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a 
lalya kralının Habeşistandaki mümessili 

öldürüldü areşal Grazvani 
O Çeteler her yere baskınlar veriyor, telgraf ve telefon muhabereleri 

~a, ne tekzip, ne de teyid ediyorsa da 
kesildi 

ıf ad esinden Habeşistan da karışıklıklar 
~ll lkt h olduğu sezilmektedir 

·~S~'ll<:lak· afta~ı-. ttalyankrın Ha. Bütün bu baskın ve akınlar hak. için1e mühim safh&lar arzedebilece. 
te Olan \\7azıye:lcri hakkında gel. kında Romadan gelen tekzibe be~;. ğini göstermektedir. 
<ttı'll aberıe.. ·u 'k lt 1 --

ıı:..... aleyhin - gı ı .. çe - a . telgraflar da bu vakaları kapalı suret- Adlsababamn sukutu ve 
'""

1Yet k e olmak uzere - e. n y l' ı öldü uı ı 
. llıı. h'Us eııbetnıektedir. te teyid etmekten başka bir haber ur~z an n n . r mes . 

ha,\.._ Usta o-;; .. kt d. Berlm, 16 (Radyo ıle) - Muhtelıf 
uerıe "'-.nu gününe verdiği verememe e ır. 

h.t r tee~ .. d . . kaynaklardan gelen haberler Habc• 
~ .... (,'buti YU .etmektcdır. Adıs . Son dakikada radyo ile aldığımız §istanda yeniden karşıkhklar başladt• 

it""- Çetelerin· demıryolunun sık sık habederi srrasile yazıyoruz. ğıru bildirmektedirler. Alman DNB a• 
~\l.l ın baskınına ugr· ıya · H b ı · · ı k · Dll nıaltta Musolininin dünkü tehditkar nut. Jansı a eş çete erının mem e etin 
aq aıu ... , 0Inıası ve kasabalara her tarafında bil; ük bir faaliyete geç• ta '"'llar ?t ı kuna bir cevap teşkil eden bu vakalar, 

ttı. tn. ' a yanların Habeşis. tiklerini ve gece gilndüz baskınlar yap-
a biter ~il~ haklın olamadık- İtalyan - Habeş h:ırbinin kaU şekil- makta olduklarını haber veriyor. . 

Adisababaya Hab~şlerin yaptıkları baskında. kılıçtan geçirilen !talyan 
Askerleri arasında öldüğü bildirilen 1talyan ba§kumandanı Mare§al \ 

· GrazıJani '(\ e: Ildır. de bitmediğini ve önümüzdeki günler (Devamı' üncüde) 
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Suikast Tek.O of <edloy©rruı~ 

