
~vvare ply- ngosun a e 1 numaralar 4 Qn Q e 
Amerlkada leU\ket dalgası 

Sıcaktan ölenlerin sayısı 
375 şe çıktı 

- Yazısı 2 inci sayfada -
S kunıı ·Telefon: 23872 11 Temmuz 1936 Cumartesi Sene: s ·Sayı: 1611 

1 
1-t_er devlet Boğazları kendi emellerine aıet etmek 
Stıvor, hususi temaslar halinde müzakereler uzuyor. 

fakat bizinı beklemeğe tahammülümüz yoktur ! 

Dün toplanan kabine Türk 
deleğelerine talimat verd_i 

Mısırla anlaşma yapıp Akdenizin cenubunda ---·-;::---·-.. -·-·---··-· .. -·--··-··---·--·---··-·--
kuvvetlenen lngiltere şimalde Sovyetlere Bugun başlıyan romanlarımız 

meydan vermemek istiyor 1 
Ytırutuıen tahminlere gUre, konferans nİUsbet netice Bir iftira yüzünden 

beroıf yeceğe benziyor, en nihayet : 

ooğazları kendiliğimizden 
tahkime mecbur kalacağız ! 

,., liitıcrin f . 
t<(illti ıkırlerini neşreden Almanca 
tonrc!cr Bcobahter gazetesi Boğazlar 
•- ansınd b ~tilte an ahsederek, konferansı 
~i:ı A.~~n~ idare ettiğini ve İngiltere• 
tiğini le cnızde yeniden faaliyete girir 

''A.Jr aydcdcrek ezcümle diyor ki: 
li dcnizd Yete g e lngilterenin yeniden faa-
'tlcrin~çl'lleaj İngiliz - Sovyet menfa• 
tir .• }( Çarpı§rnasma sebebiyet vermiş 
cenubi ~~la ~usule getirdiği itilafla 
1rıtiltere b denızde hakimiyet temin eden 
%~· it Sefer de Akdenizin gimalin· 
dc .. ~lltı~~~l <llmaktadlr. Bu sebcnle..X.p-: 

s•lzc Cıl:: :Sovyet dononmaamın Alıt9 
°"Y;t) ·l'llasına şiddetle itiraz ediyor. 

llıallıiı ere gelince, onlar da bunun ta· 
r· ' alca· · 1ll a311 ını talep ediyorlar. Sovyetle-
•crhcsti ~aksadı yalnız Akdenize inmek 

" llla't.da ~1 değildir. Sovyetler ayni za• 
J Sc ~oğ cndiJerinden başkas·nm serbest 

j ~n... •zlradan · ·· d 
·~c .... e 

1 
geçmesıne musaa e e-

) ... B n' • 
tt don 1 ıatiyorlar. Bu suretle SoV" .. 

~ aııınası istediği zaman Boğazlar içtima halinde bulunan Boğazlar konferansında rm~rahhaslarımızın r--- (Devam• 4 ünciUU>) 'bulunduğu kil~• 

llgilizler Arap mahallesini 
içindeki asilerle beraber 

Dinamitle uçurdular 

M~iY.e~ Çnrtiklulu'nun hazırladığı çok meraklı ve güzei, aık ve 
ıönUl romanı 

2 
.Hulô.gU'nun intikamı! 1 
1 Size en heyecanlı ve meraklı dakikalar ya~atacak büyük tarihi roman li 
! 8 inci sayfada okuyunuz 1 
••---•••••••••••••••• ..... w .... o __ w, ...... ·-·---•••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••-••••--••---...-•-..•• 

Tepebaşındaki yanğında ölen 

Vazife kurbanı 
itfaiye Amiri 

Bu sabah ankaz altından çı
karıldı, ·cenazesi büyük mera
simle şehitliğe gömülecek 

Dün akşam Tepebaşında Kallavi so
kağında çıkan yangında vazifesine kux
ban giden itfaiye ınıirinin cesedi bu sa• 
hah enkaz arasından çıkarılmıştır. 

Bu sabah itfaiye kumandam İhsan 

yangın yerine gitmiş, enkaz arasında 

araştırma yapılmış, zavallı itfaiye çavu
şu Şükrünün cesedi yüzü koyun bir hal 
de enkaz altında bulunarak çıkarılınrş-
tır. 

Ceset Morga kaldırılmıştır. Vali Mu· 
hiddin Üstündağ öğleye doğru itfaiye 
kumandanını çağırtmış, fedakar itfa• 
iye çavuşu için büyük bir cenaze mera• 
simi yapılmasını söylemiştir. Merasim 
programını hazırlamak üzere Emniyet 
Direktörü, Beyoğlu kaymakamı. ttfai" 
ye kumandanından mürekkep bir ko
misyon kurulmuştur. 

(Devamı 2 ncide) 

Habeşler 
Bir kaç haftaya kadar 

Hücuma 
geçecekler 

Londra, 1 O - İngiliz gazeteleı-1 
Cibuti muhabirlerinden almıt ol. 
dukları haberlerde şöyle diyorlar: 

Habef çeteleri gün geçtikçe da
ha iyi organize edilmnf bir halde 
ltalyan kuvvetlerine baskınlar yap 
maktadırlar. 

Bu hücum ve baskınlar fU noktd 
lar üzerinde inkişaf ediyor: 

1 - Adisababa . Cibuti demir
yoluna yapılan hücumlar. Bu hat 

Vazife kurbanı Şükrl1 

Bil yük müsabakamız 

No. 31 
Bu resrnı, kenarlarında hiç beyu 

. 

Sonposta gazetesine oynanan müteaddit 

istasyonlar müstesna olmak üzere 
(Yazl11 4 üncüde) pek zayıf kuvvetlerle muhafaza 

Yafada asiler mahallesi dinamitle uçum lurken. 

kalmıyacak bir şekilde kesip saklayt' 
nız. Bu parc;a. tam bir resmin 42 ye 
bölünmüş parçalarından biridir. Bun
lar kırk iki tane olunca yanyana getr 
rerek asıl resmi vücuda getireceksiniz. 

oyunlar ve bir "cürm üma lum !,, 

edi1mektedir. 
Bu hatları bozmak, bazı mühim 

köprüleri berhava edip Cibuti. A
(Y azuı 4 üncüde) diıababa yolunu muattal bırakmak 

gayet kolay bir iştir. Netekim hal. 
yanlar da bu yolun kesildiğini iti
raf etmiılerdir. 
/ ' (Devamı 2 incide), 
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It!i.!,Y&Dln Habeşlstanda daha çok Mı:> var! M .. b . . tokat Amerikada felaket dalgası 

abeş kuvvetleri• A~m~k1!~emazuun (C:! O.,,.db 
bir avu~alın ~uc<§l~ lb<§llFil 1 

Bir kaç haftaya kadar muhakemesine 375 kişi 
Hu .. eu ma geı-eeekler başlandı (Q)a a ~ <dl lUJa a y Üçüncü hukuk mahkemesi mü-

Çe tel er yer yer hücumlara şimdi- baıiri Kamile Adliye koridorların· 
den başladılar, Ras lmru ordu da bir tokat atmaktan maznun avu Polislerle itfaiyecilerden be?•"' 
topluyor. kat Hayrinin muhakemesine dün 

(BQf taralı 1 incide) tayyarecilerinden biriydi. Mütead- üçüncü cezada başlanmıştır. 
2 - Adisababaya hücum hazır- dit hava yollarını ilk açan odur. iddia edildiğine göre avukatla 

lığı. Yağmur mevsimi bu sene bir Kordiller'i ilk defa olarak bu müba~ir bir kaydiye ücreti mesele
az gecikmiştir. Yağmur hatlar baı- İtalyan tayyarecisi afmıtlır. Amun ıinden dolayı münakap etmitlcr 
lamaz Adisababa civarında ve hat. dsonla §İmal kutbunu keıfe ve ve bu münaka~a mübaşirin sura
ta içinde yer yer toplanan çeteler 1924 de tayyare ile dünyayı devret tına bir tokatla nelicelenmiıtir. 
ani bir surette Adisababaya hücum meğe teıebbüs edenler arasmday. Dinlenen şahitlerden biri Hayri-
etmek ve bütün Jtalyanları kılıçtan dı. nin tokatı attığını görmediğini, sa-
geçirmek için çok esaslı surette ça- Şl~endlfer ~attı keslldl dece mübaıirin: "Ne vuruyorsun?,, 

Parıs, 11 - Adısababadan gelen d' b .. d " d d " .. ı 
lışmaktadırlar. Avrupada okumuı yolcuların anlattıklarına bakılırsa §i- ıye agır ıgını uy ugunu soy e. 
münevver gençler tarafından ida- mittir. Öbür şahit vakayı gördüğü. 
re edilen bu çeteler gaz maskeleri- nü söylemiştir. 
ne varıncaya kadar mükemmel bir Neticede muhakeme bir müda-
şekilde techiz edilmiı bulunmakta. f aa şahidini dinlemek için geri hı-
dırlar. rakılmıştır. 

3 - Ras lmrunun hiç hırpalan- --------------
mamıı mütemadiyen kuvvetlenmiş 

ve kuvvetlenmekte olan kuvvetleri 
Tramvay Şirketinde 

Vatman ve 
biletçiler 

Kabahatlerl olmasa da 

şimal dağlarına çekilmiıtir. Şimdi. 

ki halde bu kuvvetler yapmıt ol
duklan bütün baskınlarda muvaf. 
fak olmU§lardır. Bunlar da yağmur 
mevsimini beklemektedirler. Yağ
mur yağmağa baılar başlamaz bun 
lar bilhassa timal yollarını kesecek 
]er ve İtalyan kuvvetleri iç Habc
şistanda hapsedilmiı olacaktır. 

4000 llralık ceza 
biitçeslnl doldurmağa 

mecbur muşları 

Bütün bu hazrrlıklar İtalyanla
rın Habeıiıtanda daha çok itleri 
olduğunu isbat etmektedir. 

Ras fmrunun faallyetl 

Cibtıti, 9 - Habeıistandan ge
len haberlere göre yeni bir ordu 
teıkil ebnek için Habeıler büyük 
faaliyet sarf etmektedirler. 

Yeni kuvvetleri idare eden Ru 
lmrunun bu ay içinde Adisababa
ya baskın vermesi kuvvetle muhte
meldir. (Novosti)' 

DU.UrUlen tay:rare 
Cib:tti, 9 - Geçen hafta lienüz 

Habeılerin elinde bulunan Gore 
mıntakasında düıürülen ve bütün 
rakipleri öldürülen ltalyan tayya
resi hakkmda yeni malGmat ıel
miıtir. 

Birçok yüksek riltbeli zabitlerin 
bulunduiu bu tayyareyi methur 
İtalyan pilotu Antonio l,;ocatelli 
idare etmekte idi. ) 

Locatelli, dünyanın en tanmmııJ 

ôüliirillen me§hur tayarec1 

mendifer hattı Dira Daua. civarında 
Habeşler tarafından keısllmi§tir. RL 
vsyete nazaran bu civardaki İtalyan 
muhafıüarı da. kılıçtan geçinlmiştir. 
Harar civarında bazı musademeler ol. 
duğu söyleniyor. 

Orazlanl'nln emri 
Roma, 11 - Neşredilen resmt bir 

tebliğe göre, Habeşler tarafından öl
dUrUlen İtalyan tayyarecileri 5 değil, 
14 kf§idir. Maktüller arasında 2 yilz. 
baaı, 1 mülazim, 2 küç\ik zabit, 3 
tayyareci asker ve 2 yerli tercüman 
da. vardır. 

Mnrc~al Graziani Adisababada bir 
emirname neşrederek hususi telsiz tel
gra! makineleri kullanılmasını menet. 
miştir. Bu yasağın bilhassa ecnebi 
sefaretlere karşı yapıldığı tahmin edil. 
mektedir. 

Çinde cenuplularla 
şimalliler nihayet 
anlaşıyorlar mı ? 

Cenuplu kumandanlar Nankin 
hükumetine iltihak ediyorlar 

Ankara, 10 - Buradaki Çin elçilL 
ğine gelen bir telgrafa göre, Cenu~ 
Çin kuvvetlerine mensup bir çok ku. 
mnndanlar tayyare ile Nankine gele. 
rek Çin hükfunetlne iltihak etmişler. 
dir. Bunlann arasında: General Yu -
Han Mon da bulunmaktadır. 

Cenup kuvvetleri kumandanlarmm 
Nankin hUk<imetine mutavaatları Çin. 
de yeni bir dahilt harbi önleroi§tir. 

Pokl nde Japon manevrgsı 1 
Pekin, 10 - lki gUndenberi Pekin 

şehr;, ağır ve hafif tanklarla müceh. 
hez Jı:pon garnizonunun manevrnlnn 
na sahne olmaktadır. Şimdiye kadar 
hiç b:r yabancı devletin böyle bir teza. 
hUrde bulunması görülmemişti. Bu 
manevralar dolayısile dip!omatik pro. 
testolrr yapılacağı sanılıyor. 

Mllll blrllAln temrnı 

NankiD, 10 (A.A.) - Kumitang 
partisi icra komitesi ikinri heyeti u. 
mumiyeeini toplamı~tır. 

Bütün hatipler milli birliğin temini 

lehinde söz söylemişlerdir. Kongre 
Uç gün devam edecektir. Polis bütün 
ihtiyat tedbirlerini almıştır. 

Cenupcu murahhaslar Japonya ile 
münasebatın kesilmesi, Çin - Japon 
anlaş::nalannm ilgası ve C'Enubi Çin. 
deki Japon garnizonlarının arttırılma. 

sına mani olunması için kuvvet isti. 
malini istiyen bir takrir vermişlerdir. 

Şişhane kazasının 
bugünkü 

muhakemesi 
Şi!hanede vuku bulmuş olan tramvay 

kazasının muhakemesine bugUn ağır ec
zada devam edilmiş, fakat davacılardan 
Hasan, Kadriye Özdemir ve üniversite 
talebesinden Abdullahın vekilleri olan 
Avukat Adnamn haberi olduğu halde 
muhakemeye gelmemiş olmasından mü· 
ekki11erine ve Hasana tebligat yapılma
sına karar verilmi§ "c dava müstacel 
olmamasından dolayı muhakeme 24 ey
lQl perıembe gününe talik edilmittir. 

Tramvay ıirketinde çalıpn vatman 
ve biletçiler mUıterek bir istida ile b~ 
lediyeye mUracaat ederek kendilerin• 
den haksız yere sık sık ceza kesildiğin• 
den §ikS.yet etmi§lerdir. 

!dtliaya göre tirketin ltlctme iıleri· 
nl idare eden bir ecnebt, kontrol memur 
lanna bir ay içinde vatman ve biletçi
lerden 4000 lira ceza kesilmesi için e• 
mir vermiı vo cesalann yctnİnu bu mik
tan bulmazsa kontrol memurlannm ir 
terine nihayet ..-erllecellnl bllcffrmlttlr. 

R'nntrol memurları da hu vaziyet kar'" 
1111nda lüzumlu lüzumsuz ceza kesmeie 
baılamıılardrr. 

Şiklyetçllerin Belediyeye verdikleri 
istida Uzerine tirket eczaları daha ıid· 
dctlendirmiıtir. Vatman ve biletçiler 
bunun Uzerine yeni bir iıtida yazarak, 
imra toplamaia batlamıtlardır. 

Köy 
mektepleri 

ÖnUmUzdekl ders yılında 

Yeni bir programla 
tedrisat yapacaklar 

Maarif vekaleti önümüzdeki 
'dera yılından itibaren köy mektep 
lerile şehre yakın mekteplerde esas 
b ıslahat yapmağa karar vermiıtir. 
Şimdiki halde üç sınıflı olan birçok 
köy mektepleri bet sınıfa iblağ edi 
leceklerdir. 

Köy mektepleri için yeni bir 
müfredat programı ve buna göre 
kitaplar hazırlanmaktadır. 

Bu yeni programa göre köy ÇO· 

cukları köylerinin tabii ve iktıaadi 
§artlarına göre yetiıtirileceklerdir. 
Yani hayvancılıkla uğraşan köyler 
de çocuklara hayvancılık, ziratle 
uğratan köyler de ziraat bahisleri 
etrafında bilgiler öğretilecektir. 

Fon Papen Berllne 
gitti 

Viyana, 11 (A.A.) - Almanya 
nın Viyana büyük elçisi Fon Papen 
Almanyaya hareket etmittir. 8. 
Papenin bu ıeyahati, Almanya ile 
Avusturya arasındaki münasebetin 
normal bir hale getirilmesini istih· 
dnf eden bir anlatmanın imzalan· 
masile alakadar sanılmaktadır. Bu 
radaki kanaat, Almanya ile Avus
turya arasındaki münasebatın pek 
yakında normalleşece~i merkezin
dedir. 
../ 

butün memurlara izin verildi 
Nevyork, 11 - Sıcak dalgası bü. 

tUn Amerikada bir feiaket halini al 
mıştıı·. Cehennemi sıcaklar ~imdi A 

merHtı.nın şark sahillerini müteessir 
etmcKledir. Bu mıntakada sıcaklı\: 

dereresl 49 santigrada kadar çıkmış 
tır. Nevyorkta hararet derecesi 37,5 
san tigraddır. 

S(Jn bir ay içinde sıcaktan ölenle 
rin tsayısı 375 kişiyi bulmuştur. Nev 
yorkta dUn sabah ölenlerin sayısı 17 
dir. 

Nevyorkta belediye reisi, polislerle 
itfaiyeciler müstesiıa, biltiln memu .. la 

rın işlerini bırakıp evlerinE' çekilmele. 
rint Pmretmiştir. Muhtelif vılayetle. 

rin hUkilmet de.ire!eri de aynı mahi. 

yette tedbirler a•m.§lardır 
Hh:m nehri ilzedndekl mUtetı• 

köprünün dcmirlerı hararetin teS t 

genlslemiş ve kapar • mamıştır V' 
Bazı mmtn.J{alarda yağmur Y'~ ~ l 

tır. Fakat Amerika meteorolojı • 
su hararetin yarm daha ziyade ş 
cağıtıı haber vermektedir 

Nevyorkta susuzluk tehtı1'eS1 
baş göstermiş, hükumet su s:ırfi)" 
tahdıt maksadile tedbirler aıııı 
mecbur olmuştur. ~ 

Bütün memlekette yer yer 0 
0 yangınları çıkmı§tır. SusuzJukt• 

len hayvanların sayısı f evkaUide 
kamları bulmaktadır 

Kuraklık ve sıcaktan 170 bill • 
liğin mahsulü mahv0lmuştur. 

Vazife kurbanı 
(BQf taralı 1 incide) ı 

Vali cenazenin pazartesi günü kaldı" 
rılmasınr söylediğinden program buna ı 
göre hazırlanacaktır. Merasimde polis. 
itfaiye, jandarma, aıker, silvari poliıle· 
ri bulunacak, cenaze Şi~hane karako
lundaki itfaiye grupundan kald:rılarak 

Edirnekapıdaki ıehitliğe g8mülecektir. 
Yeng1n hakkında tafaUlt 

DUnkU yangın hakkında elde ettiği· 

mlz tafsilit ıudur: 
DUn saat altıda Tepebaıında Kallavi 

sokağından geçenler dört katlı bir bina· 

nın Ust katından birdenbire alevlerle 
kanıık keıif dumanların ylikıeldiğini 

görmil1leerdir. Bunlardan biri havaya 

ılllh atarak yangını h~ber vermek iste
ftl pbl bir ıof6r de Bcyoftu merkezine 
kosmuetur. 

Merkezden derhal Beyoğlu ltf aiyesi· 
ne telefon edilmi!J, itfaiye iki dakika ıon 
ra yangın yerine gelmittir. Bu sırada 
binanın dördUncil ve UçUncü katlan ta· 
mamen tutuımuıtu. ıtfalyedler derhal 
civardaki apartrmanlann damlarına çı
karak yanıını ıöndilrmek için çalııma• 
fa baılamııtardır. 

Bu arada Beyoğlu grup ~miri LQtfi 
ile ırupun güzide ~mirlerinden küçük 
zabit Şükrü de yanan binanın içine gire· 
rek üçüncü kat merdiven başından yu· 

karıya su sıkılmasını temine çal 
' lardır. Şilkrü çavuş hortumla •u 

ken ilst katın tavanı ansızın ç6 
Şükrü çavuşun bulunduğu katın 

meıini de çökerterek ikinci kata Q 

müştUr. Merdiven başında buluna11 ' 

rü çavu§ da alevler arasında e1'1 

birlikte yuvarlanmış yanarak ölıt' 

Yangın itfaiyenin büyük gayreti 
sinde bafka binalara sirayet et 
ıöndlirUlmüştür. 

