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Konferansın ~kibeti bugün anlaşılacak 
Londradan gelen bir habere göre 

llarpte Boğazlardan hiç bir 
harp gemisi geçemiyecek 

Esası üzerinde anlaşma oldu 
~l'lgilterede de teslim edil iyor: 

• ürkiyenin haklı davası 
1•1~ .daha geciktirilemez 

ğ~ D terenın Londraya talimat alma· 
o!tJn• 

tiııd · ış olan murahhasının proje üzc-
dcı~t Yeni tadilat kabul edeceklerine 
§ılıtıt~~ edecek haberler getirdiği anla· 

1 
"tadır, 

nı:- 1 , ~ 
tc 1 tere başlıca itirazlarından vaı· 

Sıtıekt a· lijh e ır. Boğazlar komisyonunun 
lo111nnı, Sulh zamanında Karadeniz fr 

tdcc ~n. Akdenfze geçebilmesini kabul 
Cıttır. 

lligcr 
tclcn taraftan Londradan bu sabah 
filinct habc:lere naz.Jran, İngiliz ma!1a
İtiıaf ~.~Ugünlerde Montröde kat'i bir 

l:>c ;. suıc geleceği kanaati vardır. 
rıu3hay 1 Telgraf gazetesi bu sabahki 
d' sında bu meseleden 1Yor ki: 

''B • 
kat'ı ~.ga~ıar konferansının bugünlerde 
hakk ~r ıtilafla neticeleneceğine mu· 

a ~azarile bakılmaktadır. Bu iti· 

gcllı· ..... ı urn•;~ir\1~~b~ye a~p 
ı er· 

le:c'- . 1 serbestçe Bog·azlardan geçebi· 
ıttır 

B::z11ün on alticla Boğazlar konferansının akibetini tayin edecek 
,, aıntmı'üpıunuyu aunne uruc;.u~ "''"' tfrvııu orJc11 &:r goranuf ... 
gemilerine karşı Boğazlar kapalı bulun· müzakerelerine tahsis ederek hakiki da· 

2 ..... • 
durulacaktır. vası tavik edilmekte olan Türkiyeyi 

l'rıın t liarp zamanında Cemi}'·eti akvci 
?ııiiıtcaahhütıerini ifa edecek gemiler I 

Haklt davamız g eclk t lr llem ez haklı bulan şu. satırı~." ncşre~mektedir: 
Bu sabahki posta ile gelen "Morning "Bütün ilen sürulen mulfihazaları 

ana olrnak üzere bilUmum harp Poıt,. gazetesi ~aşmakalesi~i Montrö (Dcvanıı -~ föıci<dc) 

Fransada 

Bugün yeniden 
patırtı 

\0Pınası muhtemel • Faşistler t e krar 
teşkllôtlanıyor 

. 6·1· - ~Ö"" .... 

90 " .. t ()I'. , Uı -""' 
P4' #t'!ll ''.t'l .. 

-

~ F a&iıt te§kilatının hüviyet varakası 
l)ı1ı1 «l'ls, 14 . 
ııı l tUnti - BUtUn Frarısızlarm etmektedir. 
ı~'la.l'\ alnı olduğu için sokak çarpış. Fransız s efar etin de 
Ilı t ~\ıe~ as~ ,bekl~nmektedir. Sosya. bugUnkU m er asim 
Çie~iı:ıtı ta;~ı 'Ey halk! Sizin hüku Fransızların milli bayramı "llÜnasc. 
~1 11 ora ından ilk defa olarak ge. betil~. bugü::ı. Fransız sefa~ethane
da lt~dttla~Yu a~k~l)ayınız!., diye yaz- sinde bir toplaatı yapılmış. maslahaL 
~a hadi~ ·k Lakın sağ cenah arasın- güzar. bugünün ehemmiyetini ve ye. 
~lar var~ı &l"Jl'la.k için bahane arı. ni Fransız hükumetinin mahiyetini 
iı· l>., gibt 

1~ ~le dağıtılan "ateş anlatır şekilde bir nutuk vermiştir. 
~ Unlerıe aşıeı teşkilatları başka Bt: arada Montrö konferansından 
.&~~larcı11 .. Yenb.'.den kurulmaktadırlar. da bahsetmek fırsatını bulmuş; sefir 
"'lllı ...... , 1 • . 
\> .caıe le rının adı "Association Ponsonun Montröde bulnması Fransa. 
eıcll l' - ~oyer Dri · " l" ll~ .. ~ıt lll , ant,, dır. kı, Baş. nın Boğazlar meselesinde Türlt ama ı. 
""""!~ b uın un raıetesl olan Le ne müzaharetini g~tez:diğini s3ylemiş 

'llııun Ü7.erkıe dikkati celp tir. 

Ziraat Vekili 
kabineden 

çekilecek mi ? 

Z iraat ve!cili bay Muhlisin sıhhi 
sch~pler dolayısile kabineden çe
kileceği ve Ziraat vekaletinin İktı 
sat vekili Celal Bayar tarafından 
idare edileceği hakkında rivayet· 
ler dolatmaktadır. Bu iki vekaletin 
birleşmesi etrafında da bir cereyan 
mevcuttur. 

Büyük müsabakamız 

No.34 

BoKa~~s~talYa 1 

F"'evka!Gde 
Bir toplantıya çağırılacak 
Hükümet merkezimizde Kamu

tayın fevkalade bir toplantıya 
çagırııacagı hakkında rivayetler 
dolaşmaktadır. Biz. bu şayıaların 
kat'i surette tahkikına muvaf
fak oıamadıksa da. tatil devresin
de bulunan Mecli sin BoQazıar kon
feransı akamete ugradıgı takdirde. 
güvenimizin emniy et altına alın
ması için, b ö y l e bi r içtimaa ça{lırı
ı .e-ca~ ı anlaşılmaktadır. 

140 bin ıeyirci alan BerlinJe büyük olimpiyat ıtaJyoma 

53 milletin iştirak ettiği 

Berlin 
olimpiyatlarında 

, 

350 bin seyirci için 
yerler hazırlandı 

Bu muaz7am spor tezahüratı hakkında 
Berıin olimpiyadı ıstanbul m ü messil inin 

verdigi malümatı yazıyoruz 
1 Ağustosta başlıyacak olar. Berlin 

olimp.yadiarı münasebetile lstanbuL 
daki dimpiyad n_ıümt"sıjli es~i & t~Ptiz~ 
antrt!nörü Aleksı Abraham ıle bır mu. 
liı.kat yaptık. Bu .JUyük spor tezahü
rü e~ı afında eski antrenör şu izahatı 
vermiştir. 

- Olimpivadlara 53 millet iRtir::ık 

cdcct:htir. Bunlar spor dizisi •tibarilc 
şu şekildedir: 

At!etizme 45, yüzmeye 40 boksa 
38, fÜreşe 3.3, iskrime 32. bisiklete 
32, ııtıcılığa 31. velkene 27, kürek 
26, basketbola 25, binicilik 24. pa. 
dibota 19, halter~ 19, futbola 18. 

asri rentatlone 18• hokcye 1 t . polo. Berlin olimpiyatları etrafında iza
ya 7, el topuna 6 milet iştirak ede 
cektir. hat veren Her Abraham 

Şimdiye kııdar vaki olan bi~ yenilik 
de tngilterenin futbola iştirakidir. U 
zun 7.amandanberi devam eden müte. 
madi çalışmalardan sonra lngi!terc, 

(Devamı 6 ncıda) . . . . . . . 
Her Abrahamla mUIAkatta bazı diziş ha.-

tırda 45 millet olacaktır, '40 mcı satırda Loyd 
ıirkctl olacaktır. 48 lncl satırda 350 bin ııc
ytrcl , son aa~ ,QuarU~raut _ve L 2. 8021 
Telef, 

Vilksek at l amada 
dünya rekoru kırıldı 

Nevyork, 14 (A.A.) - Olimpİ· 
yatlar için yapılan seçme müsaha· 
katarda zenci Cornelius Johnson 
ve :zenci Davc Olbertton mükem· 
mel bir stille 2 metre 77 milimetre 
atlıyarak yüksek atlama dünya re• 
konınu lamııılardır. - --
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Şahitler! mahkemedeki ifadelei~ine gore Deri fiatıerinde Renin işgalini görüşecek olan 

v ru ihtik- r 

• • va ı 1 
Yapıldığı lddlaslle 
kuoduracıJar cemi

yeti teşebbüsler 
yapacak 

Brüksel toplantısına 
Almanyanın iştiraki şartile 

Kaza esnasında Italya da gidecek 
nca 

ar 
çe erek canını 
an başka birşey 

Şehrimiı:de kundura fiyatlarının 50 -
7 5 kuru§ yükselmesini mucip olan bir 
ihtikar başladığı iddia edilmektedir. td· 
diaya göre mesele şudur: 

Roma, 13 - İtalyan hükilmeti Lon· 
draya verdiği cevapta barıım muhafa
zası Jçin teşriki mesaiye amade oldu· 
ğunu, yalnız bazı Akdeniz taahhütleri" 
nin kendisini zorla bu teşriki mesaiden 
uzak tuttuğunu :söylemiştir. 

riıten haber aldığına göre, Franstı 
kCımetile sıkı temasta bulunan 
yettar membalardan alınan rnal 
Brüksel konf eransmın tehirinin P' 
muhtemel olduğu merkezindedir· 
halde, Ren meselesi hallcdilmedii1 

dirde yapıla:ak askeri iş birliği U 

de Lond:- Ja geçen mortta atınarı 
!ar hakkında Fransa. İngiltere ve f 
ka arasında bir Hkir teatiııi ynpı\acJ 

•• 

İzmir 13 - İzmir limanı açıklarında 

vukubulan İnebolu vapuru faciasının 

muhakemesine ağır cezada devam edU
di. Maznun mevkiinde vapurun süvarisi 
Mehmet Ali, Rami, Salim, çarkçı Halit 
ve Der\lizyolları işletme şefi Zekeriya 
bulum~ordu. 

Salon ağzına kadar dolmuştu. Biri 
öğledetı evvel, diğeri de öğleden sonra 
olmak üzere iki celse yapıldı. Ve 14 şa· 
hidin ifadeleri okundu. Şahitlerin hep
si de geminin fazla yük aldığını söyle• 
mekt~ydiler. 

Sabflhki celse şahitlerin ifadelerinin 
okunmasile geçti. 

Bunlardan, istinabe suretile üadeleri 
alınrmş olan Samsundan İsmail şöyle 

diyoı<du: 

- Kaza esnasında, süvari koltuğun• 
da bir defterle sandala binmişti. Canını 
kurtarmak istiyen bir yolcu da sandala 
binmek i tediği zaman süvarinin taban· 
casile karşılaştı. Süvari kaza olunca ge• 
miyi karaya oturtmak istiyen ikinci 
kaptanı da kovdu. 

İfadelerin içinde en milhimmi 'Altse
kiden l{c\zımınki idi: 

- Vapur 'Antalyaya geldiği zaman, 

• 
memış 

kordonda dolu bulunan pirinç ve buğ
day çuvallarının hepsini aldı. O kadar 
ki, güverte yolcuları oturacak yer bu' 
lamadıkları için yataklarını çuvallar ü• 
zerine yaydılar. 

Kaza olduğu zaman, gemiyi baştan 
kara etmek istiyen ikinci kaptana sü
vari tabanca çekerek: " - Sen karış· 
ma 1,, ve makiniste de aynen tabanca 
çekerek: " - Yanıma gelmeyin canını
zı yakarım!., diye bağırdı. ikinci kap-' 
tan bunun i.izerine: 

·•- Yolculara ve gemiye yazık, Al• 
tahtan bul l,, dedikten sonra bir flika in• 
dirdi ve 11 yolcuyu alarak açıldı. 

İkinci celsede, babası boğulduğu ve 
eşyasını kaybettiği için 5500 lira tazmi
nat istiycn Mehmedin istidası okundu 
ve süvari Mehmet Alinin avukattan mü 
ekkillerinin tahliyesini istediler. Müdde· 
iumumi hfidisenin bütün mes'uliyetini 
üzerin1e taşıyan süvarinin halk arasın
da serbestçe dolaşmasına müsaade ed~ 
miyeceğini söyliyerek bu talebin reddi• 
ni istedi. 

Heyeti hakime 'de tahliye talebini 
reddederek mahkemeyi 24 ağustosa hl"' 
rakn. ' 

Grizon, Makneli, Bakster isimlerile 
anılan glase cinsi derilerin ithali kon
tenjana tabidir. Bu derileri ithal eden
ler son liste ile müsaade edilen mikta• 
rın hepsini getirtmişler ve depoların· 

da toplamışlardır. Kontenjan dolayısile 
önümüzdeki üç ay içinde bu cins deri
lerin ithaline imkan olmadığını bilen 
tacirler, aralarında bir anlaşma yaparak, 
deri fiyatlarım ayak başına (desimetre 
murabbJı) 75 den 110 kuruşa çıkarmış
lardır. İki ayaktan, yani iki desimetre 
murabbaından bir çift iskarpin yapıla• 

bildiğine göre kundura fiyatları, beher 
çift başına 7 5 kuruı yükselmiştir. 

Bu vaziyet kunduracıların da işlerini 
çok durgunlaştırmıştır. Çünkü iskarpin 
yapanlar eskisine nazaran beher çiftini 
70 kuruş fazlaya malettikleri kundura-
ları kavaflara ve hazırcılara gene eski 

BrUkeel toplar tısı 
yapı amıyacak mı? 

Brüksel 13 (A.A.) - M. Van Zee· 
land, Akdeniz anlaşmalarının idamesi 
dolayısile 1talyan•n Brüksel konferans.· 
na i~titak etmekten imtinaı üzerine, 
Brükselde dörtler konferansını topla
mak hakkında kendisine verilen vazife
nin akim kalmıı olduğunu Fran!!a ve 
İngiltere hükfımetlerine bildirmiştir . 

Bu vaziyete bir sureti hal bulmak 
üzere, Paris, Londra ve Brüksel arasın· 
da müzakerelere başlanmıştır. 

Londra 13 (A.A.) - Röyterin Pa·I 

Bir ahlaksız 
fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde K Ü ilk hl k 
kalmaktadırlar. Zira hazırcılar ve kavaf Ç r ÇOCU 
tar, bu yükseliş dolayısile sürümün a· tarafından yaralandı 
zalacağını düşünerek yeni fiyatla kun· Sultanahmedde cami sokağında Nu· 
dura almaktan çekinmektedirler. ri ile Vasıf isminde iki kilçük çocuğa 

Kunduracılar cemiyeti, birkaç taci- dün öğleden sonra GUlhanc parkında 
rin fazla kazanmak gayreti yüzünden Kocamustafapaşalr Nizamettln tecavüz 
halkı ve esnafı zarardan korumak için etmek istemiştir. 
allkadar makamlara ba§vurmağa karar Küçük Vasıf mUtccavizin elinden r 
vermi1tir. kurtulmak için cebindeki küçük çakısını ı 

A m-nya geı rs lf yo dl 
tştlrc;k edcc k 

Londra, 13 - İtalyanın Brıı~· 
toplanacak Lokarnocular konferll· 
igtirak etmeEİ için bu konferans' 
manyamn da iştirakini ve Akdel'lİ 
taahhütlerin kaldırılmasını ileri 5 

ğU teeyyüt etmi§tir. Maamafih }. 
nizde İngiltere - Türkiye ve Yıl~ 
ya arasındaki deniz anlaşması bil 
hariçtir. 

Suikast 
maznunfarı 

Hakkındaki karıl 
hangi noktalards 

bozuldu '! 
Ankara, 13 - Önümüzdrki pe 

be günü yeniden basJıyaca.k oJıı!I 
kast davasına ait celpnanıcle~ 
nunlııra tamamen t("bliğ edil mistİr 

• 
Irakta kimlere prens çekerek Nizamettinin arkasına saplamış 

k d 
tır. Nizamettin bağırınca parktaki halk 

Yaya sev e ı- ve prenses denilecek? yeti§miş, yaralı mütccavizle çocuktan 

Ankara, 13 _Irak kral haneda. _P_o_ı_is_e_t_e_sl_im ___ e_t_m_iş_le_r_d_ir_. --·---

Davanın Temyizce nakzedı1111 

sebep olan noktalardan biri, 01ll 

lara cayak atıldığı halde yapıJeJ 
kayetıerden sonra, davanın bu 
le hakkında karar vermeden soııl 
miş olmasıdır. e 

Büyük 
1• ı eı ı• eşya nmdan kimlere prens Ve prenses Fil.stin 

'denileceği hakkında çıkanlan yeni 

b b• t karaname §ehrimizdeki Irak sefa- hadiseleri Perşembe günkü celsede 010 

mumilik nakzedilen noktaları izi~ 
deca!t ve maznunıar mUdaf&nl 

apt..kta.n sonra mal ı:t m hevefiı1 

cezaya se e ıye retinedetebiliedilmittir. Müzmin bir şekilde 
Yerecek 'Bu karar ucibince, bundan 

ı: sonra yaı.mz kralın ~""u CU'ı lıu do,.,ıun o o• ~ uyu ) mamnK nususunati o 
Brcmene memleketimizden sevk eiddetli bir surette tecziyesini temin unvanlan taşıyabilecekler, kralın Kudüs 13 (A.A.) - Arap reisleri-

edilmi§ olan bir takım pamuk balya. 1çin ticaret odasından vakayı tesbit salbinden olmıyanlar ise bu unva- nin söylediklerine göre halihazırda A
larmda yabancı maddeler çıktığını eden zabıtların, malı gönderen fir. na sahip olamıyacaklardır. raplarla İngilizler arasında hiçbir tnü• 
Türkofise teığrafla gelen maltlınata at. manm mektup ve sair ticaret evrakı.,_______________ zakcre yapılmamaktadır. 

rar verecektir. 

