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Londrada üçler konferansı 
• 

bugün. içtinıalara başlıyor 
Yazısı 2 inci sayfada -

23 Temmuz 1936 Perşembe Sene: 5 •Sayı: 1623 

ad r itte i h t i ı a ı . k o 111 i t esi 
~ükürnetin verine geçti 

lspanyol tayyare ve gemi
leri bi.rbirle.rile harbediyor 
Bir şehri bombardıman eden 

1 - ---------..iiııt~·---..-... 
~gaz günü Çana7ck rlccle Yavıı.c muzikası 

ontrô.deki heyetimiz 
.., garın · geliyor 
Urahhaslarımız merasimle 
1ıt karşllanacak 
•ı~lth davamızın zaferi ve dürüst: 

·· c:lir &~etimız büt:ün dünyada t:ak-
'<ar akisler uyandırdı 

(Yazı•• 2 11cide) 

[JİQ 1~!Jal !Jilnil Çanalc,::Zcde kahraman a.~l•crlerimiz. 
.:_r resimler son sayfamızda 

~t©ıttüı rk 
aşvekili Haydarpaşada 

lrı . . uğurlarken 
~~~u.~ılız elçisile görüştü 
br;ı t lıı· un saat------------
~ llıııb~ııu Oldu~ beşte refakatinde lcti vekili Şükrü S&racoğlu ile rıhtım. 
tli;~:let Çe sar gu halde Floryadan da görü§mekte olan İngiliz büyük elçi
eıı.~ ~ istırah ayına geçmişler, bir si Sir Persi Loren A tatUrkün istıkba
\'. "'ll ~~ Ust~t etmişlerdir. Ata line şitap ederek iltifatlarına m:ızhar 
~~llıt: b eltili te ~nkaraya gidecek olmuştur. 

"l' 'l~eraber ~~~ .. etın~k üzere Baş. Atatürk Bıışveki!in vagonuna gide. 
lı l\ltt;ı~ &itrnıf>ı 0 :e binerek Hay. rek ıngiliz sefiri ile bir müddet görüş-

l)ıı,,_ '<rkıı_ ",/ erdır. ti t·· 
~<q ~a 'tll ınotö .. m ş ur. 

?laştığı za ru liaydarp~a rıh. Trenin hareketine beş dakika kala 
tnan Hariciye Veka. (Dm·amı 4 ilnrilde) 

Büyük 
~!1 saba kam ıı z 

artesi günü tamamlanıyor 
flh t4e,r t 
"Rlltı e 11§.mız 42 res.mden sonra 

Uç sualden birini soruyoruz 
(Ta/silô.t 7 inci sayıfanıızda) 

torpitoları asiler batırdı 
Asilere karşı işçilerden sivil 

ordular teşkil edildi 
Berlin, 23 (Radyo ile) - Bu 

sabah Lizbondan alınan biı' telsiz 
haberine göre, Madrit hükumeti 
istifa etmiş, yerine bir ihtilal ko· 
mitesi kurulmu§tur. 

HUkOmet 'kuvvatlerlnln 
blr galebesi 

Pariı, 23 - ispanyadan alınan 
son haberlere göre, hükumet kuv. 
vetleri dün gece San Sebastiyeni 
istirdat etmişlerdir. Asilerin reis
lerinden General Molla şehir civa. 
rında cereyan eden muharebeler 
esnasında ölmüştür. 

HUkOmetln b:r kar.arı 
Madrit: 23 (A.A.) - M.adrit gazete"' 

ll!ri Azana ve_Girilin imzalanm havi 
kal rnameye göre a ence, Alıcan e,l 
Castel19n, Cuenca ve Albacete eyaletle
ri üzerinde hükmünü icra etmek Uzere 
bir "cumhuriyet hüktlmeti delege ko• 
mitesi., teşkil olunmuştur: Bu komite 
parliimento başkanı, ziraat bakanı, baş
bakanlık ve ziraat müsteşarından mü• 
rekkeptir ve başbakanlığa merbuttur. 

!spanyol tayyarelerJ arasında 
harp 

Madrit: 23 (A.A.) - Dün akşam iç 
işleri bakanı, asilerin Lagranjayı terket· 
tiklerini ve birçok ölü, yaralı ve silah 
bıraktıklarını bildirmiştir. Silahlı sivil• 
)erden mürekkep bir kıta ile takviye e
dilmiş olan hükumet askerleri, asileri 
takibetmektcdirler. 

Kartajen kuvvetleri şefi, Kartajen 
halkına kendisinin hükQmeti tutmakta 
olduğunu bildirmiştir. Silahlı siviller• 
den mürekkep iki kıta, fısileri tedip için 
Alicanteye hareket etmişlerdir. 

Albacente eyaletinde Almansa şehri 
ilsilerden geri alınmıştır. 

Hükumet tayyare kuvvetleri, Leon 
tayyare meydanım bombardıman etmiş 

Rekabet yüzünden 

Etin kilosu 
Mersinde 

8 kuruşa 
Ostellk bir kllo patlıcan ile bir 

k!lo domıııtes verlllyor 
Beş, altı sene evvel vapurcular arasın 

da öldürücü bir rekabet başlamış, va· 
purlara binenlere ekmek, peynir, cep 
harçlığı falan verilmişti. 

Mersinden gelen haberlere göre, bu 
şekilde bir rekabet de Mersindeki ka• 
saplar arasında başgöstermiştir. Mer
sinde koyun etinin kilosu Belediye nar
hına göre 26 kuruşa satılması icap e• 
derken büyük sermayeli kasaplarla az 
sermayeliler arasında çıkan rekabet üze
rine fiyat on kuruşa kadar düşmüştür. 

İki gün evvel bir kasap etin kilosunu 
sekiz kuruşa sattığı gibi müterilerden 
bir kilo et alana bir kilo patlıcan ile bir 
kilo da domates hediye etmiJtir. 

Rekabet devam ederse üstelik kö· 
mür, tuz da verileceği ve bu suretle 
Mersinlilerin bedavaya yemek temin e· 
decekleri tahmin edilebilir 1. 

Madridi bombarılıman cdccekZerini bildirmiş olan ispanya ~keri tay. 
............. nm-tnnPM 1ıir 1:nc:ı 

ve Orada bulunan bütün tayyareleri 
tahrip ey'lemittir. , . 

Jaenden gelen ve hükumete sadık bu 
lunan bir madenci işçi kolu Kordu civa• 
nnda muharebe etmektedir. 

As:rerJ bombardıman 

Barcelone 23 (A.A.) - Barcelone
dan hareket etmiş olan tayyareler, Sara• 
gossedaki asileri bombardıman etmiştir. 
Kışla.tların üzerine 70 bomba atılmış ve 

büyük hasarlar ika edilmiştir. Asiler tü• 
fek ve mitralyözlerle mukabelede bulun• 

muşlarsa da bütün tayyareler hiçbir ha 
sara uğramaksızın üssülharckelerine 
dönmüşlerdir. 

B'r tayyare muharebesi daha 

Cebelüttarık 23 (A.A.) - Hükılmc· 

tin deniz tayyareleri dün öğleden son• 
ra Limeayı bombardıman etmişlerdir. 
Asilerin elinde bulunan deniz tayyarele
ri de süratle yetişerek mitralyözlerle 
hükumet tayyarelerine karşı bir hava 
muharebesi açmışlardır. Hiç bir tayyare 
düşmemiştir. 

rnecnmı 'iinrüde) 
istifa ettiği bildirile,{ ispanya 

RQ.§vekili Jo::c Jiralıl 

Adisababaya taarruz 
Şayiaları gene çıktı 
Fakat ltalyanlar bu haberin de 

doğru olmadığı iddiasında 

Ra.Sey~m . .; 

Londra 22 - Mısırın Adisababa 

konsolosluğundan Mısır hükumetine 

gelen bir habere göre mühim kuvvetleri 

ihtiva eden Habeş çeteleri muhtelif 

kollar üzerinden Adisababaya yürümek

tedirler. Harrar ve Cicigadaki İtalyan 

kuvvetlerile Adisababa arasında her 

türlü irtibat kesilmiştir .. 

Adisababa üzerine yürüyen kollardan 

en mühimmi Ras Seyyumun idaresi 
altındadır. 

Adlsababaya taarruz edlldl 

i..onöra ~& - Ôon \laki;..aÜa i'.iıın 

Hariciye nezaretine gelen haperlere na• 

zaran Habeş kuvvetleri Adisababaya 

(Devamı 4. üncüde) . . 
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Çanakkalede 
halkın sevinci 

HABER - Alişam Poıtaır 

Olimpiyatlar 
• • 
ıçın 

Berllne bir muharrl· 
rfmizi gönderiyoruz 

Z - ı936 23TEMM~ 

Te grafhane, tebrik te!graflarını 
yetiştirebilmek için güçlük 

· çekiyor yavru 
Koca bir ehir halkının. ~arı~. Çanakkale, 22 - Çanakkale 

muharebelerinde büyük yaralıklar 

göstermi§ olan Musa çavuş namına 
E~ineye bir abide dikilece!.ctir. 

ce Belediye tarafından şereflerine 
bir ziyafet verilmittir. Talebe ile 
beraber dört doçent de gelzr.işlir 

Şehre yeniden ağır toplar \'e 

motörlü kıtalar gelmekte ve h~!h 
tarafından heyecanla karşılanm::.lc 
tadır. Boğazın her iki tarafı da 
kuvvetlerimiz tarafından tama. 

men i~gal altına alınmıştır. 

.,..._~ ........ ,,,_-ç~ .. ~-·~·-....,,,_ sev d ı g ı bl 
çocuk oıd Bozcaadaya giren askerler, ada 

daki halkın candan tezahüratile 

knrşı lanmıılardır. 