Yangın Valiye de haber verilrrıl~ 
hiddin Us tün dağ ile Beyoğlu kaY'' J 

mr, Emniyet direktörü, itfaiye 1< 

dam, yangın yerine gelmi§lcrdir· , 
gın devam ettiği müddetçe trarıl"' 
ferleri durdurulmuştur. 

Yangın Kallavi sokail:ında 1,, 
tomos ı~mınac Yunan teoaasıno• 
nin isticarında buluann dört katlı 

b" 
d) 

binadan çıkmııtır. Müstecir 
mobilye mağazası ve atölyesi 
kullanmaktaydı. Ateş dün akşatl' 

alt•da iş paydos edildikten sonra ç 
1 ·• teci<· tır. Nezaret altına a ınan mus 

• k fçlı' 
gının daraçada tutkal erıtme ~ 
kılan sobanın yanındaki talaşta 6 
tuşmasmdan çıktı~ını söylemeıct~~ 

Binanın içideki eşyahr·n beş ~\· 
ya sigortalı olduğu tcsbit edi~ 1 

190 bin lira bütçeli 
Ticaret Odasına 
Kanuni mecburiyetler olmadarı 

Bir ytlda ancak iki tüccar 
müracaat etmiş l 

Ticaret odasında bazı ıılahat ha·l 
reketleri göze çarpmaktadır. Oda
da yeniden bir sanayi ıubeıi ibdaı 
edilmit ve eski tetkikat ve istihba. 
rat 9ubesi müdürü bu ıubenin mü
dürlüğüne aetirilmiıtir. 

Tetkikat ıubeıi ticaret ıubeıi 
haline konulmuıtur. Bu ıubenİ!l 

müdürlüğünü odanın netriyat fU· 
besi müdürü Galip Bahtiyar yapa· 
caktır. Müdürü olmıyan eınaf ıube 
ıine de yeni bir müdür tayin edile

cek ve bu tubede bazı ıılihat ya
pılacaktır. 

Bu yeni tcıkilitla odanın ticaret 
ve ıanayi erbabına bir hayli fayda . 
h olacağı umulmaktadır. 

Son yıllarda ticaret odau her ne
dense ticaret ve sanayi aleminde 
eski ehemmiyetini kaybetmitti. Öi 
rendiğimize göre yapılan bir tetkik 
935 senesi zarfında hiçbir tesir al
tında olmadan yani ka.nunt mecbu
riyetler haricinde sebeplerle ancak 
iki tüccann odaya müracaat ettiği· 
ni aöatermittir. Halbuki geçen se· 

nelerde bu müracaat nisbet 
etmiyecek kadar çoktu. j, 

Gene öirendiğimize gör' 
yapılan bir tetkik ticaret od 1 
bir itin normal seyrini takiJ' J 
rek çıkabilmesi için en ~z.U~ 
bir müddet lazım gelditını 

na koymuıtur. 

Maamafih oda.da meseli 

lastik rekabeti raporu ,ıbi ~ 
çık:mıyan ve sonra da or~d 
kan meıeleler de '~ı dır. 

Ticaret odasının ıenelil< ,P' 
191 bin liradır ve azaıı bitıl 

" ıidir. 60 tane de memuf\I 

Maaılar 400 liradan ba.!V 

Mezbahada ye01 

tesisat t/ 
Belediye şimdiye kadar 1f!tl 

k. 1 k" "kl 1 • · ·ı-eıcte t es ı usu oru er c şışırı ••· otı1' 

!:esilmi§ hayvanların bundan \,e J 
trikli hava tesisatile şişirilrıle~ 1 

. • B . . . ede" .A 
vemu§tır. unun ıçın ıcap c1" 
tın yakında yapılmaıına batla"' 
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1 sn"asetn ve 
"'.9nonz snyasetı Elişleri kursu Bo~azlar meselesin_e_d ___ a_f_r ___ _ General 

Ali Hikmet Bılınern dikkat tt' . . r 
~da iki ~b. ~- bı?ı~ ~ı, ııanı. 
qtıt ır ır ırınıe adeta 

Mualllmlerden 
bilyilk alAka gördil ve genel sekreter 

Nfzamettin busabah 
Ankaradao geldiler 

Matbuatımız a 
1 

nııı gibidir: 

2 - İngiliz politikası 
9 Bu-ı Sultan Hamit politikası 

Maarif V ekatetinin ilkmektep muaı· 
limlerl için tertip ettiği clişleri kursuna 
tehrimizde başlanmııtır. Kurs bütUn 

ders levuımı tam olduğu için Fındıklı
daki ismet İnönü ilkmektebinde tertip 

edilmiştir. tlkmektep muallimleri kur
sa büyük bir alaka göstermişlerdir. Bir 
çok baımuallimler de kursa iştirak et• 
mişlerdir. 

galeyan var 
rı ara• ... ka 'terirı :ı-agı yu rı aynı manayı 
er •• 

Sultan H . . . 
, ?°lk hak· anut polıtıkası, ara aça 

tC· eli Öp ırn olınakb, keaemiyeceği 
~ ~la rıtekti, kurnazlıkla itleri sav. 

ıııı· llıa.ktı f'kr• . . 
i pı- !etek h .' 1 ını vazıh ıöylem.1. 
e ı tıi id adısatın cereyanına göre 

are etrnekt • 
,.J ı lngiJi:z P 1· 'kı. 
" ol§L • 0 ıtı asınm da bundan 
fi).ş ı l\Cl hır lın 

~d §ey o adığı zaten ma-
s.lll1 u; büsbütün ortaya çıkıyor. 

.L ı ~ • • 
Ol" llgi}i 
tJ itle} h' ı, §ahsen hayli mükem-

iidt lngil· ır çelebidir. (Centilmendir). 
, de al~ı dl e'Vleti, kendi halkı için 

itP "OabT F •r rok 1 ır. akat §U dıf siyasa-
)' Yak l'rlu_? Asırlardan beri dünya
)or, a ıulktirdi; hala da silktiri-

Haftada üç gün olan bu kursta mu
allimliği, A vrupada clişleri üzerinde ih
tisas kesbetmiş olan müfettiş Şinasi yap 
maktadır. Kursta kağıt, çamur, gazete 
bez işlerinin her nevi gösterilmekte ve 
tatbikatı yapılmaktadır. 

Elişleri kursu ilkmekteplerin tatil dev 
resinin sonuna kadar devam edecektir. 
Evvelce ilkmekteplerde elişleri muallim 
leri ayrı iken son senelerde bu işi sınıf 

muallimleri yapmaktad•r. Başmuallim• 

]erden istiyenler de elişi muaJJimliğini 
üzerine almaktadır. Bunun için bütiin 
ilkmektep muallimlerinin bu işte ihti· 
sas kesbetmesi istenmektedir. 

1> Daha aç d h Deniz Ticaret 
.1 ~a.ı,· •U '. a a saldırıcı yeni em. 

it' .. er h mildu··rıu··g"' Ü binası • l'ilk ti . ın zu ur ettiğine ve bü. 
. ...ı: •·- rıtany M bu··ynıtu··ıuyor z;Jcll' ""lldll tak' anın ısır.da, Hindis-

çll O' ~: ıp ettiği siyasetlere baka. Deniz Ticaret müdürlüğü tarafından 
'~ ... i~gal edilen Gala tada Rıhtım üstündeki 

' Sar eger bü "k B • b · bina ihtiyaca kati gelmediğinden bu bi· 
ati' & gibi . • yu rıtanya an erı nanın arka kısmı trasasırun üstüne yc-
cııY: S •ını§ ! demiAtik 

l 0n l'rl • ~ • niden birlcat ilbesi takarrilr etmiştir. 
~ I "lı, onu ısalJe~ anlatıyor ki meğer, Bu kısmın inıaabna ay batında ba~la· 
etı :ı ~~ n aczınden ileri aeliyor nacaktır. 
et~- A ~~~~~~~~~~~~~ 

.. Iar a • ~ K 1 .. 1 Ç 1 .. 1 K 
1~ t()aternı:;:dıdeye rabbim güne! '--1 '--1 

f/ı Şu doıırn . H A B E R L E R 
İl }'~ l:Örıuııı U§ Uyur yılan uyanma· • Belgrad elçimiz Ali Haydar dün 

A.kııı • • • 
~ t \>e 
-. 1 ı \>e t •

1 
:Zeki adam baıka, kur-

•. lll ek" birb: 1. 44~~ ar adam yine batka
ltitıe k ıı;:_,c;,, t:Kı>enyu. uunıarı 

t11 d lrıgili~ .arı!tıranlar olur. 
bıl d e§il, hil:ı:~a.aetj asla akıllı, zeki 
c ll', ıa, kurnaz ve hilekir-

ı11 8\tg" 
~tl unun • 
~ 1Ra b k gıyaset alemindeki her. 
) o l>o]j~ ınız. lıte, o diplomatlı1< 
~~~hu hkacılıklar yüzünden dün 
ı.:~İttı o] ale gelmiştir. Asrımızda 
"''qtı• an ln ·ı 
' 1Yetin· gı tere, kendi siyaset 
ı~ d, haı.1 de ba!ka devletler için 
., "d ıne k l~. İpJ0nıa 80 ınuttur. Bu sebep-

Ankaraya gitmiıtir. Birkaç güne kadar 
Belgrada dönecektir. 

• tktısat Vekili Cem Bayar bugUn· 
ler içinde ıehrimize gelecek ve buradan 
.,_... ... w.Lt\&A\ııJ (tl\&C:\..Cl\'"-1..i.• 

• Hayvanları koruma ccınlyeti, Be· 
tediyeye milracaat ederek merkep, at 
ve kabrlarla yük nakledenlerin, yükleri 

indirdikten sonra yorgun hayvanların 
sırtına binmelerinin men'ini istemiştir. 

• Temmuzun on be§ine doğru 25 ki• 
şiden mUı:ekkep bir Yugoslav talebe 
kafilesi şehrimize gelerek tarihi yerleri 
gezeceklerdir. 

• Yeni maliye teşkilat nizamnamesi 
Vekiller heyetiı;ıce tasdik edilmiştir. 
Bugünlerde Vilayete tebliği beklenmek
tedir. 

Türk spor kurumu bn§kam gene
ral Ali Hikmet Ayardem, iki gün 
evvel bazı İ§lerin halli için kuru
mun genel sekreteri Nizamettin 

Boğazların tahkimine dair teklifi. 
mize karşılık lngilterenin ikinci bir 
teklif çıkarmış olması matbuatımız 
da şiddetli tenkitlere uğramaktadır. 

Kır~nla beraber Ankaraya git· M lYı'ltecawDz 
mişti. OıngDOD~ ~DlhlnlDye~O 

Gerek general, gerekse Nizamet y N d' b b" k ts' l'k . . un us a ı, unu ır neza e ız ı ·. 
tın bu s~bahk.ı trenle lstanbula av· ten tle başka bir şey addediyor: Ingi. 
det etmışlerdır. lizler bizim emniyetimizi baltalamak 

Türk spor 1.."urumıı kıymetli genel ba~ 
kan Gen(:Tal Ali Hikmet Ayardemin 

gazetemize hediye ettiği son 
resimlerinden biri 

Co .,rafi 
tetkikler için 

Çek Alman 
üni versi leli a eri 

Jreldfler 
Memleketimizde coğrafi tetkiklerde 

bulunmak üzere Prag ve Berlin üniver
siteleri talebelerinden kalabalık bir 
grup şehrimize gelmiş, talebeler Galata 
saray lisesinde misafir edilmişlerdir. 

Talebeler bugün üniversite coğrafya 
şubesi doçentlerinden Ahmet HulQsi 

ve son sınıf talebesinden Nureddinle 
beraber şark vilayetlerine hareket edc:
ceklerdir. Bir ay silrecek olan bu seya· 
hat, Samsun, Amasya, Tokat, Sıvas, 
Erzincan, Erzurum, ve Van üzerinde 
yapılacaktır. Dönüşte Kara, Beyazıt, 
Ardahan vilayetlerine uğranılacaktrr. 

için projemizin maddelerine teker te 
kcr ıtiraz edecek yerde toptan yek\ln 
bir projeyle ortaya çıkmışlardır. 

işte Alontrö konferans1nı müşkül 
7cı7an nokta, bıı mütecaviz lngiliz zih. 
niyetindedir. Eğer lngiltere bu zihni. 
yet ifacrinde ısrar edecek olursa o 
halde kendi emııiyetimizi kendi kendi. 
mize te.-;is etmckfmı ba~ka yapacak 
işimı.: k.almaz. 

oırıı~non~ pırcnesn 
nşnmn~e S9JeDme~ R 

lngiliz teklifinin ruhu. bizim do 
nannınnm yarısı kadar tonajda ve do 
kuz parçadan mürekkep bir donanma. 
nm Marmaraya girebilmesi merkezin. 
dedir. Yeni alacağımız ufak gemile 
rin de ilavcsile donanmamIZin tonajı 
75 bin tonu bulduğu takdirde, bir gün 
İstanbula karşı şu kuvvetlerin topla. 
rını "nizami bir §Ckilde,, çevirmiş ol
duğunu göreceğiz demektedir. Abiclin 
DAver §Öyle anlatıyor: 

lngilizlerden ~1 .. ·00 tonluk Kttvitı 
Elizabet dretnotu ile bch eri 1200 ton. 
luk 5 tane muhrip. Yahut 83,000 tonr 
luk N elson dretnotu ile 4 tane muh
rib. 

Fransızlardan 26,500 tcmlıık yep. 
yeni Dötıkerk muharebe 1.TUvazörü 
ile bir tane 7000 tonlıık biiyük J...-rııva. 
,,.a, vu ~l ta.>UJ ,_;ı...tı>. Yahut ıyal-
nız Dönkerk ile 8 tane muhrib. 

ltalyanlardan: Tecdiden tamir e. 
dilmekte olan 21,5(JO ton7!1k dretnot. 
larcla.ı birile Kondotierri sınıfı 42 nıiZ.. 

den fazla giden 5000 tonluk iki kru 
vazör ve 5 tane mtıhrib. Yalıııt yeni 
yapılmakta olan 35,000 tonluk miifhiş 
dretnotlardan birile ~ tane muhrip. 

Almanyadan: Beheri 10,000 tonluk 
iiç ccb zırhlısı ile 6 tane muhrib,· ya. 
hut yeni yapılmakta olan 26,000 ton .. 
luk bir dretnot i16 6000 tonluk hir 
kruvazör, 5 tane mııhrib. 

~llill hir d~~ık, Politikacılık,, söz 
~~~İ:ted ıg~ ınanası da, efkarı 
~il· .e

1
: dupedüz düzenbazlık, 

• Sovyet Rusyanın yeni ticaret mü• --------------
Sovyetlerdcn: f!3 ,000 tonlıt1c bir 

dretnot (yeni Franmz salnameleri Rıt$ 
drct>ıotlarının 26,000 ton olduğunu ya
zıyorlar), 1900 tonluk bir k"TUvazör, 
7 taııc muhrib. Q l<:ı ılr) 

~i? ~kara l e ... ~! olmu§tur. 
y a kaınat idare edfür 

~il'' .. .. • 
Cc 'kil f' l 

..1 /\,. oy e ıöylemi-. • 
'il~ 'CQ b• 'S'' 

t 1" ~ 1t31Qlıt rıl; z:cunan içinde bütün 
ı 1t bı atmak rnü k"' d"' U o , ~a m un ur. . 

OJJ f' ~ıl~ l'llan zarfında insanların 
.1 ~ Ilı cJd 

,,-vİ1_·, t elk"' atmak da kabildir. 
-~el arı um • • • 

l1~ umıyeyı ılelebet 

p ,1 ) 't 'l'n ctrıın ihtimali yoktur! 
' ' cının ın ,, 
tJJ' 'd · takat h unıu yatsıya kadar 

li' )'aı d eyhat ! Kurunun ya. 
J -~ 'h~ d la Yanıyor. " ~ı, a a'Ve · I "1. r ker resınden sonra Bo-

iiÇ \Jl>I~ eınl>eteai? .. 
~ ~· l'ae, de· .. ı 

,~ l 
1~tt ı'ht• gı Yalnız müsterek 
~ ıınat' ~ 

messili Ossinof §chrimize gelerek vazi• 
fesine baılamıştır. 

"' Alman bandrralı Erlih vapuru bu
gün 400 seyyahla limanımıza gelecektir. 

• Havayollan idaresinin posta tayya· 

releri satın almış olduğu f'abrikanın bir 
mümessili dün §ehrimize gelmiş ve tay-

yare ile Ankaraya gitmiştir. Mümessil 
yeni satın alınacak tayyareler için gö
rüşecektir. 

• Türk Hava Kurumu Ankarada 
44000 lira sarfile büy'!k bir paraşüt ku• 
lesi inşası için münakasa açmıştır. 

• Erna Rutichanser ve Mari Kuhn 
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GW>c6in .8 ıı.l~ı 
JD 42 

oto 
,_ :?,40 12,19 16,19 19,42 21,42 2,22 
t~o 6,59 4,37 8,37 12,00 1,159 6,41 isminde ik tisveçli kadın gazeteci yaya 

olarak Bulgaristana kadar, Bulgaristan• .~~l!!!!'i!'ı!'.ız!l~!m~~~~~~~ 
dan da vapurla şehrimize gelmişlerdi. GEÇE!ll SE!'\F.: mrGON NE <>LDUT 

tki kadın buradan yaya olarak dönmek DUnkU maçta Atına muhtellt1 1stanbulu 
3-1 yenmiştir. 

istemişlerse de kendilerine müsaade c• Bulgar kralı Borts Bulgarlstandakl bütün 

dilmediği için dün akşam ekspresle Sof- styast pıı.rtılert ltı.ğvetml~Ur. 
yaya gitmişlerdir. 

B ı maddeyi biz, ancak şöyle kalntl 
edebiliriz: 
Boğazkırdan bir def ada so,yısı beşi te.. 

cavüz etmemek iizcre 15,000 tonlu7.: ge. 
mi geçebilir. Boğazlardan Türkiye. 
nin hususi nıii.saades! olmadıkça 7500 
tondan biiyilk g~mi geçemez. 

Abidin Da\'cr, lngiliz tekHfindcki 
"Muharebe olur da Türkiye bitaraf 
kalırsa istemediğı takdirde Boğazlar. 
dan muharipleri geçirmez,, tezinin 
Türkiyeyi bir harbe sürUkliyebileceği. 
ni yru ıyor. Şöyle bir faraziye yürü. 
tüyor: 

lngiltere ile Sovyetler harb halhıw 
dedir. lngiltcrc denizde T..'1wvetli ol. 
dıığu için, Sovyetleri Karadenizden 
vurmak istiyecek, bize, Boğazları a. 
çınız, diyece7ctir. SovıJtelcr ise kat. 

~ l'fı klll'f ınden, milletler fÖY 

.:. d:~~~~~~;~~;en;,::;:,:: j E S N A F ,,.~ . ' C İ 1 
,,1 urıııdı keınıeli ! - ( Y -

~ lYA·NO) L----------=---------v--------------------------------------------
ıJI ~~ ıt"~=~u grev RaPm,~~!~~!h~'~' .. ~~~,~~~ktup~~ -~~.~~~rt .!1;~,~.~~.?,,~tckr!~!.~~~~ 

cı lo - deniyor ki: işe başlıyacağı yazılmış olduğu halde, kendisi istirahati 
_,,$ ~, tlc..: • kavalad k' 

ıb" 'lıııt~ •u' l§lcrin b a ı grevci tütün "Şirketihayriyenin emektar memu~larından birisi gc- biter bitmez derhal vazife başına davet edilmişve hastalığı 
e Uıı.ı, krtrıct b c aşlaını§lardır. Orta~ çenlerde hastalanır. Salahiyettar makamatın havalesile geçmediği halde çahşmağa icbar edilmiştir. 
t' ~ı~r:lcrc ait .~l~nnıakıa beraber, ko• yapılan muayene neticesinde kendisinin dört ay istirahat Koca bir §irkete böyle insafsızca bir hareket yakış:r mı? 
... t' ıı ... -oqalı: • tutun i• ·1 . . · 

o•· • "lll~ ıçirı t . :cÇı erını kan§ıkhk halinde tedavisine lüzum gösterilen bu yevmiyeli memura, HABER - Biz hlldiseyl yakından biimediğımiz içın 
itı' ~altı tı.ır. cşvık eden vesikalar bu· Heye.ti sıhhiye raporuna rağmen, verilen bu istirahat, İ§• !azla bir şey ilave etmiyor ve Şirketihayriye gibi eski bir 
'1 t lt...,.alad !etme encümeni müdiranı tarafından böyle bir istirahat çok müessesenin, emektar memurlarına bu kadar insafsızca 
~cJf a 

12 kişi tevkif etmiştir. görUlmU§ ve yarı yanya indirilmiştir. Heyet raporunda, davranacağına da inanmak istemiyoruz, 

iyyen açmaymı:;, talebinde buluna<' K.. 
lardır. Biz ne yapacağızf Israrların. 
sonu tehdid, tehdidin sonzı harb ola_ 
ccılctır. Boğazları açarsak Sovyetlcr. 
le, cıçnuızsak lngilizlerle harbctrrıc1' 
mecburiyeti karşısında kalacağımız 
muhakkaktır. 

lngilizlerin teklifi, son şekli ile M 
bizi böyle fena vaziyete düşürcce'TC 
mahiyettedir. 