Kuduz 
fen yazmıı;ıtık. Yeni gelen malflınata nın gönderilmesini istemigtir. lspa nyada Yahudi muhaceretinin hemen durdu 
göre, hadise §Öyle olmu§tur: 3018 numaralı ihracatın kontrolü rulacağına dair olan haberler, tekzip 

bir kö e 
Bursada sekit 

kişiyi ısırdı 
Bu zavalhlardafJ 

ikisi kudurarak l)d 

Augusburgda bUyUk bir dokuma ve tağşişin meni hakkındaki kanun 15 Kral taraftarları edilmektedir. tngilterenin Filistinde ta• 
fabrikası ilk defa olnrak anlaştığı hazirandan itibaren meriyet mevkiine kip etmekte olduğu siyasetin bu en mü· 
memleketimizdeki bir firmadan bUyük girmi~ olduğundan çok şiddetli cezala. reisi him meselesi, henüz tayin edimemiş o-
bir parti halinde pamuk almıştır. Bu rı ihtiva eden bu kanunun ilk suçlusu Kat 1 e d ·ı d •. lan krallık komisyonunun sallhiyeti 
pamuklar Almanyaya gidince, içinderı bu işi yapan firma olacaktır. dairesine giren işlerdendir. 

irili ufaklı demir parçalan, taslar, bı. """'.K~=---------:b----k-- Madrit, 13 _ispanya kral ta. Umumi bakımdan vaziyette tevakkuf 
çaklar. iğneler ve dolu kibrit kutula.. arısını ıça - raftarlan reisi dün esrarengiz bir vardır. 
rı çıkmı§tır. lıyan deıı·kanlı •ekilde öldürülmü•tür. Araplar, sona kadar mücadelelerine 

Bursa, 13 - Burada kuduz bıf 
pek sekiz ki§iyi ısırmış, bunlardıı11 

si kuaurarak öımüştür. Difer altı 
ta tedavi altıl!a alınmış ve tedll' 
için, lstaubul kuduz hastahanesi · 
tabibi Muammer buraya g"'lmıştlf 

Bunun üzerine hadiseye el koyan T S' 

Brcmen pamuk borsası, Berlin Türk Reis dün sabah polis kıyafetin- devam etmeğe azmetmiş olduklarından 
ticaret odasını haberdar ederek ızhan Süleymaniyede Deveoğlu yokuşunda de bir takım adamlar tarafından ve Yahudiler, çalışmakta ve dikkate şa· 

Kadrinin arsasındaki kulübede oturan yan bir surette alyhlerindeki şiddet ha· 
teessüf etmigtir. • d l k .. t" 18 yaşında Tahsin ile kar:sı 20 yaqında evın en a ınmış ve a §am us u ~e- reketlcrine mukavemet etmekte bulun· ---.------------

İktisat Vekaleti, bu hileyi yapan :ı h b Spanyada trell Afet kavga etmişlerdir. ir civarındaki bir mezarlıkta, a- duklanndan hükumet, asayişi temin i· 
fimranın silratle meydana çıkarılarak ı. 

Tahsin bıçakla kansını sağ böğrün• tında kurtun ve göğsünde süngü çin mümkün olduğu kadar az kan dök- tt &za~U 

te lise 
• 

esı 
•• 

Kullanarak Univer-
~. eye girmek 

isteyen bir genç 
Beyazıtta Yıldız otelinde oturan 

Karslı 321 doğumlu Abdullah bir 

kaç gün evvel Üniversiteye gide

rek K yseri lisesinden aldığı bir 

§ehadetnameyi göstererek kaydı
nın yapılmasını söylemiştir. 

den ağır surette yaralamı"'tır. Kadın yaraları oldum• halde ölü olarak mek yolunu arar gibi görilnmektedir. M d 't 13 (AA ) :r c- a n, . . -
Haseki hastanesine kaldırdrmş kocası bulunmuttur. Yani takviye kuvvetleri dan Saint • Sebaatiane gideıs 
yakalanmııtır. Londra 13 (A.A.) - Filistinde bu• 

Saf cenah fırkalan bu cinayet nibüı treninin iki vagonu diill 
S t R d lunan İngiliz kuvvetleri 11 tabura ilY ovye usya a üzerine büyük bir heyecana düş. Uiğ edilmiştir. tam Dallogra yakınında hattı'"ı 

tayyareci ilk öğrenen mü,lerdir. Hükumet katillerin ya. Maltada olan bir piyade livası hare- mııhr. Bet kiıi ölmüt ve b••' 

g ençler kalanması için tiddetli takibat ya. kete hazır bulunmak emrini almııttr. çok ağır olmak üzere otuz "' 
pılmasını emretmİ§tir. 4t Yahudi öldUrUldU kiti yaralanmııtır. 

Sovyet Ruıyaya tayyarecilik tahsili ----------------
için gönderilmiş olan Ferit, Muammer, Tı·ıu·· ıesko Kudüs, 14 (A.A.) - Filistin vekayi• Krom madonl 

inin l:aşlangıcı olar. 19 nisan tarihin. ,-
Ali, Sait, Tevfik ve Hüseyin Hilmi bu• 
gün Romanya vapurile §ehrimize döne'.- (~tı•f8SI nl denbcri beş İngiliz askeri ve 41 Yahu. 1 h rBC8 lJ m iZ 

""' di olmak üzere kırk altı kl i ölmUş ve E ·t 
ceklerdir. Genrlerimiz tahsillerinde çok f Ankara 13 (AA ) - tı 

:s geri aldı ffil takriben Uç yüı kiş. yaralanm1ştır. ' ' · • l 
muvaffak olmuşlardır. Şehrimizden doğ tarafından 1936 niıanında at J 
ruca tnönu'"ne giderek Türkkuqu kam· Berlin, 13 (A.A. ) _ Mat»n gaze. A1·aplardnrı ne karlar ki6iniıı mmü'i . b G l şP 

:r meııne atlanan o eman rıı pına iştirak edeceklerdir. tesintn Londradan haber aldığır.'1 gö- ve yaralanmış oldı,ığu sahih St:rette e~ 

iş başı oda öten 
badanacı 

re Titüleskonun istifasını tevid eden malur".'ı değildir. Bunun da sebebi, lerinden çıkartılan ilk kroın' 
hiç bir havadis alınamamıştır Arap çeteleriıı 'n kendi ölill<'rint bcra rinden 1850 ton bt•gün MerıİSI 

Aynı gazete, M. Titüleskonun bey. berl!rinde götürmek itivadmda olma Avrupayn sevkedi!miştir. 

Şehadetnameyi tetkik eden me

mur bunun sahte olduğunu söyle

yince Abdullah §ehadetnameyi bı. 
rakıp kaçmt§tır. 

Abdullah dün teltrar Üniversite. 

Feneryolunda arabacı Hasanın evin· 
de badana yapan 20 yaşında Yozgatlı is 
kcnder birdenbire fenalaşmı~,düşüp öl• 

deki memura ba§ vurup şehadetna. müştür. 
meyi geri isteyince polise teslim 1skenderin kalb sektesinden öldliğü 

nelmilet vaziyette vukuu tahmin olu. larıdıı Arapların yüz virmi kişi ka Et'b k · ı ·ı · 1't. 
d ı r t ld v t h . d 1 kt ı an ·ça ış eh mesme l 

nan mühim inkişaflar dolayıslJc kara ar ce e a ı 0 ugu a mm c • me e ş.P 
dir verilen Knvar:ıhane b kır tı1 l 

nndn.n rücu ttmi!1 olduğunu tabmin · !erinin işletme tertibatını ,. 
eylemektedir. Bu vekayi esnasında Yahudilerden 

emlf1k sahibi olanların uğramış oldu üzere bir fen heyeti de bugiiı1 t 

edilmiştir. tesbit edilmiştir. 

1111ırııııı1 tiııııııı11ııııııı1uıı1111ııttıııııuııııurııııııııı111ııııırııı1111ıı 1111ıııır.mnu11 uıııınııııııııııırıııHııııııııuııııııııtııııııı111111 ıııırııııttıın 

· ya arında 
' ın fedakarhğı 

Fazla mUracaat üzerine Bcrl ine kadar gönderdiği bir memur ile 
Berlinden on otel odası ve muhtelif spor biletleri daha tedarik etti. 

Hemen yerlerinizi ayırıp bl letlerinizi almız. 
nııı!Hıııuıııı ınuııımmı ııııı 111uırııııı ııu ıno ı11ıunıuın!flf llfllfflt~ 

Yunanistan 80 
tayyare acak 

Atina 13 - HükC'tmetin, tayyare si
pariıleri için Avrupaya tetkiklere gön• 
derdiği heyet raporunu vermi§tir. 

Hava nezareti meclisi bu raporu tet• 
kik ettikten sonra 80 tane tayyare al· 
mata karar vermiştir. 

ğu ha~ar yüz hin !ngiliz liras• mikta. varshaneye hareket ctm='j!ir· 
rmdadır. Arapların ve hükuml'!tin uğ ___ ;;; .. Tııfl, 
ramı;Ş oldukları hasar miktarı meç miş c. lan Ara~ delcgnsyonı. ti ) 

huldür. tür. Arap gazete.eri. fü~Je~ns: 
İngiliz askerleri yüz elli kadar ka- müslüm:ınlar aı as·nda prorıı 

sabada araQtırmalar yapmışlardır. yapmış olduğunu vazmaktr.d" , 
ıe~ Müsadere edilen silahların miktarı Gazeteler, komşu Arap rnerı'I ~ 

nisb~ten e}lemmiye•.şizdir. rinde ve Avrupadaki müsJüınııı11"~ 
Aoller para top uyorlar niler! ara!lınaa toplanan para )'e ııl 
Kudüs, H (A.A.) - Bir yardım nun 3,500 İngiliz li!'asma balı~ b 

sermayesi toplamak üzere Mısıra git_ duğunu tasrih etmektedirler. . 