Sllıaznunla,, rın. ı··n ·T -ü rk ordusu 
iMZA GONC 

lJ aat on ikiye kadar süren B "" } • } • ' 
~~~İin_kü muhakemesinde ogaz ara gırme ı . 
~~...,:@•umumi iddianamesini okudu ı Tahkı· mat başlamalıdır '· ''lls •~in nakzına uyup uymamak \ 
ti~ ._llsunda öğleden sonraki ceıse-

~i:lrar verilecek BU SOVCK GCN MERASİMLE 

li ~ :\liq,t ~ 
h ~li er n11nlarının ef k" hak • d ·· ·· ·· l <t~~ ~ Qctip ~ geçen ı er ı mu emeınn en gorunu§ er 

0&l14 ş~ -:- Yahya, 3 -1 dri.3, 4 - Ahmed oğlu lsmail, 5 -
..\. ettın, 6 - Hasan oğlu Arif, 7 - Ahmet oğlu Şaban, 

it l\ltal' 8 - Vzeyr. 
l'rt\d a, 16 er 

fıtıd '~i lt elefonla) - Hak- binasının etrafını kesif bir meraklı 
1' l\l\ b l\r~tte • 1 tlıl\ o~l ltlyız heyeti tara- kütlesi sannı~tı. Polisler yolları 
lo lt\\th l\n suika h ela a.Iteın st nıaznunla· kaplayn halkın tehacümünü güç-
~11\ "'~ıl' esine bu sabah saat lükle yabştırmakta ve intizamı te-. ~d ceza h . 
)}\~· ltla kemesınde min etmekte idiler. Binaya girmek 

'-1.h ise imkan haricinde idi. Bütün ko-
Yfl ta . 'b ---~~~~~-n~ıt_ı ~a==..=ren ____ A~d~li~e._~~~- Devamı' üncüde) 

KUTLULANMALIDIR 
Nihayet hak ve aklıselim galebe çaldı. Boğaz

ları tahkim etmemiz, bütün devletlerce kabul edili
yor. Konferans müsbet netice verdi. 

Türk milletinin bu milli toprakları daha fazla 
askersiz bırakmasına imkan kalmamıştır. Boğazlar 
dolayı-sile de yakın ~arkta bir sulh bekçisi olan Tür
kiye, bu sulh vazifesini layikile yapabilmek için Bo
ğazları tahkime mecburdu. Bu mecburiyet devlet
lerce de teslim edildikten sonra kahraman Türk 

askerlerinin bu m.mtakaya girmeleri artık bir güı: 

meselesi haline gelmiştir. 
Binaenaleyh bu vaziyette teklif ediyoruz: Bo. 

ğazlar mıntakasını tahkim etmemizi kabul eder. 
mukavele imzalandığı gün Türkiyede bir bayram 
günü olmalı, bu bayram layık olduğu meraıiml.: 
kutlulanmalıdır. Aynı zamanda, Boğazlar mınta· 
kasına tahsis olunacak kıtalarımız, bu topraklarc. 
mukavelenin imza edildiği gün girmelidir. 

mukavelesi 
Cumartesi, olmazsa pazartesi günü 

imzalanıyor 
Hariciye Vekilimiz diyor ki : ''Konferansın bir 
faydası da dostluklarımızın tahkimi olmuştur,, 

Montrö, 16 (Hususi muhabiri

mizden 38.at 14 de telsizle) - Ye

ni Boğazlar mukavelesinin en esas. 

lı noktaları üzerinde nihayet itila

fa vanlmı olduğuna göre mukave-

le pazartesi günü imzalanabilecek
tir. 

İngiliz murahhas heyeti i·mıza 
merasiminin daha evvel cumartesi 
günü yapılmasını istemişlerdir. 

Konferans bu suretle haklı dava-

mızı teslim etmit olmaktadır. Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüştü Araı 

evvelce Belgratta iken gazetecilere 
"Boğazlar konferansınınt Türkiye. 
ye ~arıı devletlerin mihenk tqı,, 

(Devamı 4 üncüde) 
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• o. zıg a e Suriye fevkalade 
komiseri 

itfaiyenin yıl dönümünde 
Tulumbacı arlB ş ·kere e 

Fakat iki tarafın 
er razı 
enfaatini 

koruyacak bazı şartlar 

An karaya 
geliyor 

Boğazlar konferansına iştirak etmek Yeniçeriler e 
üzere Montröye gitmiş olan Fransanm 11 
Türkiye büyük elçisi M .. P~nsot t.~m- yangın so·· n du·· recep 
muzun 24 ilnde memleketımıze done" 

ileri sürüyorlar cc~~~nsanm Sudyc lcvkal1dc komiseri y il d Ön Ü m Ü m e fa$. mi İç: 11 
Val"§ova 15 (A.A.) - Havas ajansın• 

dan; Şimdi alınan malQmata göre, Bek, 

Cenevreden dönerken, Berlinde Göring· 
le görüşmüştür. 

Alman hükQmeti, Almanya - Le
histan münasebetlerini tehlikeye düşür-

memq1t için mutedil davranmaya karar 
vermişe benziyor. 

Danzigdeki Lehistan genel komiseri 

Lehistanm Danzig nizammm bir taraf" 

h değiştirilmesine muhalefet edeceğini 

bildirmiştir. Bundan sıkan mana, muka• 

bil menfaatleri ihtiva eden değişiklikle" 
re muvafakat edeceğidir. 

Lehistan arzularının şunlar olduğunu 
bildiriyor: 

1 - Postalann ve liman idaresinin 
mutlak surette Lehistan tarafından kon 
trolu. 

2 - Danzige Lehistan polisinin ka· 
bulU. 

3 - Lehistanm senato başkanı seçi· 
minde veto hakkı. 

4 - Danzig devlet bankası faaliyeti" 
nin Lehistan tarafından kontrolu. 

Kont dö Martel sefir ile birlikte memle-

ketimize gele~ek ve Ankara~a uğradık-' büyük bir program hazır arı 
tan sonra Surıyeye geçecektır. 

Sovyet bava 
kumandanı 

Praga gitti 
Moskova 15 (A.A.) - Kızılordu ha• 

va kuvvetleri başkam M. Alksni, bugün 
tıaat 3 te tayyare ile Moskovadan Praga 
hareket etmiştir. 

itfaiyenin 14 üncü yıl dönümü 22. ~niçerilerin, tulumbacıların "t rı 
ağustos cumartesi günü büyük merasim itfaiyecilerin söndürme tecriibelC 
le kutlulanacaktır. Merasim saat on beş Iacaktir. 
te istikl5.1 marşı ile başlayacak, bir ta• ÖIEn çavuşun 
bur itfaiye efradı müzikalarila geçit para v .. rlL c:ek 
resmi yapacaktır. Bundan birkaç gün evvel fe 

Bundan sonra yeniçeriler zamanında 
ki gibi giyinmiş itfaiyeciler, tulumbacı-

lzvestiya'ya göre: 
M. Alksni, beyanatında, bu ziyaretin 

General Fajfr tarafından geçen sene 
Sovyetler Birliğine yapılan ziyarete bir 
mukabele olduğunu bildirmiı ve şahst 
\emasmm Çekoslovakya ile mevcut dost 
luk münasebetlerini bir kat daha kuv
vetlendireceği il.midini göstenni§tir. 

lar, askeri itfaiyeciler geçeceklerdir. 
Her devirdeki yangın söndürücülerin 

kıyafetleri hazırlanmaktadır. Tulumba• 
cılar rengarenk elbiselerile nSra atarak 

da bir mobilya imalathanesinde~ 
yangını söndürmek için uğraşır 
bir şekilde ölen itfaiye çav.uşıı o' 
nün dul kalan karısı ve yetırn ç. 
na büyük bir ikramiye verilrrıe~ı 
yece kararlaştırılmıştır. tkrar1'!ı 
miktar olacağı henüz belli der 

Bir Alın n talyan 
ittifakı imk8nsızdır 
Her iki devlet gayeleri uğrunda 

ispanyada 
Kralhk taraftarları yUzUnden 

DUn gene kanlı 
bAdlseler oldu 

askeri itfaiyeciler atlı arabalarile boru 
öttürerek geçeceklerdir. 

Geçit Tesminden sonra ııtadyomun ı 
ortasında yapılacak birkaç ahpp binayı 

Merhumun ailesine bu ilet 
başka sigorta bedeli ve ŞükrU 
teavün sandığmdaki paraları 0' 
cektir. 

Zecri tedbirler dünde 
itibaren kalktı biribirlerini J<arşıhkh olarak 

aldatmağa hazırdırlar 
Madrid, 15 (A.A.) - Krallık taraf-

tarlarile katollklerin liderleri Calvo • 1 
Sotellonun d~ ?ğlrden sonra yapılan ltalya ile ticaret anlaşmaslf1 · Moskova, 15 (AA.) - M. Radek 

!zvestiya gazetesinde .Almanya - A
vusturya arasındaki anlaşmayı tahlil 
eden yazısında diyor ki: 

"Bu anlaşmayı milmkUn kılan her 
şeyden evvel, İtalyan faşizminin Ha. 
beşistnndaki zaferine rağmen ve da. 
ha doğrusu bu zaferin neticesi olarak, 
Avrupada dalla zayıf hale gelmesidir. 
Yakın bir 1.aman için müşterek bir 
Alman - İtalyan diplomatik cephesi 
ıhdas etmek emeli, her halde Musoli
niyi.ı A. vustur:ıı·.a -Almanya yaklaşma. 
~ına muvafakate mecbur eden başlıca 
scb~ptir. Almanya. Fransa ve Sov. 
yctler Birliğile bir çarpışma halinde 
l•c:::ıdislne hiç olmazsa İngiliz bitaraf. 
lığını temin eden bir muahede elde et
mek ümidinde bulunduğu müddetçe 
ltalya ile katl bir surette bağlanmıya 
muv:ı.fakat edeceği pek az muhtemel. 
dir. İki devletin başlıca. amaçlarına 
ermiye muvaffak olur olmaz birbirini 
karşılıklı olarak aldatmıya hazır ol. 
dukla.rına şUphc yoktur. Fakat bu 
mnksadlar bir tarafa bırakılınca, !tal. 
ya - Almanya yakınla§ması bir va. 
kiadır. Almanya, Avusturya ile olan 
anlaşması ile, Avusturya.da ve Avus.. 
turya üzerinden Balkandaki Tuna 
memleketlerinde genişlemeyi de ken. 
disine- gaye edinmektedir. Bu anlaş. 
manm sarahati karşısında, anlaşma. 

nın Hitler siyasasının barışsever mnk
sadlannı gösterdiğini iddia eden Al. 
man gazetelerinin, neşriyatı ancak 
komik olur. Almanya, Brüksel konfe. 
ransma iştirak edecek mi, etmiyecek 
mi?. Almanya, hareketlerile, bu kon. 
f eransı tertib eden devletlere şunu 
söyIUyor: 

"Sizin muvafakntiniz olsa da olma. 
en da ben yilrüyorum. Siz Ren bölge. 
sinin işgaline henüz mukabele edecel· 
vakit bulamamışken ben, şimdiden 
Danzigln Almanyaya geri dönmesini 
ve Avusturyanın ilhakını hazırlıyo. 

rum. Bundan ba§ka ben size tabi de. 
ğilim ve İtalya ile sizin aleyhinize 
mlite\·cccih olan anlaşmalar da yapa. 
bllirim.,. 

İşte almanyanın Fransa ve !ngltc. 
reye karşı beyanatı budur. Almanya 
bunu,., manasının anlaşılac:ığı ilmidin 
dedir.,, 

ltaly:ıı ile Almanya arasmda k~ 
ı kt S :ldl mUnasebetlcr 

Bt!rlin, 15 (A.A.) - Halihazırda 
Berliı,de memuren bulunan !t::lyan 
iktisadi ~kilatlan direktörü Kont 
Volpi Bcrliner Boersenzeitungun b·r 
muhabirine beyanatta bulnarak İtalya 
ile Almanya arasında iktisadi müna. 
sebetler tesis edilmesinin zaruri oldu. 
ğunu söylemi§tlr. 

Mumaileyh, bilhassa iki memleke. 
tin yekdiğerini itmam etmekte oldu. 
ğwıu ve zecri tedbirler devresi esna. 
sında. Almanyanm ittihaz etmi§ oldu-

ğu hattı hareketi İtalyanın asla unuL 
mıyacağmı beyan etmiştir 

cenaze merasımınde bulunmuşlardır. • ti 
Sotellodan evvel ''İspanyol teced- müddeti ayın yirmisinde bith Habsburglar ve Af manya 

V:yana, 15 (A.A.) - Avusturyanm 
Hab:!burgla.n tahta geçirmiyeceğine 

dUdU,, adındaki kralcılar grupunun 

başında bulunmuş olan M. Goico E.. Zecri tedbirlerin kaldırıldığı kadar imzalanmadığı takdird' 
chea bir nutuk söyliyerek ezcUmle gümrüklere bildirilmiş, dünden iti- yan ithalatı 21 temmuzdıtl 
eöyle demi§tir: ı lı dair Almanyaya teminat vermiş oldu. 

ğu bakında ecnebi kaynaklardan çıkan 
haberler tekzip olunmaktadır. 

"- Bizi dinllyen Cenabı Hakkın haren memleketimize talyan em· ren Türkiyede 2/ 2629 saY• 

Bu mesele Alman - Avusturya 
müzakerelerinden tamamile ha.ri!: bL 
rakılmıştır ve bundan böyle de hariç 
kalacaktır. 

huzurunda sana vAdediyorum. Sana tiaunm ithali ve Türk mallarının tenjan ve Türk parasını 
imtisal edeceğim ve ölUm.UnUn intika- ihracı serbest bir hale gelmiıtir. hakkındaki (on bir) sayılı ~b 
ınmı alacağım. Vazifemiz, Ispanyayı İtalya ile Türkiye arasındaki ti- melerin tesbit ettiği umufllf _ı,, 
kurtarmaktır ve onu kurtaraçağız.,. caret ve klering anlaşmasının müd. lere tabi olacaktır. Bilıtıo;' 

Fon Pap•n Londra elçlal 

olacak 

Cenaze merasiWJ;ıde hazır ulun. ..t .. +; hu ıa..vın v; ..... ;.:_.J .. ı.;-.. .. ı,+,.. t+ .. iv•~·- T;; .. ı,. ft"IA 11:. ... :·""~i ~ 
:ınut oıa.n aeııııtanına ... , uuuı1;1.y.ıv yap. dir. İtalyan umumi rejimine tr 
m~a ve alay malfallinden şehrin .. o 
mekezine doğru gitmeğe kalkışmışlar. Bu tarihten sonra anlaşmanm caktır. ltalyadaki bugünk0DJ"'ı Berlin, 15 (A.A.) - M. von Pape

nin Londra büyük elçiliğine tayin e. 
dileceğine dair bir ljayia dolaşmakta.. 
dır Mumaileyhin Viyanadaki memu
riyetine .Almanya - Avusturya itiUl.. 
fınm akdinden sonra artık hitam bul. 
mu§ nazarile baklnnaktadır. 

dır. Polis, silah istimal ederek nU- müddeti uzatılmazsa ltalya ile mu· ithal rejimi hakkında mBI ı: 
mayişçilerden birini öldürdükten ve nasebat yeniden duracaktır. temmuz 1936 tarih ve (13) t 
dördünü de yaraladıktan sonra bunla. Söylendigine göre yeniden mü· ralı Türkofis bülteninde ,,, 

n dağrtmıetır. zakerelere batlanacaktır. tur. Alakalı tüccarlar bunıJ d ı 
Örfi idare oldukları Ticaret cdalarıll 1 

Alman askeri heyetinin 
ltalyayı :ı: : yaretl 

Mad.rid, 16 (A.A.) _ Parlamento Vekl!etln tebll01 

binasının etrafı polis kuvvetlerinin Ankara 15 (A.A.) - lktısat ve-
muhafazası altındadır. kaletinden: 

Binaya girmeğe yegAne salahiyet. 
tar olan daimt encümen meclisi reisi 1 - ltalyaya kartı tatbik edilen 

kik edebilirler. lı 

Hulasa, ltalyaya vaki ~I Jt~ 
halat 1 tem:r.uz 936 tarihıfl , 

İtalya maliye nezaretindel1 
cak mütekaddem müsaacle1e 

Roma, 15 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, son günlerde ltalyaya gel
miş olan Alman askeri heyetinin alel
fidc lir nezaket ziyareti yapmış oldu. 
ğunu beyan etmektedir. Bu heyetin 
seyahatinde katiyyen siyasi bir mahi
yet yoktur. 

Barrionun izahatını dinlemiştir. Re. ıanksiyonlar yani muayyen malla· 
is, encUmenin bugün öğleden sonra rın ltalyaya ihracının ve ltalyadan 
toplantıya davet edildiğini bildirmiş. ithalinin menedilmesi taahhüdü 15 olduğu merkezindedir. 
tir. 

Zanncdildiğine göre, örfi idare bir 
ay daha uzatılacaktır. 

·ıuıesko 
Kab nedekl vazlye- Azg 1 n 
tini sağlamlaştırdı boğa 
Bükreş, 15 (A.A.) - Rador Bahçeköyde bir 

ajansı aşağıdaki tebliği nefretmiş. "OCUğU yaraladı 
tir: ~ 

Dün, Sarıyerin Bahçeköyünde Abuş a· 
"Titülesko bakanlar meclisinde ğa isminde bir adama ait bir boğa bir• 

dış hadiseleri etrafile e.nlatmış ve denbire azarak ahırdan fırlamı§ ve aoka
kabine bu hadiselere ittıla kesbet. ğa çıkmı§tır. Hiddeti gittikçe artan hay· 
miş ve Titylesl(onun takip edip van öteye beriye saldırmağa ba~famış 
anlattığı harici siyaseti tamam ile ve önüne çıkan Halil isminde 13- 14 
tnvsip eylemiştir. yaşlarında bir çocuğa hücum ederek 

Kabine hükfunet ve memleketin boynuzlarile çocuğu yere devirmiş ve 
karnından tehlikeli surette yaralamıf 

siyaseti olan bu harici siyasetin 
tır. 

katiyen tahakkuku için icap eden Boğa bir hayli uğraşmadan sonra 
bütün tedbirleri tesbit etmiştir. yakalanmış. çocul: da hastaneye kaldı-

Bu münasebetle kabine Titüles. rılmıştır. 
koya yaptığı işlerden dolayı derin _B_l_r_y_a_n_g_ı_n--=b-a-ş--=-l a_n_g_ı_c_ı 

minnettarlığını ve vazifesinin ta. Tütün gümrüğüğnde taşçılar cadde
hakkuku hususunda da hudutsuz sinde havuzba§ı sokağında komisyoncu 
itimadını beyan eylemiştir. Haydarın mah olan üç katlı binadan 

Kredi Fonsiyeden yangın sıkmış. üst katta bir oda yandık-' 
tan sonra söndürülmüştür. 

k8Z808U)8r Bina üç bin liraya sigortalı olduğun· 

temmuzdan itibaren kalkmıştır. 

2 - İtalya ile aramızda mevcut 

ı4 nisan 934 tarihli ticaret ve kle· 
ring anla,maları 20 temmuz akta· 
mı bitiyor. 

3 - Yeni bir anlatma o vakte 

BUyük müsabakamız 

No.36 
. , 

Bu resmi, kenarlarında hiç beya2 
kalmıyacak bir şekilde kesip sa klayr 
nız. Bu parça, tam bir resmın 42 yı 
bölUnmüş parçalarından biridir, Bun 
lar kırk iki tane olunca yanyana getı· 
rerek :ısıl resmi vücuda getireceksinlı 

Kahire: 16 ( A.A.) - Yüzde üç faizli _d_an_t_a_h_ki_a_k..,..t ....,Y_a_p_ıl.,,...m_a_k_ta_d_ı_r .--::--::--::--
Mısır kredi fonsiye tahvilatınm ı 5-7 htan~ul ikinci icra mcnnırluğnudan r·· .. - ................................. m .............. . 

- 936 tarihinde yapılan keşidesinde ka• Mahcuz ve satılmasına karar verilen l HABER zanan numaralar: hane eşyası 23-7-936 tarihinde Ka- i. 
1903 de ihraç olunan tahvillerden dıköy rıhtım iskele sokak 39 numaralı lstanbulun en çok satılan ha· 

430.561 numaralı tahvil 50.000, gene hanede birinci açık arttırma suretile ~ kiki akşam gazetesidir. llnnla • 
ayni tarihte ihraç olunan tahvillerden satılacağından talip olanların mahaJiin· ı İ rmı HABER'e verenler kire· 
34.131 numaralı tahvil 100.000 frank de hazır bulunacak memuruna müraca·ı ; d 1 

• A - ı er er. 
kazanmıştır. atlan ılan olunur. i.. ...................................................... . 

Kamutayıf1 
Fevkalade ti. 

Toplanaca01 

Haberi teyit edll11 
Gl'çen gün, Bo~azlar ~1 

münasebetile, tatil bulunaJl ( 
yın fevkalade bir toplantJY' 
cağını yazmıştık. ~ 

. .,,ett' 
Bu sabahkı KURUN ga tt 

hususta Ankaradan aldığı ş\l 
neşretmektedir: . l· 

Ankara, 15 (Tel~fonla) ~~~ 
fevkalade içtimaa çağrılac~~flll' 
teeyytıd etmektedir. Söylcı1d111 ol 
re, bu toplantı 10 güne ka:Ja~4-' 
tır. Yüksek mnhafüde ys~~"°" 
masta bulunduğum bir zat 1

• 1, 
ııt 

- Montrö konferansı ht't 1' 
de neticelenirse netırelcnsırt• ti 
fevkalade içtiınaa ;ağrıınıa91 

1 
l{onlcrans müsbet ı,ekilde :ıe!itfll 
ğl takdirde Boğazların tıılt 
lazım gelen tahsisat aıını~~i{İ~ 
Kamı.tay içtimaa Çlğrılac:ığl ııfİ 
si takdirde de bir ıçtim~(ı 

Kavgaeıları ayır9 
derken... o 

Paşa bahçede incir köyünde Jı) 
Abdullah ile Mehmet bir çocı.ı 111ıı 
den kavga ederlerken Abduııaıııet 
sı Hatice araya girmiştir. l'ıf elı J 
may:ı. giren Haticeyi bıçakla 6• 
dan yaralamıştır. Kadın tedav-ı 

ur· alınmış, Mehmet yakalanmış 
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~~Ilı: 
sı ... - ~ 

'tııro \?~sette --
S a.16.:~ U~~omdoll' 

lıaiyetlcrj dranaanın en mühim G • •• b d•JJ 

~af,afh~ 
'1LCl cfiltro-'1..alt ? 

iiilliii~iQ~~ı --~~iimwa1"'üi)'™·:·~ti~_.iil,i;7-

~elc .. 1_ n en biri Doriot'dur ayrı fil U 3 1 er 
~n ;:~iiniattt Sonra bum·~:. 29 tem m UZ da 

1t~··~hNihay-~; 80;'1~ab~enk değit- Mtlnakaşalı bir 
l'~ alind ' .7 enı ır f1rkanın 

8u ıatı ~beliriyor... kongre daha 
,, \)atnıho. ta. sen tanıdığım i,.in yapacaklar 1 ' i ·ı ·ll <:eı-ey -:r 

C 1 e laki anını merak ve ali- Gayri mübadiller cemiyetinin yıl-f1 1922 p ediyoruım. lık kongresi bu ayın 29 unda yapıla-
rit:ın •eneaind M caktır. Kongreye ı.laha on beş günlük 

e ıı: !9tıı İftiın li' e, oskovaya ye- bir vakit olmasına rağmen bu zümre 
e1erı \>e <>turdu .. •ç Rusça bilmiyOT· arasında şimdJden hazırlıklar başla. 

~c8.tı11n k gum otelde fena hal mıştır. Bu defaki toplantının hususi. 
ır.1 ~~dl u:: ;ıl'Yordu. Nihayet, lo- yeti, idare heyeti seçiminin yeniden 
rt'. a.plrğ, b ;ansın. rastladık ve yapılacak olmasıdır. 

e So\l\tlr· aı adık. Bunlardan bi- Gayri mübadiller cemiyeti kongre. 
de~e~lttısxz le ın~ isınindeki me!hur leri altı ayda bir yapıldığı için bir 
ır ._il h <>ntuniat• 'd· K kongrede idare heyeti seçimi yapıl-

ı.l ~ \ltıınlu f 
1 1 1

' ısa boylu, maz, onu takip edPn içtimada yapı. 
ço' 'ketli h. ' areye benzi yen tiz 

esi~ tı boylu ır adanı... Öteki ise, lır.Aynı zamanda bıı toplantıda, bütün 
iyt

1 ~ Sou ' Yakı~tklı bir genç ki bir sene çok faaliyet sarf etmiş olma-
~'1dil ~ 'h \>aıin'in • . ' af d . b tte d d" r.". ~ı i dn-. Yetı~tırmelerin. sına. rağmen etr m a o nıs e e ı 
ııtııl )' ~ ~"'Yordu. kodu yapılmış olan idare heyeti bu 

··dç'/tı.ı.k : .. akınlrğ1 dolayısile ahbap bir senelik çalışma raporunu da oku-
ıı " o ıaın l yacaktır. Geçen bir sene zarfında 

"'0lllıtya, an ar hiç de meş- gayri mübadiller için fazla bir §eY ya. 

ihracat yapan 
• sa nayı 

Veni çıkarılacak bir 
kanunla himaye 

görecek 
tktisat Vekaleti, son zamanlarda 

bir kısım sanayiimizin ihracat yapa. 
bilecek bir vaziyete gelmesi üzerine 
ihracat sanayiinin himayesine karar 
vermiştir. 

Halen bir kısım sanayi vardır ki 
bunların hariçten getirdikleri madde -
ler ihraç edilirken resimleri iade olun 
maktadır. Halbuki şimdi bu hariçten 
gelen maddelerin memleketimizde ye. 
tişmeğe başlaması dolayısile tatbikat. 
ta bir çok müşklat ve ihtilaflar zuhur 
etmeğe başlamıştır. 

İktisat Vekaleti bu vaziyeti tetkik 
etmiş ve bir kanun projesi hazırlama. 
ğa başlamıştır. Kamutayın ilk top
lantısına sunulacak olan bu kanun 
f rojesi memleket dahilinde istihsal 0-

Junan fakat iptidai maddesi hariçten 

Üç senedir aranan 

Bir kati~ 
yakalandı 

Bursalı Osman oğlu Ali üç sene 
evvel Tahta kalede eski bir !dn yü
zünden Hüseyin oğlu Ahmet is
minde bir arkadaşını sek.iz yerin· 
den bıçaklıyarak öldürmüş, kaç
mıştı. O zamandanberi aranan Ali. 
nin Kartalda bir evde gizlendiği 

haber alınmış, ev dün basılarak 

Ali yakalanmı~tır. 

Ziraat Veh ili 
Evvelki günkü sayımızda Ziraat 

vekili Muhlis Erl:ınenin kabineden 
çekileceğine dair dolaşan bir ~ayia 
yı kaydetmiştik. 

Anadolu ajansı mahallinde yap
tığı tahkikatta bu şayianın asılsız 
olduğunu haber vermiştir. 

vo • n adın ·· ... 
l'tot l.J. 

1 ogrendik: pılamamıştır. Geçen sene idare heye. h· ... Qala · 
f1 ıf lt tel': O ııah edemiyece- ti yaniden tevziat yapılacağı, eml!k 

Pelerek gümrük resmine veya umumi muttur. 
;erg:Iere tabi olan mamulatm ihraç. _ _;.. ____________ _ 

