
..;.._ ______________________________________________ ___ 

Mısıra ihracat Yunan kara ~ 
sulannda ~ıı için Romanya vapur 

tdaresıyıe anıaşııdı ltalyan harP ~~ 
Mühim bir kısmı Mısıra göndt:ri. gem ile r İ ~ ll 

len Karadeniz havzası mahsulü ihra. J' ıiıl'~tJ 
cat mallarımızın sevki Denizyolları ida. Dolaşması Yun811 l'ttılJ.( 
resinin !skenderiyc seferlerini lağvet. tanda infial uyu od•' ayda 
mesl Uzerine çok güçleşmişti. Bu mal. 1'ı?' kı 

Atina 9 - Hukuku düvel ab "it ~ ların gene eskisi kadar kolaylıkla Mı. ue ~ 
aykırı olarak, İtalyan harp getıl ~'ltıe 

sıra ıhracı için Denizyolları idareslle •• cı ·1ıat 
şarki Akdenizde Yunan kara ·~. d~ litnarumız:lan geçerek lskendcriyeye "" ~ ) 
de dolaşmaları bütün Yunanistııı tıı.o giden Romanya vapurları acentası a. \l 

rasında bir anlaşma yapılmıştır. yük bir infial uyandırmıştır. /ı d' 
Bu anlaşma mucibince mallarımız İtalyanların on iki ada ilssUb~~ :~ 

Karadenizden İdaren!.n vapurlarile li. mensup iki torpido muhribi ve i~,J Q 

manmıızn getirilecek, buradan Roman. 
ya vııpurlarile Iskenderiyeye sevkedi. 
lcccktir. lstanbulda aktarma Denız. 
yollar, idaresi tarafından parasız ola. 
rak yapılacağı gibi, Romanya acentası 
da navlonlarda mühim tenzilat yıip. 
mıetır. 

tayyaresi Girit adasının Trihoııı l'ttı~ 
~u r 
~~ nuna gelerek durmuşlardır. ti 

Ayrıca bir kısım İtalyan harf t 

d · · de ıı, releri Sisam a ası üzerın 

yapmaktadırlar. 

Yunan hükumeti, İtalyan tıl' ,ıı 
•b' 1' nna müracaat eedrek bu gı ı 

önUne geçilmesini istemiştir-

~~ 
~~ 
~ 
~ 

mek için mallarını mülklerini yok paha· ı~-------------• 1-------------
ııına satmışlar, fakat tam hareket ede• 
ceklerl zaman Bulgar hükumeti: 

"Siz Türk değil, Pomaksımz. Muha
cercte tabi olmazsınız!,, diyerek ha· 
reketlerlne ınani olmuştur. 

Malsız mntksUz, aç ve sefil bir halde 
kalan Türkler Türkiye hükiımctine baş 
vurarak tavassut ve yardım istemiştcr·l 
dir. 

ıranda 
zelzele 

Tahran, 9 (A.A.) - Horasan 
eyd.letinde bir zelzele olmuştur. 16 
ilü ve 50 ynrnlı vardJr. 
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~Plı;.u an1tifc:.ii 
f~~~f!_':_ 

ll:!I e~e~eoerrnmnz 
ClYJ~ m lYlD fP>Sl· 

1ı lki ~aıo o m o ? 
~l'uııli4 ~ evvel şu havadisi verailt: 
Qrahı:t.i ga.;eteleri, §imdi~ kadar bir 
ki ctra,f ~atılırken, pahalıln§mış, fiat 

nu olnıuş. 
Bu;nı 

ll'uı : t n de şöyle bir haber veriyo.. 
t~ıtn ~oslav gazeteleri de bir di

Bını~ buçuğa çıkmış. 
aldığı ? ~lli baslı sebebi kağıdın 
~ ınuş. 

.. 
0~'°11aYin · b · k · u mısallcrden sonra 

gazetele · d . rı e beşten yedı buçu. 
Yahu~ 
ı. .. on kuru.. ..k 1 . ' a· .,. değir :la yu se sın.,, ı. 

)'abi!se. un. Bilnkis, keşke ucaz. 

~ "',,. "' et, UCUi} • 
ln:dır? B ayabıise. Fakat, paha. 

", bir· ana kalırsa: Hayır! . Çün-
er .t\vrunaıı " .... 1 '" §eyd " goruşuy e, gazt> .. e, 

eıı evveı gazetedir. Mesela, 
. l'a lı k 
r t'l'!I .. _'_ ıranta saçlı, ağır b!işlı 
-~z "Le T i:end· . emps,, gazetesini, 

" ısı için t w • &eiini sa ın alır. Ne oglu, 
kaıatrı:ıa:e de kaynanası bunun tef-
dat i t n, çocuk, moda sayıfala. 

s ıfade d ta li'ran e er. Dahası da v:ır: 
Jrıu.. l<ita sız, ciddi mecmualar 
bıı..... Plar da satın alır. Belki 
"'G1ll fih . . 

ıı. rıst rısalesine abonedir de 
'seçtiği eserlerle kütilphanesi~ 

~ hep/~cr. Evinde ka~ kişi var-
ta.- ının yıı "'ı . . .. 
-.:~e . ~ na, sevıyesıne gore 
~teıe~ - ekseriya birden fazla 

· - tnecınualrı, kitapları var. 
~~e? 

b· slbah~ 
: ~. g:"" Yahut akşamlan alırıan 
tal~ aU Zete, - O da almıyorsa -
hi kıı~Yi diğer kıraetlerden mUs. 

·.ror. 

l.ı6f ~ tt- .. 
ltll-.._ ın gel' · 
la-q;ıt kitab ışı: Öküz hakkında, bir 

l'n%1lt: 1ll.da şöyle bir tarife rast-
b Calllı . 
r. b., ııten ,. l l n· i i y 

Jl:ıı· .r uıııeri ,.a ı§tırı ır. ış s sa.gı. 
iiı'f1ttın~t· ~den kumaş yapılır. Eti 

8aııaı,ı, Ve ~ifı1ehaehaneve S?ider. bovtara ~ ıı?ıde kiı rı tut:Kaı ve sa.ıre 
l' ~ &ıbi kullanılır. Kemiklerinden 

11;tı 0Iıır. lieşya Yapılır. lfrazatı gUb. 

hiç bir Ula~a. bu mubarek hayva. 
ta nltı::n 3eyı ziyaa uğramaz!.,, 

1 oıllı~ g~cteıer de, - teşbihte ha. 

te a!aıtad - onun gibi!. Baba, siyaset. 
ıtır <ltdı 
la:,~'· bu r, havadisini, makalesini 

'°e ·altip~r; anıca tüccardır, ilAn. 
~ 'l:?ıOda sa er, kadınlar tefrikaları, 
't>~trı:u 0::;ırını, çocuklr, kendi kl
~ anları k r'. bilnıeceleri halleder. 
~da konı esıp kitnp haline getirir, 
~ kısını §Uda dolaştırırlar. Gui 
ttı 1arıa he ~aket haline getirilir. Ku
~l'ta.ııl-'an dıye alınır. Karilerini si. 
~aıı del'lıh't doktora baktıran, davala.. 
~ ~tel: Cd~, gezintilere çıka.. 

1eğiıd· r bıle görUlmemiş §eyler-
' ~ı .... , ır. 
~<4 "'llar he 

ll· ! P: Beş kuruş karşılı. 
ltııq Qcle lbc 
lliı- ~ lab· C?nua neşriyatı aksaktır. . b • \'e 

J l'ıı~ lr ane b .satı~ı kalmamış gib:ı.. 
V. '~d hnı 01 Utçesmdc, matbu k!lğıt 

a. arak ek . 
~ Wı eıı. serıya top yekfuı 

b1t- ~ tta, da~n kuru.~ ayrılmıştır. 
tt.. Urı •• k fecıı var: Gazctelt>ri 
"ille~ · ~ al"§ıl .. ' 

l'ııath.' _....... Yani ıgı:ıda okuyup hı.de 
de l> "'A<l1arın h nıUvezzilerle anlaşıp 

l'ı:~ değııaır akkını Yemek - adeti 
~ §erait i 
t~~~h~nı ki~b~ında, bUtiln aile efra... 
d~~ı olan nı ' hem mecmuası, hem 

Q ~e ınsa atbuatnnıza pahalıdır 
~et-.ıe n~leler%n dili varmaz! 
~li~{ \'al'dır ucuzıatılmasmı isti. 
~'!'ılı tttesi, terr·:nkat, bu, sayıfala:-ın 
~ltı. atainıas: al.arın, mütenevvi ya... 
~lieıtı bu t ' bınaenaleyh aile bUt-

~;ı"ltr. 0 ~:~~ kıraatin dağılması 
ı..., ~ daha p h irdc, okuma kendi. 
'Qoqt lruruşla a alılanacaktır. ÇUn
~ı.. 1htıt.,, bUtUn bir ev hallmmı 

'\trı- ,, .. cı tc i 
nı n edilmemi" ola. 

~~.\'fi (Yl·NO) 
tı~~~ ..._ Zevcirnd h 
-~d ~-. 1.it en mu aases 
Jt.;...._~ltll}" b 3099 numaralı maaı 
t· '"'Qt eratıın .. f 
~. ~ • lıttbik .. .~ ve nu uı tez-
1~ ~·ıı ınuhurümü kaybet 
~<ıtı • eri • -

11'h~~ı alacağımdan eski-
u Yoktur. ısa ime 

Avrupadan 20 çocuğu 
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Muhasebe 
mütehassısı 

Getlrllerek Akayın 
muhasebesi 
düzeltllecek 

ÜÇ AY AÇMI 
KALACAK? 

KURUN gazcte,sinde Saari Ertem 
yazıyor: 

Bilmem siz de okuyor musunuz; 
Nesib Karaçay'ın Haber'de Ruıne. 

liyi nasıl kaybettik adlı yazı silsilı c i 
bann şu tefrika bolluğu ve tarih Fıcr. 
gisi vilcuda getirmenin bir itiyat hali. 
ni aldığı zamanda, başındanberi ~ok 
orijinal bir görüş hissir.i verdi. iktisat vekaleti, Denizyolları ile Akay 

ve havuzların, fabrikalar idarelerinin 
muhasebe işlerini ıslaha karar vermiştir. 
Bunun için de A vrupadan bir muhasebe 
mütehassısı getirilmesi Vekiller heyetin 
ce kabul edilmiştir. 

Getirilecek mutehassıs bu üç idare• 
nin her birinde üç aydan altı aya kadar 
çalışacak ~alıştığı müddetçe maaşını o 

idare bütçesinden alacaktır. Mütehassl"' 
sm harcrrahr her üç idare arasında tak
sim edilecektir. 

içkiler 
Hakkında inhisar 

idaresi tavsiyelerde 
bulunuyor 

inhisarlar idaresi, idarenin mamuHitı 
olan muhtelif içkilerin rağbet bulması 
vo içkilerin halkın vücuduna zarar ver" 
miyecek bir şekilde kullanılması için 
bir broşür neşretmiştir. Bu broşürün 
neşrine sebep bizde halkın muhtelif cins 
içkilerin hangi zamanlarda ve hangi şe
rait içinde içileceğini bilmemekte oldu• 
ğu kanaatinin mevcut bulunmasıdır. Fil 
hakika bu yüzden birçok içkiler zararlı 
olmakta ve yanlı§ ıerait içinde içildiği 
için hoşa da gitmemektedir. 

İnhisarlar idttesi bu noktaları nazarı 
dikkate alarak çıkardığı broşürde şara" 
bın ve likörün muhtelif nevilerinin ne 
maskatlarla ve ne zamanlar alınabilece
ğini göstermektedir. 

Bu bro~ürler her tarafa tevzi edile
rek halkın istifadesine arzolunacaktrr. 

'l'uoustan blr 
müracaat 

Tunustan büyük bir firma ticaret o· 
dasına müracaat ederek bundan sonra 
ihtiyacı olan kereste ve ağaçlan Türki· 
yeden almak için odanın tavassutunu is
temiştir. Oda bu milracaatı alakadarlara 
bildirmiştir. 

Dlln matbaamıza bir kaç mektep taıe• 
besi geldi. Yüzleri sararmış, gözleri 
yaşarmış, dudaktan titriyor .. 

- Biz 'Iürk Maarif cemiyeti tarafın• 
dan besleniyorduk. Bugünden itibaren, 
- yaz tatili milddetince - yemeğimizi 

vermiyeceklerini söylediler. Şimdi ne 
yapacağız? - dediler. 

Böyle felakete uğrayanlar, yirmi ka• 
dar talebe imişler. Kimi İstanbul, kimi 
Pertevniyal, kimi <le Ticaret lisesinde 
okumakta imişler. 

Bize müracaat edenlerin biri Bulga· 
ristanlı bir muhacir, diğeri Antepli bir 
genç. İkisi de muhtaç ve bikes ... 

- Bize: "Bir iş bulup çalışın!,, diyor 
lar. Fakat nereye başvurdÜksa reddet

tiler. Muvakkat iş veremiyorlar. Uç ay 
ne ile geçinelim? Yirmi beş kuruşla 

karnımız doyuyordu. Bizim vaziyetimiz 
de olup İstanbuldan toplanan çocukları 

Fırka be'3llyor.Halbuki Maarif cemiyeti 
nin Ankaradaki merkezi tarafından gön 

Sanayi eşyası 
fiatleri 

Uzerlnde iktisat 
Vekaletinin verdiği 

kararlar 
iktisat V ekfileti, sınai mamulatın da· 

hili satış fiyatlarını muntazaman kont
role karar vermiştir. Bunun için sanayi 
müesseselerinin toplandığı bir mıntaka• 
da bulunması itibarile İstanbul ticaret 
odasına yeni ve mühim vazifeler veril· 
mis tir. VeKalet, aC!fiya gonuc:ruıgı bır tamım 
le bundan sonra İstanbul piyasasında 

sınat mamulatın her ay fiyat temevvüc
lerini gösteren bir cetvel istemiştir. Bu 
cetveli odada teşkil edilmiş olan yeni 
sanayi şubesi yapacaktır. Bu cetvelle 
birlikte bir de iptidai maddelerin top• 
tan satış fiyatlarını gösteren bir cetvel 
tanzim edilecek ve bu da vekalete gön· 
derilecektir. İki cetveldeki rakamlar U-

81 r çocuğa ara ha zerinden yapılacak hesaplar her sınai 
çarptı maddenin neye mal olduğunu ve kar 

Kınltoprakta Bagdad caddesin.de , nisbetini meydana çıkaracaktır. 
dolaşan dört yaşında. Doğan isminde
ki bir çocuğa. Konyalı Mehmedin tek 
atlı arabası çarpmı§, çocuğu bacakla
rından ve başından ağır surete yara. 
lam.ıştır. 

Doğan Haydarpaşa hastahanesine 
kaldırılmış, arabacı Mehmet yakalan. 
mıştır. 

Kaptansız işletilen 
kUçUk tekneler 

Deniz ticaret müdürlüğü küçUk li
manlar arasında işliyen deniz vesaiti. 
nin pek çoğunda kaptan bulunmadığı
nı ve tahlisiye vasıtalarmm noksan 

olduğunu görerek bu vaziyetteki tek. 
nelerin sıkı bir kontrola tabi tutul
masına karar vermi~ir. 

Nizamnameye uymıyan hareket'~r. 
de bulunanlardan ağır para cezalan 
alınacaktır. 
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Günqil) ~~ı.,ı 
19 1S 

olo 
,_ 2,39 12,19 16,19 19,43 21,43 2,21 

t~o 6,57 4,36 S,36 12,00 1,159 6,89 

GEÇE~ SE1'"E nuGON ~"E OLDUT 
ttaıyan Habeş harbi yakında baıılayacak 

tır. 

ctımhurlyetçt bir Yunan gazctcsl yazı
yor: Kral gelirse katıısmı balta ile ke.sece-
ğiT.. 

derilenler işte böyle feci vaziyette kal" 
dık. 

- Maarif müdürlüğüne şikayet etme
diniz mi? 

- Ettik. Lakin: "Bizim sahamız de
ğildir. Tilrk Maarif cemiyeti tamamile 
müstakil bir cemiyettir!,. cevabını aldık. . . "' 

Bizim fikrimizce: Ayda yedişer bu" 
çuk lira ile geçinebilecek yirmi genç 
sokcığa atılamaz. Cemiyet, bunları bes• 
lemekten fl.ciz değildir. Mademki bir işe 
başlanmıştır, nihayeti getirilmelidir. Ya 
kendilerine vazife bulunmalı, çalıştırıl• 

malıdırlar, yahud da nafakalan kesilme" 
melidir. Eğer bu bedbaht çocuklar tah· 
sil hayatına başlatılmamı~ olsaydı, bir 
yere kapılanır, ekmeklerini gelişigüzel 
temin ederlerdi. Onları tahsil hayatı i· 
çine soktuktan sonra, üç ay aç bırak· 

mak ne demektir? 
Cemiyetin başında bulunanların ve 

onlan kontrolle muvazzaf olanların dik" 
katlerini celbederiz. 

KCÇCK 
HABERLER 
• Avrupada yaptığı uzun bir tetkik 

seyahatinden avdet eden Uyuşturucu 

maddeler inhisarı müdürü Hamza Os
man Ankaraya gitmiştir. 

• Şimdiki halde mezun bulunan ts• 

tanbul iskan mildürü Tahsin tekaüde 
sevkedilecek yerine, şimdi müdür vekili 
olan Nazmi tayin edilecektir. 

• Belediye, yaz münasebetile halkın 
fazla rağbet ettiği yeni plaj, gazino gibi 

alakadar memurlara emir vermiştir. 

• Bir katil meselesinden dolayı 15 

Kıılaktan dolma malfımatla czb~ re 
şişirilmiş tefrikalar insanları adt tn 
tarihten tiksindirmeye başladı . 

O kadar ki tarihin mikyası kalıte. 
siz v~ vesikasız bazı muharrircikler n 
elinde yalan, sansasyon ve acaip Jııs. 
leri beslemek vazifesini görmeğe baş. 
ladı. 

Yeni mazi hasretini ne olursa ol. 
sun gözlerin önilne sermek ve maziyi 
sevenlere bUtün maziyi sevimli tip!cr. 
den ıbaret gibi göstermek istediler. Bu 
cereyan içinde öyle tarihi tefrikatat 
gördUk ki; AbdUlhamit dünyanın en 
sevimli, en dürüst adamıdır. Gene öy. 
le tefrikalar gördük ki, sırtında tarih 
çeşnısi taşıdığı halde içinde bir zerre 
hakikat bulmanın imkfını yoktu, çiln. 
kU, yakın bir tarih bazı şahısların mil
daf aası için tahrif edilmi§ti. 

Biz, öyle tefrikalar gördük ki; ya. 
km tnrihi sadece (Cingöz Recai) nln 
gözüyle görmekteydi. 

