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Krala suikast teşebbüsünden sonra 

Londrada gizli silah 
1 

-de osu bulundu 
t~tlda c huriyetÇiler.i t şkilata mensupları 

arasından tevkifler yaplldı 
d . 
aıı aıtıı ' 18 (Radyo ile) - Londra 

Bu münasebetle al~ı kişi t€vkü edil- suikastla alakadar bulundukları zan_ 

miştir. 

Mt:vkuflarm İrlanda cumhuriyetçi. 

nediliyor. Polis taharriyata devam 
etmektedir. 

(lngilterc kralıw.ı kar§ı suikast te. 

~lisı d~rı. son ho.herlere göre, tngiliz 

lalı ~ndranın bir ~ok yerlerin. 
'ıı.i~~ atrıyatta bulunarak mühıın 

euruı ve ::~phane bulmuştur. 
Jeri teşkilatına mensup oldukları ve §ebbüsifoe dair haberler f inci sayı_ 
İngiliz kralına karşı teşebbüs edilen famtzdadır.) 

Sis yüzünden 

Ormana çarpıp 
~:l'~alanan tayyare 

edı yolcusile birlikte yandı 

Büyük 

No.38 

Bu resmi, kenarlarında hiç beyaı 
kalmıyacak bir şekilde kesip saklayr 
nız. Bu parça, tam bir resmin 42 ye 
bölünmüş parçalarından biridir. Bun· 
lar kırk iki tane olunca yanyana geU 
rerek asıl resmi vUcuda getireceksiniz. 

~'°' 1800 ton 
~e kaz<ı81 neticesinde ~len tayyare ma1dnisti Aımşiç genç karısı patlaylCI 

ile birlikte ve diğer ölüı»rdcn Tilka. 

~tl~ (Yazısı 2 rıcide) madde ile 

Boğazlar 
mukavelesi 

Titüleskonun da bulunabilmesi için 

OBOR GCN SAAT 22· 
DEiMZALANACAK 

Boğazlar konferansına İtalyanın da 
iştirak edeceği anlaşılmaktadır. Bük
re~te bulunan Titülesko yalnız imza için 
Montröye hareket etmiştir. Japonların 
da Türk noktai nazanm kabul edecek• 
leri çok kuvvetle beklenmektedir. Diğer 

taraftan Bulgar murahhasları bir çok 
murahhaslar ile mülakatlarda bulunmuı 
lardır. Bu mülakatlar sırasında Boğaz• 
ların hemen tahkimi hakkındaki Bulgar 
endişeleri giderildiğinden, Bulgarlar da 

(Devamı 4 üncüde) 

Mc*hıır !{ara Fatma Çatnı§ istiklıU · 
miıcadelcsinde üçüncü nakliye ta_ 

bum hizmetinde i1:en 

Sıcaklann tesiri le mi dersiniz? 

iki genç çıldırıp 
adam vurdu 

Bunlardan biri köftecidir, arkadaşını 
bıç~kladı, ötekisi de metresini sekiz 

yerinden yaraladı 

Beşiktaşta Cihannüma mahalle. 
sinde oturan tütün amelesinden 
Hüseyin dün odasında aynı evde 
oturan köfteci çırağı Hüseyinle gö. 
rüşürken köfteci çırağı saçma sa
pan sözler söylemeye başlamıştır. 

Amele Hüseyin: 
- Ne oluyorsun be! Doğru dü

rüst konu§sana deyince köfteci Hü 
seyin yerinden kalkmış şöyle ce
vap vermiştir: 

- Ben delirdim. Ondan saçma
lıyorum. 

Amele Hüseyin bu sözler üzeri· 
ne gülüp arkadaşı köfteci Hüseyi. 

nin gözlerine bakınca köfteci Hü
seyın: 

- Aman yüzüme bakma! Sana 

cinnet getiriyorum diyorum diye 

bağırıp çağırmaya başlamıştır. 

Bunun üzerine amele Hüseyin, 
arkadaşının kollarını tutmaya te

şebbüs etmi§, deliren köfteci Hü
seyin cebinden bıçağını çekerek 

(Devamı 4 üncüde) lt
ttradakı Habeş maslahatgüzarı anlatıyor Sovyet Rusyada 

a b e Ş m 1• l ı et ı· bir kilometrelik saha 
havaya uçuruldu Gu··ru··ııu·· d. le ht 
Moskova, 17 - Dün Korkinoda ma• e 1 p a y ar 

~4 Ecnebi istilasına karşı den damarlarını açmak için ı8oo ton kazanmak endişesile .{VJ., •• patlayıcı madde atılmıştır. Bu suretle 

., u.cadeleyı· bırakmamıştır bir kilometre boyunda, 85 metre geniş- Yahu dı· ler eg""' lence '\ b • liğinde ve 20 metre derinliğinde bir aa• 

\~s~ ıle reislerinin ltalyanlara ha :.:·:.~;.h;:::~:~;·ı~:~mak iç;n lerı· ne gı· tm. ' 
ırn olduklar. haberi yalandır ~~;~·ç~k _acnc çalıımak lbungclmck" yer ıyor. 

· (Yazısı 4 üncüde)~ - Yazısı 3 ncü ıaJ.fanın 1 nci sütununda. 
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Sis yuzaa 
Orman 

parçalana 
Yedi yolcusile 
E rJgrad, 17 (Hususi) - DUn Li. 

yubliv:ına tayyare meydanında müd-
iş bir tayyare kazası olmuş ve pilot

•a r?.SJ ~ da dahil olmak üzere 7 kişi. 
n:n feci bir şekilde ölilmilc neticelen
miştir. 

Kazaya uğrıyan tayyare Suçaka gi 
den Uç motörlü bUyük bir yolcu tay_ 
yaresidir. Yaroşenko adında bir pi
lotla Anuşiç adında bir makinistin 
idar~ ettiği tayyarede Horn adında bir 
Alm.J.n, Nürtler adında bir Alman kı. 
zı, Adolf Korçe adında bir avukat, 
Stanislava ve Tilla adında iki genç 
memur kadın bulunuyordu. 

Tayyare tamamilc normal şerait 
altında sabahın saat 5,45 inde tayya. 

: re meydanından kalkmış ve kaza 3 
dakika sonra, yani 5,48 de vukua gel. 
miştir. 

Kazanın sebebi, bütUn tayyare 
meydanile civarını kaplıyn.n gayet ke
sif bir sistir. Pilot bu yüzden toprak. 
tan ne dereceye kadar yükseldiğini 

anlıyamamıı önUnii de göremediğin
den tayyare bUtUn hızile tayyare mey
danının 4 kilometre ötesinde bulunan 
bir ormana dalmıştır. 

Vakanm ötesini, kazayı ilk gören 
bir şoför gu gekilde anlatmıştır: 

ı 

yyare 
b·rlikte yandı 
"- Sabahleyin erkenden Liyubli. 

yana gidiyordum. Birdenbire sabah 
postasını yapan tayarenin sesini işit

tim. Sis yüzünden tayyareyi göremi
yordum. Yalnız sesinden çok alçak. 
tan uçtuğu belli oluyordu 

Birdenbire motör sesine kınlan a-
ğaç dalları sesi karıştı ve bunu top gi
bi bir patlama takip etti Çarpışın 

şiddetinden zelzele gibi yer sarsılıyor. 
du. 

Derhal kaza yerine doğru koştum. 
Tayyarenin benzin deposu da patla
mış, alev almıştı. Tayarenin yirmi 
metrP. önünde ateşler içinde yanan bir 
kadın vücudu gördüm. Ötede beride 
kol. bacak, parçalanmış vücud par
çaları vardı. Ateşin şiddetinden daha 
ziyade yaklaşmağa imkan yoktu. 

P2k az sonra kö/lüler ve memurlar 
yetişerek ateşi söntlürdüler, fakat bu 
zamana kadar her ~ey bitmiş, ortada 
yarı yanmış par ça ı arça 7 vikud kal_ 
mıştı. 

Yugoslav hava yollan müdürlilğü 
vaziyete derhal el koymuş ve kazanın 
şiddetli sis yüzünden vukua geldiğini 
kati §Ckilde tesbit etmiştir. Ölenlerin 
cenazesi büyük merasimle kaldırıla. 
caktır. 

Patronların iş kesmesi üzerine 
Tütün amelesi 

Kaval ada 
Grev ilanına mecbur kaldılar 
Açlık grevine başlayan komünist 

mebusun hayatı tehlikede 
Atina, 17 - Kavaladan Dahili- de bu grevin ne 2aman başlayaca

ye nezaretine bildirildiğine göre ğ1 gizli tutulmaktadır. 

tütün i!çileri, patronların itleri kes Bu grev esnasında komüniıtle
meleri üzerine 24 aaatlik grev ilan rin bir takım hadiseler çıkarma
ctmiılerdir. larından ç2(:nildiği için hükUnıet 

Kavala, herhangi bir hadiseye her tarafa verdiği emirlerle intiza
meydan vermemek üzere askeri 
kıtalarla dolmuıtur. 

Piredeki tuğla fabrikaları işçileri 
de grev ilin etmiılerdir. 

mın muhafazası için sıkı tedbirler 
alınmasını bildirmiştir. 

Geçenlerde yakalanarak tevkif 

Selinikteki tütün iıçileri merke. edilen komünist mebus Monolea-
zi bütün Y unaniıtanda 24 ıaatlik 
bir grev ilanını kararlaştırmıf ise 

ispanyada 
yeni hadiseler 
Madrlt ile Cebelüt

tarlk telefonu kesildi 
Cebellittarık: 18 (A.A.) - ispanya 

hükfuneti Cebelüttarıkla Madrit arasın 
dairi telefon hatlanru kesmiştir. 

Gerek Madridde ve gerek İspanyanın 
sair şehirlerinde yeniden kanşrklıklar 

çıktılı haber veriliyor. 

Kabine toplandı 
Madrit: 18 (A.A.) - Nazırlar dahili 

vaziyeti gözden geçirmek için dün ak• 
tam toplanmışlardır. Bu toplantı saba· 
ha kadar sürmUştür. 

Katiller öldUrUldU 
Lizbon: 18 (A.A.) - Burada devran 

eden şayiaya göre, İspanya krallık taraf 
tarlannın liderlerinden Calvo Sotello
nun katline !~tirak edenlerden bir zabit 
le bir de kamyon şoförü Madrit hapisha 
nesinde öldilrUlmUşlerdir. 

ispanya sovyetıerl tanıyacak 
Madrit: 18 (A.A.) - Haber alındığı· 

na göre İspanya hükumeti Sovyet Rus· 
ya ile yeniden diplomatik münasebat t e 
sisine karar vermiştir. 

Şimdiki ticaret nazırı Bny Alvare7. 
Buglanrn Moskovaya bliylik elçi olarak 
tayini muhtemeldir. 

sm açlık grevi yüzünden hayatı 

tehlikeye girmiştir. 

HxıiER - AICşam Postan ::: 18 TEMMuz- 19" 

ıstanbuıun- Petrol peşinden koşan, gaı 
Beş· posta tecilerin meclisinden kaÇ8 

merkezi d 
Günde on altı saat Meşhur sermaye 
açık bulunacak a·k t 1 t b ld 

Posta. ve telgraf · ... mum müdürü Na. 1 e . s a n u 8 I 
zif şehrimizdeki çahşmalaı·ın(ı devam 
etm~ktedir. Posta ve telgraf ve tele. N . .. 1 d 1 v • , R yorı 
fon ~ebekelerinin büyUklüY.ii ıtibarile 1 Çin g e 1g1 an 1aŞham1 
ehemmiyeti çok yüksek olan lstanbul. b d d · ı ı t . a st8 
da bu amme hizmetlerinin kolaylıştı. u 'a a m a en c 1 er e em 
rılması umum mildürün yaptığ1 tet
kiklerin gayesini teşkil etmektedir. 

v~rilen yeni karara göre, mühim 
posh mc:>rkezleri oıan İstanbul. Gala 
ta, t3eyoğlu, Pan!!altr, Usktidar ve 
Kadı~<öy merkezlerinde bundan sonra 
sabahın saat sekizirıden ge<'enın 24 ü. 
ne kcıdar her nevi posta muamelesi 
yapılacaktır. 

Alisaray, Anadqluhisarı1 Bakır. 

köy, Bayazit, BeJiktaş, Fatih. Top. 
hane, Haydarpaea, Kasımpaşa. Kar. 
tal ve Samatya mefkezlerinde de pos
ta muamelelerinin kapalı bulunduğu 
zamanlarda dahi mt!ktup gıbi adi pos. 
ta maddeleri kabul edilecektir. Diğer 
küçük posta merkezleri gene eskisi 
gibi mUayyen saatıerinde açık bulu. 
nacaldardır. 

Gazctecileci erı <;ok alakacJar eder 
işlerle uğraştığı halde gazetc:>cil~rden 

en çok kaçınan dünyanıt\ eo tanınmre 

. l t . . ,.e oıı 
ış e me ımtıyazını e..ımış 

za imparatoru razi Ptmişti ide 
Riketin HabeşiJtnndB edıl 

muvaffak yet büyilk df:'di k·' b 
bep ('muş, bilha.ssı:ı ltnlYtıfl rt 
ti hadiseyi şiddet iP prot~~o ıı~ 

Bunun üzerine ı\merılt9 t t 
te Riketin kendı namına hare ·ır.' 

gını resmen bildirmiş ve ~il 
namına alındığı Standard ~ 
kumpanyası da imtiyazdaıt ' 
ğini iJan etmişti. ~ 

Rıket bundan sonra bir Ço~ 
şehi:'1crini durmadan dolaŞfll 
yerde maksadım "?fkarı urııtı 
gizlemiştir. . W 

Bt ynelmilel lngiliz 1~~ 
bu defa Yunanistruıdan ~ebrı (ii 
miştir. Buradan R:°>many:ı)-ı ~ 

Fransız . tir. Balkan memlei<E>tlerinde) 
ta olduğu bu dolaşmanın :c df 

So Sya 11• stl e rı· - velev sadece seyahat içiJl ~ 
M~hur maliyeci Riket sa - Riket bizzat anlatrnıı~ı~~ 

Kadınlara intihap kcncisinin !stanbulda oıauğtl 

b kkı Vermeg.., e de "imtiyaz alma mütehassısı,, Riket dün herkesçe bilinmesini - hef Jir 
ft adet, \'eÇhile - istemerneJctfi." 

1 1 şehrimize gelmiş, Perapalas oteline t t 
Ç8 IŞJyOr ar inmiştir. R!kete karısı da refakn ıııd 

Paris, 17 (A.A.) - Mebusan mec. dir. Ve dün kend:di Anac0
19 lisi ceyiam encümeni, nisbi temsil e. Riket, Habeş ihtilafının başlangı . denhri bulunan bir vatandaş 

sasıw bir reye karşı 17 reyle kabul cmda Habeşistanın bütün petrollerini milştür. 

etmiş ve miiteaklben kadınlara intL. • • . • • • 
hap hakkı bah§Cden kanun projesini Do r t ı s ı m 1 ı b ı r k ad ı n ı 
tanzim edecek projeleri tayine karar K b ı . k A dJ' 
vermiştir. oca u ma va 

hf~:~:reri kız1arıv kandırmı; 
Kua~s 17r(A;A·)-Umu~t yorgun• Dolandırıcıhgı meydana çıkı~ 

luga ragmcn Arapların grevı, devam k · ı · • • df 
etmektedir. Arap reisleri uzlaımaktan ya ayı po ısın eltne ver 
kaçınmakta berdevamdır. Bunlar, hU-- ô;I. 
kQmetin Yahudi muhacereti meselesinde lzmirde çdcan Yeni Asır gazetesinde bastaneesinde çalışıyor. Kc:ll ıc ~ 
mühim fedakarlıklara razı olacağını okuduk: zel bir k ız arıyorum.! diyert ~ 
ümit etmektedirler. Maamafih bu muha• "Bir iki haftadanberi §ehrimizin muh alakalarını celbetmeğe m•.ıvaffl ,a 
cerct hareketi, devam ediyor. Filvaki, telif semtlerinde bazı genç kız ve kadın· kendisine hürmet ve ikram et;ı 
nisan _ eytnl sömestresine ait olan kon• lan dolandırarak ayni zamanda hırstZ"' bi bu safdillerin birer miktar 
tenjan bu son günlerde verilmittir. lık yapan bir kadın yakalanıp adliyeye da almıştır. e 

verilmiş ve üçüncü müstantiklikçe istiç· Hatta bazı krzlara cihat "03 
Yahudilerin itirazı vabmdan sonra tevkif olunmuştur. hazırhklarr için epey masrafl•~Ş· 

Kudüs, 18 (A.A.) - Filistinln Ya. Bu kadının muhtelif jidları vardır. miş, onlara hakarette bu1unrtl 
hudi ve Arap kantonlarına taksimi Bazan Saniye, hazan Fatma, Emine ve lanna da: 0ı 
yolunda İngiliz matbuatının neeriya. bazan Ayşe adlarını kullanmakta idi. - Sen çirkinsin, benim doİ(~ e 
tını mevzuu bahseden Yahudi ajansı Evvel!i bir doktora müracaat ederek başı. olan oğlum sana tenett ,ıf 
direktörü Şertok demiştir ki: kendisinin Avrupada büyük müessese• diyerek kendilerinden sarf'~o~ 

"Yahudiler böyle bir taksime ta lerde ahçılık ettiğini söylemiş ve dokto- tiğini bildirmiştir. Bir gün dotc \,tf 
raftar olamazlar. Çilnkii Filistin, Ma d ıc:ı, run yanında beş ay ahçr olarak çalış~ çok açıkgöz ahç·sı orta an ,,afi 
veraUŞ§eria.nın ayrılmasından esasen B d k k 1 d ve doktorun bazı kıymettar e~r mıştır. u esna a omşu ız arın an 
çok S:ikmtıya dil§müştür.,. bazıları ile tanışarak onlara bir fotoğraf Leraber götürmüştür. 1e 

göıtermittir. Bu, yakıtıkh bir delikan· Bu yaman kadın muhtelif ,.p 
lıya ait olan fotoğraf için: . daha bir çok d~:~~:rı~1ı~ı~:~f~ - Oğlumdur, doktordur ve GUlhane ıonra nihayet ~ ~ 