Ziraat vekilimiz halen Berlinde· 
dir ve dün boynundan ameliyat ol· 

JI la.tınd rta nıekteplerin son satışının tesri edileceği Umidini izhar 
a okun b. ettiği halde bunlar tahakkuk etmemiş.. 

ları talinde vergnerinı iade ederek Takas heyetleri 
harici satışlarını teshil ve teşvik ga. lktısat vekaletince takas tekilt b~ kita.hın1 ın ~~ 1 

ır Fransızca tir. Bu bakımdan önümüzdeki top-
•tti •<>rd uta ea ediyordu. lantı gene bir hayli gUrültülü olacağı tk. uın. "H f • 

yesini istihdaf etmektedir. heyetlerinin vaziyeti etrafında bir 
tltisat Veka.Ieti bunun için Maliye proje haz1rlandığı haber verilmek. 

h. 1Yİdir t • • a ızayı yenı- tahmin edilebilir. Vekaleti ile müşterf'ken çalışmakta. 

rıı·~~lıt}ikte g~~e~ı. -K---•.. -.ç-----ı= .... ----llK............-
I a .. da, Pak ege çıkardık, so- '-" '-" Askeri Baytar 

edir. 
dır. Bununla takas heyetlerinin lktı-

1-ti 'ıttdık. 1 r 1 ~rcla ınütemadiyen H A B E R L E R 
' n~'taıı, llll~nlı bir mürit gibi "' Şehrimizin bir çok yerlerinde mektebine alınacak 

jrde •r RUıı b~nınden bahsedredi. nıuhtelif evleri soyan sabıkalı Celal, talebel.,r 
·v • , ı.ırk 

şfl ıı,.: b ll'lıllette hu . bir miting oldu. üçüncü ceza mahkemesi tarafından An.karadaki askeri baytar mektebi. 
ılı ' I \l arada :. atıpler kürsiye çık- suçlan tkerrilr ettiği için 16 sene 15 ne bu sene sivil lise mezunlarının da, 
~o ~ll: J)Ot'ıotır de baktık ki, bizim gün hapse mahkm edilmiştir. allll.Il!ası takarrür etmiştir. Bu sene 
,,,r• .uo~r\ı~ ... "' Istanbul Üniversitesinir.. tesisi için bu mektebe 14 sivil lise mezunu 
,. ? l<. --\ı~ 1'1\ projesini hazırla.m.ıg olan Profesör alınacaktır. 
jb O\.J~lt.e.le~h, Y, becerebilecek M.alş dün ıijehrimiz~ gelmi§ ve Rektör -------------- ı 
ııJı' \:'~~~\.ıtı\i:t~r~ahçup olmasa .. ,,· ile görüşmü3tilr. • ..... K .................... l ... b-··· .... • .. •••w•www ............ .. 

'~~I &"fl1 ~~ aördi( \lın: ~ 'RAf•,H;v.,. f"l_.....'h:r~• hHtıthsın"' a e 
11bt ~d 8.killl h· ttı kı, o, kalabalığa sinde yeni bir mutbak ve çamaşırhane G • d 
ii ~tııt ~ .. k°''t! koı-~ ır lıazar attı ••• Dalga yaptırmağa karar vermi§tir. Yeni bi- 1 en 
JDıı1' r. ~J>~l'l ıih ~:ta?, gemisine emin nal ar 90 bin liraya çıkacak ve ~ma. V I 
) ıı S 1'tdı .. Ve, söze ba,Ia- şırlar tama.Iilen makine ile yıkanacak. Q 
111te~· • ~,,,.~kcıhaı•-r .. h·· tır. Yazan . 

y " ~ ., • Ankaradaki baytar fakültesi son i · 
: 0 ~'eli ~ Uıer~r:etkar ve takdir sınıf talebelerinden 46 kişilik nir grup i Ka<dl n ır©alfi1 · KafO o 
~ 'tor.<> \n e perde perde §ehrimize gelerek Haydarpaşadaki es. ; o·· "KURUN refikimizde 

ı \>eh. l.hn.Ieleri h 1 ki baytar mektebinde misafir edilmiş. i un " ~ lttt) ,...atla) , eyecan r, i b 1 d 
ı~c ~ ~·ıı..etj Rii~eı'' Zeka ile dolu .. Ha. !erdir. • ..... ~!.! .. !: .............. - ... --·-----
ot~ ·~ 1 

Qag ... :(. tstanbul rasathanesi geçenlerde 
ıı ~, ç.a ~, her h. ı · vuku bulan küsuf hadisesi hakkında 
ıı ~ \ .\l't'tJt tp1>'or.. a ınde bir iman bir e~er hazırlamaktadır. 
1e l. ~l't 'hı.ı istidat) ~ Heybeliadada kurulmuş olan mu. 

"litı ll't~tı ı arkadaşımızın allimler kamp! dün açılmıştır. 
~~de, <>tll . .tn~ıda arttı. Günün ~ Liman tahmil ve tahliye ücretle. 

f1 ·~·~ll, \>eıı·h ransada m~buı ol- rini f.esbit eden tarife komisyonu dün 
1~l1i oku~ ayet nıertebeler tay. ilk toplantısını yapmıştır. ücretlerde 

uk. esaslı bir dE:ğişiklik olmıyacağı zanne-
~I t,ı... • • • dilmektedir. 

~ ~İlt~t dU~iin·· ===================== 
lf ' 11 .... ı~ a :t .. - .. unY0runı: Gerçi, Bol l ı ff k l 1 J ~. Q .......... d sın ar, on ar muva a o sun ar ... 

l )) Cl)fi • • ın an bu zamana Sen, nöbetini savdın! 
oof: ~lllti, al'iot ıatıhaieler g,.,.irdi Fa-
l~,_w • , tı. 'd' -"Y ' Fertlerin intiharı dogyru degwil-

• 'ıUh_ itn,.n·ıe 1 ı, ne oldu? O za-
ÇP" ~a h"' ı e • dir. Fakat azami iki kere yanıldı-

~ et hU !•ındiki arasında ğını anlayan siyasiler, . artık poli-
. .ı b • e Yoktur. etJf k ~ll • • likadan çekilmek suretile • intihar 
tt ~!~c:ı kendi hesah etmelidirler bence ••• Bilhassa, poli-

ıl ·~~l'l~ ~tr, eski ınıa, ekser po- tika insanın biricik mesleği haline 
ıı.Jl1ıı ~tdtı rın.e he Zaınanın kiralık gelmemelidir. 

~' ~)' )'\ f nıetiyoruın H . 
·~i~t l:ıtl,l' •tetlerae . ·. angı 
ıv tıl '•• :Dah , orası ıçın çarpı-

ol \J.ı i\l' t b a bari b. . 
r d'~ -.~ı~ , a ancad ı ır mısalle 
ııt t ~~i r, 'tarı h ırlar .. Bugün bu 
i)'° ,,t s.· ''hillJ~ la§ka. ele geç.ince 

e ~ h )'aa -· • a e h · ' 1~,e( ''il~ ~t ltı" Y ıne atılıyorlar .• 
l" ~· , d " ucadeI • 

(Y3·NQ) 
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,!',:. 2,46 12,20 16,19 19,39 21,37 2,28 
cılo 7,10 4,40 8,39 12,00 1,157 6,50 

turko 

ltaıya Habe§lstandakl seferberUğinl ta.. 
mamlamıştır. 

. 
Avusturya bqvekiU şuştıigtn ınhbt va.zl.ye 

ti dUzelmlşti.r. 

ıat vekaletine bağlanması istihdaf 
edilmektedir. 

Haliçte tayfasız 
dolaşan bir gemi! 
150 tonluk Sürmene vapurunun 

dün Haliçte başıboş dolaştığı gö
rülmüf, yakalanarak Azap kapısı 
sahiline bağlanmıştır. 

Geminin içinde tek bir tayfa 

yoktur. Vapurun böyle tayfa.sız bı
rakılması etra(ında Deniz ticaret 
müdürlüğü tahkikat yapmaktadır. 

Yaramaz bir çocuk 
arkadaşını daraçadao 

düşürdü 
Arap camiinde 80 numaralı evde otu" 

ran İnebolulu Eminin üç yaşmdaki kızı 
Nebahat, dokuz yaşındaki kardeşi Afet 
ve komşularından 11 yaşında Petro dün 
evin daraçasmda oynarlarken Petro Ne
bahati itmiş, aşağıya düşürmüştür. Ne
bahat başından yaralanmış, çocuk has• 
tanesine kaldmlmıştrr. 

Haydarpaşa lisesinde 
toplantı 

Haydarpaşa lisesini bitirenler ce. 
miyeti azaları bu seneki mezunların 

da iştirakile bugün mektepte bir top. 
lantı yapmaktadırlar Saat 13 de ya. 
pılan bu toplantıyı müteakip bu sene 
kampta bulunan talebe bir müsamere 
vereceklerdir. 

Bir çocuk ağaçtan 
düştü 

Kabataşta mezarl:k sokağında otu" 
ran binbaşı Akifin evine annesile birlik
te misafir giden 12 yaşında Tevfik erik 
ağacından düşmfö~. sağ kolu kırılmış. 

hastaneye kaldırılmıştır. 

,rı1 1 tı h <>~ esı... Namuska-
ırct tııul'ıit'l'atıt\' ~~~afık bir iştir .• La.. 

'~i~ı )e.!), 3el:ıetj k 1
.gel' kısımlarından 

l' h l'ıtk eaıp hu b 
Dünyadaki ~n kıymetıl bir şeyle 

~ 1 d~l· •ıra i1 .. nu ir ıneslek 
1.İ~ bı he lfti~eke tnuteaddit fırka la. 
' jı ı ~~ t~ta , V"e h b' . . rııf l>~ t t\la b er ırının ay. 

(ı lıt"> orazan b 
~ıJ cı• ~() . ."' Bana h' cı aşılığını 

9. h, liinttıh. ıç de doğru ve 
ql't~ J0f 

~ \' el'e P-· ... 
o'~ ·· ~ he ' teı ltere 

c~ t lef eri d ortaya atılırsın 
Jc ' ~ ~tı~ h~elcilir ~ e Yanıldığını gö-
ııııı ~i\tı ır ia] , lllutevazi na k. 
et •ta1 :r e ltğ mus a. 

~~o llıi )!)ı_ ll. lleşer· ra~ır, hayatını ka. 
:ı~ _. ''l: d·:ı:.· 1Yetın - ·· h' • " "'ısıl<1· ·~uca ıt verı-

ır. Bır k 
a , onlar uğraı 

!• 

oynuyorsunuz ... 
Adan!!, (Kederli) imzasile aldığımız mektupta deni• f 1 

yor ki: 

"Bana prestiş eden kocamr seviyorum. Fakat kendisi 

aşktan beklediğim herşeyi bana veremiyor. Ben de bir 

kaç zamandanbcri fevkalade sevimli bir adamla ahbap oı· 

dum. Bunun bana karşı gösterdiği aşkın bir arzudan ibaret 

olmasından korkuyorum. Siz ne düşünüyorsunu . ., 

CEVABIMIZ - Bize öyle geliyor ki sırf kendi arzu• 
nuz için dünyada en kıymetti bir şeyle dikkatsizce oyna 

maktasımz. Bu da iyi bir kocanın aşkıdır, 
AÇIK KONUŞMA ı 

Nişan taşında Bayan N eclaya: 

Sorgularınıza sütunlarunızda cevap vcrr.1c!:, baz{ firr 

malar hesabına açık bir reklam olacağından buna maalesef 

imkan görmedik. Yalnız şunu size tavsiye edebiliriz ki, 

b~rhalde yerli mah kullan·n. Çünkü bunlar ~alıa taze hem 

de daha ucuzdur. 

AÇIK KONUŞMA: 

H. İbrahime; 
Socgunuza rakamla cevap vermek ~u iş bir sır olduğu 

için imkansızdır. Fakat şu kadar söyliyelim ki: (HABER) 
İstanbulda ~n çok satan gazetedir. 

c;.t tYJ ır~~ v;~ ~Omaırt 

ot~ ll ~ ~ !fi) 
alfllDaışmauaıra 
Cumhuriyette Yımus Nadi ya:;1yor: 
Bu anlaşmaların esaslı olarak bi. 

rincisi doğrudur, ve şimdiki halde gös
terilmek isteaildiğ'i:n.den daha büyük 
bir ehemmiyeti haızdir. Kısaca bu 
Anısturyanın Almanya ile birlec:mt>Ri 
demek olan Ancshlııss'a doğru alınmış 
çok sağlam bir adımdır. A\·usturya 
Başvekili Doktor Şu~nigle ltalya hiL 
kumeti reisi Sinyor Musolini ne dti. 
şünmüş olurlarsa olsunlar, A \"llı;'t •ır. 
ya - Almanya b: rleşmesilıin ilk 
~hemmiyetli bir .:ıafbası tahakkuk 
etmiş sayılmak lazımdır. Bal?lığımız
daki ikinci Alman - İtalyan anla'.;mS
sma gelince bunun zoraki ve muvak
kat l:ır şey olduğuna :ıüphe y(lktur, 
Avu::ıturyanm Almnnyaya iltihakı ne 
vakit fili bir mahiyet ve manzara gös. 
terir .:e o zaman Almanya ile ttalya. 
arasında dünyanın en şiddetli krizle
rinden biri meydan almış olacaktır. 

İtalyan - Ha.beş macerasmdan şim. 
diki halde hep Almanya muzaffer çı. 
kıyor. 

~ ~ {t 
~mırn~a~n 
taı~D n(ğl o ır 

ltfohici<lin Birgen Montröden yaZ1yor: 
"Konferans ve yağmur daha devam 

eder3e buradaki gazetecilerin bü9bütün 
sinirJeri bozulacak ve tutturacaklar: 
"Emri vaki tatlıdır. Adolf Hitler 
haklı:dır . ., 

* * * V~Dmalrllllaır v;e 
IFD ca o n w a.ı m aı (fi) o caı ır 

Sahibleri "yalmanlaşan,, işfcn çı .. 
karılan muharrirler;ııin hali y.rmmıla. 
şan Tan gazetesinde, Burhaıı Fel,,k, 
akraba iltiması gören nadir mrsutlar 
arasırıdadır: Felcqin smesini wme. 
mi.Jtir! 

B;t, arlcadaşmuz, bugilııkü /ıkra:sııı. 
da işi tefel.süfe d-Okmil.ş, "rümizli rıı. 
rrıizli,, .şöyle yaztyor: 

Anam bir feylezof kadındır. Çok 
defa bana ders verir. Ben h"!rkesten 
ders r.labilirim ama anamdan aldığım 
derslere başka kulak veririm 

Oturduğumuz evin bir ka<; katı 

var. üst kattan aşağıya söz söylemek 
haylı güç. Anam dedi ki: 

- B:r telefon koysak! 
- Ne lüzumu var. Dedim. 
- üst kattan aşağıya sesim yetiş. 

miyor. Dedi. 
- A§ağıdan yukarıya yeti~iyo.r 

mu?. Diye sordum. 
- Ondan bahsetmedim Çünkü ona 

tE:lefon da yetişmez. Dedi. 
Diişiince, deminki seyrini takip &. 

diyor: En sağlam sanılan bir serma. 
yedar ·miiessescnin hizmetine b10ıc4 

vaadlerle, ümitlerle girdikten sonra 
bir rnulı arrir gnıpı.mun nasibi, "Hiı.. 
mctini::e nihayet verildi,, mektuplan. 
m almak olabiliyor. Maazallah bu gi.. 
bi bir "alt katta,, kalınca hangi Ü.'3t 

l~ata iclcfon etmelif Kime şekvada bu. 
lımmalı da cevap olabilmeli1 .Ycsle. 
ki menfaatleri ve hakları koruyacak 
tcşckkiillcre ne derece ihtiyaç olduğu. .. 
nu göstermcl~ irin işle yepyeni bir mi. , 
sal dalıa .. 

Yalmaıılara nıııvaffakiyet dileriz: 
Onların kurclıı ldarı mücsscscule çalı_ 

.~aıılarııı hal ve fatikballrri dııima 
EMiN ol,cıun! 

(!/al. Sür) 

Sirkeci hamallarının 
şikayeti 

Sirkeci hamallarından seksen kadarı
nın post:ıbaşmın yazıhanesine giderek 
hcsapların:n kontroldan geçirilmesini 
isted:klerini yazmıştık. 

Bu hamalların nümayiş yaptık1an 

şeklindeki haberlerin doğru olmadığı 

bildiriliyor. 
Hama1lar sabahtan akşama kadar 

vagon boşalttıkları halde hisselerine 
::;nca~ otuz l.-u:-.:;? gilndelik dü~mesinden 
şikayet etmişlerdir. 

Tahkikata Eminönü kaym~lığı 

el koymuştur. 
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.disababa tü' 
16TEM1~~ 

(Bcq taralı 1 ir.,dde)J 
İngiliz kayhaklantıdan gelen haber

lere göre is~Habeş çetelerinin Adisaba· 
bayı zaptederek Mare~al Grazyaniyi öı· 
dürmüşJerdir.Ayni haberlere göre Habeş I 
çetelerinin faaliyeti neticesinde Masua 
ile At1isababa arasında tayyare servisi 
k'!silmi~ Cibuti - Adisbaba şimendifer 
s~yrüseferi durmuş ve telefon telgraf 
m:ıhaberatı münkati olmuJtur. 

Airikasından hiçfir haber alınamamış -
tır. 

Musolini'ni~ 
:::,ıetin nasibi ola..·ağı lronaati var- yenı· beyanat 

Eder.'in &özleri 
Londra: 16 (A.A.) - M. Edenin 

Bu kısa hitabe, şiddetle alkışlan. 
mıştır. M. Musolini. halkın alkışları. 

Ro:na mahaiili bu haberleeri ne tek· 
zip ne de teyit etmektedirler. 

Son dakikada alınan bir habere göre, 
Habeşistanda cereyan eden son hadise
ler üzerine İtalyan hilkumcti Trablus· 
garp hududundaki İtalyan askerlerinin 
geri çekilmesini durdurmuştur. 

Paris radyosundan 

Diğer taraftan Paris radyosu da fU 
mealde bir haber vermiştir: 
Habeş çetelerı Adisababaya baskm ya 

parak şehri zaptetmişlerdir. Paniğe uğ· 

rayan İtalyan karargahı efradı Habeşler 
arafından kılıçtan geçirilmiştir.:Su arada 

İtalyanın Habcşistandaki başkumanda· 

nı Mareşal Grazyaniyi ağır surette ya· 
ralamışlardır. Mareşalin öldüğü de sör 
lenmektedir. 

Avam kamarasına gelir gelmez cevap 
vermek mecburiyetinde kalmış olduğu 

ilk suallerden birisi Tana gölü meselesi 
olmuştur. 

Mebuslardan M. Manderin bir suali" 
ne cevap veren M. Eden şöyle demiştir: 

"- Bu mesele hakkıfida son zaman· 
!arda İtalyanlar bize Habeşistanda ve 
dünyanın sair noktalarında İngiliz mC"' 
nafiine riayet edecekleri hakkında bir 
çok defa teminat verdiler. 

ZecrJ tadbtrlar;n kaldırı!mneı 
m!Jnasebetlla Musollnlr.ln 

nutku 
Roma, 16 (A.A.) - Dün saat 17 

de, zecri tedbirlcri"l. hitama ermifJ ol
masını tesid için asılmış olan bayrak. 
lar direklerinden indirildikleri sırada 
M. M\Jsolini, Venedik sarayı balkonun_ 
da göriln<'rek aş:ığıdak nutku söyle 
miştir: 

Adisababadaki İtalyan garnizonu, mü·ı 
temadi baskınlar yapan Habeş çeteleri•)' 
nin takibine müfrezeler çıkarılmış oldu· 
ğundan zayıflamıt bulunuyordu, bu se
beple baskını püskUrtememiştir. 

"Bugün zecri tedbir1eri tatbik et . 
mi§ elan milletlerin mütarel:cnin be. 
yaz bayrağını ka1el~ine çel:Wdcri ta
rihtir. 15 Temmuzdıır. Bu. yalnız bir 
teslin.iyet ilanı dcija, aynı zamanda 
aklı se1fmc rficıı edi!mi§ olduğunun bir 
n~at,csidir. BiUiin i!:ti3adi .<ıahalarda 
kazaıı1lntı§ olaa bu zaferin şerefi, ta.. 
mamile erkek, kadın ve çncıık latlyan 
milletine aittir. Buniardatı hiç biri 
titrememi§, hiç biri boyun eğmemiş. 
tir 

Roma ne diyor 1 
Roma: 16 (A.A.) - Resmen bildirir 

diğine göre Habeşlerin Harrara taarruz 1 
etmiş ve Mareşal Graz;?•niyi ağır ıuretl 
te yaralamış veya öldür~Üf olduklarına 
dair ecnebi membalardan gelen havadis 
leri teyit eder mahiyette Doğu İ 

ltalyan milletinitı bütiin cfra4ı f c
dakArlığa hazır idi Çünkü hepsinin 
kalbinde Afrikada olsıın, Avrupada 
olsun :a/arf n niha~ıet medeniyet ve 

Suikast maznunlarının 
muhakemesi 

(8a4 taralı 1 incide) 

ridorlar dıt kapıya kadar adam al. 
ıyacak derecede dolmuıtu. 

Aynı tekilde mahkeme salonu 

ia ağız ağıza dolu iken ıaat onu 

· ~ırdu. Biraz ıonra yan kapıdan 

:ıôl~ta reis Talat ve aza Hayrullah 

ile Cemal olmak üzere heyeti hi· 
!:ime içeri girdi. Müddeiumumi 

Baha Arıkan da kendilerini takip 

etti. 
Yerlerine oturduktan sonra mü

başir ilk önce Yahyayı çağırdt. 
Yahya ayağında arkası basık bir 

papuçt sırtında kahve rengi bir 

pantalon ve siyah bir ceket, saçı 
sakalı uzamıt olduğu halde içeri 

girdi. Onu takiben Hasan oğlu A· 

ziz, nahiye müdürü Şemsettin, Ha-

san oğlu Arif, Şaban, kardeşi fa. 
mail ve İdris içeri girerek maznun 

mevkiinde yer aldılar. Mübaıir 
en sonunda Ali Saibi çağırdı. 

Ali Saip temiz bir elbiıe, kolalı 

gömlek rıiymiı, saçlarını muntaıa· 
man taramıt ve geçen ıef erkinden 

daha tıakin bir yüı; ve tavırla içeri 
girdi. 

Reis önce Yahyaya sordu: 

- Divanı harp ıana ne kadar 
c~za verdi? 

Yahya cevap verdi: 

- On sene. 

- Sadece askerden kaçmaktan 

dolayı mı? 

- Askerden kaçmaktan ve giz. 
lic~ hudut haricine çılmıamdan 
dolayı. 

- Ma.hpusiyetini nerede geçiri. 
yorsun? 

- Ankara Mülkiye hapishane· 
simle. 

Re~s Talat bundan ıonra töyle 
scr:lu: 

13 noktadan nakzedilen kararla 

evvelce verilen beraat kararı iki sn 
at zarfında okundu. 

Bu sırada sar'alr olduğu zannedi 
len bir jandarma dü!ÜP bayıldı. Bu 

yüzden mahkeme bir müddet in

kıtaa uğradı. 

Bundan sonra müddeiumumi 

Baha Arıkan söz almıı ve nak:ı: 

kararını madde madde teırih ede

rek nakzı müdafaa etmİ§tİr. 
Baha Arıkan §Öyle söyle:niştir: 
- Bu dava hakkında iddiana. 

memi arzederken bu Atatürke kar. 

şı yapılmış bir komplo davası de. 

ğil, bir rejim davasıdır demiştim. 
Temyiz heyetinin bu kararımıdn 
dolayı bir iftihar duyuyorum. Bu 

iftiharımın sebebi temyiz heyeti· 

nin fikrime iştirakinden ziyade 

Atatürke ıuikaıt yapmak istiyenle. 

rin adalet pençesinden kurtulama. 

maııdrr.,, 

Baha Arıkan hundan sonra mad 

delere geçmif, temyiz heyetinin 

dfolenmesini 111uvafık bulduğu şa

hitlerin ehemmiyetleı-inden bahs. 
etmiı, Yahyanm muhakkak surette 

bir ıefin emrile hareket ettiğini ve 

Ali Saible temas ettiğini iddia et· 

mit, Ali Saibin Ankaradaki tel~lı 

hareketlerini teırih ·ederek Azizle 

on günde 6 defa görü~mesi üzerin

de nazarı dikkati celbetmi§ ve ni

hayet içinde bir takını silahlarla 

evrakın bulunduğu bir bohçac!nn 

bahıetmittir. 

Birçok şahitlerin mevzubahs et. 

tikleri bu bohçanın ne olduğunu, 

içinde ne gibi evrakın bulunduğu. 
nu sormu2tur. 

Müddeiumumi diğer maddelerı 
de uzun uzadıya izah ettikten son. 

ra öğle olduğundan mahkeme tatil 

edilmiıtir. 

na ve selamlarına mukabele etmek için 
bir kaç kerre bafaonda görünmeğe 
mecbur olmu~ur. Habeşista·n ItalY 

llalyada tabii hayat 
Z.ecrl tedbirleri.1 kaldırlıması üze_ 

rine Jtalyada normal bayat başlamış. 
tır. Dükkfınlnr bundan soı:ra evvelce 
olduğu gibi gPce saat 20 ye Y.adar açık 
kalacakhı.rdır. 

. fa yanlar arh~ haftada ı kl 
defa et ylycbl ccek .cır 

Roma: 16 (A.A.) - Zecri tedbirlerin 
kaldırılması münnsebeti1e M. Musolininin 
söylemiş olduğu nutuktan ve binaların 
bayraklarla donatılmasından başka hu· 
susl bir nümayiş yapılrnamrştır. 

hnlyan gazeteleri. ":İktisadi muhasa· 
ra sona ermiş olduğundan dolayı kömür 
ve tenvir gazı sarfiyatına ait tahdidatm 
kaldırılmış olduğunu yazmaktadırlar. 

Dükkanlar, evvelce olduğu gibi saat 20 
ye kadar açık kalabileceklerdir. Salı 
ve çarşamba günleri et istihlakine yeni· 
den müı-aade verilmiştir. 

Adlsabeba'ya hAk' m bulurken 
yap ıklc:rrı lcraa . 

Adisnbaba: 16 (A.A.) - Dün ilk de
fa olarak meydanda toplanan İtalyan 

harp divanı Uç yerliyi idama mahkQm 
etmiştir. 

Bunlar İtalyanlara karşr mücadeleye 
devam için Adisababaya geldiklerini i• 
tiraf etmişlerdir. 

İdam hükmü de:hal infaz edilmiştir. 
Dördüncü bir maznun beraat etmiştir. 

Bu aleni hUküm orada bulunan halk 
üzerinde büyük bir tesir hasıl etmiştir. 

Boğaz ar 
mukavelesi 

tatmin etmiştit 1 

Roma 15 (Hususi) - Amerikanın Musolini Cemiyeti ak~ 
Hearst grupu gazeteleri bugün Muso1i• ıslahı lüzumunu da ileri• 
ninin bir beyanatını neşretmişlerdir. Bu maddenin gayrikabili a 
beyanatta İtalyan BaşvekiJi zecri ted· d ...ııı 
b Habeş harbinde anlaşıl 15'r 

irlerin kaldırılması neti:esinde 1ngil· 
ve silahsızlanma iginden 

tere ile İtalya arasında harbin artık 
mevzuubahs olamıyacağmr söylemiştir. miştir ki: d' 

' - Bugünkü şerait aitti' 
Lokarnocuların konferansına temas ··f 

ederek Musolini İngiltere ile Akdeniz tek topunu veya bir tek tU Jlll 
devletleri araı·nda aktedilen bahri an· mek istemiyor. Fakat si~ dil 
!aşmalar feshedilir edilmez İtalyanın için bir çare bulmak kabılJı 
beynelmilel konferanslara iştirak ede" Musolini nutkunun sofi 

ceğini, Fakat Almanyanın da iştiraki şistan İtalyayı tatmin etril 
HizımgelQiğini söylemiştir. tir. ,; 

l\f usolini Eyliild~I 
konferansı toplayac 
lngiltere de Almanyaya f11 
temleke temini için müste 

lekeci devletleri çağarıyo 
Londra 15 - Romadan gelen haber· 

lere göre, İtalya Başvekili Musolini, 