Bu, alabildiğine şahlanan tarih •ef. 
rikacı.ığı içinde değerli arkadaşımız 
Turhan Tan ve bir iki kişiyi istisna 
edersek, umumi kadroyu çizmiş olu.. 
nız. 

Nesib Karnçay'm tefrikasında ise, 
yaşanmış hayatın Ye kültilrlü adamın 
görüşlerinin izleri vardır .. Bize yakın 
tarilıi böyle bir objektif arkasından 
gösterecek muharrirlere ihtiyacımız 
vardır. 

Nesib 'bu tefrikasile tarihimize <'Ok 

iyi y.ırdmılarda bulunmuş oldu. 
Ne olur, bUtün bu yakın tarih tc.fri 

ka muharrirleri biraz hayat ve haki
kate ;stinnt etmek zahmetine katı,,.n. 
::ıaıar. 

sene hapse mahkGm ve Tekirdağ hapiS"' Tan 9a::etcsinde Or1ıon Se1rf ı· ·ı.. 
hanesinde yatmakta olan Halit isminde ' yor: 
b" k t'1 h · h d k K Kupıyı, hırpani kılıklı bir oğlan aç. 
~r .. a 1 a_:ıs ane en açmıştır. en" tı. Içerisı bir kahve odasından fa·k. 

dı~ının bu~unlerde yakalanacağı ümit sız: ~igara dumanı dolu Peykede yağ 
edılmektcdır. lekeleri. Oturmadan evvel bir cl \-U. 

* fzmirin bu seneki üzüm rekoltesi- rayım dedım: Tavana bir toz bultıtu 
nin 77,413 ton olacağı tahmin edilmek" savruldu. Pencere, açılmıyor: KaJın 
tedir. bir pas tabakası, camla çerçeveyi bir-

birine lehimlemiş. Yerde, sigara kül .. 
• Tahlisiye idaresi limanın muhtelif 

leri ..,e ezilmiıı sigara naısları 
yerlerine yeniden sis düdükleri koymak Önümde iki kişi oturuyor. Birinin 
üzere tetkikat yapmaktadır. enscsınde, sönmüş yanardağ ağız1arı 

* Eyüp Hava kurumu tarafından ter· gibi ı ~ban patlakları. Dozduğu giin. 
tip edilen zengin eşya piyangosu bu a· denberi tnrnk görmemiş bir kafa. Cc.. 
yın 19 unda çekilecektir. ket bir mcyhnne listesinden farksız. 

• İnhisarlar umum müdürü Mitat Üstilndc her içkinin ve her mezeı.in 
Yencl bazı meseleler hakkında vekalet"' lekesi var. Öbürü, mintanının kolla.. 
le temas etmek üzere Ankaraya gitmiş• rı sıvalı bir çocuk. Yaşı Claha kü~ülr 
tir. 

Sanat me"teplerl 
mezunları 

oldufo için, geçirdiği seneler, onu, ya. 
mndnki kadar kirletmemiş. Fakat ia. 
tikbale hazırlanıyor. 

Onları seyrederken bacağım tatlı 
tatlı kaşındı. Pantalonumun paçar:ı. 

Türkiye Sanat mektepleri mezunlar Ce• nı ç~ktim: İri bir tahta kurusu. tc.m. 
miyetinden: bul gövdesinde kanımdan bir damia, 

Cemiyetimiz resmen teessüs etmiştir. yuvarlanarak yürüyor. Kendimi r o. 
kağa dar attım. 

Size:> anlattığım bu bekfır odası, be. 
lediye memurlarının, saatine vcsikaE"ı. 
na, ruhsatiyesine bakmaktan içer si. 

yolunda (118) No. 1ı merkez idaresine ne bakmıya vakit bulamadıkları klra 

Bütün sanat mekteplerinden mezun ar-

kadaşlarımızın aza kaydı için her cu· 
martesi saat (3- 7) raddelerinde Divan 

acele müracaatlarını dileriz. otomobillerinden biridir! 

Tarikatc.lik v 
üfürükç··ıu 

Para saadetin 
yardım 

kurulnıasına 
eder 

yaptıkları zannllc muhakema 
edl enler arasmda 

Bir de hukuk 
hAkimi var 

Ank"4°'d 9 - Bundan bir müddet ev
vel Tarikatçilik ve üfürükçülük yaptık
ları iddi;ısile yakalanmış olanların mll" 
hakeme:;inr. devam edilmektedir. M z• 
nunlardan Keskin hukuk mahkeme i 
hakimi Velıbi muayene için müşahedeve 

lzmitten Kararsız imzasile aldığımız mektupta de"' 
niyor ki: 

"Sevdiğim bir adamı mevkii yüzünden terkettim. Yn· 
şun 30 dur. Bugün yaptığım hareketten dolayı nadimim. 
Bana bir şey tavsiye ediniz.,, 

CEVABIMIZ: Eğer kararınız kat'iyetle verilmişse 

yaptığınız hareketten dolayı nadim olmayınız, çUnkU ma• 
li vaziyetleri bozuk olanların mes'ut olmaları pek güçtür. 

Her ne kAdıtr para !laadetf yapamazsa da saadetin klınıl• 

masına yardım eder. Bu kararınızı herhangi bir menfaat 
peşinde verdinizse kendinizi bıraktığınız adam tarafın·! 
dan affettirmeye çalışınız. Eğer o da sizi seviyorsa hiç 1 
müşkitatsız size dönecektir. Bu ha1de de mes'ut olma· 
maruz için bir sebep yoktur. 

AÇIK KONUŞMA: 
S. K. O. inızasile aldığımız mektuba cevap: 

Size a\•det etmesini bekleyiniz. Başka türlU hareket 
etmeniz hakkınızda fena dil§Üncelere sebep olabilir. 

alınmıştır. -

Mah~<eme bu yüzden temmuzun 17 
sine talik edihuiştir. Vehbi hakkında· 
ki rapor bu celsede okunacaktır. 
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Boğazlar konferansı Ad.isababaya 
(8'1§ taralı 1 incide l \ lacak teklifleri tetkik etmeğe ve harp baskın ya ptda r 

konferansında rastlanan güçlüklere rağ· tehdidi takdirinde Türkiyenin lUzum (Bcq taralı 1 incide) 
men bi: netice cılına~ilec:ğine kanidir. gördüğü her türlü tedbirleri almak hak" çeteleri püıkürtmüılerdir. İtalyan za• 
Bedbınane haberlerın bıraz mubala- kını muhafaza eden bir formül vücude yiatının ağır olduğu tahmin edilmekte-

ğalt olduğunu s9ylemektedirler. getirmeğe memur edilmiştir. dir. 

FrQnsa - TUrklye pakti ? 1 Ortaya çıkan bir meaele 
Bugün gelen almanca Fölkişer Beo• İ İngiliz gazetelerinden Tayfis diyor 

bahter gazetesinin Moskova muhabiri ki: 
şunları yazmaktadır.: "İngiliz delegasyonu, Fransa tara· 

ltalyanların tebllGI 
Roma, 10 - Resmi bir İtalyan tebliği 

ayın 6 sında Habeş çetelerinin iki treni 
soymak maksadile Cibuti ile Adisababa 
arasındaki telgraf ve telefon hatlarını 
kestiklerini bildirmektedir. 

Danzig meselesinde veni bir sc: 

aı Alman taraf 
Grayzer 

Nazil eri kızdırd 
" Birkaç gündenberi Sovyet diploma· fından tavsip edilen ve harp takdirinde 

tik mahafilinde söylendiğine göre, Tür- Sovyet gemilerinin Boğazlardan ser
kiye ile Fransa aras nda bir karşılıklı bestçe geçişi talebini haklı göstermek 
y::ırdun paktı imzalanmak üzeredir. Bil- için Fransız - Sovyet paktı ahkamrna 
h:ı.ıısa Akdenizi alakadar edecek maht istinat eden Sovyet teklifini kabul etme
yctte 1'..:lunan bu paktın 2 mayıs 1935 mektedir. İngilterenin bu vaziyeti, bu 
tarihinde Fransa ile Sovyetler arasında pakta muhalefet bakımından ilk delil 
aktedilen karşılıklı yardım paktına ben· görünmektedir. Bu meselenin siyasal 
z iyeccti ilave edilmektedir. Türk - ehemmiyeti çok büyük olduğundan de· 

Lasaddasdaki İtalyan garnizonu der-' 
hal müdafaa ederek bütün bir gece de
vam eden çarpışmalarda bulunmuş ve 
Habeşlere ağır zayiat verdirmiştir. 

ÖıdUrU•en llalyan 
tayyarec:ıerl 

Franslz paktına göre, Akdenizde bir legelerin ekserisi hükümetlerinden ta- Paris 9 (A.A.) - Petit Parisien ga· 
harp çıktığı takdirde Türkiye Fransa· limat istemi§lerdir... zetesinin Roma muhabiri, Habe§istan· 
nın tarafını tutacaktır. Bu sayede Kara· lnglllz • tta!yan gerglnllOI da öldürülen İtalyan tayyarecileri hak-
denizdeki Sovyet donanması da otoma· zall oluyor kında ıtöyle yazıyor: 
tik bir §ekilde Boğazlardan geçerek Bu arada İngiliz - İtalyan gerginli- "Telef olanların miktarının resmen 
Fransız donanmasına yardım etmek ü• ğinin zail olmakta bulunduğuna dair bildirilen miktardan fazla olabileceği 
zere serbestçe Akdenize inebilecektir Havas ajansı şu telgrafı vermiştir: kabul edilmektedir. Zira neşredilmiş o• 
Sovy~ hariciye komiseri Litvinof Son Londra g (A.A.) - Havas ajansın· lan tebliğ, makinistlerden ve telsizci• 

günler~e Cenevrede fevkalade bir faa• dan: lerden bahsetmemektedir ki bunların 

liyet göstermiştir. Litvinofun Montrö İyi malumat almakta olan mahafil üç tayyare1'in mürettabatı arasında bu-
konferansma iıtlrak ~en murahhasla- Akdenizdeki anavatan filosunun geri ça.. lunmuş olmaları muhtemeldir. Popula• 
rla yaptığı müteaddit mülakatlara hu"' ğmlması haberinin İngiliz - İtalyan ire gazetesi diyor ki: Lekenti vakası, 
susi bir ehemmiyet atfedilmektedir. gerginliğinin sonu gelmiş olduğunu, an' Habeşistanın bir kısmında İtalyan kon• 

Netice ahnmazsa ne yepılecek? anevi İngiliz - İtalyan dostluğunun trolünün henüz pek o kadar ciddi olma-

Bu sabahki posta ile gelen "Deyli He• tekrar canlandığrnı ve ihtimal İtalyanın 'dığmı isbat etmektedir. 
rald,. gazetesi bugUnkil Akdeniz anlaş- Brüksel ve Montrö konferanslanna İ§" Fransa Akdeniz anfaşmasını 
malan devam ettiği mUddetçe İtalya· tirak eyliyeceğini tahmine müsait bulun hUkUmsUz saydı 
nm Boğazlar konferanıma iştirak etmi• duğu mütaleasmı serdetmektedirler. Paris, 9 - Fransız hükumeti, İtalyan 
yeceğinm, Romada rcamene ll!n olun· Ayni mahafil, İngiliz - İtalyan ger• - Habeı ihtilUı esnasında Akdenizde 
duğunu yazarken ezcUmle diyor ki: ginliğinin ortadan kalkmasından ve iki İtalyanların bir tecavüzü ihtimali karşı-

İto.lya, kendisinln gryabmda yapılan memleket arasında dostane miinasebet- sınla vücude ıetirilen yardım anlaşma· 
her hangi bir anlaşmayı kabul etmiye. lerin yeni baştan teessüs etmesinden dO"' lannı zecri tedbirlerin kalkması dolayı
cektir, layı hissetmekte oldukları memnuniyeti sile artık hükümsüz saydığını Londra 

Tamamen yeni bir enı therlnde izhar etmekte ve fakat İngiliz filosunun ve Romaya bildirmittir. 
konu~mo.lara başlanmasını intac eden Akdenizde bulunmasının M. Musolini• Fakat İngilizlerin kaanati 'Akdenizde 
tngillz projesinin en manidar noktası nin Habeşistanı fethetmesine mani olma sükilıı tam manasile teessüs etmeden 
şurasıdır. : mı~ olmasından dolayr duymakta olduk- bu anlaşmaların kaldırılmaması Jlzım-

Harp esnasında TUrkiye, bitaraf lan hacalet hissini gizlememektedirler. geldiği yolundadır. 

kald ığı t akdirde , her hangi bir dev1et Bundan başka bu mahafil son h!dise- HabeflSlan maslahalgUzarımız 
bütün donanmasını Çanakkale Boğa. !erin fevkal!de mühim se'9kiilceyı ve si.9 mezuniyeti& gelfyor 
zmd'lr. Karadcnize sokup çıkarabUe- yaat akisleri olabileceğini beyan etmek- Habeşistanla hilkQmetimiz arasında 
cckt.r tedirler. Filvaki bu hftdiscler, İtalyan siyasi mtınaııebet ba!Jladığı vakit, 

" .:ı .. ;...,., P.n~ı:ııı:lı:ırm -a-1 .... ı. .... : ıil"n iz tavv;ırPTPril,. t;ıntP.JbahirlPr;,.,;,., .. • .. .1:--t..- '--., - .,,!.' , "·- ___ , _ı.._ ... 
yeni mukavele akidlerinin mümessille. yalnız düşmanın İtalyan sahillerine yak gilzanmxz Nizamcttin bugünlerde me
r ince lc·e'·kül eden bir beynelmilel k.o. laşmasına mani olmakla kalmıyarak Ak"' zunen memleketimize ~elecektir. 
m isyon tarafından yapılacaktır. denizin şarkı ile garbı arasındaki müna- Nizamettin on ilci gUne kadar ıehri• 

TJrkiye Dış Bakam Tevfik Rü~ kalatı kesmek ve torpil tarlaları vücude mize gelmiş bulunacaktır. Gaybubeti 
Ara.s, hu.msi konuf,lmalar esnasında getirmek ve Sicilya ile Pontelleria adası esnasında kendisine, Habeşistandaki 
böy!~ bir ıwmisyona müsaade edilmesi arasında tahtelbahirlerle adeta bir set fahri konsolosumuz M. Buchberger ve-
hususunu katiyen reddetmi§tir. yapmak suertile Maltayı istifade edile- kfilet edecektir. 

Fakat İngiliz projesi, Cenevrcde miyecek bir vaziyete sokmak gibi şeyler ----------------
ge~en hafta yapılmış olan kODU§MB.lar yapabileceğini isbat etmiştir. yan g 1 n 
neticesind~ lngiliz - Rus müşkülerin- y k k 11 
den bir çoklarının giderildiği hissini o sa o arı- kulesı·n· de 
veriyor, 

Şurası manidardır ki, yeni proje 
İtalyanın da imza koymasını temin e. 
diyor. Ve mukavelenamenin bütün 
alakadar devletler tarafından imzası 
neticesinde meriyete geçeceğini ilen 
sürüyor. 

mızı sıvıyoruz 
(Baş taralı 1 incide) 

Bu kadar didişme yaraşır mı? 
Bu kadar taassup, heyecan, mun· 

zam projeler, planlar ••• Nereye gi· 

diyoruz? Neyi görüşüyoruz? 

( Bcq ttrrafı 1 inci ele) 

amirlerine vaziyeti bildirnıişlerdir. 
Kulenin atıklara bir melce ol

maktan çıkarılması için alt kapının 
kapalı bulundurulması düıünül· 

mektedir. Kuleyi ziyarete gelenler 

olursa zili çalarak bekçileri haber

dar edeceklerdir. 

Danzig'ten bir manzara 

Berlin 10- Danzig 8yan reisi M.} Grayzere Danzig serbest şelır 
Grayzer Deyli Telgraf muhabirine ver- yetinin hiçbir zaman değiştiri 
diği bir beyanatta !Öyle demiştir: ğini söylemiştir. 

"- Danzigin şimdiki idare şeklini Grayzer, ayan meclisinin a! 
dcğiştirmeğe niyetimiz yoktur. Darbei lade tedbirler almak tasavvı' 

hükumet hazırladığımız hakkındaki de· madığr ve muhaliflere karşı 
dikodular da asılsızdır.,, icraatın serbest gehir statüsiirı 

Bu beyanat Berlin siyasi mahafilin· vesi dahilinde yapılacağı hal; 
de büyük dedikodular uyandırmıştır. minat vermiştir. 

Hitler de bu beyanattan dolayı M. Fransada te maslıt 
Grayzeri kabulden imtina etmiştir. Paris 9 (A.A.) - Drşi~Jeri 
Lehlstan Umumi komiserinin Delbos, Polonya büyük elçisilı 

zadıya bir mülakatta bulll 
sözleri 

Danzf g, 9 - Lehiıtanın Danzig u

mumi komiseri Pap, Ayan mecli!i reisi 

İyi haber alan mahafildc kııV1 

lendiğine göre bu konuşma e! 
Danzig meselesi mevzuu bahse 

}' uf!oslavqa ile Alman 
anlaşmışlar 

Habsburgların Avusturya~ 
avdeti meselesi gittikç• 
ehemmiyet peyda ediyor 

Bıı sabahki posta ile gelen "Sun•~a.y Dif.er taraftan, bu anlaı;rıtıı 
Refed,, diplomatik muhabiri yazıy"r: larınt kısmen açığa vurmuc:l: 

"Şüphe yok ki Arşidük Otonun Vi. suretıe Ha.bsburglnrı taht:ı i 
yanaya dönmesi meselesi etrafn~da hususunda Şu9nig ile Musolill 
Berlin ile Belgrad arasında henüz kati larmdan sarfı nazar ettirrııel 
mahiyetini almamış bir ar.laşma ya. kadar devletleri, bilhassa 
pılm1ştır. tehdit etmek istemi~lerdir. 

Kısaca söliyelim: Bunun!a beraber, bu marı8 

Doktor Şaht ve Yugoslav hUküme. rasınrla :Uğer hareY.etler de 1 
ti Otonun tahta çıkanlmasma teşeb. pıyo!'. İstihbaratrmuı:a na.ıB1 

büs edildiği takdirde Avusturyayı isti. man ajanları Çeko~lovaky~f' 
laya sözlt'ı;miş bulunuyorlar. rek bir hUcum mevzuu etrsfı 

Eğer İtalya, konferansa gelmemek 
husu:ında ısrar edecek olursa, belk1 de 
iştirak eden devletler tarafından bir 
protokol imzalanacak, bu protok.>la 
göre Tilrkiyenin Boğazları yeniden as. 
kcrileı.tirnıeğe ba§lamasına müMade 
edilec..ek ve harp gemilerinin Boğazlar
dan geçmesi meselesinin münak~ası 

Avrupanın "Uslu ve metin ço· 

cuğu,, diye anılan Türkiye, hem 

hakşinas olduğunu da göstermek 

üzere, sizin şimdi bir ihtilaf kayna. 
ğı haline gtimıek üzere bulundu

ğunuz meıeleleri,zamanmda hazır 
lamış, pişirmiş, ve güzel bir yaz 

mamarası içinde hepinize kotar· 

Bunu yapıp yapmıya<'akları zarr..a. car :ı.UkfııneU ile bir plan d 
Bunım üzerine kapı yukardan na mütevakkıftır. tm· ı d e ış er ir,,, 

ıleride yapılacaktır.,, 

D'tlnWU mUzakereler 
mağı düşünüyordu. 

