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Dtın bir temenni mahiyetinde ileri 

'4~~ ediyoruz 
•cı 11 - &"ele beş devlet: t:arafından t:asdlk 
Q~~:r edilmez meriyete geçecek. Bo-

&rı derhal işgal etmemiz için ise 
&Yrı bir protokol hazırlandı 

?.tontrcs 
~tltai Ya ' l 7 - Yeni Boğazlar muka• TJirk askerleri Boğazların Lozan mua· 
~le. ~n labah murahhaslara dağıtı• hedesile askerlikten tecrit edilmiJ mın· 
Ptlacakt a merasimi pazartesi günü ya• takasını imzayı müteakip merasimle iş· 
ka be! ~r. Mukavele, Türkiyeden bar gal edecektir. 
dcrhaı evlet tarafından tasdik edilince 

b tncr'iy t Boğazlar konferansı, teknik komite• 
cıoıı:azı e mevkiine girecektir. 

P & ar de hazırlanmakta olan arzumuza uygun 
rotokoı mukavelesinden ayn bir 

bztarın mucibince Türkiye derhal BO"' mukavele metnini .son defa görüşmek 
tahkimine başlıyabilecck ve (Devamı 4 üncüde) 

"il Rey vatan için,, teşkHA.tmın yaptığı 

Berlin menbalarına göre: 

lngiliz Kralına dün 
atılan kurşun 

Troçki taraftarlarının Bolşeviklerle müştereken 
tertip · ettikleri suikastmış 

w-
1

~ Fakat cani lrlandalıdır 

~--~ 

işin içine kadınlar
da karışıyor 

lngiliz veliahtına da suikast 
yapllmış 

, ara listede 
~Tr\h\ bulunan eski bir mebusu Büyük 

l!ıı astah ede öldürdüler 

Tttgili:: Kralı. 

1 müsabakamız 

tıal'~~;~· 1? - Btikreştc siyasi bir ci· Katiller bir l6am hUkmU lnfu ettik· 
ltdhi~rj tc111lliı, "Demir muhafız,, isimli Jerini çUnkU Stcleakonun ihanette bu· 
CaJt· ı hk'i• S k t .. 1 llıcbu ~ 1 atın mühim aıalanndan lunduğunu ıi:Sylemektedirlcr. abı me• 
llr. ' Mişel Stelesko öldürülmilr busun "Her tey vatan için., iıimli tetki

t• Sab1Jt lll litın kara listeılnde ismi bulunduğu an• 
'11da buı cbus bir hastanede tedavi aı· taşılıyor. Katiller bu teıkilAta mensup• 

l'ltb Unın k · 1' d R b' 
1 

.re Rlrer a taydı. Sckız genç, hasta· tur. Ayni kara ııte e omanyanın ır 

atı ~al ek ınebusun üzerine tabanca· çok mühim ıahıiyetlerinin, bilhassa mil-

~-•ıı., udıırr'..'"'1:, son'" gidip tcsHm or ıı köylil b•ka11 e<kinmm da isimlcd . -----= bulundufu s<Syleniyor. 

) A.~ 

,.. ..... 