Çanakkale telgrafhanesi halka 

gelen tebrik telgraflarını yetiştire. 

bilmek için çok güçlük çekmekte. 
dir. 

Sabahleyin 100 kitilik bir heyet 

Maydosa oradan da Mehmet çavuş 
abidesine gitmiılerdir. 

Talebe Blrll§I kafllesl Burada yapılan merasimden son 

Çanakkale 22 - Milli Türk Ta. rn İngiliz ve Frar.sız mezarlıkları· 
lehe Birliğine mensup 130 kitilik na gidilerek çelenk!er konulmuş. 
bir kafile buraya gelmiıtir. Bu ge- tur. 

Montrödeki heyetimiz 
yarın geliyor 

Ttlt1c heyeti Montröden hareket e~ 
miştir. Heyetin ayın 24 Unde (yann) 
btanbula varma~ı muhtemeldir. Harici" 
ye vekilimiz ve heyetin diğer zası bura· 
da merasimle karşılanacaktır. 

Tevfik Rüşü Aras 1sanbulda konfC" 
rans hakkında Atatürke malQmat ver" 
dikten sonra Ankaraya gidecek, muka· 
vclenin imzalanmış nüshasını Kamutaya 
verilmek lizere Başvekalete takdim ede
cektir. 

emrivaki karşısında bırakmaktan çekin• 
miştir. Türkiyenin gösterdiği bu dü· 
rüstlük muhalif tezlere rağmen anlaş • 
mayı ~ok kolaylaştırmıştır.,, 

Populaire gazetesi de vaziyeti şöyle 
hüUisa ediyor: 

"Tabii ve meşru bir şekilde yapılan 
Tiirk talebi karşısında hiçbir itiraz du" 
yutmamıştır. Müşkülat Rus - İngiliz 
mücadelesinde idi. Pol Bonkurun mesa· 
isi muvaffakiyeti kolaylaştınnııtır. Mü
him olan şey itilafın istisnasız imzasın· 
dadır.,, 

izzet Muhiddin Apa1~ 

Spor havadisler:ne ve yazılarına 

daima layık olduğu ehemmiyeti ver. 
miş eılan gazetemiz, olimpiyadları ya. 
kındaıı takib için, HABER'in spor is. 
tihbaratı ve yazı işleri sefi Jzzet Mu. 
hiddin Apakı Berline göndermeğ~ ka. 
rar 

0 

vermiştir. Arkadaşımız yarın 
Berline hareket edecek, olimpiy.1dla. 
ra dair havadis ve intibaları oradan 
HABER okuyucularına muntaz1ıman 
yetiştirecektir. , 

Sporcularımız Berllnde 
Berlin 23 (Radyo ile) - OliınpL 

yadlara iştirak edecek olan Türk 
sporcularından mürekkep ilk kafile 
bu sabah saat 8 de buraya gelmiş ve 
bilytik tezahüratla karşılanmıştır. Is. 
tasyonda TUrkçe ve Almanca nutuk. 
lar irad edilmiştir. 

Layiha. Kamutayda mil7.akerc edilir. 
kcn Ba§vekille Hariciye vekili birer nu· 
tuk söyliyeceklerdir. 

Sovyet gazeteleri de Boğazlann tah'" • 
Hariciye Yek31ellnln 

tefekkUrU 
l"\Uıuuu "'"' \.t\.K.J - ı~iUl\.ıyc: 'YCltlr 

Ana ve baba bir polisin re/al:atindcma1ıkemeye 9öfiirilliJrkt' 
kimine büyük ehemmiyet vermektedir- D ı nar 1 ı Mehmet 
ler Bütün gazeteler başmakalelerini 
"""'" 'Olnsıa e-ı..u .. ıı· ....... __ • ___ ·-·-- QC: f:orwtm..,:mclca 

!etinden: 
Boğazlar konf eransmm muvaEfaki9 

:,•etle neticelenmesinden dolayı memlc
l:etimizin her köşesinden ve memleket 

tiya yazmış olduğu bir başmakaJede bu Cf L d l l 
karan alkışlamaktadır. Bu gazeteye m OD os e 
göre Boğazlann kapanması, emperyalist güreşecek 
gayelere Karadenizin kapanması demek 

dışından, Hariciye vekAletine gCSnderi- tir. Almanların bu işte gösterdikleri bü· 

len ve yüce milleimizin sevinç duygula· yük asabiyet ve hoşnutsuzluk Türkiye· arasında yapılacak maçın tarihi 
nnı gösteren binlerce telgraflar ayrı yi kendisine ra. medememiş olmasından 

Atinadan gelen haberlere göre 

Cim Londos ile Dinarlı Mehmet 

k1ı 26 temmuz olarak tesbit ~dilmictir. ayn cevap vermek maddeten im nnsız miitevellittir. ır 

olduğundan Hariciye Vekil vekili Şük. Bütün Atina merakla bugünü 
rU Saracoğlu, teşekkürlerini iblağma İzvestiya yazısını: "Beynelmilel kol" b ki k h f b 

Jektif emniyet teşkilatının dostları, e eme te ve er tara ta u güre§ 
Anadolu ajansını tavsit eylemiştir. mevzuu konuşulmaktadır. 

Montröde mühim bir meydan muharc-
Stovadlnovlç R. Arası Gazel ) b ·çı"n ıu··t ) 1 

teprlk etti besi kazanmışlardır.,, cümlesile bitir- e er u maç ı un ar 
mektedir. tah&iı etmekte ve her iki güreşçi. 

Montr<S 22 (A.A.) - Boğazlar mu· İtalyan matbuatı umumiyetle Mno• nin §İmdiye kadar yaptıkları güreş 
kavelesinin imzası münasebetile Yugos· 1 • ld ki t" el • 

trö konferansının neticesini memnuni'" erı ve a ı arı ne ıc erı yaz. lavya Baıvekili M. Stoyadinovirten Ha· k d l 
:r yetsizlikle karşılamaktadırlar. Bunlar ma ta ır ar. 

riciye vekilimize çok hararetli tebrik ----------------
telgrafı gelmiş ve Dr. Tevfik Rüştil A• italyanlar tarafından imzalanan eski Bo 
;ras dost memleketin BaşvekHine ayni ğazlar mukavelesinin tekrar İtalyan 

hararetle samimt teşekkürlerini telgraf imzası olmadan değiştirilemiyeceği ka· 
la blldirmi§tir. naatindedir1er. Ayrıca Japonlarla Bul" 

Deniz mUste,arı geldl garlann da bazı hukuki ihtiraz kayıtlan 
ileri sürmü!! olduklarını ilnve etmekte-

M'ontrö konferansına iştirak etmiş <lirler. 
bulunan Milli Müdafaa vekaleti deniz ----------------
müste§an Sait dün şehrimize gelmiştir. 

TUrklye. Fransa paktı Trakyada köyler için 
Roma, 22 - İtalyan gazetelerine gö" Si nema Ve radyo 

re Türkiye yakında Fransa ile, İngiltere Edirne 22 (A.A.) - Trakya köyleri 
de Sovyet Rusya ile ittifak mahiyetinde için Berlinden getirilmiş olan sinema 
paktlar aktedecektir. Bu paktlar i~in ve projeksiyon makinelerinin ilk tecril· 
eyliilde konferanslar toplanacaktır. heleri çok muvaffak olmuştur. Bunlar 

Bundan başka İtalyan gazeteleri in· hem alır ve hem verir makinelerdir.Türk 
giltcrenin eski siyasetini değiştirmiş ol· kültür hareketlerini yaymak için bir 
duğunu da tebarüz ettirmektedirler. yerden bir yere taşımak, köylüleri toplı" 

yarak göstermek kolay olacaktır. ı o§:szların tahkimi karfısında 
ocnebl matbualln mUtaıeaları C. H. Partisinin temelli kültür işle-

rinde kullanılacak olan akümlfttörlü rad-
Atinada çıkan Etnos gazetesi diyor 

l:i: yolatdan elli tanesi de büyük köyleı 

"Montrö konferansının neticeseinden 
r.::cmnun olmalıyız. Bu konferans Tür• 

l:iye gibi taahhütlerine riayet eden dev-

için ısmarlanmıştır. Bu radyo akümla" 
törleri en az 1 S gün idare edecek ve bO'-

§alınca en yakın elektrik merkezinden 
doldurulacaktır. 

}etlerin haklı taleplerinin tatmin edile-1---------------
c. Jinı isbat etmiştir. Bu itibHla Yuna. 

ni!ıtana ait Limni ve Somariak adalan· 
nın da tahkim edileceğini ümit edebili• 
riz.,. 

Franaız gazetelerinden Temps şu 
mütalealarr ileri sürüyor: 

"Ankara hilk<lmeti muahedelerin ruh 
ve manasını bozar bir tarzda devletleri 

Vunanfstanda lk 1 

Londrad3 üçler 
konferansı 

Bugün jçllmalarına 
haşlıyor 

Londra 22 (A.A.) - Dışişleri bakan· 
lığı, Almanya ve İtalya maslahatgüzar· 
tarını perşembe günü Londraya topla· 
nacak olan üçler konferansından haber· 
d::rr etmiş ve kendilerine tebliğin metni• 
ni vermiştir. Bu hadise, Roma ve Berli· 
nin müzakereler safahatından haberdar 
tutulacağı hissini teyit eylemektedir. 

.... -· 

Nevyorktan yazılıyor: 

Boston şehrinin en kibar yeri olnn 
"Bak Bay,, mahallesinde bir apartıma. 

mn geçenlerde kapı zili acı acı çaldı. 
Gerçi kapıya zil, çalınmak için tıkıl. 