.. ~Hı: ~-
UhrUıtü etmek endişesile ---

Devlet Ada la r.d a 
tıdller eğlence Demiryollarına Gece deniz 

l'le • •t ·yor )Vlüsabaka ile eğlenceleri 
~~~,,~!~~~, ıu~!u .. }ı!!!yeb;ımelid;r.lıte yeni_ memur için yapdao 

latıııtup aldık. Yahudilerin Yahudi meıelesinin kökleri böyle derin" Alınacagı için dokuz hazırlıklar 
eri ~~ .~1~dıklan kavga· dir. yerde imtihan tamamlandı 

l'c .gutiiltiilcrden uzun u- • • • önümüzdeki cuma gün~ Adaları 
ql'ga~ikay.et.ediyor. Bu fıkramla Uç ıeyi akıettirmi§ ol· yapılacak güzelie§tirme cemi~etiniıı büyük de-

Ql Olur P?lislık bir iıtir. Çıka" dum: Devlet Demiryollan idaresi, idareye niz eğlencesi yapılacaktır. Bu eğlence 
do·~Jeinı taarruza uğraınır l - Tilrkiyede kat'iyycn kökleşme· memur yetiştiren mektebin verdiği 0 güıı akşam başlıyncak \'e blitün ge 

~ l? truya karakola müraca- miJ bulunan Yahudi aleyhtarlığmm mezunlar, büyük bir süratle genişliycn ce sabaha kadar dcvllm edecektir. 
ı..:. akat k so"'nu··k bir tezahürü.. 2 - Yahudilerin bek · · · k" f' l E ·ı · a Almy idarP.si ,~ 01 a\7gayı başka din" demiryolu §C emız ıçın a ı ge me. g wcenın programın • 
~11~r. ~rasında da ihdas bundan bile çekindikleri için başvurduk- diğinden müsabaka ile memur almağa de biiyük mikyasta iştirak etmekte. 

•cı·gu gıbi Yahudilerin r- lan bir çare .. 3 - Bir mi:incvver Yahu· karar vermiştir. Ancak bu şekilde ve en büyük vapurunu bu eğlence için 
lttıle dı'nı"n kendı' ırk meselesini telakki tarT.ı. b k ·1 ı k ] m ktedı·r Bu , . ., pur ..,g~'enc·enin so . l'" r, uslu akıllılar da milsa a a ı e a ınaca memur ar na - verme • - " • 
Utk, seciyesi dolayısile Gerek devletin siyaseti gerek umum zed olacak ve ileride imkan görüldük. nund·.l Kadıköy ve ııchir yolcularım 
01dugwu . . b" .. b milletin arzuau, bütün Türk tebaasının "C mektep veya kurslara sevk edile. getirtecği gibi o gece Adaya bir çok 

tö~.:ı. ıçın, utun u .. 1 • ~ 
~vtn k millileımesidir. Yahudiler temessu et eeklerdir. ilave seferleri de y2pılacnktır. dıit açırmaz, nazi mu· h 
~ ılllet ı tikleri nisbette "devletleşen umumi a· Müsabaka imtihanlarının ilki bu Adalan güzelleı:tirme remiyeti 

L Sine gelince: yatın içine,. de karıımak imkanlarını ayın otuz birinci perşembe günü yapı. kotra. motör ve muş sahiblerine ay. 
~ 11:cliın . bulacaklard:r. Bir nazi hordcbinilc on- lacaktır. İmtihana orta mektep ve rı a)TI müracaatle Adalar gecesine do 
~t, "~h es. ı aslen arapr" oı· hl"l tm k 1 k . kl . . t 

l,. ~ lann damarlarındaki kanı ta ı e e lise mezunları kabul edilecel:, fakat nanmış o ara ıştiı::.. crını temın e · 
ar" Udılerc maledilir. Bu k"ımscn·ın aklrna gclmiyecektir. Llkin, h mı"st"ır. Ka'-"Ik ve sandalar da gene do ~ •. ıu be · b' müsd.vi §artları aiz olanlar 3.rasmda • J 

·."'lllt" §ı ır araya gcldikle- "evvela· bu•'tu"n kapılan aç. sonra temes· nanmış olarak bunl:ı.rın arasına bagwla ı... uyu lise mezunları ile ecnebi dili bilenler 
"llltır ayuka çıkarırlar. Sa· sül edelim ı .. derlerse dinletebile;:eklcri'' tercih edilecektir. nacaktır. 
dtı:.ilıdy:ti esasen alçak ııcslc ni ummak güçtür. Adaları güzelleştirme cemiyeti Lu 

d. ' ır A · 1 Imtihanlar, bütün memleket ço-
' ti · · ynı kandan ° an (Vl-NO) geceden Anadolu yakası h&.lkmın da 1!aretı'l cuklannın girebilmC!i için Ankara, ts-

'rcy e ve hayli bağıra• istifadesini düşündüğünden programa 
. 'girişirler. p tateS tanbuı, Balıkesir, İzmir. Afyon, A. 

t..ı_ \' a dana, Malatya, Kayseri ve l.fudan. Suadiye ve Kalamı:i ve Modayı ziyare 
·~\ ç"" apurıarda, gezinti yet" ti de Hive etmiştir. 

llcit ""Uk haykıra çığıra ko- •• akaşası yada yapılacaktır. Taliplt:r buraya -----
: •• ÇokJannca ihtimaı hoı mun kadar b~1und~~1arı yerı~rdcn parasız Akayın adalar lskele-
\a.rşun1arda yaşama zevki Dil o ticaret odası götürüHıp getırııeceklerdır. 1 

§ısında bilhassa yazın 1 !mtihanlarda kazananlara derhal sinin başına ge le n er 
da ğ meclisinde hararet) yeni !stasyonlarımızda vazife verile. Dün Holanda bandıralı Serez isimli ı a ustos böcekleri gi" 

~·~diyorlardı. oldu cektir. : vapur, yaptığı yanlrş manevra yüzUn• 

~b.'ı:. tı da, Almanyada oldu· Ticaret odası meclisinin dünkü t op"' ... den Akayın Adalar iskelesini sürüklc-
"12ı.ıef U 1 it 111 k miştir. dı: b ıne fena halde hiddet· ıantm oldukça münakaşalı geçmiştir. D vers e er ampı 
ı.r,ıı y;;.den Yahudı'lerı"n . k 1• blltf Gemi limana geldiği zaman şaman• "' "440 Evvela celscnın zaptı o unmuş, yen 

in. dct.·lığradıkları vakidi. seçilecek Borsa idare heyetinin seçim dıraya bağlamak istemiş, fakat yanlış 
:""il' ıtt 'i~L . h Univcraitclilcr kampının ikinci dev- manevra yaptığından palamarları tuttu 1~ttl . "'1Udi cemaatinin ileri i"lcrini idare edecek kimseler ınti ap 

Ctind :ı resi bitmit ve kampa iştirak eden Güzel ramamış ve akıntıya kapıyalarak köprü en bir zat dedi ki: cdilmi"tir 
~· :s • Sanatlar akademisi talcbelcrilc Hukuk üzerine düşmeğc başlamıştır. Geminin ı h''· 1ll bir bcdbahtlıih var. Hundan sonra liman tarife komisyo-

"'"'~'"' ""- ,. fakülteleri, cezacı ve dişçi mektebi ta• süvarisi bu vaziyette demir atmış, atı-, .\ıı~ı.. ~-- uunra, antısemı nunda bulunacak murahhasların intiha" 
\-~ "tcd· lebelcri imtihanları yapılını§tır. Kampın lan demir evvela şamandıraya takılmış 

bıılliJıı... ~tt....ı.r. Biran tasavvur ~ br yapılmıı ve iktisat vekaletinin ist~ üçüncü devresi 22 temmuzda baılıyacak ise de buradan kurtularak Akay iskele
'\11 ·"llye) Fransa ve Rus- mi§ olduğu elma raporu aynen kabul e-

~' ' ttı'ı~ • tır. sinin demirlerine sarılmış, vapur akın• . "'atı "- "tiler sukut etsın. dildiktcn sonra patateslerin ıtandardi• 
lh~: ... . J. • • s a -:::::;:::=============== tıya kapıldığı için iskeleyi de sürükleme ı,j ~t • : "lmanya gıbı, anu re edilmesi hakkmdakf talimatname pro -.. 
t tab;. IStıı bir cehennem ota• d b. k .. valanmış, 80 metre yükseklerde yük. ğe baıtamııtır. Bu vaziyet kar§ısında 
~ı ..,..:. jesi okunmuı ve bu yüz en ır ço mu- 1 5 demirin zinciri kesilmi-: ve vapur şaman 

l ifa'- "it, bUtün ecnebi hare- k ıu:ılar çıkmı"tır seltici cereyanlara rast ryarak saat s 
~ '«l't b na a:r- s ' h d k l t dıraya götürülerek bağlanmıştır. lci~ 1 dİılıa ur~ya kadar geli· Münakaşa bilhassa ilk maddede ol· 45 dakika ava a a mış ır. ----------------

t'"\ .. ~~r<Ia makcs buluyor. muıtur. Bu madde tanesi 25 gramdan !niş saati olan 20,30 da hava karar. K a· ç •..• K 
~(J'ta çıkarmak,, mesele" aıağr olan patateslerin ihraçtan mene· masaydı Vecihi uçuşuna devam ede. '-' 

~lıtııı arasında mücadeleye dilmesini istemekteydi. cekti. Hatırlarda olduğu üzere uçuş. H A B E R L E R 
. ~~~erlerde İspanyolca ya Uzun aürcn hararetli münakaşalar' lara başlanması milnasebctile lnönUn. 

tdi}' &ırıp çağmyorsunuz. dan sonra bu cins patateslerin ayn bir de yapılan törende Bayan Sabiha böy. 
·~~tı.tı.rıl>r_· .Aleyhimizde cereyan tip olarak satılmasına ve 7 s kiloluk pa· le bit cereyana tesadüf etmiş, 20 daki. 
'llllıı111 ıçın, hem Türkçe, hem tatcs çuvallarının da 50 kiloya indiril" ka yelken uçuşu yapmıştı. 
. ti n. Silin bir hayat yaşa· mesine karar vcrilmistir. Türk Hava Kurumu, bu dereceleri 

, s"- 11 biıd· · · · u · "e bundan sonra alınacak dereceleri ~ "~ . ırışımız zenne, • 
l~· tt~~bi sayfiye yerlerinde Tayyareci tesbit ederek tasdiki için beynelmilel 
lO, tlttı er. Fakat susmak ıu· hava federasyonuna bildirecektir. 

*Şehrimizde bulunan Mısırlı gençler 
dün Cumhuriyet abidesine merasimle 
çelenk koymuşlar sonra üniversiteyi 
gezmişlerdir. üniversitede §Creflerinc 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Mısırlılar bugün müzeleri gezecek· 
lcrdir. 

~~ i~;:1 !erlere gitmemek VeC İ h İ --
. illeti .l•rndi, eğlence yer- M t. . . . UW.l'IPJ._ •"- ---'ıııı...f miştir. 
.~a.ld .. ! 1

kiyettedirlcr. AlıJ 0 Or SUZ tayyare n W 1r n •a•TI• *Lise muallimlerinden 70 kişilik bir 
~: rgırtı söylüyorlar. 11 e kafile dün Romanya vapurile Romanya• 

• Adalar kaymakamı Re~at, tahdidi 
sin kanununa tevfikan tekaüde sevkedil 

\ıqtt 5 S&at 45 dakf ka ya gitmiştir. Muallimler oradan Alman· 
~1fc..._.eskidcn parayı topla· CUMARTESt yaya geçerek bir ay sürecek bir tetkik 

"'11Yen b' • b da kaldı rEMMUz - 1936 • • kl d tn h ır zümrcydı. Hal· 8 Va gczısı yapaca ar ır. 
O IDrrl: lS~'i • RebllllaJnr: ~Pa.ıaı 'larda onlardır. Adeta İnönü, 17 _ Yelken uçuşu kam. Sıcaklarm artması • Sekizinci yerli mallar sergisi ya· 

~ ıra.k~~:le~~d~iz haline gcı· pında büyük bir faaliyet göze çarp. nn saat 24 de kapanacaktır. 
'otı . ' ındaşlarmın ah· maktadır. Bilhassa Sovyet Rusyadan G~,,. .... ~... c.üıH4i11 ~.ı~, "' Tahdidisin kanununa tevfikan bir 

•• dıy 1'.J o k .. d k e nahambaşının bi· gelen talebenin k.ımpa iltihakından ""~ 19,3.,, kısım komiser ve polisler te au e·sev • 
g:e~betrniştim. En zengin sonra posta ve grup uçuşlarına baş. 

1 
• edilmişlerdir . . Bunlar 30-40 kadardır. 

..: lınoıardan barlardan l t ~ • Kapısına gelen vergi memurlarını l. ''ile k • • anmış ır • 
. ~ı. adar ekser umumi Kampın bulunduğu tepeler yelken tahkir eden Eliza isminde bir kadının 

•3 

~ai;v$ı~ 
?\e~? 

aımwıwwı;qt1ııı JUllffıııtllhlfPl&HAllM_..,.,, ........ ""1JllJPııtnMllflııtlf~ 

iil\Jıırl}t g ~©"yet 
~arff@ırfi 

Abidin Duvcr, Boğa::.lnı anlaşması. 
nın son aldığı §ekli bir 'l'ürk - Sov .. 
yet zaferi olarak :;5'1}lc talı1il ediyor: 

A - Türkiycııin emniyet ve mlida.. · 
faasını tamamilc temin edecek bir 
mahiyet almı.; bize evim:zin aı açık 
olan kapısını kapamak, Türkiyenin 
knlbgiihım müdafaa etmek imkanını 
wrm · şli r. 

B - Karadeniz lam Sovyet Rus. 
~·anı'l ve diğ~r Karadeniz pevletlerinin 
11;.inc gelen bir şeki,dc hem açık lu ın 
.•' ~. pah deniz vaziyetine girmi. ti r. 
~-larb zamanında, Karadeııiz, bu deniz
de sahil<lar olan devletlerin müdafaası 
rakımından kapalı bir denizdir; çiin
kil Akdenizden oraya harb gemileri 
eiremiyecekle:dir. Aynı zamanda Mil
letle" Cemiyeti paktı, 'I'iirkiyenin da. 
bil olduğu mmtakavi paktlar gibi ka.. 
yid1~ric Karadeniz, icabında daha zi
vade Karadeniz develtlerinin işine ya.. 
;ıyarak bir şekilde harb gemilerine a.. 
~ılalr ktır. 

• J/o fi. 

Yeni muka\'elename, Türkiyeyi es
kisi gibi gene Karadenizin kapıcısı 
yapmak suretile devletimizin esasen 
miihim olan mevkiini bir kat daha 
mühimleştinniştir. Karadeniz devlet
leri de, Akdeniz de\ Jetleri de, bundan 
sonra, Türkiyenin dostluğuna daha 
fazln ehemmiyet vereceklerdir. Çün. 
kü Türkiyenin dahil bulunduğu mın
taka \'i paktlar Boğazları barb halin -
de açıp kapamakta f'n mühim bir amiL 
dir. 

Diğer taraftan Boğazların tahkimi 
ile Ş:ırk sulhu da tahkim €'dilmiş de. 
mektir. Çünkii Türkiyeye taarruz et
mek bugiinkiirıden çok daha güc ola.. 
caktır. Karadeniz devletlerine l\ara. 
denizden hiicum etmek imkanı hemen 
hemen k:tlmamıştır 

Boğazlar meselc:~indc evvela Tiir
kiyenin, sonra da Sovyet Rusyanın 
siyasi, daha doğrusu elele vermiş olan 
iki komşu devletin müşterek hariı-j 

siynsetlcri biıylik bir zafer kru-.aumu1!" 
tır. 

ostaıril 19>Y o vce 
Kaıll'11Dıre©'I~ ®@l~~CI 
oeır "ce sn~asô 
m lYI lh1 a.\ ır ır n ır u ce ır 
/\.URUN gazctcsınin bugünkü 11ii11. 

hasmda (* *) irnzasile yazılıyor: 
~I:sırdan hasta gelen şair Mehmet 

Akif'ı gazcterilcr hiç rahat bıraknu • 
yor. "Yarımay,, mecmuasından bir 
genç, ihtiyar şairle yaptığı mtilfıkıL 
tında Mısırın edebi hayatına dair de 
sualler sornm§. 

Mehmet Akif diyor ki: 
"f'aıiat ve edebiyata gelince: Biz 

roman, tiyatro ve hikaye tırajında 

Mıs11'lılardarı fcr.'lah frrsah ilerde 1.1e 

çolc miitcrakkiyiz. l' al11ız onlarda iç. 
tinıai ve siyasi yazı yaZ<m ımlharrirler 
çok t:ardır .. ,, 

ı., "alı~ ıoJo 
"it •• gı Onlar teşkil ediyor• uçuşuna çok müsaittir. Bu tepelerde - o?,49 12,20 16,18 19,38 21,35 2.31 

1 ::a~ kesiş., eğlence yet" günün her saatinde yükseltici cere. t .. ~ .. 7.H 4,42 8,40 12,00 1,56 6,54 

Bizde edipler de siyaset yazılan 

yazmağa başlamışlardır. Fakat net 
bir siyaset mefhumunu, yahut gene 
yolile anlatılması icap eder. siyasi bir 
vaziyeti ediplerin, profesyonel makale 
muharrirlerinden daha mı cazip yaz -
dıkları meselesine gelince, ben kendi 

akli muvazenesinde bozukluk görülmüş hesabıma edio olmıyan usta kalem sa.. 
Tıbbi adlidc müşahede altına al ·nması· hiplcrini tercih ederim. Edebi çeşni 

hlı Ylı sarsar. · yanlar bulunmak~adır. Geçen gün 
ttl\c~~, "gitrncktc devam edi• yapılan uçuşlarda Türk Kuşu mütebas. 

~· ~. ~i dU konuşmayıp gürül" sıslanndan Anohin, P. S. 2 tekamül 
tttci} Ye ısrar ediyoruz. La· planörü ile 3 saat 1 O dakika havada 

GEÇEN SE:SE BUOVN NE oı .. ım~ 
Habe§ çapulculan, İtalyan topraklarına 

bir akm yaparak bir çok adam öldUrmU§IPr 
ve hayvan sUrUlerl kaı;;ırmı§lardır. 

na karar verilmiştir. siyafletin tadını ka~ırmaktadır. 
* Kimya ve fizik derslerinin daha ve· ----------------

rimli bir usulle tedris edilmesi imkan· Diş tabipleri 
tarının tesbiti için Maarif vekaletince k 0 0 gresi 
bir komisyon kurulması kararlaştm)· 0· tab' } . . bundan e'"'C) ekse 

ış ıp ermın • • 
~r er, Yahud' · • kalmıc:tır ifınd ı mcsclcsını ~ · 
~ek an tetkik ettiniz. "Va· Ertesi gün saat 14,17 de Vecihi ha. 

Atatürk dUn §ehrlmlzc te.§rlf buyurmuş. 

tur. mıştır. 

~t •a onuıı,. demekle bu me- ------------------------------------------------
nanıar h .~ ..................................................................... ~ .............................. .,, 

lc~~~~~ki~~hudhindinTürk E S N A F VE ( ' C .] 
}' . zu ur etti. Cum· ı • • 

Ilı a}r ki r. cc i vardır ~ • 
~tepı . ' Yctmış yıldanberi, L----.-.-

7

.., _____________________________________ .. 

lı!ı ~\> • erı, hatti hükOmctin 
.. ") ltlıtnrz • • 1 

~ar. llu .. ıçındc fransızcayı 
ta.ıcbeg~nkü Yahudi mek·ı 

~ llcıı.,.L· Yı lutfen imtihan e· 
''lıh . "QI\' 'h ·~ .. d cı etinden T" k · 
l. • aki .. ur çcyı 
"!lir l ., Turkler kadar belki 
h . "-ilk' 
idil ın elden ne gelir ki 

~trctltl~eç_en devrelerin hatası 
~ daha ~tır. Diğer taraftan. 
~tti!cn de\7Jetleşen bu hayat 
~ f Yahudi çocuğu, kcn· 

arklı görmeyip umu• 

Seyyar dondurmacılar gecele ri 
bağıramıyorlar 

Seyyar dondurmacı Ahmet imzasilc 
mektupta deniyor ki: 

aldığ·mrz bir 

- Biz seyyar dondurmacılar, bu aıcak mevsimde 
gündüz sattığımız kadar hatta, herkes semte akşam dön• 
düğü için gündüzden fazla geceleri dondurma aatarız. Fa• 
kat yeni bir emirle Belediye bizim geceleri saat 21 den son 
ra bağırmamızı menetti. Tabii sesimiz çıkmayınca mahalle 
aralarında ne kadar dolagsak kimse farkına vanp da don• 

durma almıyor. Bu yüzden bu sene halimiz çok fena.,, 

HABER: Belediyenin kararı her ne kadar bir kaç 

bi~arc dondurmacının aleyhine olmuşsa da halk lehin~ b~-ı 

ti!n ~~::!!e!erin ;füi!!t'.!~~ !rurtar-..l::nall! yo!"~d.:. ":'~~-1: 
doğru bir karardır. Yalnız olsa olaa, aaat 21 de berkesin 

yatmryacağı hesaplanarak bu karardaki saat tahdidi 21 den 

22 ye çıkrılabilir. 

riyet olmamasına !Jin:ıen geri kalan 
kongresi yarın ya!Jılacnktır. Kongre 
bu defa ekseriyet ulsun olmaaın saat 
onda etibb:ı odasmr a açıl araktır 

Atatürk köprüsll 
İnşasına başlanmış olan Atatürk 

köprüsünün vazı esas resmi 1 ağus. 
tos cumartesi günü öğleden sonra 

yapıbcaktır. 

Unkapanı köprüsü parçalarının 
Eyübe nakli işi o güne kadar ta

mamlanmış olacaktır. 