. -

'"•!l stosun ik' . 
~~~l '-tt )ap l ısın de Modada çok aenıin programlı büyük deniz 
l~l'l ~ketler~ a~~ktır. Tafsili.tını spor sayfamızda okuyunuz. Batka 
\\;~~~Sİ İç' \.~Yık olduğu rağbeti gören deniz sporlarının bizde de 

h)dit. 111 
oyle lll:.Üsabakalarınıık ıık yapdmaıı temenni edilecek - - .. - . . . .... -.. .. . 

Troç1.-i 
(Ya.zııı 4 ünciide) 

Habeşi si anda it al yan
lar fena vaziyeti e 

Bu resmi, kenarlarında hiç tieya2 f k t Ad• b b · İ • 
kalmıyaca)S bir eekilde kesip saklayr a a ısa a anın zap 1 şayı 
nız. Bu parça, tam bir resmin 42 ye 
bölUnmilş parçalar~ndan bir}dir, Bun· . aları Romadan tekzip ediliyor 
lar kırk iki tane olunca yanyana getı· 
rerek asıl resmi vücuda getireceksiniz. 

Atletlere veni bir 
rakip: 

Son Posta 
Uzun atlama 

rekorunu parlak bir 
derece ile kırdı! 
İtalyanların Habeşi.standa yağmuı 

mevJimi başlayınca müşkül vaziyete 
düştükleri malfUn. Son bir haftadan. 
beri bu mahiyette her gün haberler 
geliyor. Bu hali Mısırdaki sağır sul . 
tanla beraber lstanbuldaki "Son Pos. 
ta., l'rkadaşımız da duydu; telgraf. 
lan HABER'den bir gün, sabah ga. 
zeteıerinden bir saat sonra neşredi. 

yor. 
Habeşistanda İtalyanların vaziyeti 

bu halde bulunurken dün sabah bütün 
dünyada çok kuvvetli bir Bayia c:ıktı: 
''Habeş çeteleri Adısababayı zaptede. 
rek Mareşal Grazy :ı.niyi öldürmüşler.,, 
Bunu bütün dünya gazeteJeri yu.dı. 
Jar, Avrupanın bUtUn radyo ista!yon. 
ları bildirdiler. Bu arada Fransızca 

"İstanbul,, "Akşam., refikimiz. ve on. 
dan sonra bütün taisilatile ve İtalyan. 
ların daha ziyade teyide benziyen "tek. 
zib,, i ile birlikte biz de yazdık. Ka. 
rilere bütün dünyada çalkalanan heye. 
canlı pyiayı taze taze yetiştirmek 

yanşıı:ı.da yalnız "Son Posta,, arkada
§tmIZ y_ay_a kaldı. BUtUn dünya gıuıe. 

{Devamı 1 ilncüde). 

Yaynıur mevsimi üzerine ıcşlril ettikleri çetelerle ltalyaıı:arı m-üşkiil vuzı.. 

yctlere diişiirdül.-lcri ankı.şılan Ilabcş m11rahiblcri. 

Adiıababanm Habeşler tarafm. 
dan ltalyanlardan geri alındığına 
'Ye Maretal Grazyaninin öldürül 
düiüne dair dün bütün dünyada. 
çalkalanan heyecanlı şayia İtalyan 
)arca tekzip edilmektedir. Evvela 
ı;-,ayiayı kati olarak tekzip ede
meyip böyle bir haber alınmadığı
nı bildirmekle iktifaya mecbur ka. 
lan resmi İtalyan mahafili aktam 
geç vakit tekzip imki.nlarını elde 

etmişlerdir. Maamafih Adisabab 
yı kaybetmit olmamakla berab 
İtalyanların pek de iyi bir vaziye 
te bulunmadıkları gelen telgrafla 
dan anlaşılmaktadır. Telgrafla 
kaydediyoruz: 

ltalyanlar mUşkUt vazlyefte 

Lolldra 16 (A.A.) - iyi mal 
mat almakta olan mahaf il Adi 
banın memleketin diğer aksa.mil 

{ Devanu ~ üncüde}. 
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Mısırlı misafir Brüksel 
konferansı talebe dün geldi Bir türıo 

P f ·· z k. ·· Ç kk I toplanamıyor fO esor e 1 Omer ana 8 e lnglltere Romaya 
müdafaası hakkında söz söyledi bir siyasi ~öndererek 

Çocuğunu 
bırakan kadın 

60 yaşında ona bir serve 
bırakarak öldü 

ltalyaoıo fikrini 
Doksan Mıaıi'h talebe başlarında on decekler, Tokatliyan otelinde Belediye 

profesörleri ile dUn tehrimize gelmiıler9 tarafından verilecek ziyafette buluna• öğrenecek 
dir Br!ksclde toplanması iıtenilen Lo-

. caklardır. Salı günU Yalovaya .gidip ge~ 
Misafirleri Mısır konsolosu ile üni· karno devletleri konferansını, yani Fran 

dikten sonra Ankara ve Bursaya gide- sa, Belçika, İngiltere, İtalya ve Alman• versite Rektörü Cemil, Universite tale
beleri karşılamışlardır. Mısırlı talebe• 
lcr şehrimizde on giln kalacaklardır. Bu 
gün Universite rektörü tarafından te"' 
rcflerine bir ziyafet verilecek, yarın mü 
zelerl gezeceklerdir. Pazarteal gUnll 
Şirketihayriye vapurile Tarabyaya gi-

ceklerdir. 

Misafir talebeler Çanakkaleden ıeçer 
lerken heyetin başkanı profesör Zeki 
Ömer Çanakkale müdafaası hakkında 

söz söylemit. Mısırdan getirilen bir çe
lenk denize atılmııtır. 

Suikast maznunlarının 
muhakemesinde 

Mahkeme, beraeJ 
kararında ısrar etti 

Sxikaat ma.mıınl.an hakklnda 1'eri. madığmı sormuş, hepsi kısaca b!r kaç 
len karann Temyüce bo.IUlman fleep cllmle ile cevap vermi§lerdir. 
rine Ankara ağır ceza mıı:ıh~nde Heyeti hakime bundan sonra mtL 

yayı bir araya toplamak bir türlü müm"' 
kün olamamaktadır. 

Öğrenildiğine göre, İngiltere hükQ00 

meti timdi Berlin sefiri Sir Erik Fipo'i 
Romaya göndererek son defa aktedilen 
Avusturya - Almanya misakı hakkın· 
da İtalya hükumetini iskandil edecek
tir. 

Reıml mahafil, lngiliz ıuallerine ti· 
fahen olıun bir cevap alabilmek için tn• 
siltere kabinesi erklnından birinin de 
Berllne g8nderilmeıini muhtemel göril"' 
yor. 

Almanya, lngilb ıuallerlne henilz 
tahriren cenp Termemiftir. Halbuki 
cenbm huır bulundufuna dair mevsuk 
membalardan havadisler ıelmiıti. Bu 
IOft temaılar neticesinde bUtUn Lokar00 

nocularm i~tlmaı belld bu ayın ıonun· 
da, yahut ıelecek aya milmklln olabi• 
Ur. '"'" tekrar bafltyan ~ aa- zakereye çekilmft ve 1a&t 20 -ye kadar ________ ......._ _ _._ __ ; 

• 11 ~ Aadar a0reta biritıoı oe1Maf- vut.yett tetkik etmittir. Neticede._ Amerlkada 
,.. cWr 1laberZeri tfitl y~ Ol- k1 kararında ıarar etmeğe karar Ver- Sıcaktan 
Wft ao"'81ll ~ daıt'. ta,.a4tt mit ft bu karan mamunlan. tefhim 
de h ttll1&(1tnuda ~: etmlftlr • • ı 1 

Ankara, 16 (TelefClll) _ ~ • o en er 
mamunıan muhakem..mın ikinci cet- Akdeniz 4111 kıaı1ı buldu 
.. ı saat 15 de açıhmfbr. Dıc &lce :Ali Y 

Salbin avukatı Hlmft levbt 6 L anlaşması -~~~~ ;cak ~,.: 
1arak müdafaaya glrlpıittlr111 •-r 

Hlmlt levket usun uzadıya mhat Fransa tarahodao tekrar bat g&JtermJtttr. Bu yaz, 11m.. 
vererek Temyhin nam noktalarım ve bozuf m&ml, diye kadar Blrletlk Amerika htıkft. 

ndclel umt 
metlerinde 6lftılerln Ayısı 4137 yi 

m um Baha Anbm tddfaJa- Franau Bqveldlinin ıueteei olan buhnqtur. 
nm tenkit ve reddetmif Ti .n.lerlnl "PopulerH Framanm Alı:denls palı:tnu -------------
111 tekilde bıurmtşttr: boanıactıx.. -ıun ...... bir -n n--·- A 1 manya 

"-Göz bebeğimls Atattlrlt Rıtu. a• ı- - ı- ~ .. _.., 

ta maru değildir. NUIUll ft -.sa.. ·~~=ne Sembolik 
mm U.ı ine btttUıı he,.cannnla IÖY- A'-d 1-de --Lif! 

ıil a enu. 9UIUl olan dnletler .ara• ı·şgaıı· yorum. Sulkuta maru ola ada. 
lettlr. Adalet huauat ellerde 8ldllrtlL 11Dda aktedilen anlatma etrafında trran 
met iıtenlyor. Bu Jd1ml OD& mUsa.- .. hUkQmetlnin )'elli bir karar Terdlfi Haklktleıtlrlyor 
ade etmiyecektir. Böyle muazzam bir hakkındaki Alman ve kısmen İngiliz Bu aobclAW ,o.ta a. geln Deyli 

Londranın Viktorya illtu)i'on111ıdaf 
güzel bir kadın, bılet gitesi önünde 
durmakta olan bir karı kocaya: 

- Lütfen cu çocufuma bakar ını 
sınız! .. 

Doroti Florans Hm 

Demiş ve yavrusunu bu iki insana 
VehniştL 

Hikaye bundan kırk altı sene ev. 
~l başl&mJ§ ve geçenlerde çocuıu bı-

S o vy et Rusyada 

Tahsil gören 
Türkler 

Moıkova: 16 (A.A.) - Tasa ajanaı 
bildiriyor: Timiriazev ziraat akademi
ainde ilmi tetkiklerde bulunan talebeler 
arasında bir yıldanberi iki Türk ıenci 

de vardır. Bunlardan İbrahim Akif Çak• 
man, akademi azasından Yakuıin ve 
Jukovskinin idareıi altında ffd~kUlSit 
rll ıubeslnde ça ı§makta, ~abadır Yfşıp 
ile prof eııör Çorksov'un idateııi altında 
toprafm iyile1tirilmt1i llı zhe1&ul ol"' 
maktadır. 

Türk talebeler akademide Uç yıl ka· 
lacaklar~dır. ilk yıl aarfmda kendileri 

rakmıt olan tt.nnenın öımesil• 
tir. Kadııı Londrarun Bro 
ve caddesinden Madaın Fi 
yon olup ~eı. 17 martta ö 
paramızla 15,000 lh·ahk bit 
rakmıgtır. 

Bu para· :;ıumUnden iti 
buçuk sene r.~rfmd~ buluod 
tirde kızına c. ulunmazsa şof 
11is Kristya.ıa veril"cektir 

Vasiyetnamede kızm adJ 
Florana Hill olarak göster 
kız daha ziyade Sisai Aşbi ı 
nınmakta ve ı925 senesine k 
yö v~ Madam Aşbilerle bir 
dranın Hamersmlt maballesiJl 
makta ldl. 

Sunday Referee gazet · 
biri Madam A§biyi bularak b 
kat yapmt§br. Yath kadıll 
s5ylemektedir: 

- Kocam.t:. Vlktorya !st 
uhanlıfında duruyorduk. 
Minyon acele acele yanımıza 
çocuğuna baktığımız halde b 
vereceğini söyledi. Kabul e 
kt1 ben yavrulan çok seve 
cağmuz par:ınm da bl.7.e 
kunacakt.J. ÇUnkU kocam bit 

Kadın çocuğun.ı görmek 
sıra bize geldi ve parayı bit 
muntazaman ödedi. Sonra b 
görünmez oldu. . 

Çocuğu o kadar sevmi§tik 
mızda alıkomağa kı:.rar ver 
Sissi lakabını taktık ve evl 
bi büyüttük. Akrabamız bile 
ti bilmiyor ve bizim çocuğuDI 
yorlardı. 

Yirmi yaşına gdince 
lendL Anasından kalmı§ oJd 
alır almaz, oizimle yaşamak 
ıunnza gelecektir. Şimdi 

~na vardım. F:izmıın Y 
geQlleai ve bfaimle yaşamak 
bana yehi bir hayat verecek 

Erzurumu 
davada esbabı nakziye olarak bula bu- gazetelerinin yazdığı haberlerin bt'ir Herald gcuretm• cHJ>ıomatUc mtıha_ 
la bu1duklan bunlardan ibaretM ka.. yen aslı ve esasr yoktur. Bu neıriyatm Wrimn yaaam4at&: 
nun bunu tanımıyor. Bizi ve heyeti ne maksatla yapıldığı kolayca antqıla• Dlln Londra)'& gelea haberlere na.. 

rusçayı iyice öğrenmitlerdir. Şimdi ar'! mu·· hı·m bı·r de 
tık tercUmana hacet kalmakıızın tedri:• 

celilenizi zulmetten nura kaVUfturacak _bil_ir_._"----~------- z&r8D Her mtler, Ren mmtakumdaki satı ve ilmt tetkikleri takip edebilnıek
bir nakıs karan yoktur.,, Fransız sol fırkaları- aemboHk iga1l hakiki bir utert llga.. tedirler. Türk talebelerL ayni .samanda 

Bundan sonra heyeti hakime maz- bl f I le Qevlrmele karar wnnlftlr. akademinin tecrübe araziıi werindeki 
nunlara ayn ayrı diyecekleri olup Ol- DID r za er daha İyi malumat aldığı ,Uphesiz olan çalıpmla-ra da ittirak etmektedirler. 

Pariı, 16 - Fransız meclm bugün mahafilde Alınan garnlzonlarmm hu_ 20 temmuzda Türk talebeler pratik Balkan iktisat Fransız milli bankasının ıslahı projeıi- dudun öte yanındaki Fransız garni. görmeğe çıkacaklardır. lbrahfm Akif 
ni kabul etmiştir. Şimdiye kadar aadf:"' zonlarile kabili kıyas bir mt>.rtebeye Çakman Kalenin ve ~ningrad mmtr ko nsey•ı ce 200 ki!i rey ııahibi bulunduğu halde çıkanlacağı söylenmektedir. kalarına gidecektir. Babadır Yaam da, 

, bundan sonra her hissedar rey aahibi Aynı zamanda Ren mmtakasmı geniı mikyastaki kurutma ameliyelerini 
Atfu. 16 - Yugoalavyanm Balet teh· olacaktır. Bunlann yekUnu 40.000 e ba• mfunkiln olduğu kadar çabull tahkim tetkik etmek Uzere orta Asya ve Kaflmı 
rinde toJlanmakta olan Balkan iktisat liğ olmaktadır. etmeği istiyorlar. ya mıntakalanna hareket edecektir. konseyinin akamete ufradığına dair _________________ .;._ _______________ ..;_ _____ _._ ______ _ 

Belgraddan bir haber gelmiıtir. 

Yunan Baıvekili böyle bir ıeyden 
maUlmattar olmadıfmı, farzımuhal ik9 
tiaat konıeyinin, inkıtaı takdirinde bu
nun hiç bir ıiyaal netice vercmiyeceğihi 
ıaylemiıtir. 

HABER - Yugoslav gazetelerinde 
henüz böyle bir inkıtaı bildiren malam ... 
ta rastlamadık. 

Ueybellde muallimler 
kampı açıldı 

Endki gUn Heybeliadada 70 mual
limin ittirak ettiği bir muallimler kampı 
açılrn11tır. 

Adanın ilkaıektebinde açılan kampı 
İstanbul Maarif Müdürlüğü idare et
mektedir. Muallimlcrden bir ay için 15 
lira alınmaktadır. 

Taşradan gelen İatanbulu görmemlı 
muLıllimler de lstanbulda gezdirilmekte 
kendilerine ıayanı dikkat yerler cöste• 
rilmektedir. 

Bu seneki mahsulfe
r1mlz iyi satılacak 

Amerikad:ın geten haberlero gorc 
bu ~neki müdhi§ kuraklar tUtUn, 
buğday, Uzüm ve p:ımuk mahsullerini 
mahvetmiştir. Bu yilzden bu saıeki 
mahsullerimizin ça~uk ve iyi fiatlarla 
aatılacağı umulmaktadır. Nitekim 
c1alta lfmdiden bir ~k ıiparigler veril
mekt.edlr. 

Bakını:ı, bfr Alman ailesi sekiz on tahtadan gayet ba.!it bir salla yaftfı z~kinl çıkarmanın yolunu bul'nt.Uf. Bu 
salla göl ucya ne1&ir iiZerinde hem eğ'Um~i1 1ıem de Bıhlıat için ~k flJyd<ılı gii.nler geçiriyorlar. 1'ufbolddn. ıı~ 
ğı~ı w kr./aın~ kaW&np av ıporlaru11t1 areı•kttü frrrkettiğfmu gütt bUde ü böyle gmntUer g~ ttditKkU• oıa_ 

caktır tnfaallahl 

Su meselesi 
halledlllyor 

Erzurum 17 (A.A.) -
mun ıuları çok bol ve çok 
dur. Fak,t ekıeriıinin •• 
dal ıularının yolları boau 
dufundan f ennen ancak ikİ 
nin ıuyu içmeye elveriı lidlt· 

Bunu nazan dikkate al.O 
nam Belediyeıi altı ıene • 
bin lira vererek ıu milhead' 
bir proje yaptmnıı Ye Sa 
kanlıiınca da tasdik edildi 
projenin keıif bedeli 750 
idi. iki Hn• evvel bu it içİll 
1•'9 müracaatta bulund 
bir tlrketin bir mühendiıi dl 
ld projenin eeaalan dahi • 
taclillt yapmak euretil• • 
proje nrmiıtir. Bunun ketif 
ti• 270 bin lira tuturorda. ,., 
cliJaln n• de imar birli 
pel b67le bU,Uk bir iti ._ __ .. ., 

aCU.it olmatlıtından 1"a 
tatWkine ıeçilememiıti. 

Memleketin bu müh~' 
ti itine hükCbnetimi:1 kud __ .. 
uatmıı Ye tahal•bnı ~ 
ladan meft:Ut projeler .. 
anar eclilmit olan Nafia ,. 
tarafından tetkik ec1uı_.llP'".J 
M&relle Mı bü,uk ite de 
'*tlanacalı Ye ima bit•• 
fıada bitirUecektir. 

1 HABE~ 
1 lıtanbulun en ço~ ~tıl:;ı .
1 

kiki akıam gazete11dır. I ~ 
rmı HABER'e verenler 

t=~~::.. ...... -..... --·· 



l? l'th Jj "1Muz - ı g3s 

~~Hı:_ 
t.tad s ve n s ıraf 

•iiııit.. en tetkik ve arama e t'ı·· 
'" Ç1Jtard ,. m 1 U• 

111ctnıua. ıgı M. T. A. iıimli 
111tıiic" .. 

'1e alaJca ~uncu nüshasını me. 
Cidden b. Yla karııtırdan. 

tiik b· ır tabı ... ı.. • s·· 
ır ZC'\lkl ~eaerı... u-

8urıu. JJ:ı e de tanzim edilmiı ... 
. eyda.na • 
1ı resaanıı getiren tekniıyen-

8eltkik a.rı, diagramcıları mü-
\>e :ı:tıuh • l • , 

ct11 \'e .. aJıir en, matbaacı. 
l&Jtiıı go~iilden tebrik ederim. 

\er "' ' tebrik) • · 'tnkit erı.m burada bi· 
llirh· . safhası baılar: 

illJ>~ ,~rınden güzel nl 
elQJ§el . paJ'fme er, 

1. re .. '- .. eı-, nefıs mürekkeplerle 
J).. 'llt Uatij 
~ h' ne basılmıı kağıtlar, 

•aı ır enıekl k · . a.r ... l<au e esılmıı mukav-

bu.nıa ~~ grafik planılan .•• 
l.t r, nıçın? 

e&eJ .. 
"t a, Pa11ınen k· w .. • d ea.dd· agrt uzerın e 

Cııu ıt renk} 
'~ll.ır" f er, Yaldızlar mev-

~ıl d e ant • ı 1 l?: a.zı o arak tunlar ya-
l 

1936 tltıdra bor 
·Sterlin ~1 maden fiyatlan: 

'lu.n, ç-.. t_ ıızerine kalay, bakır, 
l>tlli " lu~o lllil' .. • 1 

'lizerı ' ~ ın uzenne a tm, 
Sld ne Riiınii§ ... 
k. ece hu kad..... 'b . 

1Sin aa f ~ yazıyı ı tiva et-
ı. ı:ı ka~ r olunana o canım parf
oll' f git \re b 
~ 'aıı h unca renkler ancak 
~~ere kuu a.!langıcmı göstermek 

•ıtı bildi .. ~nılnııttır. Halbuki, bi

~hut kg .. ı~i-ı, bu gibi bahalı ve 

i ~e kaın:gıt!ar birkaç aırr müd. 
Çıt:ıdir, \J sı ıcap eden vesikalar 

~ 8ib\ ım:urniyet itibarile M. T. 
1 bit bih. .. ~e ateş bahası bir kita· 

et· 'J'IJ\t"' 
'b~ ta"b, kud 'Vrupa matbaaaı, ken 
ıt ka'·t tetin· .. ek • • 

~ og 
1 

ı gosterm ıçın 

fi ecler. 0 ~~ creklam diye 

d a.lbu.ıt· 
ek~ .. 'ııt:ı 

~e l\gıllary .. ct~uanın böyle nadi-
. l>lerr, h \iıerıne bahalı mürek

l'itet itı'h aatll'tlan mevzuları ekse 
~ h ati} , 
ollf·a.herıeıi. e, boraa fiyatları, piya-

ltl-lGdii nevinden pek kısa 
öl t, 

lerı t erse ec 
~ e YetJi '. .nebi iptidai madde-

~ tlJ f ~etnl~tıdatları niçin botuna 
ı· ehi> ı t .. D 
~d l'le lab egr evlet matbaası 
ıı.... teti11i .. 1 ıaheserleri basarak 
"ili.\ t • ll<>ster k ... 
~ ertıbin :Ce ıe, eger mec-
l~ ~k san dekı ehliyetlerini göt· 

):~~eıel& atk&rlıırnnız varıa, bun 
h ~ltec k' ÇOcuklanmızm zevkini 
~illa e :ı:tıekt 
~tlt ğa hasrot ep dıtı kitaplan 
\ e. ıerninl unnıaJıdır. Yahut! 
\e 1~efi1> 0 • e~de bulunabilir. Yok 

Altıncı lzmir 
panayiri için 

Hazırlıklar yapılıyor 
Beynelmılel altıncı lzınir panayırı 

için Ticaret odası büyük bir hamlık 
yapmaktadır. Bunun için §ehrimizc 

gelen panayı:- mümessili, oda ile bir. 
likte çalışmağa başlamıştı:. 

Dün oda ticaret şubesi müdürü 
Galip Bahtiyar, panayır mümessili 
ile birlikte ~t:kizinci yerli mallar ser_ 
gisine giderek sanayicilerin yaptıkla. 
n bir toplan~ıda bulunmuşlardır. 

Bu toplantıda sergideki lsatnbul 
pavyonunun ne §ekılde olacağı tesbit 