mıştır ama, bu çalışın neticeleri zile 
parmağını basmış olanın beklediğin. 

den c1aha çok uzaklara gitti. 

Zile aynı apartımanda olan Mad. 
mazel Lara Uhayt Ue Madmazel J..oln 
Şannon koştular. İkisi de beraber ya 
şamakta olan zengin kızlardır. Kapı. 

yı açtllar, fakat dışarda kimseyi gö 

remediler. Yalnız merdivenlerinin 

UstU>:ıe beyaz ketenden bir bohça bıra 

kılmı§tl. İçinde de bağıran bir y:ıvru 1 

Kızlar köşe başında bekliycn nolisi 

çağırdılar. Bohca açıld• İçinden çok 
sevimli bir çocuk çıktı. Bohçaya iğ. 

nelenmiş küçük bir kfı.ğıd parçasında 
şu yazı okunuyordu: 

"Böyle yapmak~11 çok acı dııyuyo. 
rıwı. Fakat ba.şlw fiirlü lıareket ede. 

mczdim. ll!ecbıırıım.,, 

Kağıdın arka tar:ıfmda da çocuğun 

adı "Küçük Denis,. diye yazılı idi. 
Pc;lis çocuğu §"hir rast!lhanı>sine 

teslim etti. Orarla onu Met olduğu U 
zere yıkayıp bcsledıler. Faknt işiu tu 

haf tarafı şurada idi ki, çocuk k·"ndi 
sine ı,e yapılırsa yapılmn hep s.rıtı. 

yor, hiç ağlamıyordu. 

Çok geçmeden bu güzel huyu ::!ola 
yısile hastahanede doktor asistan. 

hasta bakıcı , hatla baş doktor ona 

gönülden bağfa.nd•ıar Doktorla.· kü 

çük Denisi en mükPmmcl r;ocuk tipi 
olarak tarif etmrğe başladılar. 

lş gazf"'t elcrin ağzına düştü. Gih 

geçmiyordu ki büyiik gnzetelcr onun 

resmini ilk sı;yıfalartna basıyorl 1r ve 

şakacı huyıma da·r yeni yeni hiki\ye. 

ler yazıyorlardı. Küçük Df"'ois az za 

manda bUtUn Boston şehrinin sf'vgi 
lisi oldu. 

Onu kendilerin~ evladhk edirırr.ck 

istiyen binlerce kişi çıktı. Hastahane 

telefon memur~si her gün küçük Llenis 

bakında malfımat eoranlara karşılık 

vermekltm 1.l~uu AIM}•J',..,,.-

lamaz oldu. .ı6 
e'~I" 

Bu esnada da pl\lisJcr, tsll 
ketmış olan anayı arnın'.llt 
geçmemişlerdi. Kunaaı.-t~sf' 
klğır\ parçasının UstUnde 

··t!.111 diye bir imza vardı BU 11 
doğum evlerinin kayıdtatJll oJJ' 
Son zamanlarda doğurınıJŞ şdl 
lar arasında Marı n·ostJl 
yoktu. ~~ 

Çocuk bir gün birdenbire~ 
d 1 ··t .. ıı Uıı ı. Doktor arın bu u \~ 

... se 
beş para etmedi. Şehrt 

gece uyurken öldü. 9ıı 
• ssb Boston ahalisi ertesı .901ı;ı 

tı sofrasında bu acı ha' ırt 
,,•c:;l 

lerde okudu ••e bir çok .-ı .. 
ten ağladılar. 

. ~ııı 
Aradan bir kaç gün f ~~,ıı 

Mnn Kostanm ölii r,ocuk ~:ıı_,ı 
ruşturmalara girişrııi!? o 11ıı r 
rend.. Tahkikat biraz 19 ~~ 
tildi. 22 yaşında Bckiı!'ı.ı 11ıY 
Mari Kostanın bu çocııS \-c 

~ urıu 
doğum evinde doğurdugl di)·e ~ , 
adını Madam Jorı Msrşıı ,ıııt· 

tirdiğini meydana <:Jk~ciil: r 
kim Ma.dmazel Mari de ı: 
anası olduğunu itirr.ıf ettı 11 ' 

,.ırrı ( 
Kı?.m Barboza adlı ri • 

bir delikanlı ile se ·ıiştik c tıiltil 
·u ,•e ı• 

damır· cebi rlelık oldu;::" dlfı 
retine rağmer. iş bulaıll~,.~1Jd1 

tlirlü evlenemedi ki ~ri ~r ce r 
orUJJ ııll 

Kn ğcbe kaldığııı 1 g 11cı, 1' ı1 
dan r.e yapacağını c:aşır~ j~iJl \ 
da ki ~aya kadar gi,.Jı:>n1; tı:ııııı::iJI 
cile çalışmıştır. Çünl:~ !{rııd"' 
assıp bir ihtiyardıı. \ e 
halde evden kovar. t~ J'I 

,.ı.ır 
Son dakikada elde ıı ocıığıl ~ 

hastahaneye vererek <: J<Jfl ~ 
d yJ e~ doğurmuş ,.e evin f'~ ~tıll 

den !"·.rindeki ~yzcsıııe 

nesilt-" ayrılmıştı. ıır ,.,,r ,, _, 
r-,..,.. •• :;..._. .. ... -1~,,•~C·· h f 
"r'•"'U.fı\,U&lA ,...,.,,. .. ••""'• c JI 

. sen .ııı~ mazel Mari Kosta. bır e 1,. '• 
· scfl j4t.I' 

likan!ı Barboza da bır dilfll 
~ rıı c 

de gE>çirmeğc mahkU 
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~ q,·· .. 
ı~m:_ 
elifıaA ~~OlQ)~mn~ 
liğj \'rıı Suzen'i ilk önce, 

es· ~nas d llıde 0 .. dın a bir mektep 
aOr ·• 

L· lrı~h\lr .uın ve dinledim. 
il' •e:rred' artistleri bile ekseri
~ııı.:ı- l§te isinılerile cisimle. 
t' \lll.~t 1 ı>eJt1- a.nıadığı halde uh. 

"llı\'ve.u. ' r-
0 RÜ~·· 1 <>lan bu genç 

le,,. . u diğer . . 
(tıletj seyırcıler ve 

j( . afı~~ olduğu gibi benim 
lıh~- "'arı T ~ını sı ınınedi. Öyle 

sonr d 
' 1fatile a an bir meslekta. 
e1: Razete .. 1 h ıHı b~ı sutun arın da 
atırlad,:Yınca kendisini der-

olaho1_ Ve zek" • il· -~ da. h .. asının tahrıri 
1 etııı ... • . er gun sütun sütun 

~tnı l~L 
a «Kayla takip et-

l.ln ltıaJ 
e] h· tale)e · d 

ır dirilik rın. e her §eyden 
'J&.ııcı) ' hır kuvvet var. 

11 bir h arda hile nadir ra.st-
llıt\' aınasi ruh M 

tı.ıt o} ı eliha Avni 
~ha ·· an kadınlık rikkatin
~ L 

0llsafh 
UOiı:na aya geçmiş, fakat 

. ttııç tn tnış, öldürmemi, ..• 
itle~· eslektaıı.1 b' .. . · 
, •in teıki .. :ı- , ır gun ıçtı-
, lialkcvı' . l~tçılığında gör. 

bir 
8 

~tının şubelerinde 
'ılı &.nııın· 1 

'Yet, 1\1 •1Yet e çalışıyor ... 
~.. elıha A . b. h. ll Uraiis·· vnıye ır ı· 

.~rı en unde rastladrın. 
ııC\ı rnu'Vaffak olduğu işte 
li Ve \' • , 
~ aıtıd ıı erıınsız !kısımdır. 

. ' alide ~d~h Suphi, Mahmut 
'tıder 1 •• 'P, Şevket Süreyya 

l't11 • ıtı.ırs .. d 
d 

1 taJti ! u a amlarmm bol 
t .. l> eri l 

• ' O)') Yo ~tur. Genç ne-
d,l e 811.nır ,__! • 
of "e ibr rrn ıu, bu kıymetlı 
ıı·'r~. f\.1 l$ası·hın belli başlı sahi-

lt:d e ı a A . 
~ e tltg • vnı vardrr. 

b"I ' '~irıj erıya hatipJil~ denince 
~ah 1 \ııa.t . , 
d '1• •• ı ar , a tıtrcte bir takım 
I ~llb· cı \.ı~~rnın:k gelir. Halkın 
'!;!ılıltet ~k ıçın guya önce-

) ' ... ıı. edır. b' 
~ıtlıtr ' "eı:ik 1"' ır mevzu hazır-
ıııİıı 1~ Cul'tı ~h"'r bulmaea ihtiynç 

•~ "\IJ,." 
1 :-..r:ı Perisı' k" ··d oııa "gına b ursu c. 

~~)r ~01\ınu behemehal iğilecek, 
~~ı"P "Perde . Utunu gelişi güzel 

J~ın..._ sı2: \' • 
~ ab ... ~k hn .. c ayarsız bır ses 

)tt, ·· \ıt da l .. kanını verecektir. 
~ 0ııc tur8 ·• . ~eden b· uye çıkan şahsi-
~t· l>~lıı.rı ~§eyler ezberlemiş. 

tar 1nlel'erıı e~eleyc mekeleye 
~tl'h. crı de hafakanlar 
~~d ı a ~ . 
~ elerı ."ıti hüt·· . 

bj'J rıı, rı:· . un Jestlerini, ses 
e e..._. l.tnılderin · ı .. .. · · tl .. Qlf h. ı rursu ıçın 

~iU e l'ıı.Inı2: b: ır hatiptir. Fakat 
'~ .\aıı eh u 2:evahirden ibaret 
tı: • tı "1ntniy t)' . 
~ll ~.. l2:ııtıd e ısı, genç sa-
~ liı-r an n k 
t,' S0 ıı ~Ub l . esre adar bü. 
'ltJ. il ıı e erın· b 

"'hı.. eftctt'ı ... , 1 enimsemis-
•ıı L E;ı '.B· ~ 

ı ı_ ~tıtlrt ır Ses,, isimli 
ı~ ~ta. d •nca g" .. 

~ lq]~ ayan . 0 rursünüz lti, 
1 'F'- ~t§ an ıktısadi tezleri 
ıti~t\I R'İbi D'· ısında heyecan} .. 

t l t>llç ttı a mu. 
lnt ıua.fattn evzuları muvnffo . 

';ı. ltıe ak nır 
~Cilt~ aeıe bund rına ermiştir 
" ~. L doğan h adır: Beşer di. 
'\ı.. '11~· er 
• ,,. ~ il.Ye, fıL §ey, nasıl ma-
t\I t\r)>,. ttra . b' 

ıı., ~ ~· .. .,.u ol h gı 1 her nevi 
~~ )~~bet nı: iliyorna, aynı su. 

• lth 11
d12: barj;l'Uudur. Bir isti-'>. e Prop ""11.lt er edil aganda söz. 

bL 11 t tneıneı·d· 
~· ~t't eni1 l 1 ır. Sahala. 
'4L' hu 0 an l\w • 

~· "'tte 8hi.itij ıvtelıha Avni 
~~het f l>eJt ıtıu~t enginleştirdiği 
'I~' ~~ ~tıde haç olduğumuz 
~~~. e ae11 em sanatkarı-
~d ıı ~ l ç nesiller . . 