::k~~~::ı~:::':.irle açılacak,··· 120,000 kişilik bir arap ordı 

Divanıharbe 
verilen Türkler 

Flllslln, surlye ve Maverayı ErdUnde 

Bir Arap devıetl 
kurnıak için hazırd Boğ»lar konferansındaki son mü

zakereler, murahhas heyetlerinin bazı 
noktalar üzerinde hükumetlerinden ta· 
limat istemeleri ve bu talimatın henüz 
gelmemesi yüzünden kat'i bir neticeye 

Ve bu itten ağız tadile dönüle- (BCJf taralı 1 incide) 
cekti. koca!t Sofya civarındaki Bojuri~te Bu sabahki posta ile gelen usan. 

Geliniz baylar! İ§tihamzı boz. tayyr..re karargahında amelelik den dey Kronikl,, gazetesi muhabirin· 

Mavrayı Erdünü aynı ıı 
müstakil Filistini de içeri• 
caktır. . 

varartıamıştır. 

Yeni bir lhtUAf 

madan, birbirinizin keyfini kaçır- Vasi! Nikdof da tevkif edilmiştir, den: 

d f 1 k 
Madam Miniş, evelA. su~unu inklr "Filistı'n, Mavrayı Erdu''n ve 

ma an ~u çerez aı ı ve müna a,a. 

d 
. etmiş ise de kendif:'ini bu yola sevk Suriyede 120,000 Araptan müte· 

sm an vazgeçinız. edenlerin kendisini aramamalarmdan 
Balkan devletleri Boğazlar komiıyo· Yoksa: 1 muğtıer olarak bil tün şebekeyi meyıla- ıekkil gayri muntazam bir ordu A· 

nunun kald ·rılması lehinde bizimle be- Kollarımızı sıvıyoruz! na çıkararak arkadaşlarından intikam rap istiklali için müşterek bir dar· 
rabcr tekliflerde bulunmuşlar ve bu yüz alma~c istemiştir. Bu kadının yapbğı be vurmak üzere hazır bekliyor. 
den Romanya murahhasları ile İngiliz ifşaat üzerıne eski Zagrada TalAt Ka.. Senelerdenberi görülmüt olan 

murahhasları arasında münakaşalar ol• Bu 1 gar sım Çeşmeci oğlu -.,e Hafız Haskahos politika kumarlarının en büyüğü 
mu§tur. Şimdiki h alde Ruı - İngiliz 1 adında iki türkle Sof yada Dülge1 of olan bu tasavvur, eğer muvaffak 
ihtilafına Romanya - İngiliz fikir ay• ı K r a l ı adında bir Bulgar tevkif edilmişlerdir. olursa, yakın Şarkın veçhesini ta· 
rılı ğı da kan~makt.adır. ı Işın içine komşu bir memlekette 

R 
DUn ansızın meccanen tahsı'lde bulunan on yedı' mamen değiştirecek ve hu üç Arap 

omanya Dı~bakanı Titülesko, İngil·ı 1 · C it ı · •tt• yaşlarında bir Tü'rk 1--zı da karıa.tırıl- mem eketi için tarihte yeni bir 
tereyı, enevrede mmtakavi paktlara, a yaya gı 1 Al li 

Montröde ise !ava~lara müzaheret etfr I mı§tır. Bu kızın ebeveyni Bulgaris- devir açacaktır. 
ğindcn dolayı tahtie eylemi~tir. Sof ya, 9 (A.A.) _ Kral 13.>rls tanda ya.gama.ktadır . Yahudi muhacereti aleyhine 
Harp tehdid i 

0 
duöu takdlrd l ougiln Scmplonla ltalyaya hareket CJsuslJ.rın muhakemelerine So!ya açılını§ olan harp duracaktır. Onun 

2tmiştir. Bulgar kralı orada kısa divanı harbinde başlanmıştır . Miid. yerine büyu"k bir isyan hazırJan-
Konferans, harp tehdidi sebebile Bo·1 d · ~ M d M. · bir müddet !talyan kral hanedaf!I. eıumumı a am ı~, telefoncu maktadır. 

ğazhnn Türkiye tarafından kapatılma-: Madam V;ısilevo ve kocası Va.sil hak. 
.:J nı:ı misafiri olacaktır. Bulgar kra. B Ü 

:; n.-1n n·.~, : ': v.:ı 'yt.i d .. mi'zal:"re e~- . JarındP. ölüm cezası istcınektedı'r. unun gayesi bir B ·YÜK A· 
ı iı r.'Utc:ıc'·l;ircrı tcvnhat ctmektcJlr. mifl \'C: t e!mik komite. bu husun hakkın·ı-..-----------..... -• Muhakeme gizli olarak görülmekte. RAP DEVLET! yaratmaktır. 

da~muralıhas heyetleri tarafından Y,!PNı f l"dir. 1 ,. Bu Arap devleti cenubi Suriyeyi 

Bu münferit devletler, 
1 

istiklal muhafaza edecek 
YOK ARAP DEVLETl'ııit1 
hit azaları olacaklardır· 

Diğer küçük Arap toP'~ 
da ya~ayanlar da bilahare 

tihak edebileceklerdir. I 
Her memlekette ınüst~ 

parlamento bulunacak ,,e 
. . k h"5 cemıyetınıe aza olma 

buralardan tazyikte bulı.ırı11 

dır.,, 
Flllalin hld·seıerlfı 

Kudüs, 10 (A.A.) -
de komiserin karışıkhkl~~ 
h~··et ··e-ı·ı- ... · h kt .. ~d~Jc' C&' ... ... .... ""sı .n • ..... , 

. h' b' . ..pıı1 namesı ıç ır tesır y.. ı 

Kudüsün iaşesi için kor1'" 
dır. 
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.,,, llık tJf Qtlerl : 

Denlz
1 

banyoları 
klmıere faydalı olur, 
lmıere zarar verir ? 

~._.eltili ellence ft Deniz ban101armclanolan neti- -------------------------------------
diti .... olmn clenislerin Yer celerden biri de, ...,. .. kulak pçit 1_Ha_ea_._1a_"•-•_•la_tım __ ı_E_P_D_AJ_:a_T_'A_U_T ____ -_1_3_1_-________________ _ 

C.aı_ .~ - aallıiı '-faramular. lerine airmui dolayııile ıelecek 
~~ deaia ban70111Dda İma· aaplıktır. Denizden çıktıktan aOD· 

~ "- aindelik ftND bir hu- ra haYlunun ucunu büküp batı ela 
lıııı.L-: Yardno ki bana tatlı 1ada o tarafa elmek MJNtlle kulak le
~ ...... Dl Jalmar. mialemnelidir, kal.ıı itne, firkete 
~ Jaz hanJO)ammdan Ye kibrit çipil ıibi katı 19ylerle ka

olabilen zen Yf' faydayı tİJ'en kanftırmamalıdır. Yaz mn· 
........ İltiYGnum, tehlikeden ıimlnde kalaldan bir iki defa dok.

da bilmelialniz Ye küçü. tora yıkatmak çok iridir. La.tik 
1alt dlldcatawilin tatil giinünü. bqbldar klfi ıelebilecek mubafa. 

•decefini hatmnızda tut za vaartalraı delildir.' 

Esrar.en~iz lı.aritaqı Kolonel 
Balların masasından çalmafa 

karar verdim 
~7"'1111-- ••• 

deala ban7oıu yapmak -::kak yiizmetini bilmek 
ldir ama, imkln olduiu 

laanro :rapanlarm hep"· 
llrenmeleri çok faydalı

~ lillai bir ıtln binat ıizi bir le.... lantarabileceli ıibi, kaza 
>b.l~~h çahnıı bapalannm da 
-~ lcotat»iJlnlniL 
~ ..._. ıinirleri ye adale
~ -apalne birinci amıf bir 
"- '-tir. Çünkü yüzmek YÜCU· 

~lnu l&fonala lüzum kat. 
'- ln.ına ekzeniz yaptmr. 

' ~haua ayakların alt maf 
''vhı fa7dalıdır. Bunlar incin 
~ '-1Um umumi,.etle diler 
ıa-..~ ~areaeleri mUYaldraten 
~ yiizmek inum ati· 

Şimdi de banJ'Ofa ıirmemelri 
lbım ıelenlere dair birkaç .az ely 
liyelim: 

Bö1lelerlne tehlikelerin en çota 
üfibne iapannoalarile ıelir. Sudan 
çıktıktan 10Dr& 'ricatlarmda reaJc. 
ıiyon hud olm11anlar deniz ban· 
yoıu ,.apmamalıdır. Banyonun ku• 
•et yerici tealri, adam akıllı kuran
duktan IODr& ucak bir zindelik ha
linde kendini alltermelidir. 

Eter ıuda iltümekten titreneniz 
ve çıkıp ıiyindikten IOlh. bu Gfil· 
me ile titreme deY&m edene, ban· 
yonun ıi•e yar&mlJ&caimı anlanı 
nı:ı. Babrek rahataabldan çeken. 
ler ba ilfilme dolayuile bü,uk teh
likeye duçar olarlar, Böyleleri, de
niz banyolarını akdlarmdan çıka1'· 
malda iri ederler. 

Çok IODl'a afrendlm ki, Ledi 
Dmmundun benimle ıePrdili bu 
ıece Entelicma Senit muhitlerin· 
de b6,i1k dedi lrodalara eebebi7et 
ftl'IDit-•• Bisi •baba kadar adım 
adım takip ettiren Kapiten Semt. 
ba iti Londradaki merkese kadar 
JUDUf. .. Fakat, Edelicem 5.m. 
memezindeld mnkii çok kuttetli 
olan Ledi Duanmdma mnkii hu 
dedikodudan zerre kadar ......._ 
eir olmam11- Çilnldl "niba79l 'fata· 
na hizmet için hay.bar tehlikelere 
atan bir bdmm hmad hayatına 
fasla mildahale etmek bir ima&ız-
lık olur,, di7-e diitibmriifler ... Ba it-
leri Eaat (..,.) lnsilis .......... . 

• • • Kaa ta.,Da ~olanlar d• Madam Dumaandm Loadrap 
nlse Pımemeftcllr. Çünkü ıoiuk lltGrecetl ba llarlta • ptlt ..,. 
ıup birdenbire dalmak c:ereJ&ft eli? Herhalde ~ne aah· 
üzerine alır tUJikler yapar" çok lan adi haritalardan ol1&111a ıerek
mühim neticelere ıebep olur. So- ti. Çünkü onlann &liaı Londrada 
~ .......... d..JmaJ. .ır..ın ----..-........ ... 
Oianfaraaa ldffll teaır yapar. radan alınırdı. Muhakkak olan bir 
ra deniz yüzünde kalmak ve ııın~ feJ vana, bu harita 0 kadar mü
mak için Japdac:ak hareketlerde bim bir..,. olmaaa ona almak için 
kalp ılnirine fasla it ,.ukletir. beJnelmllel tlllanti olan bir CUUt 

Deniz banyolan ancak -ı Ye 
aalim olan imanlara yarar. lqiltereden lltlınbala lraclar sel· 

DOKTOR mndL 

------

HABER 
AKeAM .-oeT••• 

IOAAE llVI 
lstanbul Ankara Caddesi 

, ...................... 21. 
Telgr .. •Greet ı •••nbul HABIEA 

Vazı lelert tel~ ı tllft 
idare ve ııan .'4 \ HSTO 
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Sahalun ...m laaftSIDI clleleri
me çeki,ordum. Ortalıkta kimseler 
7oktu. Alaca karanlıkta ortalıiı 
lilıpliren çapçolerden batka kimse 
ı&ıflnml,.da. Bir aarhot ıibi .aı. 
lana •ilana, alır alır ilerliJ'Or
dma Be,nimln içincle hin bir aual 
do)apJorda. 

.. harita Yunanldarm harekat 
planlan olmum ? .. Ba harita müa. 
takbel bir ilhakı ituet elmeain? 
Şimdi onu mwl ele geçirmeli? •• 

Bunları diiflliıerek Jiirii7e yürü. 
ye faı4anda olmadan Krokerin 
inine kadar celmittim. Sert adım
larla bir qalı, bir J'Ukan )'lliilyon 
n&betçi1i aarilnce itin farkına Yal'· 

dnv· içeri ıirdim. Nöbetçi ile ae
llmlqtıktan aonra odama çıktım. 

Rilrataon Hat ıittilden IOnr& 
' bası geceler Krokerde kal11.ır-

clum. Bunun için çalqma odama 
lrOçük portatif bir karyola koy. 
muflum. 

Karyolaya elbiselerimle uza~. 
dmı. Bqımı ellerimin araıma a). 

dım, ıazlerimi tavana diktim. Dü. 
tilıımele bqladım. 

Caıua kadın, farkında olmadan, 
elime bir fnat Yermitti. Şimdi ap. 
tallrk edip bu fınatı kaçmnam-.h 
idim. Fakat, :ra bdm beni bir pu. 
ıa:ra dUtürmek İltedi iae... Ne i:a
tene isteain... Eler ortada böyle 
bir harita varaa bu bizim için çok 
ehemmiyetli bir feY olacaktı. Bina. 
enale,11, nıe yapıp edip onu ele se· 
çirmenin çareıine bakmalı idim. 
Ba harita her halde Kolonel Balla-

Duamunıd, Kolonelin haritayı Be. 
netin ya:ıdıaneaine ıöndermeaini 
istiyordu. ı , , 

'frEHLIKELt DAKllCALAR 

Karyoladan kalktmı. Etraftan 
en ufak bir ese duyubmyorda. Pen 
cereden baktım. Sokaklarda kimse 
ler yoktu. Odanm elektrikini IÖD· 

dilrdüm. Şimdi yan karanlık için· 
de idim. 

Kulalana ıelen 7eılae ıes, af&• 
iıda dol&f&D bir nabetçinin çivili 
kunduralarmdan çıkan madeni ee· 
dadan ibaretti. 

Odamm kapıımı da kilitledik
ten aoma ayakkaplarn::.ı Çlkardun 
ve ayaklanmmı ucuna buarak ,.a. 
ftf J&ftf odamdan Kolonel BaJ. 
lann it odasına ıeçilen bplJa 
doinı yürücliim. Kapı kola7Lkla 
~ Kolwlin odur .ı- yan lia
raaYı içinde lclL EaaJar -sili-
yordu. Burada, en tarafı tam•men 
duvara yulanmıt, ve oturan ada. 

mm aai tarafı pencereye ıelecek 
~ ..... ~ 

ye yerleftirilmif, büyük, orallı bot, 
kenarlan bet ıözll koetıman bir 
yazıhane vardı. Odanmı ortumda 
da küçük, JUftl'iak bir mua, iki 
ilkemle Ye iki büyük, maruken kol. 
tuk bulunuyordu. 

Odanın ortaımda duruyordum. 
Heyecan içinde idim. OnümdeJd 
bu eıyalar, alaca branlık içinde 
acaibünekil canlı mahlaklara ben
ziyordu. Adeta korku1ordum. 

Vakit pçirmeye ıelmezdi. Ya. 
zıhanenin tinline ıeldim. Ballarm 
yazdıane1inin sözlerinin hemen 
çoiu kilitaizdi. Y alna pencere ta· 
rafında l>ulunan en üst ıaz daima 
açık hu1mmyordu. 

Eneli açık aözlere ıöz ıezdir. 
dim. Bayle mühim bir feY orada 
taldanamuclı. Fakat, herhangi bir 
ihtimalle umumi bir tarama yap. 
mak zaruri idi. Açık ıözler de bir 
fey bulamayınca, kapalı ıözün 
kilidini ,.okladmı. A.rtık_ıuurumla 
hareket etmiyordum. Çünkil ka. 
fam durmuftu. Ellerim otomatik 
bir makine intizamile çalı111ordu. 
Her tarafım titriyordu. 

Kapalı sözü kilidini kırmadan aç. 
mak llzım ••. Fakat ya gelen olur-
sa. •• Ne oluraa olıun •.• Ölmekse öle 
celim, fakat bu çekmecenin içini 

bnftıracaiım. Yan deli gibiyim. 
Büyük yazıhaneyi yayqça ilerı 

doğru çekiyonmı ve duvarla 'Y&Zl· 

hane araıına ıirdikten 10nra, ce· 
bimden çakımı çıkararak kilitli 
çekmeceyi arkaamdan aakmeie 
başl11orum. 

Parmaklaron, bir ulta kua bır
ıızı meharetile itli1or •• Batka za. 
man oba idi belld bu .&iane itini 
katiyen beceremezdim. Çünkü pi-

kodlu ye heyecan imam as,.ıe Yt
hale koyuyor ki, umulmadık itler. 
yapd11or. Netekim çok kna bir-. 
man aoma çimer .uküJmiit •• ince 
tahta yakan dofru ç~. Bu 
tahta çekildikten aonra kilitlili ele 
dahil olmak üzere bütün .,asleria 
aıb. tarafı açıhmt idi. Elimi ... 
lıktan içeri IObnk kilitli .... 
içini kanttırdmı. Parmaklarım ka. 
im bir katıda dokundu. Ona çekiP, 
aldım. Pencereye doinı asatarak 
bakımı: Bir harita ... Bir mert ı. 
rita idi. Müteaddit yerlerine bir 
takım renkli ifaretler konulmutta. 

HARiTA KAÇIRILIYOR 

Caaua kadınm iltedili ve 
draya ıötürecelini aöylediii 
ta bu olacaktı. 

O dakika içeri biri gineydi, bela 
ki llilmü cöı:e alır, bu harita11 • 
kimıeye vermezdim. Çünkü, bu..._ 
ritanm bizim için hayati bir ehem
miyeti oldufunu hi11ediyordum. 

Haritayı ceketimin araama ..ı. 
)adım. ÖuUIUU pl:etce llUUCU 

Sonra tahtayı tekrar yerine koy• 
dam. Vidalan hafifçe tutturd 
Yalnız gürültü olmum diye .... 
madım. Yazıhaneyi J&Yqç& dına. 
ra doiru iterek eaki vaziyete setİl\o 
diın. Ve ayaklanmm ucuna--. 
rak odama ıeçtim. 