edilmiştir. N .... ticede İzmir panayırın. 
da İstanbul namma Uç pavyon kurul. 

ma.sı takarrür etmı"tir. Bu pavyon
larda yalnız tstanbulun sanat eserleri 
veya ticaret metaları değil bütün Tür
kiyenin sanat ve ticaret vaziyeti ve 

grafikler, tablolar, resimlerle teba
rtlz ettirilecek, aynı zamanda Türk in. 

killbmın mana ve verdiği netice can.. 
landmlacaktrr. 

Beyoğluodaki 

Ağa camii 
Kfttabya çlnllerUe 

döşenecek 
lstiklal caddesi ilerindeki yegane 

cami olan Ağa cam:.i bir müddettenbe
ridir Beyoğlu vakıflar müdürlüğü ta... 
rafından tamır edilmektedir. Yüksek 
bir mimari kıymeti olmamakla bera. 
ber tarlht bir değeri, aynı zamanda 
göze ho§ gödnen bir sevimliliği bulu. 

nan bu eseri kapıyan etrafındaki yük. 
sek duvarl:ı.ı: ytlrtmlmı§ ve onun ye
rine gür.el ve alçak tel kafesli duvar. 
lar yapılmağa b&.§lamnıştır. 

Meyvalara iyi 
yıkayınız ı 

Dizanteri 
baş adı 

Sıhhat müdürlilğfl 
tedbir alındığını 

söylüyor 
Sıcaklar yüzünden şehrin her tara

fında dizanteri vakalan görülmeye baf 
lamıştır. Sıhhat müdürü Ali Rıza ıun• 

lan söylemiştir: 
"- 1stanbulda son günlerde bazı di· 

zanteri vak;ılanna tesadüf olunmu~tur. 
Hastalığın önüne geçmek için luımgc· 
len yerlere emir verdik. Han, kahve 
vesair bu gibi yerlerde yatan fakirlerde 
dizanteri görüldüğü takdirde derhal 
hastaneye kaldırılmaları hususunun te
minini aHikadarlara bildirdik. Dizanteri 
1i bir hasta hastaneye mUracaat ettiği 
takdirde her ne pahasına olursa olsun 
tedavi altına alınacaktır. Dizanteriye 
yakalanmamak için pişmeden yenilen 
maddeler iyice yıkandıktan sonra yen• 
melidir. Bundan başka yenilen diğer 
maddelerin de temizliğine fevkal!de 
dikakt etmelidir.,, 

Profesör Malş Üntver· 
siteyi şayanı tebrik 

buluyor 
İstanbul Üniversitesinin kunılll§ 

projesini hazırhyan İsviçreli Profesör 
Mal" lstanbuln gelmi§ ve gazetecilere 
demfştir ki: 
"- Gelişimde resmt hiç bir sıfatım 

yoktur. Bir hafta kaldıktan sonra 
Venedik yolile 1svi~reye döneceğim. 
Üniversiteyi gezdim. lki sene içinde 
elde edilen terakkiyi <:idden §ayanı 

tebrik buldum. Maddi ve manevt sa.. 
hada hükflmet:in yapbğı btlyUk feda
ki\rhklnr semeresini verml,tir.,. 

Camiin avlusunda da güzel çiçek - - - ----------
tarhlan yapılacak, ağaçlar dikilecek-
tir. Camiln ıçı bugilnün istediği sıhhi Bizi kim 1 er 

Muamele 
vergisinde ve 

gümrük 
tarif esinde 

Yapılacak tadl lal 
İktisat Vekaleti milli sanayi birli. 

ğine gönderdiği bir mektupla muanıc. 
le vergisi kanununda yapılacak tadi . 
lat dvlayısile tekra..- tetkikata başlan. 
dığını bildirmiş ve bu münast'bctlc 
birlikten bir çok sualler sormuştur. 

Vekalet, bilhassa muamele vergisinir: 
sanayi erbabına en elverişli olabilecek 
bir §ekle konulabilmesi için kanunda. 
ne gibi tadilat yapılması 13.zım gele. 
ceği hakkında etraflı ve şimdi elde 
mevcut kanunun maddelerine dayanan 
bir rapor istemektedir. 

Ayrıca iktisat Vekaleti ı;imdiki 

gümrük tarifesinde sanayiin iptidai 
maddelerine, iç sanayie rekabet ede. 
cek şekilde dışarıdan gelen mamul ve 
yarım mamul maddelere taalluk eden 
tarif a mevaddınrn hangi nevi sanayi 
için ne derece faydalı ve hangi sana. 
yi için de zararlı olduğunu sanayi bir. 
liğinden sormaktadır. Gümrük tari. 
fesi Ur.erinde yeniden ne gibi kayıtlar 
konulmasının faydalı olabileceğinin 
bildirilmesi de istenmektedir. 

öğrendiğimize göre, sanı.yi birliği 
bu mevzular Uzerinde sekizinci yerli 
mallar sergisinin kapanmasını mUtea. 
kip - yani pazartesi gilnü - hazır_ 

Janmıya başlıyacaktır. 

Afyonlarımız 
Öğrendiğimize göre, Ankarada af. 

yonlarmıızm müstahsilden mubayaası 
ve s:ıtışı hakmda mühim bazı karar. 
lar ittihaz edilmiştir. Anknr&da bu. 
lunan uyuşturucu maddeler inhisarı 

mUdUrtı Hanu:a Osman \'e TUrk - Yu 
goslav bürosu Türk mümessili Ali Sa. 
mi bugünlerde şehrimize dönecekler. 
dir. 

§artlara uygun olarak tadil edilmekte. • • ı d . . . . ? çı o 111 rıhtı m 
dir. gu uruyor . 

İ§in en milhim ciheti, Ağa camiinin Seçme fıkralarla dolu ve ~tan hanında tadf U\t 
bugünkü Tür.le sanatmm da geçen de. bata tebessümle okuyacağınız Gümrük idaresinin teşrinievvelde 
virlerin Türk san:ıt Ustadlannm bı"r t.a.şmacağı Çi!lili Rıhtım hanında de 

harikulade bir anket devamı olduğunu meydana koymak ğişikliklere bugünJerde başlar:acaktır. 

Ya rl n Gümrilk b3.§ müdür vekili Mustafa 
için bugünün sanat eserlerile tezyinine 
karar verilmi§tir. Bunun için de asrr. KlYJ lrlYl in ~azetec Nuri dün mimarlarla birlikte öğleden 

:V sonra Çinili Rıhtım hanında meşgul 
]ardan beri Türklere has bir sanat e. sn lill ~ e baş o o vo ır olarak yapılacak atdiUitı tesbit etmiş. 
seri c-larak kalan gtizel Kütahya çini • ._ ___ ..,.. _____ ,_ ____ ııiil · tir. 

lerile bu camiin &>ezenmesi düşünül. 
mUş Ye bunun için An.karaya yazıl . ..;._----------- --

mıştır. Çiniler Kütahya çini fabrika. 
sında hususi şekilde imal ettirilecek. 
tir. 

Muallimler Almanya 
seyahatine bugün 

çıkıyorlar 
iti,\" aeçıcı r k 

~i .1 8ıdı n-· a amlar için gaze. --------------
't"'l -....•ıze Yetm' ? B . K .... Ç 1 .. 1 K 17 

Aralarında iki manrif müdürü, on 
lise müdürü uulunan 70 lise muallimi 

>etı ~Çİlik fa . ıyor u gı- '--' '--1 
ı._ erden •. alıyetlerinde Sov. H A B E R L E R 

~ ~d· <>rnek l l ~ ı ~a.. a a nn. Onlar, ıırf 
l\ttı Crt \'e in" • Kanalizasyon dolayısi)c Zeyrek 

~a.1 'f olınak •• urekkeplerini kul. yokulu vesaiti nakliyeye kapatılmıştır. 
~~esin ... 

1
1Ç.•n, ecnebi İptidai 

'" ı hf at etm. • itfaiye mektebinin inpısı bitmek U• 

otmA 
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lllc.rf: lSM • Rebllllahrr: 2; 

nııımımıııııı ~i11 .8e.l~ı 
10,38 

bugün Daçya vapurile Romanyaya ve 
oradan Almanyaya gideceklerdir. 

Muallimler Almanyada bir ay ka. 
dar dolaşacaklar, ı:onra Viyaııa, Peş 

tc yolile lstan ula doncr.cf'crdır · 

Si) • • ıyor. zeredir. Mektepte önümüzdeki eylQlUn 
~i~ "emek . • ıs inde tedrisata ba,lanacaktrr. KUprii dört gUn 

• 1> ısted' .... 1 k 
th. . ~ra k ıgım: Bütçeye • Pazar ruhsatiyesine tabi olan ye~ ,.:ı:_ 2.•s l2,20 ıs,19 19,ss 21,sa 2,so a Çl mı y 8 C8 

TlYıır~ 
@'JDpDcmattDoio 

Açık Sö::de Etem !::::et 'Eeni<'e yazı. 
yor: 

Montrö konferansı orada toplanan. 
tara yalnız hiç kimsenin yapamadığı. 
nı yapmak şerefini vermekle kalını. 
yor, Türk zeki ve politikasının dün. 
yanın karışık işlerme örneklik eden 
taktik muvaffakiyeti de bir kere 
daha tebarüz ettirmek fırsatını ver 
miş bulunuyor. Acattirkiin dehasm. 
dan kopan bu yem örnek de Avrupa 
politikacılıırı i<:in bir ibret 1en;i ol. 
mal:dır. 

}} }} ~ 

Ses se<dla 
k<esDD©'IO 

Cumhuriyet gazetesinde Abidin Düver 
yazıyor: 

Viyanalı Föniks ve Istnı.buJlu Tür
kiye Milli Sigorta şirketlerinin dilş.. 

tükleri fena vaziyet üzerine bir gürül. 
tildüt koptu; sonra, her mesele gibi, 
bu iki kumpanyanın açtığı yaralar da 
unutuldu. Ne yapalım, hayat böyle. 
dir, zaman en büytık tesliyetçi ve en 
kuvvetli unutturucudur, deyip geçe. 
cek miyiz?. 

O mesele alevlendiği zaman lstan. 
bulda bu işi takibe memur edilen bazı 
zatlar , gazetelerin kopardıkları gil
rilltüden, anlaşılan ~hat ~alıeamadılt. 
ları için müteessir olmuşlar. Hemen 
her meselede olduğu gibi: 

- Lütfen bir kaç giµı siz birşcy 

yazmayın!. Meseleyi tetkik ve halle.. 
delim. O zaman biz size bol bol ha. 
vadis ve en doğru Wsiliitı veririz ; 
demi§lerdi 

Bol bol havadisten ve en doğru taf. 
silA.tatn vaz geçtik. Bu iki şirketin işi 
ne alemdedir?. Türk vatandaşların
dan alarak fahametJO Prens Swhem. 
berg Hazretlerinin faşist teşkiltı kur
masına yardım için Viyanaya uc;ur. 
duklan paralar ne oldu?. Bunlardan 
bir miktarını olsun geri almok kabil 
olabilecek mi?. Olacaksa ne vat·it o
lacak?. Yoksa bu sıcak temmuz gı;n. 

]erinde üstüne bir bardak soğuk su mu 
içmek 18.zımdır? 

O zaman, gazetelere ve <lolayıı;ile 
halka sabır ve intizar tavsiye etmiş o. 
lan muhterem zatlar, arhk lfıtfen bizi 
ve halkı biraz aydınlatırlarsa iyi eder. 
ler Çünkü, haylı zamandır, emirleri 
mucibince ağzımızı bile açmadan bek. 
liyoruz i§tc!. · 

* DkB * * lb>UÇlYI~ 
sp@ır<elYJya 

bDrr Ddaırecn U 
Bu sabah vapurda meşhur l<'enerli 

sporcu Zeki Rıza ile birlikte geliyor. 
duk. Sabah gazetelerinde şu haberi 
okuduk: 

"Bcrlin olimpiyrıdlanna bu sene 
bizden 15 idareci ile 37 sporcu gidi. 
yor.,, 

Zeki Rıza gilldü: 
- Mükemmel!. İki buçuk sporcu

ya bir idareci!. Bu da ileri doğru a.. 
tılmış bir adımdır. Zira, beher idare. 
cinin ancak iki buçuk sporcuyu idare 
edebilecek kabiliyette olduğu anla_şıl . 
dı demektir! 

~ b h ahuı ed'ld' 1 d oo (Hat - Silr) ~ lıd e eınaı b· ı ıkten ıonnı er en düklfanın varidatı gayri aafiyesi· t~., 7,12 uı 8,3D 12. 1,56 6.62 Köprüniln orta dubalannJan biri - ----------- - -
~ ,.,..ıt ..• Var ırsal'fyeri aramam~ ne nisbetle yüzde ıo vergi alınıyordu. değiştirileceı;i için pazartesi ~abahın. Ankara Ziraat 

"'ttırı f sın Para l Belediye meclisi bunun için bir formill dan itibaren cuma sabahına kadar F k Ü 1 l i 1 b 

~ de a) ~ endiın, fazlge ecıek ıene:e bulmuıtur. Bu formüle göre vergi yüz- . GEÇES SENE BUGIDI ~'E 01..DUT köprü hiç açılmıya~aktır. a es t 8 e esi 
•ı &a .. a rna d J t d 1 Çanktrıda btr tren kıu:ıı.sı olmuı 4 kl§I !Sl. T ak d · • b" t tk'k 
'I 4~ Roz ık ' ev e ın e 3 i e 10 arasında tahavvül edecektir. Yalnız gözlerden biri açık buluna. r ya a zıraı ır e 1 gezısınc 

~ ~,~dal" d!· alr~az .• Hükiımetle Yeni §eklin esnafı memnun edeceği u• mi:;a, hıgntcre derecesl.ıide bir ımparn· cak, küçük vasıtalar bir gözden girip çıkmış olan Ankara ziraat fakültesi ta• 
1 ., l ıre erın m 1 0 1 k kl d lebelerinden 30 kişilik bir grup dün 

'İll "il arı nqrettikleri u uy r. torluk olmak nlyetUnde im ~ çı aca ar ır. 

' . . 
' 'i 

e •. n ver· I ------""""'"=--~.-..::;:.~-'-----..;_----------:------------------------- şehrimize gelmiştir. 
ll~~t' 0Yle bir bakısa elerin ekseri- Gençler bu ak~am Tekirdağına gide"' 

1 
\'eriyor. tnak bize bu ka- ceklerdir. 

~ Utı CVl-NQ) 

anı.tarın 
··~ geını 1 • yeni 

}'~ Otnin er) 
~'Yor: g l>ost., un A . 
\>.,. . atına muhabiri 

~511 ""'!\ısta 
b.. ~ tll1thrı nın Yaptırnıak .. 
~'\ll;ı?ile p etrafında tn -~zere olduğu 
)ı. tt~t il hpıtan gıhz gemi inşa· 
.~~ tcıina .~ihakerelerdc mali 
l.ırar ~ tne ınuşkUlat çıkmaktad 
c~}dt er n kt ır. 
'tlcrı. '

111 
•• 
0 al nazarlannda 

• uzaker~ler munkati 

uımnı nıııumııııııııı ııııııullllınıııı ıın 11111nı:ı ı ııııılli~ 11111ımıııııuu 

~cıo 

Dirilir mi? 
Karşınızdak· adamı iyice tanıyınız Gün geçtikçe sararıp solan artık 

yim. Mahrumiyetle aşkı mı yoksa sakin ve aşksız bir haya· kurtulmasından ümidinizi tamamen Ankaradan Mütereddit imzasile aldığımız mektupta 
deniyor ki: 

"40 ya~rr.dayım; dört scnedenberi bekar yaşamakta· 
yım. Şimdi gençliğimin laşaah zamanında nişanlanmıl or 
duğum ve ben\ bir başkası için terkeden bir adamın metre
siyim. Fakat bu adam şimdi evlidir ve bana yardım edecek 
parası yoktur. Öbür taraftan 58 yaşında zengin bir adam 
benimle evlenmekte ısrar ediyor. Hangisini tercih etmeli~ 

tı mı?., kestiğiniz çocukluğunuza veya ai1e er 
CEVABIMIZ: Mütemadi itimataızhk, rr.ahrumiyct radından birine ait fotoğraflan yeniden 

ve maddi mücadele gönnüt bir insan için müreffeh ve sakin diriltmek, canlı ağrandismanlannı yap
bir hayat hiç le yabana atılacak bir §ey değildir. Fakat bu tırmak istiyorsanız bu fotoğrafları, İs• 

hareketi yaparken kar§ınızdaki adarru iyice tanımaya çalı- tanbul Ankara caddesinde (BASIN 
ımız ki ilerde ikiniz için de mcı'ut olmanın yolunu bulaa." FOTO)ya götürünüz. 
nız. .Dl'~n1111111ı_ ... ___ ı..•ırııı1ııı-



' . 
Italyanlar müşkül 

vaziyette 
Fransız . Habej demiryolu idare 1 
meclisi erkanından M. Gervol ile 
görütmüttür. 

(Bat taralı 1 incide ) 
irtibatrnm ğlinierte kesilmit oldu
ğunu beyan etmektedirler Sel gibi 
yağan yağmurlar tayyare meydan
larını yolları geçilmez bir hale 

sokmuı ve tayyarelerle kamyonları 
eyliile kadar atalete mahkiim et-
miştir. 

Fazla olarak Habet çeteleri Ci
buti demiryolunu 6 temmuz tarihin 
denberi kesmiı bulunuyorlar. Ser
vis ancak Adisababadan bir trenin 
tahrikinden sonra temin edilebil-
miştir. Demiryolu üzerinde inşaa
tın baılıcalarına dokunulmamıftır. 
Adisababanın yakınında bir ta

knn kargaıalrklar olmut ve orada
ki İtalyan mevzileri müteaddit te
cavüzlere uğramııtrr. 

•talyanların tekzibi 

Roma 16 (A.A.) - Müatemle-
kit nazırı, maref&l Gra.zianinin öl
müt olduğuna dair olan haberleri 
tekzip etmektedir. Nazır, Habeıis. 
tan Hidivi marepl Grazianini!' 
daha bu sabah Romaya bir: telgraf 
çekmit olduğunu tasrih eylemekte. 

dir. Diler taraftan maretal dün, 

Nazır, yağmacıların taarruzd 
üzerine birkaç ıün durmuı olan 
münakalatın normal bir surette ya. 
pılmakta olduğ\ınu ve vaziyette sü
kiln hüküm ıürmekte bulunduğunu 
ili.ve etmektedir. 

Ad!aababadakl lng"llz 
sefaretine g i ren ltalyan 

asker er, 
Londra: 17 (A.A.) - M. Fltcher'in 

aormuş olduğu bir suale cevap veren 
Vikont Cranbourne, şöyle demiştir: 

"- Adisa.babadaki İngiliz maslahat
güzarı, İtalyanların kararnamesine ria" 
yet edenk sefarethanenin telsiz telgraf 
istasyonunu kullanmaktan vazgeçmi§· 
tir. Maslahatgüzar M. Roberts, İtalyan 
makamatı nezdinde protestoda bulun· 
muıtur. Kararnamenin neşrinden iki 
gün evvel yani 6 temmuzda karahinye· 
lerden mürekkep bir grup, telsiz tel· 
graf tesisatını iual etmek üzere sefa· 
rethane toprafma rirmiştir. Maslahat· 
güzarın müdahalesi üzerine İtalyanlar, 
ayni günde biraz sonra çekilmiılerdir. 

M. Edenin vermi.ı olduiu talimat ~e· 

rin.e Drumound'da Roma hUkUmeti 
nezdinde teıebbüılerde bulunmuştur.,, 

Boğazları imza ~ünü 
işgal edeceğiz 
(BQf taral-ı 1 incide) Cenevre zilıniyctilc kar§llıklı yardım 

üzere yann topl~c:ak ve bu mukave- paktları akdi ihtimali mevzuu baattir.,, 
leyi paıarteai eünü imzılayaca.ktJr. Echo de Paris TUrkiyenin tngilb dost· 

• • • tuğunu takdir etmekle beraber Rusya· 

Boğazlar konferansının huırladrğı dan ıynlmadığıru yazıyor. övr ve Lö 
yeni mukav~le metnine göre: Jur, emrikavileri haklı çıkaracak aka" 

1) Türkiye Boğa.ıları tahkim edecek- met beldiyenlerin sukutu hayale uğra~ 
tir. dıklannı yanyorlar. 

2) Sulh ve harp .zamanında ticaret TUrk • Fransız paktı 
gemileri Boğulardan geçebilecektir. Türkiye ile Fransa arasında Fransız 

3) Harp zamanında Türkiye bitaraf - Sovyet paktına benzer bir miaak ak
kaldrğı takdirde Boğazları kapayabiJe• tedileceği haberleri daha sık devran et
cektir. Boğazlardan yalnız Milletler ce- mektedir. Bir Alman gazetesi Türki· 
mi yetine müseccel mıntakavt miaaklar ı yenin Sovyet - Fransız paktına girece
mucibince vazife görmesi icap edecek ğini yazıyor. 

harp gemileri geçecektir. Askeri mUQavlrleri-
.. ) Tayyareler Bofazlarda milstah- Y' 

kem mevki ve Marmara denizi üzerin· mf zden biri geldi 
den uçamıyacaldardrr. Montrödeki murahhas heyetimizin 

5) Boğazlar komisyonu kalkacaktır. askeri müşavirlerinden, harp filosu ku· 
Yeni mukavelenin İtal~nın imzası- mandanı Tuğbay (liva kumandam mira-

na açık bırakılması da kararlaşmıştır. Jay) Fahri bu sabah ekspresle şehrimi• 
Romanya hilkOmeti, hasıl olan an- ze dönmUştür. 

laımaya iıtirak ettiğinden Bükrcıtc ..................................................... _ .... . 
bulunan baımurahhas TitUleıkonun Boğazlar 
tekrar Montröye gelmesine lüzum gö• it J 
rUlmemiJtir. Ve 8 ya 

Bugün ancak Yugoslavya hükCımeti- İtalyanın Milletler cemiyeti nez-
run kararı oeklenmektedir. Bazı nokta-! dindeki daimt murahhası Skopa dün 
lar üzerinde murahhaslar hükumetlerin• Montröye giderek Dışbakanımız 
den talimat istemişlerdi. Fakat siyasi Tevfik Rü~til Araala uzun bir milla. 
mllıahitlerin dediklerine göre Yu,or kat yapmrtbr. ltalyan murahhaama, 
lavya da muvafık bir hattı hareket itti- Boğular muahedesinin İtalyanın im• 