Bu madeyi biz ancak şöyle 1mbuı 
edebiliriz: 

Harb zamanında, Tilrkiye bitaraf. 
kcn Boğazlar bütihı mu1ıariblere kat. 
iyycn kapalıdır. 

Abidin Dfıver, şu iki maddeyi de il&.. 
ve ediyor: 

Harb tehlikesi karşısında Türki11".
keyfiyeti ilan ittiT~ten sonra Boğazlar .. 
dan harb gemilerin; isterse geçirir, is .. 
temczse geçirmez. 

lngiliz projesinde "1~ğı ile yedirf P, 
sapı ile göz çıkarma7;,, kaln1inden bi11 
madde daha var. Boğazlar mııka1·c. 

lcnamcsi bfltihı Cil.-idler tarafından 
''sürati milmkihıe ile,, trısdılc ve teatı 
cdildi1;tcn sonra meriyete girece1:m~lı 
"Sür .ıti mümkilne,_ ne dcmekf 

Bir misal: Fransa ve Sovyctlct. 
arasmda imzalanan dostlu1; pa7:tını 

Fransa tal.-ribcn bir sene sonra tasd'K. 
etmi§tir. Boğazlar mukavelesi ise, 
beklemeğe tahammülü olan bir dost. 
luk paktı değil, bir devletin emniyet 
ve müdafaasını tamamlıyacak olan 
müstacel bir nıuahedcnamcdir. 

Bu maddeyi biz ancak §öyle 1.abuZ 
edebiliriz: 

Boğazlar mulcatıelenamesi 1mzalıııı_ 
dığı gfüıdcn itibaren mcriyete girer. 

M lYl al lnı <e(ğl ® 
lQ>@tğ~ fiil o cal ır lfD@) ~ a o 

«;nkal~at~ U 
A&ım Us yazıyor: 
B.1ğazlar rejiminin deği§firilmcsi 

bir zaruret olduğıı bi.ttün devletlerce 
miıttefikan tasdik cclilir1:en ve bu re.. 
jimitı değiştirilme.sı için Türkiye hU.. 

1.Umetinin müracaat ettiği diplomatik 
vasıt,ı her taraf ta miilcafata lfrıJık bir. 
hareket oıaı~ak takdir cdilmcktey1:cn,, 
l'tfontröde toplanan yiiz bu kada.r do. 

legcnin bu mcscleıJi halledemeden da. 
ğılması çok hazin bir hadise olur. O 
va1:it bıt 1ıadise ar8tulusal mukavele
leri bir taraflı hareketler ile bozanla" 
cihan efl•an umumiyesi önünde 1ıa7:lı 
çıkarır. Onun için Montröde topla
nan devletlerin harin olduğıı kadar 
tehlikeli olacak olan böyle bir vaziyet 
ile karşılaşmamak irin mutlaka mils. 
bet bir 1ıeticeye varacaklarını ümit s
dcbiliriz. 

lHI lYı k lOı m ~\t n lril 
mlYısta~®D 
~alcgD'ff®S>D 

Açık Sözde Ergökmen yazıyor: 
Emrivakilerin alıp yürüdüğQ ''O 

her cmrivakiin bir istil~Uilı (inüne 1 .. a. 
tıp gBtürdüğü bir devirde daha çok 
sabır göstermek, bize yersiz göriln. 
mckteclir. Ve Boğazların askerce hı. 
tulmasına hemen başlamak bugün "n 
§artları altında 1ıiikUmetin mii.stace1 
bir vazifesi olmu.ştur. 

KlYIYV®~® ~~ırşo 
saıw~o$n~Oo~ 

Tan gazetesinde Yusuf Zıya yazı. 
yor: 

Komşularımıza neza1:etcn hatırlat. 
sak mı1. Ev sahibiyiz. Yabancl. 
ların bahçe kapısına değil, kendi cvL 
mizin kapısma dair konuşuyorıcz. 

l!cm o kapıya ki, çok zayi/ zamanı. 
mızda bütün dünyaya karşı onu f( 1, 

ba§'lna lro.pamıştık. A7alerıizin dalga
ları g!bi e§iğinde Türk l•am a1:tı! 

.Duna öyie yeiiyor ki: Bıı mcv::ıı 
üzerinde daha fazla konuşmak, val1 ::: 
hakka karşı değil, kuvvete kaı §ı ela 
bariz saygısızlıktır. 



Boğazlar konferansı 
( 8Qf tarafı I incidt>.) 

dnn geçerek Akdenize çıkacak, orada 
icabında harp edecek ve ıııkı!pnca Boğaz 
lara kaçacak, fakat kendisini takip ede· 
cek ve ooıka bir devlete mensup donan· 
ma Boğazlardan geçemiyecektir. 
M.ırah'1aa hcyd m~ze aı mat 

Berlin. 11 (Berl!n radyosundan) ,..... 
Türk kabinesi dün akşam Boiazlar me
!elesini tetkik e~miştir. Sirasi mahafil• 
den aldığımız malumata nazaran. kabi· 
ne M'ontrödeki TUrk murahhaı heyeti· 
ne yeni ve çok mühim t~limat gönder· 
miştlr. 

ı:c:ıya 1 e mUnterlt 
mUzakerc mı 1 

Montröden gelen bir habere göre, 
ltalya ilerde Tilrkiye ile münferiden 
ve Montröde kararla~tınlacak eıaslar 

dairesinde Boğazlar meselesini müzake 
re etmek nlyetltndedir. 

DUnkU m i'zakoreler 
Boğazlar konferansında faaliyet bü-ı 

tUn hararctile devam cdıyor. Evvelkı 

giınkti umumi toplantıdan sonra paza1 • 
teiiyc: tekrar toplanmağa karar veren 
heyetler, şimdi hu!'usi temaslar yap· 
maktadır. 

Bilhuaa büyük devletlerin murah· 
haslan daimi hu~usi görü~meler yar,
mı~lar ve Dışbakaıumız Tevfik Rilştil 

Araş, muhtelif murahhaslarla ardı arası 
kesilmlyen te:naılarda bulunmugtur. 

İngiliz murahhas: Lord Stanleylc Sov 
yet hn~murahlıaıı ve hariciye komiseri 
Litvinof uzun bir huıuıt görü~me yap· 

konferansının Boğazlan tahkimle neti• 
celeneceği kanaatini ileri sürerek şöyle 1 
yazmaktadır: 1 
'Şüphe etmemelidir ki Akdeniz anlaş· 

ması ancak Boğazlar işinin hallinden 
sonra temin edilebilir. Ve bu sayede Av· 
rupımın en nazik meselesi halledilmiı 

olur.,, 

Fransızca "I4enformasyon,, cazetcsi 
Almanyanrn Krup fabrika11 mümeıısii" 

lerilc Ankarada Bqğazların tekrar aakC"' 
riJc~tirilmcsi etrafında bir anla§ma baş• 
langıcı imzalandığını yazıyor. 

Fakat bu anlal}ma mucibince askeri· 
!eştirme işinin tamamı değil, baırsının 

Krup tarafından yapılacağını ve harp 
malzemesinin sndece bir kısmının onlar" 
dan satın alınacağını anlatıyor. 
Romenya habıncoı lst fa mı 

ed c2k ? 
Pans 1 ı - Bilkreşten gelen haber

lere göre Romen kabinesinin istifa ede
ceğine dair rivayetler dolaşmaktadır. 

Bu şayialara sebep Romen hariciye na· 
ıırı Titülesko ile Başvekil Tatarcsko 
arasında baıı fikir ihtilaflar• mevcut ol
masıdır. M Titüleskonun Montröden 
BUkreşe avdet etmesinin de bu mesele 
ile alak:::dar olduğu söylenmektedir. Ro
men kabinesi fevkaUidc bir toplantı ya· 
parak vaziyeti görüşmüştür. 

Arap mahallesi 
dinamitie uçuruldu 

mı§lardır. Bundan birkaç gün evvel, Filistinin 
Bu hususi gö:ilşmclcr, yeni umumt portakallarile meşhur Yafa şehri, kor-

içaimaa kadar daha pratik ve elverişli lcunç patlamalarla sarsıldı. İngilizler, 
mahiyette görUlmektedir. Yahudi düşmanı Arapların ıığmdığı 

Diğer taraftan Romanya murahhas mahalleyi din~mitle atmışlardır. Ara{l"' 
heyeti reisi Titüleı:ko "Boğazlara ait lar, buraya hakiki bir mukavemet istih. 
aebeplerden dolayı.. BUkre;e gitmiştir k!mlan kurmuş buhınuyorlardı. 
Hükumeti ile görü~eccl:tir. 1 Qaha evv;lden mUnadi\eı çıkarak in· 

1nglliz heyetlnden Londra~ giden filak olacağını. hcrkeı;in kaçması tazım· 
murahhas da Rendcl'dir. Fransız ba~- geldiğini haber vermişlerdir. Fakat. son 
murahhası da Parise ı:ltmi~tir. mukavemet mevkilerini terkedcrck ele 

Fransız a•anaına göre! geçmek istemiyen bazı vatanperver arap 
Havaş ajansının Montrö muhabiri va• lar. mahalleden dışarı çıkmamışlar ve 

ıiyeti §Öyle hlil:lsa etmektedir: e\'lcrle birlikte uçmm)ar<lır. 
"Boğazlar konfe:ansı, i~lerine devam B!Sylclfüle bı.:rltava edilen mahalle, tn· 

iı:in ihtilaflı meseleler hakkında muht('9 giliz askerleri ta rafından iha ta edilmiş 
lif hUkfunetlerin vııziyet almalarına ka· hulunuvordu Resmimıı, bu müthi~ 
'hf beklem~k mecbyrfyetlnde kalacak· "tedip., hareketi esnasında Arap mahal· 
tır lesinin yandığ·nı ve muhasara eden tn· 

M. Titülesko, Bükre;e hareket etmiş giliı askerlerinin faciayı ıı;eyrettiklerini 
tir. İngiliz dekgesf M Rendell de diln gösterivpr 

akşam İngiliz kabi:-:C'si azasile görU~· --------""""'"llll!!'!"'l""-~'"""''!""'I'~· 
mek üzere Londraya citmi~tir. M. 
Renticll, pazartesi r,ilnll saqahr yeniden 
Montröye dönecektir. 7.ira, umumt iç· 
timal:ıra pazartesi gilnli y("n!den bı!vla" 
naca\:ur. 

l<'ranı .ı ba~:nurahhası Pol Bonkur 
M l ltvlnof ve Stanley ile mUH\katlar 
da hı.ılıınduktan noııra bur.;ün öğleyin 
Parise harel:et etmi~tlr. r.I. Stanlev, tn
gll!r hUkOmetlnln. r.erelı: yaktnsarkta 
gerek ba!ka taranarda. mrntakavf pı1kt" 
lar mUmıil:rinio irtibat ıerbcıtislnl kat' 
lvyen rrıonctmek niy<'tindc olrnadıj!ır.· 
d1n M P 1 Uo"ktıru Malfimattıır etmiş 
tir 

Yunanistan 
Bir seneye hadar 

te.mon1un n1iieelıhe1. 
ohrcah 

Atina, l l (Husu&i) Baı.ı 

Y nnan gazeteleri, Yunanistannı 
ıukeri noktadan zayıf oldu~nu 
yazmı~lardır. Bunun üzerine, 
Metnksaı; beyanatta bulunarak 

;Kazanan numaralS 
50 000 50 Ura kazana11IB 

Son Posta'ya 
Oynanan mUtaaddlt 

oyunlar 
Ve bir " cürmü ~ 13379 19433 6789 ı5017 , 

11472 199a4 273w9 3~46 1 

17745 23652 1906:~ t3ZS6 v-maltl.m ! ,, ı 
Son Posta refikimizin Anadolu j 

muhabirleri çoktur. Fakat bunların 

baısmda merkezdeki idarehancde bir 
Bay Makas oturur ve işleri top yekun 
idare eder. 

Yani, açıkçası: 
Anadoluda çıknn gazeteleri Son 

Postacılar okuyyp makaslarlar. UstU. 
ne d~ .. Özel aytarımııdan,, yahut 
"Hususi muhabirimizden,, diye yazar. 

!ar. 
Bundan bizar olan "Bartın .. gaze. 

tesi, Bu refikimize gönderdiği bir 
nüshasım ona mahsus olarak uydur. 
ma oir haberle tek nfüıhıı bastırmış. 

Bay Makas gene harekete gelmişti. 
Bö~ılellkle Son Postanın lBBrtm ö. 

zel ayuırı ve Huauaf muhahirll) gar;e. 
telerde ve a.ğtzll\rde h1tylı lsUhza mev 
ıuu olduydu. 

Adanadn çıkan 'Tilrk SözU, de fl.Y· 
nı şaldldc bir oyun .. ıırkadaeımıza oy. 
na.mıetı. 

Bundan beş rıene evvel de, bir ısa 
bah gazetesinin Ba~ mnharrirı Tllrkt. 
yeyj alakadar eden ve kr.nditJlnden 
ba~ka ycı.lmz Uç kl§i tara.fındtın bili. 
nen hir haberi Yıdovada öğnınmlo, 
bunA dalr bir fotoğraf aldır. 

mıo, tstanbula ıelerek gaıeteıslnln 
lkincı tabı nUnhasını hazırlııtmı1't1. LA. 

Lira kazanan 

11286 
Sonu 86 ile biten r.·--- ıra!ar 2 

fer lira amorti alacaklardır. 

12.000 
Lira kazanan 

23900 
10.000 

Lira kazanan 

7340 
ı~tra 

1.000 
kazananlar 
19812 

kin Lu tkincl tabı piyasaya çıktıktan 500 llra kazananlar 
pek az ıonra Slın Posta arkau\ıı. 

şımı:z ayni haberlt- ortaya bir ikinci 19196 809 21982 223Ş5 

29127 
10108 

2383 
11709 tabı ç'kardı. ikinci tabı mevzuu olan g553 21420 9446 

haben dair karar Yalovada verlldlği 2.').'.) ll527 22072 
zaman Ya1ovada onun bir muhabiri 
yoktu Bunu acaba nasıl elde etti'! 200 lira "8Z803 nlar 

O zaman scylendığ• gibı eczası mat 22 53S l 38 ı 3 

buat knnuoundn değil, Türk ceza ka. 78R3 3190 
nunuııda tasrih edllmi~ bir şekilde r\e. 15Q61 15~36 

ğil her ha.ide.. Böyle hır ihtiın$.ll biz ı 6150 2971 o 
hiç bır ıaman ka hul edemıyec('ği1 5707 
Son ı•osta bunu na~ıı izah edPr? 

4557 
1006 

424 
4673 

1.5948 
7540 
9917 

19086 

28151 
6281 

21261 
6991 

HepPindea va2 ge1;tik: Son Posla. 100 lfra k8Z8U8018r 
nın ~ıkış sanU nPdlr' Sahah gazete. i58H 17251 8689 24502 25554 
si midir ? Öğle ı!'RZP.tesi midir? Ne o. J:o:ı?:ı ııo.:ıı , o.1a :ı1a v<tısı 
ne öteki! Dokuzda piyasada •. Bu tarı 19506 29951 16905 6ı9s 23450 
neşriyat dünyanın neresinde görül. 28999 21949 19721 9924 607 
mU§tilr1 Mesele, oUtiin cfkfm umu. 10418 19302 13652 2990 29365 
miye tarafından bir 'cürmü malflm.. 28240 ı 701 8732 2505 16231 
halinde anl!t§ılmıı.ı bulunuyor: Sabah 22839 17188 15794 21357 6097 
gazetelerini şöyle ~ir derme çatma o. 

5839 41 
kuyup havadisleri mücmel şeKilde ve 3871 17739 
külfetsizce çırpıştırmak.. 21535 1~341 

YUzU kara olan hu tencere· 17937 13451 

410~ 
019 

t24::l6 

10615 
6759 

225~4 

181:19 

- Kapağım, yüzün kara.. Oediğı 
ıçin bt; satırları ya71yoruz. 

Saym refildmiz. hC'le bir yol kendi 
hesnpiarını temizJ!yegörsUn d 0 ondaıı 
•mnra aleme l!madlarda buJunRun. 

lngiltere 
teminat verdi 

nız tam manaRilf' akşaJYI ~a.zetesi 811\kan andıaşm:ı9• (.ic vıc'ter yte 

yiz. Kimsenin hnvadisini "hususi,. ({arttıhkh yardım 
diye benlmscdlğimlı yoktur i k 1 d k 

DUnün bUtUn haherlertnden b~ka m S8 8 rl 08 S8 1 

bugiinUn ikiye, i.ı~ lrndar olan hava k 8 ht CH k 
dislerlnı de sıc:ı.ğı sırağms yetiştirip 
knrll<:1rimjzı lıer gün bir a:z dsha art 

8833 1591 llg2o 18S~ 
4990 13:~68 21662 4f:40 

190Gl 18510 20149 16446 

19377 8502 207~5 25~~6 
20~46 23830 144ti7 2?21 
18293 26019 
1267 
325 

10773 
689), 

9013 
247'.J 

1908ı:I 

2307u 
13600 
4117 

12347 
28741 
12564 

3232 
18690 
11753 

5301 
2558 
2034l 
l6751 
2108ı 

14404 
24629 
15130 

8891 
20857 

8927 
46~6 

14497 
8633 

ı fi!)()6 

9988 
16603 
23518 

7691 
12485 

4 
12938 
17623 

410 
3468 

11287 
242:l7 
l06ti5 

51)0 
29232 
27378 

2591 
7206 
376Ş 

26496 
196~ 

24906 • 4444 
25334 

5064 

18660 
ie33 

1 iM~ 
1573 

254 

-ı3s;S7 
1671 

2.5995 
ı~9 
ı3ıM 
116Q5 
Hl224 
12115 
9~4 

15076 

I 1676 

7983 
0491 

20024 

195'16 ı 
11083 
1S52l 
11610 

40 Hru kazannol 
ı.~U~i: 

20187 
583~ 

4!Jf)ıJ 

155~::. 

28001 
26003 
19048 . 
19793 
7303 
830 

9108 
8364 

1612 
11578 

150t! 
??.RfH 
i84'l 

115'>4 
l557"( 

619 
20347 
1991 0 
2004~ 

19121 
48::S 

\549"/ 
9566 
5741 
203;:; 
304:1 
~50()1 

ff>7'd 
9884 

2946l 
1627.) 

Dlöii 
147'..!2 
211574 

öl:? 
t:iııt>~ 

18102 
~9228 

13042 
3792 

23419 
9673 
4332 

16937 
29945 

24290 
6136 
1417~ 

3968 
16034 
94i 

18645 
2159:j 
84S9 

20327 
R069 
3281 

11456 
3:;13 

21671 
19010 

1:.36~ 

20141 
191.\71.I 
'Z4~57 

l!ll '!O 

17186 
25737 
17287 

6465 

li663 
17471 
18483 
21061 
4151 

165~ 
14!'>~ 

95~2 

8190 
6606 

261J\ 7 
22h14 
28813 

tli}37 
rn75!' 
:ntifl 

24:15~ 

7G12 

918 2S7ö:i 
13690 27066 
18220 2fıfl43 

2mm'"' 201H1 
4:!0814 6'til 
23671 ~fo8l 7 

M:-!0 '>R:' 
3072 14 "i : ~:~ 

9924 (!07 

ti4b 

15142 
240G6 
'22257 

6858 
6649 

29650 
18513 
8827 

23630 
25047 
ı oooıJ 
28584 

13818 
1 

Ol\Ol2d 

l 7ff20 
171~ 
15737 
l 0~24 
tSM5 
liiOS 
ıw21 

?.27f.! 
ı~:ıs1 
1 421 
28027 
2s11ıO 
ı~ufl~ 

174;-lS 
srvt7 
ı~56 

2oe>04 
7!?4S 
4, 6 
1011 

4(,t12 

'ngll'r.rcn·n muhıt c~et' 

Öğrenildi~ine cört tneiltcrenln mu· 
h1lefeti, muhtemel surette, bllhasım 

şimal Sovyct filosuna Eo~l-lardnn seı • 
best ceçi9 \•errr.ekten imtina keyf!yetin· 

- Yunanistan bir seneye k~ 
dar herhangi bir <lü~manm taar 

ruzunr. kı:ı.rşı kendini konıyncn 
rlerecede l:uvvetli olacaktır l 
ı\.,.rn;-:f r, 

ırmakla müftcMrı'~ 
1 füı. niçin iğbinırı mucip nlRun? 
1 lyl çalışan semcrc•sını toplar!. 