Haritayı çalmqtım. Fakat timdi 
ne yapacaktım. Onu yerine koyma-, 
aam it anlqdacaktır. Koyaam l:ia
ce iatifade edilemiyecekti. 

Sabah olmak üzere idi. Ne ya 
mab idim de hem kimlenin tüpbe. 
ıini celbetmemeli, hem de p,..,. 
hizmet etmeli idim. 

Haritayı alıp kaçum ve bir el~ 
ha Krokere dönmeıem ••. Bu doinl 
bir feY olmazdı. Çünkü ilerde mn. 
kiimden istifade ederek daha ml-
hinı hizmetler üa edebilmem ihtl. 
mali pek çoktu. O halde kaçıp sif-. 
mek korkaklık ye budalalık olur.; 
du. 

Haritanm bir ıuretlni ~ 
mak •.• Mükemmel. Fakat nerecl 
ise aabah olac:akb. Onun ne zamaa 
ıuretini çıkartacak, ne zaman 7erit 
ne koyacaktım. 

Vakit seçi1or ••• Feliket! !1-
bu haritayı kopyumı çıkarttıktan 
aonra tekrar yerine koyabilsem 
mükemmel bir teY olacak ..• Şimdi· 
den ıonra her zaman bu kapalı ,a. 
zü aynı usulle açar, gizli evrakı ra
hatça afl1'1lbilirim. 

Odamdan çıktım. Acele acele 
mercliYenleri çıktım. Şimdi nöbtlt. 
çinin önünden bir 9ey ıezdirmed• 
ıeçmek bir meaele •.. Onun karu. 
bk tarafa doiru JÜriİJÜfGnü koDı. 
yarak ilerledim her zamanki 10iak, 
kanlılıkla nöbetçiye bir selim .._.. 
dilrten tonra 10kaia çıktım. 

• 'ridalan lerindea ~f.!!!!t~-.L-______ .L1Jr.a-. ...... -.ıwı 



RADro _,_ __ 
'• 

l S TAN BUL: 

18 mt.htel.ü plaklar, ın haberler, 19,15 
hafit mwılkl pıırı;ııları (pl&k) 20 halk mu· 
slklsl, 20,30 sttldfo orkestraıan, 21,30 aon 
haberler, Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis servisi ve
rilecektir. 

V t Y A NA: 

18,M Graı;tan naklen konser, 19,115 spor, 
haberleri, seyahat haberleri, konu§ma, 20,35 
opera komik: Bir gtlnlOk kral, 23,05 haber
ler , 23,15 eğlenceli konser, 23,55 konu§ma, 
24,10 esperanto yayını, 24,20 konserin deva
mı, 24,50 VJyana. musiklal. 

BE R L 1 N : 

18,015 gramoton, konuşma, 18,55 hukuk! 
nasihatler, 19,05 J.Aypzlgten konser, 20,05 

) gelecek hattanm programı, 20,25 §&n kon
seri, 20,35 fransızca dcra, 20,50 gUnUn akis
leri, haberler, 21,115 piyano muslktsi, 22,05 
Hamburgtan nakil, 23,05 hava r aporu, hava.
dl&, spor, 23,35 eğlenceli konser, 

B U D A P EŞT E: 

18,05 cazband talamı, spor haberleri, 19,10 
Macar mwılklsi, konferana, 20,05 konser, 21, 
20 alyast haberler, 21,315 kem.er, 23,05 ha• 
beler, gramoton, 24,115 ç~ene mus1klal, aon 
haberler, 

B t) KREŞ: 

18,20 orkeatra kon.sert, havadLs, 19,20 kon
serin devamı, ltonfera.na, 20,20 gramofon, 
konferans, 21,20 gramofonla opera yaymı, 
lstlrnhatıerde haberler ve spor, 23,50 tran
sızca ve almanca haberler, 24. haberler, 

P A R 1 S (P , T, T,): 

17,3?:1 çocuk cıarlolan, orkestra kODJıCrf, 
18,35 konu.,mıı, gramofon, 19,05 orkestra 
konseri, havadis, 20,40 ltaıyan ııenfonisl, 21, 
05 mw l>tJ konUIDlUJ, 21.35 :oLves. 23.SS hava 
dls, 

R O HA: 

17,45 konaşma, dana musildsi, 19,25 ya-
1 

bancı dlllcme konu§ma., ııeyahat haberleri. 
20,25 c~lcncell musiki, 20,150 fransızca haber-

ler, ::0,55 Yunnnlstıın için yaynı, 21,10 hava 
dis, gramofon, 21,415 operet, Eva, ı.tlrahat· 
lcrdc konuıımalar, sonra dans musikisi, tstl·I 
raha t erde fngtllzce haberler. 

SiNEM ALAR 

BEYOC~LU 
TUrtK 

MELE& 

iPEK 

SA.KAV 
SCTl'tU:K 

'l'ILDIZ 

TAN 

ı Bayanlar ve Petresburg 
geceleri 

ı Sevmek yasak mı ve 
Hollvut eğlenJyor 
Karım beni 

cinayet 
ı Part.s esran ve Kızıl ova 
a GUzel gtlnler ve MeçhQl 

kuvvet · 
a Sevda gecesi ve Afzmıda.n 

değil 

a Hava kahramanlan ve 
Buhran bltU 

şm a Korkunç canavar ve 
Operada yangın 

ALKAZAR ı Vah§Uere hUcum 
Fantoma geliyor 

ŞARK ı Agka tövbe ve Neron 
ASTORYA a Vatanda§ ıılllb bqma, 

Gizli det!ne ve Morg 
sokağı clnayeU 

OUMURlYE'I ı l kl Y11.z1U kaUl ve 
yolu 

lSTANBUL 
H1LLI a Nlnon ve Tarza.n geliyor 
IDLAL ı Hayat acıI&n ve Yer 

Ut:redl. 
ALEMDAR ı Kontlnant.aı ve Dostum 

kral 
ı Voronzotıarm esrarı ve 

Kadın avcmı 
KDIALBEY ı Yüzü damgalı 

01nm maa1ı:u1 

KADI KOY 
80ıUcYYA 
llAUI 

a Proıramnıı bDdirmemı,ttr 
ı .A.§ktan korkma 

BALAT 
H1LLt • Garp stlvarflert ve Dnıınan 

ellnt!e eıdr 

KARAGOMROK 
0~ ı Ayael (ttlrkçe). 

T lYATROLAR 

TAKSIM BillÇESINDIC 

Saat 21,415 de 

SEVDA OTELi 
Pek yalanda: 
nan ni e ı · Efen dl 
\ 1 • 

Yeni büyük operet 
M~ evTelden a1'Q'tda• 

hnlr TrlAfnn • A q.,,.. 

Alm"anyada 
radyoculuk 

Hükumetin birinci planda 
tuttuğu işler arasına girmiştir 
( B crJin dnn yazılıyor) : 

BlJ,t ün Almanyada propagandanın 

ne mühim bir rol oynadığı malumdur. 
Propaga•ıdanın da başlıca vasıtaları: 

Gazet~ler, sesli film havadisleri ve nu· 
tuklardır: Hitler (Mein Kampf) ismin• 
deki kitabmda, "bir milleti peşine tak• 
mak is\iyen kalemine değil, nutkuna 
güvenmelidir,, der. Bir kütle bir anda 
harekete getirilebilir. ' 

Burada gfüülüyor ki Radyo h iç ~üp
hesiz Hitler için en elverişli propagan· 
da vasııası olmuştur. Radyo sayesinde 
fikirlorini doğrudan doğruya milletine 
t elkin edebilmiştir. Bunun ne derece 
mühim olduğunu seçimlerde kazandığı 
kahir faikiyet gösterir. Seçim günü her 
köşe ba§ında bir oparlör, etrafında bir 
sürü insan toplanmış dinliyor; Hitler 
herkesi kendi partisine rey vermeğe da· 
vet ediyor. 

Almanyada hafta \geçmez ki radyoda 
bir iki siyasi nutuk dinlenmesin. Alman 
milletinin kültürel ve siyasi terbiyesini 

Almanya radyolarında yapılan propa• 
ganda R usya ve İtalyada Bari istar 
yonunda olduğu gibi muhtelif lisanlarla 
değildir. Burada maksat diğer memlC" 
ketler halkına siyasi ve kültürel bir te• 
sir yapmak değil, sırf deniz aşın yaıı

yan bir çok Almanların ana vatandaki 
fikir hareketlerine iştirak edebilmesi, 
onları takip edebilmesi ve bu suretle 

• yabancılaşmaktan kurtarılmasıdır. 

T elsizin bu kadar mühim rol oynadığı 

bir memlekette tabiidir ki makineler de 
en son isistemdir. Almanlar işin teknik 
cihetinde de diğer milletlerin başına 

geliyorlar. 60 kilovatlık (Deutschland • 
Sender) yerine (Telefunken) şirketi 

150 kilovatlık bir merkez yapıyor. Ge
çenlerde Bertin radyo merkezini ge_zmiş 

tim. HayJiFtte kalmamak kabil değil. 
iki katlı bir villa düşünün, alt katında 
boruları soğutma tertibatı (kondansa· 
tör)ler yanındaki kısımda 20 dinamo ı 
var. Şehir cereyanı kesildiği takdirde, 
bunlar işliyor. Bütün bunları fşleten bir 

eline alan Nasyonal sosyalist partisi fik- tek makinist. 
ri birliği idame için bu nutukların Al· Yukarı katta gene bi:- sürü makine ki 
manyan·n her köşesinden basit bir rad· bunlar esası teşkil ediyor. En çok hay
yo makine&ile kol tt yhkla dinlenebilmesi- reti celbeden altı tane dev gibi lamba 
ni te~in maksadile memleketin muhte· dır. Bunlar hir buçuk adam boyu kadar 
lif ycTlerinrle sekiz büyü!< radyo merke· birer alamet! Bu katr rla bir tek miihen· 
zi yaptxrlmıştır. Bunların her biri yüz ıiis idare ediyor, yani topu topu koca 
kilovat kuvvettindedir. Bundan maada me:kezi iki adam çalıştırıyor. 

17 kilovatlık b' r merkez ile beş kilovat- Gittiğim zaman nasılsa mühendisin 
hk 16 ufak merkez vardır. Bir de Beı
linin cenubunda 60 kilovatlık (Deutsc·ı 

hl::ınd • Sender) mevcuttur. 
Bütün' bu merkezler o şekilde yapıl- , 

mıştır ki memleketin her yerinden ufak 
bir makine ile üç dört istasyon almabi1

• 1 
linsin. Ana vatan haricinde kalan Al-1 
manların da bundan istifade edebilmesi 1 
için Berlindeki (Zeesen) istasyonu dün·ı 
yanın muhtelif altı cihetine doğru kısa 

rnevce ile çalışmaktadır. 

v;ıkti v:ırclı. Bcına bir cok maliımat ~.-er' 

di. Bana ufak hir lamba gösterdi ve 
arılatmaya başladı: 

- Dünyanın li..itün radvo merkezleri 
k-ııdilrine mı>hsus olan tulu mevciıı 50 
tf.T ?.) k,d.,r haricine cıkmaMalıdır. ı 
R·ili{scldeki (Union tnternatianal de 
'R.,din~iffusion) hütiin Mer -e .. l erin 
fFrckansmı) doi.,..i hir kontrol aitındı 
b11lundurur. Biz (Frekansrm·zt) müm· 
kün mertebe sabit kılmak için şu gaı·ı 

HABER - Akşam Postası ?0~-1936d . ..... ...... u 
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Bayan S. GüLER ne diyor: , 
• f• 

( Senelerdenberl dişlerimden muztarlptlm, yemek ylyeml yo,, 
diş etlerlmin ~ancılarıoa tahammül edemiyordum, ağzım gııf 
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tAblt kokuyordu. ~ 
Bir aydan beri KOZMıN diş macunu kullanıyorum, biltU11 ", ~du 

saydıklarım geçti, dişlerim~ kavuştum. Şimdi hem yemak ylf~, lıcy 
ve, hem de temiz dişlerimle a rkadaşlerımın mecltsinde bult1l1 c,li 

biliyorum, çiinkü ağzımdaki koku _dac zail oldu.) .,../ ~~ 
düğünüz (Kuars} h lambayı kullanıyo• Kalamışta ko··şk almak ~~ 
ruz. Merkezden her ay gelen grafiklere '""' 
bakılırsa bizim merkezlerin en sabit t u· 

1 
liltıd 

1U mevcile çalıştığı görülür. Bilhassa isteyen ere J tlııil 
(Telefunken)in Viyanada yaptığı meı· 1"". 
kezi (Frekans) grafiği bir düz çizgi Kalamış caddesinde 7 mımaralı ve çarşıya yakınlığı olan bıJ ,Jı İ\··~ 
halindedir. köşk satılıktır. Üc dönü mden faz la hakkında fazla malumat alr:O vi ~il~ 

Sonra diğer radyo istasyonlarından b a h çesi, iki caddeye kapısı olan tiyenler HABER gazetesiııb~}~tle'' a~1: 
en büyük avantajımız (anten) imizdir. dışı yağlı b oy a , iç i sanatka rane na. Nureddine m ü racaat ede 1 ~altı 
Şimdi siz 160 metre kadar yükselikte / ı 1 
bir direk düşünün. Ortasında yukarıdan kışlarla süslü bulunan bu köşkün ,..._-/ / de: 
aşağıya kadar bir tel sarkıyor. Bu şa• on odası, ik i salonu, hamamı, taşlı- ıı ı. •t 

·rıdt · J 'Q~ 1 
kuli (antenin) kıymeti bir kere ufki ı ğı, çamaşırlığı, k ile r i, İç ve dış mut. ZA Yt - Seyrisefer merkezi 0; lf. )ili t 
antenden yüzde 26 derece daha kuv- hakları, uşak odası, hava gazı, elek mış olduğum 3011 numaralı sell~ııi I' ı15 

1. Ufk" · k ı 1 ri ve sandalcılık ehliyetnarne5
' es~ ı. vet ı... ı antenle işlıyen mer ez er· t rik v e kumpanya suyu tesisatı, I d 11 '"il~ 

den 70- 80 kilometre sonra (Fading) k ettim. Yenisini çıkaracağım 3 ·ııı; !la 
u yusu, ili>.h mev cuttur. j nin hükmü olmadıgmv ı ilan edeı1 ..ı ı. le 

denilen bozukluklar başlar. Halbuki bu r _j 11ilt~ 
antende 120- 150 kilometre sonra baş- M ük e mme l n e zare ti, nakliyata 1 A, I 
hvor. ~I 

(Stutg::~t}t::!..-1 fat:::;y~~;.;~ ;;~;;; !;-.:!::! B:.!~~=-~ b~;k! hil~-net !adyc aahiplC"f tertibatı almayıp elektrik ütU•~i ıl~ 
190 metredir ve dünyada mevcutların rine makinelerinden rahaçta istifade e- j ya elektrik ıilpilrgesile civarda ,ıP' 
en yükseğidir. debilmeleri için (parazit ) yapan clek•j sahiplerini rahatsız edenler cet 

A!manyada son seneler rarfında trik aletleri bulunan evlerde hususi teı- rılmaktadır, ,, $- 91 
900.000 yeni abonman kayolunmuştur. tibat almak mecburiyeti koymuştur. Bu 
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Coen.k haftası 
Hediye kazaTıanların 
adlarını 

lail" ş· 
yazıyoruz 

ışe kolonya 
u ... kazanan 

ı-. ı.::ı.~u · o h 
rııuı-u · r. an Posta nakliye me-

' 
* • * 

1 
_ Bisküvi kazananlar 

3, 2 _ Renıaı Beşiktaş köprü sokak 
li Ali Sabahadd!n Sirkeci Kavala ote 
Okuı 1oğ6 lu, 3 - Halet Demirel 44 üncü 
. 44 N. M • 

l'llldan 407 ;- ~~~m B use~rı tnlebele-
0kuı 

77 
• - u a eyoglu 29 uncu 

llıekt~b/ 6 
- Tophanede askeri sanayi 

arkasında 37 numanıda Sedat. 

• * * 
Mürekep kazananlar 

gl - Ed· 
Ak0 ;ı;1 ıp A!tınel Fener, 52 - K. 
İfıık"' "._Ahrnet Şişhane karakol 53 -

at Otk F ' 
~tarj B en rndıklı Dereiçi, 54 -
2913 5 

ulanık Pangaltı Bilezikçi sokak 
s ' 5-cnE 5 - M • e a renköy Hııtboyu 2, 
Ciiv evlude Taksim 56 S 7 - Semiha 

en Laı r ' 
Şetaret e 1• 58 - Ayten Bağlarbaşı 
lı:ı tasv· sokak l 5, 59 - Naciye Cağaloğ 
k0,, Au·· ır sokak 8, 60 - Semiha Eren· 

J, ncu 
Sıılt:ınahr., okul 50, 61 - Bedia Kerman 
62 _ p •et Hacı Tahsin sokak 1611, 
3 Crihan K 1 ğ D - E . ızı tu ıvanyolu 4-5, 

40
1 6ii ~ıp l3ilner Gaziosmanpaşa okulu 

4\, 65 _ Ya~ar Tophane Kenanbey ap. 
kemal Özkan Çilekpazarı 18, j 

• • • 
'tctr 56 lpostal kazananlar 
t· . 

2a, Cıj _ ·doğan Taşkasap Cami sokak 
d~ı: c.:ı.Jd~~c~ra L. Kuledibi büyük hen· 
ta§ ko;ri ~sı S, 68 - İsmail bzgül Beşik
~lc§rur ~ı caddesi 28, 69 - Abdullah 
7o - ~Y~t caddesi çocuk süthanesinde, 
ter da1tt~1ırıe S<ırışrn Beyoğlu ikinci no-
1taıy0 ... 1101arından, 71 - Salahaddin 
t ·•t".tlı; 
'Ydınb Uluğu Pangaltı Şafak sokak 

sa.ray, 1'i ap. 72 - İsmet Serim Galata
~ta o'-

1 
Halil İbrahim Gelenbevi 

ı.ıf "U U 
ı· latoı • 74 - Meliha Heybeliada 
11ll ııı,k0tc)jnde, 75 - İrfan kız mual-

0k:.ıı 4~ tcbi 32, 76 - Dürsaf 61 inci 

balı tcı.' 77 - Gülümser Saraçhane 
a ı ıter . 
tıı" tı sokak 5 "18 - Kemal A-t ~Cd"k ' J 

br'lhirn ~Pa'}a çilavcı sokak 3, 79 -
lıı\'i /\ eşiktaş Yıldız sokak 36, 80 -

~· 81 -r~~en Topkapı kürçübaşı sokak 
/O. 82 _1Yazi Davutpaşa orta okulu 
ıt •oıtak :E:. Naşide Aksaray Hacı Ha· 
fırın 18, 83 - Perihan Bakırköy 
ıı· sokak 1Ye ~I 26, 84 - Mehmet Süleyma· 
Sallıaty~aruf sokak 29, 8S - İsmet 
has.. Pamukçu sokak 6 86 - Mü· 2 "r C ' 
33, 87 O§kun Pendik Bağdad caddesi 

l<ııruscb~ Alp Aslan Kocamustafapaşa 
ltcci it·· 

1 
Sokak 3S, 88 - A. Ersay Sir

b· ll~Qk k 1\'any01 aradeniz oteli, 89 - Jale 
''•i 1957 u 124, 90 - Sabahat kız li
Cltuı 

110
' 91 - Sami Bey oğlu 44° üncü 

~İlttıvay h 92 
- Nazan Hoca Ali sokak 

t lııccid· an 1, 93 - S. Uslu Şehremi· 
li~Pa kız •ye caddesi 18, 94 - Malike 
~~ltllıct StnuaUirn mektebi 345, 9S -

g~1ltııct "' ertkaı Vefa lisesi 641, 96 -
ı vrtak .. 