'ıtt· e, &() o ihı .. ıçın mu-
trjı... ~ ıQ u <>Yana 
~'ille~ Yleınek Yaca.ktır. 

\t!~ de" e, Sok hinı' çok inkişaf 
,>et~ ... e~ bir• b nıet sarfolun. 
't ı..;:""'•e a·· ~u edir O . . 

"li)'iil_ 0 2: ed'b · nun ıcın 
'q{f.:: 1 esi · -

·'(l, nın kıymeti 
\ 

HABER - ~~am Poıtasl 

suzcuıara göre Şirkef.i Hayriye 
Buz yüz paraya 

satılamaz! o· Bko!laz:çt halk.ına faybdas~ıolmamtak ::rtlyle t 
Çilnkil bayilere üç ır ısım 1 e ucre - 1 

.kuruşa mal oluyor } • • d b J İİ 
Belediyenin bütün hüsnü niyet ve er 1 n 1 a a ucu z a l 

gayretlerine rağmen buz fiyatlarında· 
ki ihtikarın önüne geçilememiş daha Şirketi Hayriye. halkın Boğaza 

karşı ragbetini arttırmak i~in bugün. 
doğrusu kilosunun yüz paraya satrlma· 
sı temin olunamamıştır. Çünkü buz kil bilet ücretleri ilzcrinden yüzde 50 

daha tenzilatlı yeni biletler ihdas et. 
satanların iddiasına göre bugünkü va· mi§tir. Bu biletler her gün sabahları 
ziyete bir ihtikar adı vermeğe imkan köprüden 6,20 ve 7,10 da Boğaza ha. 
yoktur. reket eden postalara mahsus olacak, 

Karaağaçtaki buz fabrikasında bu· fakat biletlerin dönilş kısmı akşam. 
zun kalıbı 57 kuruşa satrlmaktadır. Be- ları ter postada gcc:ecektir. 
her kalrp bayilerin eline gelinceye ka• Ayrıca cumartesi ve pazar gUnleri 
dar S-7,5 kuru~ masraf yapılmakta, köprüden kalkan postalnr için yüzde 
yani asgari 62 kuruşa mal olmaktadır. elli tenzilatlı bilet verilecek \'C bi.l bi
Bir buz kalıbı ZS kilodur. Eğer böylece Ictler pazartesi günü öğleye kadar mu. 
satılsa 62,5 kuruş getirebilir. Halbuki teber olacaktır. 
beher kalıp asgari z-3 kilo da fire ver- Şirketi Hayriye ilk bahardacberi 
mektedir. Şu hesaba göre buzun kilosu muhtelif vesilelerle bilet i.icretlerini 
satıcıya üç kuruşa mal olmaktadır. işte ucuziatmaktadır. Fakat bütün bunlar 

gerek Boğaz halkı. gerek Boğazı zi. 
yaretP. gidenleri ml!mnun etmemekte
dir. Çünkü b!ınlar<lan istifade için 
büyük müşkülata katlanmak tazım 

gelmektedir. Son tenzi::at da bu ne. 
videnclir. 

Boğaza gezmeğc gidenlerın Ar:ado 
lu sahiline gidecekse sabahın 6,20 sin. 
de, Ruo.eli sahili re gidccclrPe 7, 1 O da 
Köprüde bulunması lstanbul gibi 
geni; bir şehir için pek çok mü~kül
dür. Bundan yalnız Boyazda çalışan 
bir itısım amele ve memurlar istifade 
edebilecektir. Asıl Boğazi'i halkı için 
ise bu yeni tenzilatın hi' bir faydası 
yoktur. Onlar gene eski şekilde bilet 
parası ödiyeceklerdir . 

~~b~~n~d~~~~b~wbrb~ --.-.---.-.-----------------------
zun kilosunu yüz paradan satmak imka· Gumruk an bar- Nafıa Veli ili Fılyosa 
mru bulamamaktadırlar. gitti 

Fakat buzcu bunu halka bu şekilde larının devri Nafia Vekili Ali Çetinkaya, berabc· 
anlatmaktansa. rastgele kestiği parçala- O •• rinde Devlet demiryolları umum müdü' 
n tutturabildiğine satmaktadır. Umruk Başmüdil rU rü Ali Rıza ile bir fen heyeti olduğu 

bu iş içi o An karaya halde dört ,gün sürecek bir teftiş seya-

Bartın vapuru 
Arnavutköyde 

Karaya oturdu 
Dün ak~am saat yedide aldığı 

birçok yolcularla Karadenize git
mek üzere Galata rıhtımından kal
kan Deniz yolları idaresinin Bar· 
tın vapuru Arnavutköy önlerinden 
geçerken dümen ezinciri tutmamıf, 
vapur akıntıya kapılarak Arnavut 
KOY aıouu l.Juı ....... _ .1 ... bı. .. :ı-····'l; 

burada karaya oturmuıtur. 
Kaza üzerine Deniz ticaret mü. 

dürlüğünden bir fen heyeti hemen 

kaza yerine gelmif, tetkikler yap. 
mı§, bozulan zincir tamir edildik
ten sonra vapur oturduğu yerden 
kurtularak yoluna devam etmiştir. 

Yedi kilo esrar 
Zabıtaca bir 
arabacıda 

meydana çıkarıldı 
Kadıköyde Kurbağalı civarında 

l Iürriyet sokağında oturan arabacı 

Cevadın esrar sattığı haber alın. 

mış üzerinde araştırma yapılmıı, 

bir 'ey bulunatr.amıştır. 

Arabasının oturma yerinin altı 

&ranmıf, yedi kilo esrar bulunmuş. 
tur. Cevat yakalanmıf, esrarlar 
müsadere edilmiştir. 

An1'ara telslz 
istasyonu 

NJfia vekaletinin Ankarada büyük 
bir telsiz istasyonu kurmak üzere ko·ı 
misyonlar teşkil ettiğini ve çalışmlara 
başlanıldığrnr evvelce yazmıştık. İstas· · 
yonun teknik kISTmlar iizerinde uğra• 

şan komisyon bu husustaki raporunu 
hazırlayarak vekalete vermiştir. 

gldiyor hatine çıkmıştır. 
Ali Çetinkaya Filyos - Çatalağzı -Gümrük Başmüdürü Mustafa Nuri 

ve Liman Umum Müdür muavini Hamit Zonguldak kısmındaki yol ve tunelleri 
tetkik edecektir. 

Saraç bu akşam Ankaraya gidecekler"' 

d i r. Bu seyahatler gümrük ambarları· 

nın Liman idaresine devri işile alaka· 
dardır. Şimdiye kadar ambarlann dev-

rine ait bir talimatname hazırlanmış, 

fakat devirden sonraki müşterek idare 
ve kontrol şekli üzerinde anlaşılamamı§ 
tı. Nihayet bu şekil için hazırlanan pro· 
je üzerinde de tam bir mutabakat hasıl 
-1 ...... .,.,,r Ru .,ı.._"' hazır@oan nroiefl~ 
Ankaraya götürülmektedir. 

Ambarların devrine başlanma tarihi 
ise henüz maıam değildir. Mevcut tali· 
matnameye nazaran bu tadh İktisat ve 
Gümrükler vekaletlerince tesbit edile
cek ve İstanbul giimrüklerine bildirile• 
cektir. 

Gümrük Başmüdürü Mustafa Nuri· 
nin Ankaraya gidişi sebeplerinden biri• 
ni de bir kısım petrolların mazot namı 
altında gümrükten geçirildiğinden §üp• 
he edilmesi üzerine gümrük kimyahane
sindeki nümuneler üzerinde yapılmakta 
olan tetkikler teşkil etmektedir. Bu tet 
kiklerin müsbet bir netice vermediği 

anlaşılmaktadır. 
-~~---~----
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Oüncoin .S..ı~ı 
19,34 

~ 2,57 12,20 16,lS 10,34 21,30 2,39 
alo 7,25 4,46 8,43 12,00 l ,53 7,05 

furlıro 

UEÇEN SE!'lı'E BUG'ON 1'"E 01.DU 'l 
Japonların Habc~lcrlc gizil bir lttUnk ak

tetUkleri söylenmektedir. 
fü\ğlthnnedc C'fkan bir yang'lnda 32 ev ha• 

rnp olm~tur. 

---------------------
KCÇCJK 
HABERLER 
• Japonyadan bir firma Japonyada 

teslim §artile memleketimizden mühim 
miktarda tiftik almağa hazır olduğunu 
bildirmiş ve Ticaret odasından fiyat is• 
temiştir. Oda bu hususta tiftik tacirleri· 
le temastadır. 