I:..!!\..- __ ,_, __ 1!,_ ,_ .. _ __.. ---
'""'J ... uu U-...AlC'U UCU AUf'J U }'0.1 ~· 

ları orada birleştirilerek Sütlüce 

ile Eyüp arasında kurulmak üzere 

bir müteahhide verileceklir. 



Belediyenin güzel bir teŞ 

Yunanistan tarafın- Çocuklara OY 
Fran z 

misakı e 
Sovyet -
paktı ve 

(Baf taralı 1 incide) 
Sovyet misakm:n bahri noktai nazar· 

sekreterliğine tescil ettirecek olursa, dan da bilktımsuz yerlerı• ftPI)OC 
beynelmilel nazariyat veya ameli bakım sayıldı y 
dan onu böyle bir şey yapmaktan hiç B l O dan hi.ç bir kıymeti olamaz!. 

Haaiseler tebellür etmektedir. Kon· 
ferans dUn yeni Avusturya - Alman 
anlaşmasını göıönilnde bulundurarak 
toplandı. Avusturya - Alman anlaşma 
sının ilk aksülamellerinden biri, mınta
kavi misaklara Boğazların serbest kal• 
ması teklifi oldu. Ve Türkiye, bu tek
life ehemmiyetle müzaheret ediyor. 

bir şey menedemez. R?ma 17 (A.A.) - Stefani ajansı bil u sure le k UçUkler, sokak ortası 
diriyor: ır 

Tek kelime ile Balkan, Boğazlar ve Yunanistan, İtalyanın Atinadakl mÜ" Mektep bağçelerlnde vakit geç .. ı 
Karadeniz kuvvetleri, arkada İtalya Bel d' bUtilı t t b 11 l d B ı rdl\ıv messiline, Milletler cemiyeti paktının e ıye n G an u l! arı :nem. r<yır . ık. ura a 
bulunduğu halde yap•lnuş Avusturya 16 ıncı maddesine istinat eden Akdeniz ~un edecek bir karar vermiştir. Ço. r adt:m.eler, mualliJll~: 
- Alman anlaşmasının "Drang Nach cuklar · ·n b h ı · ı r ttl J b l a.cskv-anlaşmalarını hükümsüz addettiğini res ıçı oyun a çe er1 açı ması c .!lıer u un 
üsten,, yani "şarka doğru,, tehdidi kar· hakkında olan b k k d h k elebı.l men bildirmiştir. u ararın ne a ar ''c:: er çocu g 
şısında bir araya geliyorlar. Yunan hilklımeti bundan evvel ker yerinde olduğunu yıızmağa hacet yok. Şimdiki halde o}~ 

Bunun ilk tesirlerinden biri, Balkan fiyeti Londraya da bildirmi§tir. tur. kaymakamlığı dalıfl 
Bı.ı teklif üzerinde ittüak edilmiş de

mek değildy. Fakat nihayet Boğazlar 

Türk'?erindir. Eğer Türkiye, Fransız -
Sovyet misakrna girmek isterse ve bul 
iltihainnı da Milletler ceemiyeti genel 

devletlerile P"UçUk itilaf devletleri ara· ----------.....----- Belediye reisi Muhiddin Üstündağ el ve 44 UncU ilk ıll 
smda daha şimdiden zayıf olmayan bağ L 0 k a r n 0 c u I a r bu hususta gazetecnerle görüşerek de 1 s uncu. 24 uııc0-
larr daha kuvvetlendirmek olabilir. Pol şunları söylemiştir: Uncil ilk mektepıerd' 
Bonkurun teklifi, bu yolda bir tekfimü- 23 Temmuzda .. _ Çocukların sol:akta oynamala. incı ve 29 uncu. 6 
lün alametidir.,, Londrada ihzari bir rırun önüne geçmek ve kendilerine ve 23 üncü, K~~~ıt 

.Habeş 
deleqi 

milletı müca~ 
bırakmamıştır 

Milletler cemiyetinin Habeş işine ni· 
hayet vermek için yaptığı toplantıya iş
tirak etmek üzere gitmiş olan Habeşis
tanın Ankara maslahatgüzarı Ato Ber· 
has Markos dün şehrimize gelmiştir.Mu 1 
harririmiz kendisini evinde ziyaret ede· 
rek bir mülakat yapmıştır. 

Habeş maslahatgilınrı, harbin bitme· 
diğini ve zecri tedbirleriin kaldrnlmasmn 
henüz vakit gelmemiş olduğunu esefle 
söyledikten sonra şöyle devam etmiş

tir: 
• - Harp bitmedi, işte delili de mer 

danda: Habeş milletinin milli hisleri 
tam manasile galeyandadır. Yalnız ka· 
lan ba millet, elindeki silahla canla 
başla çarpışmaktadır. Goredeki hükU• 
metimizin elinde silah ve cephane de 
bulunuyor. İmparatorumuz hazretleri 
Gore hükumeti ile daimi temasıadır. 

Son defa imparator tarafından gönderi· 

ve şimdi zehirli gazlardan muztarlp o· 
lup Avrupada tedavide bulunan Ras Na~ 

len erkanr:nızdan Decazinnkonen de o· Ankaradaki Habe§ maslahatgüzarı 
raya vardı. 

Bugünkü çete harplerinin bundan sibunun da şehrimizden geçeceğini söy-
sonra da devam edeceği şüphesizdir. }emiştir. 

Habcşistandan gelen son haberlet', 1tal· lnglltere Kenya mUstemlekesln 
yanların iddialarına rağmen halkın 1tnl· ta lm ediyor 
yanlara teslim olmadığı bilhassa mcrke· Londra, l (Radyo ile) - Habeşis· 

d Habeşistanda şiddetli muhalefet gös- tandaki son 1 .ıdiseler üzerine İngiltere 
tcrdiğini bildiriyor. İtalyanlar kendile- Kenya müstemlekesini tahkim için fev· 
rine teslim olan Habeş kabile reisleri• kalade tedabir almaya karar vermiştir. 
ni~ bir listesini Milletler cemiyetine ver Bu meyanda yerlilerden mürekkep yc
m:şlerdi. Bu listede isimleri geçen Ha· ni taburlar teşkil edilecek ve Kenyada 
beşlerin kabile reisi olmayıp alelade bulunan bütütn AvrupaMar mecburi 
memurlar ve harp esirleri olduğunu tes· askerliğe tabi tutulacaktır. 
bit ederek Milletler cemiyetine tefhim 
ettik. Titü esko 

1talyanla.r ayrıc~ Habeş ruhanilerinin Romanyanm SovyeUcrıe 

meşgul olabilecekleri bir yer göster. 35 inci, OsktidaJ"U"' 
toplantı yapacaklar mek üzere maarif müdürü He yaptığı. cu, Kartalda ve ?dil 

mız t'Ztln görüşmelerden soura lleride tcplerdedir. 
açılneak çocuk bahçelerine temel ol. Eu mekteplerde 1 

mak üzere şimdilik oyun yerleri açıl . !erinin her hazırJığı_..t 
masma karar verdik. Bu iş için Ve 0nümüzdeki pa~· 
bahçeleri müsait olan 15 ilk mektebi rakk. 

Londra, 17 - İngiliz hilkO.metinin 
teklifi üzerine Fransa ve Belçika dev
letleri Brükselde yapılacak Lokarnocu
lar konferansından evvel Londrada ih• 
zari bir toplantı yapmağa karar vermir 
terdir. 23 temmuzda yapılacak bu top- ---8--------

1
-------------

lantıdan sonra icap ederse Brükselde Al og""' a Z ar m U k a ve 
manya ve İtalyanın da iştirakile bir Lo· 

karnocular konferansı yapılacaktır. ( 8Qf taralı 1 incide) kat edebilir. Deniı:altııc! 

F t ay bugün kat'f kararlarını bildirecektir. dan geçemez. Yalnız 1 fa a m 1 Tevfik Rü§tu Arası ziyarete gelme· olan devletlerin satıll •. 

d d 1 d sinden sonra İtalya murahhası, bugün· mir ettirmek istedil<le~ ama 1 yara a 1 kü konferansın içtimaına da - İtalyayı !eri Türkiyenin müıa• 
(BClf taralı 1 incide) temsil ederek - hemen girecek olursa, ter. fı 

Ö 
yeni mukavelenamenin pazartesi günü Karadenizde her de .• 

Davacı mer Seyfi vakayı fU cııı• 
İtalyanın da imzaslle neticelenmesi pek ecnebi filolarının ıne ~ 

suretle anlatmıttır: muhtemeldir. 30 bini geçemez. So\f) 

- Bir gün aynanın karıısında Mukaveıenln esasları ton veya daha fazla·~ 
tra! olurken ağır bir cismin kafa. Yeni mukaveleye bağlı ve Boğazların cek filolar da azamt 4 

ma indiğini hissettim. Arkama hemen tahkimine ait olan protokolun çrkabilecektir. 
döndüğüm zaman kaynanam Saf. birinci maddesi derhal tahkimi imir Harp hllıııt 
feti elinde balta ile kartımda gör- bulunmakta iken ikinci maddesi muka· Harp olursa Boğaıl•r 
düm. Hemen üstüne atılarak elin- velenin bir ay ıonra muvakkaten mer' devletler filolarına ıafllaı 

h 
iyete gireceği hakkındadır. caktır. Evvelce de yaı 141 den, baltayı aldım ve güçlükle a- !Jı"' Kat'i mer'iyet için muahedenin yirmi nız Milletler cemiyet 

yatımı kurtardmı. beılnci maddesi mucibince büttin mum· 'T'Urkivonin dahil oıdui" 
Bundan ıonra reisin: zilerce taadik edilmek lazımdır. ları dolayısile gem\1 .. ~ ~ 
- Bunu ne için yaptı? sualine Yeni mukavelenamenin birinci mad· Harp tehlikesi aıııfl~ 

kar§ı Ömer Seyfi, buna gizli celse. desi Boğazlar komisyonunun ilgasına !etler cemiyetine ve !1'. 

de cevap vereceğini aöylemiı. Reis dairdir. Tadil keyfiyeti ise oöyle ola· den devletlere vaziY.e~ 
de salonu tahliye ettinni,tir. bilir. 26 ıncı maddeye göre, mukavele· lan kapatır. Milletler f 

namenin 11 ve 15 inci maddeleri mer'i· bir tehlike olrnadığııı• 
Mahkeme diğer •ahitleri dinle. ~ yete girdiğinden itibaren ıenede bir ta· niden Boğazlan açar· 

mek üzere talik edildikten sonra dil olunabilecektir. Tadil için en aşağı ımza mer 
dı§arı çıkan Saffet damadına hita- 2 devletin teklif yapması, bu teklifin Montrö 17 (A.A. e 
ben: göze almması için de mumzi devletler- mukavelesinin imzası 1"1'6 

- Benim namusumu berbat et· den dörtte üçünün tasvip etmesi Id· si günü saat 22 de cere 1 
tin! demiıtir. ztmdır. Tasvip edecek devletler arasın· Boğazlar k oıJ' 

Ömer Seyfinin karısı ve Saffe- da ki Karadeniz devletlerinin kendi ara· f fal 
lannda ekseriyeti teşkil etmeleri icap reisi 1 st 

tin krzı Naciye bu meseleden duy· d• etmektedir. Montrö konferansııı 
1111 duğu teessürle koridorda bayılmı' · of1 

Bo,DazlZ'rdan g .. çecek zln Boğazlar komısy tııı' 
ve derhal tedavi altına alınmı .. tır. d ğ ııla~ı de kendilenne teslım olduklarını, bu mUnasebatma dair ~ harp gemileri raftar ol u unun a 1 

meyanda Habeş patriği Abunanın ital· ş VaDJ d k kat siJzf er • 
yan ta~iiyetine geçtiğini söyle~işl:rdi. a., tt 1 dl 1k1 genç ç ı I d 1r1 p. Yeni mukaveleye göre Boğazlardan komisyon reisi Amir• ~ ı 

geçen harp gemilerinin tonilato miktarı Dalay Hariciye Vekıte 
15 bin tondan fazla olamıyacaktır. fasını vermiştir. ·r jefı 
Ancak Karadenizde sahili olan devlet· Bu suretle gUzel. b~ fıfd 
}er bu tahdid şartından müstesnadır. Amiral, evvelce Mılh ~e 
Bu devletlerin gemileri ı 5 bin tondan Jeti deniz mUsteşarlıl' 11ıır 
fazla da olsa birer birer geçebilirler. Her ra üssübahri kurnarıd3 

Halbukı bu zat da Mısır tabu yetinde Su Y e 
bulunduğundan İtalyan tabiiyetine geç Bükreş, 17 - Romanya dış işleri adam vurdu 
meıi varit olamaz. bakanı Titülesko beyanatta bulunarak 

Milletler cemiyetinin son kararını şunları söylemiştir: 
tenkit eden baz\ ecnebi gazeteler, Ha· "- Ben Romanyanın hudutlarını 
beıistanın daha evvelden ltalya ile doğ· garanti eden yard!m muahedelerine 
rudan doğruya müzakereye girişip an· taraftarım. Hudutlanmıtla mlittefik. 
laştığı takdirde bugünkü vaziyete dUş- lerimizin hudutlarını garanti eden 
miyeceği, hatta bugün bile İtalya ile her devlet bizim müttefikimizdir. Sov. 
doğrudan doğruya anlaşmaklrğınuza im yet Rusyaya karşı takip ettiğimiz si. 
kiin olduğunu yazdılar. Buraya gelir- ynset, 170 milyonluk bir milletle iyi 

bir ahenk içinde Y!l§amak zaruretin. ken, Bükreş gazetelerine de söylediğim 
den mUtevelliddir. gibi, Ha.beş milleti için böyle bir anlaf 

ma mev.ıuubahs olamaz. Ecnebi istiHl:sr Romanya blitün devletlerle dosta. 
ne mUnaseb::ıtta bulunmak ister. Bu 

karşısında milli hisleri şahlanan Habeş 
milleti, istiklalini kaybetmemek Uzere 
savaşmadan bir an geri knlmıyacaktır.,, 

lab lŞ f mjJara'oru şehrim zden 
geçecek mi? 

Habeş maı:Iahatgüzarı Markos bir 
ay kadar sonra Ankaraya gidecektir. 
Dlinkü beyanatı aras·nda Habeş impa• 
rıı.torunun Kudüse dönerken şehrimiı:· 

den ı:ecmesi ihtimali kuvvetli olduğunu 

arada Almanya ile de anlaşmakta be. 
is görmez. Yalnız arn.zi genişletmek 
maksadilc Avrupada bir harb çıka
cak olursa Romanya istiklfı.lini müda. 
faa edecektir. 

Romanya Milletler Cemiyetine b:ığ. 
Iı olduğu gibi Küçük Antant ve Balkan 
Antantı ile de paktlar akdetmiştir. 

Ayrıca Lehistan ve Fransa ile de an. 
•aşmaları vardır.,, 

f su a~ş:~~n ~A~Y~ ~,!gr~ı ~~sureti-hususiye:-
yalnız 3 giin için angaje edilen ,inema yıldızı ve WENN Du 

JUNG BIST GEHÖRT DIR DIE WEL T filminin mümessilesi: 

LILYAN D~.~ n 

(Ba§ tarafı 1 incide) 

amele Hüseyini kolundan yarala-

mıttır. 

İ§in sarpa sardığını anlayan ame 

le Hüseyin feryat etmit, polisler 
yetişerek deliren köfteciyi yakala

yarak tıbbı adliye göndermitlerdir 

Bu da metrestnl 
vurdu 

Şişlide Pangaltı apartımanında 

oturan Mahmut isminde bir genç 

altı aydanberi beraber yapdılı 
Eleni ismindeki bir kadını sekiz 

yerinden yaralamıttır. 

Mahmut Eleniyi çok seviyor ve 

herkesten kıskanıyormuf •• 

Dün yine kıskançlık yüzünden 

aralarında kavga çıkmış, Mahmut 

bı~ağını çekerek kadının ıekiz ye. 

rine saplayıp çıkarmı,tır. Elenini-;, 
f eryadına apartımanın kapıc111 ye. 

tişmit, Mahmudun elinden bıça~ı
nı almıştır. Vaka zabıtaya haber 

verilmi§, cinayet yerine gelen me

murlar Mahmudu yakalayarak ka. 
rakola gctürmüşlerdir. 

büyük R;~~ı;;~ıt ,.ı.· d• but;; ~~ 

Btlkreş, Belgrat ve Mahalleb:., 
A tinada şube açıyor Bugiin 8çıd 

Berlin, 18 (Radyo ile) - Dok- Beyoğlu .stiklfU c&;~ 
tor Şahtın son seyahatinde verilen k dıı. s0 , sineması ar,ıfın 

1 
J<I' 

karar üzerine Ray§bank Balkan bir mağaza içın baıır ~rı 
memleketlerinde şubeler açacak. olduğu her htılde tı& vJ 

celbetmiş, merakırıtıl _..ı 
tır. t" 

Merkezi §Uhe Bükrette bulunıı· Bu merakınızı ta~ıfl}I~ 
cak, Belgrat, ile Atine.da da şube. lanan mağaZd dcgı\, tıı~f 
leri olacaktır. Ferit Nadi kardeşlel ııJll 

cak olan "ÖzsUt ıııs tc-11 
Romanya, Yugoslavya ve Yunan Galatada daha eV''~;:rı ~ 

hükumetleri kati muvafakatlarını düknnlnrda uzun t:SJ'~otıl' 
bildirmi§lerdir. lik yapıp bu işte te:

9 
•' 

1 
Veni nesriyat: olan bu iki mUteşebbaere, 

fa binlerce Ura sa.rfe rı,ı'· 
AGAÇ 

Ağaç mecmuasının on be~incl sayı. 
sı Necip Fazıl. Mustafa Şckip, Suud 

Kemal, Cahid Sıdkı. Mahmud Ragıp 
Asaf Halet, SUlcyrnan Tevfik, Salih 

tıı.dl mUessese açmak ıc ıÇ~ 
hakktnda fikir edill~~ , 
son sayıfaınıza bıı.ktıl ..ıuı f 

• b\J!'r ,,.ı 
süt ınahallebi cvı,, 

1 
.. e v· 

·b'cr •· Müteşebbis !.Rhı ' 31oı ~ 

dileriz. <
2 

1 ,ıl 
lştirakile FOLiSE ... 1936 RöVÜSÜ Mahmutyoldavekarakoldasaç 

Zeki, Cevdet Kudret, Ahmet Hamdi, 
lsmail Safa ve Şerif Hulusinin yazıla. 

Bir sta~~,. 
İngiltere Av~ ~il' Jl

1 
• 

sUratıe söz söylı.~~n ,8ıııl~.# 
da 130 kelime so~ ~ ~-~ıP ..ı 

Şerefine RUyUk Gala s.amerıesi ma sapan sözler söyleyince aklın-
Fıattarda hiç b1r zammlyat yo da bozukluk olduğu anla,ılmı§, tıb 

PAZAR günü saat 17 de MATI hı adliye gönderilmi~tir. Eleni has. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L tahaneyekaldın~§tı~ 

rile ~ktı. A~Tıca Kronikler, ,·esim ve 

karıkatllr. Bu eşsız mecmuayı hara. 
retle tnvsiye ederiz. ki İngiliz Başvcktlı 9'0 

kada vasati 60 keli010 



J(aca nineye 
sorun ! 

Sana 1:ızımı mı verccekmiı,<rim! Allah göstermesin! 
h~.\hrnet Öz • 
~t Par cnn kendine doğru bit) kıllı ukırçıl bıyı~ v~ kırmızı su~a~ .. Ka. 
dı. M .. d~~ı Çekerek yazmağa başla. raciger bastalıgı ıle kan tazyıkı onun 
Öl'le b~ . ış bir iş yapmak üzere idi . ikiz kardeşi idiler ve çöllerde geçirdi
~ar~ ış ki aklı b:ı~ında olduğu za. ği askerlik hayatı yüzünden okunu
kııartırd~.hunun dü~üncesi bile yi\zünü yordu. . .. .. . . . .. 
&eı~ğ" . F'akat artık her §eyin vız Ahmedın yuzun'! sankı pıs hır bo. 
~otdu. 1 hır kerteye varmış bulunu cek görmUş gibi bakıyordu, ve bu bö. 

Z>rı . ceğin kızile evlenmek istediğini du-
lıate rn~ bır belaya çatmıştı ve nasi yunca, az kalsın yüreğine inecekti. 
b~ti ~çtı. Sonra, yaptığı işl kim Kendini çabuk topladı, sadece "ol-

Soı ~1•• maz!,, demekle uzun bir nutkun ağır. 
llı~Uaelınin altında çok okunan bir lığından silkindi ve Ahmede kapıyı 
d11tu70rd Vardt. En son sayıf&sı a<}tk gösterdi. 
~tuıa 

1 
u. Bu sayıfa küçücük italik !şte bu muamele Ahmedi kocani. 

lıhıda ~ a lıkhm tıklım dolu idi. Baş. neye yazmağa mecbur etmişti. 
lıııy0t'd .a hiiyUk harflerle şunlar oku. 1f. "" 1f. 

u. Zavallı Ahmet cumartesi gününü 
~u Y leoca nineye sorun: iple çekti. Sabahleyin saat altıda ka. 

~it ~~~nın altında buruşuk, fakat pıda.ı fırladı. On kuruşu toka ederek 
~· be lı, Ya.~Iıca bir kadının resmi mecmuayı aldı. 

'1141'. 1ki de koca ninenin ta kendi. Görünüşe göre kocanine, Ahmedin 
~ Y lrayatı, blitUn girdi, çıktısil" •oırut pex nuyUK ve dlinyayı yerinden 
~~~IB hi .. 1 • .-.ı.. ... tJenziyordu. titretecek ehemmiyette saymamıştı. 
ltıa.~ 