Londra, 11 ._ lngiltere harici} ..: 
neaareti ln1ıilterenin Akdenizde 
Bzdkan andlnşmaaı devletleri ilt! 
yaptısı lcar,ılıklı yardım mbaklıı· 
rını ınuhaf a:ıa edeceğini, Londı il. 
ma~lahatgüzarımrza bildirmi,tir. 

724ıl 

294!'Si 

19721 
10790 
7080 

230$7 11549 
246 14887"1 

27:J;{6 15870 

10418 

1ı599 
10085 
7!l~ 

4710 

de toplannıaktndır. 

Fransanın ve tngiltcremn Boğazlar 
kom!ııyonu mesel::tindc itt!haz ct~ikler; 

müşterek hattı h:ırel:et. umumt anlaşma 

1 ic:in bir en~el tc~kil eylcmiyeçektir 
J7r:ı'lsıı ve tn"lltere. tayyarelerin Bt." I 
fazlar !l~erı"dtn u~ıı"u rneselesindl' 
ôe müşterek hlr hattı hı:.rcket itt!hn7 
et:nl !erdir l.1 urahlıcıs heye~leri, Tü. k 
t"leftelerinden bu hususta daha kLfi 
teminat nlmamışlıudrr. P'akat, murah· 
l'-"s heyetleri, u:rla~mııva varmak için 
r ··:-et sıırhn• devam edeceklerdir. 

Nihayet, Fransız delegelerı gerek 
\' o.kınşarkta. gerek di~er taraflarda sul-

1 un idnr:ıesini temin için yapılmı~ m n· ı 
t ıkavi p:>lctlarla birihirlerine bağlı dev-
1 h:rin irtibat serbeııti~I hakkındaki tn· 
r 1 11ıı ncıktai nazarı t.izerinde M. Stanıe· 
• 'n verdiği terr.lnatı memnuniyetle kay

f' "t":'li!}lcrdir. Fran"t% delegeleri, BUyUk 
B·ita!'vanm mınt"!tavt anlaşmalardan 
b ~13eden 23 üncü madde üzerinde bir 
t•·1~ mayn varmayı arzu etmekte oldu· I 
ğıı l:anaatindedirler.,, 

Konternns tshklm kararlfa 
net~celont caktlr 

Yunan gazetelerinden Katimerfnf, 
blltUn müıktil!ta rağmen Boiazlar 

.... ı~-~-~·~ .............. .-.._.,.... ....... ...,_.....,. .................. 
, k. rk 

")tere, f 0 

sile mi 

osunu 
e ce t ·? 1 • 

LQndra 10 (A.A.) - Havas ajansın-, 
daıı: 

Siyasi mahafil. ami:allik dairesinin 
an vııtan filosunu Akdenizden çekmek 
karıı . ı ıı. hdihazırda Alman tehlikesinin 
halynn tehhkesinden daha büyük oldu
~unun kahul edilmiş olducu suretinde 
tefı:lt etmektedirler. 

Bu variyet. tablatile Akdenize gön• 
derilmiş olan c!iz'iitamların şimal de· 
rıitinc ı;:;ctirilmclcrini icap etmektedir. 

Ayni mahafil bu kararın ani ııurette 

verilmiş olmasının sebebi ingilterenin 
halya tarafından bugünlerde lngilterc-

ye b!r nota vererek anavatan filosunu Ak 
denizden çekilmedikçe ve İngiltere Ak· 
denize ait karşılıklı yardım itilaflarını 
feshetmedikçe İtnlyanın Montrö ve 
Brüksel konferanslarına iştirakten kat"i 
surette imtina edeceği bildirilmesinden 
endişeye dilşmilş olması olduğunu Hlive 

etmektedir. 
Pariı 10 (A.A.) - Eeho de Paria ~a· 

"" zetesinde Pertina:ıc., birçok gazetelerin 
fikri olan §U mütaleayı yUrUtUyor: 

'Fakat ttalya hükumeti, daha evvelce 
Almanyaya bağlanmış değil midir? Bu· 
nu birkaç güne kadar öğreneceğiz.,. 

Roma 10 (A.A.) Havas ajansı muha-

birinden: 
Siyasi mahafil, tngilterenin anavatan 

filosunu Akdeniı:den çekmeğe karar ver 
miş olmasını memnuniyetle karşılamak 
tadır. Bu mahafil, 1talyanm beynelmilel 
vaziyetin ayd•nlanması için zecrt tedbir 
leri andıran bütiln tedbirlerin geri alın 
ması lllzım olduğu iddiasını daima ileri 
sürmüş bulunduğunu ilave etmektedir 

lcr. 1 
Resmi Roma mahafili, İtalyan siyase· ı 

tinin istikbalde ne suretle inki~af edece
~i hakkında beyanatta buiunmaktan im-ı 
tina etmektedir. 

Bazt nikbin mahafil. ttalyanın yakın· 
da Libyadaki kuvvetlerini geri çağıra· 

ca~ın.ı: beyan etmektedirler •. /' 

Akdeniz hakkında incili% Fran 
sız misakının akfbeti ne olursa ol

sun, lngilteren1n bu kararı deği, 

mivecektir. 
Londra, (A.A.) - Havas ajnn 

smın diplomatik muh&birinin ıan 
dığına 11öre, F ranaonın ve Btiyü!, 
Britanyanın Akdeniz anJaşmalnn 

hakkındaki kararları ne olursa ol

sun Balkan memleketleri halen Ak 
deniz karşılıklı yardım ıtnlaşmala· 
rını idame ettireceklerdir. 

276~ 

100.\5 

28400 

3~34 17996 

HlndPnhurJ? hn1 

nuo ln~Utet 
iizerinde u 1·u~1 

' 9i 
Londro. 11 (A.A.) -

.. 1. ç · ı 1 • . d ~ bı.Jf soy ıyen orçı . un e•· 
. . "k"d b" 1 ·ı· toP nının ı ı e n, ngı ıı 

nın üzerinden geçmeaioİ f 

tenkit etmiştir. Fil ha kik•• il 
lon, daha geçnlerde ah~~i 
ye dolayısile yolunu dd 
mecburiyetinde kaldıÇ•"' 

1ngi1 iz k r a 11 rerek şimali lngilterenit1 
endüstriyel merkezlerixıİl1 

Danimarkah prenses- denuçmuştur. 

le mi evlenecek ? Terziler cemlf~~ 
Londra ıı (A.A.) - Resmt tekziple" THziler cemiyeti yenı ~dil 

re rağmen ısrar ile ortada do!a~n ıayi- seçim~ yapılmıı ve eski ı .
1 

alara nazaran kralın aamimt ve yakın 93 fazla reyle yen:den seı;ı 

dosttan kendisinin taç giymeden evveı Leh hariciye JJ 
OTlenıneal i~in ısrar etmektedirler. 

öğrenildiğine göre kralın etrafmdakrj Daozlg'd~ıci 
ler bilhassa Danimarka prensesi Alc:xan 1 Varşova, 11 - Beclt. }( 
drina Louıse ile evlenmesine taraftar· kalmak Uzere Danııge bat" 
dırlar. Prenses 2Z yaşındadır. tir. 
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~kftk1 Dııayait sahneDeırlınden: 

Babam dedi ki: 

o ğ o l'dl l1ifil 1 
Ben senin baban 

değilim! •• 
. Bu Yazıda okuyacağınız satırlar, 
•ııe uydurm b' h' .. . a ır roman ıuını ve· 
rırse . , unutmayınız kı kahramanın 
res . k nıı arımızdadır. 

G Recep, on sekiz yaıındadır. 
ençliğinin en ate§li günlerini ya· 

!ıyor Hayat d.... d . · ın ver ıgı erın ıztı-

~p henüz yüzünde iz yapmamı§·· 

1 
1.ıtırap ancak gözlerinin derinlik 

er· d k •I> e o unuyor. 

23 Se 
Söne &?nra babasını anyon Recep 

ılerıne f(>yle ba,ladı: 
se':° Babam ölüm yatağında idi. 
ir .. l'l~ ~ğırdılar. Gözlerim yqh 
l''"tı • 

otu l•tdim. Annem batı ucunda 
'ot ~Yordu. Babam iıaret ederek 
fu~~lcıanına aldı. Cok ya vat konu· u. 
h, ...._ Oğlum, dedi. Beo aenin ba. 

il de--·1· Ş gı ım .. 
drııı aıı~~ını .. Beynim patlıyor san. 
tak· Cozlerim karardı. Bayıla-

lım. O, devam ediyordu: 

littı~s~vet, ben senin baban deği. 
bab · ozlerimi iyi dinle .. Ben seni 
beı a.nı~an çaldım. Sen o vakit tam 
bir Yatında idin .. Güzel, ıevimli 
alttı ç~~ktun. Babandan seni satın 
tUll a istedim .. Vermedi. Birkaç 
Yay •onra çaldım buraya, Roman-

rum .. Babanı buluncaya kadar be· 
ni baba bil.. Söyliyeceklerim ~u, 

ben öldükten sonra sana kimse bak 
maz .. Diğer çocuklarım her teyi 
biliyor. Onun için ben öldükten 
sonra sen de başının çaresine bak, 
asıl babanı, asıl ananı ararsın .. Ba. 
banın adı Ali, annenin adı Halime 
dir. lıtanbuJda, Beyoğlu tarafında 
oturuyorlar. Baban çok zengindir .. 

Recebin gözleri dalmııtı. Bir 
müddet böyle kendini unutmuş bir 
halde kaldı. Sonra yavat yavaş 
canlandı: 

- İsmail ağa öldükten sonra 
orada kalamadım.. Annem .. Şey .• 
Yani lsmail ağanın karısı Pembe 
hanım ağlayarak benıd~n ayrıldı. 

Asıl hahamı, asıl anamı aramağa 

geldim. 
Sordum: 
- Nasıl arıyorsun!.. 
- Köprünün o tarafında, kime 

raıtlarsam soruyorum ama bir 
türlü cevabını vermiyorlar. Ben 
evimizi hatırlayamıyorum. Yalnız 
büyük bir konak olduğunu biliyo
nmı. Ama aradan seneler geçti. 
Zengin olan babam bugün belki 
fakirdir. Ne olursa olsun onu bul· 
mak istiyordum. Kimsesiz kaldım. 
Onları görmeden ölmek çok 
geliyor bana .. 

Recep altı ay evvel muhacir ola
rak Romanyadan 1relmİJ .. O.- 11ün· 
den fazladır lstanbul sokaklarında 
dolaııyor. 

- Kimsem yok .. Kimseden bir 
lokma ekmek istemiyorum. iki 
gündür ağzrma ekmek koymıyo. 

rum. Fakat açlık beni hiç mütees
sir etmiyor .. Ah bir babamı busam. 

lımail ağa Çerkesti. Çocuk ka
çırmağa alışmıt bir adamdı. Fakat 
sağlığında beni çok iyi besledi. Bir 
kaç dakika daha yaıaaa idi. Belki 
babamın adresini daha iyi bildire
cekti • 

• • • .: Cetirdirn 1 •• ,, 

ı Utkuıwd S • d' V d' R Serk .. u. u ııte ı. er mı. ecep babasını bulursa, bu yü. 
leri en gozleri hep beDde idi. Söz rekler acısı roman ivi bir son ile bi. 

ne devam ettı'. k ...._O • tece .• 
~rn, bak gene oğlum diyo. .. N ... 

t Saray Burnu Camh Köşk ~ 
111
1
1 Gazinosu acçıldıı ı.ı:.!..lı.~ 
İ ra için meze serbesttir. Rakı için meze gayet ucuzdur. BUtün ijji 
1 

:sı Rakı parası?.dır. lnhisar fiatına. Bomonti birası fabrika fiatma. 

1 Ça kö3kleri gezmek serbesettir. 1:
1
:1 

hl: =ı y, kahve 9 kuruştur. • a 

... Paz~r ızUnlerl NAŞİT HALiDE Hn 
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DAKİK.ZARİF 

• 
IS\liÇRE 

f1AMULAT1 
8111 k11oı A11Ar1Nız 

FlAfı UCUZ 

Plaj 1 

kostümleri 

J 

En son plaj n!bi~elcri emprime ke. 
tendir ve gördüğüniiz §ekilde ayrı ay
rı iki parçadtr. 
ı-~~~~~~~~~~~~-

Fakir kızın 
evlenmesi 

Yazan : Niyazi Anmet: 

410 sene 
100,000 

Belgrat 
145 sene 

evvel bugün 
kişilik ordu 
önündeydi 
evvel bugün 

Volterio kemikleri Panteoo'a gUmUldU 

Volt~rin kemikleri Panteona götürülürken 

Yüz bin kitilik bir ordu, üç yüz Herkes memmındu. Harp kaza .. 
topla lstanbuldan hareket etti. nıldı. Artık rahat yaşanacak deni .. 

Jlk bahar, bütün güzelliğini yeı yordu. 
yüzüne yaymıttı. Her taraf yet illik Fakat bu büyük merasimden 
}erle bezenmiı bulunuyordu. Bu. sonra Süleyman orduya fU emri 
nun için aef er uğurlu sayılıyordu. ilan etti: 

Orduya: - Seferden maksat Budinin fet. 
- Ekilmit tarlalara girmek, hidir. Asll harbe timdi bathyoruz .. 

hayvan otlatmak, arazi sahipleri· [Budin fethini 28 ağustos günü 
nin hayvanlannı almak yasaktır. okuyacaksınız.] 

e ri verild,t 145 sene evvel bugUn 
Buna ragmen öağlardan birkaç 

meyve koparanların derhal hatları On altıncı Lui kaçarken yakala. 
koparıldı. Bu felakete kadılardan narak Parise getirildikten sonra ne 
bile kurban giden vardı. tekilde mesul tutulacağına bir tür· 

• • :t- lü karar verilemiyordu. 
Muhakeme edilecek mi? 410 sene evvel bugün, 11 tem. 
Mesul olacak mı? 

muz 1526 da Sultan Süleyman mu· 
azzam ordusu ile Belgrada vardı. Bu heyecanlı meselenin müze.
Bayram münasebetile bütün m~- keresi devam ederken kimıe yarı
murların tebriklerini kabul eder- nın ne olacağını bilmiyordu. itte 
ken bir taraftan kalelere çıkılmak böyle bir günde, 11 temmuz 1791 
için iskeleler kuruluyordu. Şehir yılında, 145 ıene evvel bugün bü
alındrktan sonra sıra buralara ge- tün Paris halkı methur adamlann 
Jecekti. gömülü bulunduğu Panteona doi· 

ikinci gün şehir alımnıı, iş kale- ru akıyordu. Büyük bir merasim 

Bu knım pu"draya me'dyunum Jere kalmı§tı. Muhasara on iki gün vardı. 
Hayatnnda en büyük emelim daha devam etti. Duvar altında ka. Volterin kemikleri burada gö-

zılan iki lağamın birden patlaması mülecekti. Milli meclis, Fnnıamn 
mesut bir yuva kunnak arzusu idi ile açılan gedik, sayısız askerin hayati mcıelelerini müzakere ve 
tabii fakirim beni her erkek ala. hücumuna uğradı. bir karar vermek için çalııırken 
mazdı tesadüf en parfümeri mües- Beş yiiz muhafız idam edilmi~ti. yurt dışında yaşamağa mecbur ka· 
sesesinden bir esans almak istedim Veziriazam, Süleymanı büyük bir lan ve f ransada bulunduğu müd-
tesadtif olacak bana NECiP Bey debdebe ile karıı~adı. Kalenein detçe de bir mülteci sıfatile yaıa-
yag"' 11z kremini verdiler mu··eC"eoese f th' ""d · · · b ~ e ı muJ esını getıren İn altın yan Volterin kemiklerini Panteona 
yalnız bu kremi kullanmaklığnnı mükafat aldı. Kumandanları sevin gömmekle halkın hissiyatını yalış-
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. direcek hediyeler dağıtıldı. tırmağı dütünmüştü. 
~beeWmç~remdebkpem~lik~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

fevkalade değişiklik gördüm mü
temadi üç senedfr NECtP Bep kre-

mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmakhğıma rağmen iyi bmyor. 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

11111ıınttııtt111ıırıı1111ııııtt11nHır1111nııttN11111ııııınruıımırr11mı1tttı. 

Glandokratin 
DEMEK 

Ademi iktidarın 
devası demektir. 

Profesör Steinach ve Brown Se 
quardm mesailerile elde edilen 
mühim bir keşiftir. 

Her eczahanede bulunur. 
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RADYO 

1 S TAN BUL: 

SiNEMALAR 

BEYQ(',LU 

HABER - J\lqam Poıtaıı 11 TEMMUZ - 1935 ~ 

ıs, dana mualklsi (plak), 19 haberler, 19, 
15 muhtel!! plaklar, 19,30 çocuk saau, hikA
yeler, 20 Kadıköy hıılkevi koro heyeti. pr<>
fcsör HulQ.sl Okten idaresinde, 20,80 atUdyo 
orkestraları, 21,30 ha.berJer, Saat 22 den 
sonnı. Anadolu ajanamın gazetelere mahsus 
havadis .servisi verilecektir. 

TURK 
HELER 

CPE.K 

ı Program.mı blldlrmemıotır 

ı Sevmek yaaa.k mı ve 
HoUvut eğleniyor 

' KarIJD beni aldatll's& 
Bugünkü maçta 
Takımımız nasıl bir netice alabilir?! 

V l YANA: 

17 ,55 gramofon, 18,85 mualk1 konu§Dlası 

ve ml.saller, 19,05 konUJm&, Amerika zen• 
ellerinin §&?'kılan 20,05 haberler, hava rapo
ru, spor, edebi yaym. 20,45 piyano kon!leri, 
21,25 seyaha.t konll§mam ve aeyaha.t mu.ıki· 
af, 22,45 m.llmlere dair, ha.berter, hava ra• 
poru, 23,15 koro konseri, konU§ma, askeri 
muslld, 1,05 eğlenceli musiki. 
BE B L t N: 

SA.RAY 

f'U.J.)l:t. 

TAN 

ŞIK 

{türkçe) ve Donanmada 
cinayet 

ı Pa.rfa earan ve Kızıl ova 
a GUzel günler ve MeçhO.I 

kuvvet 
ı Çalmmı§ qk ve Stlldyo 

çılgnılıklan 

ı Hava kahramanlan ve 
Fakir blr dallkanlının 
hlkA.yesl 

ı Korkunç canavar ve 
O~rada yangm 

A.LKAZAR ı Vahşilere hücum ve 

Dün şehrimize gelen Yugoslav milli 
takımile ilk karşılaşmayı bugün yapıyo· 
ruz. Bizim B milli takımile yapılacak 

bugünkü dostluk maçı tamamile hususi 
mahiyette olacağından verdiği netice 
beynelmilel federasyon tarafından tes
cil edilmiyecektir. 