haz edecektir. Çünkü dün vardan anlaş• zasına açık bıraktldıiı teblif edUmiş-
ına, hiç bir suretle Balkan devletlerinin . 

tır. 
emniyeti için tehlikeli bir mahiyet gös• ....... ·-··--···--··· .. --·-··--··· ....... . 
termemektedir. 

Nihayet Bulgaristan bazı itiraz ka
yıtları ileri sürmüşse de Yugoslavlar 
tarafından verilen teminat üzerine muı
main olduklarını bildirmişlerdir. 

Parl• gazeteleri we Montrö 
anıa,ma•ı 

Paris: 17 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
nın Paris muhabiri bu sabahki Paris ga• 
zetelerinin Boğazlar konferansı etrafın• 
daki mütalealannı şöyle hülisa ediyor: 

Atletlere yeni 
bir rakip 

( 8Clf taralı 1 incide) 
teleri içinde bu havadisi veremlyen 
tek gazete kalarak mühim bir "at. 
lama rekoru,, kırdı. 

"Son Posta,, bugün fena halde içer-

!emiş, dün kaydettiğimiz şayiayı 

HABER - Alqam Poituı -

Döri: yıidır 
uyuyan 

Şlkagolu gUzel kız 

Doktorlara göre 
ömrll oldukça 

uyanmadan 
yaşayabilecekmlş ! 

. . 

Patriçya 

Şika.gonun "uyuyan güzeli,. Mad. 
mazel Patriçya Makgayr doktorun 
kendi hastalığrna dıtir söyledikle:t'ini 
işitince ağlamış, bir türlü uyanama
mı~tır. 

Şimdi otuz yaşlıuında. olan Patriç
ya tam dört yıldır Oak Park sağlık 
evinde hiç uyanmaksızın uyumakta. 
dır. Doktorlara göre 'kızcağız sağlık 
vaziyetinde maddi bir değişiklik ol. 
maksızın ıhtiyar yaşına varmcıya ka. 
dar böyle uyuyabilir. 

Bu hastayı, uyku hastalıklnrı mil. 
tehassısı olan Fransız doktoru Rene 
Crüchet tedavi etmektedir. Doktor 
gazetecilere demiştir ki: 

"- Ne dediğimi anlıyor Bunu 
gözlerinde görüyonım. Kendi hasta. 
hğına dair bir şeyler söyleyii1ce göz_ 
leri yaşla doluyor.,, 

Mekslkada grev 
Meksika, 17 (A.A.) - Greve 

elektrik İ§çilerinin de iltihakı üze
rine baılıca sekiz hükdmet dahilin 
de elektrik hizmetleri durmuıtur. 

Tramvaylar iıJemediii gibi tele. 
fonlar da İ!lemernekte ve elektrik 
lambaları yanmamaktadır. 

Erzurumda yeni· bir 
gazete ~ıkacak 

Erzurum, 17 (A.A.) - UçüncU u. 
mumt mUfetuşliğin teşebbüsü ile ya. 
kında tehrimizde '·Doğu ili,. adında 
bir guete çıkarılacaktır. 

Gazete, doğu lli halkının tenvir ve 
irşadına hizmet edecek kıymetli yaaı . 

lan ihtiva edeeektir. Gazete, bu ille. 
rimizın her tarafındaki bayındırlık ve 
kalkınma hareketleri hakkında günü 
gününe malümat verecektir. 

40 yıllık aşk ı 
Birleşmit Amerikanın Oreion vili• 

yetinde Mis Libian Çays ile Mister V.il
yam Paterson 1896 yılında genç iken 
sevişmişlerdi. İki tarafın ailesi izdivaç-

larına engel olduktan için bunlar da bi• 
ribirinden ayrdmıı ve bir daha da görfr" 
ıememişler fakat eski aşklarına sadık 

kalarak evlenmemişlerdi. 

Bunlar geçen hafta Şimali Karolina 
vilayetinin Burnsvil ıehrinde buluşup 

krrk yıllık aşktan sonra evlenmişlerdir. 
~-~--~~~~~~~~~~~ 

•••n• ... •-••••••••••••••••-•••••••••• .. •••••••"••• .. •: . . . . . ' . . . 
1 HABER j Gazeteler Montrödeki durumun inki• 

şafından memnundur. Anla§manm pa" 
zartesi günü imzalanacağını tahmin edi. 
yorlar. tngilterenin uyaallığınr, Pol Bon 
kurun uzlaştırma hususundaki mahare
tini takdir ediyorlar. Gazeteler bir Türk 
- Fransrz karşrhkh yardım paktı im• 
kanı mevcut olduğunu kaydediyorlar. 

"Ak~am,. ile "HABER., e mal edip 
bizi "mevsimsiz nisan balığı., vermek. 
le ittiham ediyor. Muvaffakiyetıer 
kaJ'lııında pek sinirlendiği anla§Jlan 

1 
latanbulun en çok ıatılan ha-i 

kikt akıam gazetesidir. llinla ·İ 
"atlıuna §&lllpiyonu arkadaşımıza. tav. l rmr HABER'e verenler kire .J 
siye ederia. DünkU "HABER,. i, bu. 1 • 

Tan gazetesi diyor ki: 
'.Uzlaşma Türk talebine hak verir" 

ken Boğularla ala.kalı devletlerin meş
ru menfaatlerini de koruyor. Türkiyc
nin ileride, bir askeri paktla Rus -
Fransız ittifakına girmesinden hiddet• 
Jenen Alrrian matbuatı bilsin ki, askeri 
ittiraldar defn, Fransa gibi tngilterenfn 
de politikası olan müıterek emniyet ve 

gUnkiı bütün eaban gazetelerini, bu. derler. ! 
;. ........................................................ : günkü "Son Posta,. yı, iki gün sonra 1 

gelecek Avrupa gazetelerini dik katle ı ::t:;::t=a=ıy=a==h:::ü=k=fl=m=e=ti==b:;:il=~::;i~lk==aa=a=tl~c=r~d;::e~b;::u::.. 
okusl'n: İtalyanlar şayiayı tckz!b e. nu derhal tekzib edemiyerek lastikli 
derken evvela "Adisababanın zapte. bir ıfadc kullandıktan sonra ancak ak. 
dildiğine dair ecnebi matbuatta görii 
len şayiaları teyid edecek haber ıhna. 
mamıştır.11 Şeklinde bir ifade kullanı. 

yorlar. İkinci tekzibde de gene böyle 
"Ecnt'bl matbuat,, can bahsediy0rlar. 
Dernek ki b1Syle b:r şayia vardır ve 

şanı geç vakit tekzib edcbllmiştir. 
Arkadaşımıza bir tavs!ye daha: 

Ycti~µ,mediği ciğerlere p'.s demeyip 
başkalarının muvaffakiyetle:-ini kıs. 

kanma.sın. Ne yapalım. tekkeyi bek. 
liyen elbet çorbayı da içecektir! 

Kavga ederke 
tabancayı attı 

Beşikteki çocuğu yarala 
Fatihte Hoşkadem mcdre1e1inde o· 

turan seyyar esansçı Hasan ile kuşçu 
Muatafa dün nat beıe doğru eaki bir 
alacak yüzünden kavgaya tutuımuşlar
dır. Mustafadan dayak yiyeceğini an• 
layan Hasan tabancasını çekerek Mua• 
tafayı öldürmek kasdile iki el ate§ et-

miştir. . . 
111 

Çıkan kurıunlardan bırl ~ 
dalanndan birinde salın''ıııı# 
Haydarrn altı aylık çocu~U 
muruna isabet ederek ağır 
ralamııtır. Çocuk hemen bal 
dırılınıJ, kavgacılar yaka 

Ingiliz kralıll 
suikast yapıld 
Kurşun bindiği ata isabet 

cani yakalandı eri!~ 
tngilterenin yeni kralı aekizinci Ed·ı Ma.k Mahoıı avukatile ~ .,, 

varda suikast tC§ebbüsünde bulunul· etmek arzusunu izhar ettı 
muştur. Kral Hayd parkta aakerlere müs.ıade Uze.rine vakiline eOt 
geçit resmi yaptırdıktan aonra at ile Avukat başka bir mahkeııı ~ 
Bukingam sarayına dönerken bir kur· olduğundan davanın sekİZ ~· 
ıun at lnuıtır. Kurıunun ata iaabet et· ya bırakılmasını istedi. ?J 
tiği söyleniyoraa da saray memurları talebı kabul etmiştir. 
bunu tebip ediyor. Kral bir saniye ka- Maznun kralı ö\cfürınek 
dar tevakkuftan sonra istifini bo•mıya· ğini, yalnız umumı:ın n.~el' 

ni celb için nümayiş knbılın rak yoluna devam etmittir. 
Kurşunu sıkan adam yakalanmıştır. 

Tabancasında dört fişek bulunmuştur. 

Karakola cötürüldüğü zaman, "kralı 
öldürmek istemediğini, yalnız protesto 

mahiyetinde bir harekette bulunduğu· 

nu,, söyle.mittir. 
Tevkif edilen adam hakkında dahili· 

ye nazırı Avam kamarasında Adliye na· 
zm da Lordlar kamarasında izahat ver-
mijtir. 

tki nazır da "kral hazretleri büyük 

tehlikeden kurtuldu . ., demiıtir. 

Meçhul adamın. muhakemesi hemen 

başlamıt ve "kiz gün sonraya tehir e· 
dilmiıtir. 

• • • 
Bertin, 17 (Radyo lle) - Tng!ltere 

kralına karşı yapılmak istenen suikast 
bütündUnyada çok derin bir tee~ür 
husule getirmittir. nitler, Tng11bı kra 
tına bir tebrik telg!'afı göndermiştir~ 

Boı,evlk parmalt mı ? 
Fölkişcr Beobahter gazetes~ h:ıkün. 

kü nüshasında bu meseleden 1-hsede
rek yakalanan adamın söz!erine rağ. 
men tngilterede kralla hanedan azala. 
rma karşı bazı harl'ketler hazırlandı . 
ğına dair delil menut olduğunu yazı . 

yor. 
Aynı gazetede Pi2.ymouth ~hrina<' 

de kralın kardeşi Dtık dö. I<ent'e karşı 
bir suikast yapıldığını, fakat bu sui. 
kastın da akim kaldı~n1 vuıyo~ ve 
diyo:- ki: 

"Son zamanlarda \\çüncU cnternas 
yonaHe Troçki taraftarları Holanda 
nın bir şehrinde gizli bir toplantı yap 
mışlardır. Mevsuk kaynaklardan al
dığımız haberlere g5rc, lngılterede ya 
pılah auikutlar, Holandada yapılan 
gizli toplantıda verHen kararlarla ya. 
kından alakadudır İngiliz polisi bu 
cihetten ariz amik tahkikatta bulun. 
ma!ıdır.,, 

Diğer taraftan da dünkU suikast 
tetebbüsü hakkındc:L. Londradan da a 
şağıdalrl mü~mmi.n malumet gel. 
miştir: 

Sulk••• na811 Jepıtdl 1 
Londra, 17 - Gueteler dün yaka

lanan adamın Mak Ma.hon admda bir 
İrlandalı olduğunu yazmaktadırlar. 

Diğer yandan poliain M&k lıılıhon 
dan ~ka ikinci bir ıahsı da.ha tev. 
kif ~ttiği haber verılmektedir. 

Hadise ani !:mrette eereyım ettiğin. 
den hakiki vuiyet h:.klunda be:ılli Jıtatl 

bir rnalümat almak kabil olamamıştır. 
Büı j&hitlerin lfa&illne gare, llk 

müd•1haleyi bir kad:.n yapmış ve Mak 
Mahana indirôifi rıvettl bir dube ile 
suikustçinln elindeki tabancayı yP.re 
düşürmüştür. Fakat diğer şahitlerin 
ifadesi bunu teyid P.tmemektedlr, Ç:Un. 
kü tabanca Kralın bindiği atın ayak. 
larınıı. kadar fırlamıştı . 

Diğer §ahitlere göre, kral caniyi 
uzaktan gördü ve na.zarlarını on!l tev. 

cih etti. Bazı ı;ahitler de l{raıın onu. 
ne bakmıya devam ettiği ve encak 
hadise bittikten sonra başını hEl,fifçe 
çevirdiğini iddia etmektedirler, 

rekette bulunmak ıstediğirıl1' 
bununla bera1:>er mtiddeiUJO 
nunu "bir hayatı tehlike'°' 
makı:ıadile tabanca taşıınakıı 
tiham edecektir. 

canı kimdi? 
Londra, 17 -

0

RolU henUS 
rette anlaşılamamı~ oımakl• 
dUnkü esrarengiz h ·1disenill ~ 
nı gri. elbiseli bir kadın 
lenmektedir. Hadisede had .,,1 
lar umumi karışıkİık esnııfYj 
Jtadmm da tevkif ~naığiı:J J 
l&r. H kikatte pu kadın 'il"'.~ 
ain refakatinde oldufu hatd• 
götürillmüş ve orada uzun 
ticvap edilmiştir. 

Bir çok kilfisele:- ft3 
hayranlıklarını izhaı' etmelı 
rinden polis oııun ismini if i' ~ 
tir. Orta yaşlı olduğu atıl (1 
kadına uzun boylu ıri yatı.; 
genç kız refakat etmekte ı 

Polis komıserlerile bera~ 
bilde giderken bu ihi kadın d 
raretli tezahüratile karşılaııd• ti 

Suika~tın ııkim kalmasın cf1 
dmlarm mfihim bir rol oyn!l 
yiası çok kuvve.tlidır. d 

F'ran•tzların tazl~rı 
Lı;ndra, 17 - Fransı.z bJP' 

Corbin, dün hkşam Bukı~ i t 
yına giderek kralı.1 geçırdığ ,11 
den lıurtulması Uzerine Ft-_ı'~ ~ 
hur reisi Bay I..öbrönUn gevı 
riklerini bildirrniştiı. 

JnhisarlarJn Ah•t• 
bakım evi ı1_ 

8 temmuz tarlh\i gıue.tl'~ 
rcttiğımlz bir §ikiye.t J11 8.,ı 
inhis~rla.r idareslniu "Abırl< J 
ev~. nden bahsedilnıckteyd•· et 
lar müdürlüğü bu şikayet 
ıu malllmatı verınektodir: 

"İdarenin biitUn imaJlt1' f' 
olduğu gibi Ahırkapı Bal<~~i 
de işçilerin bir saat öğle tıı (/, 
Ahırl;apı bakım evi işçilerıi 
me:ınerini sıhhi menfaatıer t1o"_ 
rek :nücssesenin tıbbi ıcor. ,c'OıJ 
yemekhanesinde yemeğe pııııe 
tulmaktadırlar. l§·;l1cr . Yfı;ııe 
yedikten sonra bir saat!ıl< J.llf -
mUddetlnin geri kalan kıs~od'. 
aesenin ön ve arka babçes 

1
,1, 

kenarında. istirahat ederek cıeııi' 
lar. Aynı zamanda amele d~ 
rındlki bahçeden s.:ı.bahları 1cııt 
mck suretilc de istif adc etıl re~ . ~,ıe 

Bakım evi lokant_nsı. ı§ ııııi' 
lık olmak Uzcre ihdas ~1 ~ıj 
yemek yemek rnecbnriyetı. ~ı' 
zuu bahis değildir. Nitel<tıt' 
ları yemeklerini evlerindell 
tedirler,, 

rf 
Ekmek ftatıe ıi~ 

Ekmek fiyatında bir ı-ıt 
pıldığına dair haberıeriıl1' 
olmadıiı ve yine 11 buçll dJ'f 
tan satıldığı anlatılınakı-



- ·-~ .... . . 

Geç anlaşılan 
, Hakikat 

•>'nada 
L.. · uzun uzadıya kendineı 

' b-vıq batını Balladı • 
~ 'l.lhtl • 

et, bu a d 
ne n a onun hiısiyatmI bu 

den başka hiç kimseyi sevmiş değilim. 

Ve aırf beni sevmediğin ve reddettiğin 
ıçın ömrümü dünyayı dolaımak 

la geçirdim. 

Kalpazanın 
avukatı 

Mttekklll tarafından 
mükemmel aldatıldı ! 

N evyorktan yazılıyor: 
Nevyork avukatlarından Leo Heli 

mUd&faasmı üzerine almış olduğu bır 
kalpazanın tuzağına düşmiiştür: 

Avukat Heli, uzun müdet hakim
lik etmiş bir adamdır. Bundan iki ay 
önce avukatlık etmek maksadile istifa 

ı 
Yazan : Niyazı Ahmet: 

----------~---------~ 

399 sene evvel bugün 

de ifa:dar. kuvvetli ve beliğ bir 
() il e edıyordu. 

llda alt 
t •u gibi ~1~ senelik hayatı akan 

On Türk kadırgası 
- Doğru değil Mecdi. Doğru söyle• etmi~ ve bir yazıhane açarak çalı§ma. k 

1 
k h 

1 
d 

miyoraun. İtiraf ederim ki sen de benim ğa başlamıştı. ya ı ara ma ve ı· ı· 
dü';ryada sevdiğim ve sevebileceğim ye- H-:'tkimliği esnasTnda birçok hırsız. 

CJısUı;;,.. go.zilnUn önnUden gerti 
« ı; .. ,ı dU ·· ·• :ıı: • IJ ~~ bir Şundu. Ateş gözlU, ateş 

" 'flllahn h ıaınpanya gibi kabına 

gane erkektin. larla, kalpazanlarla kar§ılaşmış olan 
Mister Heli, kendisini insinlnrm mahi- Bartaros Hayreddin on bin esirle dönerken . 

- Pek geç bir itiraf. Fakat o zaman , 

lıı "'· eyecan]ı bir kızdı. Baıııından 
beni reddetmiştin. Hatırlıyor musun? yetını artık öğrennıiş bir kimse sa- gene intikam aldığına inanmıyor, 

yıyordu. Fakat müdafaa ettiği kalpa 
. -ceralar . . :ıı: Ben senin önünde ağlamıştım. Sen ba· e cı:ıı,,_ 1 Çoluk geçmış, nıhayet ev- na beni sevmediğini, benden hiç hoşlan· 

zan, ona, bilmediği daha bir çok şey- "intikam ihtiyarlamaz " diyordu • 
) ~ l't • Çocuk hatti torun sahibi madığıru, Şevket denen o aptal rocugyu 
atdıı, ı~te §İmdi göçmeğe hazırlanı· :ıı: 

!erin mevcut olduğunu öğretmi§tir. 
Avukat, müekk:linln masum oldu

ğuna. kanaat getirerek kendisini mU
dafar. etmi§ ve bunun netkesiadc kal. 
pazaıım beraet etmesini temin ctmi§. 

sevdiğini söylemiştin. 

~llııları d"' .. . - Sen bu sözlerime inanmııtın dc-
bir i . uşunurken birdenbire ak- k 

\ot "tecd· ''lll geldi: me . 
e!~ ~ ıt - Elbette. Ve o günden sonra da bir tir. 

\~ t tı.ıhaf ı B daha seni görmedim. 
tlcri, _ h u •.'smi, tammış olduğu 

HükUmle birlikte serbest bırakılan 
müekkili kendisine Ucret olarak 150 
dolar vermiş, ancak, zavallı avukat, 
bir xaç saat sonra. kurtardığı adamın 
verdiği pnralann kalp para olduğunu 

d :- Halbuki ben mahsustan sırf seni 
\ tı.. ~Olt ay ı artık gizlemeğe lü· 
~ "il dtı • açık .. 

1
. • . . biraz kıskandırmak ve üzmek için öyle 

•· "itin.. soy ıyebılırız - S.şıkıa· 'k. Urken d . söylemiştim, Fakat beni hayrete du"' şu··. 
. ''tJbu1t· aıma ilk önce hatırlar 
1 ı\ll ~l lılih 1 Onunla en az macera geçir- ren ~ey senin benim Şevket gibi bir ap• 

"tt~ 0 ayet birib' 1 • • b" . . talı sevebileceğime inanmandır. 
anlamıştır. 

Bu tecrübeden sonra Heli artık ne 
hll'lızlann, ne de kalpazn.nlarm ve. 
k~letini almamağa karar vermiştir. 

et L ' da ır ennı ya ır ya ıkı 
·ııııı~ Pek h f"f ' 

Ufütdi, a 1 ve kaçamak surette 
~ 'Se.., : 0 kadar .• 

~r ebııe ~ . 
~lldiı cegun erkek o idi diye 
~ ~. ' 

fıl d.t 1ı. •u 

- Seni o kadar seviyordum ki inan
mam tabii idi .. 

- Çok yazık olmu,. 
- Eveti 

- Eveti 

Körler için 

~ tiya~tle kocasını sevmediğini ve 
iti e tesad·· r·· · O '"dd t h" b" k d rar tt . u un sevkıle evlendiği" zun mu e ıç ır ıey onuıma an 

Konuşan kitap 
Yapılarak bunlarla 
Amerlkada kiltilp

haneler açılıyor 

'l{ rtııı oluyordu. sustular. İkisi de ayni ıeyleri dü§ün• 
O llYdi 

it.. rıı.ı d anne hazır mısın? mekte olduklarını anlıyorlardı. Yanıla• 
.., aldı~ ü ~ C)ıı 'ekiz &1 r yadan uyandıran bu rak saptıkları ve bir daha dönemiyecek-
~ ! bir 1ct Yaıında çok giizel ve ıer· teri bir yolun sonunda bulunuyorlardı. 
>'dt z olan torunu 'süzanın se- Hiaaettikleri ıey sadece büyük bir teer 
'il 

Bundan yUz sene evvel Braillc ta
rafından yapılan iC3ddanberi körleri 
okutmak için yapılan en bUyük ihtira 
son zamanlarda ba~arılmıştır. Bu da 
fonoğraf ve radyo vasıtasile vtlcuda 
getirılen "konuşan kitap,, larôır. 

Cto~'rtı, haydi 1 
tıtt Obiıd 
l't S~ c giderlerken Selma gene 'q' hail ? hatırladı. Torununun he 
w.:~t tttlt~ni kendi eski hallerile mu· 
~~""llflcrd· u esnada gidecekleri yere 
-~ '·S·· ı. ~u li%anın bir arkada§ı ni~n-
oqr • () 
t • Oc11 1 nlan kapıdan karııladı" 
~b çer· 
~ Cttl İlıt~ cazın çaldığı büyük salon 

U ha§~ 1Yarlar rahat ve geni§ kol" 
"'Oıı be bir salonda toplandılar. 
·~ ı. ! dak'k 
bu~ -:"ltaılr 1 a sonra ayni salona b~ 

iltıt b' '. kalın cam gözJUklU, iki 
' ır ıhr ~ >.tu ıyar daha girdi: 
~d· teka· 
,,ı diye t ıt hariciye mcmurlarındarı 

ıür ve teenüften ibaretti. Yazık, hayat" 

larını küçük bir anlaşamamazlık yüzUn• 
den boıu boşuna ziyan etmişlerdi. 

Bu sırada caz tekrar çalmağa başla· 

mııtı. Açık kapıdan dışarıda danseden 

çiftler görüniiyordu. Selma konuıtu: 

- Şu yeıil elbiseli ktz torunumdur. 