1

1r haf ta evvel Ahmede bu Cumartesi gUnkü nüsha ile ona ver. 
ııii,~ Gtrdine ~are aramağa kal dJği cevap kısacıktı ve sayıfanın dibl
"i.t/Jıe lr~ 'ö';lemiş olsaydınız, yUzil. ne sıkıştırılmıştı. Fakat bunu okur
~ t ~d· 1 

ltahkahalarla gülerdi. Fa • ken Ahmedin maneviyatı sarsılır gi. 
2'.ataıı ıq~ hUtun işi şaka sanan aptal bi oldu: 
._, att adaşlarının manasız öğüdle. "~cngöııill: - Sizin derdiniz, al
~.~e 1~ bıkıp ?~anmış olduğu için mal~ta olduğıtm yüzlerce müracaata 
d,llf ~~ıı:ı kendisıne yardım edebi pek benziyor. En katı yüreklere bile 
~ ltitı ~~liı~~dan işte ona ya7.ıyor en emin yol onların 1ıoşlandtklan iş 
llıQ ~Yler· otUsu şuradg_ idi ki; yazı. vasıtasilcdir. Sevgilinizin babası ne
'l '~ ~?cmuaya basacaklar ve cleıı hoşlanıyorsa onu öğrenin ve kc~ 
dı.t o~ .. gozler, kendilerine hlç de dinize i.ş edinin. Sizi scııip sayacak. 
ld tiUtı gı halde bunu okuyacaklar tır. Eğer bir oyuna merakı ı·arsa, 
)a lttıııa Unla bcrnbr:r insan takma biı l•cııdisilc oyııayın ve yen ilmeğe gay
at Ptı. ı~~bilirdi. Ahmed de öyle ret ediıı. Bir erkeğin kalbi yendiği 

tı. ~Inı "Ş.ngönUI,, diye attı. il18ana kar§'l daima yumu~ar .. ,, 

~)f .... 
Peki Miralayın neye merakı vardı 

ki? Bunu sevgilfsile bir çok münakaşa 
ve müzakereden sonra öğrendi: Tavla. 
Miralay gençliğindt?nberi tavlaya bU. 

HABER - 'Mi~e.m Poitasr ' 

Yazan: 

Niyazi Ahmet 
382 sene evvel bugün 

Erivan sarayları hara-
beye ç evrildi 

Şehzadeyi öldürten padişah, orduya biç bir hükümdarın 
yapmadığı şeklide nutuk verdi: 

- Benim için değil, Allah için dövüşeceksiniz .. dedi. 
.. Gözleri yaşlı fakat memnun., in

san olur mu?. Sevin~ ya.~lan.. Diye. 
ceksiniz. 

Fakat bu gözleri yaşlı iken sevinç 
içinde olanlar, büyiik ve kanlı bir sa. 
vaşa gitmcğı:: hazırlanan insanlardı. 

Arkalarında dnyısız asker sürükliye
ceklerdi. 

Bunlar, vezirler, kadıaskerler, 
defterdar ve nişanc.ılar, ağa, serdar, 
yaya başı, bölük b:ışı, ordunun ileri 
gelenleri idi. 

Diyarbekirde bulunuyorlardı. Pa. 
dl§ah, Şehzade Mustafayı öldürttUğü 

için ordunun lrendisine itaat etmiycce
ğinden korkuyordu. 

Onlara şöyle bir nutuk söyledi: 
Biz huzur ve rahatımızı devlet ve 

milletin saadet tJe necabeti 1tftrunda 

olduğu halJc, kemali şevkle: Biz yal
nız Hind ve Sende değil, Kühu Kafa 
kadar gelmeğ<. hazırız.,. Dediler. 

Süleyman memnundu. Kendisine 
bağlılıklarını gösterenlerin korku ile 
söz çerdiklerine aldırmıyordu bile: 

- Ben dahi sizinle birlikte olup 
emri cihadda bir mUcahid misillü be. 
raber çalıŞiriın .. 

Diye kar§ılık verdi. 

• • • 
Erzurum.dan kalkan ordu, Murad 

çayını geçtikten sonra cephane dağı. 
tıldı. Su şehrinde büyük bir geçit 
resmi yapıldı. Veziri azam Ahmet 
paşa ile H~dmı Ali paşa debdebe gös. 
termekte birbfrleri~e rakabet ediyor. 
lardı. Fakat Sokullu Mehmet paşa 
kumandasındaki Rumeli askeri ordu. 

terk edip §1t ihtiyarlıkta sefer me§ak- ------.---------
katleri ihtiyar eyleyip aba ve ecdadı. !""'-------------1111!1 
mızın bize bıraktığı saltanat namusu
nu muhafaza ediyoruz. Devletimizi 
dünyada en ::iyade muntazam olan 
devletlerin ilst yamtllZ çıkarıyoruz. Be
nim hatırım için değil, ancak Allahlı 
taliki. Hazretlerinin nzası için hayır 
hizmetlerinde cansıparane çal~arı1aru 
dirZiklerince mükli./at olımma.tı 1dzım 
olduğu gibi devletimizin srz ve namu. 
su makamında olan ülkesine sıti na.. 
zarla bakanlann terbiye.rl ~öyle 'dur
aun ~b hududmıu tecavüz edenlerin 
haklarından gelmek dahi tavaifs as. 
keriyenin borçUı.n.dır. Bizi.n bana o. 
Uı.n itimad ve emniyetiniz ı•e benim 
dahi size oUı.n hüsnü zanmm iktizasın
ca sizi bizzat ketuli kumandama alarak 
hasmt kahretmek üzere bu diyara gel. 
dim ise de sizin bazılarınızda şaibei 
nedamet hissetiğim cihetle istiknahı 
madde ve hem de sizden bir söz al. 
mak tıiyetile çölün sahra.sında bu di-
oonı tertip eyledim.,, · 

Sultan Süleyman bu sözlerden son. 
ra şeriat düşmanı olduklarını ileri 
!Urdüğil lran üzerine sefer yapılacağı. 
nı söyleyince "cünılC'si gözlerinde ya§ 

v~p~!N! 
SERViSiNDEN 
İlanla aHikadar müessesat şirket• 

ler ve tüccaranın nazarı dikkatine: 
Gazetemizde neıredilecek ilanlara 

ait tarile aıağıda ıöıterilmiıtir. 
Birinci sayfada santimi 300 ku

ruştur. 

İkinci sayfada santimi 100 ku-
ruştur. 

UçUncU ve döüdilncU sayfalarda 
santimi 50-35 kuru~tur. 

ilan sayfalarında santimi 30 ku• 
ruştur. 

Resmi ilanlar santimi 20 kuruştur. 

Kitap kitaphane mektep, gazete 
ve hayır müesseseleri i15.natı 20 ku
ruştur. 

Ba~lık il!nlar: 500 kurugtur. 
Ticari mahiyeti haiz olrruyan kü• 

çük ilanlar yirmi kelimeye kadar 
30 kurugtur. 

Küçük ilinlann beş defası 100 ku
ruştur. 

ya iltihak edince i~ değişti. 
Sokullu ebkerlerinin omuzlarında 

kaplan deriler~ vardı. Miğf erlerine 
tilki kuyrukları asılmış, bUyük kal. 
kanlar, çelil: mehmuz ve pazubentler 
demir eldivenler görenleri hayrete dü.. 
şürüyordu. Hepsbin sancakları kır. 
mızı ve beyaz, atlan da bir tonda idL 

Ordu karsa gelince Padişah, lran 
şahı Tahmasb'a harp ilannamesi gön. 
derdi. Mektupta dinsizlerin vücudlan 
izale edilmesi hak km da verilen fetva. 
lar mucibince yUrUnmekte olduğu ya.. 
zılıyor, kılıç cebrinden önce islfım di
ninin kabul cdilme:3i teklif ediliyordu. 
Mektubun bir yerinde de eğer teklif 

kabul edilmezse şahın kendisinin ö. 
nUnden ka~acr:ık kadar korkak olma. 
dığmm umulduğuna işaret ediliyordtli 

Alelusul 7azılan mektuptan sonra 
harekete devam edildi. nk önce Nab. 
çevan'a girild1. Ondan sonra Peçevi. 
nin "Beldei Revan ki filhakika mUlkU 
acemdc candır . ., diye anlattığı Eriva... 
na varıldı. Karabağ harabeye çevril
di. Bu arada rastlanan kasabalar yx. 
kıldı. 

Tam 382 sene evvel bugUn. 
1554 yılı 18 temmuz günU.. Eri. 

vanın büyük sarayları, muhte§em bah
çesi tahrip ediliyordu. Şahın ve oğul
larının saltanat sürdükl~ri ı;aray, akın 
eden sayısız askerler.in ö~Ünde bir kao 
saat içinde yok oldu. 
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~Yazı tşıerı.teıötonlı, ı 2ss;z

;fC!_are,ve ııa~ :--.. ~-- \2.ıs10. 

~l ıc:: koca nıneye dünyanın en 
"'& ~Ubt .: 8Cvdlğini anlattı. Koca 
d,~ecfe~k k llradan iki sayıfa daha ili 
.~ı ~ lznı bu aşka bigane kalma. 
~ ~a.ratıı '· Ruhları ezelden e1 ola. 
~bıcı ltt. blr ıtııgtı, Birbirlerinde aektan 
~ e her ley aramıyorlardı. Bahçe. 
bir 1• li'a::.r Çok sevimli olmağa la 

yük bir merak sardırmıştı Ahmet, ko. ================ Muhtaç sanatkarlar ve it arayan· 
!arın ilanatı bedavadır. 

diken v ne Yazık ki bu bahçede 
~kaerı Rrdı : 
~1 "ardıy: olduğu gibi, kızın bir ba. 
~a.)c i11tenı~ bu baba kendisini damad 
~ "11a/t Y~rdu: 
~er ı., ada Yır""'· 1· • · cı, uır ite .. ~ı ıra geUrım var. 
~~ der1ıcz 'k~i~ecck olursam bu ira... 
'fl<fa 1e ge~.8ılecek; işte bunun için 
1""4 Yi1'nıi U ı tercih ediyorum. Haf. 
wıec k ra g . 

cı,. e bir crçı cv7cnmek için 
~ bab Para d ~.l 

ııJ.. ~ b' egı ama sevgilime 
~ığ ır §eyler • . , . • . 
d~. • Para1,a tcrıyor. lkımızm 
""t:1'tı rla m . 'b. . . . 
tıi»ı • 'lle Ya~k . ı.s gı ı ge.çmır gı. 
"""" le etılcndı" "'i kı ihtiyar, 1:ı..--ına be. 
~re,,, . g ta~·d. d 

,._ '"1Yccet· . ~ 1"' c beş para bile 
"i: nA- Y•nı sö 1" 
ıtı;;;;mcağız b Y 11YOr. Her neden. 
'ıııı1ct Yıı Y~ını c;:acn hoşlanmamı~ 

'1le>- QQır. 8aı- atını almış bulun. 
'" g •· ı.ıa.sıııa ld li.. ıtzcı CVle b a ırış etmmvip 

'Cı il<; ne il· . · 
,.İ:: Yo~ızuk rr Ve haıtcıda yirmi 
ın~ lal'C&t başk ıtnınıanına dalahili 
~ aya kadar b a hıç bir ümid knlma. 