.6ı ' C oy Fıstıklı aralık sokak 2, 
l'f diJ ao1c:~g~z Öncel Beşiktaş sporcu 

'YhcJiad 9, 98 - Vahan Zartaryan 
~ _lialit a, 99 - Sacide Aksaray ha-
~i 80kak 4 u tntka • 100 - Hasan Özkan 

llkaPa Pı l 7 inci okul 421 101 İhsan 
' li nı Ceıar M • \a c~Ye Öz .. 1 ehmet sokak 11, 102 
fıt it 3t1, 103 _:urk İstinye Balyemez so· 
J ta <ıltuıu Abdullah Turgut Eyüp 
Qiltıdar111a 410• 104 - ümit Beşiktaş 

11ily ı, •. tnektebi sokak 9 105 - Fahri 
' <\.UçUk ' Jt .. ~eı. Akdo~Pazar pazar çeşme 6, 107 
t~llıaıı sok ~an Aksaray Sinekli bakkal 
c~1°~lu Yoka 9• 108 - Sabiha Işık Ca
~ lı 42 · .u§u 38, 109 - K. özek Bey 
altı ıncı okuı 

lt tkoy tr • ııo - Atiye Osman 
t ~artaite Ak . d ' l\y Pe su caddesı 39, 

t~c Uazzez B . 
~ •olcaıc 

6 
eşıktaş Şenlik dede 

~il~ 1~•esi 8lg 
6
• 112 - Melahat Demir 

lts 1taesi 114' ~3 - E. Özek Pertevni• 
'o~ ..... S. :E:ra' : Ii. Engin Üsküdar, 
~'alt 2911 enıır Aksaray Yektaefendi 
ıc h • 116 - ·· ~ara an, 17 _ Omer Tahtakale MP 
li··ltllrtuıu Muzaffer Erbakan An· 

1tı. li~'li>'e c' Önozanlar sokak 5, ı 18 
-.... Urnh · >'ıı lo ll'c\'raz urıvet orta okulu 27 5. 

~~.1 bdar Tnzer Tııksim Gü'l'üşsu-
-r Ctb Sokak 24 l 
~ 27 • • 20 - Kemali 

lncı 0kuı 286, 121 - Ce'* 

mal Azmi Kasımpaşa Bahriye caddesi 
Bostan sokak 1, 12Z - Nihat Güney 
Zonguldak kılburnu gazete bayii, 123 
- Naim Bostancı ilkokul 132, 124 -
Ülkü Arman Samatya Şimendifer cad· 
desi 45, 125 - Necla Kansu Bakırköy 
birinci okul 180, 126 - Selami Bengi 
Vefa lisesi 667, 127 - Vahe Azad Pan· 
galtı çayır sokak 46, 128 - Fiknat Fa· 
tih atpazarı 19, 129 - Mehmet Sirkeci • 
palasta, 130 - Salim Adsan Şişhane ka• 
rakol 213, 131 - Güzin Alayköşkü cad
desi 9, 132 - F<ıhreddin Beşiktaş posta 
caddesi 75, 133 - Fatma Sultanahmet 
İshakpaşa caddesi 13, 134 - Ulviye Sir 
kecipalas 5-6, 135 - Hüsameddin Ya• 
manlı Bakırköy ikinci okul 189, 136 -
Hasan Çetin Ayancık kurtuluş okulu 
146, 137 - Hikmet Kadıköy bekçi sc,· 
kak 20, 38 - Arapapazyan Harbiye 
mektebi karşısı 17, 139 - Şake Arna-
vutköy 90, 140 - Hadiye Fatih kıztuşı 
caddesi 45, 141 - Cahit Çalış Davutpa· 
şa ortaokulu 84, 142 - Vedia 2 Oinci o• 
kul 200, 143 - Nevzat Akdeniz Samsun 
çurşamba yeşil ırmak okulu 68, 144 -
iftade Sait Kadıköy yeldeğirmeni yurd-
daş sokak IS, 14S - Asüman Nedim 
Beyoğlu Mahmutağa yokuşu, 146 -
İlhami Gaziosmanpaşa okulu 560, 147 
Nesim Tatarbey sokak 41, 148 - Nec· 
det Topkapı Hamam odaları sokak 11, .... 
149 - Macide 44 üncü okul 389, 150 - ,,-.. 
Özhan Şimşek Nişantaşı hacı Hansur •ıVfll' 
sokak 42, lSl - Berç Çağlı Samatya 
Milli Müdafaa caddesi, 152 - Bedia 
Kinşan Balat Lonca ebe sokak 6, 153 - • 
Hamit Duran ·Kartal İstasyon caddesi 
56, 154 - İbrahim Üsküdar 27 inci o· 
kul 294, 155 - Nevzat Kumkapı maliye 
başmemuru kızı, 156 - Zehra Arat An
kara maliye vekaleti takip kaleminde, 
1S7 - Semahat Köprülü Sultanselim 
Soğuk tulumba sokak 8, 158 - Münire 
Be;,ikta' belc:aıye sıhhat memuru, 159 

• 
' 

.. 

• 

- Muammer Cavit Sirkeci millet oteli 
25, 160 - D. Zanboğlu Beyoğlu yeni• 
yol Aleksandridi ap. 161 - Reşat oğlu 

11 inci okul 37, 162 - Halime Edirne• 

1854 den 
1936 ya kadar 

kapı Gülgeçmez mahallesi, 163 - Sela-
meddin 27 inci okul 44, 164 - Mehpa• 
re lS inci okul 88, 165 - Tanser Lüle 
burgaz muhabere takım subayı Avni kı• 
zı, 166 - Z. Sağcah Paşabahçe Fahred
din yalısında, 167 - Ağuş Kumkapı or
taokulu 5, 168 - Azime Aytaç Nişanta• 

Plijlarda 
şı kız orta okulu 969, 169 - Saime Al
tında! Beşiktaş Belediye sıhhiye katibi, 
170 - Münevver Çemberlitaş bileyciler 
sokak 5 Hayrı kızı, 171 - Türkan Do· 
ğanoğlu 44 üncü okul 226, 172 - Süzan 
Baru Tozkoparan cami sokak 4, 17 3 -
Refia Ayazpaşa Münr paşa ap. 174 -
Suat Beşiktaş Vişne zade camii meyda· 
nr l O, 17 5 - Ziya Beşiktaş tramvay 
deposunda biletçi, 176 - M. Ali Aya
bakan Taksim Utarıt sokak 18, 177 -
Raşit Beşiktaş tramvay deposunda bi· 
letçi, 178 - Necmiye İnönü orta okulu 
333, 179 - Şakir Turgul İzmir sahil 
sıhhiye memuru Raif oğlu, 180 - ca· 
hit Olcay Şehremini bostan sokak 112, 
181 - Suna Pangaltı Bay Sungur sokak 
68, 182 - Semiha Ölgen Kadıköy İzzet
tin sokak 31, 183 - Nüzhet Edirnekapı 
20 inci okul 167, 184 - Ali Ertürk Ge

dikpaşa esirci Kemal sokak 12, 185 -
Filomen Kadıköy Anarat Togutyan o· 
kulu 91, 186 - Jozefin Keşişoğlu Ka
dıköy Ali Suavi ı;okak 17, 187 -Ah· 
met Kasımpaşa bostan sokak 1, 188 -
Dilşat ötegeç Kadıköy Kuşdili caddesi 
66, 189 - Cevat Sezen İstanbul lisesi 
1058, 190 - Rabia Karagümrük SO, 191 
- Lemi Caner Kadıköy 6 mcı okul 147, 
192 - Mükerrem Nuri Üsküdar kaptan 
paşa toprak sokak S, 193 - Lemi Ka• 
dırga 84, 194 - Cemal Karagümrük 
50, 195 - Bülent Varol Boyacıköy llS, 

değişiklik 
Deniz banyoları !üphesiz ki en J 

hotlandığımız teydır. Eski devir-ı 
~ 

lerden, bütün diğer Avrupa nıil-

letleri de dahil olduğu halde ayn}. 

dığımız nokta, güne~ten, ve tabi2t. 

tan daha fazla istifade edişimiz -

dedir. 

Mesela lngiltercyi ele alalım • 

1854 senesinde lngilterede denize 

gire::ı bir kadının üzerindeki elb.ıse 
mükemmel bir çift yatak odası per-

desi tetkil ederdi. Denize girerken 

ayrıca deniz iç çamaşırı da giyer . 

di. "Yalnız kadınlara mahsus,, 

isimii bir plajda yüzerdi, Yüzünü 

boyamaz1 pudralamazdı . Güneşten 

mümkün olduğu kadar kaçrmrdı. 

kendi tabiriyle "bir çingeııe gibi 

kararmış,, olmaktan ürkıerdi. 

BC)nyo yaptığı zamanlar, keu • 

disini güneşten ve deni~ havasır. • 
dan korumak•için uzun eldivenier 

giyer ve }Üzüne bir nikc.p örteıdi. 
Bununla beraber, liu kılıkta olan 

"Bayan 1854,, ''Bay 1854,, ün p,ö-
196 - Kemal Galata Mahmudiye cad- ----------------! .......................... ·-···························: 
desi 280, 197 - R. Toker Yeşilköy • , : 
Orhangazi caddesi 35, 198 - İsmet iz- ~ H A B E R . 
mir birinci beyler sokak 6 ı. 199 - Ah· i::. lstanbulun en çok satılan ha-.; 
met Hami Pertevniyal liscsi 340, 200 -
Ariyet Mollaşkr demirci sokak ıs. : kiki akşam gazet~sidir. llanla -~ 
201 - Faruk birinci okul sınrf i rmı HABER'e verenler kare ~i 
4, Necdet Şi."?li tramvay deposunda bi• i derler. • 
1etçl Hayri oğlu, L ...................................................... ! 

züne gayet cazip görünmekteydı. 

Gelelim 1936 ya •• 

1936 da biı genç kadının de

niz kostümü malfun. Bu kadın Ja. 

ha çok güneti arıyor. Mümkün ol

duğu kadar günetten kararıyur • 

Hatta daha kararmak için vücu -

dünü kremliyor, yağlıyor, bütün 

sabah yüzüyor, bütün öğleden 

ıonra tenis ve ya diğer bir O} un 

oynuyor, eğzersiz yapıycr. 

Tabiatin kusurlarım türlü kn
matiklerl~ tamamlıyor, makya i ya 

pıyor. 

Sonra eski devirdeki insanları 

hayrete düşürecek bir halde: Ken 

di başına ve yahut bir iki arkadat 

ile sezmeğe gidiyor, tatil müd"~e

tini reçirmeğe çık;yor, evet dun

ya az çok değişti. 

Yeni hayatı bittabi iyi biliyorsu

nuz. Esk:Jere bakın:z. Sa.hilde, yı· 

ğın yığın elbiseler içindeki kalaba

lığa hakmız. sonra denize bakınız, rıııll 

ayaklarım sokmağa hazırlanan ~• 
yüz Ur.Ü güneşten muhaf aı..a etmiş :-.:_...,,, 

kadmı, df'nizde rakseden "mesut,, • 

On doku:?uncu as!r kn.larını, de. 

niz hamamını ve deniz kenarmda 

t:ıbiatın güzelliklerini bir sandrk 

elbise ve l<üçük bir tt:leskop içın

den tamtt.şa eden "dilber,, i görü· 

yorsunuz. 

"'"-



Yazan : Niyazı Ahmet 
--~--~~~~~·~~~~-

S 2 sene evvel bugün 
Meşhur 10 temmuz 

zelzelesi oldu 
Hamamdakiler çıplak sokaklara dU
kOIUyor, kapalı çarşının içindekiler 

vaveyU\ ile koşuşuyorlardı 
Tanzımattan sonra kapalı çarşıda 
kadınlara nasıl söz atitır ve züppeler 

nasıl dolasırlardı ? 
52 aene eVYel bugün 1884 yıh 

10 temmuz günü, latanbulcla sanki 
kıyamet kopuyordu. O günün he
yec•nmı bili içlerinde aaklıyanlar 
var. Bu tarihte ıehrimiz, büyü!< 
zelzelelerle sarsılmıttır. Jıtanbu· 
lun her yanı tir tir titriyor, koca ko

:a binalar dökülüyor, hamamda bu 
lunaıılar çırıl çıplak sokaklara fır
larken, Kapalı çartıdakiler vavey
lalarla etrafa aaldttıyor, herke• 
kendini dııarı atmağa çabalıyordu. 

Kapalı çartı büyük zelzelede 
mühim miktarda 2ayiata uğradı. 

iki yıl kadar açılaamdı. 1898 de 
harap olan kısımlar yeniden ya
pıldı. 

• • • 
Büyük %el'Zeleden sonra ça11mın 

tamirini o vakit ~ıkan gazeteler
den biri ıöyle anlatıyor: 

"Zelzele henkammda duçan ha
rabi olup iki senedir mesdut bu
lunan Çarşıikebir, bu sene müced
clb ion in~iA ..,.luno,.~lr hil" ia.rı:u dil 

nişinde küşat olundu. Çatıların in. 
ı:asına. ziyade itina olunarak karni. 
len frenk kiremitleri ve demir bo
rular tefriş ile badema yağmurdan 
zarar gelmemesi katiyen temin ve 
dükkanlar bir tarz ile telvin kılın
mıştır. Her tarafı Arap usulünde 
nakışlar ile nazaITUba bir hale ge. 
tirilmiştir. Nuriosmaniye ve Bat 
pazarı cihetine mükemmel iki de 
kapı yapılıp 'Üzerlerine birer tarih 
ve anna vazolunmuştur.,, . . .. 

Kapalı çar§ınıı\Bedestan l<ımıı 
1461 yılında Fatih tarafından tah. 
tadan yapbrılmııtı. Asıl büyük 
çartı Kanuni Süleyman taraf ında11 
gene tahtadan yapıldı. 1701 de 
ikinci Mehmet zamanında her iki· 
ai de harap bir halde idi. Bundan 
aoma tattan kuruldu. 

Fatihin yaptırdığı kısma "San. 
dal b~destanı,, denmesinin sebebi, 
burada iplikle pamuk karı§rk bir 

kebi Düldül, Kargayı Bülbül ıi\>i 
aatarlar.,, 

Hamallar da: Eli beratlı, ıedik
aahibi, muhteıem, mutemet adam. 

lardır ki Bedestan içinde hizmet 
ederler. Dı§an çıkmazlar. 

Buranın bekçileri Ç&111dan ~ 
uçurmazlardı. 1167 yılında Mimar 

Sinan riıahalleıinde oturan birini 
hll'ıızlrk yaparken yakaladılar. Za-

vallı adam bir türlü bekçilerin eH11 

den kurtulaamdı. Cürmünü itler· -ken kullandığı kazması boğazında 
ibreten aalb ve idam olundu. 

• • • 
Kapalı çarfı tanzimattan sonra 

tehriıw belli batlı gezme yeri idi. 
O vakitin züppe diye anlatılan b~ı 

sınıfı buradan eksik olmazdı. Bun 
lar viıne çürüğü fes giyerler, ekse 

riya gözlük takar, kaytan bıyıkla. 
rını ceviz çürüğü ile yapılmıt po
matlarla sıvazlarlar, beyaz elek, 
pembe yahut cam göbeği kıravat, 

siyah yahut gümüşü sedef ceket, 
koyu çubuklu dar paçalı paııtalon 
giyerlerdi. 

Ayakta ıatrançlı çoraplar, li· 
men küfü ıivri burunlu iskarpinler 1 

giyer, yeleğin üıtünde ince sarı bir 
saat kösteği sallarlardı. 

Bu züppeler, gelip geçen ve göz. 
lerinin.kestiği kadınlara lif atmaı. 
için buraya gelirlerdi. Laf atııları 
şöyle idi~ 

- Refakatinize kabul olunuı 
muyum? 

- Ah benim nazik güvercinim .. 
Benim gibi aenin de var mı gamın. 

- Ey benim ruhu revanım .. Se 
ven ölsün mü seni .. 

Ve ekseriya kadınlardan !U ce
vabı alırlardı: 

- Uıağıma şimdi yol verdim. 

- Karın ağrısı .• 

nevi kumaf örülmesidir. Bu kuma ------------
ıta "Sandal,, denirdi. "Bedestan, 
da "Bezarfotan,, m hafif §ekilde 
aöylenitidir. 

,,. . ,,. 
Ç«rfı birçok defalar yandı. En 

mühimlerinden biri 1163 yılı ya'l 
gınıdır. Ate§ 20 eylul gecesi saJ.t 
be~te bir hallaç mahzeninden çıh 
tı. tik önce büyük ta• ta hana geç~ 
rek koskoca binayı birkaç ıallt 
içinde kül yığını haline getirdı 
Buradan fırlayan kıvılcımlar Ba · 
pazarının bir ucunu tutu§turdu 
Y organtılar, abacılar, yağhkçılaı 
alev altında kaldı. ikinci gün aaa\ 
bete ka-dar süren bu cehen~mi 
atef koskoca çar§ıyı harabeye ç~ 
virdi. 1 

• • •• 
1 

Kapalı çar§ının hamal ve dcllal-1 

•• 
US PO AT 
SÜSPANSUARLARIM IZIH 

ları çok meıhurdu. Dellallar ~öyl<' 
tarif edilirdi: "Çarıı dellalları Meri ~==.;;.._-----------ı 

HABER - '.Aktllm Postan 

Anlatan: 

Neslp Karaçay 

1 ercüme ve iktibas haJJu 

mahluzduT'.. 

No.30 ......., ________________________ ___;...._-../, 

s;-f ~prakı~;--;n;ı-;;1zibtnden ziyade bize 
aittir ... Çünkü bizim dedelerimiz bile 

burada çalıştılar . 
· fikrin önünü almak için çalı l 

lar ve icap ederse Bulgaı P"° 
yasını imha etmek cihet;ne t 

Kruşova 

lştip kasabaM 

gidi}'orlllrdı. 