Pazar günü yapılacak beynelmilel 

Ondan sonra misafirlerimizin sahaya 
olan yabancılıkları, bugün kendilerini 
yormadan yani gevşek ve bütün ihti• 
yatlarile - ki dört kişidir - oynaya· 
cakları gözönüne alınırsa B milli takı
mının A milli takınundan daha iyi neti'" 
ce alması ihtimalinin ne kadar kuvvetli 

1c1r· 
olduğu kendiliğinden meydana çı ' 
Ustelik bugün oynayacak gençleriıı ~ 
milli takıma seçilmedikleri için biİ5~ 
tün kendilerini göstermeğe çalışacll 
n da ayrı bir avantaj sayılmalıdır· 

0 
, 

Kısacası Yugoslav milli tak1J11l f ~ 

17,05 kangık yaym, 19,05 spor, gramofon, 

19,45 karı§ık yaym, 20,50 günün akisleri, 
haberler, 21,115 operakomik yaymı, 23,05 ~ 
"T& raporu, havadis, spor, 23,815 Lypz1gden 
naklen eğlenceli yaym, 1,05 dans havalan. 
BUDA PEŞTE: 

Fantoma geliyor 
ı A§ka tövbe ve Neron ŞARK 

ASTORYA ı Vatandll§ stllh b&§Ina, 
Gizll define ve Morg 
sokağı clnayet1 

OUMURIYET ı lki yüzlü kaW ve Şafak 

müsaba~ayı şimdi bir yana b~.rakalm~. Yelkencilerimiz 
Ve bugun oynayacak takıma goz gezdi• 

he yokki çok kuvvetli bir takımdır~ 
ğer Balkan devletlerinden daha ktı ~ 

li olmaktan başka bir çok Avrupa 
krmlarını da geride bırakacak bir le•~ 
liyettedir. Biz bunlara karşı arka ~ 

18,45 kon.ser, 20,05 konferana, 20,815 gra.o 
moton, 22,15 komedi, 22,85 haberler, piyano 
ve pn kon.1er1, 23,20 çlngene mualklsf, 24,lCi 
cazband takmu, 1,05 aon haberler, 
B ti KB EŞ: 

yolu 

lSTANBUL 
ı Ninon ve Ta.nan geliyor 
ı Kadm ne yapsm ve 

Topogan 

• Alibaba (türkçe) ve 
Zincirli mahkQmlar 

relim. 
Yeniden davet edilen oyunculara gb .. 

re bugünkü takımın: Mehmet Ali, Fa· 
zıl, Faruk, Esat, Lfitfi, Cevat, Rebii, 
Haşim, Ali Rıza, Naci, Necdet şeklinde 
çıkması muhtemeldir. Bu takım hiç de 
zayıf görünmüyor. Böyle bir hattın 
Hakkınız, gayri mütecanis, ve kuvvetli 
üç elemanı hasta ve formlanm nisbeten 

18,05 askert muslld, 19,05' radyo orkestnw 
konferans, 20,25 konserin devamı, konferans, 
21,20 dans musikisi, 22,85 haberler, spor, 22, 
M konser, 23,50 trannzca ve almanca ha• 
berler, 24 haberler, 24,05 gramofon, 
P AB t S (P, T, T,): 

ı Voronzotıarm esrarı 

Kadın avcım 

KEMALBEY ı YUzU damgalı 
ÖlQm maakesl 

ve de olsa kaybetmiş bir milli takım hli• 
cum hattından daha iyi it görebilmesi 
çok muhtemeldir. adam ve 

17,05 gramofon, 18,05 konu,ma, 18,20 ,ar 
kılar, 19,815 havadis, 20,40 karı§ık yaym, 21, 
05 kontl§ma, 21,85 opera yaymı, 
BOMA: 
19,05 eğlenceli yaym, memleket yaymı. ya
bancı dillerde konu§Dla, 20,05 eğlenceli mu
slld, !ranmzca haberler, 20,515 Yuna.nlstan 
için yayın, havadis, seyahat haberleri, 21,45 
komedi: Saadet kapısr, 22,20 opera parçala• 
n, 24,05 hayaclls, tngtUzce haberler, sonra 
dans musikisi. 

Otobüs alınıyor 
Ruhsatiyesi alınmı§ kullam§h 14-16 

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

desi Rus benzincisi Civan Ali 

ıZA Yl - 934 senesinde Alqehir 
ot.ta pı~kt bind~n aldığım şehadet

amemi zayi ettim. Yenisini alaca. 
ğım eskisinin hükmü yoktur. 

Akşehir orta mezunlarmda:l 
18 Süleyman 

KADI KOY 
Sl1RETI'A J Bir gecenin akandalı ,.. 

JıllJd Mavz (ıdnema gece 
bahçede oynar ve birer 
dondurma verlllr) 

ı ~tan korkma 

OSKODAR 
ı programını bildlrmem1ft1r 

BALAT 
ı Garp snvarlleri ve Dllfman 

elinde em 
KARAGOMROK 

OZEN ı ~ Cturkçe), 

TiYATROLAR 

TAKSIM BADÇESlND'ID 
Saat 21.~ de 

EV..PA OT.ELJ 
Salı ak§amı: 

Rahmet Efendi 
Yeni büyük operet 

Maular evvelden ayırtıla• 
blllr. Telefon: 4!10S 

- Oç gOnJük istirahatten sonra -

Bayan Safiye Dünden 

itibaren başladı 
Ve bundan sonra her akşam olmak 

üzere PANORAMA 
bahçesindeki 
lıyor. 

seanslarını tekrar
Telefon: 41065 

a 

o A 

Fransız 
sporcularına 
Olimpiyad için 
verilen tahsisat: 
Paris 10 (A.A.) - Mebusan meclisi 

Berlin olimpiyadlarına iştirak edebilme• 
si maksadile Fransız olimpiyad komite
sine bir milyon frank yardımda bulu
nulmasını iki reye karşı 528 reyle ka
bul etmiştir. 

Bundan sonra meclis, Barselone o
limpiyad oyunlarına i§tirak için altı yi.lz 
bin frank yardımda bulunulmaıııru mU
.zakereai.z kabul etnılgtlr. 

Halkevi 
• 

şampıyonası 
Eminönü Halkevin~n: 
12-7-936 tarihinde Karaglimrük 

stadında yapılacak olan Eminönü Hal· 
kevi gayri!edere klüpler futbol turnu
vası maçlarr, ayni tarihe rastlayan Tür• 
kiye Yuı;oslavya millt takımları futbol 
maçr mUnasebetile gelecek hafta devam 
edileceği bildirilir ve 9-7-936 tarihin 
de yapılacak toplantının 13-7-936 ta• 
rihinde yapılacağı tebliğ olunur. 

ı~~~~-~~~~~~--:~-:::---

ı Altınordu kulubiloiln 
kongresi 

Altmordu idare Heyetinden: 
12-7-936 pazar günü saat on bette 

taahhüdatım ifa ederek alakasmr idame 
eden azaların fevkalftde heyeti umumi• 
ye içaimama teşrifleri rica olunur. 

c~ 
Lokanta ve Birahanesi 

,N 
:::: ..........._ .... ~ 

~m .. 
.... " :::: 
:::: 
:: : 
!!:: (JJ .... :::: 
:::: ) 
!~~: :::· ı:. .... 

Beyoğlu, İstiklal caddesi Liun magazası karşısı Eski Çiçekci sokagı ba~mda '"o. : 2 

Beyoğlunun en Kibar ve ŞiRiN Birahanesi. 
Taze ve soğuk bira Bol meze ile rakı 
Fiat:lar Ehvendir. Bir tecrübe kafidir, 

. .. .. ... ·~~ 

CENNET 
istanbulun en nezih 

aile yuvasıdır 
1111 tU :::: Rlr kere teşrif ile son derecede memnun ... 
m~ kalacakları muhterem müşteril~re HA.o olunur 

> 
R1 
u-
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Çarşamba günü 
gidiyorlar 

Olimpiyadlara iştirak edecek Türk 
yelkencileri çarşamba günü şehrimizden 
hareket edeceklerdir. 

Deniz federasyonunun kıymetli ge
nel sekretesi Ali Rızanın riyaset ettiği 
bu kafile Behzat, Harun, Şeref, Turgut, 
Demirden mürekkeptir. 

Müsabakalarda; Harun Star klas 
tekneyi idare edecek, Behzad da bu 
müsabakanın flokculuğunu yapacaktır. 

Kafile reisi AH Rıza bu mUsabakanın 
ihtiyatıdır. 

Demir Turgut Olimpiya Yoleyi idare 
edecektir. Şeref de bu müsabakanın ın· 
tiyatıdır. 

Türk yelkencileri girecekleri iki mU
aa baka için, Star klas tekneleri oradan 
kira ile tutacaklar, Olimpiya yole için 
ise Alman hükQmeti kendilerine bir 

tekne verecektir. 

ya iki maç yapacağız. Asıl milli ta 
0 mızın Yugoslavlardan daha zayıf ~ 

ğuna inanmıyoruz. Ancak b~g. ti 
milli takımımızın müdafaası bııt rd 
min ettiği halde bazı arızi sebeple 
dolayı hücum hattı tatmin etmiyor· ti 

Bundan dolayı pazar günkü ~ 
ne olursa olsun asıl milli takıın .A 
kuvveti bundan daha üstün, daha Y" 
sektir. ~ 

BugUnkU maça gelince, takımı!1U ~ıl· 
her ne kadar müdafaası yarınki tı. 1t 

dan daha zayıfsa da hücum hattı bıÇ~ ~ 
yarınkinden daha zayıf değildir. J3"0oı 
Yugoslav muhacimleri zayıf bir dl 

ô• faamızla çarpışacaktır. Haflanmıı ~ 

yi bir oyun çıkaracak olurlarsa :r;~ıı 
hücum hattının Yugoslavlar 
ne dereceye kadar muvaffak olabil 
lerini kat'iye yakın bir kuvvetle talı ~ 
edebileceğiz. ıJ 'el} 

SERTO(;~dll 

Banyoları ~ 
Bu sene levkaU\de. Duhuliye -10 ·kur~~': 
Moda 
Vü k D niz Ticaret Mel'~' 

tebi Müdürlüğünden: ~~ 
1 - Mektep lise ve yüksek olmak üzere bet )·ılhktn. Yatılı-:' ıı. 

Mak. . . ur· ""11 
bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve uust yetı~ 
ritemk. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Buııh•· 
rın orta mektebi bitirmiş olmaları on beşten küçük ve on dokuı· 
dan büyük olmamaları şarttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma 
mektebe baf vurmalıdır. 

4 - isteklilerin mektep müdiriyetine karşı yazacakları i~· 
tidanamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, mekte~ 
diplomalarını veya tasdikli diploma suretlerini ve polisce tşf 
dikli iyi hal kağıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik iıı'' t 

zalarını' ve dört tanevesikalık fotoğraflarını iliştirmeleri ge- ~ liıe 
rektir. 

1
,. 

5 - Yazılma işi 7 ağustos 936 cuma gününe kadardır. 
teklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzta ıııelı' 
tepte bulunmaları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak ıçın ayrıca posta pulu 
mek şartile mektupla mektep müdüriyetine müracaat 
dir. (3564) 

Mühim Fırsat 

Beyazıtta Umum Tramvay merkezin 
ve kıraathanesi icara verileceğinden 

Otel 
de tş Bankası yanında YILDIZ . t .... ,., 
talip olanların derununda aahı 11 

müracaatları. 

~ 
:;-o"' 
~~ 

/ 
lıte güzel ve genç bir artiatimizin canlı itirafı,· 
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• , f1AYVANL ~ ALEMi 
4CAYiB. ARL<ADASLll-<LAR 

Birbirlerile düşman 
ormaları 

lazımg·eıen bazı 
hayvanların, nasıl 

dost oıabild:kleranJ 
gösteren 

1 -- - -...._.._.... ."' 

I~ 

,._"lan, •u go·· d ·· ""·· ·· k•• ~it % r ugunuz o-
)ll\PruaJnnı kendisine 
~a.-..ru ec1· . • 

ınmııtır 

'·· ~l 
A. YIRPERVER Ingiliz pirlerinden :i-~ 

tisi "Sevgi bütün dünyayı biribirine 
Yaklaıtınr .. ,, dem.iıtir. Bu aayıfada 

n ._t göreceğini% fotoğraflar ise, pirin bol 
12f\llıll ~lı sözlerinin hayvanlar alemine de pmil 
Soıı ~~Pat etmektedir. 
~ltlct tatarda Nevyorkun ıimal kısmında, kenar 

~•ıı:tı • df~n birinde J on anderaon adlı bir demiryo. 
ırC l •• . ll!lıı .,, 0 ldü. Anderson demiryolunda senelerce 

tf ~ ~c ~eleler arasında bir çok arkadaı idin. 
~tbj )'ok 

11 
bu arkadaslar onu kendil"'e~- ---'---····· 

la ~r~uı bir aileden çıkmış bir a. 
~CÇ ~tal tdı, Öldliğü zaman ise onun 

tiıı bi hanedanına mensup ve gayet . 

~ dollt~ l>ük olduğunu itidince hepsi şaıkınlık. 
olı:tıatlrtuı1ardı. Evet, bu kısmı ıefi hanedan • 
ı "'c la beraber aaray adamlarından hoşlan • 

~ içtrı •evebileceği insanlar arasında yaıayabil. 
)l? dcnuryolu ameleıi olmu•tu. Ne tuhaf 
ı ... ~ 

• ll~llla 
fıth> r •raıında böyle tuhaflıklar çok olduğu 
~c •nıar arasında da eksik . değildir. Meıeli 
,~l-'\la •nanevi düıman aayılan ayn ayn cinsten 
'"" nın d d ll"'ltl\ a e e ve atalarından kalma adetlere 

Ot0h r;adaı olmalarına ne denir? 
~llın ~ını gördüğünüz kocaman di. 
· ~ttcn ç köpek yavrusuna bakması, 

\ltıııd 01ntuı bir hAdiscdir. 4 di ıe. 
ha~ bu aslan köpekleri ana şef. 

)\ıtll.,, ~eteğine tabii lokması saya. 
•'- erırdi F k 

f "?illtd · a at bu vak'ada asla • 
hir tc uğu Yavrular ölmüş ve tu. 
~ g;a~une bu köpekleri doğuran 

11~'1arı ç P gitmiştir. İşte bunun L 
"'Qlılt id;na?evt düımanını kendine 
li nrnııtir. 

~ tlc ıu t 
l'a\rrul avuğun fotoğrafına bakın: Altına kö. 

1\ ltc:a~nı almıı analık etmeğe uğraşıyor l Bir 
~iltıc .1 

• Yavrularına pek benzeyen küc;ük kö • 
l.ı Ctdl ~ını • alıp evIAdlık edinmesine haydi ak
' altın Yclıın. Fakat tavuk bile takdir etmeli. 
~~ Ya~ aldığı encikler, mazide birçok defalar 
,
1
"lcrc hi rak çıkardığı yumu§acılc kadife tüylü 
1ttltrını ç benzernezler. Diğer taraftan encikler 
tı.ıı.n 1c gıcıklayan ayni zamanda kendilerini ıı. 
~illi Ya~tı katı kanat tüylerine şaşıp kalmalı de. 
~~ttın ... 
V bu sor 1 . . . 
. c foto~ gu ara rağmen mesele bır hakıkat. 

Çıf.ı·ı.. sraf Anı "k L . . vilA · d "l"tc . en anın uvızıyana ayetın e 
hb Çckıtnı· · 

İl:. Cti değ• >§tır. Ancak burada mesele ana 
~ 4dUr. 

11
• hayvan arkadaşlığının garip bir te. 

ttc1t· 
la ı_., ı.rn •cvgi öpU "ğ·1 b' b" . 1 .ı "OPe<>· cu ı e ır ırıne sarı mı§ may. 
l{tıll"- .,.ın fot ~ · · 

"<ltı u ografı bunu ısbat etmektedır. 
~ aı~l\ ıtıa Zak Ve kendi hemcinslerinden ayn düş. 

"1.11\ Ynıun a k . CJt lltaıt • • r adaşlık duygularını gıdermek 
tcdir. ~~~~.sevgisini bu sert kıllı köpeğe ibzal 
'thttc i orunuşe göre köpek tc bu gayri tabii 

~fliJta Steycrck atılmaktadır. 
har da1ti :yu a1 
: h(S ~ •Urı r annda zürafc ve yabani eşek. 

harikü~ade 
fo oa· aflar 

Ya ~u kedi yavrusunun uzun sa
kallı keç:yle öpüşmesine 

)le bir u er halinde ekseriya beraber ya§ar. 
irada Yaıaınak bu ayn ayn cinse men. 

Ehlileştirilmiş bir far~ pekala evin köpeğiyle ahbap ol
duktan batka O nunla da ornaşabiliyor dL~ , 

Bir ma} mu n bakınız şu köpeğ~ ne kadaı bü- • 
yük bir sevgi ile kuczo.klamı~tır 

aup hayvanların birbirine kar~ı duydukları busesi bir 
arkadaşlık hissinden değil ve fakat birbirine 
karşı bir zarar yapamıyacaklarını bilclik:erin. 

den ileri gelmektedir. Bununla beraber, Lon. 
dra hayvanat bahçesinde bir yaban eş~ği gün. 
de bir iki defa gelip komşusu zürafeyi ziyaret 
etmeği kendine adet ectinr:ıiştir. Foto-'irf~ı 

y.ıban eşeğini komşusu zürafeye hayvanat h-', 

çesinin d ::dikodularmı tam da fısh• l:c:l 
yakalam:ştrr. 

l 

1 
t 

Keçi ile kedi arasında hiç bir rr.i:t' :ı • 
sebct yoktur. Keçi, kedinin orı:unlc:rC:.J • 
ki kaplan ve dağlardaki yaban l;edi!cr:ı~~ 

akraba olduğunu bildiği için onu s'vri 
boynuzlarile öldürmeğe can atar. f. '.: t 

n• ıirorı:iniz? Burada savaş yerine b:fns vrt 
sevgiyi tercih ederek arkada~~a l:c::ia::. 
maktadırlar 1 

-~ 

Kedılerle köpekler ananevi clü~'!lan!·r 

lar. Bunlar hata dede ve atalarının l:.: :ı 

davalarını güderler. Evlerimizde bile be. • 
yuna hır gür yapan kardeşlere kedi . kö. 

... ... ...,.... 

pek demez miyiz? iş böyle olmakla berahr 
gözlerinden uyku akan şu .köpek arkadaşı ve 
sevgilisi kara kedinin yüzünü yalamasına hiç 
ses çıkarmamakta, bunu büyük memnuniyetle 
karşılamakta olduğu yüzünden görülmektedir. 

Köpeklerle farelerin aralarında müşterek 

hiç bir bağ yoktur değil mi? Fakat bunların 

bazı şartlar altında arkadaş oldukları görül • 
mektedir. Şu hakiki hayattan alınmış fotoğrafa 
bakınız; kedi ile fare ahbaplığı hayli i'erilet • 
miş gibi görünüyorlar. Dramatik ve ruhu gı. 
cıklayıcr öpücüklerde ihtisas kazanmağa uğra. 

şan sinema yıldızlarının gelip şu köpek. 
le fareden ders a!rr: tarını tavsiye ede. 
riz ! Burada gerçekten bir "aşık öp. 
mesi,. vardır 1 

Yabani ormanlarda kaybolmuş bir 
insan yavrusunun, yabani hayvanlardan 
biri tarafından evlat edinilerek yetişti. 
rildi~ine dair bir çok hikayeler yazılmıı 

\ .. . tır. Bu hikayelerden en eskisi, Romulus 
ile Remus'un kurtlar tarafından Roma. 

nın hemen yakınındaki tepe üstünde beslen
miş · ve bakılmış olduklarıdır. Yakınlarda ölen 
meşhur İngiliz şairi kipling de böyle bir hikaye 
•1azarak bunda orman hayvanları tarafından ye • 
.1 

tiştirilmiş olan Movgli adlı bir insanı hikayeye 
kahraman yapmıştır. 

Daha yakın zamanlarda Edgar Rice Burragbs 
büyük maymunlar sürüsü tarafından kaldm!ar::!: 
yetiştirilen Tarzan romanını yazmıştır . 

Bunlar gerçi birer masaldır. Fakat buracla1d 
resimlerde gördüğünüz gibi ayni derecede a nir> 
bir takım arkadaşlıklar cinsleri büsbütün ayrı ve 
birbirine zıt hayvanlar arasında olmaktadır. r.u 
resimler bize Movgli ile Tarzan masallarının r'ı 

büsbütün imkan haricinde sayılamıyacağı l:an:::ı~i. 
ni vermektedir. 