-- Garip tesadüf. Onunla dansedcn 

70 bin ile 90 bin kelime arasındaki 
vasati bir roman bu usul ile 10 ve 12 
yüzlü pl:ik üzerine 11.hnmı§tır. 

Bu plaklar 18 dakikada çalmabil 
mekte ve dinlenebilmektedir. Daki. 

genç de benim torunumdur. kada takriben 175 - 200 kelime din.. 

iki çift biribirlerine mutattan faz• !etmektedir. 
Ja sokulmuşlardı. Selma da, Mecdi de "Konu§an kitap,, kütUphaneleri 
bunu anladılar. Biribirlerine tekrar bak- yapmak için Amerlkada 24 yerde ter. 

tibat alınmıştır. 
tıklan zaman öyle zannedilebilirdi ki -------~---------
biraz evvelki tecısi.lr ve tcessüflcri azal· -=----._- ___________ ,_ 
rruştı. Scılll anıttırıldı. Beyaz sakallı 

~~i ihr anın yanında yer aldı. Murat SERTOCLU 
t?Jar. •}>ar bir müddet biribirleıine ,-----~-------------- v~p~!Nr 
' s ' elma 1 
'l1ecdiı 
~ek 

''ta .~dar deği§miıııiniz? ), ız, 
c:ıu • 

~·ı •ırad 
it 1 

Ct, 0 a odada bulunan1ar çaya 
• tcİlı nlar 1 W etti) 0 dukları yerde kalmayı 

,~ er. 

' l\.ıe ltadar oldu? 
' ll: rlt •ene 1 

~~l!ı· "et, o k 
, 14 lcyı s· ~dar oldu. Zaman ne 
~ Sizin . 1~1 bu derece ihtiyarlatsın ı 

1 iltj b··~ıbi Çevik ve kuvvetli bir a· 
' ~ u lUrn etsin ı 
' ana •iz d' 

• Sen d ıyc hitap etme Selma ı 
k' lie e bana böyle söyleme l 
'ibj Yaptın, K 
~l t hab · ırk senedir senden 

tııd er alrn d 
' iğini a ım. Yalnız bir ara 

t, duyrnu§tum. i§te hepsi o 
, ...... ll; 

~ to "et, Cif} d' 
..._ l'\ın . en ım. Çoluk ço:uk hat• 
-<tcı Bahıb' 1 
l. ~ldU 1 0 dum. Kocam on sene 
"1t) • Sen 'c Crdt ne yaptın? Vakia guc-

l'a llltıhtel'{ 
~İli gtladıın 1 zaman fasrlalarile ismi 

~ }'ap · Muhtelif memleketlerde 
, arken. 

~~ . ~"et, be 
>,~ dı artık ş ~.ene evveline kadar. 

doıa tekaut oldum. ömrüm dün· 
' ı::..,tnakta geçti .. 
...... h enairn tabii 1 

<:.\'et ' . lcı .... 
' 'l' ··•ınıe? 

~llp att1rna2111 • 
~l atar k . n. Parıs sc!arethanesine 
~hırka gıttiğim vakit orada tan~· 
-...... lvı ızıa. 
' eı'ut ld ~ lvıc, o un mu? 
•<ı s Ut olm k tıt" a rnı? Bunu bana na• 
' JOrsun .\ . 
' rıı~d 
~" ım. ~ ~ •çıkça söylemekte beis yok. 

ununıu kt zu ço an elemiı ve c• 
'ltıufız. Ben hayatımda 8en-

Hayat yelmişte 
başlar! 

1 

1 
1 

SERViSiNDE N 
İlanla alakadar ınüessesat şirket• 

lcr ve tüccaranın nazarı\ dikkatine: 

Gazetemizde neıredilecek ilanlara 
ait tarile aıağıda göıterilmiıtir. 

Birinci sayfada santimi 300 ku· 
ruıtur. 

ikinci sayfada santimi 100 ku· 

Çok meşhur san'al
kArlar en güzel 

eserlerini bu yaşlan 
sonra verdiler ruştur. 

1 Uçüncn ve döüdüncü sayfalarda 
Amerikada bir kitap çıktı . Bunda ha- ı santimi 50-35 kuruştur. 

kil:i hayatın yetmiş yaşında başladğı l İl!n sayfalarında santimi 30 ku" 
iddia ediliyor ve buna bir takım misaller ruıtur. 

de veriliyor. Bu misallere göre: Komc· Resmi ilanlar santimi 20 kuruştur. ı 
dor Vanderbilt, 70 ile 83 yaşları arasın· Kitap kitaphane mektep, gazete 1 

· ve hayır müesseseleri ilanatı 20 ku· 1 da kendi servetine aşağı ynukarı 100 
milyon katmıştır. ruştur. 

Ba,lık ilanlar: 500 kµru§tur. 
Kant, 74 yaşında "Antrepoloji., "E-

Ticari mahiyeti haiz olmıyan kü· 
tikmetamiziği., "melekelerin çekişmesi .. 

çük ilanlar yirmi kelimeye kadar 
i:;imli eserlerini yazmışt: r. 1 

i 30 kuruştur. 
Tintoretto, 74 yaşında iken 74 ayak Küçük ilanların beş defası lOO ku-

boyunda ve 30 ayak enindeki meşhur ı' 
"Cennet .. tablosunu vücude getirmiştir. 

Lamark. 78 yaşında "amudu fıkari· 1 

siz hayvanların tabii tarihi., isimli bü· , 
yük eserini tamamlamıştır. j 

Verdi, 7 4 yaşında "Otelle,, isimli şa- .1 

heser operasını, 80 yaşında "Falstaff., 

ruştur. 

Muhtaç sanatkarlar ve iş arayan
ların ilanatı bedavadır. 

Devamlı yapılacak ilanat için ten· 
zilat yapıJır. 

ilanlar için yalnız Ankara cadde" 
sinde Vakit yurdunda ikinci katta 
vakit propaganda servisine müraca· 1 

operasını 85 yaşında me hur "Ave Ma· 
ria,, "Saba t Ma ter,. ve "Te Deum,. eser _a_t.,.e•d•il ... m.e.ı i ... d.i r •.• T.e.ıe .. f.on_: •2•4•31,_o ____ .:, 
]erini vücuda getirmiştir. 

''Olivcr Vendcl,, Holmcs, 79 yaşında ::::::::::::::::::.-:::::;::::::::::::::::::::=:::: 
iken "Çay fincanları üzerinde,, adl: ese- H Satılık k agl r kon k a ~i 
rini yazmıştır. 

i.i Nuruosmaniyede Şeref sokag· ın ·H Kato, 80 yaşında yunanca öğrenme-
1 ğe başlamıştır. J da 40--42 numaralı kagir konakg 

Göte, 80 yaşında, "Faust'u tamamla i ehven eartlarla satılıktır. Boğazaji 

1 
ve Halice fevkalade manzara, yirmi:; 

nu§tır. Tenison, 83 yaşında "Parmak• oda ve büyük bahçe. lstiyenlerınH 
lıklarr geçi,., şiirini yazmıştır. Nuruosmaniycde bakkal Hafız 1 

Titien, 98 yaşında Lepanto harbini ft Nuriye milracaatlarr. H 
tasvir eden meıhur tarihi tablosunu yap n :: IU'P WR=:===:-'..:::::::::::::::::::•-••••-::: 
lnlJtlr, 

Şarlkenin amiralı Melfi prens 

Andrea Dorya Mesina limanında 

donanmasını demir üzerine almı~ 

avlanacak hafif bir filo bekliyor

du. 

Bugün, 1537 yılı 17 temmuz gü

nü .. 399 sene evvel bugün .. Korsan 

donanmasında bir kaynaıma bat· 
ladr. 

Amiral bağmyordu.: 

-- Limandan çıkıyoruz.. Hazır 

olun.. ...... ' 
• 

Barbara• HayreJJin 

Bu mağlubiyetleri duyan Baroa. 
ros, yüz gemi ile takibe çıktı. An. 
drea bunu duyunca eline geçirdiği 

on iki kadırga ile Mesinaya dön. 

dü. Barbaros, Lutfi pap. ile birlik .. 

te Polya sahillerine geçti. Sekiz 

bin süvari, bir bu kadar piyadeyi1 

müthiş muhasara toplannı Otranto 

yakınındaki Kastro kıyısına çıkal'ı! _. 
dı. 

Barl>aros Hayreddin: 

- İntikam alacağız.. Mesina 
sularına gömülen kardeşlerimizin 
ruhunu f&dedeceğiz .. diyor ve bü
tün asker intikam gününe kavuı .. 
mak için sabırsızlanıyordu. Kastro 

ya çıkan Türk süvarileri, kuman-~ 
danlardan Binyatellinin kendileri .. 

ne yol göstermek istediğini gördü .. 
ler. Otranto ve diğer kaleler mu· 

kavemet etmeden itaat ettiler. Kü~ ... 
çük bir karşı gelme, buraları mali-

vedebilirdi. Ellerine fırsat düştiiğü 

v~t insafsızca hareket eden düt· 

man, ezileceğini, mahvedileceğini 

hissettiği vakit itaat etme yollarını 

da bu suretle buluyordu. Fakat bu. 

na rağmen eline fırsat geçenler 
küçük hücumlar yapıyor, ve yaka .. 

Ve tayf alarm hırsını kabartmak ladıkları Türkleri en büyük işken. 
için ilave ediyordu: celerle öldürüyorlardı. Hayreddin 

- Kıymetli efYa yüklü on Oa- on binden fazla esir alarak, ltalya 
manlı kadırgası lskenderiye lima. sahilinde isyan eden Amavutlan 

nmdan çıktı. Onları takip edeceğiz tedibe giderken: 
Bütün eıyalar sizindir. - Bugün on bin esir aldık. Her 

- Horraaa.. kes Türk kuvvetinin büyüklüğünü 
- lıte, ufukta .. Geliyorlar.. gördü. Kancıkça donanmamızı 
Andrea Doryanm tiddetli hücu- mahveden filo ile bir gün elbette 

mu, umduğu mukavemete rastla- ka111laıacağız. intikam ihtiyarla .. 
madan on kadtrganm bütün -ya- d' d -:1' maz.. ıyor u. 
sını zabtederek gemileri yaktı.------~':..----------

Konan gemisinin tayf al arı zafer 1 
ıarkılarını söyliyerek uzakJaıırlar- Kimyager 
ken gemiler kızıı alevlerle denizin Hüsameddin 
korkunç suları ile kucaklaş~orlar· 
dı. 

• • • 
Tam idrar tahlili 100 kuru§tur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Em.Ilık ve 

Eytam Bankası kat'§ısmda l.zzet 

- Arkadaşlar. Görüyorsunuz ._Be~y·H-a.n•ı··---•·------=
ki, bize karşı duracak hiçbir kuv- -----------------

vet yoktur. Bundan sonra da böyle Soydan 
olacak.. Kar§ımıza gelecek donan- Sünnetçi Ahmet 
mayı denize gömeceğiz .. 

Dorya, donanması Pakso adası Meşhur Silnnetçi başı Haleplinin 
torunu 

önlerine toplanmiştı. Kırmızı bir 
Sultan Ahmet Cağaloğlu caddesi 

elbiseye bürünmüş, bütün asilza· No. 41 Tel: 20196 ve 56-37 
deleri etrafına toplıyarak onlara----- ---------•·--• 

gururla muvaffakiyetlerini anlatı-
yordu. 

- Bir donanma daha geliyor .. 
- Kaç gemi var? .• 

- On iki ... 

-Hücum .. 

Bu, Gelibolu sancak beyinin ket

hiidası Ali Çelebi kumandansında. 

ki filo idi. Muharebe bir buçuk sa

at sürdü. Türk gemicileri bütün cc· 

saretleri ile ileri atılıyor, ölümü is

tihkar ederek çarpışıyorlardı. fa
kat kat kat üstün bir donanmayı 
mağlup etmek imkanı yoktu. Düş· 

man bir buçul< saat sonra bu do
nanmayı da mağlup etti. Bir tek 

Türk kurtulamadı. Bu çarpıtmada 

Dorya dizinden yaralanmıştı. 
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RAUYU I SiNEMALAR 

1 5 T A N B u L: 1 B E y o c, L u 
18 ha.ti! orkeatra ve §eD parçaları (pllkı • TURK Programını blldJrmemt§tir 

19 haberler, 19,15 muhtelit pllklar, 20, Dt.• ~IELEK GönUller birle§lnce ve 
nerki (tenor), 20,30 stüdyo orkestraları:, 21, KralJçe Krlstln 
3J aon haberler, Saat 22 den sonra Aııadolu İPEK 1 Programını bildJnnemJ§tir 
ııjansmın gıı.zetelere malaus havadJs servisi :SAU.A y 1 Glizel Fatma ve KUçUk 
verilecek Ur anne 

\.' t YA N A: 80::\IER A§k kadrili 
'18,35 konser, spor haberleri, 19,2:S seya. YILDI7 Çalınmış qk ve StUdyo 

hat haber~erl, konuııma, 20,05 haberler, hava çılgnılıklan 

raporu, 20,l:S konuşma, 20,35 keman koruıe- TAN ı Kaçak sevdalılar ve Fakir 
rt, ellenceli yayın, 20,20 balet, 21,55 musiki, bir delikanlının hlkft.yesi 
23,05 haberler, 23,15 §enlikler, piyano konst.· Fakir bir da!Jkanlınm 
rl, 24,05 konuııma, eğlencelJ mu.iki, hikft.ycst 

8 E B L l ?\·: ŞIK ı Gizil sevda ve Dertsiz 
18,0:S gr&mo!on, konuşma, 18,155 sıhhl ko- arkadaşlar 

llU§m&, 19,05 LAypzigden musikt, 20,05 gele- ALKAZAR : Maskeler aşağı ve Söz 
cek ba!tanm programı, 20,25 opera parçası, slllhındır 

crez•lya 
faşistlerinin 

kurbanı 
Olan oğlunu kurtar

mak için yardım 
isteyen bir zavallı 

kadın 

Balina balığının karrıı 
dan çıkarılan adaTfı 
Şimdi sağ ve salim gerıe tıı 

bahkçıhk yapıyor 
Bir Yunus Peygamber masalı var· 

dır. Elbette işitmişsinizdir. Hani bu 
Peygamber denize atlıyarak bir balığın 
karnına sığınmış ve orada yaşamış!. in· 
sanlar bir balığın ne kadar büyük olur-

soluk alabiliyordum. 
kaybettim.,. (1 

James Bartley hala : sağdır 
65 yaşındadır. 
--~~~~~~~~~~ 

Fareıer 

ıransızca ders, gUnUn akisleri, haberler, 21,15 ŞARK General Yenin zehirli çayı r 
k~ konser, lı!UnJhten naklen devlet ya• ve Z\lğUrUU~ sonu 

sa olsun bir adamı bütün olarak yutamı· 

yacağ :nı asrrlardanberi iddia edegelmiş· 
!erdir. Fakat böyle bir vaka bir defacık 
için bile olsun hakikaten vukubulmuş

YüzJnder1 tt 
bit 

Hindlstanın ,,~ 
ymı, 23,05 hava raporu, apor haberler!, 23,35 ASTORYA Kaçakçılar kralı Algapon 

dans havalan, ve Batakhane gölgeleri 
8 U D A P E Ş T E: CUl\IURlYET Şen mUIAzim, Tarzan ve 

18,0l5 konser, spor, 18,155 konferans, §iir, eşi, Kenmaynar hafiye 
20,25 çingene musiktsi ve Macar parkılan, l S T A N B U L 
21,15 konU§ma, 21,45 orkestra kon.seri, 22,10 .MiLLi 
gra.mo!on, haberler, 23,25 cazband takımı, mı.AL 

1talya.nca konferans, 2•,10 ealon orkeıtruı, 
son haberler, 
B tlK BEŞ: 

18,05 koruıer, havadJa, 19,20 konaerln d~ 

ALEMDAR 

Programını blldJrmemltfr , 
Kadm ne yapsm ve 
Topogan 1 
Alibaba (tttrkçe sözlU) ve 
Zincirli mahkilmlar 

AZAK Programını blldlrmemişUT 
vamı, konferans, 20,25 kllrinet konaerl, k~ KEMALBEY Blnblr tehlike adası 
man kon.eri, konferans, 21,35 opera: Trav- K A D I K O y 
yata, 2• haberler, 24,0:S konser, • 
p A R l S (P, T, T,): StlRErYA : SlQv ihtlraslan 

19,315 havadis, orkestra konseri, 21,05 mu- HALE : BltmemJ§ ııentont 

slk1 konuı:ıması, 21,25 komedJ, 23,35 havadis, OSKUDAR 
ROMA: HALE 

18,20 dans musikisi, 19,25 yabancı dillerde B A L A T 
yayın, 20,05 liman haberleri, seyahat habe?" MtLLt ı Programını bildirmem1Ur 

: Prograınmı blldJrmemlUr 

larl, gramo!on, 20,10 Holanda dilinde haber-
ler, 20,25 eğlenceli musiki, !ransızca haber- K A R A G Ü M R Ü K 
lcr, 20,55 Yunanistan için operet yayını, 21, OZEN ı Kadın asla unutmaz 
10 havadis, gramo!on, 21,45 operet, BOnrıı 

dans havalan U,05 havadis, lnglllzce habe?" T 1 Y A T R O L A R 
ler, 

ZAYi EHLiYETNAME 
2018 sicil numaralı arabacı ehliyeL 

namemi kaybettim. Yenlsini alaca
ğımdan !ıükmü yoktur. 

Salim 

ZAYi :ŞAHADETNAME 
lt)32 senesinde ticaret lisesinden 

almış olduğum şahadetnameyi zayi et. 
tim. Yenisinl alaC'.ağımdan eskisinin 
hUkmü yoktur. 

Ticaret liE=esi mezunlarından 
Hüseyin Feyzi 

Par asız diş tedavisi 
Şişli ve Nişantaşı civarındaki muhtaç 

halkımızın dişlerini (Maçka, Bayır so
kak 90 numarada diş doktoru Bay Nus· 
ret Ural) çarşamba günleri öğleye ka• 
dar parasız olarak tedavi edecektir. 

TAKSIM BAHÇESİNDE 
Saat 21,•ıs 

Rahmet Elendi 
YENİ OPERET 
Mualar enelden ayırtııa• 

blllr. Tele.fon: ü'70S 
Yalanda: B A B A L 1 K 

Eski kitap alınır 
Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

başka lisanlarla yazılmış her turıu ki
tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kafidir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara !nkılft.p kitaphanesi. 

Otobüs · alınıyor 
Ruhsatiyesi alınmış kullanışlı 14-16 

kişilik bir otobüs satın alınacaktır. 
Müracaat: Eminönü Reşadiye cad

desi Ruı benzincisi Civan Ali 

TL:.:J OK iVE 

l 1 Q.6~T 
BANKASI 

.DADA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~ Dt;R .. 

tur. 

1891 şubatında "Şarkın yıldızı,, adlı 
bir Amerikan balina gemisi. iki kayığı" 
nı indirerek çok büyük bir gök balinaya 
taarruz etmişti. Hayvan kayıklardan bi· 
risini alabora etmiş ve denize dökülen 
gemicilerden ikisi kaybolmuştu. 

Balina balığı yakalanıp da parçalan· 
dığı zaman bu adamlardan James Bart• 
ley adlı olanı hayvanın midesinde bay
gın bir halde bulunmuştu. Tedavi edi· 
lip ayıldıktan sonra adam demiştir ki: 

"Balina beni havaya fırlattı; kendimi 
kaygan bir geçitte buldum, sonra büyük 
bir çuvalın içine itildim. Orada ancak ı 

Brezilyanın milli ihtilal kahra·! 
manı Luis Carlos Prestes, faşist , 
direktörlüğünün iradeıile Brezilya ,...:; 

hapishanelerinden birinde inleyip ı.• 
dururken, anne$İ Senhora Prest'es 

oğlu lehine müdahalelerde bulun. 
maları için Avrupayı dola§makta 
bütün anneleri galeyana getirme. 

ğe, nüfuzlu adamlara yalvaramğa, 
hükfunetlere istidalar vermeğe uğ. 
ra§maktadır. Bu ana timdi Lon. 
dradadır. 

Bundan dört ay evvel Carlos ya. 
kalanarak içinde bB.§ka hiçbir mah 
pus bulunmıyan bir hapishaneye 

atılımı ve böylece dünya ile ala.kast 
kesilmittir. Şimdiye kadar hiçbir 
mahkeme huzuruna çıkarılmamış 

olduğu gibi kendisine yazılan rn ~ 1f 
tuplar eline verilmemekte. kim-
ile görütmesine müsaade ed i' 
memektedir. 

Carlos Brezilyadan ıürülmü,tü. 
1935 başlangıcında memleketine 
döndü. Bu senenin ikinci ayında 
da tevkif edilmiıtir. 

Bu delikanlıya Brezilya işçi ımı
f ı tapınmaktadır. Meşhur Presteı 
yürüyü§ kolunun başına geçip de 

binlerce ameleyi tam üç yıl süren 
bir yürüyüıle Brezilyayı dolaıtıra
rak 28000 kilometre mesafe aldı-
ran bu adamdı. 

Bu yürüyü§, nesillerdenberi köy 
lü ve çiftçilere zulüm ve tazyik • yapmakta olan büyük toprak sa-
hiplerine kartı bir protesto olmak 
üzere yapılan muslihane bir yürü
yüştü. 

Bundan beş sene evvel ve §İmdi 
iktidar dizginlerini elinde tutan 
Vargas, f aıist partisine girmesi 

için Prestese muazzam bir servet 
teklif etmişti. Carlos Prestes bu 
teklifi reddetti ve kendisine bun· 

Vugosıavyada 

Devlet darphanesi 
müdilrü 

Evinde 
darphane 

işletiyormuş! 
Yugoslavya devlet darphanesi mü

dürü Milivoi Boskoviç, kendi evlııde 
hususi bir C.r.rphane işlettiği için on 
dört sene ağır hapse mnhkum ol-
muştur. .. 

Müdür, mahkemede bütün yaptık. 
!arın, itiraf • :tmiş, para basmak için 
lazım olan kc:ıhpları devlet darphane. 
sinden evine r,ötilrerek orada para 
bastığını ve ~)~yasa ya sürdilğünU söy 
lemi~tir. 

Müdürün böylecE' bastığı paralar 1 

şeb rinde isyan\, 
Hindistanm bir çok ycrıerıt1 ltr 

• •e 
assıp mecusi Hintliler. sıhh1Y. ıı 

. . 1 . . d. ı ktedır 
nın emır erını ın ememe d<l' 

Son zamanlarda Ahmedab3 •
8 

lık direktörlüğünün ev ve ınagôıil 