Me~rutiyetin il~mdan sorı; 
çok yarıcı Bulgurfar çift 1 

I> 

ekmemeğE. ve işlememeğe fi 
dılar. l~lt!me~en. Bulg~rlar•. t Ji 
mak istıyen çıftlık ~ahıplen de 
mele müracaat ettjkleri zaııı'd11 .. 

··ıı t ~. kumet bu biiyük kitleyi önu 3 
rünce sarsıldı ve yarıcılstr d 
ki: def 

- Bu arazi ~al salı "birı 
d b. · · c·· k .. tb' ya e ıze aıttır. ~-ur. u 

ced biz bu to:::nağı işliyoru:ı t• 
Hükutr.et bunlara tiddet 

kinden aciz kaldı: 
- Aml\n, çıban başı ko 

yın ! diye arazi sahipleri,1İ 
çalıştılar. 

Bunun üzerine, akıllı olş1' 
lik sahipleri, doğrudan do 
yarıcılariyle uyuşup has.l&trJI 
rısı yerine üçte birini a}aışf' 
hut tohumu kendHeri verr:ıel" 
ya Ol'ak masrafını görmeğe tı 
oldular. Bu sayede ba:ıı çif' .ti 
yeni-len işlemeğe başladıys• di 
'IAl" •• •O 1_ O O ·"' o tı n ın onun~ gecmeK 11;ır. 

re zannolunan meşrutiyet d/I 
euretle hestalığı izale !de 
ve bütün Bulgar unsurlar~ 
zarları Bulgaristana çevril . ~ 

itte, Balkan muharebefl ~te 
haleti ruhiyenin tesirinde d~ 1k. 

Neticesi cümlece ma!uııı"' • 

-SON-
Gene ihtilalciler: yorlar ve İ§ledikleri ara'l.iden his·ı 

YAKINDA 
N eıib Karaçay 

HABER'de yeni bit eserİ

ki 
~ 

nesredecekt;ı 

- Paıalar, beyler! Siz, kuvvet- se almak istiyorlardı. Bunu bilen 
li olup bizi ihata eden Slav unsur· ve "Esbabı alaka,, tabir olunan 
)arından bizi muhafa~a ettiğbiz Rumelideki çiftlik sahipleri cemi·

1 
kadar biz sizin kölPnizdik ve uğ· yetin me:·kez ve mühim e~hasma 1 

runuza serhatlarda can verirdik. hulul edP.rek varkuvvetleriyle bu ı----·--------
Hatta bizim hıristiyanlarımız olan ------------------------
gerek Malisorlar (Dağ ahali,j), 
gerekse Mirditalar (Katolik Arna• 
vutlar) Karadağla harp olduğu za
man daiır.a bunların baYTağı önde 
giderdi. Hatta geçen Rus muhare
besinde bile Sokolbaşlaı ilk har
bin sademesini kabul edenler o!• 
du. Vaktaki zayıf dü~tünüz, arlık 
anladık ki, bizi Slavlara karşı mü· 
rafaa ve mı•hafaza edemiyecelcsi· 
niz, bundan böyle başımızın çare· 
sini kendimiz arıyacağız ve icap e• 
derse sizi ele tanımıyacağı:z Aff e· 
dersinz, fakat hakiknt budur. 

• lf. "' 

Mt:şrutiyetten sonraki Make· 
donyaya gelince: 

Birçok vaatlarla getirilmiş ve §e· 
birlere indirilmis cfan Voyvoda
lar rneşrutiyetten sonra kend.ilF.ri 
için biricik mükô.fot orman :.Üv=lrİ 
kolculukls.rımı kayit ve h:tihdam 
edilmesi lceyfiyetinpen ibaret kal· 
mıt ve bazıları da ihanek uğraya· 
rak itlaf ettirilmişti. OsmanlıJa• 

rın bu ha1 e1\ 0 tini11 samimi olmarlr 
ğını göre~ ge.·ek VE>rhovist ve ge· 
rekse F e'leralist Bulgar teşkilatla· 
rı Arnavutları miiteakip yüzlerini 
kend" ci ... ı;' ~:-incl en ol? .. ı hükumE't· 

eırlk<ek 

lere döndüler. F h ,.,.,. l . d .... • l D n '.L • .:1A 1,.,, .ı8 • • 1 U ransamn meş ur say ıye crın en vırı o an ovh ~eı~nnu,c; :r .~ 
1
,." 

Bıttabı, Sırplar .a ]ahlar da .'!j::;~~:!"..; c:~!:::~~~~- E:!:= y~~!?O"':!!?~!"!!': -:.•: P.~m.~ı~~ ~~:-:=;-! ~~:==~ ~"' ~ 
nvni hissiyata tabi oldular. ı olan ve ayni zamanda gilzelliğile de maruf bulıınan tarihi Apollonun !1

5
6 

Esasen, iktisadi unsuı iJlan Bul- sefer .Jlfarco ll!ircas adında bir satıcı seçilmiştir. Yukarıdaki resirn, .t9
4

.,.. 
garlar, metaliplerinde israr edi· pollonıınu kendisini intihap eden Fransız kızlan arasında göstermekte 
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t 
~Cllilitır@cdleını mektu.opuaır 

kı· g·· .. k umru memuru 
• 
/ 

;e 

,:trasındaki fark! 
lltecavfr sahil vapurlarımız temiz 

&tottfr .. 
duramaz mı? 

8 o: 2-i'-936 
Uta.da 8 ğ • ar Cenıi ' . 0 azlar itinde. MilJet 

~
lnin lop~: Konıdeyi ve Aıamble

nıa nıası olayısiyle çalıı~ 
azıcık h f"fl . M .. ıt ıı ~k .a ı emesı ontro-

1 !aırna a lsvıçre şehirlerini de 
, lielll .:111za fırsat ha:ıırladı. 

e g""~Yle bir fırsat ki bir daha 
t :~ez: 

r' '"1Sre • • ;~ ıetec·ı t~rn_endıfer idaresi, Türk 
ı erının . t d"kJ . . şf r> ae1nı • _ıs e 1 erı yere gı-

t'I fir".. clerını temin etmek mi· 
,. b ..... rverl" .... • 
bil 'l1JdutJar ~g~nı de gösterdi. 
ıı dehi! ... ıçınde nereye istersek 

eeegız B • • M .. dt el)ciif .: unun ıçın ontro 
3 dak~ ınudülüğüne. yerine gö. 

k ~ .. a.veya 3 saat önce haber 
l'rıa. ~fı. Henıen beiletiniz ha
tlin~ Ve bir imza mukabilin. 

t'i\te;~~ ~~fturulacak. 
ld~ l gün Lozana dün de 
~ Ça ?~n v l , .d . . 
U1J t apur ar 1 aresının 

enzT"' ~"ri 1 atından istifade ede . 
~"İ:Ya Yl\na Yollandık. 
l~ll'ıd n Ve adı birçokJarnnı:ıca 
hir nur .. Hele eczahanelerimiz 

t, Su C\rı ınaden suyu bae var-

tohre~' kuınarı ve eğlencelt"rİ· 
, S:r Fr alını, bir Fransız ıeh'.'"i. 

tıı~ ... ,. anaız sehri dedim Harİ· 
.. ~ıp b -

du~rıu .. a~araanız bunun böyle 
t ll ~ark Rorursüniiz vapurlar gö-

r' aah·ı· ~ • 
1tıd~ 1 •ndeki lsviçre ıehir. 

• ~dir:ce ,'!rriıp da garp ıahil:ne 
• t ' ttı •. 

er, kt-"'d·Uç çeyrek saat kadar 
lld ., it\' 
~ıı. bufur, 1ıi F ranıı::. teıprakla-

~il ollhc; • Unuz. 
etı ıakeı . d E • • • · ~ erillıi . esın en vıyan ıçın 

a\'ı ıı ald kt ··t ·· j l'l ''illa ı an sonra go un 
ce b tınd b" k dik eya a ır martı adar 

tt · l eaa.d~· tertemiz vapura gir . 
,•taki t uf bizi iskelede konte· 
ıc' ııey • kı teyr· etırnize dahil bulunan 
ll.r~ıla~~f ain nıüdürü Sadullah 
1.ı bir· ırdı. Göl kenarında, va-

!li, :Evj Reıintj yapmak için gel· 
~tıla l:an.a gitmiyordu. Fakat 
ı ıan.a k • Ye.pl\'b"f adar yol arkadat· 
~li~i h '.ecektik Vapurun te . 
ı. er>ıınizi . d. . • a.k . ~ •ıra 

1
. ırnren ınnıftı. -~ 

1t'rt>i!til eş1?1ize büyük bjr fırsat 
),. t. •tnd" b" • S "l>Uru 1 ızım vapurlar la 
S:duııa~ukayese edebilecek 
V tdu?,: a Çatab:Iecektik. 

~r>uru n 
CuıeJ aaı} buldunuz? ,....., .. 
ı e ..... · 'bj ·~•ıliği? 
l'ecek 

~i . Yok.. 
7ttl} v ,. 

, ı. apurlar niçin böyle 

5t) ~edid ... · 
ita t~nıil" gınız ücrete bakmız. 

da.r h at olduğu halde Eviya
t er b· · · 

.. L r, ... L ırınız için dörderbu· 
c;~ ·qc \>erd · · 
~ l&ı.s ku ınız Bizim para • 
~ fid • ru,. 
l eını.. ı 
~tecekt. ~ 0 aydınız 369 Jru. 

"-- ı _ ınız Gı"d w• • l _ ~~ ~ • ecegmız yo 
~ hul·ü~~nrada Adalara uğrı 

'-ttc~k daya vaı'llacak za. 
on on b d • ~'lt ' et akıka aıa-

1· ilt h ıt, akikat .. 
~ , ı_ • ı •oylemek lazım 

... , Qlze bu 
·~ı;~'nı.ı Parayı da öde . 

re, b•tmda Fransa. direklerinde 
Kanton bayraklarını taııyan vapu· 
rumuz büyük harbin patladığı se· 
ne, yani 1914 de yapılmıı, Fakat 
bugün görseniz b~m beyaz yağlı 
boyasının hatır için §U kadarc.ık 

kirlenmit bir yeri bile yok. 
Alt katı lokanta, üıt katı birinci 

sınıf. O aualar gıcır gıcır krem 
rengine boyanmıı tahta .•. Aptesa
neler çoklarımızın odalarından ge 
nif. Musluğunda ıuyu sabunu ve el 
kurulamak için kağıtları mevcut. 
Hele makinelerine hiç bakmaJ"n. 
Perdahtan yeni çıkmıt Bizde olsa 
bayanlarımız dudakle.rının ruju
nu, yanaklarının allığını tazele · 
mek için ayna diye kullanrrlar 

Şüphesiz insan bu kadar tem.iz 
gördüğü vapuru kirletmekten çeki. 
nir. Bay Sadullah da bu yüzden 
güvertenin ortalarına doğru ot.ır
duğu yerden bitirdiği sigarasını gö 
le atmak için iki üç kere kalkml\k 
mecburiyetinde kaldı. yere a~p 
yanan batını ayağının ucuyla ez
miye kıyamadı. Bu her halde si
garasına acıdığından deği!, vapu· 
ra kıyamadığından olacaktı. 

• • • 
Vapur, Eviyan iskelesine yalda

fıyor. lıte yanattı da. Çıkıyoruz. 
Burası Fransız iskelesi ... Paaa · 

porti:ırımızı yanımızda tatıdığımı 

za hata etmitiz... Kimıeuin sen 
kimsi:ı? nereye gidiyorsun? ne iş 
yapanın? dediği yok. Bu iki mem· 
leket arasınaa pasaport muame1e-

si çoktan kalkmış .. Fakat yalnız 
fU var: Gümrük. Fransızlar, buna 
İsviçı elilerden daha çok dikkat e· 

diyo•lar. 
El çantalarına varıncaya kadar 

açtırılıyor. 

Oır.uzumda açık duran fotoğraf 
makinesini bile açıp göstermek 
mecburiyetinde kaldım. Gümrük 
memuru garip garip ıualler de s~r
du: 

- Makinenizi kaç senedir 
kullaruyorsunuz? 

-- Numarasını görebilir miyim? 
Öğrenmek istediklerine cevap 

verdim. ve gösterdim. Numaras•nı 
gözleriyle gördü ama kaydetmedi. 
O halde bunu niçin sormuı oia
bilirdi. Ayni suali yanımda bulu · 
nan Sonpostacı Ali Ekreme de 
sormuftu. O da hararetli hararet
li cevap \'erdi. Makinesinin nunıa· 
raaını ararken adam: 

- Aricadatınızın apareyinc:!e 
numara var da sizinkinde nasıl ol
maz diye çıkııtı. 

Ekrem: 
- Evel •• Olması lizım .•• 
Diye cevap verirken kurulu bu-

lunan makinesinin düğmesine bas. 
tı ve bir filmini bozdu. 

Gümrük memurunun apareykri
mizin numarasını öğrenmek iste · 
mesi herhalde ıırf kapakları aç· 
tırmak için olacaktı. Velhasıl 

9 

Tarihten alınacak ibret ders er· : 

Çanakkale •• onun e 
Ingilizlerle müzaker 
Yapan bir 1 ürk diplomalı kendi 
kalemile maceralarını l}QZllJOT 

Mademki müzakereyi bozdu, gidiyor, ö ı e 
kend·sine bir kutu şeker hediye götür 

s 
e 

tath tath yiyerek gitsin ! 
İngiliz gemileri selam ve sabahsız 

Boğazı geçip Adalar önlerine gelince. 
ye kadar yolda hayli zayiat vermi§
ler Ve! bir çok tüccar eşyasını gasbet. 
mi§lerdi. Bu hadiseden sonra Boğaz 
dışına gelen İngiliz murahhası ile 
mus:ılahayı imza etmeğe nıemur edi. 
len Vahid efendinin mUkfılemeleri ~ok 
enteressaadır. Bu mükalcmeyi Vahid 
efendinin kendi kaleme aldığı eserin. 
den Türkçeye çevirerek yazıyorum. 

NIY AZ/ AHMET 

••• 
lki yllz yirmi Uç senesi şaban ayı. 

nın t.aşla:ıgıcında Boğaz dışına üç 
dört ıngiliz gemisi geldi. 

takım yenecek, et ve hayvanat, seb. 
zeler hediye edildi .. 

Bi7 İngiliz murahhası ile böyle gö
rüşmeğe hazırlanırken Fransızlara 

hiç bir şey sezdirmemek niyet~de 

idik. Belki Fransızların iğbirarım 

mucip ve belki onlarla husumet ve 
harbi mucip olurdu. Fakat koca in. 
giliz sefineleri ile memur ve murd.lı
haslnrı cebe, koltuğa sığar şeyler ol. 
madığmdan mesele er geç duyularak. 
tı. Korktuğumuz başımıza geldi. 
Çanakkaledeki Fransız mümessili bir 

şeyler hissetmiş, tercUmauını gönder. 
di. tngiliz tercümanı Pizaninin mUte. 
madiyen lngiliz gemilerine girip <:1k
masır.m sebebini sordu. Ben şöyle Bir tedbire teşebbi.is olunmak için 

Mecfü:i şilrada Kaptan Ramiz Abdul. cevap verdim: 
lalı paşa, Dürri zade Abdullah efen. - Dostumuz bu mac1deyi süal ede. 
di, Mehmet Emin bey, Istanbul ka.. bilir ama... Bundan evvel Boğaza iki 
dısı Mehmet Tahir cfendı ve ricali defa Ingiıtere elçisi gelip gittiğini pi. 
devlet toplandı. lngiltere ile Fransa.. liyorsunuz. Bu temaslardan da bir 
dan her birlerinin Osmanlı devlet ne şey ~ıkmıyacağına söz veririm. An~ak 
başk:ı başka zarnrları meydanda !di. elçilere iyi muamele yapmak adettir. 
Ama !ngilterenin mazarratı diğede- Parlaııta bayrağını çekip gelenleı in 
· . . .. .. .. muradını anlamak iktiza eylediğinden 
rınden şıddetlı gorulmekte oldugun. b. 1 k d "nlUmüz olup niçin gel. 
d 'it . il 1 .. ld .. k ır ara ı a go 

an mgı ereyı m ın ruıı o ugu a. diniz l!inlemcye tenezzül olununcaya ka. 
dar oyalamak yolu tutulacaktı. Fakat d f' . . · d h s 'bı' ,,.1,.1• .. ar se ınP.sı ıçın e ma pu gı ~ :.. 
bu işi Hakkı paşanın yapamıyac::ı.gı . . 
d 
.... ··ı k k .. ·f b .. k kalmasınja beıs olmamak gerektır. 
uşunu eM ço • ngır vazı e ana yu - . 

1 1 letildl, Konsolosun bızdcn hatırını sua eye .. 
uıur uJıuan ....,,. b t.lc..•"' ı. .. ı .. .ı.- .. a•r .... 

Hareketimin dokuzuncu günü Gcli- ts 1 ha ız o masın .. ,, 
boluya. geldim. Oradan Sultaniye ve Tercüman memnun oldu. 
karşı ta.rafa. geçtim. Boğaz dışm:ia. _ Efendim hakka emanet olun .. 
ki orsa alabanda e~ip haber bekliyen Buyurduğunuz gibi Devleti aliye Fran. 
ve ağzından ateşler püsküren İngiliz sanın dostluğunu feda edip İngilt--..ıe 
devleti murahhasına gelişimiz muhta. gibi hain bir milletle barışmaz itika
sar bir mektupla bildirildi. Ertesi dındayız. Laltin konsolos dostunuz 
gün E;rkenden murahhastan bir mek. her bir şeyleri tashih edip Fransa im
tup aldım. Yeni memuriyetimi teb. paratonma yazmak üzere memur ol
rik ediyor ve İngiltere kralının sen. 

duğundan resmen haber almakta ma. 
neler.ıne mUnasip bir liman gösteriL 

zurdur. Af buyurunuz.. Dedi. 
mesini rica ediyor, nerede konuşma. 

Biz: 
lara başlanacağını soruyordu. o· def'i me· ·lis - Hay hay.. ıyc ~ 

Bozçaada ha.valisinde bır mahalde, ettik. 
yahut Seddülbahir kalesinde mülaka. 
ta gelebileceğimi bildirdim, İngiliz 
gemilerine bir liman gösterme faslını 
mcskfit geçtim. !ngiliz murahası, 
benim gösterdiğim yerlere razı olma. 
dı. Kum kale ile Sultnniye arasında. 
ki Hadım zade çiftliğinin mülakat ye. 
ri olması ve gemilerin de Gez limanı. 
na alınmasını istedi. 