• Türkofis Belediye Turizm şubesi 
ve Turing klüp tarafndan hazırlanmış 

olan İstanbul afişlerini dünyanın her 
tarafrndaki şubeleri vasıtasile yayma· 
ğa karar vermiştir. Afişler ofise veril• 
mektedir. 

• Umumi harpten evvel şehrimizden 
o vakitki imparatorluk hudutlarının en 
uzak yerlerine kadar Türk itriyatr gi" 

derdi. Sonradan durmuş olan bu ihracat 
şimdi yeniden başlamaktadır. Bilhassa 
Suriye ve Filistindcn Tiirk kokuları ta· 
lep edilmektedir. 

• Son üç ay içinde İstanbulda 7922 
mülhakatta 862 köpek öldürülmüştür. 

• Çocukları kurtarma yurdunun 
kampı bu sene Heybeliadada açılacak· 
tır. Kamp bir ay sürecektir. 

"' Temmuzun yirmisinde biten Türk 
- Yugoslav ticaret anlaşmasının müd• 
deti üç ay daha uzatılmışttr. 

"' Belediye Almanyadan altı tane çöp 
kamyonu gctirtmİ§tir. Beheri dokuz bin 
liraya alınan bu kamyonlarda çöpleri 
alıp boşaltacak otomatik tesisat vardır. 

* önümüzdeki hafta zarfında iki İn
giliz vapurilc 1500 İngiliz seyyahı ge-
lecektir. 

'°' Yugoslavyadan İzmirc 70 ailelik 
bir muhacir kafilesi gelmiş. Çeşmeye 

yerleşmiştir. 

• Bükreş elçimiz Hamclullah Suphi 
dün mezunen şehrimize gelmiştir. 

• Lozan günii 24 temmuzda kutlula
nacaktır. Bu münasebetle yarın üniver
sitede merasim yapılacak ve Cumhurı
yet abidesine çelenk konacaktır. 

'3 

~~I~ 
--ro>-li:ii~~ya···-b D z n " -

te!Q)ırDk <e~nvcır 
l'ıutıts Nadi yazıyor: 
Beşeriyet müphP,m v~ korkulu va

ziye:krden nefret ~rlerck '3ulha hadim 
me§r't davalara adeta meclübiyet gös
teren çok açık bir temayülle tebarilr. 
etmeğe başlamıştır. Bunun en açık 
misalini Boğazlar meselesi teşkil et. 
ti. ~ulhun ra~tgele ihlaline insan.ığın 

\'ic<lanı m uarızdır. Büten A wupı:ı Bo.. 
ğazlanmızm tahkir 1ine <·andan muva.. 
fakalinde sulhun muhafaza~ma itina 
ve ihtimamı seliınılamış oluyor. Bu 
kuv';ttli bir cerey:>.:ıdır. Arkası.:loan 

Akdcnizin emniyetı'l'li istıyoruz. ve <la. 
ha a!'kasından kar9.Jarda ve daha baş.. 
ka denizlerde daha ileri sulh idea ile
rini. 

B•ı hakikati anlamak için Boğaz. 

!ar meselesinde Türkiye talebinin §ek
len ve esasen meşruiyetini tanımakta 

birbirlerile müsaba!~a eden bütün dün. 
ya m&tbuatmı bir parçacık dikkatle o
kumak kafidir. Filhakika bütün dün
ya matbuatı Boğazların tahkimi etra
fında destanlar terennüm ediyor. Bu 

Türkiyeye itimadın çok açık bir ifa... 
desi olduğu kadar - velcvki kuvvete 

istim:dla olsun - mlistekar ve devam
lı bir sulha iştiyakm mutantan bir 
ilamdır. 

Bütiin dostlarımızı lemin eder-iz ki 
Türkiye Boğazların tahkimi sonucu 
olarak dahi onların doğru gördükleri 
sulhç,•J memleket \"e milet olacaktır. 

"* O rr<dJ lYl\'cSlo 
t'Q> avıra~a 
!Fil lYı ır m et R 

Bugiüı1;ii Son Postada FJrcii.,ıcııd 

Ekrem Talıt ya::ıyor: 

Çelikten bir da~ gibi, başında ku
mandanı, kıt'a sokaktan gc,iyor. 

Çivili kunduralar, granit kald.rım. 
ıarın üzerinde bir siliıh qakırtısını an. 
dırıy0r. 

Başlar dik, göğüsler kabarık. ı:ıya~~ 
lar dinç. Neferler, Tfük ncferJeri 
yurdun kapılarında vazife a:mağ::ı gi
diyorlar. 

Yol kenarlarına ~izilr11iş bir yığın 
halk, gözlerinde, gönliller!nin 1) an. 
daki temiz heyecaınmı, iftihar duygu. 

tarını aksettiren samimi bakışların bu 
koç yiğitleri seyrediyor . 

Yürüyen bir lat'a, memleketin, 
milletin yüceliğini, kudretini , satve. 
tini temsil eden bir semboldCr. 

Halbuki o seyirci ka!abahğın için. 
de, h;ç bir elin başa doğru yilkselip 
de, şapka çıkarmak jestini yaptığını 
görmedim. 

Bu halk Jfikayt mı?. OC'ğil ! O ba. 
kışl;ı da göstcriyC'r ki gönüller coş_ 
kundur. O hürmelkaraı:ıe duru~ is.. 

bat ediyor ki göğü~Jer iftiharla dolu. 
dur. 

0 halde?. Şapkalar niçin ı:ıkmı. 

yor?. 

B1.t bir görgüsfüJük, bilmem~Jik 

eseridir: başka şey değil. 

Halka qğrelmcli, anlatmah\ ıı ki 
her hüyük şeye se'lam verilir. Ve ge. 

rek ordu, gerek bayrak, bir mil:<>tin 
\"arhğından en ileri. en ilstün, en nıuh
tercm şeylerdir. 

Cumuriyel r~jinıini idrak eylediği. 
miz'..lrnberi, bellediğimiz iyi adetlerin, 
alıştığımız güzel şeyinin arasında bu 
kusurumuz bazan çok fena sırıtıyor. 

Hürmeti yalnız kalbinde duymak 
kafi değildir. Onu .. ıe gi)ne karr~1 mut~ 
laka !zh;o.r ctmeliyız. 

Bahusus ordum 1z \'1! bayrağımız 

me,·zuu bahsolunca. 

~§il lltltttıllftllll'*lllnıtttı'-"11 ıııı ! ırı ı uıu ı nı 1111111111 nıınııı111111111ııııra 

Samimi 
Rıırsadan Mmıck.şc imzasilc alılı!iımı;; mokfııpta de. 

niyor ki: 
"G aydanberi, benimle evlenmeyi vadeden, !'akat 

yaşça benden biraz daha kilçük olan bir adamla alaka
darım. 

Bana, evlenmeden evvel kendisinin olmaklrğım için 
ısrar ediyordu. Benim bu teklifini reddetmem üzerine 
benden ayrıldı. ne Y.apmalıY.1Jll ?,, / 

değilmiş 
Cevabımı;;: 

Yapılacak hiç bir §ey yoktur. Bu adamm ~!zi terke 

dip gitmesi size kar§ı ldssiyatının Jiamimi clmadığını 

ispata kafidir. Eğer hakikaten s;izi almak fH:rinrl ~ ol. 

Haber gazetesinde 
neşredilen Fausta 
romanları tO kuruş 
mukabilinde clltlen
meğe başlamıştır. 
Vakıt kUtüphane-

saydı red cevabınız onu bilakis memnun ederdi. Ken. Sine getirllm~st. 
dinizi acı bir sukutu hayalden ve ilerde fena bir şekil. uıııııımııııııııuııııııııı11ııuıııııııııııııııı ııtlül'lı'bru 11.,.,_ 
d t k d·ı kte k t eh- · · t b ·• ed bu· · · 11111 .... r-~ e er e ı me n ur ar gmız ıçın e rı"' e ırsınız. 
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koml•tes· hu··kuAmetı• varan kadın Parlste muhakeme edlldl 

CUrmfl sabit olduğu 
Yazın nasıl yeıJJ 

ele geçirdi halde beraet etti 1 yemelidir? 
T h ~ am sı ahtli bir halde kalmak isti• mak suretile hazınl b' 

(Baş tarafı 1 incide) 

Madrit 23 (A.A.) - Hükfunet dün 
saat 19 da radyo ile bir tebliğ neşretmiş 
tir. Bu tebliğde hükumetin memnuni· 
yete şayan haberler almakta olduğu 
hükQmetin otoritesi altında bulunan 
şehirlerde sükun hüküm sürmekte, ~si" 
lerin ellerinde bulunan şehirlerde ise a· 
narşi hükümferma olmakta bulunduğu
beyan edilmektedir. 

Tebliğin sonunda asilerin büsbüttün 
ümitlerinin kesilmiş olduğu ilave olun• 
maktadır. 

MUsademeler 
Barselon, 23 (A.A.) - Halkçı ceP

he gönllllülerinden mürekkep bir ordu 
kamyonlarla Saragosa yürümektedir. 

Alicant'daki hükOmete sadık kuv
vetler asilerden Almarzayı is!irdad et. 
mişlerdir. 

Asiler, Badajozu ele geçirmişlerdir. 
Dolaşan bir §ayiaya göre, fı'siler, Ce. 
belUttank limanında hükflınetin bir 
torpito muhribini bombardıman et
mişler ve hasara u$ratmışlardır. 

Amerika bir gemi gönderiyor 
Vaşington, 23 (A..A.) - .Akdenizdc 

bulunmakta olan Ekster adasındaki 
'Amerikan gemisine lspanynyı teri. 

} etmek arzusunda bulunan Amerikalı-
ları almak üzere Barselona gi .. rnesi 
için emir verilmişt•r. 