EylOl içinde, İngiltere, Fransa, Alman
ya, Sovyet Rusya, Çekoslovakya ve Rcr 
manya, Yugoslavyanın iştirakile bUyük 
bir konferans toplanmasını teklii ede.· 
cektir. 

't 
!etleri tatmin etmek için bl I 
zilerin~ terketmelerini ri.ca dl 

in_gıltere bilhassa Afr~ ~ 
temleke sahibi olan Porte~ 
ya bu hususta ısrar edeC rP 
Almanyaya müstemleke tC rJ. 

Manidar bir "".,, 
Konieransta Avrupa sulbü görüşüle· B r 16 (R d ·ıe) ,1 

olacağını söylemişti. Bu vaziyet cektir. er 111
• ı a Y0 1 ~. 

Londrnda İngiliz - Alırıııtl 
tahakkuk etmiş, dostluklar kendi· Konferansın naye·erl b" · 11.ıı • ır ztyafetc verilmiştir. v 
ni göstermi§İtr. Hariciye vekilimiz Paris, 16 - Romadan bildirildiğine çok İngiliz devlet adatnı,,'1 
diyor ki: göre Muso11nin1n, Eylülde toplanması nazır bulunmuştur. C~''? 

"- Montrö konferansının iki için önayak olduğu konferansın aşağıda Ldton bir nutuk söylı)' 
ölçülemez faydasından biri Boğaz. ki üç gayesi olacaktrr: ki: 
}arı tahkim suretile Türkiyenin 1 - Avrupadaki ihtilafların halli "İngiliz - Alman teşri1' f) 

2 - Almanyanın Milletler cemiyeti- rupa ve dünya sulhu için j1ı 
beynelmilel ıulha yardım yolundn ne avdetı"nı· temı·n. k b" · • v ..1.af yece. ır ıhtıyaçtır. t•" Jı(' 
kuvvetlenmesini temin etmek ot. 3 - Milletler meclisi paktında yapı· sinden kurtulan Alman}" O' 

muşsa diğeri de devletlerle olan lacak ıslahat. devletleri ile müsavi hattl•f ~ 
dostluğumuzun tahkimi olmu§tur.,, lng'Uera da mUatcmeek'C lerJ ğinden artık onlarla serbef 

Boğazlar komisyonunun kalıp liavet ed,yor mesai edebilecektir.,, 
kalmame.sı meselesi bugünkü içti- Londra, 16 - Morning Post gazetesi- Lord Lefton nutkunun 'ııı• 
mada müzakere edilip kati bir ka· nin yazd ğına göre İngiltere, müstemle" temlcke meselesinin de A1~(! 

b vl k ke sahibi devletleri bir içtimaa çağıra· min eden bir şekilde halle 
rara ag anaca tır., k .. 1 k h"b" 1 d ·· · · / 

T f
. R"' .. d'" ca ve mustem e c sa ı ı o mayan ev- sovlemıştır. _../ 

ev ık uştu Aras un gece --

Bültreıe telefon ederek Titülezko O d d J 
ilegörüştü., ı: ıyasa a urguo 

imza günü murahhaslar şerefine ,,, 

büyük bir ziyafet verilecekti!'.. ihracat mevsim1 başlayıncaya k 
ounku ıats:uu süreceği anlaşıhyor 

Montrö, 15 - Boğazlar konferansı 

artık müsait bir hava içinde cereyan et Sen .haftalar .zafmda .isbhsal \"e ih. 
meğe başlamıştır. Birkaç gündenberi raç maddelerimizin iç ve dış pazarlar. 
devam eden frrtınalar dinmiş. ortalık daki piyasa vaziyetlerinde tam bir 
sakin bir manzara almıştır. 

Konferans başlamadan evvel bugü· 
nün gayet şiddetli münakaşalarla geçe· 
ceği zannedilirken hiç de böyle olma
mışt r. Münakaşa mcv.zuu olacağı talı· 

min edilen 11 inci ve 15 inci maddeler 
ilk hamlede kabul edilmiştir. 

En çetin nokta olan 16 inci madde.· 
nin müzakeresine başlandığı zaman 
Fransızlar çok lehimizde olmak üzere 
ibir tadil projesi teklif etmişlerdir. Bu 

durgunluk ve gevşeklik vardır. Bu 
1urgunluk geçen bir hafta zarf mda 

dahi zail olm1mıştır. 

Bu hususta alakadar mahafllle te. 
mas roen bir muharririmizin edindiği 

mnllıma.ta nazaran durgunluğun he. 
ın.:n ee yegane sebebi, yen\ ihraç mcv 

~ı nldn henüz hararetle başlamamış 

"h'LFı ve bir taraftan da ithalatçıla. 
nn ~1inde eski ihracatın artığı küçük 

~ 

stokl:ı.r bulunmasıdır. tf 
Türkofıi.sin bu husustt ,d 

~· son rapora naızran 
mda bir değişiklik ~·o~t:· 

:f ler küçük partiler ha!~~ır:il I'. 
fiyah münh2.!!rrC!ır. 9"1~c~ 
cut olmadığından harici ı[I 
bul _ecilememektedir. ~~d' 
ova mahsulü bu hatta ıgl ;!~ 
rak Mersine gelm~ğe ~ tıt 

Bakla piyasasında }lJÇdf' 

yoktur. Eğe mınta.ka!1ıı U 
kOltenin noksan olacağı l> 

maddenin eski şekli bir harp zamanında ================ 
Türkiye bitaraf ka!dığı takdirde Boğaz· Karadenizden çıkacak Sovyct gemileri" 
lar hakkında hiç.bir tedbir alamıyacağı nin l S bin tondan fazla olmasa bile tc
şeklinde idi. ker teker ve yalnız iki torpido refaka· 

d~r. ~ 
Eğe mıntakasffiın ~ 

Yeni teklife göre böyle bir :zamanda tinde çıkabilmeleri kabul edilmiştir. 
Türkiye Boğazları fı'Iilletler cemiyeti· 23 üncü ıımaddenin müzakeresinde ge• 
nin yardım i;in gönde=e«ği filoya ve ne Fransızların yaptıklan tadil teklifi· 

hususi paktlarla anl:ıştığı devletlerin ni ae 1ngilizler kabul etmişlerdir. Japon 
filolarına açabilecektir. ya. 'Bulgaristan. Romanya 'Ve ~ugoslav-

Sovyet teklifini de içinde mezceden ya murahhasları bu madde için hükiı• 1 

bu teklif k·sa bir müzakereden sonra metlerinden talimat listiyeceklerini bil· 
kabul edibniştir. dir:nişler ve bıınu kaydi ıihtir.ada ka.bul 

Müzakerenin bu şekilde müsait bir etmişlerdir. 

yola girme~indc. İngilizlerin tekliflerini Maamafih heyeti umumiye teklifi 

-gev§e'k geçmeltte.aır 1tı -/
ise stc..k bulunmadığın~ 
ni muamele yoktur ~ 

Fındık piyasasınd:J dil· ~ 
gunluk hüküm sür.mekt~~ 
yasas, da, yeni mal ol?Jl. Uf· 
,gundl.ır, stok tlikPnıı1iŞ ~ 

Pamuk plı'asası, ~e.~~ 
gevşemiş, buna mul:a.bilf.J/ 

• 1 
takasında bazı cinsıerıil 

selrni§tir. ~ 
Tiftik "Piyasasında -d ~ - Hakkınızda evvelce verilen 

beraat kararı bazı esbaptan dolayı 
bQzulmuıtur. Bu kararı okuyaca. 

:ğız. Oturarak dinlemenize müsaa· 

de ediyorum. 

Öğleden sonraki celse saat 15 

de b&flayacak ve mhakeme heyetı 
temyizin kararıma itba edip -etme

mek kararını verecektir. 

aef!iştirmelerinin ıde dııh1i olmuştur. çok müsait bir şekilde karşı1am·ştır. 
İngiliz murahhasları Türk tnleplerini 18 inci maddenin de kabulünden son·! 
temin i9n hemen hemen idd"alnrmın nı 20 inci madde teknik komiteye hava· I 
yüzde 85 inden vazge!imişlerdir. le edilmiştir. Bundan sonra konferansı 

Karadenize ~i~ecek filoların yalnız tyann (.bugUn) de öğleden ıonra top-
denizlistü Jhsfif harp gemileri olmasr,j lanmak üzere 6ağıtmııtır. 

men aeğilse ae lkısJ11eJl ~ (lf ;, 
Yün ve yapa.le piy&ea~:,ı' 
fabrikaların a lışındaD 
yoktur. 

Zeytin ~8ığı Jiatlatl 
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E!Ur telefon 
"1Ukaıemesi 1 1 ı.~~ 
tel~ Ş~ner adeta sinirlenınitti; ı ğumu aanıyorum. Beni dinleyiniz: 
ne k 

011 .Jıızeaini sabırsızlıkla yeri- Yarın saat birde Parkotelinin lo· 
ki !U~d~, Kaç defadır, Ankarada- kanta kısmında buluıabilir miyiz? I 
:Yor, ~ıne telefon etmeğe uğraıı· - Hele §Una bakın .. Bir dakik'J 
lerile k def asında da. şakrak ses- bile kaybetmeğe razı değilsiniz öy. 
rtliiki.ı 011Utnıal.."ta olan iki kadının le mi 
olu:yor~nıeıini dinlemeğe mecbur - Allaha ısmarladık. •• Saat bir 
liiJc h· u. Geçen her dakikanın bü. de!.. 
dudıt~\ehenınıiyeti vardı. Dediko- Rauf geni§ koltuğa kurularak 
larına .~!ka bir şey konu§madık- gülümsedi; kendi kendine: 
~ Cıt §Uı>he olmıyan bu iki kadı- - Bundan iyisi can sağlığı .. Şim 

N· nı •ıkıldı. di de İ!e bakalım .. 
ıhayet k'' f• • 

oldttğu a ı mıktarda beklemiş • "' • 
h 0 d na karar vererek, konuşma· O gece akşam yemeğinden son-
~ltla & hurnunu soktu ve telefon ra Rauf hoşlandığı koltuğa yan 
llİ)et~1~1 bütün ğün iu~al etmek geldi ve eline bir kitap aldı. Fakat 
dıı. n e olup olmadıklarını sor- bir türlü okuyamadığını anlad!. 

)(._ Aklı fikri ertesi gün öğleden sonra 
... ı rııdan en ·· ı ·k· ... l k b , l t ._.e erj . h' guze musı. ı nae· o aca u.uşmaya sap anmış ı. 

HABER - ~m Postan 

Necip Bey 
Diş Macunu 

/ IS 

Yazan : Niyazi Anmet 
------~~~~~~-

38 sene evvel bugün 

Küba adası Ameri-
kalıların eline geçti 
Amerika, bu harpte 102,462,116 dolar 
sarfetti. Fakat deniz harbi tarihinde 

iki rekor kırdı 
Düşman Binbaşı lspanyol Amiraline şöyle 
dedi: En cesurane müdafaayı yaptığınızdan 

Y~ek ailelerin ve bilhassa dolayi sizi tebrik ederim 
gençlenn lezzet ve kokusunu se· ispanyanın idaresi altında bu- - Sizin için seri bir zafer temen 

Fiatı 15 kuruıtur • 

ve seve kullandığı yegane diş ma· nı· ederı·m. Ve •onra·. lunan Küba adası isyan etmişti. .. 
cunudur. Dişleri be:razlatn mik-

pla · l d T. .. k l d İspanya hükumeti A vrupadan as- - Alabanda sancak, tam yol. •• ro n ıza e e ~r. ur ma ı ır. · . 
Her yerde bulunur. ker sevkettiği halde bir türlü iıya· Kumandansmı verdı. 

nı bastıramıyordu. Baş kumandan Sonuna kadar aoğuk kanlılığını 

ltadar ~ l ıle gölgede bırakacak Birdenbire zihnini bir takım ı :.: p 
'beJtle t 1 

Ve ahenktar bir ses işit- he!er bub.ndırmağa başladı. Ya bu .---------------.ı 
ıı fa§a kaldı. güzel sesli kadın eğri bacak men· Dr. Neceaddin 

Veyler neırettiği bir beyanname muhafaza eden amiral, her ıeyden 
ile ahaliyi askeri mevkilere çağır- evvel kaçma yollarını arıyordu. 
dı. Fakat bu aef erde açlık ve sefa- Fakat süratte ve kuvvette İspanya 
Jet bat göstererek halkın isyanı donanmasına çok üstün olan Ame· 
büsbütün alevlendi. rika zırhlıları buna mani oldular 

• Utıeae r' A ~ R.. 1 1 • Rauf bit- kadına da- deburun biri ise .. Böyle bir kadın- fasagun 
•·· u~elliıiine ·· d .... 1 · l k 1 k ~Ote Paha ~ gore egı , sesıne a yanyana oturur en, o anlaya 
"e fİtrıd· bıçerdi. Bu kadının sesi tanıdıklarından biri girse ve ya
'~tnlı' .•~e kadar işittiklerinin en mndakini tnkdim etmek mecburi-

Doktor Necaettin Atasağun her 
gün sabah 7 den 8,30 a, akşam 16,S 
dan 20 ye kadar Lalelide Tayyare 
apartrmanları daire 2 No. 3 de has· 
talarını kabul eder. Cumartesi giln
Ierl saat 14 - 21 arasında yapılan 

Amerika hükUmetinin tebaasını ve deniz harbı tarihinde iki rekor 
muhafaza etmek bahanesile gön- kırdılar. 
derdiği Meyn gemisi bir infilak ne
ticesinde batınca it büsbütün de
ğİtti. Amerikalılar geminin batırıl
dığını ileri sürdüler. Deniz altında 
tam bir ay süren tahkikattan sonra 
verilen raporda bu iddiayı müda

aı ıd' y 'eati bu l(ı. umuşak ve alçak bir yetinde kalsa? Sonra bu meseleyi 
01lıa Jcıy' adın konuşurken Rauf nasıl izah edebilecekti? Telefon 
>'&bU-.. a.:1et. gününe kadar dinle- mükalemesi hikayesı·ne kı'mı· ı"nan- d "'\;'"s muayeneler parasız ır. t)tj tii ını anlndı. dırabilirdi? ..__..__..., ________ _.! 

)tla.- nd.iir dü~ündügu"' ··, gece rü- B 
··~ ~ u güç bir işti. Rauf böyle dav- .-------------111! ~ 4. aıren büyük münakasayı ranmış olduğuna şimdi piımanlık Operatör Drolog 

ltifi d nlcarayı bulmak için kay. duyuyordu. Yaramaz bir mektep 
~~ ~ &kikaları unuttu. Bu se- talebesi gibi hareket etmişti, doğ 
'· Ven başka her şey unutul- rusu .. Şimdi ise it itten geçmiıti. 
~""'td ~ her dakika hüviyetini Rauf söz verdiği bir kadını Park)' 'k~k1\ ~•dın tPl"fnn "h i7.esİr.İ oLo. .. t: .. .ı .. :7 üz Uo:ıLU Lu aluuıy cı.~k lla· 

°"du. dıye deh~et içinde kalı- dar kibnr bir adamdı. Hayır, bu 

Jeti A.~ '°nra 1_ • çılgınca işten yakasını sıyırmak 

Doktor 
Süreyya Atomal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmal( 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 

y:uunda 121 bırinci kat 3-8 
Her gün 15 - 20 ye kadar. 

faa ediyordu. 
Ayrıca lspanya heyetinin yaptı

ğı ve bu iddianın zıddı olan rapora 
ehemmiyet verilmedi. 

"Amerika Amerikalıların,, dır 

düstunu yayan Reisi cumhur Mak 
Kinley fspanyanm Küba adasını 
botaltması için Madride bir olti

Bu rekorlardan biri Amerikalı. 
ların bu muharebede olduğu kadar 
az bir zararla hiçbir galibiyet ka· 
zanmamıt olmalarıdır. 

İkinci rekoru da, hiçbir deniz 
muharebesinde buradaki gibi bir 
filonun tamamen tahribine tesadüf 
edilmemesidir. 

İspanya filosunun hepsi mahvol· 
du. Fakat hepsi kahramanca sonu· 

na kadar dövü~müştü. Batan gemi. 
den çıkarılan İspanyol • Miralayı 

Ölit Amerikan kumandanına sila· 
tı döJcü "endı ağzından §U söz için bir plan tasarlamalı idi. ========================== 

tı•' ~icaldüğünü işitti: On dakika Jmdar derin düşün- gider, efendinin fena halde hasta-
matom gönderdi. Aynı zamanda hını teslim ederken fU cevabı aldı: 

1~!.. ederim, daha gitmeyi. dükten sonnı, meseleyi halletme- lanınıt olduğundan gelemediğini 
l\td nin çaresini bulur gibi oldu. söyler ve teessürlerini beyan eder-

ispanya hükUnıeti de Amerika se
firinin pasaportunu yolladı. 

• • • h,,1111~ \'erdiği karıılık da çok Zili ~aldı. On senelik sadık Ufa· sin; olmaz mı? 
........, O Rıtti: ğı İhsan geldi: Ihsan senin mükemmel olan ze-

Harp baılamı§tı artık. 

~lnı • d"~\lf ka eyın, daha buradayım . - Ihsan scnelerdenberi sen ba. 
}\ Utiinu 'lrsındakinin ne düşün- na tuhaf tuhaf hizmetler yapan bir 
d 'dtn ;~arnak için can atıyordu. adam!m; yalnız bu sefer yapaca. 
c~~ll\t n ara ile konu"makta ol- ğrn is fazla ustalık istiven son 
~ u~ii ik~n~tnıuşa benziyordu. oyundur .. 
~tlcli~· ~cı kadın, mükalemenin - Buyurun!.. 
~. tOnı a• İh h" d ... •!tt 'biJ ... narak telefonu bırak. - san, yarın ıç tanıma ıgım 

ttti: e. Rauf acele acele devam ve hayatımda bir defacık olsun gör 
........, .,, rnediğim bir kadınla Park otelinde 

,.. "-lıtı ı..1 b l 
;~ hir d'· 0.:utığunuza dair en kü- u uşmağa söz verdim .. 
~diye kllfüncenı bile yok; fakat - Hiçbir şey anlnmadığımı sa-
·~ · adar · · · ... · . nıvorum h..~'Qt)j1• 1§ıttıgım seslerın en - · 
.ı '"'lltab·ııl~e •ahipsiniz. Bir yerde - An!atnyım İhsan. Bugün öğ. 
"'tı" ır nı. · 1 d A k 1 f ~ ~11-. d . ıyız? Böyle işlerin CJ}. C' en sonra n araya te e on et-
L e]et"d aıkr her gün kitap ve ga- meee uğra~ıyordum. f nsam büyü-
~t ı. .e 0 uyup d F leyen bir ıses i!İttim. O kadar ken-
~· .Qenırn d uruyoruz. a. 
$11 tilbdiy k. e ba§ıma gelebileceği. dimden geçtim ki tanırr: adığım bir 
~~· ~ adar hiç aklımdan ge- kadına randevu verdim. Çılgınlık 
Öt 1ttını. etmit olduğumu şimdi anlıyorum. 

L_ .~ e ba.!tak· K d b 'L 
~tattı· ı ses çok tat!ı bir kah. . n m cıu · de han:~zn böceğini 

........, N • andıran çirMnin biridir. 

lspanyollar, kendilerine çok ÜS· kana ve zevkine güveniyorum. E-
tün olan kuvvetlerle omulmaz bir ğer kadın güzel bir teyse hemen 

kartını ister ve beninıı kendisile te- cesaretle çarpıfıyorlardı. İngiliz 
konsolosu hatıratında: "Amerikamasa geçeceğimi söylersin. Çok 
lılar büyük kuvvetlrle icap eden güzelse bu temasın en yakın bir 

d ı v n ·· h I , mevkileri alamadılar. İspanyalıla-zaman a o acagı a §up e enme. . 
. ... • • rın müdafaası cıdden kahramanane 

- Pekı; eger kadın sızın zevk- 'd' M""d f · t" k d ı 
1 

· . k .b. . ı ı. u a aaya ış ıra e en span 
erınıze yaramıyaca gı ı ıse ?.. h d" 

B d
. d th yolların yarısı aç ve astadır.,, ı-

- u tak ır e san, ona sade-
ce nazik ve terbiyeli davran, bana yor. 

Adanın merkezi olan Kübanm gelmekte olan sayısız ziyaretçilere 
yaptığın gibi atlat. Fakat her iki en eski İspanyol şehri Santiyago, 

etrafı ormanlarla örtülü limanı ile takdirde de benim adımı kaiyen 
ağzından kaçırma. Anlıyorsun ya? yılmadan mukavemet ediyordu. ls-

- Baş üstüne efendim. Hpesi panyol amiralı Çervera burasını 
bu kadar mı?.. üssülhareke yapmağı kurarken 

_ Hepsi bu kdar. y almz unut- ummadığı bir surette muhasara 
ma. Yarın saat birde. Hem de i( n edildi. Limanın ancak bir gemi gi
biter bitmez hemen bana gel!.. rebilecek kadar dar olan boğazın

dan çıkmağa cesaret edemiyordu. 
Ertesi günü saat ikide alışık ol-

Çerveranın orada olduğunu ha

- Dört gemi ile muharebe etti
niz. Teslim olmadınız. Binaenalyeli 
sizin kılıcınızı alamam .. 

Amiral Çervera, aldığı yaralar • 
dan ate§ alarak yanan zırhlıdan 

Amerikan gemisine çıkınca binba. 
tı taraf mdan selamlandı. Binbaşı: 

- Denizde yapılması mümkün 
en cesurane müdafaayı yaptığmız.. 
dan dolayı sizi tebrik ederim .. d~ 
di. 

• • • 
1898 yılı 16 temmuz günü 38 sene 
evvel bugün, Santiyago teılim ol-

du. Ada, tamamile Amerikalılara 
geçmişti. 

••• 
Tam 114 gün süren harp esna

sında Amerika hükfuneti 102,462, 
116 dolar para sarfetti. 

İspanyol filosunun 2300 müret. 
tebatından 1600 ü esir edildi. 350 

si öldü. 150 si yaralandı. 150 kiti 
yüzerek sahile çıktı. 50 si de kayb. 
oldu. ii'9>1 . eden ol H · · k "~atıla k nıasın? Sizde pek er ne uıe; sözü ısa keseyim; 

~t. N ca bir ki§iye benzemiyor bu kadınla bulu!mağa gidecek de. 
'l'? ta.kaet eğlenceli olacak kim bi- ğili~. Berı~m yer:me sen gidecek-

madığı koyu lacivert elbiselerle, 

tatkına dönmüş bir hald~, olan 
Ufak, Raı:fun razıhanesine girdi. 

ber alan Amerikalılar, bütün kuv- -------------
veti limanın önüne toplayarak ge-

ne b· · · lh ı b- l>it-· ıçını bir kadın oldu- sın, !lan ... 
11' .,._ ••dYorsu k. P k' h d 
h·ı.ıtette al n~z. ~· Pek feci - e ı ama, en onu nere en 
4'tl!f c danabılırsıniz... tanıyacağım? 
'li e\>ap \"erdi: - Benim koyu lacivert kostümü 

~0k 1>.)ır ha 
j " llu Yır bunun imkanı mü giyecek, sağdaki yaka iliğine 
""'- •eıle d ·· tu.., ~ olduğu unyanın en aevimli de bir kamelya takacasın .. 

hı olama ~uza eminim. Başka - Sağ yaka iliği mi dediniz.! 
~ ~"trd k~ kı. Ne dersiniz? İhsanın sesinde bir acılık ve can 
a ı. a ınde b' 

tıtildi. n ır kahkaha dn- sıkıntısı ihtizazı vardı: 
........ lı . 1 

~'- ~ cttydi .. I - Belki bu senin zevklerine ay-
. "ttc,~tı? oy e olsun. Nerede bu. kırıdır, fakat ne yapalım; sadece 

~~ ~iikenı I . kendini tanıtmak için. Şimdi Ihsan 
li• 1?rıde L .. ~e ·· Bılınem mden kadın da bahriye laciverdi bir kos-

ııtt~ ouyuk b' .. • , 
S~ ?le ttlı I •1r umıt var .. Bır- tüm tayyör giyecek ve yakasınaa 

~ide e '\'akıtler geçireceğiz. kırmızı b;- 'mranfil bulunacak an
nberi tanımakta oldu- Jadın mı? Doğru, onun masasına 

Halının üstünde sabırsızlılda 
beş aşağı beş yukarı dolaşmalct\'l 
olan Rauf ona döndü: 

- Haydi çabuk söyle Ihsan .. Ne 
ye benziyordu? 

- Efendim nasıl söyliyeim bil
mem ki.. Hepsi biraz çapra;ık bir 

i§e benziyor. Korkuyorum ki ba
yan da tıpkı sizin gibi düıünmüş 
olacnk. Umduğunu bulamayncğın . 
dan çe'tinmiş galiba! .. 

- Ne demek istiyorsun Ihsan? 
Anlatsana!.. 

- O da randevuya hizmetçisini 
göndermit! 

Ahmet Ekrem 

celeri projektörle etrafı aydınlat

makta devam ettiler. Amiralı kaçır 
maktan korkuyorlardı. 

Singapurda açlık baıladı. Çerve
ra çıkmaktan ba~ka çare olmadığı
nı anlıyordu, kararını verdi. 

* * * 
Limanın önünde bir dmna.n viik. 

seliyor .. 
- Çervera filosu .. 
Yuva zırhlısı mürettebatından 

birinin gördüğü duman doğru idi 
ve ispanya amiralı "Ya zafer veya 
ölüm,, e geliyordu. Amerika zırhlı
larında tehlike işareti dalgalanır

ken Çervera süvarilerine §U emri 
verdi: 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poıta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı : ıstanbul HABER 
Yazı ı şıerı telefonu . 2ıııı;2 
idare ve 11.!ln .. : :?.1370 

ABONE ŞARTLARI 
TG•Hg~ EMtbı 

Seneıll< 1400 Kr 2700 Kr. 
6 aylık 7.30 .. •450 
3 aylık 400 u 800 H 

• aylık 1.50 •• 300 .. 

Sohıbi ııe Ne~rı9al Müdürü: 

Hasan Rasim us 
Basıldığı qer (YAKIT) maİboôıı 



=="'=============:==============--=H..:.:ABER - Akşam Postasr lO ·1 l!iMMUZ - ~ 

RADYO SiNEMALAR 

1 S TAN BUL: 
18 acntontk musikl (pllk) 19 haberler, TORK 

19,15 halk muslkl.sl (pl~). 20 profesör Ferdi MELEK 
Ştatser tara.t'mdan piyano koııaerl., 20,30 
EtUdyo orl•estraları, 21,30 son haberler, İPEK 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm gaz<.• 

telere mahsus havadis serviBt verilecektir. 
,. t YANA: 

13,25 §nrkılar ve opera havalan, 19,06 ko
nu§malar ve aaire, 20,05 haberler, hava rapo
ru 20,35 askerl musiki, 21,50 edebt yayın ve 
haberler, 22,05 dana mustklat, 23,05 haberler 
23,15 Avusturyalı bestekArlarm eserlerinden 
mUrekkep kon.ser, 23,115 konuoma, 24,10 kon• 
,serin devamr, 24,50 gramofonla dalı"' cwslkt-
111. 
CER L l N: 

SARAY 

YILDIZ 

TAN \. 

ŞIK 

AI.KAZAR 

ŞARK 

ASTORYA 

BEYOC.LU 
Programını bildirmemiştir 

Gönüller birleşince ve 
Kraliçe KrlsUn 