Ben şu cevabı verdim: 
Yalnız elçinin rakip olduğu firka. 

teyn muhabere ve mUkfılemeye aJarııct 
ve nişane addolunan beyaz bayrağını 

çekmek ve kalelere scl:im topu atma. 
dan Gessiz, sadasız gelmek... Mük9.Je. 
me günlerinden ba.,ka vn.kit. murahhas 
ve yanındakiler karaya ayak basa. 
maz. Eğer bize veya Boğaz dışında 
kalan sef inelere adam göndermesi 18.
.mn gelirse gene sandalına beyaz bay. 
rak ~ekerek gitmek mecburiyetinde. 
dir. 

Ağzımız yandı. Bir daha böyle 
şeye yanaşamayız. 

Bu haberi aldıktan sonra firkat"'yn 
limana gelip demir attı. Tarafımdan 

ve seı asker Rngıp paşa tarafından 

icr:ıyi resmi huş fımcdi zımnında bir 

İngiliz murahhası: 
_ Boğaza geleli kırk beş gün olu. 

yor.. Hala mülakata gelmiyorsunuz 
diye ~ızlanmnğn başladılar 

En nihayet çiftrğın öniindt- büyük 
ve süslü bir çadır kurdurarak murah. 
hası davet ettim. 

MüktıJeme günü bir iki saat şurJan 
hurdan konuştuk. Sör. anlaşmaya ge. 
lince murahhas: 

- Sizinle konuşacaklarımızı ;ki 
tarafın tercUmanlarından başkası 

duymıyacak.. Dedi. 
- Pekala .. Diye meciisı dnğıtllır •. 
Murahhas, ben, İngiliz tercüıua.. 

nı Pi:z.ani ve bizim tercümanımız lste. 
fanaki ba~ başa kaıdık. 

Fakat mülnkntıarın bir faydası ol . 
muyurdu. Santlercc hn7trlanm1~ rr. ıd 
deleri oku~ ordum. Ben heı bırine :tı 1 
raz ediyordum. Murahhas l'iiJ kiy~· 1 
ki tng"iliz <>lc;ilerinin diğı 1 scfırlcr Jcn 
mür.ıtaz oımusmı lrıgıl :ı: tfü·(•arl ıı ı 
na dığer tüccarlardan fıızla müsaade 
ihsan edilmesini, zecriye rilsumu alın. 
maması gibi şartlar ileri sürilyorclu. 

muharebe edip kesri namusunu mu .. 11' 
olur, böyle maddeleri taahhüt ve ~a.. 
bul etmek ihtimali yoktur. Bir kaç g~ın 
içindt! be!ıemehal kati cevap isterim .• 
Dedi. 

- Siz~ şimdilik öyle demek diber 
ama merak etmeyin bir çare buluruz. 
Diye murahhası teselli etmek istedım. 

lki giln sonra tercüman Pizani ge
lerek teklifleri kabul etmemi rica et
ti. Red ~e\ nbı verdiIDt Gitti ve bir 
kaç gün r.onra tekrar geldi. Murah
hasm şu Pözlerini nakletti: 

"Devleti aliye dört türlü hastalık
la malfıldür. Biri iç n.ğrısı .. Yani da
hili kn.nşıkhklar .. İkincisi gizli sıtı .• n. 
Bu da Fr.ınsadır, ki daima korkutur. 
Üçilncüsil yakıcı hummadır ki bunun· 
dn dalına Moskof binmiştir. Dördün H. 
sü skorpit gibi İngılteredir Elli ~e
ne muharebe yapabilir. Bu sebept n 
en teblik~li illet bu sonuncusudur. 
Bunun defi için en iyi bir doktora üg 
beş ofn kese akçe vermek lfızım ge
lirken olur olmaz şeylerle vakit geçi
rip i.:leti kabartmanın manası yok. 
tur.,, 

Herifler hezeyana başlayıp korkut. 
rna yolunl! tutmuşlardı. Bundan son. 
ra böyle dinlenmiyecck sohbet ve nıe
rnuriyctle tarafımıza gelmelerinden 
ıueııuı.uıu. :u:..--ı.ı. ... .:ı ıı~ uıllll ıuUAa.. 

!emenin tahriratmı Istanbula gönder
diğimi, cevabını alınca tekrar miiza
kerey" geçebileceğimi bildirdim. 

latnnbuldan aldığım cevap şu .di: 
"Avrupa ahvali düzelinceye kadar işi 
uzat.. Fransayı danltmayalım., 

Garip !-ley.. Heyeti \'ÜKela bütün 
mesuliyeti benim Uzerime yükletiyor. 
du.. Eğer Fransa ilanı hnrp etse· 

- Biz demedik mi? Diye b ... ni 
mesul tutacaklardı. 

İngiltereyi kızdırırsak: 
- İdare edemcdın.. Diye g;:me 

' ben. 
Dördüncü konuşmayı da hiç bir 

maddeyi bir karara bağlamadan at.. 
latm~ğa muvaffak oldum. Fakat bir 
giin t..lçinin selfım ve sabahsız Sultani
ye lmPabasındaki misafirhaneye gel. 
diğinı duydum. Çar naçar karşılad.m. 
llk sö1 olarak: 

- Bu{rlin ne :>lacaksa olmalıdır. 
Dedi. Baktım :ş sarpa sarıyor. 
- Ben 1e bu fikirdeyim dedim. lyt 

oldu ki buraya geldiniz. Çok isabet 
oldu. Müzakereye dördiiııcü madde.. 
den başlı7ahm. 

ltırnz rtti: 
- Dörcilncü maddeye ben ilk miL 

)fi.katta itiraz etmiştim. Gene onu le. 
ri süıiiyorsunuz. On en sona bıro. 
kalım. 

- Nıçın sona bıralmlım. SJz ynlnı?. 
lngıltcre tüccarlarının mallarını ;::ıti. 

ynr d&. nıçin Tüı k tüccarlannın nıal. 
tarını inde etmek i3temıyorsunuz? 

- lngilız tüccarlarının tc:tanbu1 .a. 
ki mullnr:nı istiyoru7~ Eğer Tiirlt tüc. 
cari, ı ının IJoııdradn musa'iere P hl. 
miş .~allal"l varsn verelim Fakat se_ 
ferdi'! alman eşyalar Yerilmez. 

s"flle il} 'h Va.purJarunızı bu te
'h u afa aorufunun sebebini bir türlü öğre- ===========================::. Ben d.:? tüccnrla.rdan alınan eşya-

nın geri vt"rilınes~ni, Boğaz hisarlarln
dıı. yakılan beylik s~finelerin tazmını. 
ni, Lundan sonra Akdeniz Boğazın. 
dan jçeri cenk sefinelerinin girmeme. 
sini tE>klif ettim. 

- Fakat Türklerin İngiltere lE' 
bir PcferlPri yoktur. Biz ilfım h .. ı p 
etmi:ı değiliz. Binnennleyh alınan "-"· 
yalar hal-sız alınmmtır. Verilmeli 

, ebi Ray t za etnıek güçtür. 
• "b. e arık U .. 
ltj '11:- !e . ;ı- .. mumı ter-
~~enin. Yın kırnıetini bilmek .. 
. ayıp old .. 

~ · ugunu anta. 
ıq). 

ll' hl\kik 
iıı~ '· tehr· . at ... lnaan değil bu 

. elti lta .. •nın sokaklarına bile 
ili... gıt pa 
l~Qt, rçasın. atmaktan 

'dtrıd k• 
a 1 arkasında lsviç-

nemedik. Aksilik çıkarır diye sor 
maya cesaret edemedik. Bu içi
mizde bir sır olarak kaldı. 

Gümrük itlerindeı lsviçrelikr , 
daha çok adamın görünütüne göre 
hareket ediyor. Dönütümüzde va· 
purda yanımıza yaklatan memur 
la aramrıda f(iyle bir ko:ıuşma 

geçti : 
- Gümrüğe gösterilecek bir 

şeyiniz var mı? 
- Hayır •.• 
Memur teşekkürle beraber se . 

lam vermeyi de ihmal etmiyerek 
uzaklaştı iki taraf arasındaki 

fark. 

Biri söylenen söze itimat ediyC'r, 
öteki inceliyor fakat ne yaptığını 
bilmıyerek. •• 

Si mu& 

Murahhas fena halde hiddetlendı: 
Ben Devleti aliyenin davetine meb. 

ni geldim. Tekliflerimizin kabul t>di
leceğini beklerken efendi hazretlt.ri 
bize .:>lmıvacak şeyler teklif cdiv~r. 
İngiltere ·devleti muztar ve mahkum 
olmak derecesine yaklaşıncay8 knıiar 

Söz uzuöı. En mhayet el<;i son ~o. 
zünü röylc::li: 

- Isr:ırdan \'&z gcçme7.seniz şir.Jdi 
kail\ u giderim. 

Fakat ~·tmcdi. İstenen şeyi yap. 
ma - ı:;aliihiydl c1mndığım ileri sür. 
dil. 

~f 'r ... i i ıır.,tnıı.kt•. Terciim< na 

(Lütfen sayfayı çeviriniz). 



KUMBARA DESTEKTİR 
lf Bankasının kumbaralarını almakla, 
· · yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz. 

I'\: - J'b"'n.u .-

HABER - ~am Poıta!\ 

fi 
~ 
~ 

1 Yugoslav milli takımı 1 
1 bu sabah geldi 
~ Aynı trende müsabakaları idare edecek m 
~ Macar hakem de bulunuyordu 

(Bcq taralı 1 incide) ı 
Misafirlere istasyonda Yugoslav bay

rağını temsilen kırmızı, beyaz, mavi çi·ı 
çeklerden yapılm11 bir buket verilmi1, j 
Kafile reisi Kasta Hadzi ile Türk futbol' 
federasyonu reisi Hamdi Emil, iki mem· 
leket dostluğundan bahseden kısa fakat' 
aamimt nutuklar söylem.işler. Bundan 
sonra Yugoslav dostlarımız için Uç defa 
"yaıa !,, diye bağnlmış, Yugoslavlar da 
buna mukabele etmişlerdir. Misafirleri~\ 
m.iz doğruca Kontinantal oteline inmi1-
lerdir. 

Ayni trenle yarın ve öbUrgUnkil maÇ"' 
lan idare edecek beynelmilel Macar 
hakemlerinden Klayn Arbar da gclmi§
tir. Macar, hakem memleketinin ve Av
rupanın en iyi hakcmlerindendir. Ken• 
disi 33 senesinde Türk - Bulgar ma· 
çınr idare etmek iizerc tayin edilmi§ 
vaziyet ıon dakikada: Türk takımının 

bu maçı yapmamasından vazifesini ya• 
pamamııtr. Bay Klayn oldukça kııa 
boylu ve 37 yaıındadır. Bundan baıka 
dost sporcularla birlikte Yugoılavya• 

dan yirmi kadar Turist de gelmi§tir. 

Misafirlerimiz için 
hazırlanan program 

Tilrk Spor kurumu, doıt Yugoılav 

ıporculannın memleketimizde kalacak
lan günler için bir program hazrrlamıı· 

gilnü saat 10,15 te Köprüden kalkan/ 
vapurla Büyükadaya götürülecek, öğle 
yemeği Adada yenilecektir. Yemekten 
sonra Adada gezilecek ve 18,05 vapurile 
istanbula dönülecektir. 

Misafirlerimiz ayni akşam 20,30 da 
Sirkeciden trene binerek memleketleri· 
ne avdet edeceklerdir. 

Misafirlerimiz, avdetlerinde de büyük 
merasimle uğurlanacak ve Futbol Fe
deraııyonu~un bir mfimessili dost mem· 
leketin sporcularına TUrk hududuna 
kadar refakat edecektir. 

Futbol federasyonunun tebliği: 

Futbol federasyonundan: 

1 - Yu1toslavya milli futbol takımı 

bugün saat 10,22 de Sirkeci 
vasalat edecektir. Misafirle 
Jamağa sporculanmrzr davet 

2 - Dostluk maçr ı 1 teınıstdl 
tesi saat 1 7 ,30 da Takıim ı 
Türk ve Yugoslav takınılal'I 
bir dostluk maçı yapdac•tıl· 

Bu maç beynelmilel milsa~ 
ne geçmiyecektir. 

3 - Milli maç: 12 temınUI 
nU saat 17 ,30 da gene Taksiıd 
munda Yugoslavya - Türki,. 
takımları arasında resmi fut.,.a 
kası icra edilecektir. 

4 - Her iki maçı, Macari• 
vet edilen beynelmilel hake~ ı)i 
re edecektir. Yan hakemlerı 
mutabakatından sonra taay~ 
tir. Federasyonumuzca bu ....,.; 
Suphi, Şazi, Ahmet- Adem ve 
mıştır. 

5 - Fenerbahçeden Fuıl, 
Rıza ve Naci, Beııiktaştan 

met Ali ve Galatasaraydan 
bol levazımlarile birlikte bu 
evvel Kadıköy kampına gel 

6 - Şimdiye kadar futbol 
mına dahil olmuş sporcula 
yelerini Spor kurumu merk 
caklardı r. 

7 - Biletler, bugünden iti 
gişesinden alınabilecektir. 

iş Bankası asgari 25 llra mevduatı 
bulunan bütllo kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 
tl1'. Bu proırama göre misafirlerimiz---------------------~---....-: 

bugün 17 de Taksim 3.bideaine çelenk o 1 i m p• 
koyacaklar ve 18 de Türk Spor kurumu 20,000 Lira mükifat ı 
nu ziyaret edeceklerdir. Nerede yapı I 

Cumartesi gUnU aaat 17 ,30 da Tak
sim ıtadyomunda dostluk maçı yapıla• 
caktır. 

veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 1 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir. 

Pazar gUnil gene Taksim ıtadyomun 
da Tilrkiye - Yugoalavya millt maçı 
oynanacaktır. Bu maçta her iki takım 
birden çıkacak, Yugoslav ve Türk milli 

Fenerbahçe stadında 12- 7-936 da 
yapılacak maçlar: 
ı- Vefa - Anadoluhisarı hakem Li· 

Ta, 
2 - Anzdolu - İstanbulspor hakem 

Saim Tul'gut saat 11,30 

- Birinciye 
ikinciye 

1000 Lira 
250 

1000 
1000 
1750 

ma11lan çalınacak, bunu müteakip Türk __ Y_e_r_,·_n_d_e--b-,.-r-
Spor kurumu baıkanı Gc;neral Ali Hik"' 
met bir nutuk söyliyecek ve Yugoslav 

10 kişiye 100 " .. yuzer liradan kafilesi reıi doktor Kosta Hadzi muka" karar 
bele edecektir. Bu milli temasın hatıra-

20 " 50 ellişer " sını teyit eden bayraklar teati oluna· B Oy O k at 1 etiz m 

. 175 ,, 10 onar " " caktır. müsabakalara 
Maçtan ıonra 20,30 da misaf"rrlerimiz ,, 

" gerefine TUrlt Spor kurumu tarafından yapılacak 

Çeman 207 kişiye 5000 Parkotelde bir ziyafet verilecektir. Atletizm federasyonu Bursa, Bahke-

" 'Miaafirlerimis 13 temmuz pazartesi ıir, Edremit, Bandrnna, Ayvalık ıehir· 

ikişer bin liralıklar: Padilbotla 
Rudapeşteden Istan
bu la gelen iki Alman cıger- beş keşidenin her birinde yal

nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu 
ke•ideler her sene Şubat:, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve birinci Kanun ay-ı 
ıarının ilk günleri yapılma kt:a dır. 

Almanyamn Altona ıehri emni
yet müdürlüğü memurlarından 
Vernergaıt ile zevceıi padilbot ile 
ve Tuna-Karadeniz tarikile şeb. 
rimize gelmiılerdir. Karı koca Bu· 
dapeıteye kadar trenle gelmitler 
ve oradan iki padilhot alarak biri
sine eşyalarını koymuılar ve diğe
rine de kendileri binmitlerdir. 

ıı~ mım ıım m ı ~ıı ~ 11111 ı~ımmmıımıooııınımm~mmııam ııı ıı 1ıırillır~ııooıııınıııım ~' 
dedim ki: 

- ~anan sefainın tazminini bir az 
tadil <·debilirim. Ama tüccar malları. 
nı terk ve tadilin biç bir çaresi y..:>k
tur. Musal!ha haberi ortaya çıkınca 
herk~ Babıfıliyc döklilUp mallarını is. 
ter. Onbra verilecek cevabımız yok. 
tur. 

P.i'zani: 
- Behev efendim, dedi. Devleti alıyc 

kendı kuvvet ve şevketine tebea ve rea. 
lliye teha~üm eden olursa: "Sefer es. 
nasındaki zarar ve zayiatınızı ha:.er 
vaktindeki menfaatlerinize mahsup e. 
diniz.,, diye iskat ediniz. Tüccar ma. 
kulesı ne .olacak, Bir ıslık ile ürl:ütU. 
lilr, gider. 

- Yok dostum, dedim. Böyle dt-v. 
Jet olmaz. Kendi tebeasını koruma. 
yan devlet yaşıyamaz. Onlar: "In
giltere ile harp etmedik ki. eğer öyle 
oJsa idi biz de ona göre hareket eder. 
dit.,,, Deeeler ne cevap verelim. 

Se~izinci toplantıda idi. Yedi sa. 
at kadar gene bu maddeyi münak·ışa 

ettik. Murahhas 14.ir aralık: 
- Parnm olsa, kendi servetimden 

tücc.ır eşyasının bede:ini ödiyeceğim. 
Fakrıt salfihiyetim yok. Dedi. 

- Benim de aksine !'azi olmak sa.. 
liı.hiyctim yok. Dedim. 

- Peki o halde, ben bu konu§ana. 
lnrda..ı bir şey çıkmıyacağına göre gi. 
diyornm. Diye meclisi terkett i. 

Tercürr.an Stef anakiyi çağırdım. 
lki kutu şeker hazırlıyarak verdim: 

M. Vemergast dün vali muavini 
Hüdayi Karatabam ziyaret etmiş 
ve Hamburg konaolomuzun kendi
ıile gönderdiği mektubu vermiştir. 

Seyahatlerinin pek güzel geçti
ğini ıöyliyen M. Vemergaıt şehri· 
mizde birkaç gün kaldıktan sonra 
karısile Trabzona ve oradan da 
lrana gidecektir. 

- B:ıri yolda tatlı yiyerek gitsın. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıı 
O f!İln fırtına ~ıktı. Gemiler kal- DOKTOR 

kamaaı. Şeker, murahhasm hıaacu- Kemal özsan 
ni teskin etmiş olacak, Pizaniyi tek. Urolog - Operatör 
rar gönderdi. Bevliye MUtehassu;ı 

On üçüncü müh'\katatn sonra f:üc. l\rakö11 - Eht>lıiyor mağazası 
car eşyası maddesini tadil etmek su. 11anında. Her QÜn öğlPden ınnro 
retil~ kabul ettirdik ve muhalahana- 2 . den 8 . ,. kadar - Tel: '1!.15 

meyi imzaladık. ••••••••••••••• 

leri arasında her sene tekrar edilmek ü
zere büyük atletizmmüsabakası tertip 

etmiJtir. önümüzdeki eylulün altısın • 
da başlıyacak olan ilk müsabakanın 

Bursada yapılmasına karar verilmi§tir. 