Asiler Madrlt Uzerlna yUrUyor 
Londra, 22 (A.A.) - Röyter ajan. 

sının öğrendiğine göre Uç asi ordu, 
bütün Madrid üzerine yUrümektc.dir. 
bunlardan birisi Pampelumcden, di-

ğer ikisi de Algesiras ve Kadik~ten 
gelmektedir. .Asiler, yalnız şimalde 
taraftar kazanmaktadırlar. Cenubda 
vaziyette kararsızlık vardır Kırk beş 

eyaletten ondan fazlası asilerin eline 
geçmiştir. Bu ey3.Jetler Valladolid, 
Saragosse, Tolede, Huesca, Vittoria, 

Burgos, Segovia, Cordo, Cordou, ve 
Sevilledir. 

Asiler Madrıdl alacaklar mı 7 
Londra, 22 - ispanya hükfımeti

nin San Scbastiyen ifgali ilan edildiği 
bir sırada, asiler de hükfün.ete sadık 

Uç harb gemisini Kadizi bombardıman 
ederken batırdıklıc-mı bildirmcktE>dir. 

G<;lcn haberlere göre General Mol
lonua idaresi altındaki asi kuvvetleri 

Madride 45 mil yaklaşmışlardır. Mad
ridda musademeler cereyan etmekte.. 
dir. 

Liman idaresinde 
açığa çıkarılan 

memurlar 
iktisat Vekaletine müracaata 

karar verdiler 
İstanbul liman idaresinin yeni 

kadr.runı tatbik ~;ı_.;s, J..... a .... ,:ı .. 
elliden fazla memur açıkta bıra

kılmı§tır. Açıkta kalanların ekseri. 

sini, liman ıirketinj.n kurulduğu 

günden beri çalıtanlar teşkil etmek 
tcdir. 

Açığa çıkarılanları en ziyade 
müteessir eden hadise, yerlerine 

Batı vilayetleri
mizi ziyaret 
ÜçUncU umomt 

müfettiş beyanatta 
bulundu 

Erzurum 22 (A.A.) - U~üncü umu
m! müfettiş Tahsin Uzer, muhabirimize 
§U beyanatta bulunmuştur: 

" - Muhtelif meslek ve sanata men• 
iup batı gen' münevverlerini doğu diya
yarını ziyarete davet ettim. Memleket 

için bilhassa genç evlatlarımız için çok 
hayırlı, faydalı ve isabetli olan bu ııeya" 

hate her meslekten muan:en bir nisbet 

dahilinde yüzer ki§ilik irfan kafilesinin 
birer ay fasıla ile gelmelerini alakadar 
lardan rica ettim. 

Seyahatin ko1aylıkla, şenlikle, istifa• 
deli olarak geçmesi içit?- Ankarada, İs-. - --tanbulda bir komitenin teşkilini ve bu 

komite ile müfettişlik arasında zaman 

yeni memurlann alınmasıdır. 
Çı.'h.rnan .ı·ın:auuı'hu .1c:ııı xaaru 

tatbikatından İktısat vekaletinin 

haberdar bulunmadığı dütüncesile 

bakanlığa bat vurmutlardır. 

Memurlar diğer taraftn Büyük 

Millet Meclisine de müracaat etmi

ye kara vermişlerdir. 

Sıcaklar 
artıyor 

Son günlerde hava çok sıcak 

geçmektedir. Dün azami hararet 

29,7 dereceyi bulmuttur. 

Bu hafta zarfında en sıcak gün 

ise pazar günü idi. O gün hararet 

30,5 dereceye çıkmıştı. Bu senenin 

en ııcak günü de pazar günü olmu§ 
tur. 

Havaların bundan sonra daha 

sıcak olması beklenebilir. Geçen 

sene olması ayında hararetin 36 

derecey çıktığı olmu§tu. 

Sıcakların fazla olmasından İS· 

tifade edenler limonatacı, dondur

macı ve ıerbetçilerle plaj 1ahiple
ridir. 

\•e mekan tayin ederek bilmuhabere bir ---------------

program tesbitini hükumeti merkeziye

den diledim. Kültüral te§ekküllerden 

ayrı yrı müracaatlar, telgraflar geliyor. 
Bu yolda milnferit müracaatların netice 

vermiyeceği düşünccsile doğuya gete· 
cck gençlerimizin bu komite ve Partiye 

mütacaatlarını isabetli gördüğümü alii· 
kadarlara arzcderim . ., 

......................................... _.,._ .............. . . . . . . . . . . . 
HABER ~ . 

lstanbulun en cok satılan ha·~ 
kiki akıam gazel~sidir. ilanla ·! 
rmı HABER'e verenler kare-~ 
deri~~ . _ j 

&... ..................................................... . 

Festivalde Çamlıca 
eğlencesi de 
yapılacak 

Belediye festival komitesi, çalışma" 

lanna devam etmektedir. Çmlıcayı gü"' 

zelleştirme cemiyeti komiteye müracaat 

ederek 30 ağustos-pazar günU Çamlıca· 

da bir kır eğlencesi, geceleyin de bir kır 

balosu tertip edileceğini bildirmiştir. 

Zafer bayramının da ayni tarihe isa· 

bet etmesi dolayısile o gün ve o gece bü• 

ün Çamlıca donanacak ve bir çok eğlen

celi müsabakalar tertip edilecek, festi va 

le iştirak edecek Balkan heyetleri milli 
oyunlar oynayacaklardır. 

yorsak yazın yemeğimizin tarzını azı- Sabah kahvaltısı çdk 
bir cık değiştirmeliyiz. Çünkü yaz ayların· Taze meyve, rafadan çıf 

da vücut, kışın olduğundan daha az dilim ekmek, bir kadeb 
1 mahrukata muhtaçtır. İyi muvazeneleş- kahve ile azıcık da reçeda ;> 

tirilmi§ bir gıda sisteminde yağlarla kahvaltıdır. Sıcak ha\'a ~ 
proteinler bütün yiyeceğin üçte birini, kahvaltılarla fazla yorıı:ıa 
geriye kalan üçte ikiyi de Karbohidrat• değildir. ~ 
lar teşkil etmelidir. öğle yemeklerinde ttıl 

Bu tuhaf tabirlerin anlatılması belki kadar az et, bol bol ye~ fJ_ 
de güç gelebilir. Fakat muhtelif gıda dan da bol meyve iyi b~r ~ 
gruplarında yapılan en b~sit tasnifler- beraber, en muvafıkı b~t f 
dir. peynir yahut ekrnek.Y'~ f( ./ 

Proteinler vücut yapan malzemedir; ğimiz şekersiz biskÜ\fl a1' ~ 
bunlar iş dolayısile aşınan nesiçleri ta• dir. Tamamile yağsı 01 

mir ve büyümeğe yardım eden gıda· shhi gıdadır. . · 
!ardır. İşte bunun için bunlar yaşını ba" Akşam yemeği ise •Y1'.f.1 
şını almış insanlardan ziyade çocuklara olmalıdır. Hele kırkını eti' 
lazımdır. k !11 r fazla şişmanlar a şa ~ 

Yeni Madam Verbecke 
Protein esas itibarile Nitrojenli cisim kıise yoğurt, yahut bit t~tfl 

lerdir. En çok protein ihtiva eden gıda- ile geçiştirmeli ve yatıı~dir it 
lar hayvan, ku• ve balık etlerinin ya;;• b d k v k .. ·,.,ıxıeb :s 6 ar a sogu sut l:s 

sız kısımlarıdır. Yumurta, süt ve peynir ayran da olibilir. -~ Pari&ten yazJıyor: 
Umumi harpte Belçikadan ln

giltereye hicretle orada yerle§mİ§ 
bir kadınının ilci defa evlenmi§ bu. 

ler de esas itibarile proteinli gıdalardır. 
Gıdamızdaki yağlar, yemeklerimizi 

pişirdiğimiz bütün nebati ve hayvani 
yağlardır. Karbohidrat adı da ni§asta ve 
şeker ihtiva eden bütün gıdalara verilir. 
Bunlar un, pirinç, tapyoka, reçel, hamur 
işleri vesairedir. 

lunması, başka birisine varmak 

için ilk kocayı unutmasına mani 

olamaınııtır. Fakat Paris mahke. 

mesi her nedense bu kadının kar. 

ma kantık atk hikayesini duyduk. 

Haznn esnasında bütün nişastalar ~e
kere tahvil edilir ve vücudun kullana· 
madığı kısımlar yağ olarak depo edilir. 

tan sonra iki kocaya birden var- Eğer şişmanlıktan ıstırap çekiyorsanız 
mak §ikayetini ret ve kadına bera.' fazla miktarda karbohidrat istihlak et-
at kararı vermiıtir. mekte olduğunuzu unutmayınız. 

L'ondradan gönderilen imzasız Bu Uç gıda grupu doğru nisbetlerde 
alındığı zaman insanın beslenme tarzı 

bir mektup bundan on ıekiz sene iyi muvazeneleştirilmiş demektir. Yaı· 
evvel iki Belçikalının orada kıyı- ruz muvazeneli bir gıda almak için sa
lan nikahını hatırlabııı§ ve kadmı dece böyle davranmak kafi değildir; 
batında bir niki.h varken ikinci bir düşünülmesi lazım olan başka amiller 
kocaya varmakla itham ehni§ti. de vardır; fakat mevzu burada münaka• 

ı ' p · dd d h şa edilemiyecek kadar uzun ve büyük§ın anste tea ü ü zevcat ma . 
k • k d tür .• 
emesıne a ar gitmesine aebep • • • 

..a_ '- -'-...--· Sıcak havalarda, güç ve kuvvetin 
Kadm daha bir çocuk iken harp muhafazası ııart olmakla beraber, gıda· 

münaaebetile, babası ile birlikte lanrnızdan ayni miktarda hararet almak 
Belçikadan Almanyaya ıürülmüş- ihtiyacında değiliz. Gıda hararetin baş

lıca kaynağıdır. Hararet ve enerji veren 
tü. 1918 de Alman topraklarında 

gıda maddelerine "mahrukat gıdaları,, 
kendisi gibi sürgün olan Timmer- denmektedir. 

mann adlı birisile evlenmi!ti. Bu mahrukat gıdaları yağlar ve kar· 
Sonra kan koca lngiltereye kaç. bohidratlardır.Fakat gıdanın vücutta yan 

mağa muvaffak olmu§lar ve kadın masma proteinlerin büyük yardımı do
Almanyada kıyı]mıf olan medeni kunduğundan bunlann da yağlar gibi 

nikahı büsbütün perçimlenıek üze. 
miktarları azaltrlmasr lazımdır. 