· 1ı · unu Ya k · tat~, ızc ne gı"b· b Ptna · ıstemiyo. . ı ir .. ~ü 
Sa ~ og <l tcrebilirsL 

"'- c\lınıet b YUtlarUı Şcng·· '"1 'illa u rnu onu ,, 
~rı:lp 28.rfa ko ~arn rnektubu ku... 
tıUah" koea nine~n u, posatyn verdi. I 

11da vcrec,.~ gelecek haftadaki! 
~· ccvnbı bekle~. 

t.. "" o\' •.1!, 

''"1.Utekalt M' "-
Al..--~--- • ıraJ:ıy ÇeJikyUrf'k bı" 

~ • .li~ ..... lletten Çok d • -
~ Ytireğini .. ah.~ Ct'88Ur bir a.. 

dı, BoyU iki ~burdetecek soy. 
etreye Yılkın, sert 

caninenin öğUdilnU dinlemeğe karar 
verdi. Miralayın heı gün öğleden son. 
ra bir fki parti tavla oynamak için 
devam ettiği gazinoya gidecek, ne 
yapıp yaparak onunla karşılıklı oy. 
nıyacak ve muhakkak yenilecekti. 

Bu karar üzerine Ahmet her gün 
gazinonun yolunu tutturdu ve Mirala. 
yın göztine batmak için her gtin, he. 
men herkesle gürilıtUlil tavla oyunla. 
rına koyuldu. Oynadığı zaman masa. 
nın etrafına beş on kişinin toplanma. 
sını ve bunların sanki usta oyuncular 
seyrediyorlarmış gıbi oyunu büyük 
merakla gözetlemelerini temin etti. 

lkinci gürıü Miralay karşı'!ına di. 
kildi. 

- Tavla oynadıgınızı bilmiyordum. 
Batta söylememiştiniz!. 

Deyince, Ahmedm ağzı kulaklarına 
vardı: 

- Sormamıştıniz ki .. 
Ahmet, yaşlı adamın yü:ründe dost. 

luğa delalet edebilecek bir takım ifa. 
deler gördi.iğUnü s:-ındı. Büyük bir 
terbiye ile karı~ısmda oturmu~. alaca. 
ğı emri iyi anlamak için, baştan aya. 
ğa kadar kulak kesiıen bir emir nefc. 
ri gibi bekliyordu. Miralay kendisini 
epey süzdükten sonra, muayenenin ne. 
ticesinden memnun kalmış olacak ki 
tekrar dudaklarını oynattı: 

- Nasıl, iyi oynar mısınız? 
Ahmet tevazuu hiç elden bırakma. 

dı. Yaşlı askerleri pek kızdmnağa 
gelmezdi: 

- Eh, şöyle böyle! 
Bir masanın başına geçip karşılık

lı oturdular. Ahmet gerçekten güzel 

tavla oynardı. Karşısındakini kı2gm. 
lıktan kudurtacak dereceye getirdik. 
ten sonra nihayet son oyunda yenili. 
yordu. Her iki partiyi de böylece Mi. 
ralaym lehine olarak bitirdi. Arada 
bUyilk bir dostluk havası doğmu~ gi. 
biydi. 

Devamlı yapılacak ilanat için ten· 
zilit yapılır. 

ilıinlar için yalnız Ankara cadde• 
sinde Vakit yurdunda ikinci katta 
vakit propaganda servisine müraca
at edilmelidir. Telefon: 24370 

Birlikte ayağa kalkarak gazinodan ____________ , __ __ 

çıktılar. Miralay, Ahmedin koluna 
girmişti. Artık bundan daha iyi bir 
fırsat da olmazdı ya. 

Ahmet kem küm etti, biraz keke. 
ledi ve meseleyi açtı. Vay efendim 
vay!. Kızıl kıyamr.ıtıer koptu. Mira. 
!ayın kaşları derhal yukarıya fırladı: 

- Ne dedin ne? Kızımı sana mı 
verecekmişim?. Sana ha?. Jstanbu. 
lun en kötii tavla oynıyanı olan benim 
gibi bir oyuncuyu bile yencmiyen bir 
adaır.a ben kız mı veririm!. ~aşanm 

ben senin aklına!. Haydi oğlum kıs. 
metini başka kapıdan ara. 

Ve Ahmedi sokak ortasında bırak 
tığı ~ibi sert adımlarla uzaklaştı. 

Arkadan yüksek sesle konuşan iki 
kişinin miikalcmesml Ahmet. istemi. 
yerek dinledi: 

- Şu delikanlı~ azarlar gibi görü. 
nen Miralay Çelikyürcği gördün mü? 
İnsanı ürküte11 bir suratı var ama, 
yaptığı işi duysan ı;aşar kalırsın . 

İkinci adam sordu: 
- Ne yapıyor ki? 
- lş değil, daha doğrusu bir eğ. 

lence. Tekaiit olduktan sonra hafta
lık bir mecmuada genç aşıklara öğiit
ler veriyor, kendine de kocnninP diyor. 
Ha! Ha! Hay! .. 

Nakleden: Ahmet Ekrem 

Fransada 14 temnıuz 

Bu sene Fransada yapılan 14 temmuz bayramı bilhassa ehem .. 
miyetliydi, zira, Bastil kalesinin 1789 da halk tarafından zabtedil· 
mesinin yıldönümü olan 14 temmuzu, halk cephesi, "Faşizme ve irti· 
caa karşı bir nümayİ§ günü,, olarak göstermiştir. Resmimiz, Cümh 
reısının önünden topçuların geçİ§jni gö!teriyor. · 



Akşam Poıtasl 

RADYO 1 SiNEMALAR 

J ::; .. ... ~· u (J Lı B E y o c. L u 
18 dans mu ıki tP14k) 10 haberler 19,H.1 TVItK : Kadın avcısı ve Jandark 

muhtdü p.alüar, l tı, .ıv ı, ...... ı..- ı:ıaaU, hikdyıue. ı &lELEK Gönüller birleşince ve 
20 muhte.ü solo.ar, (pı .. kı, 20,30 stüdyo or- Kraliçe Kristin 
kCJtral:ı.r:ı, 21,30 son haberler, Saat 22 den iPEK ı Programını bildlrmeml§tir 
sonra Anadolu ajansının gazetelere mahsus SARA 'f ı Gilzel Fatma ve KUçUk 

anne hnvc.dis servısi verilecektir. TRAŞ BIÇAGI 

18 TEMMUZ - 1~ 
;;S 

ıstanbul Ticaret ve Sanayi Odasıoda0 

1 Eylül 936 da açılacak ve üç hBn' 
devam edecek olan .,. 

ARSIULUSAL iZMtR PANAYIRINA ait işler için odamızda ayrıcı , 

servis ihdas olunmuş ve istanbuldan vaki olacj k iştirakler bu aerviıte it 

merküz ettirilmiştir. 

Tüccar ve sanayicilerimiz fuara müteallik işleri için hergün öğleden ,,,ot' 
bu servise (odamızda 16 numaraya) müracaat edebilirler. .. 

ı ~k kadrili ve Bağdad ---------------\' l Y A N A: SUMER 

Şlr ketlerin nazarı dikkatine .-l S,05 gramofon, konuşma, 20,05 haberler, 
hava r:..pJru, sp0r, 20,15 gramofon, 22,•5 ka• YILDIZ 
rışık ynym, haberler, hava raporu, 23,15 mı,- TAN 
,slki, 24 ,15 konuoma, 24,30 dans musiklııl, 

yolu Poliklinik 
ı Programını blldlrmemlştir 1 
1 13 numaralı casus ve P.>liklinik Tıp mecmuaı.:ının tem. istanbulda köprü başında tramvay yolun da Anadolu hanında gayet ~ 

her tarafı açık dokuz oda bir salondan müteşekkil.. birinci kat toptan 
l ·ktır. Talip olanların mezkur han odaba~ısrna müracaatları. 

Kaçak sevdalılar muz nüshası her zamanki gibi kıymetli 
ı Gizli sevda ve Dertsiz tıp yazıları ile çıkmıştır. Bütün tıp a-

arkada§lar damlarına tavsiye ederiz. ·---------------------------...-: 

BE it L 1 N: ŞIK 

19,05 spor, sualler, 20,05 p.rkılar, gUnUn 
akisleri, haberler, 21,15 mllııabaka nakli, 23, Al.KAZAR ı Maskeler aşağı ve Söz --------------- --------------------------
05 hnva raporu, hava.<!ls, spor, 23,35 La.ypzlg 
den naklen pazara hazırlık, 1,05 dana orkcst 
ra.sr, 

BUDA PEŞTE: 
18,05 blkt..;eler, 18,35 kon.ser, 19,05 karışık 

ASTORYA 

CUllURlYET 

allA.hmdır 

ı General Yenin zehirli çayı 
ve ZUğürtlUğün sonu 

ı Kaçakçılar kralı Algapon 
ve Batakhane gölgeleri 
Şen mUIA.zlm, Tarzan ve 
e§i, Kenmaynar haltye 

yayın, ve orkestra konseri, 20,M konferans, 
21,05 operet: Grc!in .Marlca, 23,35 haberler, 
23,35 çingene musikisi, 24,35 dans musiklııt, 
1,05 son habcr'er. ISTANBUL 
B U K R E Ş: MiLLi 

18,05 ı,onscr, havadis, 19,20 kon.serin deva- mı.AL 

mı, konferaruı, 20,25 gramofon, konferans, ALEMDAR 
21,20 cazband takımı, 22,25 haberler, spor, 
22,50 konser, 23,50 fran.sızca "•e almanca AZAK 
haberler, 24 haberler, 2•,05 gramofonla bece KEMALBEY 
konseri, 

: Programmı blldirmemltlr 
Programını blldlrmemlıtir 

ı Prenses TUrandot ve İkl 

yüzlü katli 
Programını bildlrmemlştır 

Binblr tehlike adası 

p A R t s (P, T, T,): K A D I K o y 
18,35 haberler, 18,45 oarkılar, kan§Jk Y.,. st1REYYA 

ym, 19,35 havadis, 20,45 gramofon, 21,05 1IALE 
konuşma, 21,35 kabare numaralan, 23,35 
havadis, dans ınuslklııt, 

ROMA: 

MlLLI 

ı Programmı blldfrmemlıtlr 

: .ınAıwaaunıucı ıamnı.ı.80.ld 

OSKODAR 
ı Programını blldirmemltlr 

BALAT 
ı Programını blldinnemltlr 

17,35 konuşma, kanıık muaild, havadla, 
18,20 kUçllk İtalyanlar iı;in yayın, memleket 
yayını, yabancı dillerde konuıma. 20,05 gra• 
mofon, franınzca haberler, 20,'50 Yuna.n.l.stan 
için yayın, 21,10 havada, aeyabat haberleri, 
21,45 komedi, 22,35 sentonlk konser, latlra
haUerda konuşma, en sonra havada, ve in
gillzcc hl\berler, 

KARAGOMROK 

MOTöRCO iŞ ARIYOR 
Benzin ve mazot motörlerinin tami· 

rinde çalışmış tesviyeci bir genç az bir 
ücretle daimi iş arıyor. 

Ü sküdar İhsaniye orta sokak No. 71 
Cevat Tümer 

OZEN ı Kadın aııla unutmaz 

TiYATROLAR 

TAKstM: BAHÇESİNDE 
Saat 21,45 

Rahmet Elendi 
YENİ OPERET 
Haaalar t'vvelden ayırtılıl• 

blllr. Telefon: 48'708 
Yakmda: B A B A L 1 K 

üft 
LİMPOS !ir:!i!!E!!S!i:! ·--··········· 

.. :: 1 :::: .... .... .... 

İstanbul dördüncü icra memur-l••••••••••ı•••••••••••••••• ..... ~ 
luğundan: 

Tamamına ehli vukuf tarafın
dan 20560 lira kıymet takdir edi
len Galatada Kemanket Karamus
taf a paıa mahallesinde Yüksek 
kaldırım sokağında eski 112 ve 
114 yeni 102/ 104 numaralı bir ta
rafı büyük tahtalı ıerbethane bir 
tarafı küçük tahtalı ıerbethane bir 
tarafı haydarı hassa ve dördüncü 
tarafı tarikiam ile mahdut kay-
den iki dükkan mahallen vaziyetin 
de cephesi: İstor kepenkli demir 
parmaklıklı ve cephesi mermer de
mir kapıdan girildikte zemini mer
mer tavanı karton pİyer olan yan

da ikisi bölme üç oda iki alafranga 
heli ve asma katta bir oda birinci 

Tebdilhavaya Giden 
ve 

Elektrik aleti kullananların 
dikkatine ... 

Ya~1 k~~de ~eç;rmeğe g den müşteriler~~ 
kolayhgı ·ıçın SA TıE, bedava olarak e'e-ktr1,

1 
aletlerinin voltajını 1 l O dan 220 volta tebd' 
edeceğini bildirir. 

Müşteriler bu aletleri Salıpazarı, Necatibef 
caddesindeki Sosyetenin idare Merkezine, "er' 
diğer şubelerine getirsinler. Sayfiyeden dönüştlt 
Sosyete ayni şeraitte voltajı tekrar değiştirir. 

kata bir koridor üzerinde dört ~~~~~~~~~~~~~~~-~··~~~~~~~~~ 
oda bir salon ikinci kata merdi
ven batında iki hela tarasada bir 
oda ortadan aydınlık mahalli ve 
aynca üç oda iki aydınlık mahalli 
ve yanında 106 numaralı dükkanın 
havasını müıtemil gayri menkulun 
5/ 120 hissesi: açık arttırmaya vaz

r= 4HA~~~;·-.. ::;:~~:~~i.T:~ s·" 
P if/i,tt/lllrsaPa-ı.'1><' •arın du •. unm••~~.ne ıUzuıll 

edilmiıtir. 

-.~. ~\. Sıpahıooıu 

~ •
2 

. ASAN HüSNü 
BURSA PAZA~ 

MUıterilerinden gördUftl teveccUhten cesaret alarak cihaz için 
zım olan yatak takımları çamaşır takımları ve büt iin eşyala.r1' ,1 
küçük teferruatına kadar en ucuz fiyatlarla mağazalarında 

1 
maktadır. Model üzerine verilecek siparişler çok kısa bir zam~ 

Artbrma Petindir. Arttırmaya 
ittirak edecek müfterilerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 niıbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları 
icap eder. Müterakim vergi, tanzi
fat, tenviriye ve vakıf borçları ve 
yirmi senelik evkaf taviz bedeli 

1. teslim edilir. Yazlık çamaşırlar, spor gömlekler. banyo hav~t • 
:: -i! plaj burnuzlarını görmek için sa ym halkımızın bir defa ma 1 ji rımızı teşriflerini rica ederiz. İstanbul, Sultanhamam No. 2414 -!.ır 
:! oğlu, İstiklal caddesi No. 376 - Rursa, Uzunçarşı No. 98. BAŞKA ;yv 

mütteriye aittir. Arttırma afrtna
meıi ilin tarihinden itibaren daire. 
de mahalli mahsusuna talik edile
cektir. Birinci arttırma 20/ 8 / 936 
tarihine müsadif pertembe günü 
dairemizde saat 14 den 16 ya ka
dar icra edilecek birinci arttırma

da bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulduğu takdirde üste bı
rakılır aksi takdirde son arttırma . 

~un taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on bet gün daha temdit 
edilerek 4/ 9/ 936 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairede yapılacak ikinci arttır 

maneticesinde en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. 2004 numara. 
lı icra ve iflas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerinde sabit olmıyan ipotekli 

il DE ŞUBEMİZ YOKTUR. 
b:a:::•••••t•ı::=::::===:::=:r.::: ::~: ... ---·-=···=-====r.::::::::ı:ı:··· 

alacaklarla diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını 20 gün zarfında evrakı rr. üs
bitelerile birlikte dairemize bildir

meleri lazımdır. Aksi takdirde hak 
ları tapu sicillerile sabit olmıyan
lar satış bedelinin payla§maaından 
hariç kalırlar. Müterakim tenviri
ye ve tanzifiyeden ibaret olan be
lediye rüsumu ve vakıf icaresi 
mü§teriye aittir. Daha fazla malu
mat almak iıtiyenlerin 34/ 5818 
mımaralı dosyada mevcut evrak ve 1 

mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayacakları ilan 
olunur. 

işte güzel ve genç bir artiatimizin canlı itirafı 

DAKİK.ZARİF 
VE 

SAGL'\M 

Meşhur ve halis gazozunu 
tecrübe ediniz 

::;ı --- ------------

is-vi çRE 

MAMULATI 
HEn l'ElloE ANArıNız 

FfATI UCUZ 

•-r- --- - -
- .... -. ı-~ ·- 1!"""11"" ..... ...... ·-

.... ::a as 
::ı 

•eker ve m~ 
:ı :::: .... 