~ 

~ 

~~-tloıu yakasında 
'-' f)ivrı sinek 
~~~adelesinde 

l, Qo lllıntakası sıtmn miicadele 
g n ıaınaıılarda Anadolu ya. 

"~ ~e:~e sivrisinek göritldüğün. 
t~~etl~ Yeni sürfcler teşckkiil et. 
~ d~el~diğinde.n rniicadcleyi şid. 

fı il tt\e ge karar vcrmiştiı . 
~-..: Yanda b""t·· 1 ·111 "' ·· •ı un durgun "'ll ar, 
~ "'0k\i ~· gllh· lcrck, sürfclerin barın 
,. il-. ~ eaıth bir hnlC' gC'tiriJ. 
1
, aınafıh Anadolu )akasın. 
, ek b . b u sene nıs eten daha 

Evine bakmıyan koca 
Maçkada oturan Bayan M. matbaamrza yolladrğı acıklı 

mektubunda diyor ki: 
"16 yaş•ndanberi evliyim .• Biri 10 diğeri 15 yaşında 

iki çocuğum var. Uzun zamandanberi kocanım metreslerile 
dolaşıp gezmesine göz yumarak tahammül ettim. Fakat o 
evlatlarımın nafakasını bile harcamaktan çekinmiyor. Ve 
bu para ile gidip içiyor .. Geceleri eve sarhoş ve kötü bır 

halde dönüyor. Bu vaziyet böyle devam edemiyecek acaba 
ne yapmalı, boşanmalı mryım?,. 

CEVABIMIZ - Bize mektubunuzla tasvir ettiği•üz 
bu ailevi vaziyetin tablosu pek acıklıdır •. Ve bütün bun~~ıa 
çocuklarınızın saadeti ve istikbali için katlanmanrzı, fcda
karlrğmrn büyük bir takdirle karşılıyoruz. Onlar bir müd· 
det sonra sizin bu analık hissinizin büyüklüğünü ve asaleti- J 

ni elbet anlayacaklar ve sizi koruyacaklardır. 
Boşanmak bir çok fena neticeler tevlit eden kötü bir ha· 

<lisedir. Mümkün olduğu kadar bundan çekinerek, ancak 
en son çare olarak kabul etmelisiniz. 

Çok ıstırap ve sıkıntı çekmekte olduğunuzu şüphesiz 
anlıyoruz. Fakat çocuklarınıza ve evinize olan derin al.ika 
ve muhabbetiniz daima sizi cesaretle mukav~mct etmeniz:: 
yardım ediyor. Çocuklarınız bu vaziyette yaş;ımaktan o ka· 
dar müteessir olmuyorlarsa onların hatırı için katJanınız .. 
Mahaza insan tahammülünün fevkine çıkan hadiseler sizi 
kocanızdan ayrrlmayı icabcttirirse de siz resmi bir şekıldc 
ayrılmadan ayn oturunur. Kimbilir belki kocanız bir gün 
uslanacak ve sizden yaptıkları için af dileyecektir. O zaman 
mes'ut bir hayata dönmek kabil olacaktır, ... 
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4 ......... HABER - Aqim Poitasr~ 

Tevfik RüştüArasa vekalet ec;ıen Be~gi·a.: IJüibüiü 
lstanbula 
geliyor 

= 
l4 TEMMUZ-~ 

Adisababayı 

Italyanlar tahliy( Adliye Ve ilimiz ün 
beş sefirle görüştü etmeğe 

mecbur kalacakls1 
Habeş merkezindeki ltaıyar 

kuvvetleri müşkül bir 
vaziyatte kaldılar 

Diin Başbakanla birlikte Ankaradan 
, şehrimize gelen Adlie vekili ve Hariciye 

vekaleti vekili Şükrü Saraçoğlu dün Pe• 
rapalas otelinde bazı sefirleri kabul et· 
mi tir. 

Şiıkrü Saraçoğlunu evveHi Sovyet 
büyük elçisi Karahanla Sovyet sefareti i 

müsteşarı ziyaret ederek bir saat kadar 
görüşmüşlerdir. 

ikinci olarak İtalya sefiri Galli ziya· 
ret etmiş, kısa bir müddet görüşmüştür. 

Saat on 6ekizde Şükrü Caracoğlu Ro" 
manya ve Yugoslavya elçilerini beraber 
kabul etmiştir. Vekil bundan sonra saat 
19 da İngiliz sefirini kabul etmiştir. 

zlar konferan Bu sabah7ci posta ile gelen "De-ıJli 
Herald,, gazetesi diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

hiç ı:>lmazsa şimdilik tecrid tdi' 
( 809 taralı 1 incid~) 1 

gözönünde tutacak olursak, böyle, ha· 
l:iki manzarası arzetmiyen meseleler 
üzerinde konferansı geciktirmekte ma· 
na yoktur diyeceğimiz geliyor. Bundan 
başka hümü niyet ve itimat akçesinin 
kıymetini dü§iirmekten başka bir işe 
yaramayan karışık mukavelenamelerle 
dünyanın zaten pek yüklü olduğu kana
ati doğru olsa gerektir. 

Daha iyisi sadece birkaç tane ve ba· 
ait anlaşmalar yapmalıdır. Bunlar, ilk 
gerginlik neticesinde hemen bozuluve
rcn bir~ok ağır ve zahmetli muahede· 
terden daha fazla riayet görür. Boğaz~ 
Jar kapıs:nın sahip ve gözcüsü olduğu• 
nu bildiği halde, Türkiye harp zama
nın.da gemilerin &.cyrüseferi meselesi et-
rafındaki ihtilaflardan ~ayanı dikkat 
bir surette ayrıdır. Onun esas iste
diği, mümkün olduğu kadar yakın bir 
zaman içinde Boğazları yeniden tahkim 
hakkını elde etmektir. Ve konferansın 
bitmesi için biraz sabırsızlanması ma· 
zur görülebilir. 

Montrö, metruk muahedeleri kabaca 
feshetmek suretile olduğu gibi, dostça 
müzakerelerle de tadil etmek imkanı 

bulunôuğunu devletlere göstermek gibi 
çok kıymetli bir fırsat arzeyledi. 

ş_u "dakikada Montrö konferansı, bir 
"çıkmaz,,ın tekemmül etmek bilmiyen 
ma;;;~rasını gösteriyor.ümit edelim ki, 
konferans yeniden toplandığı zaman va 
zifesinin aUratle intacım, birtakım parağ 
raflar ve l6rmüllerle mübalağalı suret" 
te meşgul olmağa tercih et.sin!. 

Konferansm dUnkU safhası 
Boğazlar konferansı dün çok mühim 

bir toplantı yapmıştır. Londradan yeni 
talimatla İngiliz muarhhası Rendel de 
g~lmişti. Dün hususi konuşmalar da ol· 
muş ve aleni toplantı esnasında Dışba· 
kanımız Tevfik Rüştü Aras şayanı dik
k<ıt bi:- nutuk söylemiştir.: 

Müzakerenin açılması esnasında tr.
gilterenin Kanada ve İrlanda fevkalade 
komiserlerinden gelmiJ olan bir mek· 
tup okunmuştur. 

Bu mektupta Boğazlann tahkimine 
Kanada ve trlandamn herhangi bir iti
'razı olmadığı sarahatle bildiriliyordu. 
H ar!c!1e Vekilimizin nutku 

Bundan sonra Tevfik Rü§tÜ Aras 
nutkunu söylemiştir. 

?evfik Rüştü Aras, Boğazlar konfe· 
:t:.osmın heyeti umumiyesine iştirak et• 
memekte ısrar eden, İtalyanın bu tarzı 
hareketine bir cevap teşkil edecek şekil· 
de ezcüml:: demiştir ki: 

"Bugün de 1923 mukavelesinin tat
bik edilemez olduğunu düıünüyoruz 

ve yeni bir nizam koyuyoruz. Türk de
legesinin diğer herhangi bir devlete biz 
u:.t haz:rlanmakta olan vesika mucibin. 
cc farklı bir muamele b:ıhşe~k imkan· 
m:lığıru burada teyit etmekle beraber, 
şunu beyan ederim ki Türkiye, hazırlan 
makta olan vesika ahkamının cihanıü
m:.:Uüğüne bin2en bu babda iki taraflı 
ıml~ş:nalar akdine hiç le lüzum gÖrm<'. 
nd-ı:tcdir . 

Binaenaleyh bu anlaşmalan akde hiç 
bir ıcbep görmiyen ve bunu hiç de arzu 
ctrniyen hükumetim, bununla beraber, 
mer'iycttc olacak nizamın çerçevesi da· 
bilinde olmak üzere istediği memlekct
le:-l:ı mümasil anlaşmalar imza edebi1• 

m~lt hususunda Türkiycn!:ı hukuku hü" 
Jt:i~ranfoinden mütevellit haklarını mu-
hafn:t:l e:faec1<tir . ., 

Talepler:miz 
Tevfik Rüştü Arasın İtalyanın kon· 

ferımsa iştirnkten imtina etmesi karşı· 
s:nda!d sarih ü: talebi şundan ibaret ol· 
mc~tur: 

J - Müstnkhd Montrö mukavcles=. 
nin konfera:uıta ha~ır olmıyan devletle" 
rin imzn::ına 1tçık bulundurulmaması, 

2 - Montröde bir anlatma elde edi. 

~İnce, mukavelenin tatb:kının cihanşt•. 

mm olması, 
3 - Türlıiyenin, müstakbel Montrö 

mukavelesi prensipleri çerçevesi dnirc· 
sinde, istiyeccği memleketlerle müma• 
sil anl~malar akdine saliıhiyettar bu. 
lunmaıı.,, 

Japonyanan taleplerl 
Tokyodan Viyana gazetelerine bildi" 

rildiğine göre Japonya Boğazlara ait 
noktai nazarlarını şöyle tesbit etmiştir: 

1) Boğazlar üzerinde Milletler cemi· 
yetine kontrol hakkı verildiği takdirde 
Milletler cemiyetine aza olmayan Ja• 
ponyanın hukukunun muhafazası için 
bir formül bulunmalıdır. 

2) Boğazlardan harp gemilerinin geç 
mesi hususunda Japonya kendi donan· 
ması için, Akdenizdeki Sovyet donanma 
sının haiz olacağı ayni hakları istemek 
tcdir. 

Sovyetlerle ltlllf 
Montröden gelen bir habere göre 

Sovyet harp gemilerinin Boğazlardan 

geçmesi etrafmda Türk ve Sovyet mu· 
rahhasları arasında bir itilaf hasıl oı· 
muştur. İngiliz murahhaslarının da al• 

8ayan Bahriy~ Haçiç 

Yugoslav Devlet tiyatrosu baımu· 

ganniyesi Bayan Bahriye Haçiç yakın· 
da istanbula gelecektir. Bayan Bahriye 
Haçiç son zamanlarda Avrupada en çok 
nazarı dikkati üzerine çeken bir sahne 
yıldızıdır. Kendisi (Karmen), (Salome) 
(Donjuan) gibi operalarda gösterdiği 
büyük sanat ile Avrupanın en yüksek sa 
natkarları aras:na girmiştir. Kendisine 
(Belgrad bülbülü) ismi verilen Bayan 
Bahriye Haçiç son derece iyi türkçe 
konuşmaktadır. Bunun için İstanbula 

gelince Kızılaym Kermes eğlencelerin· 
de türkçe şarkılar da söyliyecektir. 

dıkları yeni talimat neticesinde bu an· ----------------
taşmaya iltihak edecekleri anlaşılıyor. Büyük bir yangın 
Karfıhkh yardım misakları Balıkesirden bı1dirildiğine göre, Ba· 
Montrö 13 (A.A.) - Röyter muha· lıkesirin Gökçedağ nahiyesinde büyük 

birinin bildirdiğine göre, akşam yapılan bir yangın çıkmıştır. Vilayetten ~ön• 
husust mükalcmcler sonunda, Boğazlar derilen yardrmcılara rağmen, yangın 
konferansında esaslı münaziUnfih mese- bir giln sUnnü tür. 
lelor ii7rrinrlr N'k ,y::alc:rnd::a bir dlllıı~w4 Balıkesir Kmlay şubesı yangından 
ya varılacağı sanılmaktadır. Karşılıklı mutazarrır olanlara yardım olmak üzc
yardım paktları hakkındaki kaydın teı" re 200 çadır ve 500 lira göndermiştir. 
kedilmesi pek muhtemeldir. -------------:--:-::-;---

BugUnkU mUhlm toplantı 15 Japon zabiti 
Toplantıya bugün on altıda devam id8 m edi 1 dl 

edilecektir. Bilhassa bu toplantıya kon· 
feransm mukadderatını tayin edecek Tokyo, 13 (A.A.) - Şubat isyanı. 

na iştirak edenlerden ölüm cezasına 
kadar büyük bir ehemmiyet atfedilmek- mahkfim olan 15 Z9.bitin bugUn idam 

tedir. edilecekleri resmen hildirilmi3tir. 
Harlclye Veklllmlzln bulgarca 

gazeteye bcyanah 
Dışbakanımız Tevfik Rüştü Aras 

Bulgarca Zora gazetesi muharririne be-
yanatta bulunurken demiştir ki: l 

"Bulgar heyetinin aldığı talimat o 

kadar güzeldi ki, bir kere daha Türk 
hükfimeti namına, Montrö konferansın· 
da dostluk ve el birliğinden hissettiği· 
miz büyük memnuniyeti söyliyebilirim.,, 

Dünyayı dolaşan 
bacaksız kadın 
Bir mühendisle evleniyor 

Resimde gördü. 
ğünüz ltadmı bir 
masanın önünde o. 
turmuş dıı vücu. 
dunun alt kısmı 

gizlenmiş sanma. 
yın !. Hayır. Onun 
iki bacağı da yok. 
tur. Faka~ cvleni. 
vor. Nişarılısı da 
köRedeki mac:lnlyo. 
nun ic;inde gördü 
ğünüz dclikalllıdır 

Bu erkC'k of u1 
il<: ynşmdudır Al. 
mnn bir m"ihen. 
dist;r. B:ıc~ kları 

mevcut 
Alman tsvınresi te. 
baasından Bayan 
Püpse ona b'r se. 
yah~.t e~nasmdıı 

r<>stlamıştır. Se. 
vişmişlcırdır. 

Bacaksı1 kadın, 

'' Adisababadaki !tal yanlar ciddi bir 
müşkil vaziyet içindedirler O kadar 
dddi ki, Mareşal Grazyani, ernebi el. 
çiliklcrinin harice telsiz haberleri gön. 
dernıesini menetmek derecesinde dip. 
lomatik karışıklıklar çıkamıağı göze 
almı3trr. 

İngiliz, Amerikan, Fram;ız. Al . 
man ve Belçi!<a elçileri, bu suretle ken. 
di hükumetlerine rapor gönderemiyor. 
lar. 

B. U. P. ajansının Cibutiden bildir. 
diğine göre, Habeşler daimi yolu. e. 
hemmiyetu surette tahrip ederek 
Adisababa ile Directova arasındaki de. 
miryolunu kesmiılerdir. 

Adisababa Ue Desye arıısrndaki 

münakalat kesilmiştir. 
Ha?Tar civarında ehemmiyetli çar. 

pışmalar devam etmektedir. 
Bu haberler doğru ise - ki Cibu. 

tiden gelen haberler 80n zamanlarda 
doğrı.ı. çıkmaktadır - o takdirde: 

Adisababadaki ltalyan garnizonu 

ziyettedir. 
Mi.makaleleri kesilmiş olfll 

tarafa bırakınız, Adisabab:ıd~ 
yan [arnizont! yağmurlardan 
külih: içindedir: 

Londrayn geçen hafta ici~ 
haberler, İtalyanların A~ 
tahhyeye mecbur kalmalarını j. 
tirccek bir vaziyetin bile bııf ı· 

bileceğini anlatıyor -~ 
Bir kaç gün evvel vazir· 

nulba edilml3ti: 
"Yağmurlar İtalyanları J.,d'İ 

dan silip götür~ek ,, 

Eger Cibutiye giden del!li~ 
~ima:e Desyeden doğru giden > 
zaman kesilmi§ kalırsa va-Df 
olabılir. 

İtalyanlar bu halde yalnız tı 
merkezini tahliyeye mecbur ti, 
lar, ya şehirden çıkmak için :ı 
cak, yahut mahsur katacakJJl'r 

"Pek ala analıılıyor ki. nst1 
bitmemiştir \'e zecri tedbirıe:j~' 
r1lması için Heri sUrülen baV 
dece bir bahanedir. 

Almanya-A vustur1 
anlaşması 

Romanya siyasi mahfellerine gör 
Küçil Aula~ıua w ç 01111.inu Auıaşınll~ 

devletleri tarafından tetkik edllmelld 
Viyana, 13 - Avusturya . Al. 

manya anlaşmaıınm imzalanmaıı 
münasebetile Avusturya Baıbaka· 
nı Şuşnig bir İngiliz gazetesine ver 
diği beyanatta ezcümle şu sözleri 
söylemiıtir: 

-Almanya ile yaptığımız itilaf. 
namenin gayesi sadece iki memle. 
ket arasındaki normal münasebet
leri yeniden tesis etmektir: 

Habsburgların tekrar tahta gel. 
meleri meselesine gelince bu tama. 
mile dahili bir meıeledir. Habs
burglar tahta glseler bile bu bir 
hükumet darbesile olmıyacaktır. 

Bu iş en doğru olarak plebisit (re· 
yiim) le hallediliT. 

Roma ltlllfları 

Viyana, 13 - Dün akıam bura
da çıkan bir ı:.ivayete göre Alman
ya hükumeti, Avusturya ve İtalya 
arasında akdedilen Roma itilifla. 
rını kabul edecektir. 

Romanyanm vaziyeti 
Bükreş, 13 (A.A.). - Rador 

ajansı bildiriyor: 
Romanya siyasi mahafilinde, A. 

vusturyamn istiklali hakkında yeni 
merkezi Avrupa anlaşmaıile ala· 
kadar haberler, büyük bir ıüktin 
içinde ve kaydı ihtiyatla takip 
olunmaktadır. 

Romanya resmi mahafilinin fik. 
ri, anln~manın tam manası hakkın 
da bir hiiküm verebilmek için an
laşmanın bütün taf silatile malum 
olması lazım geldiği merkezinde., 
dir. 

anlatması F ransada çok de 
ıirler uyandırmıtlır. Tan g . 