ı Karım beni aldatıraa 

(turkçe) ve Donanmada 
cinayet 

a GUzel Fatma ve KUçUk 
anne 
A.lk kadrili 
Ç&lmmı~ &§k ve StUdyo 
çılgııılıklan 

Kaçak sevdalılar ve 
Fakir bir daUkanlmm 
bl.kAyeal 

ı G1%11 sevda ve 
arkadqlar 

: Maskeler aşağı 

ııllAhmdır 

Dertaiz 

ve Söz 

ı General Yenin zehirli çayı 
ve ZUğürtıUgün sonu 

: Kaçakçılar kralı Algapon 

lS,05 kUçUk konııer, 18,35 Stutgarttan nak 
len hikAye, 19,05 gramofonla operet havala• 
rı, 20,0:S viyolonsel ve piyano kon.serf, 20.~ 
lsveç dili, 20,50 günUn akfslcrf, haberler, 21, 
15 mlliıabaka nakli, 23,05 haberler, havadis 
apor, 23,35 Alman merkez istasyonu, 23,50 
dans ha valarr, 
BUDA PEŞTE: 

CUl\IURİYET 
ve Batakhane gölgeleri 
Şen mUIA.zim, Tarzan ve 
eşi, Kenmaynar hafiye 

18,05 konterana, çingene muallt.lsl 19,40 
kon!trans, kl!rinet kon.serf, 20,30 komedi 
22,55 haberler, 23,115 koro koneerl, 2f,05 al• 
manca konterllllJI, 24,25 cazband takımı, aoıı... 
rıı haberler, 
BUKREŞ: 

tSTANBUL 
MlLLI 
HiLAL 

ALEllDAR 

t Programını blldirmemiUr 
Kadın ne yapsm ve 
Topogan 

Uözlere, ii ulaklara 
ve yiyeceğe dair 

Hayat, yapmanız lazım gelen ve 
çekinmeniz icabeden şeylerle o kadar 
doludur ki, tam örnek olabilecek bir 
adamı bulup göstermek imkam pek 
nadit·dir. Tabiat ve adetler iyi yahud 
kötü olabilir. Fak:ıt biz gerçP.kten 
kötü olan adetleri bu yazımızla tctki. r 
ka uğraşacağız: 

11!~ önce gözleri ele alalım: Siz ki 
şimdi bu yazıyı okumaktasınız, de. 
mek ki gözlerinizi kullanmaktasınız. 
Kırk ile elli yaş arasına vardınız mı 

yakı.ıdan görme kuvvetiniz yavaş ya,. 
vaş eksilmeğe başlar. Uzaktaki eeY
leri eskisi gibi apaçık görürsünüz, fa. 
kat kiatbı, yahut mektubu okumak 
için az uzaktan tutmak mecburiyetini 
hissedersiniz. 

Göz yorgunlukları yüzünden baş 

ağrılan kendini hissettirmeğe başlar. 
Ben bir çok kişiler tanırım ki gözlük 
takmaktan sa, bu baş ağrılarını ter. 
cih ederler .. 

Bu hal gözler için fenadır. Halbu
ki gözlükle kolayca düzeltilebilir. Bu 
çeşit yorgunluklar gözleri bozar ve u
mumi sıhhat üzerinde kötü aksül

8 erli Mallar 
.. enozi ve K zmin 

Guzellik ve Cle orasyonun evkalade li 
mıttır. 

Bu münasebetle bu güzel ve 

aVYflQ 
ınC:leil birı Hği 

18,20 konser, havadis, 19,20 konserin de--
vamr, konferans, 20,25 piyano mwıiltisi, kor.· AZAK 
fcran.s, 21,15 orkestra konseri, 22,35 haber-

Alibaba (tUrkçe s8zlU) ve 
Zincirli mahkQmlar 

ve ameller yapar. Voronzonann esrarı 
-TISTe~m~,§~JJi~ ve20Te 

Jer, epor, 22,50 p.n kon.seri, 23,10 konser, 23, 
60 fransızca ve Almanca haberler, 2f son 
haberler, 
P A R t 8 (P, T, T,): 

18,35 haberler, 19,05 org kon.serf,. havadis, 
20,_.0 §&rkılar, konu§ma, gençlik için yayın. 
21,85 Openl yayını, köy !adası ve devrilmi§ 
araba, 23,35 havadis, 
R O l\t A: 

18,20 konser, 19,2:1 yabancı dillerde konuc
ma. 20,10 Uamn haberleri, aeyahat haberleri, 
20,25 eğlenceli mustkt, 20,50 fransızca habeı• 
ler, 20,5:1 Yunıuıl8tan için yaym, 21,35 konuş 
rruı, 2.1 ,4:1 opera yayını, lstlrahatıerde konuş 
ma, 24.05 havadis, 24,20 dans musikisi, lııtl• 

rahatlerde lng!Uzce haberler, 

Eski kitap alınır 

Eski ve yeni harflerle türkçe ve 
başka lisanlarla yazılmış her tilrlil ki
tao alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kftfidir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara trı.kılap kitaphanesi. 

Otobüs alınıyor 
Ruhsatiyesi alınmış kullaru~lı 14-16 

kişiHk bi:r otobüs satın alınacaktır. 
Müracaat: .Eminönü Reşadiye cad· 

desi r.us benzincisi Civan Ali 

Kadın avcısı 

KE."ALBEY Blnblr tehlike adası 

KADIKOY 
StmEYYA 
HALE 

: sıa.v lhtlraslan 
: Maskeli kadm 

ÜSKÜDAR 
BALE : Programını blldlrmemiUr 

BALAT 
Mtı..Lt : Programını blldJrmemlUr 

KARAGUMRUK 
OZEN ı Kadm asla unutmaz 

TiYATROLAR 

fAKStıl BAHÇESİNDE 

Saat 21,f5 

Rahmet Elendi 
Yeni btlyUk operet 

.~ahır t'\'VCldeo ayırtıJa• 
"'-"-~--' 11 ... Trlr:fttn• t.3'1~ 

Yakında: B A B A L 1 K 

lsteno daktilo 
iş arıyor 

Türkçe, fransızca, lisanlarına ve ter 
cilmeye muktedir, lsteno, daktilo ve 
usulü muhasebeye vakıf Alman lise
sinden mezun bir bayan iş aramakta· 
dır. !stiyenlerin, Vakit propaganda 
servisine (!steno) rumuzile müracaat-

lstanbul Dördüncü 
murluğundan: 

icra me-

Firdevs ve Veysi varislerinin Emniyet Sandığına birinci derece
de İpotekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (2100) 
lira kıymet takdir edilen T opkapıda, Tepe bağında, Merkez efendi 
mahallesinin Balıklı mevkii sokağında eski 12-12 mükerrer yeni 30-
31 ve mahallen 6,4 numaralı sağı Giritli Bahri bahçesi arkası Cüdi 
bağı solu Ayte bahçesi önü yol ile mahdut, 6 numaralısında: Bir so
fa üzerine üç oda bir hela olup üstünde bir çatı arası bir oda bahçe
sinde üç kuyu ceviz, kiraz, incir gibi muhtelif meyve ağaçları, muhta
cı tamir olan 4 numaralısının alt katında: Üç göz ahır ile bir oda, 
üst katında: Bir sofa üzerinde üç oda bir hela olan umum mesahaın 
11876 M2 olup 90 M 2 4 numaralı 77M2 6 numaralı hane olan bahçe içe
risinde iki evin tamamı açık arttırmaya vazedilmi~ olduğur.dıın 27 / 8 / 

Zayıf görüşlü olan çocuklara fazla 
kitap okutmamalı ve bilhassa kötü 
ışıklı yerlerde bunlar hiç okumamalı. 
dır. 

Çocuklar okurken iskemlelerine lü
zumu ve elverişli bir &urette oturmalı, 
mas'11an ne çok yüksek, ne de pek 
alçak olmalıdır. Yanlış ve kusurlu 
durumlar göz kusurunu fazlalaştırabi. 
lir. Görme kudretinden başka umumi 
sıhhat bakımından da elverişli otur. 
manın büyük ehemmiyeti vardır. 

Eğer daha genç iken doğru otur. 
masını, omuzlarınızı dik tutmasını 

öğrenirseniz, yiirUrken ve otururken 

YALNIZ 3 GÜN iÇiN 
BUyUk sinema yıldtzı va ., VVENN DU JUNO sı51 

OEHÖRT DSR DIE VVEL T ., Fılmlnln mUmesslll 

LI 

er af 
bir sual işareti vaziyetini almak Ade- s e a il ~ .. 
tinden kurtulursunuz. Böyle bir va. .. 
ziyet göğüsün inkigafına engel olur /i 
ve ciğerlerin serpilip geli~mesini dur. SPOR POSTASl'mn o uyucularma bir kolaylık olmak ilzere fertl~ llıı 
durur. :ncrhn aeyahatı ıçın ıımdiye kadar ~por rostast aoone maKouzıcı.rue ıt1 ~ tı 

işitmek 0 kadar mühim bir hususi edenler 29 temmuz çarşamba günü Galata rıhtımından kalkacak olan ~o ltQ 
duygudur ki kulakhra dikkat ve ihti. vapurile Köstenceye ve oradan trenle Berline gideceklerdir. ~ 
mam için insan elinden gelen her ted- Pasaport muamelesi iki şekilde yapılabilir: • ./ llıı 
biri almalıdır. Buna rağmen kulağın. a) Müşterek pasaporta dahil olarak vizelerde tenzillt yaptırmak illa 
da azıcık kulak kiri toplanmasından Berline gidip gelmek, lıa 
sinirlmen bir çok kişiler cHerine bir b) Hususi ve §ahsi vizesini yaptırarak seyahate dahil olmak. ~ dit 
kibrit çöpü, yahud toplu iğne aldılar Her iki hususta da seyyahların pasaport muamelelerini yaptırabilıne~ ~ 
mı, ha bire kulak:arının içini karış. alelusul mensup bulundukları maliye §Ubesinden hükumete vergi borcu ·ııle ~e 
tırırlar. Kulağı temizlemenin en doğ. ğına dair ve yine mensup bulundukları ahzı asker şubesinden askerU ~ 
ru yolu bir mütehassısına gidip kulak ilişikleri bulunmadığına dair iki vesikayı nüfus cüzdanlarile birlikte ~ t 
geçidini şırınga ile yıkatmaktır. san veya vasıtamızla pasaport dairesine ibraz etmeleri lazımdır. Bu İ§ aıa bl laıı 

Eğer fazla. yemek kötü bir adet ise, temmuz salı günü akşamına kadar bitmiş olacağından o vakte kadar be 
1 

gıdasız kalacak ka&ar pehri:r. etmek hal VAKIT Propaganda Servisine müracaat olunmalıdır. l ~ıı 
iyi midir?. Buna 7erilecek bir tek Taşra okuyucularımızdan muamelelerini yaptırmış olanlar müştere1' ~y t 
cevap var: O da bayırdır. Gıda.sız. porta dahil olmak istedikleri takdirde bu tarihe kadar tekemmül etmi~ e ~~ 
lık , hastalıklara '<arşı olan ınukave. rmı sekiz adet fotoğraflarile ayni yere göndermiş olacaklardır. lı dJf• ·~ 
meti alçaltır ve ciğer veremi eibi çok Fazla tafsilat için VA KIT Propaganda şubesine müracaat olunmalı ~ 
tehmteli bir rahatsızlığa yol açar. ---T--u.-.-r-k ___ H 

Zayıflamağı doktorlar · ancak nor. ava 
malden çok fazla ~işman olanlara, ya. Ur'UmU 
hut bir hastalık veya bir noksanlık B . . . . k p • IJ 
yüzünden fazla yağ toplıyanlara tav. u v u 1 va n g o s ' 
siye ederler. Modaya uyacağım diye Şimdiye kadar bin' erce kişiyi zenain etıniştıf 
zayıflamak sevdasına düşenlerin başı "' 
ergcç bir belaya 1f!rar. Azıcık şiş. 4. CÜ keşide 11 r1ğustOS 936 dadtfı 
manhğın zararı değil, bilakis ileride B • • k (L • 35 OQQ L• dtf ~ 
her hangi bir ihtimale karşı ihtiyat UYU K ramıye . Jr3 rlt tı: 
olmak üzere faydası vardır. Ayrıca: 15.C 00, 12.000, 10.000 liralık ikramiyele ~ 

DOK'T'OR 
936 tarihine müsadif per§embe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede wv e,; a. eu+s•$BN 
birinci arttırması icra edilecektir Arttırma bedeli kıymeti muhamme. Göz Hekim1 1 r 

(20.CJOO) liralık bir mükafat vardJr. ,..A 

nenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi yzerinde bırakılacaktır. Dr. ~ül<rü Ertan 
Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 
15 gün müddetle temdit edilerek 11 / 9/ 936 tarihine müsadif cuma 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad N'' :uı 

rıiinü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık Sa!ı gtir.lerı ~· .. rcan .. ndır~ 1 
(Cagaloğlu Erzanesi yanırıda) 1 

.ırttırmasmda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 7o 75 ni bul- Telefon. 22566 

m:ıdığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri hır:ı- Ç~~~~~~~~~![l!_!_~-~~~+!!!*~rH 
:: :::::::::::::::::::::::: ::: ::::: :: :::::::::::::::::::::: :: 1 
g Diş nekimı :: 
H Ratip Türkoğlu H 
:: Ankara caddes ıv:eserret i: 
!! oteli Karşısı numrara tSSl :: ............................... ,. ........ ·-·-··-······· :: ............................ : ............................... ~ 

-• • 
eı SiS 

Dün ve Yarın neşriyatı 

H i p n ot iz nı a ., 
Şimdiye kadar bizde ilmi mahiyet:~ mütalea edilJJJ~~ı 

çok mnaklı bir bahistir Hele ruhi meselelerdeki derin ihtJ~ıJf 
dünyaca tanınmış o!an büyük profesör Dr. P. Jane'nin ıoe! . .,,e 
eseri :nuhterem Cemil Sena taraf m dan tdm bir itina ile tetci' ıı{ 
ve nf" . roluım:u,tur Bu memleket hesabına büyük bir kılı''$
olup :.istadı bu tercümesinden dolayı hassa tan teb(ik eJtft 

fiyat, 100 kuruı. 

~~T kütüohanesi - lstanbul - Ankara cad~ 

r.;.a;~~ lllClm 

kılır. Satı§ peşindir. Arttırmaya !ttirak etmek istiyenlerin kıymeti 

::r.uham-:nenenin 7o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanm 
l : minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
1 akkı snhi?>lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 
1 !hayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
r"'y::ı.şmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye· 
den m.ütevellit Belediye rüsumu veVakıf icaresi ve 20 senelik vaık 

icarcsi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
.:;.!.a.g,k fatiyenler 1/ 8/ 936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
i;in dairede açık bulundurulacak arttırm" ~artnamesi ile 934 3108 
No. lu dosyaya müracaatla mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebile

_osunda J~· 
Mevcut kadın ~apka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük bnzilatla elden çıkarılınakt' 

ez- anama - Bakü -Sizol- Bangkok ve saire 
ADRES: Tünel başı Beyoğlu tubesi: İstiklal caddesi Sent - Mari kilisesi karşısında No. 340 

cekleri ilan olunur. ( 4038) 
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Çocuklarınıza 
nasıl ve ne gibi 

Oyuncaklar 
~eçmelisiniz? 
di catdarııı, l'lne]c i . çocukları yalnız eğ. yerlere dikkat edilmesinin ve böyle 

Berlin olimpiyatları 
için 

Alnıanlar 
Bir nişan ihdas ediyor 

Bisikletçil 
Romaoyada iyi derece alamadıklarından 

Olimpiyada gitmiyecekler 
Bütün sporlarda olduğu gibi, 

bisikletçilere de olimpiyada gide-iddiası Çın hazırlandığı ve yapıl- yerler aranmasının başlı.!ll sebepJerin
SocUkl Çok~ geçmiştir. Oyu. den biri de budur. 
ılgıu 0~ dırımi ile ~ok yakın- !ki üç çocuklu her aile çocuğun 
da, 0Yuıı uğu hakikati ve oyunca. oyuncaklannı koyacak yerler veya 

~edilmişti un aleti olduğu problemi küçük sandıklar tedarik etmelidir. Ço. 
~İ§ 0~ Modern terbiye iyice 

1 

cuk, oyuncaklarını Y.orumaya ve o~a-

' bilmeleri için, ecnebi bir memleket 
sporcuları ile yapacakları kartılat· 
mada muvaffak olmaları !art ko· 
tulmuttur. 

es· caklann küçük çocugunv rı yerli yerlerine koymaya başlamalı-lllde b .... 11 1
: Ve bilir uJ '4k roller oynadığını dır v~ bu işi zamanla bir vazife, me-e . 1l'etıllin : • Oyuıı sayesinde çocuk suliyetli bir vazife olarak tanımalı. 
~ ~aşaa?ıce inkişaf etmesine ve dır. Çocuk, oyuncaktan haz duyma. 

~tnıeslııe hf? ~leme kendisini adap- ğa ve onu ellemeğe başladığı andan 
tini.iğin t lZınet eder. lyi ve mesut itibaren anne, bab'l, çocuğa bahsetti. 
Oıı.Uıı in' e~eli çocuklukta atılır. ğimiz mesuliyeti öğretmeğe başlama. 

:ıllldır k. 
'1tın1 rn·· . ı, anne babalann ço. lıdır. önceleri, anne baba oyuncak-
~ içUı sa:~~p okullara gönder. ları çocukla beraber bir tarafa kor, 

OYlJncak tıkleri zamanı ve gay. sonraları çocuğun kendi kendine bu işi 
t ~etinde al.ırken de sarfetmeleri yapmasını öğretir~er. Beşine gelen 
tıu, ve OYU bır ~ey olur. Çocuğur. çocuklar kendi oyuncaklarını düzenle 
. :, belki d ncagı okumak, yazmak yerleştirmeyi öğrenmiş olmalıdırlar. 
~ l>sikoı e daha çok önemlidir.. OYUNCACIN NEV! VEYA AZLIGI 
hoyıe bUirOglar ve terbiyeciler bu. Oyuncağın çokluğu veya azlığı ço- Berlin olimpiyadlannın muuaffaki-
Ol'u.ıı.cakı ve 'kabul ederler. çu~ terbiyesinde mühim rol alır. yet"UJ b~anlmaaı emrinde kıymetli 

il latda harın akı1lıc.a seçilmesi işi, Bazı çocukların çok oyuncaklan olur. hizmetlerd6 bulunanlara mesailerini 
~bbis areketi arttmr ve onları Bazılannm da az olur. Çocuğun o- takdiren verilmek llzere M. Bitler yeni 
' Ciğre Yapar. Annelerin, baba. yuncakları zamanla çoğalmalıdır. Bir bir ni§an çıkarmt§tır. 

~ları iyt ;:ı:nıerin buradaki işi ço. çok C!'Uncaklarla çevrilmiş bir çocuk Bu ni§anların ortaaında olimpiy~ 
lt ''e Çe . Çılnıi§ oyuncaklarla sa. oyunc.aklann değerini anlamaz, anlı. lann oldmeti farikaat olan b~ halka 

arÇoğaıtın;~rerek onların hareketleri- yamıu:. lyi seçilen ve nevileri ne çok glmllmektedir. 
r·dı~ etmek çocuğun büyümesine ve ne de az oyuncakları çocuk daha Re.mıimizde birer moaeli göra:üm 
eın_ lıderur;·ı ve arada sırada büyük- iyi benimser. bu n~anlardan yıikandaJci müsabaka 
s~ c:.l e ,,0 ~ • • i birincilerine, (JfCJğıdakiler ikincilere 
~ taYl' t :. cugun ıyıce serbil- Çocuk oynarken yalnız b r kaç ta. 

~ttı.di llkıa~ etmektir. nesi ile oynamalıdır. Çilnkü bUtiln o. _mahaus ___ tu_r_. _________ _ 
CUltı lloJttai alınacak oyuncakları yuncaklaı: ~nUne atılanw ve konan ÇO- A tletlzm mflsaba ka
da~ atı?ı. i~ naı~rmıza göre değil, ço. cuk !langısile oynıyacagını şaşınr ka-
l~ ~"aıt ltıerıne ve kabiliyetlerine ıır, öyle ki, hic; birisinden l!yıkiıe larına Fenerli atletler 
JJa)rj ~el\ttı~~ak gerektir. Kilçük- fayda!anamaz. Beliti de fayda yerine lştlrAk etmiyorlar mı 
~ll' ıtı8~ıe11 ve yapmak hususun. zarar görUr. Bunun içindir ki nevile- Önümüzdeki hafta yapılacak at· 
llı.ıı b • biıce ~ok kuvvetlidir. O ..ka. ri mahdukt oyuncaklar küçük çocuğun letizm müsabakalarına F enerbah. 
tıkı~" §ey u e~emmlyetiıiz sandığı. canını 81 maz. r 1 ti . . . k . eki 
kUçİi.ltı Ço!( oı~erınde saatlerce uğraş. Ancak yaşı biraz büyük çocuklar. çe 1 ate enn ıttıra etmıyec e-
~~ elitı bu ~r. _manasız gibi gelen la ovuncaklarm nevileri azalmalıdır. rini haber aldık. 
liııd "e ,.... -~lerıne hemen karışmak y ~ ~IN OYUNCAK SEr<hrt1'.TT'\E Fenerliler müsabaka tarihinin 

eıı ·1.1eseı· ~ y.u.u..u.u.1 
lııa:y alaraıt a blokları çoct·ğun e- ROLÜ ve yerinin çok geç ilin edilmesin-
lları: Ça]ı,ır ~na güzel bir şey yap Muhtelif oyunc.aklarm se~iınindc den dolayı hazırlanamadıklarını 
diı- llna ç \e belki de yaparız. Ya- yaş amil olmalıdır. İyi oyuncaklardan ileri sürmekte, ve bu yüzden mü.a. 
~· bioıc~CUğun istediği bu değil. bazılarının uzun zaman için çocuk bakaya girmiyeceklerini söylemek
~ h koya arı Yamn yumru birb:ri terb!yesinde ne faydaları, ne de za-
t<lcu{ ~ece~~~ ve bunlar devr!ldik . rarla•ı olur. Çekici ve itici oyuncak. tedirler. 

~ ltetı.e kendis· ~r. Unutmamalıyız ki, lar bunlardandır. Ve çocuk sürünme- Biz atletizm için zararlı olacağı 
l laııır n "e ke:~n anlıyabileceği hare. ğe v~ biraz yürümeğe başladığı gün muhakkak olan herhangi bir ikili. 

O 1 Yaptığı işlerden hoş. bu oyuncakları kullanabilir. Ancak ğin doğmaması için bu ihtili.fın 
~eıı.af :ır-co.It g bunları çocuk yaşça, beşi, altıyı ve hallini ve Fenerli atletlerin de mü-
,~~6llı.i ifaa ayelerindcn biri. çocuğa hatta biraz daha fazlasını bulduktan sabakalara iıtirakini temenni ede
)al'ı t \'el'txıeke ed:cek ve gösterecek sonra bile kullanmak ister ve bundar. 
~l' ~cak kab·~e ı1er günkü dirimine dolay1. çocuk muaheze edilme. -"-·-~-------------
~l)ıi ·aııgi bi 

11Yetıeri ku11anmaktır. melidir. Voleybol maçları 
ı:ıııce· lıtıeniJı ~sahada inkişaf etmenin, Adalelerini kuvvetlendirecek daha JstanbuZ bölgesi 1Joleybol ajanlığın_ 
~~it t~Ien. hıe<l§hca hazırlığı, ondan başkc. oyuncaklar bulunca, küçük yaş. dan: 
t;ı~l:ı.~l§tir. ~~~l~ tecrübelerini iyice ta k..ıllandığı bu itici ve çekici oyun. 18 tem.muz cumartesi gUnU Galata. 
~ı "· ın h- 'e ırızi ki, normal "O- kl k d"l" ~ · d b k kt 1 "'" ~ nı . -s en arı ·en 1 ıgın en ıra aca ır. saray lokalinde yapı acak voleybol 
».. ..vıR- erımn bUyU ·1 b 
~1ıa. -. ~n. k mesı e, a- Kullanılması ve ellenmesi çok kolaf maçları: 

t ~ i'eUerı t ~~~rolü işi ve bunların oyun~·akların uzun zaman için çocu- Galatasaray - Topkapı. Saat 17. 
\'eı.. ıı.1.~ologıaar 11 olarak inkişaf eder. 
l-_ '.. b ğun elinde bırakılması doğru değildir. Hakem: Talat özışık. 
"'11.leq ~etiştırm u ameliyeye "ihzar,. Bazı oyuncakların çocuğun yaşından 
"tı. El kUçUk ek,, derler. Her mer-
~ "l'Ja Çocukl biraz daha yüksek şeyler olması, ço-
\ıb. ~ (oYuncak ara verilecek fır. cuğun tekamülüne yarar vehız verir. 
~e~ı Ve rn h lar ve oyunlar) u. 
~l lUr, ~et e arctıerini inki§af et- Erkek ve kız !:Ocuklar için ayrı 
ı~ara znuna:~ ki, bu oyuncaklar ço. ayrı oyuncak seçimi meselesi de hay. 
~ ~ ~u dilş~ zanıanıarda verilme. lıca ehemmiyetlidir. önceleri, yani 
~1°<:u!fu :Yal ceye göre, oyuncak- pek küçtik ya~ta bu farkı görmek güç. 
~~ ~:Ynt nız meıgul kılmak için tür. Ancak zaman!a kendiliğinden 

l:ı lt ıçiııdi~anda onu fakişaf et. belli olur. 
)~\1 ~Utı. isind·e. . Dört beş yaşına basmış küçük bir 
O~IU eğerinı ır kı, oyuncağın terbi. kızın meyli, oaha fazla kendi cinsini 
~ 0~~ın.dazı n~arı itibare alma'Jyız. ilgilendiren oyuncakl:ırdadır. Erkek ço. 
~lll <!. inı tanZ:teki yaşm terbiyede- cuk için daha fazla erkekliği ilgilen. 
~ eğerı k akla oyun ve oyunca. dire:ı şeylerdir. 
bı · O endili~. l ~evı Ylıncak gtnden meydana çı. Bu noktalar doğru olmakla bera. 
~la Çe\'resinf "~ oyuıı çocu~un ter. ber oyuncak meseles·nde bile çocuğu 
Yarı:. iyi 0"'. azırlar. Bu nokta. çeviren çevre (muhit) ile c;ocuğa veri 
liı.. ,,acaı- ,, ı.ıncak s . . 
"': ... b;ıı1 • eçımınde işimize len terbiyenin çok büyük tesiri oldu-

cıh;•tıeri mlitalc.!. ede- ğu muhakkaktır. Çünkü şimdiye ka. 
lıe 'YEa · dar askerlikle hiç bir ilgisi olmasını 

~~ ~e~l'den. ö !Şt halde, bund:ı.n böyle olabileceği ve 

'l'ILıH "Al.'llJ. 
eııt o~~c.~ 
SA ADI.Ti! •• 
"" Ft.KAT 4' 

NI J 4M.tlfj • • 