Çoklarımız Tarzan filmlerini seyrettiğimiz z::.
r.:an aslanlarla fillerin, fillerle maymunların ı.arsıl

maz dostluklarını görür ve bu dostluklara çok za
man insanlar aras·nda bile rastgelinmediği için g:pta 
ederiz. Diyeceksiniz ki bu hayvanlar, sırf bu cins 
filmler için biribirlerine alıştırılmış hayvanlardır; 
ne ırıkars 
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Mllyonlarca mUslUma:ın kendisini Alla hın Habnlanm ····-: EFDA1' TALAT -132 - o Yazan:.~ 

vek~~.:::f:!!~1!
0

.!!~~g!~;~Unii Uqkudan daha ehemmiqetli bir i~ 
aaAdat ~;ceıerı ::~::;~'.:

1

~!::~f~ü;~'. var. Haydi 1/.ÜzÜne biraz su çarP, 
- Eymen 1 Eymen 1 rap getiren, §lUkı söyliyen kızlara ka- !d 
- Kim o? ba kaba takalar yapıyordu. Kulağma ceketımin altında idi. Onun suretini - Mahallede yangın mı çıktı? liyor. Edibe bakıyorum. 
- Benim, HU.eyini çalınan bu ıCSzler karırsında batım çe- ben ç?karamadım. O halde sabah ka- - Sua! sorma sevdasından vaz ,eç. zerine eğilmiş,. da!gm dal~ 
- Ne var, ne istiyoreun? virdi: • ranlığmda. onu nereye götürmeli? Ki. Vakit yok. Ir:_~u~~ ~~le~nı. ınt;~ .kagıt f' 
- Gel! Bak dıfanda ay ne kadar _Ben hayatımda senin kadar me- me baş vurmalı. - Bir yere mi kaçıyoruz? egrı bügru çızgıler çızıyor 

gf1%ell YıldWar ne kadar parlakl Ya- raklı bir adam görmedim Ebu Faruk. Aia sokaktan tünel başına çıkt.m. -_O da değ~. 1:3ur~~ayı1:. Bu oda. ha har~ta yarılanmaınış: ~:~ 
V'a§ÇA pencereden atla 1 Seninle §U af aç· Amma artık vakit geldi. Şimdi hepiniz Beynim çatlıyacak gibi. Kararsı'l~ık da k~ıacak ve bır ış gorecegız. pıya ~ıderek dışarıyı dini y 
hklarm. altında dicleye kadar gidelim. glSreceksinlz. Çalgılar ıussunı Eymen içinde çırpmıyorum. Cadde üzerinde - lş görmenin sırasını buldun. Ne Nıhayet .~.aşın: kal~ı.raJl 
Bana aydan daha ak kollarını uzat! nerede? Eymen! Eymen! durmuş, düşünürken birden için.de tatlı tatlı uyuyordum. . . . şım cü~k.:11'UJdeyı verdi. 
G~zlerl.nln yanında tönUk ve donuk ·Halifenin gözdelerinden olan Ey- bir llinit doğdu. - Uykudan daha ehemmıyetlı bır - Bıth · ~ 
blan yıldulann altında Diclenin koku- men tam bu sırada içeri girmiJti. Süratle YAHUDi PANSiYONUNDAKi iş var. Ha.ydi yüzüne biraz su çarp. Haritayı ve çıkarılan kopY 
lu rtısıtrlMmı kokhya koklıya sana Mustumıın önüne gelerek yerlere ka- 'ARKA'DAŞ Arkadaşım hala hayreti zail alına. lıyarak ceketinin altına ye~lefa· 
aen1 ne kadar ıevdlğimi anlatayıml dar eğildi: Polis mUdUrU Esat Beyin emir ve mış bir halde yataktan atladı. YüıU. Edip beni kapıya kadar indırd1 

- Deli mi oldun aen? Ya n8betçl- _ Emirinid bekliyorum ya huretl tensiplerile, muhtelit sanslir heyeti .... de nü gözünü yıkadı. Karyolanın ayak - Haydi kardeşim! Aıtab 
lerl _Haydi haber veri Esirci gelıinl bulunan Aziz Hüdai (beyi) bir kaç de. ucuna yan yana oturduk: 1 cm olsu.a. Dikkat et, yak 

- Nabetçilerin hepli 1&rho1 ve Halifenin ağzından çıkan esirci ke- f& ziyaret etmiştim. neride beraber . - Edip, ben bu gece şu lngiliıle~ Kopyasını .?a. Es~t .<be~.e) ~ 
IU1Dif r Halifo bu gecenin terefine. da- llmeai Uzerine etraftan hayvanca bir ae- çalışmalarımızı tafsilatile anlataca- rın meşhur casusu yok mu. I.P-dı Bu gece muhım bır ış gorın 
ha dofnıau yeni 1&tm aldığı cariyelerin vinç homurtusu yükseldi. Sağ tarafta ğım. Aziz Hüdai (bey) bu ziyaretlerim_ Düs.'.llund. lşte o karı ile beraberdim. yerek beni selA.metıedi. 
ıercfiııo hepsine bol bol para dafrtmıı oturan adamlann aarhO§ gözleri yeni bir den birinde gene aynı serviste çalış- - Bunu anlatmak için mi geldin? Ara sokaktan koşa koşa 
n fatec:Ukıeri kadar §8rap içebilmeleri hırsla parladı. makta olan ve maiyetinde bulunan - Acele etme! Kadmla çok sami. bulunduğu caddeye indim. 
için kilerclye emir vermiş. Hepsi kar- Sol taraftaki cariye ve şarkıcı kız- genç bir müllzimi tanıştırmıştı. Aziz mi olduk. Ken~~inde~.aY;fılırk~n ya. yakhl§ınca ağırlaştım'. ~~ 
ldltilk 1 lann yüzünde de bir sevinç dalgası Hüdııinin çok emniyet ve itimat gös. rm Londr~ya goturecegı bır harıtanm bah gezintisi yapmış gıbı bJr ti 

- Fakat ifimi biliyoreun 1 Bir a- geçtL Onlar böyle ıeyleri biliyorlardı. terdiği bu arkadaşın ismi Edip'ti. Ben kendisine gönderilmesi için Kokt:el kmarak d:ııreden içeri girdiıtı· 
Chm dııanya çrJaunam. Halife Muata- Yeni esirler gelince bir müddet herkes kendisile çok çabuk arkadaş olınl4Ş- Ballt?re benimle haber gönderdi. çinin önünden geçerken ysl 
eım yeni gelen cariyelerle meşgul ol- onlarla meşgul olacağından kendileri tum. Esasen iş dolayısile sık sık bu- - Peki, sonra?. tan bir esnedim. Bu esneviŞle 
mam içiıı bana ula sılaya tenbih etti. bir nebze istirahat imkAnmı elde edebi- luşuyorduk. Bizdendi ve bizim gibi - Bu haritanın alellde bir şey ol. çiye bütün geçe vazife dolayı~ 
Şfmdi nerede iıe onlan huzuruna kabul leceklerdt hizmet ediyordu. madıgxnı zannediyorum. Ç'ilnkU eh.:ın. kakta dolaştığım hissini vert11el 
edecek. Benim de orada huir bulun- Eymen halifenin emrini dinler din- Edibin ttinel b&,§rnda bir Musevl e. miyetsiz bir şey olsa onu alıp Lond, a. yordum. 

mam lbnn. lemez hemen bir kapıya doğru gitti. Bir vinde pansiyon olduğunu ve evi bili. ya gö~?rme~ üzere b.ö~~e maruf bir r.a- Odam.ı çıktığım · zaman o ıJ. 
- Ah, sana ne saman kavutaca- dakfka sonra arkasında kısa boylu, kan- yordum. Onu gidip kaldırmak ve sus gond:rırler m~ ~?1 :. den ıyiye ağarmış bulunuyord ~ 

lım, bilmem ki ... Hem naarl olsa kamn bur, seyrek san sakallı, yeşil sivri kil- yardım istemek aklıma geldi. Ed:be - ~ogru mu dUşu~u.yorsun AAc~ba altıya geliyordu. Henüz ortııll 
olacak de~ ml.m l lShlı bir adamla geri döndil. Bu adam gider miyim giderim. Belki o bu işe ne dir :· Her halde bızı çok alaka 1ar şeyler yoktu. 

- Öy!e amma henil.z §imdi karın mCJhur esirci kanbur Reıit idi. çare bulur. Yoksa bu saatte kimden eden bır şey.~lmalı. Haritayı çalıp kaçınşım, J<O 
değilim. · Retit halifenin önüne varınca çirkin yardım istiyebllirim. - Evet oyle. çıkartışım ve Krokere dön11 ' 

- Olsun, bana halile bir hafta ev- kanburunu büsbütün meydana çıkaran Soluğu Edibin pansiyonunda al. - Sen haritayı gördün mil? saat içinde olmuştu. 
vel vadetti. Carlyelerlmden istediğini bir jestle birçok defalar eğildi, kalktı. dnn. Kapıyı bir haylı çaldım. Çür.kU - Evet! Kolonel odasına geçilen ar-' 
sana vereceğim, dedi. Vakıa ben tenin Yere çmdlp yer HptU. Sonra ellerini ka- o saatte ev halkı uykularının en de- - Nerede gördün? ya giderek içerisini dinlediı:r:l· 
ismini vermedim. Fakat ,hangisin! la- vuıturmuı oldu~u halde ayakta durdu. rin, en tatlı yerinde bulunuyorlardı. - Biraz evvel Krokerde. Onu fa. da yoktu. Zaten kolonel ssat 
terliğimi bana sorduğu zam.an elbette Mustasmı homurdandı: Bir haylı uğraştıktan, kapıyı da h9.fif na göstereceğim. dan, ondan evvel aşağıya intıl 
tıeni h"ber verccefim. - Hani getirdiklerin? tertip tekmeledikten sonra nihayet aç. - Nasıl? Fakat benim·haritayı iyi~ 

- Geliyorlar .. Gidiyorum beni - Efendimiz hazretleri mliaaade e- tirdım. Ev sahibi göz!eri. fal. taşı g!- - Haritayı çaldım. sabah olınadan yerine getirlP 

- Ah 1 derlerse getirdiğim eııirin yalnız bir ta- bi açılmış, korkudan tır tır tıtrer bır Hııritayi göğsümden çıkararak, §um yerinde bir ihtiyatkarlJi<tJ. 
- Gene görll§UrlU. Yamı tam bu ne olduğunu söylemek isterim. halde karşım& dikildi. hayretten ağzı bir karış açık kalmış . Yavıııaça kapTVT açtmı ve • 

vak:U""J)urada buln•pruz. Bu gece anla· · 1 k d ·· t d' O ~ ·.r • 
-s _ Bir tane mi? _ Ne istiyorsunuz? o an ar a aşıma gos er mı. uzun odasma girdim. Günün ilk tılai' eJ.ıe.nce sabaha kadar devam ede- üdd t k l'k t i b 1 d ğu l in 

- Evet... - Edip odasında mı? m e as er 1 e m ş u un u ı.,; irinde görünen "'ayalar yerli ce\_c. Yarına herkes halsi% kahr. Ben 1 1. iz b ta k t' · k 111 -
Bu söz Uzerine herkesin soratr ası · _ Odasında. Fakat gelınek için e un e geçen u ma ın ıyme mı ~o duruyordu. 

de, ifıraat bulursam seninle bir IUt k:a- b. d s·· 1 b" .. d0 rd0 kt .• t 
'dr, Bir takım manası anlaşılmıyan ho- bu sa.ati mi buldunuz? Yüreğimiz &.ı.ğ. ıliyor u. '!ioy e ır goz gez ı 1 en Ayaklarımın ucuna base.P' dar beraber bulunurum. 
murtular yilkae.ldi. Halife sordu: zımıza geldi. sonra: haneye yaklaştım. Gözüm peıı - Hep yamı! Hep yann gecel MUh · 

- Neden böyle? _ 1'~ım acele de ondan. - im! Dıye mırıldandı. füati, Kolonelin masasının göıle - Ne yapalım? Evleri.inceye bdar .L9 1ı1 
- MUsaadc ederseniz arzedeyim. _ Şunun aurasmda daha bir saat - Seyretmeyi bırak da şunun bir nştırdıgıw m karı::ııki binalardaJI böyle olacak. Allaha ısmarladık! 1ı1 1ı1 

Eymen elini Mustaımmı en sadık Evet, Yalnrz bir tane getirdim. Fakat bekliyemez miydin? kopyasını çıkar. bilirdı. Pencerelere baktıJ?l· . 
. d bu getirmi<ı. olduğum tek esir, elli cari- _ Şimdi seninle çene yaraştır.acak - Sahi iyi akıl ettin bunu. nin perdeleri sun sıkı kapalı j~·.tı 1. muhafu nbitlenn en Hilaeyine doğru 'S ı,,· 

aalladıktan sonra bir kedi hafifiğiyle yeye bedeldir. vaktim yok.. - Yalnız vakit geçirme Haritıı.yı ne olur ne olmaz. Her aksil 
sekerek aaraym koridorlannda kaybol- Halife hiç ses çıkarmadan esirciyi Ev sahibini iterek içeri daldım. Ko. Krokere acele götUrmeğe mecburum. etmek lazım. Siyah muşarnbl 

u. • 1 ı; d dinliyordu: §a koşa merdivenleri çıktım ve Edibin Arkadaşım kelktı. evrak çanta. yi ağıt ağır kapadım Oda te 
Ermen ilerledikçe kula~ çalman - Köleniz bugüne bugün tam elli odasına daldım. Gürültüye o da uy.:1.n. smdon ince bir kağıt çıkardı Harita. ranlığa boğulmuştu. ~ ,, 

çalgı ve prkı sesleri yOkseliyordu. Uç senedir bu işle meşgul oluyorum. mışt;. Gözlerimi uğuşturuyordu ki yı masanın Uzerine serdik lnce ka. ATLATILAN BiR TEBJ.P,ı; 
Şimdiye kadar §Ukın ve garbın en gilzel kaY"aısına dikildim. ğıdı czerine yerleştirdik. Bu Sur:'tle P~ncerenin altından sızan Halile eğleniyordu. - ~ dJll' 

Son i\bbast halifesi Mustasnn ke- binlerce kız1 elimden geçti. Kadifeden - Allah müstahakkını versin sen hariLıım kopyası çıkartılmağa baş. ışık :ıltmda çalışmalYa başla 
daha nazlı tenli, ceylandan daha narin misi.a? landı. haneyi tekrar yav~şça ilı>.ri 

1 ylf çat:Iyordu.. yi ğı ·H' 
vUcutlu, ahQdan daha güzel gözJU sayı- - Benim!. Fakat gerinme , es. Edip, gaz lambasının zayıf ışı al. Arka tahtayı söktüm. Harı...-· Milyonlarca müslümarun kendisini 

Allahm vekili addettiği halife gönlünü sız kız gördüm. Fakat kasem ederim ki nemeyi bırak da yataktan fırla. tında çalıgırken, ben odada sinirli si. ğım •;aziyette yerine koyduJtl rı 
oflendlrmekle metguldü. • size getirdigıw·m bu kız, hir. biriyle kabili - Ne ~luyorsun kuzum? nirll dolaş1yordum. Gözüm pencen - tahtayı yerleştirerek virJalıı 

Seslerin dıpnya 8IZtnasın~ mütn- mukayese olamryacak derecede fevka- - Kalk da anlarsın. lerde. Ah bir sabah olmasa. Aksi gi- olarak yerlerine taktım . , 
l!dedir. [ - Evden mi koğuldun? bi vakit de ne çabuk geçiyor. B.ına ( Deııof'f' klln mertebe mani olan kalın atlas kapt 

(Devamı var) - Hayır canım. nerede ise güneş çıkacakmış gibi ge. perdelerini aralayıp içeri odaya girelim: _______________ _:_ _________________________________________ _ 

Yere .• Sağa, sola ipek §ilteler se- B ·ı r . ft . 
rllmi§. En orta yerde üzerinde ipek bir 1 1 r a 
cUbbe, kafasında hafif bir aankla halife 
Mustaamı bağda! kurmuş oturuyor. Sol 
tarafında bir aUrü yan çıplak, yüzle-

yüzünden 
rindeki çizgilerden ve derilerinin 
renklerinden dilnyarun her tarafından 
geldikleri anlaşılan cariyeler, kimi elin
de tuttuğu bir çalgıyı çalryor kimi yanık 
sesiyle baygın gözlerini süze süze şarkı
lar söylUyor ve kimi gümüş destilerle 
boşalan kadehleri ağız ağıza kan rengin
de şaraplarla dolduruyor. 

Halifenin sağ tarafında mahrem a

dam1an, içki ve sefahet dostları, daJka· 
vuklan yer almış bulunuyordu. Bunlar 
bir taraftan türlü tür1ü aırnaşmalarla 
halifeyi pohpohluyorlar. Bir taraftan 
da içki kadehlerini yuvarlayıp tesadüf 
ettikleri cariyeleri srkıştmyorlarru. 

Bir ara siyah sık sakallı ve siyah bı
yıklı zayıf bir adam Mustasıma doğru 
eğildi: 

- Y! hazret! Bu gece vermek lıit
funda bulunduğunuz ziyafetin sebebini 
ı~yllyeceğfntzt vadetmiştiniz. Acaba he
ııth bu saati saadet gelmedi mi 

Aşk ve macera romanı 
Nakleden: 

Me(ğnye'lt ~\Qı ırlYı lksu o u 
-1-

Haziran ayının güzel bir akşamıydı. Bah~e

deki büyük çınarın altında iki çocuğu ile genç ka. 
dm oturmuş dalgııı dalgın dü§Unüyordu. Ikiz olan 
bu yavrucuklar, biri mavi, diğeri siyah gözlü cltı 

yaşlarında çok sevimli kızlardı. Annelerinin hilz. 
nünü sezmiş olacaklar ki oyunlarını bıraktılar ve 
ona muhabbetle sorm11ğa başladılar: 

- Anne nen var?, Neye böyle duruyorsurı?. 
Babamız daha gclmiyecek mi? 

Kadın şefkatle gülümsedi: 
- Gelecek yavrucuğum, Bir buçuk sene son

ra babanız da sizi göğsüne bastıracak! 
- Bize kucak dolusu oyuncak getirecek <le. 

ğil mi? 
- Elbette şekerlerim, o benden daha iyidir .. 

Sizi daha çok ~artıp okşıyacaktır 
- Oh! Ne iyi anne, dua edelim de çabuk gel. 

sin! 

Genç kadın yavrularını çekti, hararetle öptü. 
Sonra tatlı ses ile: 

- Haydi artık oynayın. 
Dedi ve sonra hayaline daldı. 
Şadiye yirmi dört yaşlarında boylu urif 

endamlı bir kadınm. Açık alnında zeka parlıy.>r. 
du. Halinde ciddiyet ve vakar vardı KocaJ5ıle 
sevişerek evlenmişıerdi. Babasından kalan bu 
küçük köy evinden başka hiç servetleri yoktu, La. 
kin delikanlı iyi yetişmig bir mühendistı. lstikua. 
1i parlaktı. Yükseleceği zamanı sabırla bekliyor
lardı. lkiz yavruinrı dünyaya gelince büsbütun 
sıkıntıya düştüler. Fakat her aeye rağmen n~~e
leri ve muhabbetleri aynı coşkunlukla devam edi. 
yordu. 

O sıralarda Zvnguldak kömu·r madenlerindı n 
biri, bir müteşebbis tarafından işletilmeğe başkr. 
dı. Celal de tayin edildi. Bu, küçük eve epey refo.h 
getirecekti. Yavrular büyüyor ve ihtiy~çları gün. 
den güne artıyordu Onları düşünmek lazım. lf_ 
tirak pek acı olmakla beraber ~unu kabul etınt. h 
ten başka çareleri yoktu. Hem iki sene, göz açrp 
kap:ı.yıncaya kadar geçer. Kalpler bir olduktan 

sonra sabretmek ttolay. 
1 Celalin son sözleri hala kulaklarında el~ 

- Sabırlı ol karıcxğrm. Bu günler sJ 
1 

geçer. Kendini va yavrularımı iyi mub 
1 

Benim yegane saadetim sizlersiniz. Un!.lttJ1 t 
Şimdi artık ömrü kocasına mektuı: ~' 

Necla ile Leylayı bUyütmehle geç:iyordu ııt 
lar bu kadar küçük olmasaydılar. EvJ 

1 birlikte giderlerdi. Fakat ne çare, yavrtl <I 
batı her şeyden akdem!. Orada, medefl ~ 
kulübesinde hep birlikte barınmalarına itJ'.11' 

- 1,,.-:ıne!. Anae!, 1' 
Bu telaşli feryat g1:mç kadını ayılttı. e'J 

meçhul bir tehlikeye karşı müdnf aa e~ e 
yerinden fırladt. Bir erkeğin kendilerıll 
ilerlediğini gördii: . 

- A, Mahir Bt:y siz misiniz? Gene n11 ~1 
Bu sözleri sert ve haşin bir sesle sö"Y1 ıı: 

!arı çatılmıştı. Sonra çocuklarına hita~ tıt 
- Haydi evP. gidin, odanızda befi1 

Şimdi geliyorum. . ,ı) 
.{ n •. uunı ıJ 



~nıı,. Petınde Ne bır Cfa1ıa 
il· 
:etlenm.eyini.ı ef mıdim., benim 

1c gayet "1ıe§rudur Mndmüs 
~tiyorumı ' -

·4d Giopta 
Lı ııı arasında : 'ltt .. 
l\ iün otomobille geziyor. 