nin yazdığı bir makaleye ~ 

manyanın takip ettiği gay.~ 1.\ 
antantı tecrit etmek ve bö~· 

• muahedelerin yeniden tetki~ 
kin vrmektir. 

Amer.k11'1fara t: ör• V 
Va~ington 13 (A.A) - ~ ~ 

Avusturya n:ukavelename•1 

da birinci derecede ehetl'f. 
haiz bir ıiyasal hadiıe olar~ 
ki edilmektedir. Siyasal rrıi" 
k . .. b ı _,, 
anaatıne gore, u an aıw I 

yanın en tehlikeli karıııkhk ',1 
larından birini ortadan kald 

tadır. ' 
Hltl•r • Şufn•g mUfA~I ~ 
Belırat, 13 - Hitlerle 

arasındaki konuımanın 1 &~ 
Alman . A vuıturya hudud~1 
reyan edeceği bildirilmekt 

ti 
Habsburg'arın avd•d6 

Pariı, 14 (A.A.) - Eko 
gazetesi, Londradan istihb,r 
yor: 

Belgrattan gelen ve Al~~ 
o 'lAf O O gıı vusturya ıtı a namesımn 

maddesinin Habsburgları~ ~ 
nat makamına getirilmeleri, 
· · .. ·· dd tl tefııf sınm uç sene mu e e 

diğini natık bulunduğ\J111 1 
olan haber, burada hayret 
dırmakıızın kartılanmıtV 

ltalyada 
manevralB!ı 

tosta İtalyanın cenubunda 

dünyanın beş kıta sını dolr~mıştır 

Kena=~ini teşhir ederek para ka1anmı 
ştır. : 

- Bnca.klarım olmamasına r.:ı.ğmen 

, dünyayı diğer kadınlardan daha faz. 1 
la gc.zeim. Para kazandım ffüzel elj 
biselerim ve beni seven • ~!. uişanlım 
var!. Demektedir. 

Böyle bir anlaşmanın siyasi ak. 
sülamellerine gelince, Bükreş siya. 
si mahafili, bu aksülamellerin Kü
çük antant tarafından ve Balkan 
antantailo birlikte tetkik edilmesi 
lazım geldiği kanaatindedirler. 

Muahedererln tetkiki 
Pariı, 13 -Alman. Avusturya 

Roma: 14 (A.A.) - 20 U~~f. 

Bari kolordulanrun ittiraJcU' 

nanevralar yapılacaktır. Dah~ 
ihzart mahiyette bir takııt1 
icrasına başlanılmııtır, 
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IKa <§l o~Oaı1r nçnnıı : Senede 65 bin 

G •• J liraya uz e SanatkArlığı tercih 
eden adam 

ı 
Londradan yazılıyor: 

O U n n Z ljarrl Hartvel çek imza. ettiği her 
defasında muamele yapmakta olduğu 
bankanın senede bizim paramızla 

65,000 lira maaşla müdürU olabilecc· 

Yazan : Niyazi Anmet 

147 sene evvel bugün 

Bastil muhasara edildi 
Asker silah başına .. 

· Saç, kaş, eller, kolar ve omuzla.' 
rın bakımına dair bir ders: 

Saç: Resmini gördüğ1inüz kızın 
Yil2UJ.ıü tetkik ediniz. Eğer s:ıc;lar şa. 
kaklardan öteye çekilmiş olsaydı, } tlz 
Çok dar görünecekti. tşte bunun •çın 
aaçlannı düz olarak tepeden bir yana 
fırçaJama~ta ve yanlarında yumuşa_ 
cık kWrılmış dalgalı lüleler taşımakla. 
dır. 

. ka.slar: Kızın gözleri büyük de. 
ğiıdir. Kaşlarını d13 kö~elere do/;'u 
azıcık kıvrılacak şekilde almakla, e:öz 
kap;LkJarınm Ustüne daha fazla ı~ık 
~elrnekte, böylece gözler hakikatte ol. 
d llklarından çok daha bil "k görün. 

Eller: Elin dış derisi çok dikl:aJ 
\'e ih!imam ister. Yırtık ve <;izik :z. 
~~rl 11.adar kadın ellerini çirkinleştiren 
ır şey yoktur. Tırnakların kesiiıa 

tarzı da parmakların güzelliğine ayrı. 
ca Yaı dım etmelidir. 

Parmakların oyuk yerleri yumu;;ak 
ve buruşuksuz olmahdır. Derinin lıe 
~aılığl h~r akşam eller sabunla pi. 
~elce yıkandıktan sonra kremlenmek 
en ·, r. masajdan olur. 

. El, kndının süsü ve güzelliği.lin 
'll'ıUtcı"mimatındandır. Himmet ve hız. 
trıet ister. 

Omuzlar: Boğazla ense ve e\ler 
&<lz dnünde oldukları için ihmal edıl. 
~ernektcdır. Fakat omuzlarla ko1ar 
el E;eriya kadının tembelliğine kurhnı 1 
Ou~ı~ 1 

~ecik omuz ister çıplak, isterse/ 
~ tUvaletinin tüllerıne bürünsün 

güzel bir kadının göriinüşünü mahve_ 
debi11&·. 

Omuzları haftada bir defa sı:ak 
banyodan sonra iyi bir kremle, kı e. 
min :ırtık deri tarafından emilmiye. 

ccğl zamana kadar dairevi masaj edi
niz. Masajdan sonra sert bir havlu 
ile şiddetli şiddetli siliniz· 

Şişman omuzlar çok daha büytlk 
bir mesele teşkil ederler. Böyleleri 
için sıhhate dikkat ve ihtimam, yeme
ğe peıhiz aynı zamanda müteha%ıs 

eller tarafmdan yapılacak masaja ih. 

tiyaç vardır. 

Şişman omuzları hiç bir vakit k.n. 
-di kendinize masaj yapmağa kalk.~ 
mayınız. Böyle yaparsanız, sadl';.c 
şişmaı:lıklarını arttırırsınız 

bıralnlacal< tülbentler kırmızı ve sert 
dirscl Jeri ısln.h eder. Limon suyu ile 
ynpı!.ıcak L .u;yonlar deriyi beya ~ia. 
hr. 

Şışman kollnr bileklerinden itiba
ren omuzllira kadar masaj edilmeliıiır. 
Masaı daima aşağıdan yukarı dop-u 
olma~rdır. Masaj kan cereyanını ıs
lah ~er ve kolların ekseriya kışın 

görUııcn ınorumtrak bir renk almct.Sı. 
na mani olur. 

GtlZELLIK DOKTORU 

Yeni şapkcl modelleri 

.. ,-~ 

Sar~~ldaki siya?ı taftadan "Fes şnpka; sağdaki horos kuyruğu şapkadı~. 
l>r!Jn1.ı:ğu kll§uııun tüyleri siyah bir kadife kortlela üzerine oturtularak ya. . 

ğini hatırlamakta idi. Muamele yaP"' 
tığı banka Almanyanın hususi banka· 
larmdan en eskisi olan Oppenhaym
lar bankasıdır. Bu bankanın verdiği 
krediler milyonlarca lirayı bı !makta, 
bir vakitler "Roçild!erin bankasile §İd" 
detli r aka betler etmekte idi. 

Mösyö Hartvcl, şöhreti her gün bir 
az dal:a artan on sekiz yaşmdfl bir ko
medi muzikal yıldızıdır. Yaz tPtilini 

geçirmek iizcre bu hafta Londrnya 
gitnıiştir. Aaıl adı B:ırıın fon Oppen· 
haym'dır. 

Lvndranm en muhteşem oteli ~a
voy'dP.. misafirdir ve Sunday Sksprcs 
gazm:.<!si muhabirile yaptığı mi.ilfıkat1a 
dem i§tir ki: 

- Babam Oppenhaym ailesinin an· 
anesiııe göre benim de 'bankanın baş.
na geçmemi istiyor. Netckim bır ser 
ne mUddetle iki kardeşimle oirlikte 
bu işi yaptım. Fakat bütiın bu müd
det e&nasmda b?.nkacılıktvn o kadar 
nefr~t ettim ki.. Günün birinde bu· 

Baron Oppmlteim 

Bu Sfls, 300,000 sllAhhnın hücumuna 
mukabele için verJleo bir emirdi. Fakat .. 

Bastü yıkılırken ... 
300,000 insan, hUcuma hazırlanmış.J rUye koştu. Üçünc!l avluyu 

tı. Bağırıyorlardı: yere g-eldi. Kumandana: 
- Biltün top ve tüfekleri isitiyo - Mösyö, toplarınızı çekmenild 

ruz. Milletin hakkını, hakmıızt müda. Bastil kalesini teslim etmenizi 
faa edeceğiz. ve vatan namına ihtar ediyorum. 

Bit zabit onlara şu cevabı verdi: di. 
- Bütün cephane bina içinden çı. Tc.riyo, bundan sonra t:oplarm 

Jr:arılmı.mak üzere bana teslim edilmiş• dırılıp kaldırılmadığını görmek 
tir. Askeri şerefimi muhafaza etmek kaleye çıkb. 
mecbuıiyetindeyim. Veremem. Yüz kadem yükseklikteki 

Halk tekrar kayns.ştı. Bağrışmalar bakanlar, uzakta gittikçe bl1 
kulakle.n sağır edecek halde idi. bir ~elabalığm hücuma huır 

Bir köylü zabite §U cevabı verdi: gelmekte olduğunu görüyorlardı. 
- Bu silahlar milletin değil de ki. 1§ artık olacağa varacaktı. 

mindir? Bir arabacı, elindeki baltasile 
Aynı edam, etrafındaki 300 bin kl" atıldı. Birinci mUtehanıik: k 

eiye döndü: yanındaki nöbetçi kulesine çıktı. 
- Arkadaşlar, bir dakika vakit taraftan ilzerine kurşun 

kaybLtmeğe gelmez. Yürüyelim. Fakat o, buna hiç aldırmıyor, k 
- HUcum.. nün zincirlerini baltasile parça1 

- Hürra.. Biraı: sonra köprü yere dUemU.. 
Bir kaç dakika sonra 28 bin tuf ek km birinci avluya geçecek yolu 

ile 20 top, sayısız tabanca, kılıç, sün. lanınıştt. 

gü ha1kın eline geçmişti. Şimdi hem kalelerden, hem de 
- Bastile, Bastile.. ğtdaki mazgal deliklerinden atet 
B.ı sesler, halkı ihtilale davet eden yordu. 

çan deslerile kanşıyor, binlerce silah· Halk llldürlllilyor, fakat lıalJaD 
bam bankadaki müdürlük odama girip lı halk biribirini çiğniyerek Bastile doğ tığı kurşun muhafızlara hiç tMir 
de, masamın tlstUnde deste deste ru akıyordu. miyordu . 

Bastili muhafaza etmekte olan as· lkın' cı· kafı'le Trapetl-1e n-~n musiki notalarım görilnce, hayal ve QN Qll9W& 

d k ker silah başmda idi Kulelerdeki top. ne gelı'nce, kulelerdeki askerler emelimin esrarı mey ana çı tı. 
tarda!, başka mUhimat deposundaki bayrak rekcrek ateşi kestiler. 

Bu vaziyet karşlsında babam hid. d 1 1 · · 1 b 1 ııı 
toplat a av uya yer eştırılm ş u u· Fakat kale haricindeki 

detinden kliplere bindi. Bağırdı, ça· d M' k t d l t ı i 
nuyor u. ıs e o u op ar cap e. kışlalıır, mutbak dairesi atee 

ğırdı, beni aileden kovmak, mirasın· derse halkın Uzerine boşaltılacaktı. yanıyordu. Bastile hücum eden 
dan maıırum bırakmakla tehdit etti. Alt kat mazgal deliklerinin her birine camlan kırıyor, yazıhaııelerl 
Hiç birisinin kar etmediğini görünce bir buçuk librelik mermi atan büyük yordı.ı.. İsviçreli muhafnlar, 83 
bana vereceği büyilk aylıkları anlat· çapb on iki tüfek konmuştu. Otuz öldürmüşler, 88 kişi yanLW~llU._ 
mağa. ba§ladı. iki İsviçreli asker, her saniye Fransız Parlsliler, zindanlara htlcum 

Bu patırtıdan sonra artık her gün halkının ilzerlne ateş etmeden çekin· kalı.ı zincirlerin altında bı1l1m 
öğleden sonra bankadan kaçıyor, giz- miyecek halde ilk planda bekliyorlar. puslan serbest bıraktılar; 
Ji gizli musiki dersleri alıyordum. dı. • • • 

Annem bu oyunda benimle birlikte N ~ olacaktı? Gözünde hiç bir kor-
idi. Geç vakte doğru vekilharcımız. kunu'l izi bulunmıyan ii~ yüz bin halk 
babamın gelmekte olduğunu haber ve· ile a.c;kerler çarpışacnklar mı idi? 
rir, biz de musiki derslerini bırakır • • • 
dık. 14 Temmuz sabahı .. 

Üç aylık bir mezuniyet alarak Nev· Y.ıni bundan 147 sene evvel bugün. 
york:ı gittim Orada dört sene kal- 1789 yılı 14 Temmuz günü. 
dım. Param tükenmeğe başlayınca Her geçen saat tehlikeyi ve çarpış· 

ma hırsını gittikçe arttırıyor. --------------
Nevyorkta bir bankada çalı3mak §ar· 

Akşamın lo~ ışığı Paris sokaklannı tile habam bana haftada Ur İngiliz H· 
sarıyor. Silah ses: arıyan kulaklar rası göndereceğini vadetti. 
ölüm sükunu ile karşı karşıya. 

lster istemez kabul ettim ve ann~ Gece, karanlık, korkunç bir gece. 
min bir arkadaşının yardımı ile musi· Bir, iki, ile ve tam yedi silah sesi. 
ki tıtsilini bırakmadım Çok geçme'" Bu, kuledeki nöbetçiye sıkılan kur 
den mesleki angajmanlar te1dif!erilC' şunldrm vmltısıdn . 
kar!)ılı;;;tım. Sesim b3.na hayatımı! Kule kumandanının sesi çınlıyor 
kazıındıracaktı. l''akııt tam bu sıra- - Silfth başına. 
larda. vat.anıma çağrıldım. Knranlıkta kendisine şu cevap ''e 

Almany:ıya varmca babam eski riliyor: 
inadmdan vaz geçti "<' haklı oldu~u- - Karanlığın aydınlanmasını bek. 
mu söylemek insafını gösterd;. lcyinjz, Artık Bastil zaptedilmiş!ir. 

Annem geçen yıl öldü. ft'akat öl· • • • 
meden evvel halkın beni sahnede çıl- Sabah ağarırken halk akın akın bu 
gmca alkışladıklarını bir çok drfalıı.r müdhiş hapishane önünde toplanmış. 

göruck sevinç ve iftih:ı.r duydu. !ardı. "Korku, merhamet ve insaniyet 
Ge!'Çl büyük maaşlı bi:- banka di· nedir bilmiyen adam, diye anıl~n Tor~o, 

rektörü olmadım, ama çok kazanan ve kale kumandanınnı mene!mcsıne rag. 
bütün dünyada büyük bir şöhret deV"'I men ilk avluya ~i:di ~inci ~vlu~a 1 
ıiren iyi bir sanatkAr oldum. girmekten menedılmce muteharrık kop 
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RADYO ----
lSTNBV .. 

18, Opera muaildal (pille), 19 haberler, 
19,15 muhtelif pl&klar, 20 viyoloniat Bayan 
Faizıı Nezih Albayrak (Keman IOlO), 20,30 
atüdyo orkeatraian, 21,30 IOn haberler, Saat 
22 den aonra Anadolu ajanmm gazetelere 
mab-;ua havadis aerviai verilecektir. 

V J YANA: 
18,30 konser, 19,05 konU§malar, 20,05 

haberler, hava raporu, konupaiar, 21,05 mu 
ıaikl, 22.•o battanm makalul, 23,05 haberler, 
23,15 musiki, konU§JDa, 2~ elana mua1klal, 

BJ: R LJ N: 
ı 7 .35 kanıık eflencell 'yaym, 18,S& ııanat 

bablalert, 19 tarlhl kODUf!Da, 19,05 KUnibten 
naklen mua1kl, &male orkeatram, ve p.n kon.
aerl, 20,35 JJıclllzce den, 20,&0 gtınUn aldalerl 
haberler, 21,15 akf&ID konaerl 23,05 bava 
raponı, bavadla, 80pr, 23,35 Hambwytaıı ~ 
Jencell havalar ve halk mU8lklm, 

B V D A. P .il f T .Ilı 

18,0S kcmferam, 18,18 çingene mulldlıl, 

19,M eflencell lı:onu,ma. 20,0& Harpa koue'" 
rl, konterau, 21,0& gramofon, 22,115 haberler, 
22,815 orkatra kouerl, 28,&0 m1lWc&t, 2',0IJ 
ctncene muaUdal, IKlll habeder, 

:P A. B t l!I (P, T, T,): 
18,015 facia, 19,315 b&vadbı, plyetı, 21,20 

SiNEMALAR 

-rVRK .. ~ 
IP&ll 

TAN 

lflK 

BEYOCLU 
ı Programını bildlrmemlştlr 

ı Sevmek yasak mı ve 

Holivut eğleniyor 
ı Kanın beni aldatırsa 

(türkc;;eı ve Donanmada 
cinayet 

a Parlı eararı ve Kızıl ova 
a Güzel günler ve Mec;;hül 

kuvvet 
ı Çaimm11 qk ve Stüdyo 

çılgnılıklan 

ı Hava kabramanlan ve 
Fakir bir daiikanlmın 

hikAyeal 

ı Gizli sevda ve Dertsi:ı: 
arkadaılar. 

ALllAZAR ı Vahfllere hücum ve 

AaTUBYA 

Fantoma geliyor 
ı Procrammı bildirmemtotir 

ı Batakhane gölgeleri ve 
Kaçakçılar kralı Alga-

. pon 

HABER - AJqam Postait 14 TEMMUZ - 1936 

Almanyanın en mahir ve maıol. 
dı§tan takma motörbotc:Uü Cl' 
menı Baatz, yalıında yapdacal 
mÜ•abakalara hazırlanıı ken.. B-. 
•porcu bir kere gayri resmi olarofı 
dünya rekorunu egale etmiıtiı. 

01JIRJBITn ı Tarzan ve eıi, Şen mü- ---------------------------------------------

l S T~e.~eUGLcnmanyar Gö:~;,:::~:'ıeyi 'BerliD Olimpiyatları 
1 NIDcıa ve Tarzan plJyor 
ı K&dnı ne yapanı ve 

1'opocan nasıl olacak? 
çor, 21,315 mfllt feD}llder, 23,815 bavadl8, ALl:llDU • Alibaba {tiirkçe) ve 