Bu karar mucibince bisikletçile
rimizin Romanyaya gittikelri ve 
orada Romen (B) milli takımile 

yaptıkları müsabakada aldıkları 
neticeleri dün yazmıttık. 

Bisikletçilerimizin ikinci sınıf 
rakiplerine kartı pek de muvaffa

kiyetli olmıyan bir derece almala
rını tetkik eden genel merkez, dün 
verdiği bir kararla bisikletçilerin 

Futbolda 
Sakatlananlara 

Bir futbolcunun en fazla korktuğu 

de olimpiyada İ§tirak etmelerinde 
sarfınazar etmiıtir. 

Şehrimizde bulunan bisikletçi
ler, Ankaraya döneceklerdir • 

Yelkencilerimiz 
Dün akşam gittiler 

Olimpiyatta Türkiyeyi temıil 

edecek, yelkencilerimiz. Denizci

lik federasyonu genel merkez reisi 

Rıza Suerinin baıkanlığında De

mir Turgut, Şeref, Behzattan mü

tetekkil bir kafile halinde dün ak· 

f&!Dki konvansyonel trenile hare· 

ket etmiıJerdir. 

Yelkencilerimizden Hanın, bazı 

ıahsi itlerini bitirmediğinden ka

fileye bir hafta sonra iltihak ede-

cektir. 

Olimpiyat yelken müsabakalan 

6 ağustosta 27 milletin ittirakile 

bqlayacaktır. Yelkencilerimizin 

erken gitmesine sebep ora.da tekne 

tesellüm edecek olmaları ve müsa

bakalardan evvel birkaç antren

man vakti kazanmaktır. 

1 ağustosta da Berlinde büyük 

resmi geçide ittirak edeceklerdir. 

§ey, bacağından sa7catlanmaktır. Çünw ============================= 
kü böyle bir sakatiık meseUi, mevsi. 

min en iyi zamanında insanı epey za

man oyundan mahrum bırakır. lyi
le§me oldukça uzun sürer. 

Bilhassa profesyonel takımlarda 

yunculan bir an evvel iyiyel§irecek 
bir nt1Ji yeni ekzersiz usulü bulmUf
tur. 

Bu usulün birinci ildcı bol bol ip 
atlam(Jktır. 

böyle bir vaziyetin ne kadar acıklı ol. Yukanki resimde görül.düğü gibi, 
duğunu anlamak güç değildir. Arsenalın, hattd lngilterenin bu en 

l§te bunu dü§iinen lngizterenin en tanınm~ oymıCU8U, ~ok faydalı olduğu 

tecrilbeli oyuncuUınndan Arsenal ta- söylenen kendi icadı iyile§me el\zer. 

kımı santrforu Drake, sakatlanan o- sizlerınddn birisini yapıyor. 

' 

Y~lı: l'ı Ve oyn ndce oyuncağı kullana- küçük erkek çocuğun eğlendiği ve ov-
l'r:~ Ve ı.. a ıktan - • --------------------------------------------------------------------------------..... ----:m:a kardaki sorguları da göz bnüııdt· tut. h:ır ... oruy sonra, onu ko- nadıgı yapmacık askerlerle kız çocu. 
~~1l>an ~ir oaa:ak ~eri bilmek ge. ğun da aynı heyecanla eğleneceğini ve 
~l l bır "n nıak 

1 
n .<!Uz tabanı bu işe oynıyacağını düşünebiliriz Aynı na. 

~ \ı~~ı·:Y~r Çocu~ bır Yerdir. Geniş ve zariyeyi daha başka sahalara da soka 
~ ~<lır. J\.ç~Jn oynamas;na çok bilir ve ayni §eyi deyebiliriz. 
"~. erbi~eci . ve. ha,·as·. bol bir ÇOCUK 1LG1LER1 VE 1HT1YAÇLARI 

' Oku~;11 daıma a:adığı bir Oyuncak seçilir!ı:en, çocuğun ilgi. 
atında gemş ve açık 1 lerini ve ihtiyaçlarını düşünmek gerek. 

tir. Burada sorulaeak sualer şun. 

lardır: 

Çocuğun §imdive kadar kullandığı 
oyumaklar nelerdir?. Oyuncak ne gi. 
bi yerlerde ve çevrelerde kullar.ılacak? 
BüyHk bir oyuncak iç;in yeter derecede 
bilyük bir alan var mıdır? 

B'..lnlardan daha mühim sorgular 

şunlardır: 

Çocuğun bedeni. dimaği ve sosyal 
gelişimi nasıldır?. Onun içten gelen 
Hgileri nelerdir? Ve cazip (çekici) o
yuncaklara çocukta rlahA ne ~ibi ilgi. 
lcr 1 ıyandırılabilir? 

Oyuncak seçimınde yaş, büyük ve 
keskin bir ölçü olmakla beraber, yu. _ 

mak gerektir. Oyuncak s::.ğlam, da
yanıklı, artistik, sade yapılı, pislik 
tutmaz bir şeyden olması istenmelidir, 

(Ulustan) 

Hilf!!-i !ıf alik Eurensol 
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Ey Gök Tanrısı Abyaşe ! Yeri yeşildir, 
ağaçları yeşildir, erzak verirsin ! Bana da ________________ h_k ______ l_d-------. Habralannı anlatan ·: EFDA'!l TALAT -137-

kı!!!1!;,:.~~ö!lcmedi. Fakat ya. kumand= Hulfigü !İmdi bir çocuk gibi y aqlım ateş,ma Umu ö Ürmeqıfl ,;,, 
hancı onun ne demek istediğini anla - sarsıla sarsıla ağlıyordu: b • t b k l d tcı s 

dı : Gökb~g~u: ~ı:;~~::~~:a~:l~~;a~z; e. y n l ne a .a. n c a s '- l l . ı·~ ~· :c·ı·~. - Ben derhal gidiyorum.. _ •• il' 

zmu ver! Binaenaleyh yazıhaneyı karıştırmak-! lard:. O, memleketmın yalçın kayalık-l lıgından uyandıran genç zabıt ı:ıı - Gille güle. Yalnız bana ismini söy- p 
Büyük kumandan belki bir saat böyle tan vazgeçerek yatağıma uzandım. larında, kızgın çöllerinde, insan, ayağı mandası olmuştu. . l::. 

lemedin. Benim ismim Hüseyindir. ~ı:iı1' ~ 
olduğu yerde ağladı. Sonra ayağa kalk- Gündüz geçen heyecanlı hadiselerin girmemi§ ormanlarında mes'ut ya1ayan Kararnameyi okuyan mülı> ıJll 

- Benim de Aykut! tı. Artık ağlamıyordu. Gözleri ya,lı, asabımda husule getirdiği gerginliğe l:ir vahşi idi. Onu mes'ut hayatından kins neferlerden birine maz~ll~ 
- Yolun açık olsun l fakat bakışları şiddetli idi. Artık yalvar- rağmen yorgunluğa daha fazla dayana· rı_' • ;:ından ve hatıralarından ayırmış- !erinin bağlanmasını emredıY_rıı 
- Tegekkilr ederim. nuyordu. Boğuk bir sesle söylemekte mıyarak uyuyup kalmışım. lar, zorla cehennemi bir mukadderatın ferlerden biri mahkuma do~ 
Bir dakika sonra yabancı atma bin - devam etti: Gece yatarken nöbetçiye beni erken· önüne sürmüşlerdi. Zavallı vahşi, ken· ve cebinden ç ıkardığı beyaı bırb'i ..... 

mış uzaklaşıyordu. Yalnız kapıdan bir _Hayır, hayır. Artık sana inanrruyo- den uyandırmalarını tenbih etmiştim. disine tamamen yabancı ve gayritabii adamcağızın gözlerini iyice . 1 ~~ 
az ayrıldıktan sonra doğru gideceğine rum. Sen bana kızımı vermedin, vermi- Adamcağız unutmamış, daha şafak sök- gelen lir muhit ve hayat içinde geçirdi· tan sonra gene koşa koşa yerıne ç 
sonla saptı. Ve sarayın yüksek bağçe yorsun, veremiyorsun. Senin kuvvet ve meden g ... Jerek beni uyandırdı. ği aksüHimeli timdi bayatile öcliyecek· İkinci bir kumanda üzerine~ 
duvarlarını takiben Dicleye doğru iler - kudretinden şüphe ediyorum. Sen bana İnsan gözünü açıp da yatağının ba· ti. havaya kalktı ve neferler mahlc 
ıedi. Sahilde kumlar Ustünde kanbur - · d ğ kt d' b' .. "1" k ·· ·· f • H · ld ı kızımı vermege, ıa e etme e mu e ır tında ır sungu u as er gorunce ne e ürriyet tepesine gelmi1tik. Araba- re nııan a ı ar. ç 
Reşidin baygın vücudu yatıyordu. değilsin. Eğer buna muktedir olsaydın na oluyor. Uyku sersemliğile birdenbi- !arımız durdu. Bu ıtrada ortalık henüz Sabahın sessizliği içinde gelliJP 

Oraya varmca atından indi. Ve men- benim bu kadar yalvarmalanma, bu re ürktüm, aklıma feci ihtimaller geldi. af;arıj•ordu. Genç z~bit:e arabadan in· zimin üçüncü kumandasına Uç 5 

dilini Diclede ıslatıp esircinin yüzilnil kadar gözyaşı dökmeme merhamet eder, Yatağımdan fırlıyarak sordum: dik. :.:·ç İngiliz askeri de mah:.CQm neferi den acı ve vahşi bir sesle ce"3.P t 
derin iki çukur halinde kalan gözlerini, bana kızımı verirdin. - Ne istiyorsun? l:oltuklarmdan tutarak indirdil::r. t İ§te o zaman misline şirnd1~ .. 

1 k • ıı• yıkadı. Nihayet onu kucağına a ara a- Sana bunun için neler adamııtıml - Ak1amdan, sizi bu sabah erkence Tepede Darülaceze ile Kağıthane kö- tesadüf etmediğim bir fattll 

tına bindirdi. Ve yavaı yavaş saraydan Dokuzar ak kısraktan mürekkep dokuz kaldırmamı tenbih etmiştiniz ya.. yüne giden iki yolun dirseğin doğru kar§ıya geldim. Silih seslcrirıİll 
uzaklaımağa başladı. takım atı sana kurban edecektim. Se- _ Haa, öyle mi?.. Teşekkür ederim. ilerledik. Askerler, kurıuna dizilecek de vücuduna üç kurşun göıııUle~ 
Yanın saat kadar sonra Bağdadm ke- nin için şaraptan, en al$. kımızlan dere· Korkaklığıma kendi kendime gülme· nderi, orada arkası dıvara, yüzü !.ize kum yürekler parçalayıcı bir f; ~ 

nar mahallelerinden birinin bir odasında ler gibi akıtacaktım. Senin için biltUn ğe ba§ladım. Bu sabah, fahişeyi öldüren - ~'7U gelmek üzere bir ağaca güzelce pardr. Ben olduğum yerde ' 
Re1it bir yatakta yatıyor. Ve ihtiyar bir dünyayı dize getirecektim. askerin idam merasiminde hazır buluna· . ·ığladılar. Bu işler sabahın derin ses- tirtir titriyordum. Kan tutan ..• : 
kocakın ile 'Aykut bir takım ilaçlarla Sen insanlara mrr'ıametli olmalanm cağımı hatırlamıştım. .sizliği ve tenhalı~ı içinde gilrültil::ti=c:e gibi gayri ihtiyari ona doğrıJ 1 ·l 
Esirci Kanbur Reşidin gözlerindeki ya- tavsiye ediyorsun. Fakat sen kendin yapılmıştı. Zavallı mahkQm, mukavemc· başlaclr-ı. Kurşuna dizilen zel1'P' 
ralan tedaviye çalı§ıyorladt.Nihayet iş- merhametli değilsin. Sen insanlara zalim ŞlŞLIDE BiR lDAM SAHNESt tin faydasız olduğunu takdir ettiği için mişii. Canhdıraıd feryatlak~ r!c ı 
lerini bitirdiler. Esirci şimdi yatmakta olmamalannr söylüyorsun.Kendin böyle ova ara, ora an aha uza a ~ 

her şeye tabii bir teslimiyet içinde rıza yordu. Adamcagvızın her tarafı~ olduğu yatakta derin derin nefes ala- hareket etmiyorsun. Şimdiye kadar hep Acele giyindim ve kapıda akşamdan- d 

d . . . . kl. b'l 1 d gösteriyordu. Onun hareketlerindeki bu de kalmıstt. Suratını ba~tan ba1 rak uyuyor u. sana inandnn. Senin kudretine ıtımat ben benı be ıyen otomo ı e at a ım. ~ :s 
3 ettim. Fakat bundan sonra başka türlü Dondurucu bir soğuk vardı. Beş dakika ümitsizliği ve bedbiniye rağmen iri göz• yan kandan gözlerini, burn~ıııJ•d 

- - !erinden bütün hislerini okumak milm- görmek kat'iyyen mu" -kil11 Jı 
Vü O en ordu yapacağım sonra Harbiyeye gelmiştik. Binanın ö- ... P" r y . kün oluyordu. O gözler çok acı, çok kin Manzara cidden feci idi. Bu sır' Hulag{l bundan sonra tekrar ayni yo· nünde baıka bir otomobil daha duruyor 1 

Bu··yu''k kumandan HuUi....4' başını iki . 1 d. dar ve itham edici manalar taşıyordu. icıinin başındanberi itidalini ıt•1·, 6 .. lu takip ederek büyük çadırına girdi. du. Nöbetçıye ses en ım: ıt t 
elinin arasından sıyırarak kaldrrdı. Ota- İçerdeki kandil hM~ yanıyordu. Küçük - İçeriye haber veriniz. Bekledikleri Biz onları be} altı metre kadar geri• : en genç mülazim sert adırtılaıııtıl 
ğın orta yerinde yanan bir kandilin sarı altın ı'"lemelı' bı'r kutuyu alarak artı . .l·- den seyrediyorduk. Zencinin ağaca arın· kılma doğru yürüdü ve tartı~-"~ :ı :ı memur geldi. Kendilerini bekliyorum. oıt. 
ı§Iklan yaşlı mavi gözlerinde yeşil çerlainden dört köşe kalın Çin ipeğinden Nöbetçi içeri girdi. Birkaç dakika sıkı bağlanma işi bittikten sonra nefer- !aştıktan sonra belinden çıkar;(; 
akisler yaptı. Yauat yavaş ayağa kalktı. yapdm bk krıt. çıkararak baktı. GG sonra genç bir lngil~ ~.biti yanıma Jel' hize dnğru geldiler, Ve gf'nç miili• cayı herifin henüz kanlar ~...tiİ' 
Çadırın önündıf put gı"bi duran nöbetçi- k d' · zimin yanında sıralanarak • sitahiarıru olan ıakağma dayadı ve w •• zel bir ktz resmi vardı. Bu Hul5r,(ın tıı• yakl31tr, en ını: le'.-
lerin an1smdan rüyada imiş gibi sıynla- hazırladılar. Bu snada müliazim Ho~- Mülazim, zencinin beynine ar .J. kaybolan kızı Gökbigemin resmi idi. - Mülazim Hoçkins 1 diye takdim c· :ı ıc v· 
rak '"'rüdil. GöğsUnü kabartan rüzg~n K . d . 'k f 1 kins cebinden bir kıiğıt rıkararak, aske- altı kurşun daha boşalttı. Artı . .A ~.. edi tilyün en yapılan ıncecı ırça ar- derek arabada yanıma yerle§ti. :ı sJ"· 
iterek ıssrz çayırlarda ilerlemeğe batla- • d ]a ri divanı harbin maznun hakkında ver- yat, ne bir hareket .. Afrikalı ' tJ 

la işlenmiJ olan bu resım e genç zm Konuımağa başladık: ·ı.-e 
dt 1 h ı· l 'l . 'b" digvi hükmü okudu. Okutulan •ey ingi• arz, kanlar:ı bulanmış, bir kil' ' · saç arının er te ı ayn ç zı mı§ gı ı va· - MahkQm nerede? :ı ı 

HullgQ ordugMuru terkediyordu. O zih ve açıktı. lizce olduğu için zavallı mahkum nefer bağlı bulunduğu ağaca sarkı ı ~ 
la mal ğm - Şimdi getiriyorlar. Şakagw s ktl lt k nla sık aık böyle gece do 1 an yaptı - ~~ b d b k bir •ey anlamıyor, yalnız bön bön yilzil- a ı an a ı urşu ~ 

c.ıulügil u resme uzun uza ıya a - - Hüküm kendisine tebliğ edildi mi? :s tamamen parçalanmıı:ı ve Ust Jel 
dan askerler ve ona yakın kumandanlar tı. Saatlerce baktı. Sonra tekrar yerin" · milze bakıyordu. Boynu gayriihtiyari ıt 
hiçbir harekette bulunmadılar. Ve al- rak k il ğ - Henilz değil 1 Fakat ıikibetini hıs- b''k''l rayarak yere dökülmüştü. ·ıd 

in koya uyuma zere yata ma girdi. setti. u u müştil. Bize bakan gözlerinde az Mu··l~zı·m Hoçkı'ns, zencı'nı·o li ,.A dıklan emir Uzerine kendis i takip et- cı ,.ı· 
Büyük kumandan gece pek geç yat- _ Ne yapıyor? evvelki ateşin manadan eser kalmamış• k . d.k so 

mediler. ta"'l:ımen anaat getır ı ten .,.e 
tığı halde sabahleyin gene pek erken O· - Bileklerine kelepre vurdurmak is• tı. O şimdi uyuyan bir adam kadarken· bancasını kılıfına soktu. tJıeıwA I' 

HulagQ ordugfilıtan epeyce aynlmı§. 1 k K lk k Ik h · :ı " 

a . . Ö .. "k arak kal tr. a ar a maz ususi ış- tem.iyor. dinden geçmişti; dalgındı. Bir hayal yan kanları da mendı'Jı'le sitcH)(tC• 
son nöbetçileri e geçmışti. nune yu - m1 d Al 

k ıd. B U til lerini gören ada ann an akuş içeri Bı'z konucıurken Harbiyenin kapısın· ~lemi içinde kendi vatanına doğru gidi- geri döndü neferlere: " s~a aekçe bir kayalı ge ı. unun s ne . d' s 1,. ~ 
• d wd gır ı. da bı'r kalabalık go··ru··ndu··. "llahku·m zen- yordu. Hayatının son dakikalarında bü- t 1 . . .• .. h ·r· w.tt 'ot~ çıktı. Yüzünü gUneşın og uğu yere çe- n - p crını çozup en ı V"'. 1 t ıı:,. 

virdi. Yere dl% çöktU. Ellerini yıldızlara - Saygılı başbuğum iyi bir gece ge· ci iki süngülü asker arasında yürüyor-' tün mukaddesatının, bütün atklarınm, sarınız ve arabaya yükleyirııtı:o~ ~a 
doğru kaldırarak dua etmeğe başladı: çirdiler mi? du. Elleri kelepçelenmişti. triyarı dev bütün acı ve tatlı hatıralarının gömülü verdi. Neferler, ağaca doğrt1 • i 6s 

_Ey Gök Tanrısı AbY8fe! - Sağ ol Alakuş. Ne var ne yok? azmanı bir Afrikalı idi. Onu önümilzde· bulunduğu o uzak, zengin ve vah~t il" ken b:ına döndü, bir briç part~S ol 3, 
Yeri yqildir, ağaçlan yC§İldir - Dört kişi sizi görmek isterler. ki otomobile bindirdiler. Arkadan ge- leri düşünüyordu. Biraz sonra bütün miş centilmen tavrile e1lerİl11 ~ta 
Erzak verirsin. - Güzel. Evvela komutanlara söyle 1 len askerler de o arabaya doldular. bu hatıralar bir hayatla beraber sönüp rarak: ~~Ot 
Bana da lazmn ver! Hepsi buraya gelsinler. Meclis kurulsun. Bir c!akika sonra hareket ettik. Sa· gidiverecek ve hayatta her şeyin yalan - İşimizi bitirdik ı dedi. .. clÔ 1 °tıta 
Bu ırözleri derin hıçkırıklar takip et- Hem bu adamları dinleriz. Hem de bazı babın ayazı yüzümü kamçılıyordu. Dü· olduğu hakiknti hergün tekerrür eden - Pekala ı Yalnız birar. gı.ıÇ "'') ~t 

ti. Bütün dünyayı önünde fırtınaya tu- kararlar vereceğiz. şünüyordum. Medeniyet çocukları bir binlerce misali ile beraber bir kere daha ( Devaf111 '~d 
tulm~ bir zeytin dalt gibi sarsan bilyü.k (Devamı var) vahşi Afrikalıyı öldürmeğe götürüyor- teeyyiit etmiş olacaktı. Onu bu dalgın- ~ larl, 

EEZ~~~~~~==~=======~~~~;;;::::~~~~~~~~~~as~~======~~~~~~~==~~~==~~~~~~~;;;;;;;;;;~~~~-~ ·s ~ 
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- Hayır. Bırakamam. Bu küçük 

yavruları bırakamam. Hakkım yok 
Ne olacaksa olacak, kaderin cilvesine 
boyun eğmekten başka çarem kalma . 
dı. 

Böyle aylar geçti Felit.kP-t gUnil, 
meme resmen rezil olmak saati anbe
an yaklaştı. Bir sabah sancılar içinde 
cpi bvrandıktan sonra dünyaya bir 
oğlan geldi. ismin. Abdullah koydu 
lar. 

BiltUn köy ağzını açmış. Şadiyenin 
temiz tarafını bırakmıyordu. Zavallı 

kadın e:vden dışan çıkamaz oldu. Bir 
~.in Ahmet bahçe kapısından ona ses. 
lendi: 

- ~adiye!. 
Delikanlmm nazarlannda büyük 

bir inkisarı hayal görülüyordu. Fakat 
fazla bir şey söyliyemcdi. Kadının 
yiizünde mildhiş oir teessür ifadesi 
okunuyordu. Onu gördUkten •.ıonra a. 
cımnıno.nm imkanı yoktu : 

- Sus Ahmet. bır şev sF.vleme Ba 
na b ı şey sorma! Git, git fakat §U. 

na ('min ol ki, ben masumum. ti<: hi<.' 
bir kabahatim, bir gUnnhım yoktur 
Sana bunu yemin edebilirim. 

O gUnden sonra atrrk hiç kimseyi 
göruıedi. llk bahnı da gelmişti. E\·in 
önündeki çardak mor salknnlP.rla do. 
nandı. Ağaçlar ycşill<'ndi BUlbilller 
ötmeğe ba[iladı. 

Galip efendi gene göründü. Kireç 
ocakları işlcmeğe b:ı.şlamı§tı. Kocası. 

nm avdet zamanı yakınlaşıyordu. Ah! 

Eskisi gibi olsa ne kadar sevinecekti. 
Halb..ıki şimdi o onu korku ile bekli. 
yordu Ba.~ım elcri arasına al!yor: 

- Çıldıracağım. Ne yapmnlı. nasıl 
cevap vermeli?. Ah ke5ke deli olsam 
da bu ıztıraptan kurtulsam. 

Zaten rahatsızlığı da yeniden baş. 
lam!9tt. Başı döniiyor, gözleri kararı. 
yor, manevi ·..ıuhranı da buna inzimam 
edin~e hakikaten bir deliden de farkı 
yoktn . Gözleri yer!ııden fırlamış. evin 
içinde hem dolaşıy:ır hem de kendi 

kendine söyleniyordu: 
- Kocacığım, ben seni aidntmadım. 

Seni, yalnız seni seviyorum fakat 
seni nasıl inandırmalı. Kalbimi açıp 
içini görebilsen bana acırdm. Celiil. 
CeH\l seni kaybetmek istemiyorum. 

Hatice kadın komşulara i1Bvndisi 
yaydı: 

- Efendinin geımcsi yakın. Baka
lun ne olacak! Bizimk' korku kinde. 
Gn.liba gene içMeğe başladı. 

- Allah belasır-I Yersin 1 

O sıralarda küçiJ.k Abdulhıh hasta. 
land:. Çocuk dalına annesinin oda. 
sındct. kilçük bir beşikte yatardı. Feıa. 
ketin sebebi olan, nereden P"eltliğini 
bilemediği bu masumu Şadiye bUyUk 
bi" ~efkatle tedavi (;tti. Ona karşı ne 

kini olabilirdi. Nilıayet her Ş"Ye rağ 1 
men. o da kendi yavrusuydu. Damar. 
larile, ltanile beslenen yavrıısu Nefret 
etmesine imkftn var mıyd1? 

SütU dokunuyor zannile emzirmek 
ten sarfı nazar Ptti , bibron vermeğe 
başladı. Çocuğun h:ıstahı!ı biishiltürı 
arttı. Doktora. haber yolhıdı. 

Remzi Bey civarın yegane doktoru 
idi. Muhakir bir tavırla içeri girdi. Bu 
namussuz kadının Pvine gitmek hk 
hoşuna gitmiyordu. Fakat nt> vapar 
sın meslek irabı!. Soğuk bir eda ile 
sordu: 

salladı Uzun uzun ~orııatıır o1 ~~ . ı' ""ita' 
ladı. Hastalığın ne ~ibi flt ~dı~ 1 

tü, l\aç zamandır dev911l .~ ,ıU 
d"cıııfl Bı=.zı noktalarda durdu, u .

01 
rar ettirdi. Derrıek morarı) «{'' 
luyor gibi oluyor, hntta .bir ; 1 ıU it 
bııyg;r.hğı uzunca cı.ünn~~ rfıı ..4~"1 
netmiş. Sonra sık 51k ıf.tı l;ıı ell 

öyle mi? ı:l'•fl ' ·~ C\ı 
BtJ iz !hatı dinle.-ken b:tk 1~1 ,)(11 ~ ~ 

leşti. (;özlerini gPnç ıcnıi'fl 'ııı~ } ~i ı 
den ı rmıyord4 KaJbindP ıı 0

(ltt 
f . .. h - bııqlll' r dd· 
C'.!ı o:r şup P uyanma~a }{ıl ı 

tığı ounu reddediyordıı fil ~ ~ l 
mcz kı.. . ırrl ~~ to 

Meralr Pdlyo Kan başına cıktı Gnıll'r~ı='"· ~ tı. 
tıkanır gibi oldu. Odı:ıdan dl ) ~ ~ 

- Çocuk için mi? 
- Evet, çok hasta. 

rum. 
İhtıyar adam. müstehzi bir sesle: 
- Diyecek yok. lyi bir annesiniz. 

Demek öldUğünli istemiyorsunuz! 
B~iğe yaklaştı. lğildi baktı: 
- Alkolik annenin yavrusu 
Diye mırıldandı ve sonra Şadiyeye 

hitaben: 
- Küçilğü soyun da iyice bir mu. 

ayen"? edeyim. 
Kadın. kund:ığı açtı, hazırladı. So 

ğuk ı: lmasm diye kap:yı, pt>ncereyi 
kapadı. Remzi Bey de yavruyu iyice 
muayene etti. Kaştan çatıldı. başını 

ladı. Acele ile bir rPc:ete ~e.ı ~ 3, 
geleceğ:ni sövliyerek rıttı ııti, be 

Remzi Bev yaşlı oıme.ld 11ı:Jldl· 
çok tağlam bUnyeli bir sdıı c=tıfffl~ 
deti hayatında böyle ferısln~ t/ ı ~ Sı 

1111 ııı? ' tırlamıyordu. Ona ne o ,.#ı 

laka bu aile faciaı:ıı onu sıı ,,ş' ~ : \ a 
caktı. Sarhoş kadının sı~ltfl ~t!tl ~~ ~ 
Hele F,Uphclendi~i feci cınıı_)e tJ$ ~ ~l 
mali!. Ağır ağır ytiriilll~P° çe f4 ~ 'tıı 
Tcm1z ha,·ayı teneffüs ctt

1
1t J ' 

la.ştıiını hissetti. tJI' 
(DetJaffl' 



haftası 

ediye kazananların 
~~~arını 1 !/azıyoruz 
rısl\tN 36 tarihli bihneceınizin 
it fa.,Df~UN)dur. 