İşte bunun için sıcak havalarda gı· 
re Londrada dini bir nikah için de dalar hem miktar itibarile hem de yağ 
ısrar ebnişti. ve protein bakımından eksiltilmelidir. 

Karı koca L'ondrada sekiz ıene Bol bol alınan meşrup tere yardım 
birlikte yafamışlar ve dünyaya iki eder, ter ise tebahhur dolayısile vücudu 
çocuklan gelmiştir. serinletir. Kat'i bir surette "ya, .. olan 

gıdalar kuru olmağa müstait yemekler" 
işte bu kadar süren bir evlilik- den !iok daha iyidir. 

ten sonradır ki kadın evini terkede İçecek bahsine gelince nefsinizi ata 
rek Parise kaçmıştır. Burada Ver- buz gibi soğuk su ve şerbetlerden mah· 
becke adlı bir Belçikalı ile tanıta· rum etmeğe hiçbir sebep yoktur, Hatta 

Adisabab8 

taarruz, 
/ı 

( Ba§ to"°1ı, 
taarruz etmişlerdir. Taftil 
ğildir. .,, 

ltalyanrn tele~, 
Roma, 23 - Milsteınl ~ 

disababa civarında ınulıJ!' ~ 
ettiğine dair devran ecl~ 
zip etmektedir. Nazır t ol 
yesine devam edilmekte .,}', 
meyanda İtalyan kara 4/ 

. ot-.:J Seyyum ıle Ras Kassa JV'. 
.. ferit 

yalarına mensup mun ,ıs 

lerine tesadüf etmiş ol~# 
bulunduğunu bununla ~ 
·--:···•in m"'""'"',,...;,,,,t 
J:8ylorn:s .. :~ ~ 

Atatilf.ı 
(Baş t'! lı' 

AtatUrk Başvekili uğıl'Ji! 
·!<lcıır 

törle Floryaya gitmı "' 
ji1 ~ 

Ecnebi erçtrerlnlf1 ,,jll 
• 1.,Ter> 

Hariciye Vekalttı etti 
racoğlu dün PerapnJııS rı)rt 
liz, ltalyan ve R()l11S. 

kabul etmi§tir. 

Meclis Rersı ne ,1ıl 
Vekili de 911 . ıtİ 

Büyük Millet :Mecli5\·e~~ 
halik Renda ile Adl!Y~.ıtti1 ~ 
riciye V ckaleti ve kıh ~ır') 
dün c.kşamki trenle }.. İ 
lerdir. 11• 

Müdafaa Ve~111. ~~ 
'T '•ı')I ,.IJ 

Milli Müdafaa ' c~ tJ"" 
bu sabahki ~renle ~~ 
ze gelmiştir. ı' rak birleımişler ve tam sekiz yıl da mümkün oduğu kadar fazla içmek tav- .ır1 

bu adamla yapmıılardır. siyeye ıayandır. Ancak, terli zamanlar· Top merı•· 
Bu ıekiz senelik metreslik haya. da içmemeğe dikkat etmelidir. e~ 

trndan sonra ikinci i.tıkı ile Beledi. Sıcak havada ispirtolu içkiler kullan· e r•ıt•ı rl< ıı" 
mamak daha iyidir. Pek tiryaki olanlar P" 

ye dairesine giderek nikahlarını mutlaka akşamın serinliğini bekleme· lnfllAk oıdıh 
kıydırmıtlardır. Ve bunun Üzerine Jidir. Soğuk arpa suyunda fazla zarar dl 
Timmermann'nın arkadatlantara. yoktur. En iyisi meyve ıuruplandır. kırıl 1 

··b··rd'' .11
1 

fmdan yazılmı§ olduğu anla§ılan Bunlar susuzluğu giderirler. Kadıköyde Mu ıı tıJ'':°J 
ihbar mektubu mahkemeye gönde. Birdenbire değil azar azar içmek şar- da 20 numaralı ev-de~ -~ 
'l • · tile buzlu sular hiç zarar vermezler. k Jl1 b•f . t' 

n mıttır. gıçlık yapan E re d ~1 J,il,it' 
Sıcak çay hararet keser, ve teri tahrik 11, 

Dava çok garip bir inkitaf yolu eder. Binaenaleyh çay da tavsiye edilir. vel denizden çık~r get' 1 
takip etmittir. Mahkeme Alman Harareti defetmek için içilecek şey- misini hurda halı~ te~~. 

k .. t d k 1918 d" · d ··-el< 11 V ma amabna muracaa e ere ler, yemek aralarında alınmalıdır. Ye· un evm e erı~ ifı ~ 

de kıyılan nikah vesikalarının bi- mek zamanında içilen fazla su, mide if- birdenbire infilak etJl'f f1 
t • · · t · f kat Al razatım sulandırmak ve lokmalan iyice k 1 1 - 1111 ' rer sure mı ıı emı§ a man ıol 0 u parça aı .... - J 

h k bö b ik d 
çiğnenmeden boğazdan aşağı yuvarla" r 

Ü meti ··yte ir veı a gön er· yaralanmıtbr. ~ 1~ meği kati bir surette reddetmiıtir. bir ıuç bulamamıttır. Ağır yaralı olası ~ıdıf 
Halbuki Framada yalnız medeni Bunun üzerine iki defa evlenme. pafa ha1tahanesi11e 
nikahlar muteberdir. Gerçi Londra ği kolayca unutabilen kadın mah- elf 
da kıyılan dini nikahı isbat edebi- kemeden 2 numaralı kocasının ko· lnglllz kebffJ:ıf'I 
l'."'·~ vesika kolaylıkla geıirtilehi:j 1unda olduğu ha1d~ güler~~ çık- mubteıne}._!! .. ~ 
lırdı. Fakat Fransız mahkemesıı mıttır. Yalnız hakım kendısıne §U ~,.. s .... .,, 
böyle bir vesikayı muteber sayma. öğüdü vemıi§tİr: J Lo~dra, 23 -:-"(ine g6tc;'-

I . . lomatik muhabı ~11bJ 1,tt mı§lır. Zaten kadın da ne Alman - Mcd~:-r. .!=: =~~!:: ~~~~·ı 1• tr· .., -:.ıııÜ• ır. "'ıı" •t 
ıc .... ımon ~ a.. te "" ısv 

ne de lngiliz nikahına ciddi bir za sımsıkı sarılmanızı ve 0111 ko- ceklerdir. Aynı ga~ ill dO 
mahiyet atfetmemiş olduğunu söy- layca unutmamanızı tavsiye ede- akip başvekil Baldvırı 
lemittir. Jüri heyeti bu davada hiç rim. ceğini yazmaktadır.,, 
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1-tikaye için 
ı. nıevzu 

)a tltfi Gak . P%tıiı.. ~ınar, gazetelerden kesip/ tikte11 sonra kendi kendinder. memnun 
"illin gı cına t h d saruaı ye avadisleri defte- oldu. Hemen masanın başına ~eçe-
~l'lı:vordu. ~~nı ~bırsızlıkla çevirip rck hikayeyi yazdı. Bir iki gün sonra 
b· karasının UZcl hır entrika bulmak. da en büyük gazet·~ye sattı ve yeni 
~t ta.inanı ;u kadnr çorak ol:iuğu mevzular bulmak için bunu büsbütün 
b· ha:vat had' ç ha~ır1amıyordu. Haki. unuttu. 

1
1hnek Unı·d.ıseıerınden bir ilham ala. 
al't.... ı ıle bü ··k 
"""1 habr . ~u defterin sayıf a. tu.... e Çevırıyordu 

ta ı.ı.ı Gak . 
bıta hik· pınar cinayet romanları. 

ad:ı.... ayelcri 
1 ~dı. p Yazmakla geçinen bir 

1atını bUsb·~':11nkları defterin sayıfa. 
adı. ~"~ UtUn hızla çevirmeğe baş. 

Cek ~ "'ada y .. b· . ·lldar ın uz tane hikfLyeye yete. 
"ltisi ona alzeme vardı. Fakat hiç 
~·e"etrıiyorden Ufak bir başlangıcı bile 
~il llıUdhi u .. "Hfılfı esrarı çöziilemi. 
~f.\ya g:

1
: 1r cinnyet,, başlıklı bir 

~ Ott<ıda. h'ı . . B~~lığm altında: 
bıtıı trıilııkü_ ıç bır •p ucu olmadığı için 
l'atıla ~ Z 'Vazi'!lctte 1·almt-c;ıt1r n .. · w ~ 

lan au l>ek goze Çarpıyordu 
d gı~ otın de cesaret ver!ci bir baş. 
e'lanı ett·~akla beraber okumağa 

"V ı. 
~ ç cıylık 

ıı ~ trı 817:ı bir araştırmaya rağ. 
to7. • <ı.rt tarih· 
11 

'<l!Jıııaaı. uıdc Beyoğlu Tamtam 
aıı 1Jıaa ~ apartımcumıda ölü bulu. 