Zincirli mabkQmlar ı.23,&0 dana muallda, 

•OM A.ı 
18,0&5 havadla, gramofon, 19,28 Jalıacı 

dillerde kODUfD1&, 20,0& etlencell mulld, 20, 
&O fr&n8JZCa haberler, havadfa. konUflD&, 21, 
415 komedi, Muallim, 23.215 dam muaUdal, la
Urahatıerde havadis, 24,20 lnglllzce haberler 

TOtlln ikramiyesi 
dağıtılıyor 

tJaküdar Aakerlik Ş~Metl: 
Malili subaylar ile erat ve tehit ye. 

timl~rinin 936 seneei tütün ikramiye. 
sinin tevziatına temmuzun 21 lncl gt1. 
nü başlanacaktır. 21 temmuz 936 •· 
lJ ~ ~1'Jf""'lara ve 23 temmuz 
perşeriif>e'güiiu mafül erata ve 28 tem. 
muz !!alı günü on seneliklerinl alarak 
alak:ıları kesilmiş olan §ehit yetlınleri. 

e v .! 30 temmuz perşembe günU de 
elyevm maaş almakta bulunmut olan 
şehit yetimlerine tevziat yaptlacağm. 

:!dan mezk\ir gUnlerde ikramiye alacak
lar yedlerindc bulunan vesaik ve hU. 

yet cüzdan ve vesika fotofraflan ile 
birlikte ÜıkUdar kaymakamlıfmdaki 
jevzi komisyonuna müracaat etmeleri 
~anda yazılı gUnlerde gelmiyenlerin 
ikramiyeleri tevziat hitammdan IOD.

raya kalacağmdan allkadaranm mu. 
•yyen günlerinde mUracaat etmeleri 
illn c.lunur. 

.. u ~ık koatüm nereü mi yapı'ldı; ı,te 
adresi: 

enipostane ka.rşıamda Foto Nur ya• 
:ıunda Letafet hanmda 4 No. da terzi 

AVUZ SEZEN 

alınır 
Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

ka liaanlarla yazılm11 her türlU ki
p alınz. Bir kartla adresi bildirmek 

idir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
pu111&1ra IDJullp kitap~an~ . 

ı Voronaotıarm 98l'arJ ve 
K&dnı avcım 

&UIALBl:Y ı Binbir tehlike adası 
KADIKOY 

811B&TI'A ı Bir gecenin akandalı ve 
Kiki llavz (alnema gece 
bahçede oynar ve birer 
dondurma verlllr) 

ı Naıit tiyatrosu 
OSKODAR 

ı Dokunma kalblme 

BALAT 
ı Garp .Uvarllerl ve oo,man 

ellnde .. 

KARAGOMROK 

Göz nıhun penceresidir. Hatta 
bundan da fazladır. Bilginler ~imdi 
yalnı: gözün tetkikinden bir kadın, 
yahut erkeğin en gizli sırlarmı bile 
meydana çıkarabilmektedirler. 

lridojogi adı verilen bu bilgi, göz 
sahibinin geçmişte, halde, istikbalde 
bir ameliyat geçınniş, yahud ge. 
geçirecek olduğunu söyliyebilmekte. 
dir. 

Alınan lridologistleri vardır ki göz.. 
ler vasıtasile ruh ve ahlakın gayet sa
rih ve doğru bir surette tahli.Jeri ya-

• Ayaey (tiirkçe) ve ö- · pılabileceğini iddia ediyorlar. 
ltım kaaırcau ==~~~-=--=~~=--~~1:111""!'~--ı--

'l' I y A '1' B o LA R Toprakta bCJ90yen 

TA&Sbl BA.llÇl:SlNDll 

Bu akpm 21,45 de 
HALK OPERETi 
Rabmeı Efendi 

Yeni bUyUk operet 
llualar H'Velden ayntda• 

lılllr. Telefon: moa 
Yakında: B A B A L I K 

Küçük 
ilAnlar 

Kabul §eraiti: Ticari mahiyeti haiz 
olmayan kUçUk ili.nlardan: 

20 kelimeye kadar 30 kuruş, 
Bet defası 100 kuruş, 
Fazlam iki misli ücrete tabidir. 
it arayanlardan 10 kelimeye kadar 

Ucret alınmaz! 

OtobOs alınıyor 
Ruhaatiyeai alınmıı kullanıtlı 14-H 

lritilik bir otobilı satın alınacaktır. 
Müracaat: Eminönü Reıadiye cad· 

desi Ruı benzinciıi Civan Ali 

KAYIP BiR KÖPEK BULUNDU 

iki ıün evvel Maçkada numara 
ıız bir kurt köpeği bulunmuttur. 
Sahibi olan fu adrese müracaat et 

ıinler. 

Tophane Kara bat caddesi N~ 
37 Bizim berber Vehap Özıan 

çanakları 
Y tlğmur yağınca bahar mahsulle. 

rile birlikte daha ziyade büyüsünler 
diye çanak ve çömleklerini toprak al. 
tına gömen insanlar bulunduğunu hiç 
işittiniz miydi? Bu dedif.ımiz köylü. 
ler Çin Maçinde, yahut Afrikanın 'ldı. 
nı duymadığımız karanlık bir Ulkeöin. 
de değil, Çekoslovakyanın devlet mer. 
kezi olan Pragm yanı başındaki Slo. 
vak köylerinde yaşamaktadırlar. 

Haberi Prag gazeteleri büyük bir 
hayretle yazmaktadırlar. 

Olimpiyat komitesi lstanbu~ 
mümessili Aleksi Ahraham'ın 

gazetemize verdiği izahat 
(Btıf taralı l incide) 

İrlanda ve tskoçya!ılardan mürekker 
takı:n Berline hareket edecektir. 

Spor kısımları arasında en fazla 
iştirak atletizmedır. Bu kısma 54 
mille~ iştirak edecektir. 

Mevcut sporların klffesine i~tirak 
eden yalnız Amerjka, İngiltere ve 
Macaristandır. Fransızlar 19 spor 
eekllne l§tirak edeceklel'dk-. 

Dcrlin olimpiyo.ciUl.r~ "" u'40>wo1· 

yeti de bir rekor tesis etmesidir. 1932 
olimpiyadına 1700 sporcu işt!rak et. 
mişti. Fakat Bertin oli~piyadına 6000 
genç iştirak edecektir. 

Bllndan başka 53 milet için 53 ye. 
mek tarzı ha~ırıannuştır. Her mille. 
tin kendi milli yemt-kleri odara hazır. 
!anacaktır. Bu işi şimal Noid şirketi 
Uzerine almıştır. Burada aynca Türk 
aşçıları da ça~ışacakhr . . 

Olimpiyad işlerini üzerlerine alan 
komite bu işin büyUk bir intizamla 
başarılmasına azami gayreti gcster. 
mektedirler. Her gUn yapılacak umu 

mi spor hareketlerıni takip iGin ihzar 
edile!l muhtelif sahalarda günde 50 
bin .-5eyirci rahat rahat yer bulabile 
cektir. 

OJimpiyad sitesinin merkt>zindcki 
bi\yük stadda 100 t,in sey:rci oturdu. 
ğu y~rden ve 40 bin seyirc! d<> avakta 
müsabakaları takip imkanım bulmak 
la şimdiye kadar diinyada görü!en 
stad~cmların en çok seyirci alanı bu 
rası < lacaktır. 

Olimpiya:i yüzme havı.zu 25 bin 
kişi o. !maktadır. 

Tefrik edilen ma'haller arkasında da 
en guzel yer binicilik sahasıdır. Türk 
binicııeri bura.da çok rahat m:lsahaka 
yapabileceklerdir. 

Güreşler için ayrılan salon muaz. 
zam ve hayretle karşılanacak kadar 
güzeldir. 

Olımpiyadlar, Bitlerin bir nııtkile 
açılacak, büyük çan çalacak ve bütün 
düny.ı radyo ile merasimi takip ede 
cektir 53 milletir. mal"jı ça!ınacak . 
y~min merasiminden sonra 25 000 gü 
vercin ha vaya salıverilecektir. 

- Olimpiyadda kimll:'rin kRzannıa
sı ihtimali Çüktur? 

- Birinci derecede en çol< at!et 
vere:ı Amerika g'!lmektedir lkincl 
Alm.anyadır. 

- Güreşte biz ne vaziyetteyiz? 
- Serbest giirt"'te baş~a AD""erik• 

ve b1z, Greko _ R'>mende başta Al· 
manya, bvi~re. Finlandiya ve Tüt' 
kiye ~en .öndedir. 

&';...,..;a •iY• ·- -• , • .pa• "..: W.lQ....&:t • 

için Eerline ~elen seyyah acıcd· 250 
bin \..iş!dir. 

Tı.irkler için ''Türfrstd:ınf,, de Bf>f' 

linin en modern, en kihar mahallind• 
yer ayrılmıştır. Alman - Türk kliibil 
buradadır. Türk kafilelerine 30 ter' 
cümaı. tahsis edılm!ştir. 

Berlinde Türkler iGin GOk cand~ 
istikbal hazırlanma '<tad1r. 

Şimdiye kadar hir bir milJı-tirı gör
medıği derecede iti!ıa ile ihzar ediJe!1t 
dans, musiki, tiyatro, literatöt• 
sanat meşherleri ayrıca birer şaheser
dir. 

Kiclde icra edilı>ccl~ yelken müs&
balaı'.na 27 ulus iştirak edecektir. 

T:.trkiye Star klasa ve Olympl• 
yole ~ ani tek tip y<?lkenliye iştirak e
decek~ir. 

Aksi propagand:llarm tE>siı :ıe BPf· 

linde seyyahların olimpiyadlard:ı ~·et 
bulamıyac:ıkları gıbi şayialar asıls1f
d1r. Türkiyeden gıdeceklcr için a~ 

mi suhulet gösterilere~i aşikiu dır 
Heı hangi bir müracaat ve Fuhuıet 

görnıcğe ihtiyacı olan her Türk: 
At.artierant 

Wilmesdorf 
~taclhan 

w ll'i 
Kaiser alle 

1 - 12 
7.2. 8081 telefon 

Mahalline müracaat ederlerse azs
mi y~rdım1 görebiliı ter .. 

fü:r Abr:thamla yaptığım!? rnU!i· 
kat burada bitmektP.dir. 

Diğer bir yazımızda kar1lerinıi"' 
olimpiyadlar hakkrıda ve ş;m-:JivP k,.. 
dar J 896 taribindenberi elde pdiJeO 
dünya rekorlarından bahsedect>ğız 

isten o dak tllo 
Profeaör Pikann rakiııleri zuhur ediyor. 
Resmini gördüğünüz Miralay Herrera -----~-------------------------

iş arıyor de yükseklikler rekonınu kırmak için Dün ve Yarın neşri1Jatı --··---·• 
Türkçe, fransızca, lisanlarına ve ter hazırlamyor. Elbisesi, onu soğuktan P 

cümeye muktedir, lsteno, daktilo ve muhafaza etmek için bu şekiıdcdir. 50 k•t k b. k··ı·· h e 
usulü muhasebeye vakıf Alman lise- mr.:=-mmmas:n::::::::::::::::::::::::::::::::::. 1 a p oca 1 r u u p an 
sinden mezun bir bayan iş aramakta· ı Doktor ii t k•ı d 
dır. lstiyenlerin, Vakit propaganda Ömer AbdUrrahmanU eş 1 e er 
servisine (lsteno) rumuzile müracaat· f. . Bıı mühim eserleri 8 lir• pefİD ~ermek ve her ay 3 lira öı:e· Cildiye mUtehassısı al 

1 
Muayenehaneai Kadrköy,11 mekle elde etmek mümkü"idür. tik serilere abone olaular ye· 

Kasyer ar~n.ıyor Süreyya sineması karşısında ln-.i L oi çıkanları da bedellerini hksh ... öd~yerek alabiHrier. 

Kaayer ~i~ bayana ıhtıyaç vardır. , önü sokağı numara 8 her günii lırtanbul - Ankara Cadde•i - VAK/1 Kütiiphanesine 
Çalı§tnak ıstıyenler İstanbul Ankara \ beşten dokuza kadar.. li _ müracaat edinİ2. 
caddesi No. 72 Baam Fo.toya müraca·1 :::::mu;ı::mm::::= n ı il# ; : 
at.lan-



y=. ı=ıa~rı~n==yaptığı r11uziplikler 

i' Clıı 
CO>ı1~nıı~ sinema ve tiyatro artisti 
lqr1 .~rımımrn gençlik ve son zaman 

Q,,ı r · z 
!il( . .~'·nm eri. Seneler bu adamın 

:'Unu ne kadat deği~tirmi§tir. 

ıe: ıııı s (Q) ~ 

kulaklar 
tetkDkDeıre göıre 
yıldan yıla şaşılacak derecede 

bUyllmekte ve insanlar bu yüzden çlrkiolc~me.k te~ir. 
Burun, ağız ve 

Bir kadın eğer 1000 sene yaşasa 
kulak ve burnu fil kulağı ve burnu 

kadar büyük olurmuş ı 

lIV§!rn" r:,ıcra .ıırim!"dmıt1rt'tt r:a,.ııa 1' ı•.~"· mnı bıın•" n.ıiız 11c: kıı! ı::w

' mı seneler tanınmwucak J..:actur ılt :11!Jtıı·ı..rcl\. bityutmıı~·rur. 

YüzC:e en tuliaf tarzda büyüme 
kulaklarda olur. 3400 ölünün ku
laldarını ölçmüt olan Straıburglu 
doktor Güıtav Şvalbe insan ne ka
dar yaılalJllraa kulağının o kadar 
büyüdüğünü teıbit etmittir. 
' 

Amerikanın Danimarkadaki kadın 
elçisi Bayan Oven Danimarka muha
fız kıta tına mensup yüzbaşı Rod j5-

minde birile nişanlanmıştır Bir kar 
güne kadar Nevyorkta evlenecekler 
dir. 

büyüdüğürvü, bu ya§tan ıonra ise 
uzunlamasına büyümiyerek enle
mesine geniılediğini teıbit etmit 
bulunmaktadırlar. 

Yüzde oynanan en zalim muzip
lik ajız tarafından yapılmaktadır. 

Aşçı kızın elinde sabık İngiliz elçi~ 
si tarafından verilmiş bir tavsiyename 

olduğu g:bi, mutbakta onun üstüne 
gelebilecek bir sanatkar bulmanın im. 
kanı yoktu. 

Güniin birinde hl' incinirı ne kadar 
pahalıya mal olduğunu zavallı madam 
öğrendi :una. iş işten geçmişti. 

İncinin şöhretini duymuş olan bir 
kaç arkadaşa vcrilect:k akşam ziyafeti 
hakkında lazım gelen şeyleri söyledik. 

ten ısonra Madam erretB • Decap, bir 
tenis partisi oynamak için evden çık 
tı. Evden çıkmadan evvel aşçısına 

dolabın anahtarlarını vererek akşam 

ziyafetinde giyeceği elbiseleri hazırla. 

. . 
öbür yana olmal< üzere iki misli 
büyür. 

Hele bumun lia'ddinden fazla 
büyümesi bir facia olur. Eğer bu
run bir gemi burnu gibi yukarıy!l 

doğru büyümez de hindi ibiği gioi 
aşağıya doğru uzanırsa gtlnün İ· 

rinde ağzın üstünde bir kapak va. 
zifesi görecek hale gelir. 

Fen alemi ayakların son!UZ bh 
surette büyümekte olduklarım reı · 

'f'elemenk kraliçeM Vilhelminaı" 
ge~liğine bakınız ve şimJiki yüziinü 

göz önüne getirini::. 

Vücudun içinde hayati uzuvlar, 

kalp de dahil olduğu halde, büyü. 

mekte devam ederler. Fakat bunun 
el ve ayaklar da olduğu gibi fazla 
çalışmaktan mı ileri geldiği henüz 
kati bir ?urette bilinmemek'ledir. 
Gerçi ciğer ve böbreklere fazla bi,. 

yük onları büyütür ve kuvvetlendi
rir ise de, bu ağırlık pek fazla oldu 
mu, İ§]er bozulur. 

men söylediği zaman, kadınlar bu· Büyüme, birçokla~· heniiz bili~ 
nu çoktan biliyorlardı. Fakat elJe. miyen muhtelif unsurların te::iri ile 

rin c!e boyuna bi~yUmekte oldukla- olmaktadır. Bilhassa çocuklar da 
rının pek farkında değildiler. Hal- gıdasızlık büyümeyi geciktirir. 

Hastalık bir in.sanı uzun müddet 
kulJanılırsa o nisbette büyümekte. 

yatakta tutarsa boyunu kısaltma~ 

buki el ve ayaklar ne kadar çok 

dirler. 

masını ve son:a a11ahtarları el çanta
sına koymasını emretti. 

Madam tenioo giderken yolda anah
tarlar•n çantasında ?lmadı<tını farketti. 

Eve cöndüğü zaman ise kapının kilitli 
olduğt.1nu ge çaldığı zilin cevapsız kal· 

dığm. görerek hayretlere düştü 

Kapı zorla a~ılarak Madam eve gir 
di ve aşçının bir inci gerdanlık da d:ı: 
hi! olduğu halde bizim paramızla 65 
bin liı a kıymetinde ınücevheratla sırra 
kadem bastığı görüldü. 

Paris polisi, yaptığı tahkikattan bu 
kadının bir takım soyguncular tara. 
fından kullanılmakta olar yüz!erce 
himzetçiden biri <:>lduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

Soyguncular çetesi, evlere yerleş-
tirdik!eri kadın hizmetç;iler vasıtasile 
büyük hırsızlıklar yapmaktadırlar. 

Bunların Londrada bir kolu vardır VP 

Londra polisi böyle esrarengiz bir ta. 
kım hırsızlıklarla sık sık uğraşmakta. 

bilakis uzatır ve adamı cılız ya.par. 

iyice beslenmiyen ve fazla çalı§h· 
rılan çocuklar kısa boylu olurlar. 

Ancak otuzundan soma refah ve 

saadete eritecek olursa, çocuk1uk

ta kaybettiğini o yaıtan sonra bu-

larak uzayabilirler. : '" 

Jan Aubri 

dır. 

AJçılarm inr!sf hı-nüz ya.!m'an:ı.ma• 

mıştır. Bir ecnebi memlekete kaçtığı 
sanılıyor. 
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- Gülerim sanal Şu sarayın temelleri 
atıldı atılalı buraya giren hiç bir kız 

dışarıya çıkarılamamıştır. 
DUnkU kısmın hulasası ı - Bir csirciyi .. 

Abbasi Halifesi Mustasırım Bağ - Yat 