:::: .... .... 
:·--··-Eill····· --

Acele satılık gayet 
işlek gazino 

Müracaat: Sirkeci Bahri Sefit 
oteli Ali beye. 
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lJ Nahiye haline gelen yeni ifşaat ~,ili il R 
arput şehri eski T:;;ı;:dab.: :;ıi~:'.bır 

h davada ortaya çıktı e emmı·yetı·nı· Nevyorktanya::ılıyor: Pazar günü yapılacak olan 
"Deli papas,, laka bile anılan ilio. B k b e e k ı 

kaybetti• :~;;~n~~v:o::v~~=~:::=:~~;~ üyü ısı et 
Rasputine dair yeniden bir çok haki-
katler meydana çıkmıştır. ı 

dıtil!aıı>ut, CR 
Harputun umumi görilnüşü 

t'tıt Y~r) _ l3' U!ust ınuhabirimiz bil. 
h ... bır "en· ır Z&.nıanlar büyUk ve ma.. 
~ha_"' ır otan a_ 
~ "l:lllezı tanı.anı. ~ıörput, ehemmi ye. 
~Yet, Vila ile kaybetmi~tir. Bu 

e, t:ıaıil.e Yet merkezi olması iti. 
d A:re\'nut geçnıfı:ıtir 
a " nUf ~ · 
~ etrarnıdak· usu kendisine bağlıyan 
~ağ "e ~ zengin bağlardır. Halk 
~~~ ~ledfği çe~erden ~yi bir varidat 
~ir cihetle ali.kasını kese. 
~ ıı esk: Faka~ bugünkü nüfus 

hitt lc~e nisbetıe adeta hiçtir: 
\ı 'rarıht bir . . 
~lere d ~ır olan H&rputta es. 
\Jııı kaıe atnıa rastlanır. Bu me. 
tt ~ u \'e Selçukilerden kalma 
hııı~b ba~ Kıınıç :Arslanın yaptırdı. 
~· ~-~escıdi büyük kıymeti 
bt1,ı~~ethıı 1din altında kemiklerini 

Ytti '2lc 8.Ytıen. muhafaza etmiş 
lt Shuı b" ' 

!)~ '"' ~t ır arap yatmaktadır. 
b:ı.trıt~~t, ~Yu_ gayet güzel ve latif 
it~ ~clir. l.t !.azize bağlı bir nahiye 
~ lltı ~L erkezde yüz kadar dük. 

tlıı.L <1 "l: it" 
~ t"ll~tla . Uıur ev vardır. 38 köy 
lııp tal etklıtı1 b1.~re edilir. Merkezde 
l't . ebe &a}'"ı ır ilk mektep mevcut o. 
~ ~ ~dilr on be~i kız olmak Uze-

;oy llıcJtt r. İkı köyde üçer sı
b11 . •lci aarıa C~leri vardır. 
tıı~~ \>a1_ Yı tamaıniyl ··ı ·· t"' ~tı...·~ k.. . . e o muş ur. 
kıı b"lllcai osele i§lıyen bir deri i-
~"· il llıiieı ~rdır On amele ile çalı-
~".. sese İ ~olldcti tnanıulatını stanbula r. 

Meyve ve bilhassa ayva, armud ve 
üzüm mcbzulen yetişir. Bunların ih
racatı mühim bir yekün tutar. Vilayete 
giden otomobil yolu muntazam ise de 
köylere ancak hayvanla gidilebilmek
tedir. 

HALKEVl 
Harput, bu sene, nahiye olmasına 

rağmen Halkevine kavuştuğu için bah

tiyardır. Halkevi için güzel bir bina 
yapılmıştır. Binanın üç yüz kişi ala
bilecek genişlikte bir salonu ve ufak bir 
sahnesiyle kütüphanesi de vardır. 

Halen yalnız beş şubesi faaliyette· 
dir. Bunlar da; Dil, Tarih ve Edebi
yat, sosyal yardım, kütüphane ve neş. 
riyat, Spor ve halk dershaneleridir. 
Diğerleri de peyderpey açılacaktır. 

BELEDiYE 
935 de 16634 lira olan Belediye 

bütçesi bu yıl 10419 lira üzerinden tev· 
zin edilmiştir. Aradaki fark, 935 de 
El!zizle Harput arasında işliyecek bir 
otobüs mübayaası için yapılan istikraz
dan ileri gelmiştir. 

Güzel bir Belediye dairesi ve park 
yaptırmrş olan Belediye bir de çocuk 
bahçesi tanzim ettirmektedir. 

Parka Atatürk'ün Büı.tleri konmuş 
ve ağaçlarla süslenmiştir. Kasabayı bır 

lüks ve yirmi yedi ufak lamba ile ışık
landıran Belediye eski enkazı kaldırt· 

mış, su ve lağım yollarını tamir etmiş, 
eski çarşıyı intizamına sokmuştur. 

llarpııtlu 

-~~ P.tıı,Yeneye 
lllt ~ gelnıemit otomobiller hakkında muayene edilmit 

~ )lıe.Jt e~~~n. gerek hususi gerekse taksi otomobillerinin seyri 
~l' \te ~ tnıttır. Bunların muayeneleri perşembe günü öğleden 

i~''Ul 6 l'rıc rteai günü öğleden evvel Ayasofya meydanında ve 

' n ol'llnur 
1 !~beden bir ceza zabtı yapmak suretile yapılabilece-
. B.,, (4108) 

SQ k- Dün ve Yarın neşriyatı 
ıtap koca bir kütüphane 

~ llıüh· teşkil eder 
~eJcıe eld:n eıefleri 8 lira pefin vermek ve her ay 3 lira ö~e· 

çdc.nla.rı e~rrıek ınümkündür. tik aerilere abone olanlar ye. 

ltt<tJabrı1 a bedellerini taksitle ödeyerek alabilirler. 

.....,...,_ - Anlu~ra Cadde ai - V AKIT Kütüphane.ine 

~ müracaat eJini~ - 4 

l·· Urk Hava Kurumu 
ISovak Piyangosu 

Şitnd· 
ıye k d . 

4. CÜ k a ~r binferce kişiyi zen~in etm~şt:r 
&iiy .. k eşıde 11 Ağustos 936 dadır. 

Ay,•ca, ~s co ikramiye 35.000 Liradır 
(20 00~ 1 ?.OOV, 10.000 lira'ık ilnamiye!erle 

• ) lırahk bir mükafat vardır. 

Af:ıl ismi Sergius M. Trufanof olan yarış arına 
!liodor "Mukaddes şeytan Rasputin,, 
kitabını basan "Garden City neşriyat 

evi .. aleyhine bir iftira davası açmış Ankaralı bı·sı·kletç·ııer de· ve bizim paramızla 125 bin lira mane. 
vi tazminat isterni~tir. 

Keşiş, istidasında bu kitabın ken. iştirak edecekler mi? 
disin~ "kadın avcıs.,, "Yahudi düşma. 
nı,, ve Rasputine ~uikast yapmak sı. lstanbul bölgesı bisiklet ajanlığı 1 2 - Yarış yolu Boğazi!;l Yeniköy, 

tarafından bu pazar büyu'"k bir bisik. Büyi.ikder,.e ve Kefe_Uk __ öy ar~smdr.dır. fatlannı isnad ettiğinden haysiyet ve ~ 
şerefinin payıma! edildiğini söylemek. let yarışı hazırlanmıştır. 3 - Yarış Yenıkoy asıalt yoldan 
tedir. Mı::vsimin en me:·aklı spor hadisele. başlıyacak ve deniz kenarını takible 

Trufanof, gazetecilere verdiği beya. rinden birisini teşkil edecek olan bu Büyükdere tayyar~ istasyonu arka.. 
nattıı demiştir ki: yarışa, olimpiyada gitmek üzere tec. smdan dönerek ayni yoldan geri dönü. 

"- Rasputini ilk defa 1909 nisa. rübe yapmak için geçen hafta Roman. lecektir. (Sekiz defa gidip gelme). 
nmd.ı gördüm. Ben 0 tarihte rnanas yaya gitmiş ve orada yaptıkları mil- 4 - Yanşa tam saat 8 de başıana-
tırlardan birinin duacı papazı idim. sabakadan sonra olimpiyada gitmele. caktır. 

İlk önce Rasputinin hakikaten bir rinden vaz geçilmiş olan ve elyevm 5 - Yarış yolu tamamile düz oldU-
aziz o!duğuna inanrnı~tım. Fakat son. şehrimizdeki spor l:ampında bulunarı ğundan koşucuların bisikletlerine ta. 
ra onu tanıdıkça oaş düşmanı kesil. Ankaralı bisikletçilerin iştirak etme!e. kacakları dişli tertibatı hususunda 
d. ri teklif edilmiştir. dikat nazarları celbolunur. ım. 

Bir gün onu bir kadının yatak oda. Dalına memleketin en iyi bisiklet. 
sında iken kapının üstündeki buzlu çileri oldukları idd!a edilen Ankara 
camlardan gözetledim. Karyolada u. bisikletçilerinin böyle hazır bir fırsatı 
zanmış olan kadını yumruklarile dö. kaçrrmıyarak İstanbul bisikletçilerile 
vUyordu. beraber bu yarışa gireceklerine hemen 

hemen muhakkak nazarile bakılmak. 

* • • 
Bölgemize bağlı idmaneıların elle. 

rindeki bisiklet lisanslarını 1936 yılı
na aid yeni lisansların değiştirilecek.. 
tir. 

Bir vakitler de kısa bir müddet için tadır. Her idmancı elindeki lisansı üç fo. 
Çar ile Çariçenin günah çıkarıcı pa. Bu müsabaka hakkında bisiklet toğrafla beraber 24 • 7 _ 936 gününe 
Paslığmı yapmıQtım. Rasputinin nü. k d B wl Halkcvı· b"ınasındaki 
fuzunu kırmak lçin kilise kodamanla... ajanltğınm tebliği şudur: a Q!· eyog u 

T. S. K. tstanbl Bölgesi Bisiklet Türk Spor Kurumu İstanbul bölgesi 
rım bir toplanmaya davet ettim. Ras. Ajanlığından: bürosuna teslim edecektir 1936 yılı. 
putini buraya çağırdık. Ona mukad. 1 _19 _ 7 _ 1936 pazar günü (lOO) na aid yeni lisans almıyan bisikletçi. 
des haçı öptürdük. Derhal Petres- kilometrelik düz yol üzerinde bir bisik. ler birincilik müsabakalarına gireml. 
burgdan çıkıp gitmesi için yemin ettir. 1 t 1 kt yeceklerdlr. e yarışı yapı aca ır. 

dik. Fakat aradan iki gün geçmeden -----------------------------
ben hapishaneye atıldım ve sonradan Eminönü j Gene r a 1 
anladım ki Rasputin beni Çara şikl. • • 
yet etmiş, kendisine karşı bir suikast ha ı k ev ı n ı n 

1 
A 1 i Hikmet 

yapmak istediğimi söylemiş. G • f d ı .. . 
Hapishaneden Çara bir mektup ya. ayrı e ere er Dun Ankara ya gıtti 

zarak kara keşi§in kirli işlerini oldu. • Türk spor kurumu i nel başka· 
ğu gibi anlattım ve herifin koğu!ması şamply0n851 nı General Ali Hikmet, bugün Av. 
için kilise namına yalvardım. Koğul. Eminönü Halkevi tarafından rupaya hareket edecekti. Fakat 
madığı takdirde ruhani meslekten is. d l . f d l · son dakikada olimpiyat i'leri hak. tertip e i en gayrı e ere er tampı. :r 
tifa t-deceğimi söyledim. d"l kında Baıtvekil ismet İnönü ı"le ba-yonasına bu haftada devam e ı e· :r 

Nitekim 1913 senesinde keşiş kos. zı meseleler hakkında görüşmek 
tümlerini sırtımdan çıkararak sivil cektir. 
oldum ve herkes gibi ben de evlenerek Bu haftaki tebliğ §Udur: icap ettiğinden, General dün ak· 

bır. aile kurdum. • Halk d . şamki trenle Ankaraya hareket et-
Emınönii evin en: 

mittir. Muharrir Rene Fulop'un yazdığı ki
tapta. bana Yahud: dilşmanlığı isnad 
ediliyor. Rusyada Yahudilerin hep 
benim yüzümden takibata uğramış ol. 
dukları söyleniyor. İşte 1915 mayı. 
sınd.ı Çariçeye yazmış olduğum bir 
mektubun bir sureti; bakın bunda ne 
demişiın: 

"Zulüm ve işkence gören, takibata 
uğrıyan Yahudilere hayatıarmı kaza. 
nacak imkanları veriniz haşmetpe. 
nah!,. 

Kitapta Rasputini mahvetmek is. 
tiyen genç bir kızı takdis ettiğim ya. 
zılrnıştır. Bu kızı ben takdis etmedim. 
Kendisi Rasputini öldilrmek Uzere AI. 
lalı fa.rafından gönderilmişti!.,. 

Nevyork hukuk mahkemesi Turfa. 
nofun davasını reddetmiştir. 

Kıbrıs kızları 
k azan kaldırd ı ı 
Kıbrıs adasının kızları fena halde kız 

nuşlarchr. Çünkü bu zavallılar evlen• 
mek için imkan ve ihtimal bulamama~ 
tadırlar. Sebebi de Macaristandan gel· 
mekte olan sürü sürü kabare kızlarının 
Kıbrıs adasını istila etmeleridir. Kıbrı· 
sın delikanlıları günlerini yabancılarla 
geçirmekte ve hemşerilcrine hiç iltifat 
etmemektedirler. 

Kıbnsın yerli kızları bu Macarların 
memleketten sürülmesi ve bir daha içe• 

Eminönü Halkevi spor komitesi 
tarafından Karagümrük stadında 

yapılmakta olan gayri f edereler 

futbol turnuvası önümüzdeki pa

zar günü saat 14 de devam edecek 
tir. Müsabakalar programı: 

Saha komiseri M. Sami Karayel 

Saat 14,30 da Kuıdili ·Bozkurt 

hakemi Ali Muhsin 

Saat 16,30 da Altınhilal. Fatih 

Bugün orada kalacak ve ak~am 
trenile lstanbula avdet etmi§ ola
caktır. Burada da bir gün kaldık
tan sonra General, pazartesi günü 

sporcu kafilesile beraber Avrupa. 
ya hareket edecektir. 

Olimpiyatlar 
için her şey hazır 

Olimpiyadlarm mükenunel bir §ekil• 
de cereyanını temin için son hazırlıklar 

hakemi Şazi Tezcan. da bitmek üzeredir. Müsabakalann yat" 
pılacağı stadlara ve Kil limanına dünya 

Bu haftaki oyunlar turnuvanın milletlerinin bayrakları asılmıştır. 
dömifinalidir. Polis, müsabakaların devamı müddc-

Küçükpazar . Altınhilal kupa tince intizamı temin için cumartesi aıt

maçı gelecek haftaki final maçın- _şa_m_ı _iş_e_b_u_·s_b_ü_tu ... ·n---v ... a ... zı_y_e_t _e_d_ec-:e::rk-ti_r_. _ 

dan sonra yapılacaktır. H i 1al1 e 
Eminönü Halkevi spor komitesi A 1t1 n ordu n u n 

gayri federe klüpleri bir araya top. T f • 
lıyarak bir birlik vücuda getirmit· er 1 maç 1 
tir. Bu birlik Halkevinde içtimala- Bu hafta birinci küme sonuncusu. Hi-

lalle, ikinci küme birincisi Altmordunun 
rına batlamıttır. terfi maçı yapmalarına karar verilmiş-

Turnuva maçlarından sonra (lik tir. Bu husustaki resmi tebliğ şudur: 
maçlarına) batlanacaktır. Gayri T. S. K. İstanbul Bölgesi Başkanıı-

federeler birliğinin salahiyettar ğından: 
19 - 7 - 936 pazar günü yapıla. 

murahhaslarını önümüzdeki per- cak terfi maçı Fencrbahçe stadı: 
tembe günü saat 18 de Evimiz mer Hilal - Altınordu A takımları terfi 
kezine gelmeleri ilan olunur. maçı saat 17 hakem: Şazi Tez: an. yan 

riye girmelerine müsaade edilmemesi i- --------- ----- hakemleri: Samim Talu, Feridun Kılıç, 
NOT: Maç muayyen müddeti içinde 

beraberlikle neticelendi ğ i takdirde ya• 
rım saat temdit edilecektir. 

çin müşterek bir istida vereceklerdir. 

İstanbul altıncı icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar• 

rer bir adet Alman mamul~tından pedal 
baskı makinesi Beyoğlunda Melek sine" 
ması arka sokağında Yeşil sokakta mat
baada 21- 7- 936 tarihinde saat 9 daı~ 

10 a kadar birincı açık arttırma ile sah 
ıacaktır. Taliplerin mahallinde han 
bulunacak memuruna müracaatları 

ilAn olunur. 

A t letlzm ba1'emler lnl 
davet 

İstanbul atletizm ajanlığından: 
Hakem kursuna devam etmiş olan 
hakem namzetlerinin 18 ve 19 tem 
muz günleri Taksim stadında ya. 
pılacak İstanbul atletizm kupası 
müsabakaları için saat 3 de stad

yomda bulunmaları rica olunur. 

ıngiliz sporcuları 

ve Olimpiyatlar 
Londradan bildirildiğine göre, 

olimpiyatlara gidecek sporcuları, 

İngiliz kralının annesi kabul etmit 
ve kendilerine muvaff akiyetler di

lemiıtir. 



DuUlgtl'nun yüzünde derhal 
\'izgllerl belirdi 

heyecan 

Hiç tereddüt etmeyin büyük komu
tan f Bu iı sizin için çok kolay olacak
tır. Siz Bağdadın önünde gorununce 
kapılan kendinize açık bulacaksınız. 
Mazlum halk sizinle beraberdir. 

HulagQ başını yavaş yavaş yanında· 
kilere çevirdi: 
·-Ne dersiniz? 
:- Derhal yola çıkmalı 1 
- Bağdadı almalı J 
- Halifenin ordusuna daha toplan-

mağa vakit bırakmadan vurmalı 1 
- Bağdada giden bütün yollan keS"' 

meli! 
HulAgftnun bir i'areti bütün komu· 

tanlan susturdu: 
- Acele etmeyin. Bütün bunları 

dlitilnürilz. Bu elçiyi alıkoyun, kendisi 
ne iyi bakın. Cevabı birkaç gün sonra 
gene kendiaile göndeririz. Şimdi döl'"' 
dilncü adam girsin 1 

Odaya dördüncü olarak giren adam 
gayet kısa boylu, ufak tefek, epeyce 
yaılt ve köse idi. HuUgQ sordu: 

- Ne iıtiyonun sen 
!hdyar köse ince ve kısık bir sesle 

cevap verdi: 
- Sizinle hususi ve mahrem olarak 

konupnak. 

- Ben husuıi ve mahrem konuşmak
tan hOflanmam f 

- Fakat söyliyeceğim şey yalnız size 
ait bir ırrdır. 

- Bana ait bir ıır mı? 
- Evet. Size ve bir kıza ait bir sır. 
- Anlaııldr. 