herkesin fareleri öldürmesine çı 
diği emir yüzünden . bir is yarı t1 e 
Çünkü böyle bir hareket onları ilt 
"Ahmisa,.dır, yani öldürmek g .~ 

Bu meyanda sivrisinek kaY11
51 

bahçe kuyularının doldurulfl1~ 
•• 11 iif 

ağızların ·n kapatılarak mu 
· · · ı · d b.. 1 bir ıs ıçın verı en emır e oy e 
bep olmuştur. 

ı;;r ınd<J 

erkekler 
na yapılff f 

Fransııl9 

vasıtasılC .Jf 
§en vücu.d~ııı 
mütenası~~ 
mışlar, 21 

bulunan 

::tta r 
r bu ~ek 1 < 

. ""' Yunan 
beı tzediğiJl1 

dB 
rmrada ti 
t!Ski Yt1Jl!1t1' 

1. • ttl 
se ımı ./ 

tur. _../ f 
Pırlanta diş18 
Maldan sayııoıad• 

için haciz kooul~t 
Amerikanın Buffalo şehr~· il" 

ci Robert Aı,binin ağzınd:ıkl 
. ıco 

lanat dişe alacaklılJrı bacıı 

maktadırlar. . ~ 

Alacaklıları icra dairesıne tııJ 
zenciyi mal beyanına davet r. 

Aşbi i:;e hiç l:.ir malı ve geliri~ 
dığmı söylerrıi~tir. Bunun uı~ 
lacaklılar ceza mahkemesine 

rarak zenciyi yalan beyanattB·gl 
· tef111 

makJa ceza verdirmek ıs 
11 

Zenci ise dişlerin vilcudt1tld& ~ 
parça olduğundan mal sayılaı:> 
!arını söyleruiı; ve hakim de 

kirde bulunmuştur. 25 bin Türk ' !rası kadar tutan Yugos_J 

dan çok pişman olacağı söylendi. _1
r._. v_p_a_r_a_sı_d_ .. _··- ---------'---- - - ---- -:::-

N etekim şimdi acısını çekmekte· T E p E 8AŞ1 BAHÇESİ. 
dir. ·-

18 Temmuz, 19 Temmuz Pazar ve 20 Temmuz Pazarte5l Napolyonun umu-
mi karargahı YALNIZ 3 GÜN iÇiN 

9
1 

1813 de Almanyanın Lepzig yakın- BUyUk sl.u ma yıldızı va .. VVENN DU JUT\0 at 
larmda "Milletler muharebesi., adiyle LGIEHLÖRTYD.R ADIE NVVELT n FDılmlmln EmUmeTsslllı şöhret kazanan harpte büyük Napolyo· 
nun harekat merkezi olarak kullandığı 

"Thonberg Rittergat,, umumi kararga-

hı son günlerde yıktırıJm :~ttr. Bu bina lstanbul halkına Türkçe ve Almanca şarkılar söyliyecel<tli~f 
mn arsası Lepzig mühendislik ve mi- t ,, 
martık sergisini genişletme~ için kuııa·ı Pazar gtlnü saat 17 ,5 da büyük mo 
nılmaktadır. l!ı•••••••••m••-



------ - - ~ ---- - -- -

· ~·· . Mari 
Urınin hayatı 

1'.c.,}ilmde 
e İf ol "e beraber radyomu keşf 

an Fran "l' . d a.rj I\'" . sız a ımı ma am 
. Urıni h 
'~e I n ayatı Amerikada 
ın r aı··ınacaktır. Filmde alim ka

o un .. A 
11 t u nıerikah yıldız İren 

eıtıııil d k . . ldıı e ece tır. Amerıkan 
1 bu: .. 

lpllıak .. nıunaaebetle tetkikler 
da. uıere Parise gitmİ§tİr. Q . 

llladaın Ma . K" . . k d rı urının ızi 

•-d a.nı Jülio K" . . 1 •• .. k f t " ir, • urı ı e goruşme -

I~ tilınin 
d senaryosu bizzat alim 

l'llırı k 
ltrcu . ııı tarafından yazılan 
~. llleı hale UÖre hazırlanacak. 

~htiyarla,ın 
yıldızı da 
parhyor 

Holivutta devir değişti, genç 
artistlerin yıldızı söndü denemez!:e 
bile onlar artık yanlarında y:::~ı 

artistlerin yıldızlarının parlaması
na mani olamıyorlar. 

Birkaç sene evveline gelinceye 
kadar Amerikanın sinema merke
zinde "Yıldız,, olabilmek için genç 
ve yakışıklı olmak şarttı. Eski dev
rin Meri Pikford, Mabel Norman, 
Meri Mils Minter gibi Rudolf Van
)antino, Valas Reyd, Ramon Nova
ro gibi artistleri hep gençti. 

Halbuki son senelerde Mey Ro
beson, Valas Beri, Şuman Heink 
gibi yaşlı kimseler de "Yıldız,, ol
mak imkanını bulmu~lardır. 

B••nun sebebi ATrerikan sinerın 
cılığında realizmin romantiımi is
tih 1 af etmesidir. Böylece yaşlı ar
tistlerle yakı~ıldı olmıyan ger.de
rin kabiliyetlerinden azami i!tifa. 
de edilebilmekteflir 

Ydd 1 zların boyu 
ve kilosu 

Perd~de rollerini seyredip be
ğe!'ldiğiniz sinema yıldızlarınc!an 

ba~ıları hakkında malu;r.at: 
Greta Garbo boyu 1,65, kilosu 

. ·' :_,.., 

• 

60, Marlen Ditrihin boyu 1,62 k~. 
losu 58, Ginger Rogerain boyu 
1,62, kilosu 55, Klodet Kolberin 
boyu 1,62, kiloıu 52, Con Kravfor. -~. 

dun boyu 1,61 kilosu 57, Cin Harlu ' 
nun boyu 1,55 kilosu 50, Norma Şi . 
• 

Joan Benet son filTtılcrinden birinde 

,Ceheniıem • 
rn;~ 

Cennet mi? 
rerin boyu 1,52 kilosu 52, Silviya 
Sidneyin boyu 1,61 kilosu 52, Do
lores del Riyonun boyu 1,60 kilosu 
54, Karol Lombardın boyu 1,55 :-~i. 

losu 52, Katharin Hepbörn'ün bo 
yu 1,70 kilosu 60 Mey Vesıtin boy11 
1.61 kilosu 88 dir ... 

)$... Vaktile Duğlas Fayrbanksın oy · 
nndığı filmlerden 'Zoronun işareti,, 

Amerikada tekrar filme almacakt'ır. 
Bıı .. ,.fer başrol Lavrens Tibet'e veril· 
mi,.•ir. 

)tf. Villi Förct'iin çevireceği gelecek 
filmcle başrolü Verner Kravs temsil e· 
cleccktir. 
lf. Jan füpura, Viyan:ıda çevirmekte 
olduğu f lm bittikten sonra Berlin o
pernsmda Toska operasını temsil ede"" 
cektir. 

1-f o li v u t hak I< ı n <i u 
yıldızla& ın 

düşüncel erl • 
~ Varner Bakster: Göl~ten di.:~ -ıi''l, 

fakat rejisörlerin zev~dnc ~~r .. ~ ... ıı. 
.y.,i zim edilmiş bir şehir! 

• ;,'- lif 
fJ?/~ • Cck Okey: Kazandığınızı;ı :!.ı 

••tı;;llJI;·_. misli kadar harcamağa, isted; f, ni
zin iki misli kadar çah~ma!1a mec. 
bur obcaüınız şehir! 

Roşel Hüdecn: Bir kac!ının er
ke!; kad:ır kazana!lil::.c::.ai tel: ~c· 
hir ! 

Lor..:?tta Yung: Her ~eyin miim-

:.:~==~~ kün olduğu ~ehir ! 
Greys Mur: Holivut mu? Ceh.:?n· 

nem deyiniz daha iyi! 

. . ' 
f 

, .. 

Gin1rr Rogcrs "Filoyu takip ediniz!,, filminde. ' 

KOÇOK HABERLER 
Piyer Fı·onde "Kadın hırsızı,,} güfte!erini yazmıt obn Jan Duaye 

eseri eylulde rejisör R3.ymon Ber- rejisörlüğe başlamıştır. ilk filı:r.i
nar tarafından film:: alınacaktır. nin adı "Fena bir dcli!rnnlı,, artist
Artistler Jan Müra, !ı..ndre LüGe ve ]er D:ınie! D:-iyö ve 1-!anri Gcra<lır. 
Edvij Föyye'dir. şan "Otel Amperiya!,. filminc!c·ı 

~ Ginger Rogers yeni filmi için 
bir şarkı bestelemiştir. Şarkının 
adı "Niçin beni anlaıı:ak istemiyor. 
sunuz ?,, dur. 

J:i. Şimali Amerika eyaletlerinden 
Marilaıı do.bilinde küçük bir kasa-
baya "Lilypons,, adı verilmişt'r. 

Böylece bu kasaba e:ı.halisi yeni par 
layan sinema ve ope~·:. yıldızı Lili 
Pons'a sevgilerini göstermek iıte
!71: ~ lerdir. 

}} Birçok Fransız ve Almanyada 
çevrilmiş Fransızca filmlerin tarkı 

1::J.. Holivutta çevrilmesi kar~r ~.;ı. 

şan "Otel Emperiyal,, fi!minc!cn 
nihayet vazgeçilecet'!e l:cn;;:iyor. 
Şimdiye kadar bir milyon dob.r 
sarfcdilmiş olan bu film bir Wrl•i 
uğı!rsuzlul:larda;ı kur~ubm=.:::c.'.~ 

tadır. 

Baş rolü evvc1n Mnrlen Di~r·h~ 
verilmişti. O çekilince Marg:ı.rct 

Sallivan angnje edildi. Bu vıldı- · •ı 

ise bir müddet sonr~ :~o!~ !;:;;:' 1 
: . 

Bunlar y,eti~mivoT"1tı~ gib1 re1i~ör 

hastalandı. Hazırlanan dekorbr 
yandı. 

Ş. , T ' Ll' l 1r.ey cmp.: &~ıç ::::.r y:: emn. 
yan fChir ! 

/ 

Oun Sayt soıı moda bir plaj 1.-ostümile 
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Yanm saat kadar sonra HullgQnun le mühürlenmiı olan bu mektubu ayni 

çadın bütün büyük kumandanlar, prens· katip süratle tercüme etti: 
terle dolmu9tu. Bunlann arasında Hu· "HuligU kimdir? Bütün kudret ve 
ligQnun kardeıi Sontayoğul, Balgay, satvetini Cenabıhaktan alan Abbasi aİ· 
Takutoroğul, Ketbuğa ve daha bir çok ilesine kartı ne yapabilir? HuligU ıul. 
tarunmıı kimseler bulunuyordu. hu arzu etmiı olsaydı gelip de Halifenin 

Nihayet mra gelen adamları dinleme· memalikini tahrip etmezdi. Eier niyo
ğe geldi. Bunlardan birincisi içeri gir· ti hakikaten sulh iae Hemedana avdet 
di. Yere kapanarak HullgQyu selamla etsin. O zaman Halifenin ayaklanna ka· 
dı. Ve kendisine sual sorulması için panarak Hulagunun affını iıtihaal için 
hareketsiz kaldı. rica ederiz.,, 

HulagQ sordu: Bu mektup huır bulunan komutanla-
- Nereden geliyorsun? Kimsin? nn yüzünde hiddet çizgileri, fakat Hu-
- Karalrurumdan geliyorum. Bilyilk IAgQnun yüzilnde ancak bir tebessüm 

Hakan Mengu Handan size verilmek belirtti. Bu sırada Emir yere diz çökmilt 
il.zere bir mektup getirdim. olduğu halde ağlar gibi bir sesle söyle· 

Mengu Han ismi teWfuz olunur olun meğe baıladı: 

mu herkeı saygı ile ayağa kalktı. Meic - Görüyorsunuz yal Bütün uğrq· 

tubu getiren adam göfıUnden çıkardığı malanma, tavsiyelerime mukabil Halife 
aanh bir k&ltdı öpüp bapna koyduktan bana ne cevaplar veriyor. Kendisine ıi· 
soma uattı. Dtip vuifesini yapan bir zin kudret ve büyüklüğünüzden, niyet· 
adam bu mektubu alarak Hu!AgQya ver- terinizden bahseden uzun mektubuma 
dl. HullgQ o1mmasmı ipret etti. Bu- mukabil böyle bir cevap aldım. Ne yapa· 
nun ilserlne kttfp mWırll kopardı. Ve cağımı bilmiyorum. Halife gaflet ve 
mektubu açarak okumala bafladı: kibir içindedir.Yahut etrafmdakiltt ken 

"Onlü kantetim Haliaut lnmiliye. diaini böyle hareket etmesi için teıvik 
terin di:ranm haftan ..-lı:r• lııad.r ele ediyorlar. 
geçinnit oldaiuna, lahana etllmb- H ullgQ emretti: 
bqlan ı...aelıı: iJededıilini .._..... .ımm. - İslim Halüeıi Mustaaıma gönder-
Çok MYindim. Ba uwktubwn Mlftİn eline diğimu son mektubun mUıveddeaini ba· 
v•ınc9 herllalde Haa..-ı da •ptet- na bir kere okur mu•unuz? 
mit olaaıbm. Buncllın IODra aenia filDr Katip genitçe bir kutudan ıüratle bir 
" tuaYTantmr bilmıiycmım. Ne yapa.o klğrt çıkararak okudu: 
caksm? Ba ülkelere dirayetli bir vali "Rodber ile harltedecefimiz zaman 
bmılap seri mi clönecebin? Y oba da- sana el~il• söndıea etek muumetini 
ha ım ileri7e sideeeilıin 1 talep eylemittik. Sen iae bir adam bile 
Kulafıma çalmdıima söre MDin Pa

lırota ( Bafdad)ı eJe pçirmek niyetin 
nnmı. Eiw bakikat.ı bö:rle bir niyetin 
ve arzun Tana a:ele etme 1 Sıma bura
dan daha bir iki ordu sön~ bun
larla biri~ Halif_enin tehrini mu
huara et. Ordan çokluk cleiildir. Aake-.. 
rin yorgundur. Bu hBlde. ~üyük bir teh-
ri ele geçirmek çok süçtür. Unutma ki 
bu tehri senin hücumlarına kartı koru· 
malı için diler lalam ilemlerinden de 
ordu n askerin plmeai muhtemeldir. 
Y6zlerce milyon kiti:re bükmedaı bir 
adamı alt etmek zor bir ittir. Makaadm 
ne yolda ise bildir.,, 

Mengu Hanın mektubu burada bitiyor 
du. Mektup okunduktan sonra HultgQ 
bir müddet dUtilndU. Sonra yanındaki
lere döndil. 

- Ağabeyimin mektubuna yarın ce
vap verlrl.z. Haydi §imdi ikinci adamı 
getirini 

izam e:rlenwaiıtin. Şimdi bu tavır ve 
hareketini tepdil ederek arzumuzu kabul 
etmen i~in sen• müracaatta bulunuyo
na. Hanketini deiittirmez1en devletin 
de bnainin de malıv •• nabUt olac:akbr. 

Bu mektubun da okunma11 bittikten 
aoma HWl&a ~vq yavq anlatmaia 
batladı. Anlatırken sesi yavaı yavaı 

yükseliyor ve §iddet peyda ediyordu: 

- Biz Bağdat Halüeıine aulh teklif 
ettik. Halbuki o, hindi gibi kabararak 
bu teklüimizi reddediyor. Uatelilı: beni, 
ve temsil etmekte olduğum ıiai tahkir 
ediyor. Bizi korkutmak için de Allahf 
güvendiiini söylUyor. 

Peklll, o varım, aadec:e Allalıa bel 
baflaaın, ona inansın. Ben kuvvete ve 
hakikate inanırım. Bakalım neticede 
kim aldanacak, kim kazanacak? 

Haydi çekil bakalım, vaktiıniz yok. 
UçUncn adam gelsin r -

UçUncU adam Bağdattan geliyordu. 

HABER - Atqam Poatan 

Habralanm anlatan': EFDA'it TALAT -138-

Artık alıştım, adam öldürürken 
hiç lıeqecan duymuyorum ! 

- Bu sabah Kapiten Bene« ~ - Evet 1 Her zaman bir atıf iti biti·) 
rir. Fakat bu herif dokuz canlı imi§·· 
Vç kurıun tesir etmedi. Arkadan taban• 
ca ile kafasını dağ.tmağa mecbur kal· 
dım. · 

- Şimdiye kadar kaç idam emri ifa 
ettiniz? 

- Sayısını bilmiyorum. Fakat berhal· 
de pek çok! 

- Adam öldürürken heyecan duymı
yor musunuz? 

- tık zamanlar çok müteheyyiç otu• 
yordum. öldUrdUğünı a~lar 1Unlerce 
rüyama giriyor, beni rahataıs ediyorlar 
dr. Yemek yedikçe gönlilm bulanıyor 

du. Asabımı uzun müddet dilzelte.iıe"' 
dim. Fakat timdi bu ıibi sahnelere 
kup tamamen hi•ia bir hal aldım. Bir 
tiyatro seyreder gibi itimi görUyonun. 
Karıımda bir adam mı 81Uyor, yona 
bir komedya mı oynuyor farkında delt .. 
lim. 

Biz konuıurken neferler öHlyU çöz
mü§ler, battaniyeye sararak arabaya 
yerleştirmişlerdi. Artık dönmek zamanı 
relmiıt1. 

Sanki, bu sabah Şitli tepelerindeki 
faciayı görmek istem.iyen gilneı. it bit
tikten ve ölü ortadan kaldırıldıktan son 
ra kaqı ıırtlarm arkasından yavaş ya· 
vat yükseliyordu. 

Adam öldürmekte profesyonel olan 
bu tUyıUz zabitle tekrar arabaya atla
dık. Harbiyeye kadar hiç konutmadık. 

O. kumandanhk ön\inde arabadan indi. 
SellmlaJtık ve ayrıldık. 

KAPITEN BENETLE BiR 

KONUŞMA 

Aaabun tarümar olmuı bir halde krO"" 
lı:ere döilndUfUm zaman saat henüz al· 
tıya gelmemitti. Sıcak bir çay içerek bir 
u kendime ıeldim. 

Masama yıfllmıı alon kiğrt· 
1ara röı: ıezdirirken aklıma Kapi
ten Benete bir gün enet vermi§ oldu-
fum randevu geldi. Caıuıların ıefi ile 
bugUn bir ipte iki cambaz vaziyetinde 
oynıyacaktık. önilmdeki rUndelik itleri 
çıkarmağa dalrnqtım k1 kapım vuruldu. 

(Giriniz) dememle beraber içeri bir tn·\ 
giliz askeri daldı. 

- Mister Efdal siz misinizi 
ğırdı. Gideyim mi? ,eıJ 

- Benim! 
- Sizi Kapiten Benet §İmdi 

nesinde bekliyor. 

- Git!.. Kapiten Benetin 
için polis müdüriyetine gön~ 

yazıha· zannediyorum. Kendiıile ıu·~ 

Esat (Beye) gitmeden evvel 
- Peki geliyorum. 

Saate baktım. Ona gclmitti. tıi ko

lonele haber vermek, Kapiten Benet ile 
görüşmek isin kendisinden müsaade al· 
mak ihtiyatkarlığa muvafık bir hareket 
olurdu. Öyle ya, ileride baıım, herhangi 
bir suretle beliya girerse o zaman ba· 
na: 

- Bu igi yapacağın zaman bana da· 
nııtın mı? diyebilirdi. Hem, İngilizlerle 
resmen yapacağım her temastan maiye• 
tinde bulunduğum kumandan Ballarin 
haberdar olması da usul iktizasındandı. 

Odasına girdiğim zaman Ballari, ber· 
muata ingilizce gazeteleri okurken bul
dum. Beni görünce her zamanki sualini 
tekrarladı: 

- Ne var ne yok? 
- tiyilikl 
- Sana verdiğim vazifeyi yaptın mı? 
- Bu sabah erkenden Harbiyeye git"' 

tim. MahkQmla birlikte Şifliye çıktık. 

İdam hükmü infaz edilirken hazır bulun 
dum. 

- Gözlerinle gördiln ki şehrin inti• 
zam ve asayişini bozan kim olursa olsun 
itilaf zabıtası ona karıı merhametıizdir. 
icabında bir İngiliz askerini bile bu ıc
kilde tecziye etmekten çeJdnmeyüs. 

İçimden "onu zor yaparsınız. Zulmü· 
nüz bize ve bir de zavallı, Aciz ve esir 
müstemleke askerlerinedir,. diye söyle• 
niyordum. 

O, benden cevap beklemeden sözleri· 
ne devam etti: 

- Polis müdürlüğüne gittiğin zaman 
bunu böyle anlat .• 

- Gördüklerimi anlatacağım. 

Gördüklerimi anlatmam; herhalde tıı
giliz medeniyeti hesabına pek iyi olmı• 
yacaktı. Hiç mübalağa karışmasa bile. 
cürmü kendisini iğzap eden bir fahiıeyi 

gör.. ~ 

Kolonel bu sözlerinden, Bef!P". 
davetinden haberdar olduğu 
yordu .. Demek ki bana tevdi 

i§ - her ne ise - alakadarlar 
kararlaştırılmı§tı. 

Krokerln önünden traun'•fl 
rak dofru Galatadaki iıtih~ 
suna gittim. Kapiten Benet ~ 
lade samimi bir tarzda karpla~ 
ki, baıka zamanlar &miriyet 
na ve benim ıibi kilçük mernllt 
kardan bakar, daima yüktck 

konuıurdu. Halbuki, §imdi ~ 
yakın bir arlradap gibi kabul 
Anlatılıyordu ki casusun bendtd 
kan vardı. 

Söze töyle batladı: 
- Doıtum 1 Anadoludaki 

haberdar mııın 

- Bizim gazetelerde 
P:çbir ıey bilmiyorum. 

Biraz durakladı. Belki içind~ 
sini biliyorsun, bana bize biJosiFI 
görünüyorsun.) diye seyteniy 
ra konuımağa devam etti: 

- Vaziyet gittikçe Yunanlı 
mızın aleyhine inkitaf ediyor. 
Türkler gUn geçtikçe v&zıye e 
oklyarlar. Kemalistlerin bu uıoi' 
yen muvaffak1yetleri İngiliz ıa 
nin aiyaıetl il.ıerinde mileaıir ~~ 

hali kabmJor. Bunun tabit ncdt":'~ 
rak Yunanlıları eıldıi kadar 
ca~ cibi, Milltci TUrk 
aleyhine takip ettifimiz ıiyaıecl 
edecep. 

Bu a6zlerin her kelimesi, 

Bu sefer içeriye kara sakallı, esmer 
derili, yqil cübbe ve aanklı bir adam 
girdi. Hanr olanlar kendisini derhal ta
nıdılar. Bu adam HullgQnun adamları 
tarafmdan esir edilmi§. Halifenin yalan 
adamlarından bir emirdi. 

Yer öpilp Huligyu selimladıktan son•!=============== 

kazaen öldürmek olan bir Afrikalı zen· 
ci, id1tnı hükmü üç mavzer kurgunile 
infaz edildiği halde ölmediği görUlerek 

kafatası tabanca kurıunlarile dağıtıla

rak müthig bir vahıet içinde öldürül· 