.,._At .. l" ·· ~1 d" • k ken - Yanında bir genç kız götüren bir uı;u a gon unu eg en ırır en . 
d • · I kal Ad ·• el b" k esirci .•• Acaba böyle iki kımse buraya JBtne ev a e guz. ır ız ld' ·? 

- k k Hal. ge ı mı ı~tiriyorlar. Fa at ız ı- İki genç adam biribirlerinin gözle· 
leyi tahkir ediyor. Halile de kı- rine bir müddet hiç bir §ey konuşmadan 
ap esiri iyi terbiye etmedi diye oaktılar. Sonra muhafız Hüseyin yavaş 
ecvcinin gözlerini kör ediyor. bir sesle cevap verdi: 
Bu aırada sarayın kapısına ser - Demek onları takip ediyordun. 

ıl b. d ali - Evet .• 
.seri k ıklı :r a am mus at M k d ··~ b'l' • · ? • • • • - a sa mı ogrene ı ır mıyım 

olmugtur. Zorla ı~erı gırmek ur- _Maksadım mı? kızı o canavar he-

tiyor. 1 rifin elinden kurtarmak. 

- Buna nereden hJikmediyorsunuz? 
- Arkasında adamları olnuyan bir 

kimsenin bu derece cür'etkrhkla Habfe
tıin kapısına hücum etmesi kabil midir? 

Hüseyin emretti : 

- Durun, çekilin bakalım 1 
Bu emir derhal tesirini gösterdi 

HAta yabancı ile çarpışmakta olan asker
ler geri çekildiler • 

Serseri kılıktaki yabancı muhafız 

zabiti Hüseyinle karşı karşıya kaldı. 

İki adam bir dakika kadar biribirlerini 
şüphe, tecessüs ve endişe ile seyrettiler. 
Nihayet Hüseyin sordu: 

- Kimsin sen? ne istiyorsun? 
Yabancı gözleriyle etrafım çep çev

re yalın kılıç çeviren yirmiden fazla nö
betçiyi işaret etti. 

Hüseyin bu işarette derhal anladı: 
- Haydi içeri gel 1 seninle nöbetçi 

kulübesinde görüşeceğim. 

Diğer nöbetçiler buna itiraz edecek 
oldularsa da Hüseyin keskin bir sözle 
hepsinin itirazını ağızlarına tıkadı. Ya-
ancr, Hüseyinin gözlerindeki manaya 

ıtimad etmiş olduğundan atım kendisine 
r iyecek gibi bakan nöbetçi askerlerden 
birine teslim etti. Kılıcım kınına kodu. 
Ve Hilseyini takip etti: 

Bir dakika sonra ilcisi de nöbetçi 
zabitlerine mahsus taş kulübede karşı 
ka~ıya oturmuş konuşuyorlardı. 

- Kimsin sen? 
- Ben bir Türküm. 
- Ya? zaten kıyafetinden ve yü-

zünden belli. Peki nereden geliyorsun? 
-K.arakurumdan. 
- Karakurumdan mı? 

- Evet. 
- Gelişinin sebebini öğrenebilir 

miyim? 
- Hayır. 

- Pek ala, o halde burada ne arı-
yorsun? 

- Birisini takip ediyorum. İzini 
bu sarayın önüne kadar kovaladım. Son
ra kaybettim. Geç kaldım her halde .• 

- Kimi takip ediyorsun? 

nla.mıy0rdu. Sabahleyin kalktığı vakit 
de b:ışı ağrıyor, midesi bulanıyordu. 
Fakat penceresini açıp bahçeye cıkm· 
ca tana.men iyileşiyordu. Gün geçtik
çe bu hnl kendisinde arttı. Sokağa 
çıktııP vakitler bacaklarının kcsildiğ;· 
ni hisseder, bir mildet bir ağnca yas
lnnarak kendini toplamağa çalışırdı. 
Sendeliyerek yürüdüğünü görenler oı· 
du, Hayatında hastalık nedir bilme
diği için bu hal onu pek korkuttu. 
Perhi _r yaptı, ilaçlar aldı, fakat hiç 
bir w y faydn etmedi. Bir ay böyle 
ge"ti. 

Kireç fabrikasının sahibi Galip 
efendi ~aelı başlı, babacan bir adam· 
dı. G~lp gcçtikç~ genç kadını görUr
selılmle.rdr. 

t~ lltı.ftadanberi ocaklan söndür" 

Hüseyin elini delikanlının omuzuna 
koydu: 

- Çok geç kaldın delikanlı 1 Dediğin 
kız esirci ile birlikte buraya gireli iki 
saat oldu. 

- İki saat mi oldu? Nerededir! 
- Ne yapacaksın? 
- Onu ele geçirmek için her şeyi 1 
- Gülerim sana. Şu sarayın temel· 

leri atıldı atılalı buraya giren hiç bir kız 
dışarıya çıkanlamarruştır. 

Tam bu sırada uzaktan işidilme.kte 
olan çalgı ve şarkı sesleri bıçakla kesilir 
gibi dinmişti. Hüseyin karşısındaki 

yabancıya eliyle ''sus!,, işaretini yaptık· 
tan sonra kulak kesildi: 

- İçeride fevkalade bir hadise ecre 
yan ediyor. 

- Ne gibi ? 
- Şimdi anlarız. 

Aradan birkaç dakika geçti. Şimdi 

Esirci kanbur Reşidin acı feryadlarınm 
dışarıya sızan hafif akisleri duyuldu. 

- Biri daha hapı yuttu. 
- Neden imdadına· koşmuyorsun? 
}-Iüseyin güldU: . 
- Deli misin sen f Buranın yaban

cısı olduğun nasıl da belli 1 
- Bir şey anlamıyorum. 
Aradan dört beş dakika geçti. Sara

yın iç kapısından iki iri yan adamın bir 
cesedi kucaklamış oldukları halde dışarı 
çıktıktan görtildü. Yabancı yeniden mü
dahale etmek istedi. Fakat muhafız ku
mandal' bir el işretiyle onu durdurdu: 

- Kımıldama 1 
Ve onu orada yalnrz bırakarak ka

ranlrkta bir ceset taşıyan iki adama doğ 
ru yanaştı: 

- Ne oldu? r 

- Gözleri çıkarıldı. 
- Kimdir? 
- Esirci! 
- Ne yapacaksınız ~imdi bunu? 
- Dicleye atacağız. 
- Öldü mü? 
- Hayır sadece baygın. Çok kan 

kaybetti. Fakat gözlerinden bo§anan kan 
lar pıhtılaştığı için ölümden kurtuldu. 

(Devamı var) 

müş:erdi. 'fesadüfen kadın da iyileş
ti. O s:ıbah Galip efendi bahçede otu· 
ran ~adiyeye seslendi: 

- İyileştiniz geliba. Renginiz dU· 
zclmiş ma§anllnh! 

Gene ocnklnr yandı ve gene kadı· 
nın rP.hatsızhğı başladı. Gün geC'tikçe 
znva!lmm sersem hali artıyor, biraz 
hava almak için kırlara çıkıyor, fa
kat b:ışı dönüyor, olduğu yere yığılıp 
kalıyordu. Bir çok seferler köylüler 
nu yolun ortasından kaldırıp araba çiğ
nemesin diye bir ağacın kenarına ya
tırdıkları oldu. Kadın farkında bile 
değildi. 

Etrafta herkes Şadiyenln bu halfn· 
den b3hsetıneğe başladılar. Eudişe ve 
merak uyanmıştı. Lakin bir gün Ma· 
hirln, ortaya attığı bir söz ağızdan a• 

f.IABER _:•~ftşam p~;iası 
mr en 

Hatıralarını anlatan ': EFDA'!l TALAT -135-

Bir kenara çekilmiş adeta 
gözlerinden kaçmak ister qibi 

bir vaziyet almış dururken 
kadın beni gördü 

Hepsi güzel ve cazibeli kadını ortala
rına almışlardı. Onun bendeki bir gece· 
lik esrar ve zevk dolu hatırasına rağmen 
ona yaklaşmağa bir türlü cesaret ede· 
miyordum. Bu cesaretsizliğimde belki 
biraz da bu bir sürü şapka ve üniforma 
arasında kırmızı bir üstüva halinde di
kilen fesimin bıraktığı garip tesırin 

hissesi vardı • .Bir kenara çekilmiı. ide· 
ta onun gözlerinden kaçmak ister gibi 
bir fırsat almış dururken kadın beni 
gördü. Elini sallıyarak: 

- "Helo Mister Efdal?,, diye beni 
çağırdı. 

Yanına giderek elini öptüm: 
- Nasılsınız? 

- Çok iyi.. 

- Ben de şimdi sizin hakkınızda Ka-
piten Benete bazı şeyler söylemek isti· 
yordum. 

Bu sözlerinden sonra Kapiten Benetin 
koluna girdi. Beni de kolumdan tutarak 
kalabalık arasından ayrıldı. Teşyicileı 

arasından beş on adım ayrılmıştık ki Le
di Düsmund, Kapiten Bcnete şunları 

söyledi: 

- Kumandan! Ben Efdal (Beyin) 
arkadaşlığından çok memnun kaldım. 
Kendisi, arkada§lığımrz çok kıaa bir 
zamana milnhastr bulunmasına ra men 
benim itimadımı tamamen kazanmıştır. 
Sizin onun hakkındaki fikrinizi de öğ· 

renebilir miyim., 

Dudaklannı ısırarak bu sözleri dinli
yen istihbarat şefi casus kadına şu ce
vabı verdi: 

- Biz kendisini İngilizlere merbut 
biliriz. Kendisinden istifade etmeğe ça
htmahyız. 

- Ben de öyle düşündüm. Herhalde 
teşriki mesai etmek çarelerini arasanız 
fena olmaz. 

- Hay hay kendisile görUtilrüz. 
- Bilhassa yarından sonra, yapacağı-

mız işlerde, harice sevkedilecek Türk
lerle bunların sevk işlerinde Mister Ef
dali çok faydalı olabilecek !Ckilde istih
dam edebilirsiniz. 

- Tavsiyenize çok teşekkiir ederim. 
Eğer kendisi bizimle teşriki mesaide 
bulunmak isterse biz kolayca anlaşabi 
liriz., 

Kapiten Benet bunları söylerken yü -

ğıza :} ayıldı: 
- Sarho§ kan! 
Art.ık hüküm verildi. Kadın yalnız-' 

lığını gidermek için kendini içkiye, ya· 
but kokain, hcroin, morfin gibi şey
lere lı aptınnış olacak! 

Herkes bu havadisi biririne fıslı· 
yor, bir dedi kodudur gidiyor. Mun
sif ~lanlar teesslifle bahsediyorlar: 

- Şaşılacak iş. Bu terbiyeli, çe• 
kingen kadın nasıl bu hale geldi. Ne 
iyi bir anne, ne zarif bir gençti 

- Her şey aklıma gelirdi. Fakat 
sarho5 olup sokak ortasında yığılıp 

kalacağı hayalden bile geçmezdi. 
- Vah, vah!. 

Şadiye, aleyhindeki bu cereyandan 
bihabtr, civa!."da oturan doktor Remzi 
Beye kendini muayene ettirmeğe ka· 
rar verdi. Baş dönmelerini, bulantı· 

larınr, baygınlıklarmı anlattı. Derdi• 
ne ÇP.re bulmasını rica etti. 

İhtiyar doktor, ters ters cevap 
verdi: 

- İyileşmek için bir çareniz var
dır. 

- Aman doktorcuğum ne imi§, 
söyle!•in de yapayım. 

- Biraz daha az için! 
Şadiye hayretle tekrar etti: 

züme bakıyordu. Hararetle cevap ver
dim: 

- Sizinle her hususta teşriki mesaide 
bulunmak benim için bir bahtiyarlık o
lur. Emirlerinizi beklerim .. 

Ledi Düsmund )toluma girmiıti. Gü· 
zel başını bana doğru eğerek ıunlan 
söyledi: 

- Mister Efdal, arkadaşlığınızı hiç 
unutanuyacağım. Size bunu filen de 
'sbat edeceğim,, 

Ona da icap eden cevabı verdim. Tek
rar teşyici kalabalığına iltihak ettik. 
Ben birkaç adım geride durarak güzel 

daki büroya gelip görehillrsinlt ~ıı 
- Gelirim. ~Q 011Y 
Kapiten Benet ile gayet aarniıııl ~ere 

ıurette ayrıldık. Krokere dönerıceıı 0 a 
şilnüyorum. Herhalde önümüzdeki 
ler bir takım mühim hadisata geb' 
Krokerde gündüz §ahidi olduğutıl 
ve heyecan, esrarengiz bir ştıcild' 
tabula gelip dönen Ledi Düst11tl 
manidar sözleri, Kapiten Beneti11 ~ 
malı faailyeti etrafta yeni 
bir takım vekayiin dönıne1't 
duğuna ayrı ayrı birer delil saY1 

Tesadüf, beni bu vakalarm içine ~ 
kadını seyrediyordum. Kim tahmin ede- tmyordu. 
bilirdi ki böyle nazik, kibar, güzel bir Şimdiye kadar şansımın da ya 
kadın vücudu hunhar, merhamet, şefkat yolunda giden işlerimi şimden • 
bilmez bir kalp taşısın. Kafası, kadın· bilhassa böyle buhranlı zamanlard3 

lığın zengin, aşk ve şiir dolu hayalleri mamağa çok dikkat etmeliydinı. 

yerine, binbir entrika mevzulan lıze · gözümü hassaten şu günlerde dört 
rinde çalışan bu kadın hakikaten hari- mam lbımgeliyordu. 
kuUlde bir yaradılıştı. Bir akşam ev- Krokere vardığım zaman payd 
velki, hayata susamış, aık için yaşayan muştu. Memurlar çoktan gitmişi 
ince duygulu, hassas ve muhteris kadın Evvela çifte sevgililerimin odasını 
nerede? Şimdi karşımda bütün muhiti- ret ettim. 
ne hakim olan bu kadın nerede .. İki ka- Matmazel A .. bu akşam işi çı 
drn arasında karlı dağlar var. ken gitmişti. Diğeri hala beni be 

Nihayet birinci, ikinci ve Uçüncü du. Sabahtanberi g.ahidi 1Jlduğut1'1 
kampana çaldı. Ledi Düımund hepimiz- selerden. yorgunluklardan dolayı 
le ayrı ayn vedala§tı. Küçilk, yumupk zilm hafifçe solmuştu. Urkusuzlll~~ı 
ye sıcak eli ..avuçlarımda biraz fazla }erimden akiyordu. l!A:ı~a • ~~ I', 

kaldı ve çevik bir adımla kompartimana bu halimden müteessir olmuş gli' 
sıçrarken ııeslendi: yordu. Belki bu hislerinde daha ı: 

- Beni unutmayınız ı yorgunluğun tesiri vardı , 
- Siz bizi unutmayınız. Gilte güle Bana dargındı: 

gidiniz. V c lokomotif ağır ağır hareket - Her şeyi anlarım amma, bu ~ 
etti. Tren, Rikhatson Hat gibi ıevgili ihmale tahammülüm yok. Yüzünde 
bir dosttan sonra bu bir gecelik ıevgili- geceni bir eğlenti yerinde geçi~ 
yi de alıp meçhQl semtlere doğru uzak- belli.. Hep işlerinle beni avutu)'oıf 
1 • • Ben çocuk degv ilim. Artık senin >-J aştı, gıttı .•• 

KROKERE YENi MiSAFiRLER larına inanmıyacağım. Bi'c bile ' 
CELlYOR mak çok feci şey diye söyleniyord~ 

Sirkeci ganndan ayrılmak üzere iken Onu teıelli etmek için çok uğ~• 
Kapiten Benet önüme çıktı. Yilzü gülil· · M eııele bana darılmaııında değild~· 
yordu. Hem ciddt, hem ııamimi görünen k~ bir ~ok defa, kızar, ertesi gün~ 
bir ifade ile konu§mağa başladı. dı kendıne barışırdı. Mesele o ~ 

- Ledi Düıımundun tavsiyelerini tut- raporları almaktaydı. Dargın. lcf5 

mak kararını muhafaza ediyor muıu ve ıstırap çeken bir kadından feôl 
nuz? tık istemek te abes bir şey olurdıl; 

- Şüphesiz 1 naenaleyh evvela onun gönlünü • 
- Herhalde bizimle beraber ~alıo:ma b:ımdı, Bermutat kandı. Benifl'I ) 

nız sizin için de çok iyi olacaktır. sakladığı müsveddeleri atabi111'' 
- Teveccühünüze te~C'kkür ederim çin vapura kadar götürdüm. J 

- Beni yarın saat on birde Galata- (Devam~ 

- Az içmek mi? Bu ne demek? 
- Ne demek olduğunu bendı>n iyi 

siz bilirsiniz. 
Kadın fena halde şaşırdı. Acaba 

ara sıra aldığı bir bardak biradan mı 
bahsediyordu. Eğer dokunan o ise 
vaz geçmek kolay. Bir dsha ağzına 
bir yudum bile koy:nıyacaktı. 

Yolda mahalle çocukları arkasm-
dan Mğırdılar: 

- Sarhoş kanya bakın. 
- Rakı iyi mi ? 
- Su katıyor musun? 
Kadın etrafına bakındı. Kimse yok· 1 

tu. Demek onun hakkında bu sözlerı 
söylcr.iyordu. Allah allah ! Bunu da 
kim <:ıkannrştı?. Ne biçim iftira idi 
bu! 

Biraz ileride Ahmedi gördü. SC"' 
vinçle seslendi: 

- Ahmet, Ahmet!. Oh! iyi ki 
karşıma çıktın. Merak içindeyim, ne 
oluyor, ortalıkta aleyhimde ne dönU• 
yor?. Söyle Alllah aşkına söyle. 

- Benim de bir şeyder. haberim 
yok. Gelip sana soracaktım. Kulak
tan kulağa İ§ittiğim §eyler pek iğrenç! 

- Nedir söyle? 
- Sen duymadın mı? Güya içi· 

yormuşsun. Yollarda yıkılıp kalıyor-

muşsı.n!. Bir alay P.de~sizıik! 

- Aman Allahıııı ! ~ 

• t~te o gtindeD sonra ~adı}'.! ll1 
kün rr erte be sokağa çıkmanıağB ~ 

1 
verdi Zaten Mahır de etrafta 00 

yort:ıı.:§. Konuştuğu gördJğU >re. ı 
insan, evin işini yapau gündcli1'~1 

tice ııadmdı. Dışard? hcrJ!'eS fı 
çiyi ı.?"Örür görmez soruyorlardı: 