ş~f·· 11 Sok mu zengin? 
Ot, 

euiıı 
lıı~ 9~~tıü. ak.si istikamete yap
~tıet e:ı görürdü. 

O'IQıı~ına o zaman ~nu e. 
tı 8eyredemezdim. 

- Korkma! Kanm. MM ®ima tte
ğer beni aldattr3an canıma kıyarım!,, 

<krdi. Şu halde bizim. lçın tehlik6 yok! 

Gayet basnt 
itlerini iyi gör~eyip haylazlık 

yapan oğluna nasihat etti. Sonw> 
da: 

- Ya ben bu itten çekilirsem 
sen yalnız bqma ne yapacaksın? 

Delikanlı takaydane cevaP. ver-
di: 

- Hiç! O zaman ben de çekili
rim! 

AVUKATLAR ARASINDA 
- Bu sene buhran daha f a.zlalaşt& 

galiba' 
- Yôk canım! Geçen sene 60 i[l& 

davMı takip Btmi§tim. Halbuki buse
ne 90 ifl&, davası kabul ettim! 

- Fransız karikatUrü -

- Ta.liiniz va~, taataıküırımdan 
biri! 

ao~uıaın baOol}( 
iki mübali.gacı arasında: 
- Sen denizden dıtarıda yaşa. ,.. 

J'&D balık gördün mü? 
- Hem de öylesini gördüm ki! .. 

Bir ahbabım bana marifetli bir pa· 
lamut hediye etmi§tİ. Hayv!lncağız 
bana o kadar ahttı ki yatagnndn 
yatar, avucumdan yemek yerdi. 
Fakat bir gün kaza ile su küpüne 
dü§erek boğuldu! 

Bacoını nf\l lhlDd<dletn . 
Bacıya sordu: 
- Konsolda?t bazı ~eyler eksil

mİf. Hanım senin aldi;.ım söyliyor. 
Arap bacı hiddetlendi: 
- Onu ıiz aff ederainiz ! Ben 

timc;liye kadar )'Üzümün akile ya
şad'hn ! 

- Sevgilin gene i>yle oolgın mı1 

- Hep öyle. Geçen gün benim yıl 
dönflm:Um münasebetile karısına bir 

gerdanlık hediye etm~! 