Müsabakalar 100, 800, 3000, ko§ular, 
uzun ve yüksek atlama, gülle, dis atma, 
ve 4X100 ile 800X400X200 XlOO Bal 
kan bayrak yarıılanndan ibarettir. 

Her ıehir araaında yapılacak bu mü
sabakalann her birine iştirak etmek 
şarttır. 

Müsabakalara azami iki atlet girecek, 
kazananlara 1, 2, 3, 4, 5 sırasile sayı ve-

rilecektir. Müsabakaları sayı hesabile 
kazanan şehre ve derece alan atletlere 
ayrr ayrı mükafat verilecektir. 

Feneryılmaz klObO
niln tenezzDhtt 

Feneryrlmaz spor ktübü, kurulu,ıu

nun be§inci yıldönilmünil kutlulamak 
için 12 temmuz pazar günü Beykoza 
bir tenezzüh tertip etmiştir. 

Davetlileri tenezzühe götürecek va· 
pur köprünün Haliç iskelesinden kal
lcacaktır. 

müzaheret edecek ve 1944 
piyadlarının Romada yapıl 
ne çalışacaktır. 

Ayni komite. İtalyanın 

piyadlarmı tertipten vaıge 

bebi Habeşistan fütuhatı d 
ledeceği bir takım meıeleld' 

olduğunu ve bu meseleleriJS 

bütün enerjisini sarfetmesild 

cek derecede mühim oldu111"" 
lemektedir. 

Tenis maçl 
Türk ve Dağcıh~ klüb~~ 
Yağmur dolayıııle tehir 

maçlarına yeniden ba,ıa~ 
İstanbul, İzmir arasuıdalli 

hafta arasında devam ediltc .. 
günü niahyet verilecektir• 

Pazar gUnü final ma~ 
ve kupalar tevzi edileceJrdt• 

Voleybol 
maçları 

htanbut Bötı~i v•"' 
dan: 

11-7- 936 cumartesi ,oı' 
saray lokalinde yapıla~ 
maçları : ,,1. 

İstanbulspor - TopkaP' 

hakem Talat Özt§ık. S 
Eyüp - Galatasaray 11.C 

Ali Rıdvan, t 
Beykoz - Feneryılmd .-' 

kem Zekai. 

Müsabakalara yukarda 
atlcrde başlanacağındall 

mezkur satlerde hazır bul 
zımdır, 



Tc.:JQKiYE 

tlQLlAT 
RANKASI 

.DAoA 
BiRiK'TiREN 
J2AI V\T--l;ObQ 

RABIK - 'AIP• FOllllW ll 

IUz Kulesi Bahçesi' .-• Dç gClnlOk istirahatten •onra 
Cul'IUI ve Cum•rte•I akfll1111 

• 

Daruttalim 
Saz heyeti 
DUoUş vapurları 

Cuma 23.15 Cumar
tesi 28.15 ve 24.15 

Bayan Safiye ak~~ 
Ve bundan sonta her akşam olmak 

üzere PANORAMA 
bahçesindeki seanslarını tekrar-

.. Nil hyor. Telefonı 41085 

! 

~ 
ii 
ii : 
1 

Bayanlara 
müjde 

Holaaol tırnak ciliaı buaün Pa
riı modaamı takip eden yegane hr
mk eillaıdır, piyuaya 6 renk çıka. 
nlmqıtır. No. O, 1, 2, 3, 4, S her tuha 
fiye ve itriyat mağazalarında 1&· 

tdm•ktadu, ve bilba .. sedef ile 
imal edilmit cililanmızı bütün 
renklerile bulabilininiz. 

10 adet bot filembi alq verit 
ettiiiniz hanıi bir maiazaya ver
dijinizde bir adet Holuol tırnak 

Bn hat m8Jft 1Ulal'tlerl1e ... ..,,.,... eiliıı parasız alabUininlz. 
lanımttır. Hazmi kolaylqtınr. 
kıbuı faJe eder. Kam temlzliye- · Toptan atq mahalli, Marpuçcu. 
rek vllcude tazelik w caDıııık 1Jalı• lar Alaca Hun•m No. 7 İstanbul. 
§eder. 

~'.'.'."-----.::...----L' ---------1 INGILtz KANZUK ECZANESt Dün ve Yarın neşrigatı 
Beyoğlu - İatanbul 

50 kitap koca bir kütüphane Doktor KAYIP BiR KOPEK BULUNDU 
• Abdftrrahman 

lllllDiiiDllDUiiiliiiDIWIWllllllWllMlfmll:lllll 

iki ıün enel Maçkacla numara 
ıq bir kurt ldipeii bal~. 
SahiM ot.. ....... mlneaat et· 
ıüıııl•. 

arolog Operatör 
Doktor 

Sftreyya Atamal 
teşkil eder 

Muayenehane: BeyotJu •Parmak" 
kapı tnllaft7 ... ltOIİI& oteli 

L mühim .... ı.n 8 lira pefin •ermek ve her aJ 3 lira lee-
m.w. elde ...... mtlmldlaclflr. ilk ıerilere abone olanlar fe· 
nl pnlan da bedelleriai tabh~e ödeyerek alabilirler. 

Tophane-«arabq caddesi Ne 
37 Bisim berber Vehap Ozıan 

rnmc!a 121 blrlncl kat s-a. 
Her sin 15 - IO J• kadar. l.tanbal - Anlara Caitlai - V AKIT Kiitiiplaannine 

müracaat edinia 

F~UST~ 

kendinden titrer derler •... Bu hem 
ele pek dotraclar ... 

Mor1yer etrafına kin dola bir 
~fırlattı. 

- Dik dl Gls, madam, hlze 
Cledt ki: 

Her d8nltbnlb mel'un Pardaya. 
lllil ellJJe llecellz !.. Zaten henim 
~İn fU llziin söylenmesine ihtiyaç 
hida. ÇlnkU OD alb senedir bu· 
'- Wlliııatam. .. Hatta ta korkala ...... ..._MJI• but aklmu lraçı· 
hcak aibi oluyoram •.• Fabt korku 
- ..... korlmaamlan dotcluiu· .. .._JID& Ben llüml çok de 
,.. dil• ...... Gls için, ba,.tan 
isi... Paniapn PÇlllİtin mülhit ha 
~~ .. itte baae-
~-,....lıiı mil~: 

•korkudan kendimizi • 
~ aiauli O Y&flJOr. -dam! .. 
ft -·llttir ı. 
~U.ecıw• 1D nolda,. ıelince Pu. 

hlUD •atUdm kaçqmı anlatb. 
Faa.ta .. hikl18Ji MorlYere 

~onaat aibi sakin bir halde din 
ı. "RihaJet Morh•s 

- itte .. haber Terecelderim, 
~ Madam, timdi biz, Giz, 
1:;;.~ Ba.ai Ye hen tu diipnana 
~~Yani hen Mon 
llaarter llUlDaatırmda kalamam , C':. Dak ela Gb Şarltre aidiJor, 

dlab bir arada halan • 
--9Mcli11t1,etind8Jiz; dedi. 

F&1111a laJdn bir halle: 
- ........ anlam11bm. ffe. 

rirın bu sabah Butilden kaçmq 
oldutunu llyl.adlnia. 

Ya bu umana kadar onu bul • 
mak çarelwlne bat Y1111Dadımz 
mıf. 

- Omm keleaini retirenlere bet 
bin düke albnı mükafat illn ettik. 
Fakat aıvaffak olacalım11dan 
emin deiilia. Zita herif .-fakla be 
rabe.r Pariaten bçauıtır. Sentan
taftll bpuma dotnı slttillni tö
renler Tar. Venaan latikametine 
dofta bit~ ahari ~rbrdrk. Fa. 
kat ben ~arın hepelni !Uzum • 
IUJI ılriiyoram. 

MorlY• blrclenlme durdu ve 
aabırmlılrla çekilmek iı;in mllaaa· 
de WdeclL 

Falla dalma aJDI ılkGn ile: 
- Dük d8 Gizin yanma avdet 

eclint .. OV arbdqnm ile birli\te 
herifin bakkmdan ıeldikten eonra 
eüi tua't"m'laıınmscla devam ede
riL tledi.. 

Morher etildi Ye airmit oldu· 
ta lrapIJ& dolnı J(irildl 

Fauta: 
- Hafi!' ha kapıdan çdmm ! 

dedi ve sarayla oteli binDirine bir 
leftiren kapIJI s6aterdl. 

Fautamn sarayında ründütün 
Hlytlk kapıdan airiıf çdc.!dtfı kati· 
~en 18rCllmemiı bir fe)'di 

• • • 
Moraver Fauatayı aelimllf&l'ik 

dqanya çıktı. Saray111 bir oduı · 
tihl fetbllde atltlU olan o odayı 

neme kadar ıürükliyecelini bil-

sem." 
Tekrar aJaia blktıiı uman 

Fauatanm kaybolmut olduiunu 
ıörerek tatıp kalclı. Onun yerinde 
sülümaer y{izlü ufak tefek bir ka
dın duruyordu. Onu eliaden tuta· 
rak bir ifaretile açdmıı olan bir 
kapıya kadar ıatürdü. 

Papaa kapıdan çıkarak Preuu
var Döfler lok~ma döndü. Ade 
ta rü,a ıörüyonım aamyordu. Ar. 
tık orada durmıyarak lokantadan 
çıktı. Ve hızla uzaklqtı. "' 

• • • 
Papuq1 saadetinden kendisin

den ıeçtili eırada Faueta ona cloi· 
ru bir bakıt fırlatmq, sizli bir ka
pıdan çıkarak papası dıprıya ıevk 
etmeıini nedimelerinden birine 
emretmiı idi. F auta Jan Klemanı 
kabul eltili odamn yanmdaki oda
ya ıirdi. Orada kendisini aabırıq. 
lıkla bekliyen bir kadmı buldu. Bu 
kadın F auıtayı ıörünce hemen ileı
ledi. Eier papaa orada olmuı olıay 
dı biraz eTYel kendiıİne liiriİDJD 
meleli beyaz keten rubaıı ve omuz 
lanna dökülen ıırma saçlarından 
tanıyacaktı. Melekler gibi vekarb 
Ye biraz da hazin duran yib hatla· 
rı !imdi aülüımer bir halle duru· 
yordu. Mari dö MonpansJe ihtimal 
ki hu iıveli tawile papum ~ 
dint inanıılanm altüst ederdi. 

Famta oman ellerinden tutarak 
aJnmd• lptii veı 

- Etrafımızda ~ık ve tu
unuz bir mücadele hüküm ıilrer· 
ken senin ıu melekçe JÜSÜD yok 
mu7-decli. 

Diitee dl Monpanafe 1 
- Sabiden inuı11or mu 7 diye 

bapclı. 
Gülmekten kablıyordu. Fakat 

birdenbire: 
- Zavallı delikanlı! dedi. 
Fauta.: 
- Sahiden inamyorl Fakat Mil 

de sahici meleksin. dedi. 

- Vallahi aüzel pren ... im, za. 
man olur ki ben bile kedcli kendim 
den lrorbnm. DitDD&nla, bir me 
lek ! Eter bir ayna brpuncla elaay 
dım fU halimden ben bile korkar· 
dım •• 

Fauata Düteai tepeden brnaia 
kadar aüzerek: 

- Şu zayıf iradenisle bu sil>i it
ler de fazla kullamlmum dotru 
delildir Onun için Şartrde ıiz cna 
bu halde delil, her :ı•manki lulıiı· 
DIZla ıörünecekainiz. Ve onu o ,ek 
linizle yazifeye sevk edecekıiniz. 
dedi. 

- Vallahi bu daha çok botuma 
ıfdecek. Mademki ıu zanllı papu 
çık Valvanın baımı ıırf benim ha. 
tmm için kesecek, o halde ben °"" 
den onu iatediıi ıibi müklfatlan
dmmyacaimı? 

Famta bunlan duymamıı ıibi: 
- Jan KJema0 , Şartre cidecek 
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olnn büyük alay: i§tirak edecek.. burada mı görecektim. Yoksa haz.. 
dedi. nedanmdan emrolunan yüz biıı 

- Demeli oraya gidinceye ka- frangı almadınız mı? dedi. 
da"&· yolda ben onun yanında bulu- - Aldım madam. .. 
nacağını. Çünkü oraya kadar ya· - Galiba §imdi de vaaolıman 
yan gideceğim. Evet, hiç olmazsa ha11a alayı kumandanlığını iste. 
bu sayede günahlanm, timdiye ka. meğe geldiniz? Fakat bir aydan 
dar olan ve ıimdiden sonra iıliye. evvel bunun imkam yok. 
cek olduğum ıuçlamn affolumır. - Bumın için de ıelmedim ma .. 

Düşes, bir reverans yaparak dam .•• 
uzaklaıtı. Ve büyük demir kapı- - Fakat nasıl oluyor da şu anda 
dan dıtarı çıktı. F auıtaya gelince, Monmartr manastmnda bulwı mı· 
Preuuvar Döfere kii'çük kapı ile yorsun uz? 
bitişik olan odaya girdi. Orası ken- - Evet, Viyolettanm yanında. 
disinin en fazla hotlandığı bir oda bulunmam lazımdı. Fakat timdi si. 
idi. Orada kendi kendinsine: ze bunun sebebini aöyliyeceğim. 

.....- Üçüncü Hanri ölecek! diye Madam, mösyö dö Giz katiyen ma. 
mırıldandı, fakat ya~sa ve §U çıl- naatıra yaklaşmamaklığnnı emret
gın Marinin keyfi de yerine gelmi~ ti. Büyük bir kıskançlık Dükün 
o}sa daha iyi olurdu. Fakat ne ya- kalbini kemiriyor ..• 
palım, vakalara hakim olmak eli- Fausta hiddetle: 
mizde mi? Her şey Valvanın ölü- - Oh, halbuki ben o "kızcağızı 
münü emrediyor ... Öyleyse ölsün!. yaıatmak istiyordum. O halde o da 

Bu sırada bir ufak içeriye gire. gebenin! dedi. 
rek yavaı sesle bir §eyler &öyledi. Moröver sözüne devam etti: 
Fausta hayretle: - Siz beni tanırsınız madam. 

- Onu buraya getir bakalım! Hatta bu yüzden bana baı vurdu-
dedi. mız. Ben Mösyö dö Gizin bu kati 

Uşak çİktı. Birkaç dakika sonra 
yanında bir adam olduğu halde g~
ri döndü. Bu adam hiçbir şey söy
lemiyerek Faustamn karşısındıı 

durdu. 
Fau~ta müthi~ bir alay eseri gös

termek istediği zamanlar aldığı ta. 
YIJ'la: 

- Ne o, mösyö dö Moröver, sizi 

menedişine rağmen yine manastıra 
giderdim. Kapıcıyı oradan kaçırır
dım ... Evet, ne olursa olsun, her 
halde karımdır. Kısaca, Viyoletta 
ile beraber Paristen çıkardım. 

Fausta: 

- Evet, zaten yapmamz lazım 
gelen de buydu. dedi. 

- Fakat öyle bir vaka oldu ki, 

. .. ' ' 

her halde benim yalnız olarak kaç
nıaklığmı lazım ..• Gerçi Giz bana 
kati bir himaye vaddediyona da .• 

- Ne oldu, nedir bu vaka? 

- Möıyö dö Pardayan Butil 
Öen kaçtı? 

Eğer Moröver Pardayan hakkın
Öa F austaya karıı ufak bir fiiphe 
Öuymuf olıaydı o fiiphe de bu an
da ıilinirdi. Hakikaten Faust~, 
beyninde top gibi patlayan şu ha
beri o kadar soğuk kanlılık1a karşı 
ladı ki, buna. kendiıi hile §8.ftı. 

Sonra alaylı bir ıeıle: 

- Vah zavallı Mösyö dö Morö
ver! •• Şimdi ne yapacakımız? 

Moröver diılerini ıılctı. F austa 
bir tek sözle onun duygu ve dütün 
celerini hulasa etmiıti. Pardayan 
timdi meydanda, y:a Moröver, ne 
olacaktı? 

On altı senedenberi devam eden 
o müthit kabus devam edip gide-
cekti. / 

Pardayan sağ olduğu müddetçe 
Moröver kendisine sahip olamaz. 
dı. O, kendi kendisinin Jlölsreıi bile 
olamazdı. 

- lnliyerek: · 
- Ne mi yapacağım 7 dedi, Bu-

nu size soruyorum. Gize mi güven· 
ıem melun Şövalyeden nefret eden 
ve intikam almak istiyen dört kişi 
oluruz: Giz, Löklerk, Menevil ve 
Moröver ..• 

... Dört intikam. daha doğrusu 
'dört korku •• 
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- Korku mu? •• Gizde mi korku .. 
yor? Haydi bakalım, azizim Mös· 
yö dö Moröver, ıiz kendi hislerini· 
zi diğerleri için de ıöyliyonunuz .•• 

Fausta kendi kalbine bakarak 
timdiye lradar kendinde mev~ut 

olmıyan bir hiı sezer gibi oldı. : 
korku.. 

Fakat Moröverin gözünde, o ha
la Fausta, pervasız tecavüz edil· 
mez, yenilmez, kudretli F auata İ· 
di. 

Hakikaten hiç blı kimse. onun 
kalbinde son baharın ıiddetli f rr• 
tmaıiyle sarsılan ağaçlar gibi bir 
titreme haııl olduğunun farkında 
olamazdı. Moröver kendi hiılerıni 
gizlemeği ne ister ve ne de gizliye• 
bilirdi. 

- Madam, Giz korkuyor, Bü11i 
Löklerk korkuyor, Menevil korku· 
yor, O hlllde bunlara kendimi de 
ilave ederek dört kokudan bir yıl• 
dırım çıkarmak iıtiyarum. 

Madam itiliyor musunuz? Giı 
belki elli defa ölümle yü~ yüze gel• 
di. Ben onun kaç defa zırhını. ka•' --t kelini çıkararak dütmana yürüdü• 
ğünü gördüm ... O cidden bir kah• 

rar•andır •• Büssi Löklerk, Parisın 

bütüıı ıilahşörleriyle döğüıtü Hep 
sini yendi .... Menevil geceli gün• 
düzlü zırhının ilmiklerinin ade
dinden fazla bıçak ıalladı. bana 
gelince madam, herkes hana allan 
tan korkmaz tam teraine Jeytanlat 