- Hanımın ne içiyor? 
~ ·ııl 

- Sudan başka bir §CY içtigl 
med'm. 

-- Haydi haydi kime yuttı.ırt' 
sun? 

-- Vallahi görmedim. 

sarho~ olduğurıa b:i k:hrsa 

sındı geç vakit çaı:ıştmyor. ~ 

- Kim billr. B'.:llti de morfıtl 
\anıyordur. 

fı 
Oıı beş gUn kireç ocnkJıırı 5 

On ocş gün içinde de Şadıye J;' 

c;ok dahn iyi hissetmt:ğe ba.Şl?0~u· 
ak§am Gene Galip ef endı gbrilD t 

r,e 
- Akşamlar hayır olsun. 

başlıyor. 
1
) 

(Deuarn' ıP 
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imdat çağırılan 
papağan 

= = 

lngiliz kralının 
bu seneki sayfiyesi 
Servetini 

bir 
sahnede kazanmış 
artiste aittir 

'~rıo 
·~ kiı,~Yıılı Joe Pa7ma, adına jant de nen büyilk bir halka içinde o halkay1 
1 

11 lcııra ek SOO kil.ometrclik bir mesafe katetmiştir. Aşağı yu7:nrı, lstanbulla 
:ı ~nda1d .11esa/eye yakın bir mesafe.. Dile 1:olay. Amerikada tlıinois \·ilf~yctinin 

eti' ~I\ -----
\l~<ell sana'll:Daıır şaımplycnllaııro 

Evanston şehrinde evcil bir papaÇeı. 
nın imdat diye bağırmasile Ete! Grt en 
isimli bir kız öWmd<'n kurtarılmış~ır. , 

~ 

nNm.nk-· 
omuzları ü:;r,_ 

F:vin :{'indeki kalorifer boruları-ıın 
birigındeki c:atlaktan s11makta o!an 
dumarılardan bayılmak dereres·ııe 

gelcıı kız<'ağız nihayet telefona ko5ma. 
ğı a~.i ed~·rck santralı ac:mış fa<;;at 

santral memuru daha cevap vermecien 
nrıcak "imdat~ .. diy('bilerek olduğu ~ e. 
re b-tygın bir haldP yığılmıştır. 

Evin "çindc serbest dolaşan papa. 

ğan, ~unu görünce açık telefonun 1a .. 
nına koşmuş. taklit gayretile boyı.ına 
"imdat, imdat!,. diye bağırmağa ko. 
yulmuştur. 

Bunu duyan telefon '3antral memu. 
resi L \"C hemen imdat heyetleri ko~t.ır. 
muş, bunlar tam vaktinde yetişerek 
Mis l7reeni ölümden kurtannışlariır. 

ZA Yt - Seyriıefer merkezin
den aldığım 359 sicil numaralı ŞO· 
förlik ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Şoför Hasan 

~chizinci Ed,·ard, lngiltere ı:eliahtı 

iken Fransanın renup sahille~ini pek 
severdi. Hatta oradan ayrıldığı sıra 
da~ 

- Elveda!. Bit daha :JÖrii5emiye 
ceğlz!. Demişti. 

Lakin Kraliçe Viktoryadan sonra 
Sekizinci Edvard, yazmı Fransa c;ahil 
)erinde geçirecek ilk lngiliz Kralı ol 
muştur. 

bir f rıgiliz aktrisine aittir. 
Bu kadın sahneden çekildiği zaman 

zengin olmuştu. Şatoyu kt'ndi ikame. 
ti için taraçıı.lnrdan . setlerccn ,.(' pi. 
sinlcrdcn mi.irekkcp olarak ve ufulda. 
ra mu.ır şekilde yaptırmıştır. 

Kral, dünyanın gliu•l mC'YkiıcrindC'n 

birinde olan bu şatoyu kira i!c tuta. 
caktır. 

Biı §er'i hilc bulunmuştur· Kıal -~----~~mç:sı:mmı:E'!'41':11 
ı·esmcn, yatında oturacaktır. Fakat C::OKTOf< 
haki~attc, "Ufuk şa!.osunda,, :nevsimi Kemal iizsan 
gcçirc.::cktir. Ayn: zamanda da esk;. (J 1 (, • 
d k ·w·" ~ ro rıo - ıpl'ıntrH 

en ı amet ettıgı haya ııatos1tnu . ki B 1. M •· ı h 
1 kt B. tt .. k' ev ıye u e assısı ra ıyaca ır. ırı \ a nn mure ·ı<ep v , .. I:'' 1 . • · .. . . . . ,, "raıa>11 - ...... ·sr sı1111r mrı(Jn:znııı 

olan bu uç rnevkı ~(.'kmncı Idvardııı 1 d 11 .. ..(1.1 d 1 
ıınnın o.. er oun " ,. rrı '111nro 

yazlık kararg~ihr ol:tl'aktır 2 d c ı. d ı ı · •/'>" ' . r.n, P. "n nı . r • ~ · •::ı 
Rcsımde görülen Ufak şatosu 8ha 

ke."r"are'yi en iyi temsil .-tmiş olıın 

dl6 FA USTA 
....__ ______________________________________________________ __ 

FA USTA 513 

İ'ki kiıiyi kurtarmak için kendinizi 
oldürtmeğe geldiniz. 
- Fakat madam zannedersem, 
aldanıyorsunuz. Gerçi iki kiıiyi 
kurtarmağa geldim doğru iıe de 
kendimi öldürteceğim tamamen 
Yanlıştır. Yaşamak istediğimi ve 
:Yaşayacağımı size demin söylemi9. 
lirn sanırım. Size bir değif teklif 
ediyorum. Hayalının bağışlanma
sını istediğim bu iki kiti "Elimde 
esir bulunan Jak Klemana naza
ran o kadar kıymetli değildirler ... 
Ôylc değil mi madam? 

Fausta: 
- Hayır, aldanmıyorsunuz. de. 

di, iabatı da hükümleri değiımez 
olan bir mahkeme tarafından ida· 
l"rın mahkum bulunan bu iki kişi 
Yi derhal serbest bırakacağımdır. 

Pardayan hayret etti. Gayet hı· 
•it olarak hazırladığı planının bu 
kadar kolaylıkla netice vereceğini 
\ltnrnamıştı. 

Ş .. Bütün bu konuımalar sırasında 
k ovalye daima hazır bulunuyor, 
ulağı kirişte duruyor, hemen kıh. 

<:ını çekmek üzere bulunuyordu. 
.. F'austa elindeki çekici iki kere 
?nündeki zile vurdu. Bir erkek 
~Çeriye girdi. Kapı perdesini kal. 
b~dı. Pardayan kapının arkasında 

tr takım kimselerin yalın kılıç ha-
2'.ır durduklarını gördü. 

kendi kendine: 

" - Bunlar demin söylenen on iki 
'Ydut olacak! dedi. 

Fausta: 
- Mahpuslar ne yapıyor? dedi 
- Prens F arnez bir koltuğı 

uzanmıf, cellat halının üzerine 
yatmıf· 

Pardayan içinden: 
- Cellat ha! dedi. 
Bir can aıkıntuı Şövalyeyi kap. 

ladı. Soğuk bir ter ~o.kaldarından 
bopndı. Bu cellat da ne oluyordu? 
Acaba bu cellatla Viyoletta arasın
da ne gibi bir münasebet vardı. 

Çünkü cellat mahpuslardan biri 
olacaktı. Yani Metr Klot denilen 
ve Viyoletta.nın babasından f azlııt 
sevdiği adam! .. 

- Ne söyliyorlar? 
- Hiçbir şey söylemiyorlar. 

Duygusuz gibi duruyorlar. Bunun· 
la beraber henüz ya§ıyorlar. Kar· 
dinalin göğsü müthiş bir suretle 
inip kalkıyor. Metr Klot hafif ha
fif inliyor. 

Par dayan sararak: 
- Korkunç §ey!.. dedı. 
Fausta tatlı bir gülümseme ile 

dişlerini gösterdi. Bu dişler kanlı 
gibi duran kırmızı dudaklarının 

arasında İnci gibi parlıyordu. 
Bu kadın, en korkunç bir ölü. 

mün karşısında gülümsiyordu ha!. 
Hayır, ihtimal ki yanht anlattık .• 
Fa.usta bir insanın ızbrap çekme· 
sinden zevk almazdı. O kendini 
bir melek, vurmak lazım geldiği 

zaman şiddetle vurarak, fakat ka. 
tiyen insan duyguları taşunıyan 

ıize buraya nasıl girdiğimi anlata· 
yım. dedi. 

Bunları söyledikten sonra Par· 
dayan içinden şunları mırıldan·· 
Dtıfh: 

- Ey Paket, ey Roset !.. Sevgilı 
dostlarım. Şimdi biraz da sizi kur
tarmanın çaresine bakayım. 

Sonra yüksek sesle: 
- Benim bir dü,manım var m }. 

dam. dedi, kafanın ağrıtaca.ğıw 

için kusura bakmamanızı dilerim. 

Fakat bu tafsili.ta hakikaten ihti. 
yaç var. Bu düşman Jakoben m.\. 
nastırından Jak Kleman isminde 
bir papastır. 

F austa kendisini birdenbire kao 
la.yan heyecanı örtmek, belli etme· 
mek için gözlerini yumdu. 

Pardaya.n: 
- Bu papası sarayınızdan çıkar. 

ken yakaladım. Onun ne yapmak 
istediğini biliyorum. dedi. 

Pardayanın bu hususta bildiğj 
yalnız fıtydu: 

Kleman üçüncü Hanriyi öldür· 
mek istiyordu ve F austanın yanına 
gir;nişti.. Ötesini az çok kestirebil· 
mek Pardayan :çin çok da güç olan 
bir ~y değildi. O kendi kendine 
diyordu ki: 

- Eğer bu düıüocelerimde C'llda 
myorunı, mahvoldum. Eğer Faul' 
ta Jak Klemanı bu ite kıtkırtma. 
dıysa., Valvayı öldürmekte bir 
m~faati yoksa buradan sağ ola· 

ra.k çıkmama hiçbir imkan katmaz. 
Bu saray mezarım olur. 

F austa gözlerini yummuştu. Şö. 

valye onun bakışlarından neler dü. 
şündüğünü anlayamıyordu. 

F akal cesaretle sözüne devam eti: 
- Jak Kleman üçüncü Hanri'ıi 

öldürmeğe memur edilmiştir. Mn-
. dam. Ve bildiğim bir şey varsa o 

da bu cinayete onu sizin sevkettiği. 
nizdir. O halde dinleyiniz, madam! 
Jak Klemanı tazyik ederek buraya 
nasıl girildiğini öğrendim. Sizin 
maksadınızdan ba§ka bir şey 

olmayan maksadının ne oldu. 
ğunu da anladım. Şu papasla uzun 
bir zamandanberi tanı§ırım, ma· 
dam! Onu seçtiğiniz için diyorum 
ki, elde etmiş olduğunuz silah pek 
müthi~tir. O muvaffak olaral< Vat. 
vayı vuracak ve bunun neticesinde 
Dük dö Giz krallık tahtına çıka

caktır. 

Pardayan çok yava, sesle söz 
söyliyordu. Adeta yerleri belli ol
mıyan bombalarla dolu bir araıi. 
de yürür gibi konuşuyordu. 

Sözüne devam ederek şunları 

söyledi: 
- Jak Klemanın bu işte muvaf. 

fak olması için ne lazımdır? Evve
la serbest bulunması; sonra üçün. 
cü Hanrinin, Gizin kendisini öl
dür!rr.ek istediöinder. haberi olma. 
ması .. değil mi? 

Bu sefer indirilen darbe pek 
müthişti. Fausta titredi. Pardayan 
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Türkiye Ziraat BankasındB 
Müfettiş namzetliği ve Ş{ Şehir içindeki buz depo ve şu belerin de perakende olarak buzun 

kilosu yüz paradır. Satıcılar tarafın dan bundan fazla para istendiği 
veyahut depo ve §Ubclerde buz bulunmadığı takdirde en yakın Beledi
ye zabıtnsı merkezine haber verilmesi muhterem halkımızdan rica USPORT 

namzetliği müsabaka 
imtihanı olunur. (B) (3975) SÜSPANSUARLARlM iZiN 

Türk Hava Kurumu 
Büyü "' Piyangosu 

Şimdiye kadar bin 'erce kişiyi ıenÇ?İn etm"şfr 

4. cü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 
Büyük ikramiye 35.000 Liradır 

Ayrıca: 15.( 00, 12.000, 10.000 lira ık ik r amiyeferle 

(20.000) liralık bir mükafat vard1r. 

Buıtanahme üçüncü sulh hukuk ha. 111uıııırıııu11111uıııııııı111;111111ııımnın111111Plllllll1quunın1Jt11nıı111 

1dmliğinden: 

Hadiye ve Şükrıye ve Burhanettin Glandokratin 
aıu w;; :&B 

TUrklye Ziraat Bankasından :~ 
1 - Bankamıza müaabaka ile ve müsabakada gösl 

muvaff akiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettit 
ve tef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müıabakaya girebilmek için Siyaıal bilgiler 
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve lktııat okulumdan veyah~ 
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerd~ 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve lstanbul 'Pı 
bankaJrında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paralar!) 
lerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacalP'j 

ı 

4 - Müfettif namzetlerine "140,, ve ,ef namzetlerine 
lira aylık verilir. 

ve F&.tma ve A'ten velisi Ay~e ve Ha. D E M E K 
mi~t vasisi Seherin şayian ve müşte-

reken mutasarrıf ~~duk!an ıst~b?lda Ademi iktidarın Ju\rantln Kanzuk 

Müfettit namzetleri iki tenelik bir stajdan sonra müfetl1 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfetl 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük servislerioclı 
lıttırılacak olan tef namzetleri ise bir senelik stajdan soıır' 
y~t imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerd~~ Mahmutpaşada Kurkçu hanı ıçınde 

tahtanı 38 No. Iu dükkanın izalei şu. 
yuu zımnında füruhtu tekarrür ederek 
müzayedeye vaz olunmuştur. Kıyıııe. 

ti muhammenesi 1000 bin liradır. Bi
rinci açık arttırması 18 - 8- 936 ta. 
rihi~ müsadif salı günü saat 14 den 
16 ya kadar icra olunacaktır. Kıyme. 

devası demekUr. 
Saç boyaları 5 - imtihan programile sair tartları gösteren maP"'t 

Ankara, lıtanbul ve lımir Ziraat bankalarından elde ed~~ Prof esöı Steinach ve Brown .~~ 
quardm mesaiJerile elde euileıı 

mühim bir keşiftir. 

Her eczahanede bulunur. 

lllllttıaJllllltmııuııuıt1ttmıııuıııuııııııııı?tııvttııııııııııııuaııııııı:ı1 
ti muhammenesinirı. yüzde yetmiş be----------------
§ini bulduğu takdirde o gün ihalej kat. 

6 - lıtekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 
936 pazartesi günü akpmına kadar "Ankara Ziraat bankt11 
tİf heyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile 
caat etmit bulunmalıdırlar. (3967) 

Bakırköy Malmüdürlüğünd 
Semti mahallui 

Y eıilköy Şevketiye 

Kalitaıya Bailar aruı 

So. 

lata.ay on 

Na. cüui hi .. ui 
aki yeni 
10 39 ev nısıf 

25 derununda 

iyesi yapılacaktır. Bulmadığı takdir. 
de en son arttıranm teahhüdü baki 
kalmıık Uzere on beş gün müddetle 
temdit edilerek ikinci açık arttırması 
2 - 9 - 936 tarihine müsadif çarşam. 
b:ı. gUnü saat 14 den 16 yakadar icra 
kılınacaktır. lpotek sahibi alacaklı. 
lnrla diğer alakadalarm işbu gayri 
menkt:l üzerindeki haklarım hususile 
faiz ve m~Erafa dair olan iddialarını 

kalacaklardır. :Müterakim vergiler 
hissedarlara ve delli'Uiye ve vakıflar 
kanunu mucibince vertlmesi lazım gc. 
len taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu 
masrafları müşteriye aittir Arttırma 

şartnHmesi işbu ilan tarihirıden füba. 
ren mahkeme divanhanesine atlik kı 
lınmı~tır. Talip olanların kıymeti mu.

1 
hammenesinin yüzde yedi b4çcğu nis. 
betinne pey akçesini hamilen Yevın ve 
saati mezkiırda Eminönünde Gülbek 

Kumral ve siyah olarak sabit ve 
tabii renk verir. Ter ve yıkanmak-

,, 
ahır ve oda
yı havi bağ 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri ı1 
cuma günü saat 13 de nakden veya istikrazı dahili ve% de 
hazine tahvili ile satılacaktır. Taliplerin % de yedi buçuk pe1 
rile mezkur gün ve ıaalte Bakırköy malmüdürlüiünde müteıel 

e'rra'n milsbitelerile yirmi gün içinde yan hanında Sultanahmet tiçüncü suhl 
b"ldirmelcri lazımdır. Aksi halde hak_ hukuk mahkemesi başkitahctinc 

la çıkmaz. Yegane zararsız ve ta 
nmmış sıhhi saç boyasıdır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

J.,rı tapu sidllerile sabit olmadıkça 936/13 No. ile mUracaatları ilan olu. ~~-···-!IJll 
• :ılı~ bnd l1'hin paylaşmasından hariç nur. (5557) misyona müracaatları (3970) 

---- _ .. ± 
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bu titreyi§in farkına vararak: 
- Henüz ölmiyorum galiba! di