HulagQnun yüzünde 'derhal heyecan 
çizgileri belirdi. Etrafındakilere blltün 
gayretine rağmen titrediğini belli eden 
bir ıesle: 

- Bizi bir C!akika yalnız bırakınız! 

dedi. 

Biraz sonra Jioca çaClırda ikisi yalnız 
kılmıştı. HulAgQ köseye 'doğru yaklaş-
tr.: 

- Dikakt et! Kellenle oynuyorsun 1 
Omit ederim ki kulaklarım söylediğin 

sözleri yanlıı anlamadı. Söyle bakalım. 
işte yalnızız. 

- Size kı:nruzdan bahsetmek isterim. 
- Hangi kızımdan? 

- Gökbigemden. 
- Sen nereden tanıyorsun 
- Bir tesadüfle tarudnn. 
- tzah eti 

tün esirleri satıp savarak sizin peşinize 
düştüm. 

Fakat size yetişmek çok zordu. Siz 
bir rüzgar gibi geçip gidiyordunuz. Ne 
ise işte nihayet muradıma erdim. Size 
yetişebildim. 

- Şimdi sen canını kurtarmak isti· 
yorsan bütün bildiklerini kelimesi keli
mesine söyle 1 

- Bana esirci sadece fevkalade güzel 
bir kız gösterdi. Ve kulağıma eğilerek 
"bu Hulagunun kızıdır,, dedi. İşte hep· 
si bu kadar .. Bu sırrın bana esir ticarC'" 
tinden çok daha fazla kar getireceğini 
anladım. Esirleri ucuzca elden çıkardım. 
Ve bildiğiniz gibi derhal işte peşinize 

düştüm. Size yetişinceye kadar .. 
- Hepsi bu kadar mı? 

- Evet, bütün bildiklerim bu kadar 
başka hiçbir şey bilmiyorum. 

- Yemin edebilir misin? 
- Her istediğin §ey üzerine yemin e-

debilirim. 

- Senin adın nedir? 
- SamanonJ 

- Yahudisin demek! 

- Evet, Yahudiyim. 
- Bana verdiğin bu haber için ben• 

den kaç para istiyorsun? 

- Hiç ben bir §ey istiyebilir miyim.BÜ 
yük kumandanın çok cömert ve zengin 
olduğunu söylüyorlar. Siz ne arzu eder
seniz onu verin f 

- Bana dinin üzerine bütün bildik'" 
!erinin bundan ibaret olduğuna dair yC'" 
min dl 

- Dinim ve imanım üzerine yemin C'" 
diyorum. 

- Ala! Sana bu haberin için bin altın 
versem! 

- Kulunuza hiç ümit etmediği bir il
tifatta bulunuyorsunuz. 

- Yalnız daha bazı şeyler soracağrm. 
Bu esircinin ismi nedir? 

-Reşit. 

- Demek bir Aup? 
- Evet .. ihtiyar, çirkin suratlı ve 

kambur bir adam. Onu tanımayan yok• 
tur. 

HulagQ parmağından bir yüzük çıka· 
rarak Yahudinin önüne attı: 

- Bu pırlanta ne kadar eder? 
Samanon gözleri hırsla parladığı 

halde bir dakikada yüzüğü muayene et-
- Anlatayım"! Bundan bir sene evvel ti: 

c:Semerkantde bir eairci ile tanı§trm. İti• - Bin altından fazla. Belki de bin 
ra( ederim ki o zaman ben de bir esirci beş yüz altın. 
Idiııı. Bu esirci içkiye çok düşkün ve - Al _onu sakla l Bu senin ücretin• 
içince de çok: geveze olan bir adamdı. dir. 
Bana bazı müthiş ıeyler anlattı. Söyle• - Allah ömürler versin 1 Kahraman 
·difi ıeyler 0 kadar mühimdi ki bunun başbuğ müsaade ederlerse artık gidc
bana bir servet getirebileceğine inan
<lnn. Ve itte derhal elimde bulunan bil 

- Postacı efendim. Mektubu ver. 
miyor, taahUtlil imiş: 

Ferruh Bey zarfı açıp okuyunca 
gayri ihityari kuşlarını çattı ve bo. 
ğuk bir sesle: 

- Allah cezasını versin. Ölmemiş 
ha! Başımın derdi. ben de kurtuldum 
sanıyordum. 

Öfke ile kağıdı yırttı. sonrn bir 
kibrit çakıp yaktı. Odaya döndüğün. 
de surntı asıkı. 

- - Nte oldun? Fna bir hav:ıdis mi"' 
- Yok canım. Banka mektubu. 

- O halde öfken neye? Yoksa da. 
vetlilerin gelme saati yaklaştıkça si. 
nlrlerin mi bozuluyor. Sen z:ı.ten be. 
nim eğlendiğimi istemezsin ki! 

- Yanılıyorsun §ekerim. Benim 

yim. 
(Devamı var) 

bütiin saadetim seni neşeli görmek!. 
Başım ağrıyor, birr\7 bahçeye çıkaca. 
ğım. 

Gen~ kadın arkasından baka kaldı. 
Birdenbire içi ürktü. Her hal ~~ • rk
tuğu bir şey vardı ki yavaş<;a mırıl. 
dandı· 

- Acaba imzasız mektup rnu aldı? 
Sonra da omuzlarını silkti· 
- Yok canım, kimse bir şev bilmi. 

yor ki.. 

Diyerek eğlenceli meşgalesine ko. 
yuldu 

Ferruh Bey bahçede adamlarına 
bir knç emirler verdikten sonra ağır 
adımlarla sokak kapısına doğru yUrü. 
dil. Caddeye çıktı. Cami yoluna s:ı.. 
parken uf ak bir cenaze alayına rast 

HABER - A]qam Poıtuı 

ffabralarıııı anlatan ~ EFDA• TALAT -139-

lngilizler !veviat Beyin birirı' 
şubeqe f aqinine razı olmuşlardı 

NEVZAT (BEY) BIR1NC1 ŞUBEDEj ~esele idi. Yalnız bu kadarcık bir netict} - Siz Adada oturu)'a::; 
Kapiten Benet izahatına devam etti: b~le 0 ~ahval .ve şerait altında bizi ıevin- akpm ada iıkeleılnde bul ~ 
- Yeni vaziyete göre yeni bi: prog· dırmege kalı geliyordu. Krokerdeki daktilo kıztardall ,,~ 

ram takip edeceğiz. Artık Kemalistlerin Ballarin emri mucibince evvela Kro· pmlan iskeleye getiriyorııdl' , 
aleyhine'· açıktan açığa yürüyemeyiz. kere giderek iti ona anlattım. Ondan na mahrem raporları verfYo',; 
Hatta, bize zararlı olmamak kayt ve sonra istanbu ltarafına geçerek Türk bu hizmetine milklfaten oıs' 
şartile onların bazı noktalarda arzula- polis müdürlüğünün bulunduğu Şahin oynuyorum. Binaenaleyh, bet ',I 
rmı is'af etmeyi bile düşünüyoruz. M<· Paşa oteline gittim. Kendisile gene bir da iskeleıine geldiğimiz .ra_.ı. 
sela, bir Nevzat (Bey) vardır. (Şimdiki odaya kapandık. Kapiten Benet ile olan teıadüf etmit gibi olurum. 
Ankara valisi). Bu zatı, polis birinci mülakatımı büttün tafsilatile anlattım. - Çok muvafık ı ~ 
şube müdürlüğüne getirmek istiyorlar. Beni dinlerken başını sall·yor, yüzü ha· Bu müzakerelerden sonra f 
Kendisinin Millicilerle münasebetini fif tebessümlerle kırışıyordu. Sözümü düdüğünden ayrıldım. J{rotce:., 
bildiğimiz için bu işe muvafakat etm: bitirdiğim zaman: akşama kadar çal:ttım. tfler d 
yorduk. Fakat timdi müsaade edeceğiz. - Sen Nevzat (Beyi) tanır mısın? aile yoluna girmişti. Meınlek' 

ikinci bir mesele var: - Hayır 1 Henüz kendisile şerefyap mağa çalı!Jan kahramanlar ıSS ,>' 
istanbulda i§galin bidayetindenberi olmadım. luyorlardı. Vatan ufuklarındJ 

hatta daha evvel İngiliz siyaseti güden - Çağırtayım da kendisile görü§.. neşi doğmağa başlamıştı. _ .. tt 
ve bize çok yardım eden, bizimle resmi Zile bastı, gelen polise, Nevzat (Be- Rikatson Hat gittikten tOI~ 
münaıebetleri olan Türkler vardır. A- yi) çağırmasını tenbih etti. Yaln•z kal· ve nüfuzumun ingilizlerin rıe, 
nadoludaki milli haTeketin inkişafı üze- dığımız zaman dedi ki: zelzüle uğrayacağını zanrıed\ 
rine Kemalistlere aleyhtar olan bu züm• - Şimden sonra Nevzat Beyle de te• Haıbuki bilakis mevkiiın ~.ti" 
renin vaziyeti cidden müşki!lleşmiştir. mastarda bulun .. Kendisi çok itimat e- • tesadüflerle kat kat faz1a1•fP'"7ıJ. 
Çünkü iatanbuldaki yerli Türk halkı dilecek bir arkadaştır. Hep beraber çalı da - kulakları çınlasın -
Kemalistlerin muvaffakiyetleri üzerine şacağız. mundun da meşkur hizmetle~ 
çılgın ve tehlikeli bir vaziyet almıştır. Bu srrada kapı açıldı. İçeri, her hali muştu. Şimdi yalnız itilaf ~· tJI 
Halk, zafer sevinci içinde kaynaşıyor sempatik, güler yüzlü, uzunca boylu leri nezdinde değil, EntellıC:~ ~~ 
ve intikam almak istiyor. Bu mühim va- zayıf ve gözlüklü birisi girdi. Esat (B.) mensupları yanında da baylı; 
ziyete karşı alınacak tedbirler için Lon• bizi biribirimize tanıştırdı. Üçümüz haf itibar sahibi bir adam olmUf 'lı 
dradan talimat bekliyoruz. Bu hususta başa vererek tekrar vaziyet üzerinde mü da ciddt ve mutamet bir adJtı' ~ 
bize yardım edebilir misin? zakerelerde bulunduk. rakmıştım. Dikkatli harekete~ 

- İstediğiniz kadar! Müzakerelerimizi hüJas1 eden Esat rimdeki şüpheleri bertaraf e 
- Teıekkilr ederim. Şimdi senden ri• (Bey) dedi ki: vaffak olmuştum. ./ 

ca ettiğimiz noktalan hülasa edeyim: - Çocuklar 1 Vaziyet, İngilizlerin de Vaziyet ve hadisata daha 
Polis müdürü Eaat (Beyi) görerek itiraf ettikleri gibi bizim lehimize ola• muıtum. / 

Nevzat (Beyin) birinci ğube müdürlü· rak inkişaf ediyor. Anadoludan dütman Artık kendimden biraz daJı' 
ğüne tayinine muvafakat ettiğimizi bil• kovulacaktır. Hürriyet ve istiklale ka• larak çalııabilirdim. fi f( 
dir. vuşacağız. Bu çektiklerimizin hepsini O gün akıama kadar çalıt ı/ cı 

Kemalistlerle temas ve muhaberede unutacağız. Çok yakında büyük müjde- ıama kadar bizim istihbarat ".J 
bulunduğu İngiliz istihbaratınca öte• lerle sevineceğiz. olan malilmatr muhtelif vaıııf"A 
denberi malUm olan polis müdürü Esat - Benim hissikablelvukuum da ya• min ettim ve paydos saadnde"d' 
hakkında da bize mahrem bir rapor ha· kında büyük şenlikler göreceğimizi an· olan Ermeni kızı ile kolkola 

zırlar latıyor. lesine gittim. Hava fena idi· 
Benete bu işleri göreceğimi vadede· - O zamana kadar yapacağımız ijle- yağmur yağıyordu. Etrafa 

rek istihbarat dairesinden ayrıldım. Be· ri düşünelim. Yolumuzda devam edelim. Nevzat (Bey) beni iskeleniıt 
ni ayni samimi tavırla teşyi ederken .ilk iş olarak siz biribirnizle muntazaman salonunun kapısında bekliY~j 
yavaşça dedi ki: temas imkanını temin ediniz. limi vapura gönderdikten sofl~ 

- ileri de daha çok işlerimiz olacak Nevzat (Bey) bana sordu: taştım. Giiya şemsiyesinin al 
ki bünlardan karşılıklı memnun kala~ - Hergün burada buluıabilir miyiz? 

0mıı gibi baş baıa vererek bir 
cağız. - Filvaki ben hergün buraya geliyo· görüştük. Ona günün mahr-;; 

Bu sözlerine hararetle teıekkilr ede• rum. Fakat bu ziyaretlerim Esat (Bey· !'İni kısaca anlattım. Sonra 
rek tamamen onlar için çal·şan bir adam efendiye) reımi işler içindir. Ayrıca si· mizden avrıldık. .1. 
olduğum hakkında mevcut tesiri takvi• zi <le görmeye başlarsam bu §Üpheli gö· KON~tltS'IN TEŞEBSO! 
yeye çalıştım. rülebilir. Çünkü bu bina içi!'lde İngiliz" tf 

Nevzat (Bey) milli teşkilatla alaka- terin casusları vardır. Siz de Millici- O günlerde siyasi ve as~e 
dardr. Birinci şubeye tayini de Esat terin adi!mı olarak tanılıyorsu~uz. Bl- tedrici bir tekilde lehimize 41-
(Bey) tarafından iltimas ediliyordu. naenaleyh burada görüşmemiz doğru ol· mek vaziyetinde idi. istanb&Jİııi ., 
Çünkü o zaman birinci şube müdürlüğü maz. muzun Yunanlılara karş• ye 
t.i2im için çok mühim bir mevkidi. Ora· - O halde ne yapabiliriz? mi hir taarruzda bulunaclğı ~ 
ya bir Kemalistin getirilmesi ve bu ta• - Dışarıda buluşuruz. yeniden şayialar çıkmağa bati (ti 
yine İngilizlerin muvafakat etmesi bir - Meselfi, nerede? ( OeıJll 

geldi. Bu küçük bir tabuttu, merak. vinçten.. Bu geceyi düşünüyorum. 

la sordu: Kalabalığın arasm:1a kavholmak ko 
- KiID:in çocuğu öldü? lay olacak. Seni ynlnız görrb;ıeccğim 
- Köyümüzün lekesi olan sarho$ Seni ııc k:ıdar sev.::ıiğimi rahat rahat 

Şadiyenin piçi. söyli .,·ebileceı;·m. 
Köeke döndUğü zaman, doktnr Rem. Kadın gözlerini kapadı Bi.' vük bil· 

zi Beyle komşuları Mahir Beyin Ni . zevklt> bu sözleri dinledi Sonra da 
halle bahçede dolaştıklarını g :.5rdU çapk.n dudaklarında tatlı bir tf'bcs. 

Doktor müteessir bir seslP anlatı. süm belirdi: 

yordu. - Ben de seni seviyorum. Saat 
- Çok çalıştım. Fakat kurtara- ona do~ nazarı dikkati cclbetmedcıı 

madım. !çimde müdhiş bir şüphe var. sıvi~. bahçenin arka kapısından çrk. 
Polise haber vcrnıeği vicdani bir vazi. ilerdeki harab değirmenin içirode bmi 
fe telAkki ediyorum. · bekle. 

- Sizce, bu i§te bir cinayet mi var? Cevap beklemeden koşu Kocası. 
- Evet. Bu kadın mutlak çocuğu. nm yanma geldi. İki erkek konuşuyor. 

nu z~lıirledi. lardı: 
- Fecaat. 

Bu kati hükmü iı;itince Mahir fena 
halde earsıldı. Sendeliyerek orada du. 
ran bir iskemleye oturdu Nllıaldcr 
başka kimse bunun farkına varama. 
dı. 

FeITUh Bey doktorla birlikte iler
lemiş_lerdi. . Nihal yavaşça sordu: 

- Ne oldun? Bayılacak gibi rengin 
uçtu. 

Mahir büyük bir gayretle kendini 
toparladı: 

- Bir şeyim yok. HaleC'andan, se. 

- Şu tarlayı bana sattığına iyi et 
tin doktorcuğum. Kaç zamandır ora. 
da gözüm vardı. Mandıra vapmak hı. 
ti yordum. 

- Elden çıkarmağa hiç niyetim 
yokt ı ama ısrarına dayanamadım gö. 
züm. 

- Haydi gel, içeri girelim de mi. 
safirler gelmeden evvel sa.na borcumu 
ödiyeyim. 

Mermer merdivenlerden yukarı çık 
tılar Nihal hazırlanmak üzere müsa
ade istedi odasına gitti. Mahir tek.. 

lifsiz oldu~ lçi~ onu yııtrııt ~ 
bahçede bırakmak~a maJıtUt 

1 
Yfı.zıhanede yalnız k:ı.ı:rı~ 

Bey l..ir müddet sükfıt ettı 
yu~ !lir eda ile söze haşiııdI~U~ 

- Azizim, bugün sanll 'fil 
cumu ödemek niyet 'nde icl ıat 
parayı hazırlamıştım Fa~ 
bire başka bir yere verıne_.ıll 
yetinde kaldım. Bin hcŞ '~ ıJ' 
beş yUzU eksik. Onu d3 ~ 
sonr t veririm olmaz mı? . d, 

Doktor zengindi. Esi<' )'°ti 
ruh Beye de büyük t:ıir enın~ ,&~ 
Samimiyetle bu teklifi kS.~· 

- Ne acele ediyorsun tıl 1ıll' 
kadar istersen kalsın. aeııi 
şım yok. tıs 

- Teşekkür ederim. µ9.°'-;>"· 
tlrke:ı seni bekletmede ınaıt• 
ne olur, ne olmaz! . Jı,ıi 

Arkadaşının garip bır eııdı,J 
Remzi Bey farkına vardı. 

sordu: .. .0~ 
- Seni mtietessir gortl> fll>J', 

eski hukukumuza binae:; ~rl1 
saret ~diyorum. Bir d do''r 
Bilirsin ki biitün manasile J 
Bana ilzüntünU açıkça sö~• ~ 

.(Deı1111·~ 
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l'•kı~&ap·~A_tf:_S_T_~------
~tın., ıo~a.kların hemen hepsi bat· fuhuı ıecesinin ertesi günü ıünah· 
hltbe}j~~ğf erlerini geçirmiı, elleri !arını affettirmek için vücuda i~· 
hotllı:ı]a, ır ellerinde mum tutan, tirdiji dini cemiyete ııMnıup Penı· 
dıı. ~ t' teıbihli insanla doluy. . tanlar göze çarpıyordu. Hepıi de 
~tııın tı. ~~ da Şartre gidecek alaya meydana dizilmitlerdi. 
•ltita. ta. . ~Çin koşuyorlardı. Kralm Alay, saat ıekize doğru, Lig ce· 
~1llııı ;~.·~~ tehre yukarıda yazdı- miyetinin kumandanı büyük H~n: 
h,tek Utuncelerle girmek üzere rinin önünde bir Te Deum ayını 
l et ed l 
~ da.h .en igörler ( •) den bat- yapıldıktan ıonra: 
1ttıti) a. hır •ürü halk arasında di- - Yaıuın Lig! Y aşuın büyük . 