1( boı topu 
:.rinti· &~anan 
'et so~~Yten Üsküdar Bağlarba§ı 
ı r ıs. 

'"& 1( ci·b azanan • "'a 
11llp &ıp Sarnav ş h d 
h aıa tadd . e za ebaşı 
"'~a& esı 115, 
11rıcu:z· n kazanan 
b·ı 1Ya Be 'k 1 ttsi 

1278 
şı taş tramvay depc· 

• 
"' . ... l1i14 .. • 

.... slıtı. ııvı kazananlar 
aqİ!ll 3

1 44 Uncu okul ıı 5 2 - T 
~ • -E • . 
' ?iUıa • Özek Pertevniyal u· 
2s ine· t İstanbul lisesi 803 5 -n 1 okul 22 • 

li 'tanbul lis . 3, 6 - Feridun 
. lpqtt esı 1319 7 - Ferhat 
ı" ıına 1 ' (ltroi'iı n arı altında 4 8 - M 
ıo ., u G" • · 

• Jli Ulbaba sokak Eyüpbey 
~csin~an İstiklal caddesi Turgut 

e, 

9 Şe4ert • • • 
'lı emek l 
~ 'llnif V . cızanan tu 
C llbuı lia cf~ lısesi 31 7, 1 O - Cc-
ctr~Pa csı 1058, ıı - Um.it 

~tap ~a~ Caddesi 3111, 12 - Fc-
Ciiıtı1tut 35 inci okul 348, 13 -

>t11ıa,... lttz lisesi 805 14 - Peri• 
~ ·ı.ıtıto • 
d ~lt 12 1 y Ayanofri caddesi bos-
cııo • s - R • • 

'cltıi •unda b' aııt Beııktaı tram" 
ni t! . ıletçi, 16 - N. Uslu 

lh• Ctıdj 1ıtı ltk Ye caddesi 18, Sühey• 
c t:dif'll:ray hacı Halit sokak 18, 

apı gUlgeçmez mahalle-

' . P~ftl· • • 
17 ..... ' 1>terıc1 •1 ~ ı kazananlar 
llı~kt tcy lt 
e~ S cbJ J5 

1 
litikof Beyoğlu Bul· 

!:~i ~ Ultarı8;Y 8 ..... Kemal GUler Et" 
aıı 1tı ~Seray ~ •o kak 7, 19 - Nihal 
l..ıııı ~ !lıuallj~itçi sokak 25, 20 -
erb,,tfa lis • lrlcktebi 32, 21 - Nu-

-·qc'· Csı 3 
Cdd· 0}' hatbo 60, 22 - Kadri Gün 
h:-a 

111 
.\Utan .Yu sokak 7, 24 - Şe

ı ,0~raca ~Şııhane karakol, 25 -
cı~i 

3
ak ı 2, ır:sırnpa~ pirinçci kaJı• 
• kat Ötkem Fındıklı 

''i'" "' "' • ·llr-kii 
~ bii "k 

ı~ 4 )'il renkli rennini 
ı QZGrıa[ . sırı . ar 

< so aıı Ba1 ... 
sı 1 27 ..... ~ Oglu Maçka Göknar 
lıı~' 28 ..... li elek Elçin kız orta o-
l k 3, 29 akkı Be1ikta1 Emir
Qqıı -ö 
6 • 3o _ tncr Tahtakale Me· 

, 
3
520 31 ..... l'arık Gürgln Kabataş 

~ta: 32 ..... l{ l{cınaı Beşiktaş köprü 
~ coı, 33 · Akoğıu Ahmet Şi§ha-
• Otta - A • ltt okulu 2ırne Aytaç Nipnta· 
~ilh:nut 969

• 34 - Türkan Ti~ 
tbah Paıa cam·· 

~d at 13 .. k u avulusu 28, 
~~ desi g 

3
° c Anadoluhisan utak 

' 3., ' 6 - Gül lı'• ı ..... M seren Gücer 
~tlt qlttıa S · 'l'orhinyan Takıim 
dtr 13, 3g Ultanahrnet 1shakpap 
''? - l\i" tıı~ • 'lO _ unevver Gcdikpaşa 

~da' Sirlcccj 'B~.c~a Güven Laleli, 
18• uyuk istiklal oteli 

• ~ I(· • • 
ı, lfQp k 

1 ~~ ~lltaff azananlar 
vq cı er Erbak S tanlar an Ankara kur-

~ P. 0kuı 77 sokak 5, 42 - Süha 
n "'lct..1c • • 'l3 - ö b ~iti 

1
. gı 38 z abacan An· 
ıg • • 44 - A .. OtJ Csı 371 car Bele Şışlı 

il tf , 45 - A .. . 
ddill 'ti ahınutağ suman Nedım 

t ""adı a Yokuşu 46 - Sa• 
~ rga .. , 
lır · .\lcgr cornertıer sokak 19 

~~ od ha a I<uledibi B" "k H .. , t., • n, 48 uyu en-
~ll ~lti~e 8 k- Rarniha Cemal Ka· 

23 S t!ilttaşot~k 12, 49 - Halide 
)' b

1 

O' l<' larnur nur tanesi so· 
trb uat Sub 

' Cti. aşı Beşiktaş Çan-

" . "' Ue,f • 
er ka lt.ö zananlar 

~ ~t tek cB "'l 

~~ 3 tnaı A. Yog u 42 inci okul 
' • S3 Ysen G d'k • 6 ..... t e 1 paşa Çilavcı 
~ 1, s sınet ı .. rn· b' . • 
l~ fıJ ~ 4 ..... Jaı "'. ır ırıncı beyler 
~..._İıı &qbo1 l> c Dıvanyolu 124, 55 

Melih Akbıyık Hamam sokak 34, 59 -
İsmet Serim Galatasaray, 60 - Şevki 

Galatasaray Ortaköy ihzari 1157, 61 -
'Ullı:ü Arman Samatya §imendifer cad
desi 45, 62 - Vedia 20 inci okul 200, 
63 - Türkan DoğanQğlu Alay köşkü 
caddesi 1111, 64 - Umut Cemil Cağal
oğlu Hitaliahmer caddesi 1, 65 - Cahit 
Davutpa~ orta okul 84, 

• • • 
Mürekkep kazananlar 

66 - Fikret Yalçın Kandilli nüfus 
müdürü oğlu, 67 - Raşit Erkaltan Sa• 
raçhane şekerci sokak 5, 68 - F, Özgü· 
rcl kız lisesi 890, 69 - S. Tanser Sul• 
tanahmet İshakpaşa caddesi 29, 70 -
Melahat Demir kız lisesi 819, 71 - Fat• 
ma eBşiktaş Muradiye göknar c:okak 11. 
72 - Havva Arar Küçükpazar değir
men sokak 10, 73 - Edip Altıner Fcnt':r 
74 - Rıza Ünay btanbul lisesi 1399. 
75 - Ahmet Hami Pertevniyal lisesi 
340, 76 - alim Aksan Şi§hane karakol, 
77 - Hacer Ergüder kız orta okulu 
435, 98 - Malike kız muallim mektebi 
345, 79 - Vahan ZaTtaryan Heybeliada 
80 - Halil İbrahim Gelenbevl orta <1' 

kulu. 
• • • 

Karpo.tala kazananlar 

'Oaıatas:ngaltı lisesi 513, 56 -

ltc~bcJi~y lis~si 1587, 57 -
~ Brıstol oteli, 58 -

81 - Behiye Kanmaz Aksaray haci 
Halit aobk 18, 82 - Ara Papagil Har· 
biye mektebi Iı:arıııı 17. 83 - Müyesser 
Coıkun Pendik Bağdat caddesi 235, 84 
- Esat Kirman 42 inci okul 652, 85 -
Pantazi lrurtuluı kuyularbaıı ıokak 25, 
86 - D. Zamboğlu Beyoğlu ycniyol 
Aleksandridis ap. 10, 8 7- Orhan pos· 
ta nakliye memuru. 88'- Avni Aral 
Beykoz kundura fabrikas~. 89 - Suna 
Beşiktaı Sivaslı çıkmazı 1, 90 - Sel!mi 
Bengi Vefa liseai 667, 91 - Bülcnd 
varol Boyacıköy 115, 92 - aba Suner 
Malatya 29, 93 - Hristo kurtuluı boz
kurt caddesi 223, 94 - Suat Bozdağ E9 
dimekapı meydancık sokak 35, 95 -
Zehra Arat Ankara maliye vekaleti ta· 
kip kaleminde, 96 - Emine Sezgin Ka• 
dıköy keresteciler sokak 21, 97 - Z. 
Sağcalı Paşabahçe Fahreddin yalısında, 
98 - Şakir Turgut İzmir sahil sıhhiye 
memurlarından Raif oğlu, 99 - Nazan 
Hoca Ali sokak tramvay han 1, 100 -
Naciye Cağaloğlu tasvir ıokak 8, 101 -

Kenan 193, 102 - Cahit Olcay Pertev· 
niyal lisesi 195, 103 - Sabahat kız lise· 
sinden 195, 104 - Halet kumkapı kul
luk sokak 29, 105 - Saime İnönü orta" 
okul 6, 106 - Jozefin keJİJ oğlu Kadı
köy Ali Suavi sokak 17, 1O7 - İsmail 
Türgay hayriye lisesi 384, 1D8 - Vahe 
Azad Pangaltı çayır sokak 46, 109 -

Necmiye tnönü kız orta okulu 333, 110 
- Taceddin Artunkol Bay Kamil ap. 
111 - Rabia Yavuz Saraçhane Serezli 
sokak 4, 112 - Berç Çağlı Samatya 
Milli müdafaa caddesi 52, 113 - Mu• 
zaffer Bahçekapt taş han yanında 211 
114 - Mükerrem Sirkeci Tayahatun 
sokak 42, 115 - Onnik Erman Bezci• 
yan okulu 234, 116 - Bedia Kinşan Ba· 
lat Lonca Ebe sokak 6, 117 - Bedi Ge
lenebvi orta okul 3/ A, 118 - Selamed• 
din 27 inci okul 44, 119 - Eda istiklal 
lisesi 283ğ, 120 - Mehmet tnönU erta 
okulu 87, 121 - Naime Sarışın Beyoğlu 
2 inci noter daktilosu, 122 - Anjel 
Kebir Mollaaşkı demirci sokak ıs, E· 
dip özgügür ticaret lisesi, 123 - ihsan 
İnönü ilk okul 282, 124 - İsmet Gün· 
ger Kadıköy Çanakkale sokak 17, 125 
- Nikola Paynikolof İtalyan lisesi 257, 
126 - Mes'ut özekke ilk okul 248, 127 
- S. Esmer 486, 128 - Kemal özkan 
İstanbul ÇiÇçekpazar 18, 129 - İbra·' 
him Akıskaboğlu :&eşiktaş yıldız sokak 
36, 130 - Nüzhet Türkan Edirnekapı 
20 inci okul 167, 131 - Burhan Sezer 
İstanbul lisesi 1761, 132 - Hamdi Atti 
la Tophane karabaı Fahreddin sokak 8, 
133 - Macide 44 üncü okul 389, 134 -
Mşkerrcm Nuri UskUdar kaptanpaşa 

toprak sokak 5, 135 - Şadan Evcrmik 
19 uncu okul 233, 136 - Ulvi Arseven 
Topkapr kürkçübaşt sokak 6, 137 -
F.chmi Fatih Çırçır fenerli sokak 22, 
138 - N. Tartan Feriköy ikinci barut• 

Bir küp 
altın 

dolusu 
dolar 

Bulan 
felaket 

Amerikah 
getirdr 

aileye saadet • 
yerıne 

'· f .~ •. Amn mcsh,"iıklit aleni milzr.ıyedc ile satılırken. 

Nevyorktan yazıl1yor: · ,.. 
Geçen hafta Baltimor §ehrl sulh 

ceza. mahkemesinde genç Teodor J ons, 
gayri muayyen bir milddet için erkek 
çocuklar islahhanesinde kalmağa mah. 
kfun edilmiştir. 

Bu mahkfuniyet karan mesud bir 
ailenin talih edilen devlet kuşunun 
başlarına konmasile bir buçuk sene 
gibi az bir zamanda nasıl darına dağın 
olduğunu isbat etmiştir. 

F..ski zaman roman yazıcıları Jon! 
ailesinin başına gelP.nleri duyunca he. 
men paçaları sıva.yarak acıklı bir ro. 
ma.n yazarlar ve adma (Sefaletten sa. 
adete) yahud (Yoksulluktan zenginli. 
ğe ve betbahtlığa} derlerdi. Sonunda 
kıssadan hisse diye ahllki bir düstur 
illve edecekleri bir romana böyle bir 
ad koymakla hiç yanılmamış oıurlardı. 

Çünkü Jons ailesinin, kendi kilar
larında buldukları bir küp rlolmm altın 
bu zavallıların yaşamalarındaki sulh 
ve saadeti perişan etmiştir. 

Talih kwıu1 daha doğrusu uğur
suzluk, bu ailenin başına 1934 senesi 
yaz mevsiminde konmuştur. AUenin 
on beş yaşındaki oğlu Tcodor, srka. 
daşı Henri Grov ile birlikte ellerinde 
kazma ve kürek, evin zemin katında 
kilan her hangi bir iş için kazmağa 
başla.mışlardı. Teodorun kazması sert 
bir cisme çarptı. Heyecanla arkadaşı 
Henriye bağırdı. Antika bir madalya 
buldı.ığunu sanmıştı. Arkadaşı gelip 
de yuvarlak peyi muayene edine(' hay. 
kırdı: 

- Madalya mı? Ne diyorsun be, bu 
halis para!. 

Her iki çocuk da diz çökerek elle. 
rind~n geldiği ve güçlerinin yettiği 
kada.L' çabuk kazmağa başladılar. Çu
kurd..ı. her avuç dolusu toprağın içinde 
bir kaç eski altın çıkıyordu. Nihayet 
ortaya küçük bir küp çıktı. İçi ça. 
murlbnmış altın sikke ile dolu idi. 

Çocuklar parayı sayınağa koyuldu. 
lar, fakat çabuk vaz geçtiler. Çok 
heyecanlanmışlardı. önlerinde çocuk 
larm değil, yaşını başını almış her. 
keşin rüyalarını gerçekleştirecek ka. 
dar bityük bir servet vardı. 

çular sokak 6, 139 - Necdet Suat Be" 
şiktaş şair Nedim caddesi Afacan sokak 
6, 140 - Necla Şehremini tatlıpınar cad 
desi 19, 141 - Muzaffer Tunç 29 uncu 
okul 21, 142 - Semiha Erenköy 4 üncü 
okul 50, 143 - Ahmet Sarıgüzcl Kasım 
paşa bahriye caddesi bostan sokak 1, 
144 - Nimet Üsküdar şeyh camii karga 
zarif sokak 2, 145 - Necla Kansu Ba" 
k·rköy 1 inci okul 180, 146 - İsmail Öz 
gü, Beşiktaş köyiçi caddesi 25, 147 -
Jan bıçakçı Beyoğlu Rum katolik mek 
tebi 107, 148 - Şakc Arnavutköy 90, 
149 - Zeki özkan Tophane Uyas paşa 
kur.u sebil sokak 35. 151 - Reşat Gazi 
osmanpaşa orta okulu 760, 152 - M~ 

ddiyeköyü eski osmanlr soka k26, 
153 - Cevat Şenol Sultanahmet Can• 
kurtaran sokak 82, 154 - Nermin Kar·ı 
tal 234, 

Henrlnin eniştesi, çocuklara para 1 
tarı ~izlemeleı ini \'e kımseye hiç biı 
şey söylemcmelerb i tavsiye c:ti. Fa 
kat ıki çocuk gidip meseleyi bulun. 
dukları nahiyenin .nüdür\ine anlatmn 
ğı daha muvafık bt.ldular. 

Bulunan paraların yeknu 12,000 
parçı olup birlik, \ki burukluk. beş. 

lik, onluk \'e yirmilik c;ok nadir altın 
dolardı. Fakat antilrn oMuklnrı icirı 

kıym~tleri çok artmıştı. 
Nahiye mtidiirü mcsekyi m'lhke 

meye ha\'ale etti Hfıkim de bUtün al. 
tının aleni mü1.ayı>dc ile satıldıktar 

$Onr ı paranın iki c;oruk arasmdn varı 
yarıy<.ı p:ıylnşılmasma J·r.rar ''erdi. 
Müz::ı.yede şimdiki p'lra ile10,000 dola. 
rı buldu. 

Meselenin burayn kad:ır olfm gelişi 
gayet tabii oldu. 

Fakat ele rara gec:tikten sonra Ma 
da.m Jons birdenbire evlenmeğe karar 
verdi. Bunca yıldır rektiği dı..lluk ar. 
tık canına tak etmişti. Koca olarak 
~ti~i adam Filip Rummel adında es. 
ki bir askerdi. 

Çok geçmeden Teodor. aynı mah. 
zende içi altın dolu bir kavanoz daha 
buldu. Bu da alem müzayedede 5000 
dolar daha getirdi 

Paranın insana ya <;ok iyi. yahııd 

da çok kötü bır arkadaş olacağına da. 

811n lan bir bııçu1: sene cvve1 Teodur 
1 

parayı bulduğu giln 

ir bir atalar sözü vardır. Genç Teodo
run ynptığı şımarıklıklar bu sözün ne· 
kadar doğru olduğunu isbat etmiştir. 

Çocuk israfile bütün şehirde t\l. 
kenmez bir dedi kodu mevzuu teşkil 
ettiği gibi, aldığı otomobil yüzünden 
kaç defalar ş,kfLyetlere sebep olmuş
tur. Çünkü işi gUcü şehrin seyrüsefer 
nizanılarma aykırı giderek para ceza. 
sı vermek ve t'liılemin genç kızlannı 
gece yarılarına kad:ır otomobil safa!a. 
rma rıkarmaktı. Hulasa para, Jons 
ailesine saadet değH sonsuz rahat. 
sızlıklar vermiştir Bakın çocuf'lın 
ih·ey babası :ıe d'yor: 

"')aranın kilflrd'l buluı,duğu gUn. 
dcnb .. ri başımıza grlmedik bela kat. 
r:ıadı Bizden para sızdırmak için 
ne tehditler yapılmadı . 

S0kakta iki defa Teodoru dağa 

kaldırmağa uğraştılar. Bir defasında 
hırsular eviı•:ıizc girerek 3865 dolar 
para çaldılar. Bu paranın 75V dolan 
benin. bütün hayatım mücMetin<"e ık. 

ti~ad edebilc!ığim ta~arrufatımdı 

Şımdi de çocuğumuz kim bilir bir 
daha ne vakit çıkmak Ü7t'rc bir ıslah. 
hanı>\"C kapatılmıştır ... 