ye dü§ündü. 

Fausta: 

- Demek papas size, Hanri dö 
Valvayı öldürmek istediğini söyle· 
di öyle mi? dedi. 

- Böyle bir şey söyledim mi 
madam? Farzedelim ki aldandım. 
Çünkü Jak Kleman bana böyle bir 
şey söylemedi. Benim yalnız bildi
ğim şu var ki, bu papas Gizin hesa· 

hına olarak kralı öldürmek istiyor. 
Buna engel olmak için ben de onu 
yakaladım. Eğer heni serbest bıra
kır ve sizden istiyeceğim bir feyi 

yerine getirirseniz, Jak Kleman 
ıerbest bırakılacak ve istediğini 
yapabilecektir. Esasen ne yaparsa 
yapsın bana vız gelir. Çünkü Yal. 

va ha yaşamış, ha ölmüş.. Benim 
için hepsi birdir. Bu adam şüphe
siz ki'birçok fenalıklar yaptığı için 

eninde sonunda. bir belaya uğraya. 
caldır. Evet, kralın bulunmasile 

bulunmaması bence müsavidir. Fa. 
kat onun ölümü Dük dö Gizice çok 

foymetlidir. Eğer Valva del'hal öl. 
ınezse, Giz mahvoldu demektir. 
Bunu o da bilir. Netekim siz de bi. 
liyorsunuz. Üçüncü Hanrinin im. 
yatı Dük dö Gizin ölümüdür. 

Gayet sade, gnyet müthiş ve son 
aerece vaziyete uygun olarak söy. 
1enmİ§ olan bu sözler karşısında 
Fausta, Pardayanın yalnız fevka. 

iade vaka~ı:ı.. >aratmak ıçın biı 
asırda bir iki tane yetişen kahra. 
manlardan olmakla kalmadığını, 
aynı zamanda çok yül:sek bir zeka 
sahibi olduğunu anladı. 

içini çekti, kendi kendine: 

-Acaba bu kimdir? Rabbim,. 
rabbim !.. Yersiz, yurtsuz ve serse! 

ri olan bu fakir, fakat kahraman •. . 

sonsuz derecede kahraman olan 
jantiyomun ismi neden Dük dö Gi.z 
olmasın! 

ikisi de o kadar sal-in bir halde 
bulunuyorl~rdı ki, biraz sonra çok 

rnüthi~ olan bir vak~nın geçeceği
ne inanılamazdı. 

Par dayan sözüne devam etti: 

- Klemanın Giz ve sizin tarafı
nızdan silahlandırılmı! olduğunu 

kati olarak bildiğim ve bu ada'dın 
indireceği bir hançer darbesinin, 

krallığın ve kilisenin akibetini de
ğİ§tireceği rm.1 hakkak olduğu iç:n 

bu papası ele geçirdim. Siz beni 
öldüriirseniz, mon:ıinyör lö D"': 
Dangulemin deminki ,·e.adini dtıy
mq oldu6unuz için papasın dn 
ölecceine emir. olun. E .. et. yaln ız 

o ölmiyecc!t, üçüncü Hanri de, 
kendisinin Dük dö Giz tarafınd"'n 

idam olunmak istedii;ini haber n "'\ 
c3k. O halde arbk o koca alay ~art 

re gitmiyecek, Valva kendinini m'i. 
dafaa edeceh, Giz mahvolncP . .k. S'z 
de onunlıı beraber •. Mr..dn.=1 . lvlc 
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zannediyorum ki her ıeyi açıkça 
anlatabildim, 

Fausta ölü gibi bembeyaz kesil 
eli. Görünütte sakindi. Halbuki ha· 
yatında şimdiye kdar bu kadar he
yecana kapılmamııtı. Kendi kendi. 
ne inliyor, kalbi çarpıyordu. Ken
disine meydan okuyan bu adam· 
dan timdi nefret ediyordu. Fakat 
onun büyüklüğünü, zekasını, kah
ramanlığını takdir etmekten de 
kendisini alamıyordu. Hatta zihnı 
ne biraz daha hakim olamasaydı, 
onun ayaklarına kapanacak, af is
tiyecek mağlup oldujıınu itiraf 
edecekti. 

Hatta izzeti nefsini kıracak ve 
a~kını söyliyecek ve nihayet "Bir 
kadın,, olduğunu itiraf edecekti. 

Fakat hemen kendisini topladı 
ve biraz sert bir sesle: 

- istediğiniz nedir? diye sordu. 
- Pek küçük bir ıey madam. 

Valvayı öldürecek kulunuz olan 
Jnk Klemanın hayatı ve ıerbestliği 
lcarşılığında ben de sizden iki kiti· 
nin hayatını ve serbestliğini istiyo. 
rum. Böyle olursa, Jak Klemana 
lıir §ey yapılamıyacağına yemin 
c~erim. Bir kralın idamı ücreti ola. 
rr 1c istenen bu iki hayat çok mu? 

Fc.u;ta hayretle: 
- iki hayat mı? dedi. 
- EYet madam, bu ilti kişiyi 

b"'n tanımam. Onların ö!mesi vc:ra 
ya7nma.sı tıpkı Valv.amnki ıihi 

müsavidir. Fakat timdi görmüt ol· 

duğunuz delikanlı kı, beni ıorme· 
diii te.kdirde Jak Klemanı öldüre• 
cektir. Mari Tuşenin oğludur. Bu 
kadın, babama itkence yapılacajı 
ıün hapishaneye • bilmem nuıl " 
ıirerek babamı kurtardı. Bu yüz• 

den bende kurtuldu:n. Onun için 
Mari Tuıenin oğlu bence mukad· 

destir. Madam, gitgide bu gene• 
kaJ"fı bir sevgi bağladım. Bunun 
için bu gencin nipnlısı da bene~ 

mukaddestir. Onun sevıilisini ıis 
diri diri alete attırmak İ.ltemitsiniZ• 
Anlıyor musunuz? 

- Evet, sizde benden Viyolet• 
tayı istiyorsunuz. Fakat onun nere• 
de olduğundan haberim yok. 

- Ben Viyolettanın değil, onuıı' 
babasının ve arkadaıının, burad• 
açlıktan ölüme mahkUnı bulun•rı 

prens F arnez ile Metr Ki odun ha• 
yatını istiyorum. ı,te bu iki kit in İli 
serbest bırakılmasını sizden iste•, 
meğe geldim. : 

Pardayan bu son ıözleri ıöyler• 
ken F auıta adamlarından birinİll 
kendisini casuslamakta oldujuıt• 
k . d' ' anaat getır ı. 

Çünkü hatka hiçbir ıurertle Par
dayan, Klotla F arnezin F auıtanı1' 
konağında mahpcı bulunduğuıl" 
haber alamazdı. 

Bu casusun kim olduğunu faıl' 
dütünmeğe lüzum görmeden bunıJ 
sonraya bıraktı. 

-~-D.em~k buraya tanımadığını' 



l Sevgilisile Heybeliye gitmiş, çam. Altı yaşmdaki oğlunu, ondan 
~arasında yanyana oturmuşlardı. bir yaş küçük kardeşini dövdüğü 

akat zavallı, söyJiyecek söz bula- için azarlamıştı: 
~1Yor, genç kızııj yüzüne hayran - Şeytan~ uymuş ~lacaksm. Bu 
ayran bakmaktan başka bir şey seferlik affediyorum. Fakat bir da

Yapınıyordu. Bir aralık ağzını açtı: ha böyle bir haltederscn karışmam! 
- Bu tenhalık ne güzel değil mi Çocuk tavzih etti: 

ae'Vgilinı? - Peki anneceğim. Yalnız kar-

Cenç kız: deş ime tokat atarken belki şeytana 
uydum ama çenesine kafa vurma
ğı ben kendiliğimden aklettim ! 

- Evet, diye tasdik etti, ancak 
kendisHe görüşülecek bir kimse ol· 
•a daha iyi olacak! 

- Hile mi ya[>1.yoraun ne1 
- Evet! Neden sordun 1 

Hn~me'll:çn 
Hizmetçiye çıkıştı: 

- Ben sizi barı§ yaptınız sanıyoı

dum. 
- ôyleydi ama karım imdat 7cu.we

ti aklı, annesi geUJ,i! 

[Q)<eD n O 
- Doktor, çok endiıeC:leyim: 

Hayatımın tehlikede olmadığını 

bana ne ile isbat edersiniz? - Gene sütü taıırınışsın. Sana 
'Üt kaynarken dikkat et demedim 
l'll'? ı. 

- Sizi veresiye tedavi etmem
den daha kuvvetli ne delil iıtiyor

b - Dikkat ettim, ıaat tııun •ekiz sunuz? 
Uçukta taıtı ! 

M•.ıhkı?m - Şimdilik buram olur. 
ll'akat denize na::ır bir yer olursa oru:
lJı istr.rim. 

- Fransız karikatürü -

K©ı ©J o lfi1 Gı1 aı 1111 ~ n 
Vaış~aı ~tYı~~Dc§JDır? 

li!kınet Mür..rire sordular: 

..J• - Bir kadın hangi yaşta güzel
qır? 

- 22 yaşındayım dediği dört se
lle eınuında ! 

(F» ır<O J <e 
.1\. On,bin lira mirasa konmuştu. 
tkadaıı ıorddu: 
- Ne yapmak taıavvurunicla

•tn? 

• - Para bitinceye kadar hiçbir 
:rey! 

pek 

kullanırım 

ıra~e ylYlmlYlır'U:aı 
Müşteri günlük yumurta satıcısına 
sordu: 

- Yumurtalar taze mi? 

- Ne söyliyorsunı, sıcak sıcak! 

- Kaçtan veriyorsun? 

- Beş kunıştan ! 

Müşteri itiraz etti: 
- Ne diyorsun yahu! Her yerde 

yüz paraya veriliyor. Seninkisi 
düpedüz ihtikar! 

Yumurtacı hiddetlendi: 

- lhtikan kabul etmem. Ben 
namuslu esnafım. Ben hile, ihtikar 
yapacak adam olsam bir iki güıı 
daha bekler, bu yumurtalardan çı

kacak civcivleri alır, on beş gün 

besleyip hepsini elli altmış kuruşa 
satardım! 

-- '-' .... - . . 
._-.,.. : . ... 

' - Plcijda kimseler yok! Denize gir~ 
menin manası kalmadı! 

Göz doktoru - iyi görilyor musu .. 

nuz1 

- Çok miikernmel, kara tahtayı sim 
siyah olarak mükemmelen görüyo. 
rum! 

. '· 

~~ 
~~ ~ 

- Anne, babam.1 iskelenin üstünden 

denize ittim. 
- Sonrat 

- Halbuki o adam babam değilmi:}! 

_ Kocacığım, feld'ketin de hayırlısı 

olurmuş derler. Bak sana çarpan oto

mobilin sahibinden aldığım tazminatla 

lcendime yeni bir kat elbise yaptırdım! 

Beygir meraklısı adam - Demek 

bacağı kırıldı. O halde bir i§e yara,. 

maz, öldürmek 7.azım! 

- Hayır, pasaportum yok. Fakat 

size, karımrn seyahat etmeme müsaade 

ettiğime dair bir mektubunu göstere. 

yim/ 

~@~ ~aDmoş 

1 

AkUoırııc§J~ınl ~©ırtY 
yol verdiği hizmetçisine kadın m iYi VJ <al il '? 

şöyle söyledi: Hapishane müdürü, kaçarken 
- Maalesef senden memnun yakalanan, mahkuma sordu: 

değilim. Or.ıun için iyi çalıştığına - Hapishaneden niçin kaçtın? 
dair vesika veremem. Mahkôm cevap verdi: 

Hizmetçi omuz silkti: 

- Zarar yok. Yalnız yanınız da 
bir ay kaldığıma dair bir vesika 

verin. Bundan iyi vesika olmaz! 

Delikanlı, genç kıza: 
- Evet, sizin için kendimi deni

ze atmağa bile razıyım .•. Saat kaç
ta denize giriyorsunuz? 

- Telefonda "sen misin aptal he
rif !,, dediler. 

- Beni arıyorlar galiba! 

- Ben dünyanın en talisiz bir 

adamıyım. Hayatımda üç kere m
şanlandmı. Üçünde de talisizliğinı 
keıvdini gösterdi. 

-Vah, vah, bilmi.yordum. Ne 
oldu? 

- Birinci nişanlım kız oğlan k~z 

olduğu halde tanıştığımızın üçür.. 
cü ayında bir çocuk doğurdu! 

- ikincisi? 

- O da evlenec.eğimiz gün bir 
delikanlı ile kaçtı. 

- Ya üçüncüsü? 
- O da şimdiki karımdır! 

- Koşsanıza, denizde biri boğulu.

yor. 
- Neden koşayım, artık göğsümde 

tahlisiye madalyası lcoyacak yer kal· 
madı! 

Müşteri seslendi: 
- Garson? 
- Oristi pasam ! 
- Bu biramn rengi neden böyle 

bozuk? 
- Bira bozuk değil pasam Nasi 

derler bardak biraz kirli de! 

- Bu mektubu, verdiğim adresteki 
bayana gönderiniz. 

Daktilo - Bu melctup mv., bo.! kii. 
ğıt! 

- Kendisile biraz dargmım da biri 
birimizle konu~mııurmızl 

- Serbestimi elde etmek ıçın 

evlenmek arzusundaychm. 
Hapishane müdürü şaştı: 
- Serbestini elde etmek ve ev. 

lenmek mi? 
Zile basıp gardiyanı çağırdı: 
- Bu adamı götürünüz, doktor· 

lar müşahede altına alsınlar! 

- Geçen gün verdiğim yepyeni par
des'iiyii sattın mı yoksa1 

Dilenci - Bizim meslekte temiz gi• 
yinmek doğru değildir! 

~~®c§Jô (ğ~©.\ff 
Kadın, terzide prova yaparken 

itiraz etti: 
- Yakaya diktiğiniz bu bir sır,. 

düğme hiç hoşuma gitmedi. 
Terzi cevap verdi: 
- Siz bilirsiniz efendim. İster· 

seniz düğmeleri sökeyim. Fakat 
beni dinler, tecrübeme itimat eder
seniz bunları olduğu gibi bıraka· 

lım. Bu bir sıra di!ğme ı.:izi beş ya 
daha genç gösterdi. 

Kadın tehalükle tavsiye etti: 
- Yakaya bir sıra daha düğm 

dikseniz fena olmıyacak galiba! 

Kadm - Sen yalnız denize gir, b 
giremiyeceğim. Banyom yırtıldı. 

Erkek - Çok fazla mı yırtıldı 1 
Kadın - Aptalca sualler sorma 

Çok fazla yırtılma.'iına imkdn var nıı 
mayo ufacık! 

IN!®ırecç11® @ t~on g 
Akşam evine gelince karısın 

müjdeledi: 
- Karıcığım artık merak etme 

Evimizi, efyalarımızı değerlerin; 
iki misline sigorta ettirdim. Ya 
gından bir korkumuz kalmadı 
Bunca senelik emeklerimizin mah 
sulü mahvolmak tehlikesinde cL 
u •• , 
gı . 

Kadın içini çekti: 
- Biz de o tali nerede? 
- Ne demek istiyorsun? 
-Ne olacak? Ya sigorta kum 

panyası batar, yahut artık evim~ 
yanmaz! 

- Memleketin kartpo.9fallarını n 
reden tedarik edebilirim t 
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Mikinin Kangurusu 
Boksör 

re Piyango 
oru Kırdı 

Bu kere de 11286 numaraya isabet eden 50.000 lira Anadolu Kava-
ğında taş kırma makinesi amelesinden altı çocuk ba- -~ ~~ ~ 
bası Rizeli Hüseyin'e isabet etmiştir. Parayı ahrken 
çocuklarının tahsiline de sarfetmesi vadettirilmiştir. 
Yılbaşında 500.000 ·nrayı Avukat Bay Fevziye. 

20.000 lirayı Fatihte Binaemini sokağın-
- da Bay Celale. 

22~~r~~:rJ!'&. 30.000 lirayı Alemdar mahallesinde Zey
nepsultan sokağında Bayan Adileye veren 

lfUJUil<Ç<§ly GÜ ~~ücalf 
Her keşidede büyük ikramiyelerden Tunçay Gişe- Tunçay tayyare 

sine isabet muhakkaktır. Taliinizi bir defa da . · . b ·ı t 
Tunçay Gişesinden deneyiniz. gışesı ııe 

Adres: Bahçekapı Hamidi1Je caddesi No. 61/2 Mütekait askeriqedan Serbayi M. Hamdi Saf arken 

.. 
MUSUSI ŞA~TLA01f!.1Z J..lAl(~INDA 
GIŞELERiMiZD'N MALUMAT. ALiNi Z 

Ve 
Arkadaşları 

Fahire , 
Refik 

Arta ki 
Her hafta S A J., 1 - P E R Ş E M 8 E - P A Z A R 

Gilnlerl Akşamları 
devam edeceklerdir. Telefon 41992 

.-- Soydan --

Sünnetçi Ahmet ı 
Meşhur Sünnetçi başı Haleplinin Bu sene levkaU\de. Duhullye - ıo -kuruş 

torunu 1 Dün ve Yarın neşriyatı 
Sultaı• Ahmet Cağaloğlu cadclt":ıi r--

No. 41 Tel: 20196 ve 56-37 H i p not iz m a 

Moda Banyoları 

-o~p-e-ra_t_o_r_D_ro_ı_o_9 .... - Klmyal{er --.\ Ademi iktidar 
Doktor Hüsameddin I Bel gevşekliğine 

Şimdiye kadar bizde ilmi mahiye~t!! mütalea · edihnenıit 
çok mf'raklı bir bahistir. Hel~ ruhi meselelerdeki derin ihtisas• 
dünyaca tananmıt olan büyük profesör Dr. P. Jane'nin meıbur 
eseri muhterem Cemil Sena tarafmdae tam bir itina ile tercüme 
ve neşrolunmuıtur. Bu. memleket hesabına büyük bir kazaııç 
olup üstadı bu tercümesinden dolayı haısatan tebrik ederis-

Süreyya Atamal en temiz bir ilaç SERVOlN dir. lhti-
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak" ram idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· yarlara gençlik, yorgunlara dinçlik ve-
kapı tramvay durağı, Roma oteli umum tahlillt. Eminönü Emlak ve rir. Taşraya posta ile 175 kuruşa gön· 
yanında 121 birinci kat 3-8 Eytam Bankası karşısında lzıet derilir. Sirkeci Merkez Eczanesi 

Her ıün 15 - 20 ye kadar Bey Hanı. Ali Rıza. 

Fiyatı 100 kurut. 

V AKIT kütüphane.t - lıtanbul - ltnkara caJtlui 