müttU. Herhalde, bayle bir idam sahne
sinin adalet tarafı hayli mUnakapya 
muhtaçtı. 

- hararetten yanan bir adama 
ıuyun yaptığı teıir gibi - kal 
rahlandmyor, içerime sevinÇ 

yordu. Fakat neıe ve ıetaret
yen ihaaı etmeden ve ıo~nıık 
istihbarat şefini dinliyordum. 

Emir HullgQyu ıel&mladıktan sonra 
o da elinde tuttuğu bir mektubu kendisi
ne uzattı: 

Arapça yazılmıt ve Halifenin mühri· 

ra ayala kalktı ve: 

- Ben Bağdattan geliyorum. Beni 
buraya Bağdat vezirlerinden Mileyye"' 
dettin gönderdi. . 

- Hangi vazife ile? 
- Bağdat kan içindedir. Bağdatta 

dünyanın en bUyUk zulümleri itleniyor. 
Bağdat halkı dünyanın en bUyUk ıstı'" 

-7 
Ertem gün hava pek sıcaktı. Tabi. 

ati~ odanın pencere ve kapısı açıktı. 
Tatlı bir rilzgar esiyordu. Çocuk nis. 

beten daha rahat uyuyordu. Tekrar 
muayene etti. llAçlar yazdı ve mı se. 
fer kendine de fenalık gelmeden çıkıp 
gitti. 

Celillin avdeti artık gün meselesi 
idi. Biltiln köy gözilnil dört açmış, bu 
itin sonunu halecanla bekliyor:lu. He. 
le çocuğun hastalığı herkeste bUyilk 
bir merak uyandırmıştı. Bunda mut. 

lak bir dalavera verdi. Şadiye, koca. 
11 gelmezden evvel Abdullahtan kur 
tulmanm çaresine bllkıyordu. O, ço. 

aufumı Jlehlrliyordu. Öyle ya. adam. 
oafıs eYfnde bir fazlalık görmezse 
kfmıııp.nfn 18sllne inanmaz ki! Zaten 

kadın fettan mı fettan. Söylenenlere 
dedi kodu diyerek kocasını kandırır, 

isbat yok ya!. Herif de kansına aşık, 
ne dese inanacak, burasının havası 

yaramıyor diyerek bir de hemen baş 
ka tarafa göç ede.-lerse bütiln mesele 
kolaylıkla halledilmiş olacak. Ah! O 
Şadiy(; karısı ne sinsi canavardı o! 

-3-
Ferruh Beyin köşkü, köyün en 

güzeı evlerinden biri idi. Altmış dö. 
nüm arazi ortasında yükselen bu bi. 
na, beyaz boyasile, yeşil p:ıncurlarile 

uzaktan göze çarpardı. Sokaktan ge.. 
çenler, bir kere parmaklığa yapışır, 
bahçenin intizamını hayran hayran 

seyrederlerdi. ' 
Ferruh Bey işten çekilmiş çok zen-

raplannı çekiyor. Halife Miiıtasım bit 
l&h hergün yüzlerce kitiyi öldilrilyor. 
Biraz hilr fikir ta§ımak, yahut İGnnl ol
mamak mukabilinde derhal ölüm sizi 
bekler. Tabii bulunduğum Mileyyedet• 
tin Bağdadı alarak sakinlerini bu feci 
hayattan kurtarmanız için yalvarıyor. 

(Devamı oar) 

gin bir müteahhitti. Kırk, kırk beş 
yaşlarında, uzun boylu, şanlı, güzel 
bir erkekti. Çok merhametli ve at~ak 
gönUllil olduğu için herkes tan.fından 
sevilir, hürmet edilirdi. P.Uyilk ser. 
vetine rağmen son derece basit giyL 
nir, cakadan hazz1?tmez, velhasıl ka. 
!ender bir adamdı. 

Haremi Nihal hanım ise, şıklığı ve 
alafrangalığı ile meşhurdu. 

O, kocasına sırf serveti için var. 
mı§tı. Bütiln gayesi lstanbuıun mo
da olan bir semtinde lüks bir hayat 
yaşamaktı. Lakin bir tilrlil emeline 

muvaffak olamamıştı. Ne yapsa Fer. 
ruh Beyi kandırmanın imkanı olmu
yordu. Adamcağız karısını son dere
ce sevmekle beraber bu arzusuna 1n
kiyaıl edemiyordu. Köyilnden, köş. 

künd~n ayrılamıyordu. 

Evlenmezden evvel koştuğu bu şar. 
tı genç kadın dilşür.meden kabul et. 
mişti. O, zamanlar istediğini yaptıra. 
cağını sanmıştı. Fakat aylar, seneler 
geçtikçe, hatta kışın dahi bir kaç ay 
iç:n iüanbula inmek imkanı olmadığı_ 
nı anladı ve fena halde kızdı. Bu 
inatçı kocaya karşı kalbinde bUyUk 
bir kin uyanmağa bqladı. j 

hdivaçlannm ikınci senesi sevimli 

Kolonel Ballara, Kapiten Bcmetin da· 
vetini haber verdim: 

bir de! oğlan çocu!dan oldu. ismini 
Ulv\ koydular. 

KötkUn içi adeta bir saray gib 
sU.Ulydtı. BUtiln eşya A vnıpadan ıı. 
marlanmq, insan kendini ~n mual 
larmda unıyordu. MermE'r ıofanm 
ortaamda bUyUk bir ha vur ge<'elert 
elektrik tertibatile ortaliğa renk renk 
sular saçıyordu. Sıcak merılPketlerin 
nadide afaçları, bUyilk çini cıaksılar 
içinde yUbeliyor. · 

Yatıya gelenlerin bütün rahatmı 
temin etmek için kocaman bir bö!tllt 
ayrılmııtı. Sıra ile yatak oda. 
lan, banyo daireleri tuvalet ıalonla. 
rı. Bir alay bi?mP.tçi, u.p.k, mUte. 1 
madiyen hanımın emrinde en eon mar 
ka güzel bir otomobil kapıda hekliyor 
Velhasıl zenginliğin bütün rahatı v~ 
inşirahı!. 

Her sabah, Nihal gözUnU açınca 
baş ucundaki blllftr ki.lede, keyfine. 
aarf'"tmiye mabıU8 bir yığln l>ank~ 
bulurdu. Fakat Jtte buna rafmerı m. 
zim küçilk hanım hayatnıdan mem. 
nun değildi: 

-· içim llkıllJOI'.. Vallaht upu 
hastaııtma uınrea1Jm. Diri ahi 
mezara girdim nnıyonım. 

- Ahbaplanm çağır karıcığım, da. 

Benet, bana bir sigara uza 

du: 
- Şimdi vaziyeti biraz otıuO 

dtnız inı? 

- Tur.amile 1 

vetleı yap. 
o gtındenberi k1lşkün t~t 

ıand,. Zavallı Ferruh Be) 
ka.rıaıuı eğlendirmek i<;ın rı• 
tcad ediyordu. tatar huldan ~ 
tarı geliyor, bah~ fenerlf'1'111 

yor, büfeler kuruluyor, .-ııs 
la.r ptAtlıyor. ,t 

O gün' gene bUyUk bir ıı~ 
,ı vardı. . Nihal Hanım. >. il' 
manlarında okuduk1annı tatb fi ":J 
istiy.:>rdu.• Oradaki ıengilPJef 0 ~ 
lencelEr icad etmivorlardı f l n 
yapmasın?. KötkUn orada~ '°I 
d:m t.ir ekslfi mi vardı? ~..:,et"" :1 
"ne kadar para istt"rsen saı • fi' · 
miyor muydu. O aalde? t-ı~Gi' ,.,1 

de etmesin? ~ 't, 
itte- bu akşam UçUncU ~ ;;.t ~ 

nıin devrini yaşıyat>aklardı ;. 'f 
man kılıfında bir uray Al ~ 
k'!i kadar daVetli :rardı. f1g•' 
eIMııe?ert hazırlanm~ı ,J 
şalvarlar lllb.. ~ JI' 

- Btllyor musun bunlar 1 

doluıı;. parall\r verdim ... _~ .. ~ 

- Canın lef oiıun ıw--~ .; 
Kan koca karşılıklı koll t-,,._ 

dı. liizmetçl kapıyı vurUP_ ~ 
(D.,,,...- , 



~~lgar sporcuları 
~ınıpiyatlara nasıl 

Sofyad•Ştirak ediyorla r 
an bi}d" ·ı .•. 

teç Vak ırı dıgıne göre, dün ak- decektir. Bulgar jimnastikçileri çok iyi· 
P.tıktan tc kadar süren bir irtima 1, sonra B 

1 
::ı: dirler ve olimpiyadda iyi netice alacak-

ltıenı1 k ' u gar olimpiyat komi• lan zannedilmektedir. 

ltar
ttitlll, ~· c_tkleri sporculannm futbol, 

ısı Ict, .. . 
\'c Jımnastik, eskrim, 

· atıcılık lftira1c· şubelerinde olimpiyat"' 
llııthoı .~c karar verilmiştir. 

ıs ;ın Bulgarlar Berlin olimpi· 
ekler/uncu ve bir de idareci gön• 

,., Çot ıa ır. Bulgar milli f utbOl takI-
-ı lıııı Ylftır s f 

f bir kl'.' . 0 yada Bclgradın ikin-
htttı1tt ubıle yapbğı maçı 4-2 

en ve B 'ld n :a Ilı' • elgradda da Yugos" 
t llt~n illı takımına da mağlQp 
'tide ta;:nra Bulgarlann futbolde çok 

b... ~tlcı .. · takları muhakkaktır. 
~ ıı... <ollll •• 
ı!. ~ atıet ıç~~ Bulgarlar Berline yal'" 
;rı lohc gondereceklerdir. Bunlar
Por n l> 

d., tlıclttehu?·çcf Berlinde yüksek 
'tat]Oııc 1 1kmaı etmi§ ve yalnız 
~ Vtd"' ~ i§ti ıger atlet te maraton ko• 
"' lltıctin tak edecektir. Bulgarlar bu 
'iller den . . . . ıyı neticeler beklemekte-
~ 

lttç. ıı1tıırta 
tek 1 'c bir ~n ?isiklet takımı g bisik-
ltc~ e ıdare memurundan mtı .. 

~~ıa.;~ltlgar milli bisiklet takımı: 
\ı •tı •ene cıı kuvvetli takımdır. Bun• bu' ttı ~el Romanyada yapılan 
ııe~ isizı~. kuanmııtır. Bulgarlar 

. tlcr he bısıkletçiterlnden de bUytlk 
Jııııllast· tlcınektedirler. 

I~ • • 

11 
ıçın Berline altı sporcu gi· 

lef mUtekaittir. Elyevm Almanyada mü
hendislik tahsil etmektedir. Bu genç 

Almanyada mütemadiyen antrenman 

yapmııtır. Bulgarlar ona çok bel bağla
maktadırlar. 

Mot5nllz uçuılar için Bulgarlar iki 

tayyare zabiti ve bir de makinist gön• 

dermektedirler. Bu tayyare zabitlerinin 

ikisi de Almanyada tahsil etmişlerdir. 

Atıcılık sporuna yalnız bir Bulgar 

iştirak edecektir. 

YüzUcillük sporu için Bulgarlar Ber

tin olimpiyadma yalnu bir deniz yüzba

tm mUJBhit olarak göndermektedirler. 

Meşhur tenisçi F red P e rrv 
. . oynuyor 

Spor alemini alakadar eden ten~ müsabakası gene meşhur Fred Pcrry'nitı lehine halledilmi§tir. Resimde, şampiyonun 
çevik bir hareketini ve kansının kendisini alkışladığını göriiyorsmıuz. (Bayan Perry, sinema aleminde Helen Vinson 
olarak tanmmıştır ). Fred Perry, bu maçta 6-1, 6-1 ve 6-0 gibi kahir bir mu11alfakiyet kazanmıştır. Lakin, hasmı 
Von Grammın daha ~langıçta bir adalesi kopmu~tur. Genç sporcu bun" haber vermemiş, oyuna devam etmiş ve 
bu derece farkla mağlup edilmiştir. 

seçerken 

karşllaştığı güçlük 
Son yapllan Amerika atletizm şampiyonasının 

inanılmıyacak dereceleri 
Bertin (Özel aytarımızdan) - Nev 

Gersey hükumetinin Princton üniversi• 
tesinde icra edilen, ayni zamanda Bertin 

için yapılan müteaddit seçmelerden bi
rini teşkil eden 48 inci Amerika atletizm 
ıampiyonast gene ortaya bir aUrll tanın• 
madık harikulide kabiliyetlerin çıkma• 
sına ve bir hayli da yeni rekor kınlma• 
sına vesile olmuştur. Bundan maada 

Gunior (küçlikler) arasında bazı atletle 
rin büyüklerin rekorlanna yaklatmak 
veya geçmek suretile elde ettikleri mu• 
vaffakiyet Amerika ıpor muhitinde bir 

h:l~ teJakki edilmektedir. Fakat bu 
atlet bolluğu atletizm federasyonunu ve 
olimpiyat komitesini müşkül mevkie 
sokmaktadır. 

Zira Amerikanın bugün her bir müsa• 
bakada dünya rekoruna yakın ve hatta 
dünya rekorundan aşağı derece elde e
den müteaddit atleti vardır.Bundan ma· 
ada faraza bugünkü seçmelerde rekor 
kırarak birinci gelen atletin bir hafta 
sonraki müsabakalarda ancak üçüncü 
olarak ismi geçiyor. 

Her bir mUsabaka veya seçme hiç ta• 
nınmadık simalar ve istidatlar ortaya 
koyarak senastione sebep oluyor. . 

Mesela şimdiye kadar Meadows ile 
Seston Amerikanın en iyi sırıkla irtifa 
attayıcıları olarak tanınıyordu. ismi §İm 
diye kadar hiç işitilmemiş G. Varoff is· 

minde bir talebe bu son müsabakada 
( 4.425) atlayarak yeni dünya rekoru 
vazetmiştir. Gene geçen haftaki seçme

Atlet bolluğundan seçmelerde zuhur 
eden bu müşkillatı hUsnü surette hallet"' 
mek için Amerika atletizm federasyonu 
şu karan tamim etmiştir: 

Nevyorkta gelecek hafta yapılacak 

son seçmelerde birinci, ikinci ve üçün• 
cülüğü kazananlar Amerikayı olimpi• 
yatlarda kat'i surette temsil edecektir. 
Şayet Amerikanın en güvendiği atlet, 
dünya rekortmeni dahi olsa dördüncü 
geldiği takdirde takıma gircmiyecektirı 
Evvelce tesbit edildiğine göre Amerika 
olimpiyadlara 395 sporcu yollıyacaktır. 

2 Ağustosta 

M odada 
()~~lerin 
~afın 

girmeyeceği, fakat fo
tesbit ettiği bir manzara 

lerde 400 metreyi sırasne 46,3 ve 46.ı BUytlk deniz yarışları 
de koşarak bütün nazarları üzerine çc· J k 
viren zenci atlet Williams gene genç ve yapı aca 
yeni koşuculardan JJ. Smallwoodun pe- İktisat Vekili Celal Bayarın reisi bu• 

o' ıpqu ... 

HödüQün spor yüzün den başına 

şinde ancak üçüncü gelebilmiştir. Bu lunduğu Moda deniz klübü günden gti• 
yüzden O'lerien ve Luvalle gibi meşhur ne inkişaf etmektedir. 
400 cülcrin olimpiyad tak mında yer al· Klüp memleket yelkenciliğinin inki-
maları tehlikeye düşmüştür. şafı için çalışmaktadır. Klüp, İstanbul• 

1500 metreyi de gene Reigen ismin• da yapılacak şenlikler münasebetile 
deki yeni bir istidat meşhur Cunmin- 2 ağustos günü Modada büyük deniz 
ghamı geçerek birinci olmuştur. yarışları hazırlamıştır. Yarışlar bittik-

Yü!<sek atl<ımada tamam üç atlet ten sonra gece klüp binasında bir balo 
(2,03 metre) ile berabere kalmıştır. verilecek, bu münasebetle Vali Muhid• 

· f din Üstündan bir nutuk söyliyerek Ayni zamanda sürat kralı dıyc maru 

zenci G. Owcns 100 metreyi 10,4 sani· 
yede katettiği gibi uzun atlamada da 
7,996 gibi 8 metreden 4 milimetre geri 

kalmıştır. 8.13 lük rekoru henüz tasdik 
edilmemekle beraber bu son derecesi de 
rakipc;izdir. Diskte Carpenter ve Dunn 

gene 50 metreyi geçmişlcrciir. Ohio ürıi" 
versitesi talebesinden Beethan 800 ü 

1 :50,8 gibi güzel bir zamanda koşmuş-

tur. Bu atletin, olimpiyad kampında ha· 
zırlanan bu son defa 800 metreyi 1 :49.6 
koşarak dünya rekorunu 115 saniye ile 

kıra Ben Eastmanın Nevyorkta gelecc;k 
hafta ka11ılaşmaları büyük bir sabırsız" ' 
1 kla beklenmektedir. Keza gülle atmada 

1932 şampiyonu ve dünya rekortmeni 
Torrance'e yeni bir rakip çıkıı:ıştır. Re
koru 15.37 dir. 

gelenle r 

1 ı ı 

'1 ~)'o 

İstanbul şenliklerini açacaktır. 

Yarışların hususiyeti donanma efra• 
dının iştirakidir. 

Yar.şiar saat onda ba§layacaktır. Jlk 
yarışlar klüpler arasında birlik klasik, 
iki çifte yağlı, iki çifte direkli, dörtlük 
klasik müsabakalarıdır. 

iki saat dinlenmeden sonra saat on 
dörtte şu yarışlar yapılacaktır: 

Kikler (donanma efradı) beş çifte 
flikalar (donanma efradı), su üzerinde 
kayak (amatörler.) tekne batırma mü· 

sabakası (amatorler). iki çifte iskele 
sandal (profesyonel). yağlı direk musa· 
bakası (donanma efradı), altı çifte ala· 

mana (profesyoneller) , altı çifte flika 
(donanma efradı). Kürek Anadolu -

Rumeli (tahlisiye efradı). Can flikalan 
(Akay, Şirketihayriyc ve Denizyollar)ı 

liç çifte flikalar (deniz mektebci talebe
leri). yedi çifte flikalar (donanma efra• 
dı), on çifte i~kanpaya (donanma c~ 

radı). altı çifte flika (deniz mektebi ta• 
!ebeleri), yedi çifte kancabaşlar (pro
fesyoneller.) tahlisiye manevraları. 

Saat onda yelken ve motör yarıştan 
aa başlayacaktır. Bu yarışlar da şunlar
dır: 

14 kadem dıngi olimpiya yola, beı 

metrelik yolc, 12 M 2 şarpıler, ı 5 M 2 
yolelcr. 18 M 2 şarpıler. 20 M 2 Voleler 
yelkenli kikler. beş ~·f! .. flika. altı çifte 

flika, yelkenli kiklcr, küçiik, orta, büyük 
yatlar, altı çifte nika. yedi çlfü.• flika, 
on çifte flika, muhtelif motör yarışları, 
amatörler lisans göstereceklerdir. 
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Ka<dlonoaıır nçnuıı: 

Sinema payitahtında çirkinleri g ·· 

M c§l ky c§lj lb!I~ lb!I O O"~ 
olivudun en meşhur bir makyaj 

•• mu hass sından alarak yazıyo u 
Kadınların makyajı ve yüz tuvaleti 

hakkında en büyük ihtisas aahihi, ıüp. 
heaiz dünyanın ıinema merkezi Holivu., 
dun makyajcılandır. Uzvi kusurları ol
mamalı: ıartllc fÖyle böyle güzellikte 
bir kadını, 'dünyanın en güzeli., yapıv .. 
ren bu müteh aaıılar Holivudda yıldı7,. 
lann adeta diktatörüdürler, onlann bir 
dediği iki olmaz. 

t 

KUMBARA DE STEKT. 
iş Bankasının kumbaralarını olmakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz. 

iş Bankası asgari 25 Itra mevduatı 
bulunan btitftn kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükif at 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin her 
birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir. 

Aıağıda makyaj hakkındaki tavaiyft' 
lcri Holivudun en meıhur bir makyaj 
mütehauıaının yazısından tercüme ed.i,.. 
yoruz: 

1 - TEMEL KREMi 
Krem yüzde mutat usulle ovuşturu

larak deri yumuşatılır. Fakat bu krem 
" alelade bir krem değildir; yüze hafif 

bir renk verecek. daha doğrusu makya• 
ja iyi bir fon olabilecek terkipte bir 
kremdir. Krem iki gölgede olmalıdır.: 

Pembe ve fildişi 

2 - Göz CöLGESt 

Kuru yahut normal deriye yapı· 
lacak makyaj: 

Yüze temel kremi sürüldükten sonra 
gözlere gölge verilir. Bu gölgeler ya a· 
çık kahve rengi, mavi ve yahut gri olur. 
Açık kahve rengi gölgeyi gözleri ela o· 
l~nlar kullanır, mavi gözler için de gri 
lazımdır. 

Holivudda söylendiğine göre gündüz 
gözler için kullanılacak mavi gölge ma• 
vi gözlerin rengini çalarmı_ş. Halbuki 

"' gri gölge, gözlerin rengini büsbütün tc
barilz ettirir. Mavi gölge ancak elektrik 
ışığr için, yani salon toplantılarında, ba• 
lolarda kullanılmalıdır. 

-~ 

3- Ruj 
Ruj kuru olmalıdır. Temelde krem 

bulunduğu için kuru ruj yapııır. En de· 
rin olması lazımgelcn yerlerde ruj yüze 
hafif hafif verilir, aonra da yavaş yavaı 
alt göz kirpikleri hududuna kadar ıürü· 
lerek yayılır. Böyle yapıldığı takdirde 
yUz daha genç ıörilnUr ve çizgilerle 
hafif kırı§ıklıklar görünmez: olur. 

Birinciye 1000 Lira 3 
Rujun yayılması gözlerin altında ga• 

yet hafif ve ~deta görilnmez: bir bal aı· 

malıdır. 

ikinciye 250 ,, 
10 kişiye 100 yüzer liradan 1000 

" 20 ,, 50 ellişer ,, 1000 
" 175 ,, 10 onar ,, 1750 

Ceman 207 kişiye 5000 
" 

ikişer bin liralıklar : 
Dl'§er- beş keşidenin her birinde yal-·: 