0, - ,j-f="f'r ~ 1 ~ 
-

1
' l l 

~=zl . ....._ ~_/ .. ±-. ~ 
~ ;, -=== 

~~~. 

Tayyare yo~ - Denizin .!athın. 

dan havalandığımıza emin misiniz' 

HergQn 
sarGııcşm uş 

Gemini : •eyir jumahnı bir gün 

süvari, bir gün de ikinci kaptan 

ya.zınakt.yddar. Bugün süvari 

deftere fU cümleyi yazdı: 

''Bugün ikinci kaptan sarhoftu,, 

s~s 
- Baba, annem niçin §arkı söy.: 

leyoı? 

- Şarkı söylemiyor yavrum, 
kardetini uyutmak :çin ninni söy
Ieyor. 

Çocuk durakladı, sonra tck1 ar 
sordu: 

- Öyleyse kardeşim bu sesten 
kurtulmak için neden yalancık~ 
tan uyuma yor? 

- Baki Babam peynlr getfrlyor1 Erteıi gün ikinci kaptan deftere 

Gösteır ~akaDom ıukayrtta bulundu: 

Goce geç vakit ahbaplarmdaa 

birine rastladı: 

- Böyle nereden gel iyonun 1 
- Bir ziyafetteydim. Ahbaplar. 

dan biri kızını nitanladı da. 
- E, kim bilir ne güzeldi? 

- Evet yemekler çok gtizeldi. 
Hele yemek takımlan ... Gümüt ka
tıklar, çatallar, bıçaklar •• 

Arkadatı sırıttı: 

- Şunlardan birini göater baka

ymı I 

Gelecek 3enelerde fUJrl! 

ıcaız mnsanı 
Edebiyat mualliminin kaynana. 

sı ölmü!til. Ahbaplarına bu vef atr 

§Öyle "icaz,, misali bir telgrafla bil 
dirdi: 

"Kayın valde bu sabah sekiz bu. 

çukta sustu 1.n 

"Bugün süvari ayıktı.,, 

K(jef~ §eMrli kadın - 8ıca7' au için 
hcıngi tarafa çevirmek ldzım.t. 

- Ne çocuffeınuz bu ya.şta. sigara mı 
içiyor1 

- Evet ama kendisine gibrit ver. 
miyoruz, malıltn- ya çocu1ctur! Bunu:: 

için sigcırcı.!'tnı biz yakıy<Yrtız! 

KaırşnBokBı 
Yeni alacağı hizmetçi kıza sor-

""du: 

Ser"damen - 'Affedersin kaptanı 
Tuhaf değil mi ben sancakla iskeleyi 
Mld ayırt edemiyorom! 

cç;ccu ~ 
Küçük çocuğa sordu: 
- Senin adm ne? 
-Ali. 
- Babanın adı? 

- Onun da Ali! 
- Peki, seni yemeğe çagrracak.; 

lan zaman ne diye seslenirler? 
- Bem yemeğe çağırmazlar, 

Ben herkesle.Jı'evvel sofraya otur;.ı.ı 
rum! 

- Geri dönelim yahu, Bu hava<la 
lı.cıpishaneden kaçılır1tı1 

ZekD <BJSliilÇ 
Karısı ve kayın birM,eri ile istird 

- Kızım, bizim evin iıleri pek 
hat için Yalovaya gitmişti. Fııkat 

yorucu değiklir. Memnun kalırsak talisizlik! Oraya geldiğinin üçüncu 

elbe~ seni de hO§nut ederiz. Yalnız . günü fena bir halicr a!ô: lstiny&oı 
~e~ 11'..eraklı kadıntrmdır. Evvelce de oturan amcası ani aurette..hasta.. 

oturduğun evden niçin çıktığını la~!n alel.Ade bir hastalık olma .. 

öğrenmek İ""~rim. Sl ihtime.h bulunmakla heraber tdi 
Hi:n..~tçi kız cevap verdi: like de hatıra gelebilirdi. Vc.ziyc i 
- Peki söyliyeyim efendim. Y ~ 1 öğrenmek lazımdı. 

mz müsaac~erı~zle ben de size b;.- Karısıı 

- Yoldan geçen kadınlara bakma~ sual sorayım da: Eski hizmetçiniz" 
- Sen istirahat i~1n gel~, b • 

radan ayrılma, dedi, karde. "ni 
göndeririz. Hasta iyileşm~:;e na 
ala. Yok Allah vermesin bir fel ~. 
ket olmuşsa ne vakit, nereye c' efn. 
edileceğini öğrenir, telgrafljl b;ze 
bildirir. 

la fena ettim galiba! neden çıkardınız? 

Obur hırsız/ 

Kayın birader: 
- Git hastayı gör. Şayet \'er~t 

etmişse rce vakit nereye gömü'c o
ğini telgı-nfla bildir. 

Dire!rtlfile yo!a cıkarıldı. A '- a. - . 
ma dcnnJ 1·endi&inden şöyle b:r tel 
graf gelcl•: 

:.n·•st·ı ıyıciir, nuiif uir ıtt' it=-;f 
Yamu:tı. XC' ,·alet, nereye göı.:i.:Ic. 
ceğini henüz öğrenemedim!,, -
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Küçük 
ilanlar 

Kabul şeraiti: Ticari mahiyeti haiz 
olmayan küçük ilanlardan: 

20 kelimeye kadar 30 kuru§, 
Beş def ası 100 kuruş, 
Fa.zl11.Sı iki miıll ücrete tabidir. 
1ş arayanlardan 10 kelimeye kadar 

Ucret alınmaz! 

Satılık kotra 
&.50 metre boyunda kamaralı çok 

yollu ve denizci bir tekne görmek için 
Fenerb&hçe BelvU yanında kayıkçı 

Niyaziye mUracaat. 

lsteoo daktilo 
iş arıyor 

Tilrkçe, fransızca, lisanlarına ve ter 
ciimeye muktedir, lst:eno, daktilo ve 
uauıu muhasebeye vakıf Alman lise
•lnden mezun bir bayan lş ata.ınakta" 
dir. lstiyenlerln, Vakit propaganda 
servisine ctswno) rumuzile rnUta.caat• 
lan. 

KAYIP BiR KOPEK BULUNDU 
iki gUn evvel Maçkada numara

•ız bir kurt k~peli bulunmuıtur. 
Sahibi olan şu adrese milracaat e~· 
ainler. 

Tophane Karabq caddeıi No. 
37 Bizim berber Vehap Özaan 

btanbul Aaliyt nıahkemeti i!çtıncU 

hukuk dafreılnden: 

Zare Pekmezyan tarafından kanat 
Beyoğlunda mektep ıokafmda 18 numa 

ADEMi iKTİDAR 
Fortestin 

ile derhal geçer.Erken ihtiyarlıyan 
lara gençlik, yorgun VUcutlara dlnç 
ilk verir, Yalnız ismine dikkat 

ediniz 

BASURA ÇARE 

Heden sa 
dır. Amelıyatsız memelerı kurutur. 

Kanı, ağrıyı derhal keser. BütUn 

dünyada tanınmış bir ilaçtır. 
1 .· • • )r' ~ • • '9 • "} '""~'TJ 

ralı hanede 1akine Safo aleyhine açtığı __ ..._ __ __... __ .....-._ ...... ________________ _ 

93511662 numaralı ihtar davaarnm ten . 
kılınan muhakemesi neticeıinde bnu• 

nu medeninin 132 inci maddeıi mudbin 
ce mumaileyha Salonun bir ay zarfında 

hanel zevciyetc dönmesi lüzumunun ihta 
nna dair vcrUen 26---6-9315 tan1ı ve 
677 numaralı hUkUm •e karan hav! na· 
lnm mUddelaleyhin ikametglhı m.eçhQI 
oltnaaına mebnl hukukU uıu1 mahkeme"' 
leri aknununun 141 inci maddeıl mucl~ 

bince ilanen tebliği tensip kılrnmı~ ve 
bir suretinin mahlccnıc divanhanesine 
aıılmı' olmakla tarihi illndan itibaren 

bir ay zarfında tnilddeialeyb Safonun 
temyiz dava edebUecefi tebllf nıaka'" 
m.ma kaim olmak üzere Ulntn teblil et' 

hın ur. 

Kalamışta 
köşk almak 
isteyenlere 

Kalamıt caddeıinde 1 numaralı 
ka~k ıatılıktır. Oç dönümden fazla 

bahçeıi, iki caddeye kapıaı olan 
dıtı yağlı boya, içi aanatkirane na• 

kıılarla ıüılü bulunan bu köfkün 
on odaıı, iki ıalonu, hamamı, tatlı· 
ğı, çama9ırhğı; kileri, iç ve dı9 mut. 
hakları, Ufak odası, hava gazı, elek 
trik ve kumpanya ıuyu tesiaatı, 

kuyusu, ilah mevcuttur. 

Mükemmel nezareti, nakliyata 
ve çarııya yakınlığı olan bu köıl< 
hakkında fazla malumat almak İs· 
tiyenler HABER ıazetesinde Vala 
Nureddine müracaat edebilirler. 

Orolog Operat:ör 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak" 
kapı tramvay durağı, Roma otelı 

yanında 121 bırlncı kat ~ 
Her gün 15 - 20 ye kadar. 

lstanbul Yedinci • 
ıcra me-

murluğundan: 
.. -----------

Emine Salihanın uhdeıinder gi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 
olup Emniyet aandığma birinci bor~ları borçluya aittir. Arttır· 
derecede ipotek olan ve tamamı- ma ıartnamesi 17 - 7 - 936 ta. 
na ehli vukuf tarafından (1040) rihine müaadif cuma rUnil dairede 
lira laymet takdir edilen Oaküdar mahalli ınahauauna tallk edllecek-

da lhsaniye mahaUesinde ve cad- tir. Birinci arttırması 13 - 8 -
desindeeski 14 yeni S8 No. lı bir 936 tarihine müıadif per9embe 
tuafı Ziraat bankası muhasebeci ıüıil dairemizde aaat 14 ten 16 
ai Nazif hane ve bahçeıile ölü ya kadar icra edilecek. Birinci 
Ömer p&§a zevceıi Fatma Ruzi. arttırmada bedel, kıymeti muham. 
P,. hane bahçesi bir tarafı rüsu. menenin o/o 75 ini buldufü takdir· 
mat tercüme kalemi müdürü Şe. de üette bırakılır . Aksi takdirde 
fik sahilhaneei diğer tarafı Hay. aon arttıranın teahhüdü baki kal. 
dar pata şimendiferinde lbrahim, ma.lc üzere arttırma on het gün 
Nazmi, ve Fuatm 1'1ÜŞterek maa. daha temdit ediJerek 28 - 8 -
bahçe haneleri tarafı rabii lhsa. 936 tarihine müaadif cuma ıünü 
niye caddesile mahduttur. saat 14 ten 16 ya kadar dairede 

Gayri menkule sokaktan hah· yapılaca!;: ikinci arttırma netice
çeye airilen kıumdan 3 basamak· •inc:Jeıı en çok antıranın üıtünclf' 
la zemini karoaimen bir ıahanhğa bıra~ılacaktrr. 2004 numaralı le. 
çıkıJmaktadrr. Zemin lcatında bir ra ve lfliı kanununun 126 ıncı 
aofo. üzerinde kartılıldı yük ve maddesine tevfikan hakları tapu 
dolabı olan iki oda bir beladır. sicillt:rile sabit olrnıyan ipotekli 
Bitind katında bir sofa birinde alacaklarla diğer alakadararun ve 
yük dolabı olan iki oda ve mer. irtifak hakkı ıahiplerinin hu hak. 
mer tatlı bir hel.adrr. Bodrum ka· lanm ve hususile faiz ve masarift" 
tında zemin katından ah§ap mer. dair olan iddialarım ilan tarihin. 
divenle ve bahçeden bir kapı ile den itibaren 20 gün zarfında ev. 
girile:n zemini çimento bir ta,lık rakı müsbitelerile birlikte dairemi. 
bir ocla bir he!a ve kırmızı tuğla ze bildirmeleri 19.zımdır. Akti 
ile döıeli maltız ocaltlt mutfak ve takdirde hakları tapu ıicil1erie sa. 
sofac'a çıkrıklı bir lru ru m~rdiven bit olmıyanlar ıatıt bedelinin pay. 
altı c..lup elektrik tenisatı vardır. latmuından hariç kalırlar. Mü. 

B. t!:ı ı· .. · d k terakim verai, tenviriye ve tahzi. ınanm me - a 1 uzerın e ve i i • 
yan taraf mda birinci katınC!an iti. fiyeden ibaret olan beledive rü. 
haren birer çıkma \rardtr. Bah. sumu ve vakıf İcareıi bfldPli mü. 
çede muhtelif cinsten meyve ağa- zayecleden tenıiı olunur. 20 Sf"· 

cı mevcut olup sol:ak cephesi du. nelik vakıf İC'Jtres: tavizi bedeli 
varla meaturdur. Bina üç katlı müştniye aittir. Daha fazla ma· 
olup bodrum kargir diğer katları lumal almak iıtivenler 935/ 1979 
ahıaptrr. Umum mesahası 333 mınıarah doıvadıt mevcut eVTak 
metre murabbaı olup bunun 68 ve rııahnllen hada ve takdiri kry. 
metre murammar bina zemini. ka. met raporunu görüp anlıvacak]an 

~:1r.::1111mm:m=:mw: .. rm:naa= lanı bahçe olan bir bap hanenin ilin olunur. (3922) 

1 
Doktor E~ ____ ..._...__ ..................... _.._..__.. .......... 

·· ;: tamamı açık arttırmaya vazediJ. 
Omer AbdUrrahmani mittir. Eski kitap alınır 

Cildiye mUtehassısı n . . 
Muayenehanesi Kachköy,i! Arttırma pe~ındır. Atttrrmava Eski ve yeni harflerle tUrkçe ve 

S
.. . k d t fi ittirak edecek mtiştcriJerin kıvmf'· başka lisanlarla ynzılmıı her tUrtu kl-
ureyya ııneması arşısın a n·ıı . tap alırız. Bir kartla adresi bildirmelt 

.. •. k • 8 h .. • tı muhammenenin % 7,5 niıbetinde kafidir. 
onu ıbo agı dnukumarak er gun;f pey akçesi veya miHi bir banka. 

t d U Adres: İstanbul Ankar8. caddesi 155 
eı en o za a ar.. H . k b h . 1 ı 111m-.:mam nm temırw.t me tu unu amıl o · numara İnkılap kltaphanesi. 

malan İcap eder. Müterakim ver· 

= 

ÇARPINTIYA 
Nevroı 

TERı K()KUfl 

Hidrol 
dcthll.J keser. VUcuda ıarar "1 
elbise ve ı:oraplarırıı <:U 
ıcıırtHrır. F<;cı:anelerde 40 k 

birebirdır.BUtUn ıtnlr nöbetlerine, 
t.ce85Urle bayılanlara bayat verır. 

Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

SiGA RA 

Dr. Apostel'' 
Sıhni a~ızlık,ara ile sigara ıçırıi~ 

AQzını~. ci~eriniz, yür~ ftinlz ctail"'l 
temiz Kalır. 

Ağızll1<1ar kutu ı çınde 10 t:aştl 
beraber satllır. 

Anadoluddn arzu. edenlertJ pusta ilt- ted4yelf olarak derhal IJÔ 
Dep~: St1ltf.inhdttmm, KebapÇt karşı.tında 

PO PAZA p • 
1 

lzmır: Mebn.ed Alim Şen Ocak1 aa,durak 61 N(;, 
Ankara: Ali Tümen Tütuncü Taşhaı, 
BurtA: Nurettin Ne,et Saatç1 Uzunçauı 126 

lstanbul 1\11111 emlAk mhdUrlUğtınd 
Mub 

d 
&.ıi 

Kamerhatun: Mahaleai Şirket ıokalı yeni 6/ 1 ıa· 
yılı evin tamamı. 

Büyü.kçarıı Yaf lıkçılar ıokatı eski 24 sayılı dük. 
kanın tamamı. 

Büyükçarıı Karamanlı oğlu ıokağı yeni 43 sayılı 
dükkanın tamamı. 

Gedikpaıa Şehsüvar mahallesi Kilise ıokaiı eski 
31 yeni 27 sayılı evin 1/4 payı. 

Aksaray Katip Kasım Değirmen aokağı eaki 28 
yenı 46 ıayılı arsanın tamamı. 

Gedikpaıa Boıtanı ali Saray içi Kilise ıokağı ye. 
ni 16 sayılı evin 1/ 2 payı. 1<J 

Kumkapı 

Aksaray 

Üsküdar 

Aksaray 

Büyükçarıı 

Beyoğlu 

Eminanü 

BüyUkçarşı 

Kadıköy 

A"-••"'-Y 

Çadırcı Ahmet çelebi Tiyatro ıaka. 
ğı e~ki 37 yeni 91 sayılı evin 1/ 3 payı. 

ı Klti~ Kasım Y ah ıokağı eeld 3 yeni 
5 aayıh evin ta.mamı. 

Sellmi Ali Gemici Ohannes ıokafı 
eaki 15 yeni 17 &ayılı evin 1/ 2 payı. 
Katip Kuım Yala sokağı eski 17 ye. 
ni 19 sayılı evin 4/ 16 payı. 
Gelincık sokağı yeni 22 sayılı dük
kanın 1/ 4 payı. 
Aynalı çe9me Ya~ Hasan efendi ma
halleti Emin camii caddeıi eaki iki 
defa mükerrer 66 yeni 73 .- 76 ıa· 
yılı dükklnı müştemil evin 1/ 2 payı. 

ı Ahı çelebi m&hallesi Lonca ıokağı es· 
ki 18 yeni 16 - 18 sayılı dükkanın 
17472011612800 payı. ( 4032 payı 
milbadil taıfiye vesikaıile.) 

ı Papa. oğlu sokağı yeni 4 cayılı dUl<
klhın tt.mamı. 

: Cafer ata mnhallesi lcadiye sokağı 
eıki 19 - 21 yerıi 17 - 19 ~ayılı bir 
!!alon ile evin 30 '240 payı. · 
Katip K.:ısım Değirmen sokağı eski 17 
yeni 19 aay!lı 58 metre murabbaı ar· 
ıanın tamamı. 

ArnavutKÖyr Ayanofri sokağı yeni 2 ıayılı arsanın 

Kadıköy 

Balat 

tamamı. 

Kasımp~fa Uzun Hafız ıokağı eıki 1 'Jr/J 
yeni 31 sayılı evin 1 / 6 payı. 

H'lcı lsa Yoğurthane sokai?ı l!ıki 30 
M. yeni 14 ıe.yıh e\'in 3 116 payı. 
(Mübaclil tasfiye vesikasile.) 

Katipkuım ı Y enikapı caddesi ve Su terazisi so· 
kağı eski 78 - 6 yeni 80 - 8 ttayılı 
dükknn mahallini müt!emi) eviı"; ta· fİ'. 

""• mamı. (Müb:rrlil tMfiyf! vıPıikasile.) 1 1 
Yukarrda yazılı mallar 7 - 8 - 936 cunıa günü ss"'ı· 

ae' kAdar pHfo para ve pazarlıklll satılacaktır. Satıf be t,.ıl 
tikrazı dahilr ve % de beş faizli hazine tahvilleri de lt& 

~~ ' 
lıtek1ilerin ~ de yedi bur:\tk pey akçelerile hafta11ır1 

cumf'l günleri idnremiıde müte9ekkil aabs k<'misyorıuP' 
caatları. / · · .(3877). 



dış 
6C HABER - ~ Poibür , 

maCUnU ...-- Soydan 

Sünnetçi Ahmet 1 
Meşhur Silnnetçi başı Haleplinin 1 

torunu 

Sultan Ahmet Cağaloğlu caddesi 
No. 11 Tel: 20196 ve 56 - 37 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

en temiz bir ilaç SERVO!N dir. ihti
yarlara gençlik, yorgunlara dinçlik ve
rir. Taşraya post a ile 175 kuruşa gön· 
derilir. Sirkeci .Merkez Eczanesi 
Ali Rıza. 

== ıı 

D· ~"' ı~leri parlatır ve muhafaza eder. Şı: gördüğünüz bayan bundan 
llıiy tl batka dit macunu kullanıyordu ve elitleri kat:yen temizlen

İı dit O.rdu. Çünkü bir dit macununun yalnız köpürmesi kafi değil
lıd~."Yni :ta.manda temizleyici ve mikropları öldürücü hassası olma-

r;:'.i Klmyııger 
Meşhur bir sinemacı : 

Bugün Holtvud'da 
yalnız klasik güzellik 

kifayet etmiyor. 1 r:: ~::~~~ru~!,'!u. 
lıt~ h"tü b ı dıfr ~. u n u hassalara malik oıan l'OZM N diş macunu kull!\n· 

)ed·:undenberi ditleri bembeyaz oldu. ağzındaki mikroplar öldü, 
~rneğin tadını, tuzunu ıınlamağa baıladı. 

1 
umum tahlfJat. EminönU Emlak ve 

Eytam Bankası karşısında lzzet 
Bey Hanı. 

diyor ve ilave ediyor: "Zaınannnızda 
sinema stüdyolarında klasik gilzellik 
günde 8 ıiolar ve zeka 100 dolar kıy
mettedir. Gilzel yUzler ise, zekadan ve 
gençleşınl§ bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

nln taravetini vikAye edebilirler. Vr 
yana Universiesl profesörü doktor 
Stesj tarafından keşif ve genç hay
vanlardo.n istihsal edilen cildi besteyi• 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri §im• 
dl pembe rengindeki Tokalon kremin• 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken cUdinizi 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 
leşmeğe muvaffak olabilir. GUndUz1er" 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka• 
lon kl'eml kullandıkta bütün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. 

Krem 
Balsam in 

Sinema artistlerinin yakıcı ve ku~ 
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
dUzeltmek ve gUzelleştirmek için gU· 
zellik mliesseselerinde blitUn servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessill ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri· 

Tabiatin bahşettiği güzelliği kıy
metlendirir. Esmer, kumral, sarışın 
her tene tevafuk eden yeglne 
kremdir. L!tif kokusile sevimli bir 
hava yaratır. Cilddekl leke, sivilce
çil ve buruşuklukları klmilen gi• 
derir. Gençlik taravetini haiz yumu
§a.k ve cazip bir ten yaratır. 

KREM BALSAMİN YAGLI 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAM!N YAGSIZ 
GUndU.z için beyaz renkli 

KREM BALSAM1N ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAM!N BADEM 
GUndUz için beyaz renkli 

Bütün tanınmış ıtriyat ve tuhafiye 
mağazalarında vardır. 

TRAŞ BIÇAGI 
lm:::::::m:m1& , • , "' nr: .ı•-----• Dün ve Yarın neşriljaiı --rm--• 

B Satılık kAglr konka q 50 kitap koca bir kütüphane 

Be:voilu - let•nW 

'I Nuruosmaniyede Şeref sokağın .İ t k · ı d 
= da 40--42 numaralı kagir konak il eş 1 e er 
1 ehven §artlar la satılıktır. Boğazaff ı h 1 

1
:. ve Halice fevkalade manzara, yirmiİ: Bu mü im eser eri 8 lira pe§İn vermek ve her ay 3 lira öc:e· 

oda ve bilyUk bah!;e. lstiyenlerin!! mekle elde etmek mümkündür. llk serilere abone olanlar ye. 
Nuruosmaniyede bakkal Hafız iil ni çıkanları da bedellerini taksit,e ödeyerek alabilirler. 

ı. Nuriye müracaatları. ~ lıtanbul - Ankara Caddesi - VAK11 Kütüphanesine 

n= ± •--:::::r::::r---=:: '••---------• müracaat eJiniz 
i 
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kül gibi olmU§, adaleleri gerilmiş
ti. Bir de ne göreyim, bir ucu ta
vandaıki makaraya bağlı duran Pa
ketin boğazındaki İp gerilmeğ~ 
başlamasm mı? Hemen Paket bir 
~ığbk kopardı. 

Arkaaından ayağa kalktı. Ve 
Yine bu anda ben de boğazımdaki 
~Pin gerildiğini hissettim. Ben de 
onun gibi bağırdım. 

- Ne kadar tatlı c.amnız var 
llıI§ ! 

- Ah öyledir Mösyö lö ŞövaI
~ ... Evet, ne diyordum, hemen 
~en de ayağa kalktım. ipi boğazım 
dan çıkarmaka çalııtım. Fakat im
kansızdı. İp durmadan geriliyor
ıbeni tavana doğru çekiyordu. Ar
~adaşımınki de eyle .• Durdurmak 
ııstedim. İpe yapı§hm. Fakat müm
Jcün mü? ip yine durmadan gerili 
ror, beni tavana doğru çekiyordu. 
~h, mösyö, ipin böyle yavat yavaı 
l akt mütemadiyen gerilmesi ne 

0 rkunç bir §eydir. Bunu anlata
~anı. Biraz daha gerilse artık yer
ı en kalkacak, tavana asdrp boğu
•acaktım. 

Paket çıldırmıt gibi bir halde: 
-Aman, aus! .• Sus! dedi. 

h - Neden, batımızdan geçen 
unI.r değil mi? 

k
. - Evet ama, öyle anlatıyoraur. 
ı h"I" a a orada o halde bulunuyo-

rum sanıyorum 
Pardayan: 

- E.,.et, hot bir &lüm. dedi. 

Şarl: 
-Aman yarabbi, bu Fausta 

denen kadın, ne müthit bir şey· 
mit! sözlerini söyledi. 

- Bir iki saniye kadar bir ses· 
sizlik oldu. Roset ile Paket heye. 
canlarını biraz yab§hrdılar. Par
dayarun damacanadan doldurmuı 
olduğu bir kupa şarabı içtiler. 

Sonra Roset: 

- Bir de baktım ki, Paket yan 
taraftan bir sandalye alarak üzeri. 
ne çıktı. Can korkusile ben de ya
nımda gördüğüm bir iskemleye fır. 
ladım. Fakat bu kurtuluş nihayP.t 
on dakika kadar sürdü. Çünkü ip
ler gerilmekte devam ediyordu. 
Halimiz pek tuhaftı. Adeta sanda). 
yeye tünemiş iki tavuk gibiydik 

Paket bu hallerini öyle bir anla
tıyordu ki, Pardayan hem güldü 
hem de vücudunun ürperdiğini his
setti. 

- On dakika geçer geçmez, ya· 
oi on dakikalık bir kurtuluştan 
sonra ipler adam akıllı gerilmiş, 

artık kurtuluş çaresi kalmamıştı. 
Ayaklarımın uçlarına kalktım ve 
birdenbire deli gibi: 

- Merhamet, merhamet! diye 
bağırdım. 

Paket: 
- Ben de! dedi. 
- Fakat tunu aklınızdan çıkar· 

mayınız ki, orada kimsecikler yok
tu. Ben yir,,e olanca kuvvetimle: 

- Merhamet, merhamet!.. Bir 

ela geçti. Başka bir diğer kabi •• e. 
ye Jeldi ki o zamanda Paket di. 
ğer bir kapıdan ayni ıere ~·· -
üzere idi. 

-P"'ket, şu yabancının gelişini u 
rerek yanındaki odadaki P'

1 

görünmesin diye hemen kapıyı ka 
padt. Moröver umumi salonu bul. 
mu~ idi. Paketin ne içmek istedı, 

yolundaki soruşu aklını ba§ına p 
tirmi~ n <?rede bulu ııduğ·~uu anlal 
mış ~ di. Moröver hiç bjr şey iste
mediğini aniatan bir surette baş:nı 

sallı:·arak sokağa çıktı Paket , 
bir c'lamacana dolusu sumör şara
bı aierak Morövere rast geldi ği 

anda çıkmakta olduğu $alona gir
di ve ! 

- Bu herif mutlaka deli! Kork-
tum ! dedi. "' 

Pardayan alayla: 
- Neden? diye sord,,. 

Eğer Paket tarafından kapı l<a
patılmamıı olsaydı, burada Moro
verin göreçeği kimseler Pardayan 
la Augulemdi. Jak Klemamn dönü 
şünden sonra onlar burada kalını§· 
laı'c::lı. 

- Neden mi? ... Korkuç suratlı 
herifin biri lokantaya girmit ken
disine ne istediğini sordum. Hiç 
cevap vermedi. Allah bilir ya, mut 
laka sizi arıyordu. 

Şövalye soğuk kanlılıkla: 

- Ad:ım sen de istediği kadar 
arasın. dedi. Sonra konuşmıya bı
raktığı yerden tekrar ba§ladı: 

- O halde dam Roset ve dam 
Pake!. si7.ler fU otelin sahibi ol.a
rak bulunuyorsunuz. Vazifeniz 
şu enarengi:ı lc:\dına hizmet et 
mektir. 

Roset: 
-Allıth göstermesin! diye ba. 

ğırdı . 

- O halde hiç olmazsa onun 
işine yarıyorsunuz yahut casusları 
sınız. 

Bu söz iki kadını kızdırdı. Yal. 
nız Paket: 

- Biz onun ne hizmetçisi ne de 
casususuyuz. Mesele şudur. Gerek 
sizin ve gerekse şatonun hatırası 
nı y~§atmak için şu lokant&yı :ıç
tığımızın ertesi giinü son derece 
yakışıklı fakat mahzun tavırlı bir 
adam geldi. Değil mi Rosct? ... 

- Evet doğru .. Monsenyör Far. 
nez gayet güzel bir kavalye olmak 
la beraber çok asık suratlı bir pa. 
pastır. 

Şarl yavaşça: 

- Moı.senyör Farnez .. diye mı• 
rıldımdı .. 

- Bu J\damın is:ni F arnezmiş. 
Sonr~dan da öğrend!k k: Knrdnal 
mış !... Lokantamızın tertibi için 
bize yardım etmeği teklif etti. Ve 
fU gördüğünüz e§yanın satın alın. 
ması için sekiz bin frank kadar bir 
para verdi. Bununla da kalma. 
dı, eğer lokantamızın nihcıyet ta. 
rafındaki bi;- odayı kendisine kira
lar ve yanındaki ev ara kapısı aç· 

G3 



Mikinin Kangurus 
Boksör 

Küçük Çiftlik par·kınd~ 
CnlüSanatkar MCNüR NJ_ll:J.R-~T:Jiü 

Ve Arkadaşları Kemençe Fahire, Tanb~r R9;f.iK, K~r.t.un ~~rtaki 
10 temmuz cuma, 11 cumartesi, 12 pazar akŞariıla'rı :· mevsimin .ilk 

konserlerine başlayacaklardır. Telefon: 41992 

Şirketi Hay·riyeden :.! -· 
Pazar günleri Boğazın mesire maha!lerine 

Cem lyetıeri olan Bay ve S 
; ıarm dU,unmeıerlne IUzum 

giden vapurların hareket ~saatlerı: _ .i BU RSSipAahioğlu I HASAN HüS 
Yeniköy, Trabya, Büyükdere, Sanyer, Yenimahalle, Kavaklar, Altınkum ve Sütlüceye giden vapurlann köprüden 

hareket saatleri: - 7 • 7,55-8,45 • 9,30 • 10,15 • 11 • 11,20 • 12,15 • 
13 - 13,50 - 14,30 - 15,15 - 16 - 17 - 18,30 
KöprüdenBeykoza:- 6,10 - 7,55 - 8 - 8,30 - 9,30 - 10 - 11 - 11,20 -
21,15 - 13 - 14,10 - 14,30 - 15,15 - 15,25 - 16 - 16,15 - 18. 

i! Müşterilerinden gördüğü teveccühten cesaret alarak cihaz için 

1 
zmı olan yatak takımları çamaşır takımları ve bütün eş yala 
kUçillc teferruatına kadar en ucuz fiyatlarla mağazalarında 

.1 maktadır. Model üzerine verilecek siparişler çok kısa bir zam 
!! teslim edilir. Yazlık çamaşırlar, spor gömlekler, banyo havı 
ii pllj burnuzlarını görmek için sayın halkımızın bir defa ma"' il rmıızı teşriflerini rica ederiz. İstanbul, Sultanhamam No. 24/4 

Fevkalade yüzde elli tenzilatlx postaların hareket saatleri: - Köprüden aaat 6,10 da Beykoza kadar Anadolu 
iskclclrinc K~prllden saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (Altmkum ve Sütlüce dahildir.) Köprüden 

saat 7, 15 de Huem ve Salacafa. 

Bu biletlerın dönüş parçaları Pazartesi günleri :: oğlu, 1stikl8.I caddesi No. 376 - Bursa, Uzunça~ı No. 98. BAŞKA 

öaleve kadar muteberdir. 
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,mağa izin verirsek bize senede iki 
yüzer ekü vereceğini söyledi, fÜP· 

hesiz ki bu tekliflerin hepsini ka
bul etik. Y avaı yavaı bu adam bi
ze bi:i,ik evdeki madamın istedik
lerini bildirdi. Otelin o odası a

dam akılh döıendi. Ara sıra eğlen 
ce alemleri tertip edilmğe baıl::ın
clı. Bazı büyük Senyörler geli
yorhrdı. Lakin onları bir daha 
görmek k:rsmet olmadı. 
. Paket titredi. Roset bir istavroz 
çıkardı. 

P.:ıket devam etti: 

- BitiJikte bir takım tuhaf 
'itler olduğunu sezer gibi olduk. 
fAdeta fenalıklara yataklık vazife
si gö.,.diiğümüzü sar.arak verdiği
u;iz !;Öze pişman olduk. Fakat iş 
itten geçmişti. Hem bizden ne 
İsteniyordu.? Bize öğretilen bir i
ıareti gÖ3terenleri bu odaya kadar 
götürmek ve başka hiç bir şeye 

kartsmar.ıak .. 
- Gelenler, tıpkt şimdi şu deli

kanlının verdiği i~aret gibi bir 
i~aret veriyorlardı, öyle mi? 
~ Ev;!'t, tıpkı onun gibi .. Bizim 

'yaptığımız, gelenleri oraya kadar 
götü1 me!di. lçeridt: geçen §eyler. 
den katiyen haberimiz olamazdı. 

- Oraya girmek hiç ~ khmzclan 
geçmedi mi? 

- Oh, Evet!... Öyle bir heve
se kapılmadr değiliz ... )' alnız .. 

Pardayan: 
- E, YAinız? .. dedi. 

Roset devam etti: 
- Evet, birgün biz de oraya 

girmek iıtedik. Kapıyı kurcala • 
dık, faka~ açamadık. ikimizi de 
merak almıt olduğu için Paket 
bizce bil!nen şekilde kapıya vura· 
rak lazım gelen itareti verdi. 

Şövalye kayitsizce: 
- Ya bu İ§aret neydi? dedi. 1 
Rosetle Paket korkuyla bakaf• 

tılar. 

Paket: 
- Bu işaret mi? ... diye kekele

di. 
- Evet, oraya girmek için kul

landığınız İşareti soruyorum çün
kü sizin gibi kurnazlar, mutlaka 
oraya girmekten vaz geçmezler 
sanırım. 

Fakat bu sözler bu sefer umulan 
sonucu vermedi. 

- Ne yazık ki mösyö lö Şöval
ye, size bu iıaret! haber verirsek 
uğrayacağımız belayı bilmiyohu· 
nuz. Size böyle bir ıeyi söyleraek 
bize !:OD!a ne yapmazlar? 

Ş.A:-) De. ngulem: 1 
-- Peki, peki! ... Bundan hah 

setmiyelim. dedi. 
Pai·dayan da : 
- Fakat hikayeye devam edb . 

Sözlerini söyledi. 
Bir parça geveze olan Roset ,ın. 

latm!ısına devam eti: 
-Evet, kapıya vuran Pakett~ • 

lazım gelen darbeler bittiği zaman 
kapı kendiliğinden açılcl..... Biz 
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hemen geriledik. 
- Demek içeride pek korkunç 

bir ıey gördünüz? 
Roset titriyerek: 
- Şimdi anlarsınız! dedi Kapı 

açılınca yavatça içeriye girdik . 
Fakat girer girmez kapı kend:Ji
ğinden kapandı. lçerİsİ!ıi nura bo 
ğan rtık birdenbire söndü. Haykı
rarak korkumdan diz çöküyor • 
dum. 

Paket bu vakanın anı!ı!ıyle ca-
rardı: 

-Ben de! dedi. 
- Hemen gözlerimi yumdum. 
Paket: 

ucundaki ilmiği boğazıma geçirJi. 
Hemen boğazımın sıkılmakta ol· 
duğunu hissettim. 

Roıet bunu söylerken elini bo
ğazına götürdü. Bu hareketi far· 
kmda olmadan yapmıştı. Hemen 
geniş genit nefes almağa batladL 

Paket: 
- Bu sırada öbür herif de be

nim boğazımı sıkıyordu. dedi. 
Pardayan soğuk kanlılıkla: . 
- Haliniz pek de eğlenceli de .. 

ğilmit, dedi. 
- Dediğiniz gibi Mösyö lö Şa.. 

valye! 
- Fakat nasıl oldu da kurtul· 

- Ben de! dedi. dunuz. Çünkü itte bu anda, §Ura .. 
Roset devam etti: da sapsağlam duruyorsunuz. 
- Gözlerimi tekrar açtığım ı.a- Roset devam etti: 

man ortaJığı bir parça aydınlan . - Şimdi göreceksiniz. ip boğa• 
mış gördüm. Fakat o kadar hafif zıma geçince artık hiç olmazsa 
bir ışık ki , dıvarlarla mobi!yahr canımı ıeytan almasın diye dualar 
hayal mayal görünüyorlardı. Fakat okumağa batladım. Çünkü kurtul• 
ne kada:- hafif olsa gene bu ışık mak imkanı kalmamıştı. Gözlerimi 
sayesinde tavandan iki ipin sark- açmca o iri yarı heriflerin ortadan 
makta olduğu farkediliyordu . kaybolmuş olduklarını gördüm. Pı 
Her ipin ucunda bir ilmik vardı. O ket ile ben karşı kar§ıya diz üsti 
zaman asılmak üzere bulunduğu- bulunuyorduk. Her ikimizin boğa• 
muzu anlıyarak, ağlamağa batla- zında ilmikler takılı duruyordu. 
dım. Birdenbire yüzleri siyah bir Yüzümün ne hal almıt olduğunu 
maske ile örtülü iri yarı iki herif bilmiyordum. Yalnız Paketinki 
göründü. Paketin neler dütündüğG pek korkunçtu. Ona söz söylemek 
nü bilmiyordum. Benim aklımdar. istedim. Söyliyeceklerim boğazılll• 
hiçbir şeyler geçmez olmu§Ut. Kor- da tıkanıp kalıyordu. itte o .zaman 
ku kafamı darına dağın etmişti.! Mösyö IÖ ~övaiye, ah o zaman pek 
Heriflerden biri te9emin üzerinde müthit bir hal oldu... Dinleyiniz, 
saHanmakta olan ipi yakalayarak Pakete bakıyordum. Beti benzi 