Teodor hak:ndn kız bahalarmın yap_ 
lığı müteaddit ş'kiı\•etler ve c:"'Tüse. 
fer 1dart'sinin \"Prdiği rnporlar ~ulh 

hi'ıkinıinin bu kararına sebep olmuş
tur. 
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1 . KUMBARA DESTEKTİR 
~ 

iş Bankasıl!_J_f!,_ '!._u!D_barıa!arıını almak!a, 1 

Nasır ilfı.cı bütün dünyaca tanınmış 
ur. En eski nasırları bile kökünden 
çıkarır. 

lNGtLlZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

yalnız para biriktirmiş olmaz, l==-

a~nı zamanda: -----------e: 

Holiv.ut 1 Taliinizi de den emişi 
olursunuz. Istanbul Magazin 

- Jş Bankası asgari 25 lira mevduatı 1 
bulunan hGt11D kumbara sahiplerine § 

senede 'Z defa kur'a çekerek ti 

htanbul Magdzinin 11 inci sa

yısı mühim yenilik ile ay başında 
çok :..engin olarak çıkacaktır. Bü· 
tün resiınler renklidir. Bekleyiniz 
ve mutlaka gözden geçiriniz. 

lzmır: Melimed Alinı Şen Ocak, tsatdurak 61 Ne,. 
Ankara: Ali Tünıen. Tütüncü TathaIJ 
Bursa: Nurettin Neşet, Saatçi Uzunçar~ı 126 

Fotoğraf amatörleri~ 
Muvaffak olacağınız ucuz ve son siste"' 
nalar Weiia markasını taşıyan nıakina 

Türkiye vekili : Foto Sürey,ya, Bey,oğbı 
Başka hiç bir yerde şubesi yokfur. 

Senelik muhammen kirası 40 lira olan Samatyada ti 
mahallesinin deniz kenarı sokağında 180 metre murabb•L 
tarihinden itibaren 937, 1938, 1939 seneleri mayıs sonuıı• ~ 
ya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur:. ŞartnaJS' 
müdürlüğünde görülür istekli olanlar 3 liralık muvakkat t .. 
buz veya mektubile beraber. 22 Tem:muz 936 çarşamba güıı" 
daimi encümende bulumnalırur. (8.) (3837) 

Kilo 
25000 Hakimiyeti milliye p 
50000 Dumlupınar / 
Dumlupınar ve Hikimiyetimilliye mektebin~ 31 ~ 

ne kadar lüzumu olan ekmek kap&iı zarfla eksiltmeye ~ 
Bir kilo ekmeğe 11 kuruı 50 santim fiat tahmin olunaı 
me 20/7/ 936 pazartesi günü saat 16 da daimi encümen~~ 
trr. Şartnamesi levazım müdürlüğünden parasız alınıt 1 .. 

lar 2490 No. lu kanunun tayin ettiği veıika ve hizasmda ~ 
vakkat teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarıtl ti 
!arını yukarda yazılı günde saat 15 te kadar daimi encijıl'e 
lidir. (3752) (İ) 

V~ •• ?or'.000 Lira miikif afi İ~ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
- · 'J Müiifatların 10,000 Lirası her; sene 

1 Nisan ve 1 Teırinievvel tarihlerinde kur'a 1 AK T ı F 
111711936 vaziyeti 

PASıF 

ek!J'.- iL.. ·ı •~ _...ı:: B ·k· k ·d · h ~ Ka•a: 
Ç • • ıa::re& Velll meKb:wr: U J l. e~ enın ~r fi§ Altın safi kilogram 17.079,0251L24:.023.014. 72 
bırınde 5000 lıra, ıu ıel'Ulde levzı edılmektedır. 

1
~ Banknot. • , , , " I3.S40.779. -

Ufakhk • , , , 1 • .. 1.076.37 I.58 ~8 640.165 30 

~i.rin~iye 1000 Lira 1 Dahildeki Muhabirler> Deruhte edilen evrakı naktiy~ L 1 58.748.~"3.-

Lira 

Sermaye ................... - ..................................... . 
İhtiyat akçesi .................... - ................................... . 

1 edavUldekl Baaknotlar: 

ıkincıye 250 - Kanunun 6 ve 8 inci madde " -== Türk lirası • , • , 1 1:. .606 802.06 606 802.06 

00 1000 s .. terine tevfikan bazine tarafın-10 kişiye l yüzer Ll•adan n i hariçteki Muhabirler, dan vaki tcdiyat. 

20 '' 50 ellişer " 1000 " ~ Altın Safi ~~ogr~ 4 398,2~ · ı 6. 186.482 30 Deruhte edilen evrakı naktiye. 
• ~ Altına tahvılıkabil Serbest dovız- • b k'yesi 

1750 ~ a 1 •• 17 5 10 Onar H s ler. 358 472 55 I Karıılrğı tamamen altın olarak 
" " es Diğer dövizler ve borçlu kiliring t tedavWe üıveten vazedilen ı 

12QM.61 ,!.;. 

146.68,) 952.-

ı6~ 
16 000 00'!-,. I~ Ceman 207 kişiye 5000 e·bakiyeleri. • • • • ı 10.2:32.943.35 1077789820 " ı Hazine TahvllferJ: TUrk Urası Mevduatı ·····--

ikişer bin liralıklar: 1 ;;~~~·~·:::,·~,;·:::~kısa14856ı-' 
g;.: delerıne tevfıkan Hazıne taraıl 

Diğer beş keşiden in her tirinde yal-~ rınaan vaki tediyat. ... 12·0646tt.- 146.683952.-

- nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor. Bu ~jSenedat CUzdanı. 
keşideler her sene Şubat, Haziran,I~ H.azine bonoları. • • ·ı L. 2673.625 -
Temmuz, Eylül ve birinci Kanun ay- •Tıcart senetler· • • • •. 84744882~ tt.148.113.23 

ıarının ilk günleri yapılmak1:adır. ~ E•ham ve Tahvilat CUzdanı: 

·~i:raınııın~~ının mıııın:mıın ınınınmr~ıııııııınıı~~ımııooınıııooımmmnı~ooımmmımınımnııı moom ımooımı w~v "'{~;:~e::!~.~~e::~~m na:~ 34 067. ı 46 83 '31-----• Dün ve Yarın ne~, i9atı tahvilat itibari kıymetle 
• • •• • • ~ Serbest Esham ve Tahvilat - 4. T 7::l.2~.18 38.240.38! O! 

50 kıtap koc~ bir kutuphane i Avansı,.., 
t e Ş k ı I ede f Altın ve döviz üzerine avans • 33 606.30 

1 Tahvilat ürerine avans. . t ı\Q2fi.Q4.~ 79 16 960 !'i50 09 
Bu mühi,pı eıerleri 8 litcl pefİn ~ermek ve heı ay 3 lira öce· 

melde elde etmek mümk5!idür. tik serilere abone olaınlar ye

ni çıkanları da bedellerini talnh.e öd"!yerek alabilirler. 

1 

'H· d • ısse < rıar· ............................................. _ ..... . 

Yek On 

4500000 -
4 581252 44 

278 145 114~3 

Döviz Taahh Udab 
!Altına tahvili kabil dövizler't 4 03? 497.77 
Diğer dCSviıler ve alacaklı ki· ıt • 
liring bakiyeleri . , .. 21244.911~ 9' 
Muhlelff -······················-·······················-···-

L 1.tanbul - AnlMra Cadclai - V AK/1 K.ülüphaneıine 
_ müracaat eıliıtG 

rluhte:il ~ 
YekOfl 

1 
2 Mart 15~S tarlhfnd~n ittbare~, 1 

Cskonto haddi )liZde S 1·2 - Altın L~eı.ne avans yll• 
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Sabah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat saf 
Ve s · ' evunli hır· t G'' d" tekr en. un uz 

ar pudralanıruya ha
cet y 1- 1 o... şte · hava1andınl-
ınr ' 

Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızllğı defeder 

IŞIKLI 

NEO N 
REKLAMLARI 

Ucuz ve taksntne 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

Türkiye Ziraat Bankası 
Müf et fiş namzetliği ve Şı 

namzetliği müsabaka 
imtihanı 

Türkiye Ziraat Ban l<asından : 
ş Yeni Tokalon pudrası-

~rn garanti muhassenatı 
1 Unlardır. Bu cazip hava
~ndırnıa usulü, Parisli bir 
u:Yag:rin keşfidir. Bu 

1 l daıresinde havası top 
andınlrnış yegane hafif 

PUdradır. Şimdiye kadar 
~arıan pudralardan on 
fi; ~ daha saf ve daha ha
Pu tır. Bu usul, Tokal on 
k drasınm istihzannda 
~ Ul!anıırnaktadır. İşte bu
•ıtın .. 
Plld ıçındir ki, Tokalon 
~ rasr, daha muntazam 
~ daha mükemmel bir 
h ~da yapışrr cildi hemen 
eıtıen görünmez bir güzel 

lik tat~ ... ası ile kaplaı ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şekliııi 

vermeden kalın adi pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya .. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi- · 
yecek, belki rüzgar, yağ 
murun ve terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
cektir. 

Yemeklerden birer saat sonra alınır. 
sa HAZIMSIZLICa, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız· 
lık ve kokuyu izale eder. HOROS ma.r. 
kalı ambalajına dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza de
posu, Y enipostane arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. 

::::::r.ı::;mm• H ?% 

ll Satılık kAglr konka 1 r • 
=ıı Nuruosmaniyede Şeref sokağın p 

.! da 40--42 numaralı kagir konak 1 

1 
ehven şartlarla satılıktır. BoğazaH 
ve Halice fevkalade manzara, yirmili: 
oda ve bUyilk bahçe. İstiyenlerin 
Nunıosmaniyede bakkal Hafız 

B Nuriye mtlracaatlan. 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösteril 
muvaff akiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş na 
ve tef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal bilgiler " 
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve lktısat okulasından veyahut 
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Z 
bankalnnda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları 
lerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacak! 

4 - Müfettİ§ namzetlerine "140,, ve tef namzetlerine" 
lira aylık verilir. 

Müfettit namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfet 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müf etti 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük serviılerind 
httırılacak olan tef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - İmtihan programile sair tartları gösteren matb 
J\nka:ra, lıtanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edile ----==.---:--

l\toda Banyoları 
llll ~ 

ff ............ =------.......... . .................... _ .................. ·----·-·-
.. Diş hekimi ~ 

ii Ratip Türkoğlu ·ı·= 

6 - İstekliler, arandan belgeleri bir mektupla en son 2 
936 pazartesi günü akf&Jllma kadar "Ankara Ziraat bankas 
tit heyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile 
caat etmif bulunmalıdırlar. (3967) H 

lle levkalAde. Duhuliye -10 -kuruş il Ankara caddesi Meserret 1 
u~::::!~::~~34:·· numrara (88) 

524 .......... F"AUS'TA 

dar bir mesafe kalmı§h. Önündeki 

daire o kadar ufalmıttı ki, herifler 

~trafında üç aıra teJkil etmitlerdi. 
l>ardayan hemen aklım bqma ala 

tak diitünmeğe batladı. Bu sırada 
du"arların arkasından ölülere oku. 
~n Di Profündis duası okunma

:a., Çanlar, cenaze ip.reli vermeğe 
aşladr. Aadeta F austa Pardayam 

öJrn .. 
Uf ıayarak bu duaları okutu-

l'ordu. 

l>ardayanın artık ne ileri ne ge
ti adını atacak bir yeri kalmamı§· 
tr. Önu" d .. ·1"h k n e uç sıra sı a §Or, ar a. 
•tnda o korkunç delik vardı. 
"\' Sö\'alye hemen hançerini çekti. 

ere eğildi. Birdenbire doğrularak 
-lıldr. Herifler ayaklarının dibin
de '\'ah§i bir hayvan varını§ gibi 
ltçraddar. Birçoğu yere yuvarlan-
dı. l>ard b l .. w .. 1 · d ayan un arı ne gogus erın 

en ne de yüzlerinden vurarak ya. 
ta.laya- w l ld w • . "Auıyacagını an amış o ugu 
ıçın k 

arınlarını de§meğe kalkış-
trnı!tı Ş" 1 f · ova ye açılan aralıktan fır-
da.Yarak ıalonun bir köşesine atıl-

ı. Öhurlerinin arasında bir karı
!tldık ld b· 0 u bu sırada papasların 
L ır ağı:ı:dan okudukları duadan 
atka bir şey duyulmıyordu. 
Fa.ustanın adamları daha doğru. 

ıu celi" 1 at arı korkmuşlardı. Fakat 
~lerinden birin, herhalde kuman-

danları, bir ıey söyledi. Herifler 
dörder beter kitilik kümeler tqıkil 
ederek Pardayana hücum ettiler. 

Pardayan, kapana tutulm.Uf bir 

canavar gibi korkuyla etrafına ha· 
kındı. Başı ate§ler İçindeyidi. Şid. 

detle nefes aldı ve derhal kılıcını 

kınına sokarak duvarda asılı bul. 

duğu bir matrakı eline aldı. 

Bu salon idam salonu idi. Mu. 

kaddes mahkemenin mahkUmları 

burada öldürülürlerdi. 

Onun için duvarın ötesinde beri
sinde cellatlığa ait aletler görünü. 

yordu. Bir tarafta ip demetleri, 

öbür tarafta kafa kırmak için mat· 

raklar, ha§ kesmek için baltalar, 
yataganlar göze çarpıyordu. 

Pardayanın bunların arasından 

aldığı bir matraktı. Gayet iri bir 

demir parçasının etrafı kirpi gibi 
sivri dikenlerle dolu, sapı uzun ve 

cilali denecek bir tahta ile kaplı 

idi. Katil alayı yeni bir manevraya 

başlamışlar kılıçlarını uzatarak 

yekpare bir kütle halinde Parda. 

yanın üzerine saldırdılar. Şövalye 
hemen: 

- Durmağa lüzum yok, yoksa 

maholurum. dedi. Elindeki matra

kı kaldırdı. ilk rastladığı herifin 

kafasına indirdi. 
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gergin hatlarını bütün vücudunda dayan kılıcına dayanmış, eski va
bisaettiği bu kadının, Faustamn ziyetini bozmıyordu. Yavaş yavaş 

gözlerine dikmişti. gözden kaybolmakta olan §U VÜ· 

Pardayan onun pusesini aldı, fa. cudu, ondan hakikaten üsnomal 
kat geri vermedi.. Pardayan ölen bir ahenkle yükselen sözleri, ken

karısı L'oizi seviyordu. Ve ıon ne- dinden geçmiı -bir halde görüyor 
fesine kadar da sevecek, ona sadık ve duyuyordu. Şövalye birdenbire 

kalacaktı. bir hıçkırık sesi duyar gibi oldu. 

Pardayanı göğsünde bir daha Fausta ağlıyordu. Aynı ses tunları 

bütün atkı, bütün zevki ve bütün söylem.eğe başladı: 

ıehvetile delice sıktıktan ıonra, - Sen, timdiye kadar kimıeyk 
F auıtanın Şövalyenin boynunda sevmemi§ olan birisi tarafından se
duran kolları gev!Cdi. Geri çekil- viliyorsun. Bu elmas kalp şimdiye 

di. Fakat geriye doğru attığı her kadar en yüksek idealler için çar 

adımda demin pek sevimli bir hı- parken bir anda senin hayalinle 

dın halini almış olan Fau.ata, Jaha- doldu. Saf ve mağrur bakire seni 
ne ve muhtetem bir tavır alıyordu. severek zillete uğradı. Benim kim-

Taıın salonun öbür ba§ına gidip seyi aevmemekliğim lazımdır. Eğe 
gözden kaybolmak üzereyken dur. birisini seversem mutlaka o sevdi 

du. Dudakları kımıldandı. Ses Şö- ğim ölmelidir. Pardayan, seni 
valyenin kulağına, pek uzaklar- için ağlıyor fakat seni öldürüyo .. 

danmış gibi geliyordu. Bu ses san- nım. Madem ki, ıen birini, bir ölü 

ki yerin altından çıkıyor, yahut yü seviyor, atkın ve sadakatin neı 
gökten yere iniyordu. olduğunu biliyorsun o halde beni 

Genç kadının söyledikleri fUD· anlarsın sanırım. Mademki düıün 
lardı: celerime bir ikinci şahı.s daha gir 

- Pardayan öleceksin! Fakat di, benim kendi sırrımın hakim 
yoluma dikilerek bütün planlarımı kalmam için o vücudun ölmesi 
altüst ettikten sonra, işlerimi boz. yalnız hayalinin orada yatamas 
duğun, Viyolettayı elimden kaçır- lazımdır. O zaman ben de ıizin gi 
dığın, beni mağlup ettiğin için de- bi bir ölüyü sevmiı olurum. Parda 

ğil... Seni sevdiğim için öleceksin! yan, Faustanm pusesini aldın, fa 
Fausta biran kadar ıuatu. Par- kat bu öpücük bir aık öpücüğü ol 



Mikinin Kanguru 
Boksör 

Taksim Bahçesinde 

Yerli Mallar Sergisinde 

YEDiKULE GAZHANESiNiN 
PA ViYONUNU GEZiNiZ 

p ~üçü!' Çiftlik· Parkınd<' 

MUNIR NURETTI 
Ve 

DAKİK.ZARİF 
VE 

SAGl'\M 

LSVİÇRE . 

Arkadaşları 
Fahire 

Refik 
Art 

Her hafta S A L 1 - P E R Ş E M B E - P A Z A 
Gttnlerl Akşamları 

devam edeceklerdir. Telefon 419 

MAMULATI 
Htnl'Enot ARAYıNız 

FlAfı UCUZ 

Acele satılık gayet 

tşlek gazino 

Taksim Bahçesinde 

Yerli Mallar Sergisinde 
Elektrik Şirketin 

Müracaat: Sirkeci Bahri Sefit 

oteli Ali beye. Paviyonunu gezin 
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malda beraber bir ölüm müjdeciıi

dir. 
Bunları ıöyledld.en .onra F aus

ta kıvrıla kıvrıla büsbütün gözden 

kayboldu. Pardayan fU kadının bü. 

bilmiyordu. Birdenbire Rosetin an

lattığı hikayeyi hatnlayarak göz. 

lerini tavana dikti. Orada adam 

asamağa yarayacak bir feY göre~ 

ımed.i. 

yülü sözlerinden bir parça mütees- - Fakat her ne olursa olsun, 

sir olımqaa da uzun müddet kendi- buradan çdmnalıyıın. dedi. Bu ae. 

sini toparlamamak adeti olmadığı fer odanın öbür ucuna Faustanm 
için omuzlannı silkerek kıhcmı arkaamda kaybolduğu halıya doğ. 

yokladı: nı yürüdü. Halıyı kaldJTdı. Bir ko.. 

- Ölmek! Evet, madam Fauıta ridor göründü. Bu koridorun nere. 

böyle dedi. Fakat onun demesile ye çıktığını Şövalye bilmiyordu. 

benim ölmem lazım gelmez ya?.. Fakat korkunun baılangıcı olan 

Böyle tehlikelere kaçkere gerek yal bir ürperti vücudunu dolaştı: 

uz başıma, gerek yanmıda ölen ha- - Adam sende .• Şu büyücü ka

bam bulunduğu halde atıldım. Hiç rının istediği olacak diye bu tilki 

birisinde postu kaptırmadım da kapanında tıkılıp kalacak değilim 
neden timdi buna muvaffak_olaımı- ya!.. Haydi bakalım, ileri! .• 

cak mıımı? Kendi kendine bu kumandanyr 

Odanrn mutlak sessizliği Parda- verdikten ~onra uzun ve sağlam 

yana gitgide tesir ediyordu. Şimdi adımlarla ilerliyerek boş bir salo· 
elinde olmıyarak acaba nasıl bir na girdi. Hemen girdiği kapının 

ölümle idama mahkiim bulunduğu. arkasından kapandığını ve ileri

nu düıünüyordu. den başka bir kapının açıldığını 

Pardayan gözleri etrafta, kulak. gördü. 

• ları kirişte, ağır ağır evvelce gir

mi, olduğu kapının bulunduğu ta

rafa doğru yürüdü. 

Orası kapalıydı. Hatta kilit ve 

anahtar yeri bile görünmiyordu. 

Mutlaka hususi bir tertibatla ka

pablmıfb. Şövalye iıe bu tertibatı 

Pardayan: 

- Demek şu kapıdan geçecek. 

mişim, Geçeyim bakalmı ne ola
cak. 

Böylece Şövalye biribiri peşin

den birçok salonlardan geçti. Gir

diği yerlerde müthiş bir sessizlik 
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büküm sürüyordu. Yalnız gizli bir rı hazin hazin akıyordu. 

el önünde bir kapı açıyor ve arka- Burası vaktile Metr Klodun d 

smdaki kapıyı kapıyordu. Şövalye girmit olduğu idam salon·uydu. 

etrafında gördüğü kıymetli eşyala- Pardayan etrafına bakındı. Ç 
ra dikkat ebniyordu, durmadan ka.cak hiçbir yer yoktu. Girdiği k 

ilerliyordu. Taht salonunu da geç- pıda evvelkileri gibi kapanmıştı. B 

ti. Fakat bu yalnızlık onda gitgide anda kö,elerden birine sığınara 
tuhaf bir duygu uyandırıyordu. orada kendisini müdafaa etme 
Kılıcı elinde olduğu halde: aklına geldi. Fakat bir zil ses 

: - Deınek herkes benden kor- duydu ve hemen duvarların kena 
kuyor ... diye bağırarak koşuyor· rındaki silahlıların hareket ettikl 

du. Hakikatte ise korkan yalnız rini gördü. Bunlar yavaı yavaş or• 

kendisi idi. tadaki deliğe doğnı ilerliyorlardı. 
Birkaç odayı geçtikten sonra • Pardayan için iki ihtimal vard 

çıplak du'V'arlı bir daireye girdi. Ya bunların kılıçları altında ca 

Burası hakikaten bir darağacı ka· vennek, yahut ortadaki deliğe yu 

dar korku veren bir yerdi. varlanmak .. Pardayan hemen kıh 
Pardayan orada bir takını adam cım bunlardan birine, sonra bi 

lar, haki.ki adamlar görerek içi ra· ikisine havale etti. Kılıcı isabet et 
hatladı. Uzun bir nefes aldıktan tirdiğine emindi. Fakat hiçbiri dü 
sonra: memitti. Zırhlı olduklanna kara 

- Şu boş odalarda ne kadar vererek birkaç tanesinin yüzün 

korkmuştum! dedi ve müdafaa va- isabet ettirdi. Yine bir şey olma 
ziyeti aldı. dı. O zaman tüyleri ürperdi ve bi 

Fakat asıl burada korkmalı idi. raz dikkat edince bu adamlarııı 

Karşısında otuz kişi kadar vardı. yüzlerinin d: maskeli olduğun 

Her birinin elinde kılıç ve hançer farketti. ihtimal ki birer makincy• 

bulunuyordu. Salonun duvar keı diler. Şövalyenin elindeki kılıçla: 

narlan boyunca dizilmiş, sessizce bunlarla baş etmesi imkamızdı. 

duruyor, ortada ise gayet geniş ve Birdenbire dairenin küçülmü! 

t~kerlek bir delik görünüyordu. Bu olduğunu gördü. Bir canavar ağzı 

deliğin altından Sen nehrinin sula- gibi açık duran deliğe üç adım ka· 