nız 1 kiş.iye iki bin lira veriliyor. Bu -1 
keşideler her sene Şubat, Haziran, -~ 
'Temmuz, Eylül ve birinci Kanun ay- =~ 
ıarının ilk günleri yapılmaktadır. ~ 

ı~~ "~ ı ~ ~ınıı m ı~mınıijjj ının~1ınmwmın~ınwrıwnW00'1~ınınııtt ı:~~ıının 11 •!_l'.31 ___ Dün ve Yarın neşriyatı ---~-•I 

50 kitap koca bir kütüphane 
teşkil eder 

81.1 mühim eser!cri 8 lir.a pe,in vermek ve her ay 3 !irCl öc:e· 

mekle elde etmek mümk:.i"ldür. tik serilere abone olaular ve
ni çıkanları da bedellerini taksh,e ödP.yerek alabilirler. 

lıtanbul - Ankara Caddesi - VAK11 Kütüphar.esine 

Türk 
Büyü 

Hava uvu 
Piyangosu 

Şimdiye kadar bin'erce kişiyi 1eo~io etm.ştir 
4. cü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

Büyük ikramiye 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.COO, 12.000, 10.000 lha ık ikıamiye,erle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

4 - Kat kaleni 
Eğer katlar tebarUz ettirilmek iıte

niyoraa, bu, kısa darbelerle aanki katla• 
Tm krokisini resmediyorsunuz: gibi ya• 
pılmalıdır. Bütün kaı imtidadınca aUren 
uzun darbelerden çekinmelidir. Kaı gö
zün iç köıesine muvazi olarak baılama· 
lıdır ve dııanya doğru kemik teıekküJtı• 
tını takip etmelidir. 

S-Pudra 

Pudrayı sUnnekte büyük bir sanat 
vardır. Sinema yıldızlarının kullandık
lan usul, pudrayı kadifeden bir ponpon• 
la yüze vuTmaktır. Bunlar çene ve çene 
kemiği hattından ba§lıyarak yukanya 
alına doğru çıkmak üzere pudrayı yilze 
gayet sıkı ve kuvvetli vururlar. 

Burun en sonra pudralanacaktır. Yr· 
zün en göze batan kısmı olduğu için ilk 
önce pudralandığı takpirde nazarı dik· 
kati celbedecektir. halbuki en sona bm· 
kılırsa, yüzün mütebaki kısımlarile u:· 
gun bir tenasüpte olur. 

6 - Pudra fırçası 

Pudra fırçası gayet yumu§ak bir a· 
lettlr ve yüzdeki fazla pudraları silpüı· 
dükten sonra yüze saatlerce müddetl e 
sUrccek bir effafhk vermek için kulla"! 
nrlır. 

7 - Kirpikler l 
Şimdi de kirpikleri kozmatikle {rrça·j 

lamak sırası geldi. Kirpik kozmatikleri 
esmerler için siyah. sarı~ınlar için kal-· 
ve rcncri ve akşam tuvaletlerinde mav: 
olmalıdır. 

Kirpik kozmatiği, esasında yağlı ya· 
t>ılmııı olmakla beraber akmaz. ,~nınrı· 
da taşı abilirsini.Hatt "'ÖtÖl'\Uzün ic:nr 
k;,~ s,a bite zarars•zclrr. Vo canınrzr yar 
maz. 

8 - GöZ KALEMt 1 
Dikkatli bir aurette kullanıldığı tak" 

dirde gözleri olduklarından daha büyük 
gösterir. Kirpiklerin kenarları çevresi· 
ne gayet soluk bir çizgi çizilir. Bunun 
gayet nazikçe yapılması lazımgeldiğini 
söylemek faz:la olur. 

9-DUDAKLAR 
Dudak kalemi üst dudağa silrülür ve 

üst dudak sıkıca alt dudağnl üstüne 
baıtınlır. Kenarlarda yağı ve tatan dır 
dak bo:y'aaını silmek için yumuıak bir 
tülbent kullanılır. Böylece dudaklar 
derli toplu ve iyi bakımlı görünürler. 

10 - AHENKLEŞTiRME 

Bu da, gündüz boğaz ve enıenin 

oynak yerlerine ve geceleyin auvare tu• 
valetleri giyilince omuzlara kollara ve 
ellere ıürülecek mayi halinde pudradır. 
Da sulu pudranın esasında yağ vardır 
ve deriyi kurutmaz. 

11 - BRtY ANTlN 
Makyajın en ıon safhaaı da aaç fır

çasına ıürUtecek azıcık briyantindir. Bu 
fırça ile aaç.lar fırçalanarak yumuptı" 

tır. Ancak kullanılacak briyantin gayeti 
temiz ve §effaf olmalı, en sarrşm saçları 
bile karartmamalıdır. Vıcık Vtctk briyan 

tinleri kat'iyyen evinize 
mz. 

* * * 
Eğer deriniz yağlı olma~• 

yilse, temel kremi olarak h• 
ğinden yapılmtJ bir krem 

• ıf 
mz. Bu krem yağlı derileri 
gibi mükemmel bir temel </I 

rUr. . .... 
Geceleri makyaj şöyle 

nir: 
A - Makyaj, eriten ve 

bir kremle ıilinir. 
B - Sonra bu krem de ,ı 

linir. eğer deri kuru ve nC?rtl' 
letici bir losyon sürülür. 

C - En ııonra yüz ılık s\l ıJ 
temizlendikten ıonra soğu1' f 
nrr. 

••• 
Deri yağlı ise ıunlarr 1' 
A - Makyaj temizleyici 

~~ f 
B - Yüz sabunlu su iJe 

· Güzellik J 



Krem 
Balsam in 

Tabiatin bahşettiği güzelliği kı 
metlendirir. Esmer, kumral, sarışın 
her tene tevafuk eden yegine 
kremdir. Latif kokusile sevimli bir 
hava yaratır. C\lddcki leke, sivilce
çil ve bunı3ukluklan k~m.ilen gi 
derlr. Gençlik taravetini haiz yumu· 
şak ve cazip bir ten yaratır. 

KREM BALSAMIN YAGLJ 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMİN Y AGSIZ 
Gündüz için beyaz renkli 

KREM BALSAM!N ACI BADEM 
Gece için pembe r!'lnkli 

KREM BALSAMIN BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

Bütün tanınmış ıtriyat ve tuhafiye 
INGlL mağazalarında vardır. 

lZ KANZUK Eczahane:ıi Beyoğlu - İstanbul -

~ekapıda tramvay caddesinde Hacı Muhiddin mahallesinin 

;:'kaiında 2, ve 7 No. lu 1 ve 2 harita No. lı iki parça yol 

"-aı '-lrlamk üzere açık artırmaya konulmuıtur. Birisi iki 

' -...anın beher metre murabbaı 25 lira ve diğeri 32 metre 
111 beher metre murabbaı 6 lira fiat tahmin olunmuttur. 

~· 1 levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 18 lira 15 

HABER - ~hı Poitur 

Operatör Drolog 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak' 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 

yanında. 121 birinci kat 3-8 
Her gün 15 - 20 ye kadar 

Dr. Neceaddin 
Atasagun 

Doktor Necaettin Atasağun bet 
gün sabah 7 den 8,30 a, akşatn 16,5 
dan 20 ye kadar Llilelide Tayyare 
apartımanları daire 2 No. 3 de has
talarını kabul eder. Cumartesi gün
leri saat 14 - 21 arasında yapılan 

muayeneler parasızdır. 

lLAN 
Beyoğlunda eski Tatavla yeni Hacı 

Ahmet mahallesinin eski Ayakiryaki 
yeni Teşrifatçı sokağında eski 3 yeni 
11 numaralı hane 257 tarihile Hiriso 
ve Kalyopi namlarına muayene görmüş 
ise de Tapuda kaydı olmadığından bu 
kere intikal ve aatış için mUracaat eden 
varisleri Tanaşın müracaatı üzerine se
netsiz taaarrufat muamelesi yapılaca• 

ğından bu ev ve bahçe hakkında tasar
ruf iddiasında bulunanlar varsa vesaiki 
tasarrufiyelerile birlikte ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında bilvekale bilasa· 
le 3401/936 muamele No. sile Sultanah 
mette Beyoğlu Tapu başmemurluğuna 

veya mahallinde berayı tahkikat buluna• 
cak Tapu memuruna müracaatları ilin 
olunur. 

u 
= I' EXZ:7TG 

Türkiye Ziraat Bankası 
Müfettiş namzetliği ve Şej 

namzetliği müsabaka 
imtihanı 

TOrklye Ziraat Bankasından : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaff akiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
ve ıef namzedi alınacaktır. 

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

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraa~ 
bankalrmda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri
lerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

4 - Müfettiı namzetlerine "140,, ve ıef namzetlerine "130., 
lira aylık verilir. 

Müfettiı namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müf ettiılik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük ıervislerinde ça
lıttırılacak olan ıef namzetleri ise bir senelik stajdan aonra ehli 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programile sair §artları gösteren matbualaı 
Ankar,a, lıtanbul ve lmıir Ziraat bankalanndan elde edilebliir. 

6 - lıtekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 7 ı 
936 pazartesi günü akf&Dllna kadar "Ankara Ziraat bankası tef. 
tit heyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek suretile müra 
caat etmit bulunmalrdırlar. (3967) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden : ~ll\'akkat teminat makbuz veya mektubile beraber 23 
('8 38 Pe11embe günü aaat 15 de daimi encümende _bulunmalı· 

) (3840) Tatbik- edilmekte olan yaz tarifesine ilaveten her cumartesi günü 

'I'~ "1i11ıatnameoinin ikinci ,...ddeıindeki ilk fıliranm "deiit· 
nt IAJcıi taHmaawnesinin ikinci maddesinin ilk fıkrası olan 

tt •cı 

Dokt:or 1 
Ömer Abdftrrahman 

Clldlye mUteha••••ı 
Muarnehaneai"'O Kadiköy, 

aıağrda yazılı seferler yapılacakbr. ((1047). 
Pendikten Kalkıı 20,30 
Kartaldan ,, 20,50 
B. Adadan ,, 21, 15 

dı o'indule,, olacak kaydı yani arabaların arka tarafmın 
,:irJ. te .• ı mecburiyeti "Umumt mecliıin kararile kaldınlmı? 
d~ı~ j(jllci maddenin diğer fıkralan ile talimatın geri kalan 

''>'nen meriye!!-4 olduğu ilin olunur. (8.) 4C"/6) 

Süreyya ıinema11 karııımda in 
ÖDÜ ·sokağı numara 8 her gün 

Detıen dokuza kadar .• 

Heybeliden ,, 21,25 
Burgazdan. ,, 21,40 
Kınalıdan ,, 21,55 
Köpfti,;e V ıanı 22,35 

:n:a .. -n== ana 

ç:: 

·nu ROMA.NDA 

Geçen vakaların sonunu, aynı z~
rnanda başll başına bir roman teşkil 
6 den "MAGLUP FAUST A,, tefrlka
flıızda zevkle, heyecan ve merakla 
Okuyacaksınız. 

BASIN FOTO 
fot -. Car.zetelerde ve ıpor mecmualarında gördüğünüz bütün hadisat 
le ;i?a.fla.rı yalnız (Bum Foto) da satılmaktadır. (Basm Foto) gaze. 

otofrafcıla.rmm fotoğrafhanesidir. 
Adrea: latanbul Ankara caddesi (Basın Foto) Tel: 21262 
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Herif müthiı bir inilti ile yüzü 
koyun yere yuvarlandı. Beyni pat
lamıttı .. 

Pardayan artık kendinden geç
miı, birbiri arkasından darbeler 
indiriyordu. Etrafında bir kanıık
hk hasıl oldu. Artık sessizlik git
miı; yerini iniltilere, küfürlere, 
çığlıklara bırakmııtı. Böylece yedi 

kiıinin kafası ezilmiıti. Bet kişi 
de oradan oraya koıarlarken deli
ğe yuvarlanmıılardı. Şövalye iki 

elile tuttuğu matrakı savura ııavura 
salonun öbür baıına varmııtı. Bu

raya gelince biraz dinlendi. Bir sa

niye süren bir dinleniı sırasında 

Şövalye yerde on iki kadar ceset 

yattığım, duvarların kan ve beyin 

parçalarile lekelendiğini ve sağ 

kalanların salonun kapısına kılıç

larının kabzesile vurarak imdat 

istediklerini gördü. 

Bir makineyle kapatılmış olan 
kapı katiyen açılmıyordu. 

Org sesleri, papasların ilahileri 
ortalığı dolduruyor, onların imdat 
istiyen sesleri duyulmıyordu. Du
yulmuı olsa bile herhalde Parda
yanın kendisini ümitsizce müdafaa 
ettiğini sanılırdı. 

Bunu Şövalye de, öbür herifler 
de anladılar. Çünkü birdenbire ka. 
pıya vurmaktan vazgeçerek bir 
araya toplandılar. Vahşice naralar 
atarak Şövalyenin üzerine saldır-
lar. · 

Celladın bir kere kullanmak için 
bile kaldırırken güçlük çektiği mat 
rak havaya tekrar daireler çizme· 
ğe batladı. Cellatlar gerilediler ... 
Pardayan ise salonu yavaı bir iler
leyitle yine boydan boya katetti. 

Birdenbire dUTarak sinirli sinirli 
güldü. Çünkü bu kaçış sıra.smda 
üç kişi daha delikten aıağıya yu. 
varlanmııtı. Ayakta kalan ya yedi 

yahut sekiz kiıiydi. Bunlar da kor· 
kudan sersem bir hale gelmişler, 

bağll'a bağıra ıes çıkaramıyacak 
bir dereceye varmıılardı. 

Üç kere daha Şövalyenin üzerine 
atılmak istediler. En öldürücü dar· 

beler indirdiler. Fakat her seferin· 
de biri yuvarlandı. Nihayet az l-=r 

zaman sonra Pardayan kendini 
yapayalnız gördü. Matrak elinden 

düıtü. Tekrar almak istedi. Fakat 
imkansızdı. Şövalye: 

- Ben bunu nasıl kullanmışım? 
diye hayret etti. 

Biraz etrafına bakındı. Sahne· 
nin dehşetinden ürktü. Böyle bir. 

çarpıımağa sebep olan Faustaya 
lanet etti. Eğer bu anda karıısına 
çıkmıt olsaydı onu da öldüreceı:ti. 

Fakat: 
- Ne yapayım, herkes kendi 

postunu kurtarmağa bakmalıdır. 

dedi. Sonra buradan çıkmak için 
bir yer aradı. Nihayet o koca 
delik gözüne ilişti. Eğilip baktı. 

Bir şırıltı duydu. Sen nehri akıyor· 

• 
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Taksim Bahçesinde 

' . 

Küçük Çiftlik Parkında 
MÜNİR NURET.Tİ 
ve 

Arkadaşları 
Fahire 

Refik Yerli Mallar Sergisinde 
Elektrik Şirketinin 

Paviyonulıu geziniz 

Art al' 
Her . hafta PERŞEMBE - CUMA - CUMARTESİ,,.,, 

PAZAR Gttnleri Akşamları 
Konserlerine devam edeceklerdir. Telefon 4ı992 

....... ~iiiiiiiiiiiiiliiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... iiiiiiiiiiiii~-~~~~~~~~.., Taksim Bahçesinde 

Yerli Mallar Sergisinde . 

YEDiKULE GAZHANESiNiN 
PAViYONUNU GEZiNiZ 

Peissis Deposunda 
Mevcut kadm fapka levazımatı mevıim ıonu dolayııile büyük tenzilatla elden çıkarılnı~ 

' Lez- Panama - Baku -Sizol - Bangkok ve sa 
ADRES: Tünelbafı Beyoğlu tubeıi: lıtiklil caddesi Sent. Mari kilisesi kartıaında No. J40 
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du. Artık kaybedecek bir saııiye.i 
bile ~ktu. Hemen ellerile döteme. 
yi tuttu. Ayaklanm qağıya aallan-

1 dırdı. Biraz ayaklarile öteyi beriyi 
'arattırdı. Nihayet bir direk buldu. 
Kendini bıraktı. Artık deliğe rir
'miıti. Burası saraya bitqik nehrin 
üzerine ve direklerin ü•tüne tuttu. 
rularak yapılmııtı. Bu salonda 
idam olunanlar nehrin akmbsına 
bırakılırlardı. 
: Şövalye geniıleme.ine bir direk 
!bularak oturdu ve: 

- Biraz dinleneyim! dedi, ıon· 
ra dalıp k&J'fılara çıkar ve bu uğur 
suz yerden kurtulunmı. Şu F auıta 
,kaplanının pençesinden bu ıef ~r 
.de yakayı sıyırdım galiba!.. 

Tam bunlan aöylerken Şövalye
ye yumuıak bir teY dokundu. Elile 
yokladı. Bu; boğuıtuğu adamlar
, dan birinin cesedi idi. Acaba bUn
l}ar neden akıp gibnemit diye tattı. 
Birbiri peşinden birçok cesetler 
daha geldi. Pardayanı tuhaf bir 
korku kapladı. Elile öldürdüğü bu 
heriflerin cesetleri onda vicdan 
azabına benzer bir duygu hasıl edi 
yrodu. 

Tekrar yukarıya çıkmak, ne 
.olursa olsun baıka bir kapı ara
tr :\k istedi. Tam doğrulmak üzere 
iken tepesinden bir .takım sesler 
auydu. Hemen suyun içine gömü
lerek büzüldü. Ellerile direğe san
hp bfitün vücudunu ağzı ve bumu 
dl'f&nda olarak suyun içinde sak-

ladı. :Bu anda kulağına bir .ea ıel· 
di: 

- Mahk:Um ne oldu? 
- Sa Sentöte görüyorlar ki, Şö. 

valye dö Pardayan adamlanmız 
tarafmda.n fU delikten aşağıya atıl. 
mrıtır. Fakat bu bize çok bahalıya 
mal oldu. Herif, iki düzine kadan
mrzı öldürdü .. Y akaladıklarım da 
delikten atağıya fırlatb. Bakımz !. 

Pardayan batını kaldırdı. Delik. 
ten bir taknn kararlıların aşağıya 
doğru bakmakta olduklarını gör
dü. Biraz sonra Fausta doğruldu. 

Demin Fauıtaya cevap veren 
herif: 

- iyi oldu da Sa Sentöte şu ağı 
attırdınız! dedi. 

Pardayan yeniden titriyerek: 
- Acaba hangi ağ? diye mırıl· 

dandr. 
Herif sözüne devam etti: 

- Klot gibi bunun da kaçmasına 
imkan kalmadı. 

Birkaç saniye kadar bir sessizlik 
oldu. Pardayan kendi kendine şun
ları düşünüyordu: 

- Şimdi bunlar gider ... Ben de 
yukarıya çıkarım. Mademki beni 
ölmüş biliyorlar, kaç:nanm imkanı 
vardır. Fakat ıu ağ ne olacak? 

Salonun içinde geziniyorlardı. 
Nihayet uzaktan Fauıtanın sesi 

duyuldu: · 

- Y ann ağın kapaği açılsın, ce. 
setler akıp gitsin .•• Fakat ıimdilik 
deliği kapatın! 

Pardayan tepesinden bir parç<: 
aydmlık veren deliğin kapandığını 
duydu. Artık kaçmanın kurtulma
nın imkanı kalmamııtı. Hiçbir mu
cize onu kurtaramazdı. Zavallı Şö. 
valye büyük bir ümitsizliğe kapıl
dı. Nehir yolile kaçmanın imkanı 
kalmanııttı. Fausta ihtimalki ken
disininkine benzer bir takım vaka· 
lar yüzünden buradan kaçmak im
kanını anlamıt olduğu için bir ağ 
yaptırarak o imkanı da ortadan 
kaldırmııtı. 

Son bir gayretle inmiı olduğ.ı 
genişçe direğe kadar yükseldi. He
men oturdu. Çünkü artık dermanı 
kalmamıttı. Arkasını baıka bir di
reğe dayayarak istirahat ihtiyacını 
duydu. Bu anda hiasetmİ§ olduğ-.ı 
korkular ve endiıeler birden kayb. 

.;ldu. Gülümsedi, gözlerini yumdıJ. 
Kafası artık yorgunlukla mücadele 
edecek bir halde değildi. Bununls 
beraber, kendi kendine ıaka et• 
mekten de vazgeçmedi: 
-Ağın içinde ha! .. Tıpkı Sen 

nehrinde yakalanan balıklar gibİ·• 
Fakat madam, ben balık değiliııı ! 
Ah, madam... Beni balık yapnıak 
ne tuhaf bir düıünce •• Ah, ıııa· 
dam ... Ağ ... Balık ... 

Birdenbire şu mırıltılar kesildi. 
Yalnız muntazam bir solukla a.Ş•" 
ğıdan ipek gibi fışırdıyan nehrill 
hafif hafif aktığı duyuluyordu. Ba• 
zan cesetlerin direklere hafifçe d~ 
kunduğunu, sonra tekrar ıuyuıı 

akıntısile dönmelerine devam et• 
tikleri görünüyordu ... 

PARDAYANUYUYORDU!.:... 
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