S er de vardı. Hanri ıesleri ve istihkamlardan 

'~~;~~a. seyahatinin böyle bir atı!an top tarrakalarile hareket 
~\irU;r .. Pılacağını dütünmek bile ettı. 
lıllt 'Ufun ne kadar yavaf olaca· Bitip tükenmek bilmiyen mum. 
det\ ;:h b~?un her halde dört gün· lar ve tüfek namluları arasında gö. 
ttı•dı"' a 0 nce bitnıesine imkan ol. ze çarpan güzel feylerde vardı. 
li iınr anlatır. Hazreti lıa zamanında kullanı· 

lııerhele l>ük dö c· . ı: l .. lan elbiseleri giynıit on iki (havva. 
\. a.led ızın, ou yo un uç lb' I • 1 d .. ··1 
·~ı .. d e alrnaca.. h ri) yi, e ııe erı atın a goru en 
1 " e 11• gını ve er mer· . d"kl • 
ıte•i) e ı öküz "k• .. k zırhları ve baılarına geçır ı erı 
.ı erek ve ı ı yuz oyun k 1 . d h .. 1 "'t l l alaya illf k d ki sorguçlu kas et erı a a guze t !il ı a. ... :r ıra e ece ere .. . 
eki d'I tagrnı Han ettirmesi Parla- gosterıyordu. 
~o l enen . d 1 b" ftl.lrttı erın hepsini bu alaya Bunların arkasın an ge en ır 

Q01 .uttu. Nasıl koımazlard? kaç Roma neferi de Hazreti lsaya 
"'l'dr., Zıyaf et Ve be deva yemekler yapılan itkencenin aletlerini ta§I• 

ltt b yordu. Birinde uzun bir harbe, öte. 
d'>~~· I> u~~n, saat sekiz buçuğs kinin elinde ucu süngerli bir ıırık, 
~~la. harısın sayısız kiliselerinin üçüncüsünde de bir kova vardr. 
~!la~l Usuıi bir ahenkle çalmaya Bunların arkasından gelen en gü-
1\l'k ı. zeliydi. 
~ a.aı ark 1 f · · · ı· ~tle b asına Grev meydanı- Bu Hazreti sa kıya etıne gırmış 
ıf ı. n, eled' l h b' · · d" G · · d k b' 1 ttıJise . 1Ye aza arı, mu te- ırı.ııy ı. erısın e, ocaman ır 
~'l'ı \>e b vekılleri, mahalle papas· salibi ıürükliyordu. Adına Hanri 
'ıaa k u Pl.pasların vekilleri bil- dö Bupj Dük dö Juvaygöz denilen 
~cü Hanrinin

1 

bir bu ada~, Frer Anj namile Kapu
~ datıiı ÇÜncu Hanri zarnanında ittiha· sen rahibi olmu9, az sonra da sır· 

olanlar. tından papuhk elbisesini . atarak 
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aakerliğe 1ıeçmi§, buradan da tek· 
ra.r papaılığa girmit birisiydi. 

Dük dö Juvaygöz yahut şimdiki 
adile Frer Anjın ıırtındaki ıalip 
İstendiği gibiydi. Fakat bereket 
ki mukavvadandı. Yine başında, 
boyanmıt mukavvadan bir dikenli 
ha.ılık, boynunda bütün bunlarla 
hiçbir münuebtei olmıyan bir tes
bih vardı. Yüzünü kanlı göstermek 
İçin kırmızıya boyamı§tı. Y a.nında 
iki genç daha vardı. Bunlardan bi. 
ri. Madleni, ötekisi de Hazreti 
Meryemi tenzir ediyordu. 

Hazreti lsa kıyafetine giren bi
zim Juvaygözün arkasından gelen 
iki iri yarı adam, Hazreti lsayı mü. 
temadiyen dövüyormut gibi davra. 
nırken, ahali münfeiline bağırı
yorlardı . 

• İri yarı adamların her on beı ve· 
ya yirmi adımda bir pek garip bir 
sesle: 

-itte Hugenolar da efendimize 
böyle itkence ediyorlardı. 

Dedikleri zamanlarda da büsbü. 
tün tahammül edilmez bir şekilde 
halk: 

- Parpayyolar geberıin.. diye 
bir ağızdan avaz avaz haykırıyor· 
du. Keıitler, papaslar, mumlu
lar, kırbaçhlar, tüfekliler, havvari. 
ler ve Hazreti lsa Paristen böylece 
yola çıktılar. 

itte ilahiler ve muharebe şarkı· 
ları arasmda Orleane, yani Şartre 
gidiyorlardı. 

Hazreti lsa rolünü yapan F rer 
Anjın yirmi adım kadar ierisinde 
yanyana birbir.inin koluna girmit 
dört Penitan yürüyordu. Bunlann 
baılan aıağıda, kukulataları göz. 
lerine kadar indirilmit ti. T esbihle· 
rinin hadden fazla uzunluğu, din. 
dar vaziyetleri dolayısile dikkati 
çekiyordu. 

Artık, alayda yavaı yavaı inti
zamsızlık görülmeye batlanmı§b. 
Penitanlar tam lsamn: 

- Beni kırbaçlayan HugenolaT 
gebersin! diye bağırdığı sırada ar
kasına gelmit bulunuyorlardı. 

fsanın bu sözlerini büyük bir al
kıı takip etti. Alnından akan terle. 
ri silerken devam etti: 

- Herodu gördüğümüz za. 
man .. ıözünü bitirmes:ne meydan 
kalmadan geriden bir ses: 

- Kral deyiniz! diye bağırdı. 

Çünkü zatı ıahane ile anlatmaya 
gidiyoruz . 

lsa: 
- Hakkınız var Büssi Löklerk ! 

diye cevap verdi. Evet. Mademki 
kralı göreceğiz OrdinerlCTini da. 
ğıtması için ısrar edelim ... Geh~r
sin Ordinerler ! 

Büssi Löklerk: 
- Pek doğru ... Gebersin kırk 

he§ler ! ... diye cevap verdi. 
Penitanlar da: 
- Gebersin .. Gebersin! diye tek 

rarladılar. 
lsa: 

, 
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- O halde arş ..• diye bağırdı. 
Bir aralık yoldan kalmıı olan alay 
yeniden harekete geçti. Alayın bo
yu bir f ersah1ık mesafeyi kaplıyor
du Paristen çıkalı birkaç saat ol
muıtu. Hiçbir nizama bağlı olmı· 
yan alay yine geliıi güzel ilerleme· 
ye bqlamıştr. 

Bu in.san sürüsünün baş tarafın· 
<Ia Giz, Mayen ve kardeşi ata bin· 

mif olarak bulunuyorlar ve bunları 
adam akıllı ıilahlanmı§ elli kadar 
asilzade lru~tint§tı. Bu üç kişi al
çak sesle esrarlı §eyler konuşuyor
lardı. 

Ytikartda bahsettiğimiz dört 
Penitan hiçbir şeyden çekinmeden 
görüşüyorlardı. Fakat, etraftan 

Yükselen ilahilerle harp şarkıları, 
konuşulanların işitilmesine mani 
oluyordu. 

Bunlardan biri: 
- Frer Anjın sözlerini İ§İllin mi 

Kalabr? diye sordu. 

- l§ittim Sent Malin!. 
Üç.üncüsü: , 
- İsa cenaplarının azıcık knbur 

galarını okşamak istiyorum? dedi. 
Kalabr cevap verdi: 
- Rahat dur bakalım. Montseri 

Juvaygöz söylediği bir nutkun ce-

zasını umduğundan fazla çeke. 
cek. .. 

Dördüncüsü: 
- Hele gece olsun sonra görü. 

türüz. dedi. 
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- Luvayni nasıl iY.ileitin mi?, 
Yaran nasıl 

- Vuruş müthişti. zatenı DüX 
vurduğu zaman ölü gibi :vwmaz •• 
Öldüm sanmıştım. Ne olurdu. Şu 
müneccim olmasaydı. Giz de aynı 
şekilde ben yapı§brabilseydim; ne 
jsterdim. · ·-

Mont&eri: 
- Nankörliııc yapma azlzrm-r 'E· 

ğer böyle bir alay tertip ettirmemiş 
olsaydı, haştnetpenahmııza ı,avuş
mak için nasıl fırsat bulabilir? Pa
risten ayrılabilirdik? 

Luvayni yavaşça: 
- Evet, dedi. Gizin Şartre gitti. 

ği malfun fakat tlönebileceğini Al
lah bilir l 

Kalabr alay eder gibi: 
- Herifçi oğlu kralın yanma. 

başımızın Jrnsilmesini istemek için 
gidiyor .. dedi. 

-Evet .. Sonra da bu başlar Büı 
si Löklerk ile Juvaygözün önüne 
atılacak .. 

Bunu Sent Malin söylemi,ti. 
Luvayni cevap verdi: 
- Juvaygöz: "Ordinerler ge

bersin,,, diye bağırırken Büssi Lök. 
lerk de: 

''Kırk b let gebersin,, dedi. 
Juvaygöz lçak bir delidir? Han 

çerinden korkuhnaz .. Ötekine ge· 
lince .. O Şartre katiyen varamıya. 
cak. Nasıl bu sözüme iştirak ediyor 
musunuz? 

Üçü de: 

lsanın 
kırbaçlanması 

Hali{, Grev meydanına toplan· J 
mıttı. Fakat bu toplam, ne dinsiz. 
lerin nasıl a11ldıklarını veya iıken. 
ce edildiklerini, ne de, alette nasıl 
kavrulduklarını görmek için değil. 
di. Sadece Paris ehrinin istekleri· 
le tikayetlerini kral üçüncü Hanri
ye bildirmek üzere Şartre gidecek 
olan koca alayın hareketini göre
ceklerdi. 

Parislilerin büyük bir kısmı me· 
seleyi Parisle kralın barışması ve 
bu sırada da ahali lehine bazı men 
faatler elde edilmesi şeklinde gÖ· 

rüyordu. Bunların istedikleri, 
vergi için halkı kasıp kavuran, ra
hat nefes almasına imkan bırakım. 
yan Dük dö Pernon ile Sinyor do 
nun azlinden bafka bir §eY değildi. 

Monsenyör dö Gizin projelerin; 
bilen sayıları az olan ikinci bir ka
sım halk ise meseleyi başka bir ıe· 
kilde görüvorlardr. Onun bu hare· 

""" keti, kral üçüncü Hanriyi k0' 
1
,j 

rak Parisin kendisine mut•~~ 
karıı Hugnolara harp aÇ1 ~~' 
ve onların idam edilmesiııİ t 
Yürüyorlardı. • 11 f,v 

Adetleri daha az olan d'tı' 
reislerin planlarına az ço1' 

1
f İ~ 

vakıf bulunan üçüncü bir ·~ ,11 
Şartre hareket edecek olan l' 
yın kralı yakalayarak bir ııı~.ıf 
ra kapayacağını ve saçlarını ·ıı~ır 
tariki dünya yaparak tahttıltl 1 

teceğini iddia ediyorlardı. . dD" 
Adetleri on ikiyi bulan b•~ 1~~ 

düncü sınıf da vardı ki bunl~ ıeti~1 

ta Monsenyör dö Gizin fi1'•r ııf 
biliyorlardı. Bunlar da, ' ,d' 
üçüncü Hanriyi kati ve icJ"ıl' 
ccğini söyliyorlardı. ~.,;~ 

Bir kelime ile herkes ııı 
du. ıı1P!1 

Kara bulut gibi insanladeJ1td1
• 

olan yalnız Grev meydatıı 



doğrusu FRIGIDAIRE soğuk bava 
dolabını kıskanıyor ••• 

eniı raflan ••• 
Bol ve çabuk buz yapan cihazı ... 

._Elektrik sarfiyahnı yarı yarıya indiren 
EKOV AT kompresörü ••• 

Soluk Hava Dolabını HAklm Kıldı 
~ Wr ne pdiniz. ıi5ncei1niz IOiak han dolaplarmm " 95 i· 
ala~ 1-hmnehal FRIGIDAIRE olacaktır. Birkaç ıene evveline 
.... ım.:i,. bdar, IOlak hava dolaplan henü bu kadar ya11lmamıt 

....... al&blı dolabın markasına bakmadan aatıa alıyordu ... 
i ile ...... •allandı ve hiç bir aoiuk bava dolabında bulun• 

..,_ meadıwdm FRIGIDAIRE'de buluyor ve israrla FRIGIDA1RE 
... tlDdmtediJor. 

il 
••••••• 

FRIGIDAtRE toluk han dolam her ... nete .. llhliu ıetiriJ•• 

ADBMI İKTiDAR 
Fortestın 

BOURLA Blrad rl r ve Şürekası 
Ga••ta ı Hewaa cacldell - &.JOllm latild&I caddesi 

Anbra ı Bankalar caddeli :... t.lr ı Gui balvuı •• 

BASURA ÇARE 
Hedensa 

ÇARPINTIYA 
Nevrol 

TERi KOKUYU 
Hldroı 

ile derhal ıeoer.Erkm lhtlJarlı1an dır. Amell1&tms memeleri kurutur. bireblrdlr.BlltOn llDlr ........ 
ıara. pnçllt, JOl'l11D vtıcutıara dinç 
Uk wrtP. Yalml hunine dikkat Kam. ""71 clerlıal keler. Blltiln teessUrle baydanlara bayat ftlir. 

derlıal ..... Vleada zarar verma. 
e1btle \'e QC>l'&plarmı çUrilmekten 

kurtanr. F.czanelerde 40 kmııltur e4IDls dUnyada tanmm11 bir Dlçbr. Evlerlnlme mutlaka bulundurana. 

Bir matebauıs diyor klı , .................. """ ....... . 
Fazla Makiyaj 
Cilt için zararlıdır. 

Yap0ıa$L l6ıınagelın 

lls uyurken cUdln zayıfla • 

mat " tobmıt adalelerini 
llklattmr vt b11Rey1 bea -

.. " ıenslqtlrir. Sabahleyin be. 
yu renpndeld (yatma) Toblon 
kremi tatbik ediniz. ÇOnldl beyu • 
1atıca ve mubnlclir. tıtı bu 111ret • 

il maldyajh ve solmut bir ten ye • 
nl ve cufp bir ıtızelllk tabalraalle 
lnapnır. 

Türkiye Ziraat Bankası 
Mü/ ettiş namzetliği ve Şe/ 

namzetliği müsabaka 
imtihanı 

Ttrrli·lye Ziraat Bankasından : 
1 - BanlcamlD milabab ile ve mliaabakada ıöıterilecek 

manffakiyet d....-iDe ılre lbmmı kadar müfettit nemndi 
ve tef namzedi almacaktır. 

2 - Ba ........ ,. slnW'-k isin SiJual Misli• "Mil 
1d7e,, ftJ& Ylbek Ticaret •• IJd.at okal•R!Mlen v.,ahat Ha
kuk fakülte.inden •era banlann yabancı manleketlerdeki ben. 
wı..inclm diplomalı olmak prektir. 

3 - Miabaka 1, 4 ve 5 alulolta Ankara •• lıtanbal Ziraat 
bankalmMla yazı ile yapılacak ve kaunaalar 101 paralan v..ı. 
lerek A.nkaraya ıetirilip lklü bir imtihana tabi tatulacaklardır. 

4 - Mtlfettit namzetı.ı. "140,, n tef mmzetleriııe "130., 
lira a1lık Yerilir. 

Mflfettit namzetleri iki awlik bir~ IODI'& müfettitlik 
imtihanma ıirecek ve kaunırlana 175 lira aylıkla müfettitliie 
pçlrilecelderdil'. Anbratlu u-Mtl&ltb-llk W"Yitlerinde ça 
llftırılacak olan .. f aemsetleri ise bir senelik ıtajdan ıonra ehli 
yet imtihanma airecek Ye kaanırlana terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan proanmlle aalr prt1an ıa.teren matbualar 
Ankara, lıtanbal ft lmalr Ziraat hanbluından elde edilebliir 

8 - lıteldil•, arandan helıelsi hir mektupla en aon 27 /7 
938 pazarteai pal akpmma kadar "Ankara Ziraat bankaıı tef 
tit heyeti mildGrlQI,, ne lhdermelr ftJa •ermek nıretile mtlra 
caat etmiı bulunmalıdırlar. (3987) 



Mikinin Kangur_µst 
Boksör 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 'Bil· 
umum tahlllA.t. EminönU Emlak ve 

Eytam Bankası k&.I'§ısmda lzzet 
Bey Hanı. 

l 

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. 

Muhallebi evi IstiklAl 
caddesi No: 173 Saray 

karşısında 

Ve 
Arkadaşrarı 

Fahire 
Refik 

, -
Arta ki 

Her hafta PERŞEMBE - CUMA - CUMARTESİ -
PAZAR Giinleri Akşamları 

Konserlerine devam edeceklerdir. Telefon 41992 

~ ................. iiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim .... ~iiiliiiiiiiiiiiiiılilıiiiiiiii!iiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiilll.-.. .. 

· ss · eposunda 
Mevcut kadın §apka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük tenzilatla elden çıkarılmaktadır. 

Lez -Panama - Baku~ Sizol -Bangkok ve saire 
ADRES: Tünelbaşı Beyoğlu ıubesi: İstiklal caddesi Sent . Mari kilisesi kar§ısında No. 340 

---D-OK-TO-R--•1ıı==::::::mnD• S U A D İ Y E P L A J 1 ~a:::::::::::g 
Kemal o··zsan !! 18 temmu7. cumart:esi akşamı ii 

en 

IŞIKLI 

r11oderr1 

REKLAMLARI 
UclYI~ ve 'ltaksH1:De 

NECiP ERSES 
Galata : Sesli Han 

---------------------------~ 
Taksim Bahçesinde 

Yerli Mallar Sergisinde 
Elektrik Şirketini'1 

Pa viyonunu geziniz ............................ ::::;/ 
HALİS İNEK SÜTU _...,1 

Halis inek tereyağı, halis inek yoğurdu, kase yanın kiloluk teneke, b~ 
1, 2, 3, günlük yumurta denemek için lUtfen 43656 numaraya tetef

0
" ..v 

ediniz, adres Cihangir susam sokak No. 37. Cihangir süthanesi. Şube• 

tikıat cad. No. 72 Meyvalı süt mucidi FERHAN AKSÜT 

Mühim Fırsat 

Beyazıtta Umum Tramvay merkezin de tş Bankası yanında YILDIZ~ 
ve kıraathanesi icara verileceğinden talip olanların derununda sabi 

müracaattan. 
JI saat: 10 ve 11 de ij 

Uroloo - Operatör 1! li ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bevliye Mütehassısı il u•• tt• VE i: 

a Kraköy - Ekselsiyor mağazası 111 ) r u e 1 arkadaılan İl 
yanında. ile, ,,ün öğleden •onra 1 ı F . . . n 
2. den 8 il kndm . TPl : ,1235 I~ ahıre Re ~ık Artakı Ü 

il ' I ~ ' =:ı h Bir çok eoıenceler, pazara başka program H 
11::ım:r.nnmsmm:::::::::n::m:nm:::::111111::::::::::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Bu sene fevkalAde. Duhuliye -10 -kutllf 