~lııl§tırn ıkgö~ün katilleri buluna. 
ı:: to~ . ay ihsanın başına küçil1• 

to1~- kla vurulara'· ··ıa·· ··ıa- w .. oh ···«<ö ,. o uru ugu 
~1(. 91>ı y 1.. 91l elb anır,aşında bulwımuş 

d .. lutt1·.,.:ctc hatırlardadır.,, 
0{,'l' "'-'tl .• "u &ittik gozleri satırlardan aşağı 

fQ 1'ııııuı çe ınerakı da canlandı: 

J ıı 51..q~'w:trı-ış bir aktör olan Bay lh. 
ethı "· "ld .. v • 

~"film· ~ğü sıralarda "/stanbulıtn 
~ Yece ını çeviriyordu. En son S 
~1~111> Yarısı görillmüştü. Gece a
Ye,.·ııc do .. ldan çıkarak Beyoğlu cad-

ı Wt. _ _?ru. Yiiri" .. t ·• K · fiil ""fl<l'• tmtt§ ıı. 1mse onun 
~~ 6yıe1'~ü~ü görmemişti. Erte.on 
<!ıı 1(-r ~ U.stü oturduğu apartımanın 
:":·~taıa:O~mıda,, sobanın 1ıanıhrr'IH.., 
e'l(ıı~ ~p · bulun1u . ..Anartıman ci
~ ~yı· 11,etı kım~elerin göründii
bi tır. o'Yecck hiç bir §ahid çıkma. 

I' 1 '· ldüri:Jd" •. ,,"'(Safir uylı gec0 uktöre hiç 
~ Poz~ de gclmcmi§tir. 

ııa~ tCl9m~ Yaptığı bütün ara§tırma-
01<t 'l>ı<ınaa 1hsanın o gece yarısı a
lla it§," <ın~ çı1,ınca nereye gitmi§ 
41ct,,Qlı>l(ın lamamı§tır. .Apartwıan. 
• 1.1,..~ Ptı1'1nak . 1 . . h . ''"w >ı lce,l<i· . ız arının epsı ya 

l Yeııi>ıdi tauıin, yahud da aşçı~ 
~~- . l lfj t.,, 
-qllıı b· bıuı.hırı k 
~&.tt ır .it o uduktnn sonra def 
f~ltı ~ :au ~nara bırakarak sırt üstü 
dlia .. 1Vi bir nay~ttPn kısa bir hikaye 
lled llııctu. il entrıka çıkarılabileceğini 

~? caba bu cinayetin sebebi 

~~11 ~1tanç1ı~ . ' 
ha.Jd 1 aklın 1Yi bir sebep olabile-
t~e bir Ço~ ~etirdi. Aktörün her 
~l'l;_taıııar dUımuınları olmalı idi· 
~•'((le" ' Uf k ' ~~ dere a tefek roller ycıpan 

l.: abilirtede aktörler, onu pekala 
ı.. tllfi-11 erı:ıı. 
~ l'l'ı .,e bu k 
du~e~clatıa ·adarı yeterdi. Şimdi 
lıı~a. lltn bir çıknııyacak biçimdt'l öl. 
ldi .. Yenin asıiolunu bulmak gerekti. 

!' zor olan tarııf ı da bu 
b._ .ı.rn 
""'1 ~ l'arıın 
~tull a.ııarak b.~a:ıt hiç kıpırdamakSI. 
~e~11t: ktinıeıe u~~n düşüncesini bunun 

li ·~niyette n .. rrdi. Sonra da yüzü 
\>a.._, ~r bu" RUldu'· 
"'Qı YUk . 

t<lh Sahn ~ıld,zın bir do be.:ızerı 
b:'' lf aı e dırekt·· ·· 
;~ " etıerin. oru ışıkları, fo_ 
1t.ı buo§u bo 1 teabit ederken yıldız. 
h..... c u b şuna Y ı . . 
.~·-~r-ı enZ<?rler· oru maması ıçın 
~~ erın ha 1 kullanırlardı. Bu 
t...,_ ara zan ''eri .. ""P~ttı §aıma ' .J erını aldrlrları 

l:{·tna bellıc'd.cak derecede, tıpkı 
llar-1:ı:1tn.yes1n· ıkte, i vardı. 

"'\U· ın entr·k 
~ • 

1 asmı kısa~ ta. 
hır- k~raı.ı.ca. 
~ ~il~ gı Yild tna erı oıa • 7ın tıpkı tıpkısına 

Salıı:ıt • Caktı. B '--
~ lı}{ "' ıgı ad u ucnzer, na. 

•l, lteıı ~uYlnakt:•"la sonsuz bir kıs. 
'ı 1• d1J3inin b dır Yıldızlann de-
~ ti~~ g_eld~ ~?ııyu~ ~.arayı kazan. 
~ l'ine ki gını duşunüyor. Bu. 

l:ıttı anda lllsenın göremiyeceği 
e:ı .. • 4.d Yıldızı ... 1~a. atrıı öıa·· n apartımanma 
~llC!t" ltç1ktı. g Urdü. Karımhki:a dı. 
~~ ~efendini h~t a""ada da bir çok ki

t" 11.lar &.. •• ırtatabılecek gibi bir 1(... t>Ol'\ind • 
"l;l btıtUn u. 

bu teferıiiatı tesbit eL 

.. • • 
Aradan bir hafta geçITlcmişti ki 

darbe indi: Bu, gazeteden bir mek
tub ~eklinde geldi. Ahmet San adlı 

bir aktörün gazete ve Lütfi aleyhinde 
bir iftira davası açtığı bildiriliyordu. 
Bu zatin sinema kumpanyasında mak. 
tul yıldızın benzeri olarak roller yap. 
tığı da ayrıca yazılmıştı. 

Bunun üzerine Lütfi, hiç farkına 
varmaksızın hikay.~de çoktı:mdır tanı

dığı Ahmet Sanı olriuğu gibi canlan. 
dırdığını anladı. 1~ çok kötü idi. He
men fırladığı gib; avukatına koştu. 

Avukatın yazıhane~ine g ıren delikanlı 

tanınmıyacak kadar üzüntiilü ve rasa
lı bir udam halini almıştı. 

Avukat hal hatır sor<!uktan sonra: 
- Sana nasıl bır hizmette bu!una-

biliriın? • 
Diye sorunca; 
- Nasıl anlatayım bilmem? Öyle 

bir belaya çattım ki! 
DE.dikten sonra meseleyi kısaca an. 

!attı. Avukatın dinledikçe yüzü cid. 
dileşU. Sözü sonuna kadar dinll'di: 

- Lütficiğim, bundan kurtulr.:nnın 
çaresini göremiyorum. 

Lütfi hikaye yazmakta olduğı! ga. 
zete ile ve kendi avukatile daha bir 
kaç defalar görüştü, fakat hepsi fay. 
da sız. 

• • • 
Mahkemenin olacağı gün lüzumsuz 

bir yavaşlıkla yaklaşıyordu. • Lütfi 
netice kendi mahkumiyetile bitse bile, 
mes~lenin bir an evvel lınlledilmesini 
bUUtn varlığile diliyordu. O giln mah
keme ye ~u.uıt!K uzere naoıaıı yuKu. 
şundan aşağı inerken fena halde özü
lüyordu. Gözlerini kaldırımlara dik
mia. Hiç bir tarafı görmiyerek yürü. 
yordu. Kolundan birisi yakaladı: 

- Hey iki gözüm bu re dalgın. 
hk? Gene br polis hikayesi mi tusar. 
lryo.:dun ?. 

Lütfi başını kald!rmca karşısında 
polis ikinci şubeden ~ok sevdiği tahar. 
ri komiserini gördü \'e: 

- Keşke hiç tasarlryamaz olaydım. 
Dedi. Komiser bunun sebebini anlıya. 
mamıştı. 

- Böyle nereye gidiyordun? 
- Ceza mahkemelerine! 
- Ya, demek ki artık hikayderi. 

nin mevzularını oralardan eJıyorsun? 
- Evet, hem de kendim muhake. 

me olunmak şartile. 

- Deme canım! Ne yaptın ki? 
- İftira ettim. 
Komiserin de cıını sıkılmıştı: 
- Buna çok mt:teessir oldum doğ. 

rusu. Bana bak; meseleyi bana :mla. 
tncak kadar vaktin vardır elbette. Bi. 
li~mez, bir de bake.rsın ki sana kıiçUk 
bır faydam dokunabilir. Hfydi ı:nüdi. 
riyetP. kadar çıkalım da orada rahat 
raha'. konuşuruz. 

Ltitfi, komiserin odasına rahatça 
oturunca, mevzu aramak için nasıl 
hareket etmiş olduğunu ve hikavc·sine 
nasıl bir entrika tertip ettiğini bııştan 
başa anlatmağa koyuldu. Komiser 
sanki kendi kendine söylen; 1 gibi: 

- '1\ıhjlf değil mi, bu cinayetin 
tahkikatını baştan başa ben yapmış. 
tım. Sen anlatmana devam et. 

?ıyordu .. Lütfi sonuna kadar söy. 
ledi ve komısere jöndü. Komiserin 
s~ylenen bütün sözleri anlamamı'} gi. 
bı davranması Liltfiy; şaşnttı. k<ırşı
smdaki polis memuru ayağa f ırl:tyın. 
ca Liitfi de ona: 

- Hey bana b&ksana. 
Derken, komiser sözün alt y<ınını 

dinlemedi bile: 
- Bana müsaade et, sen buradan 

dışarıya yolu biliyorsun değil mi? Biz 
sonra da görilşebilıriz. Şimdi çok i§im 
var. Sakın cesaretini kaybetme. 

Sôzlerile çıkıp g ".tti ve odnda arka. 
sındıın kapıyı çarptığı kabının akisle. 
rile Lütfiyi yalnız başına bıraktı. 

Muharrir, bu m.ıameleden oldukça 

,. · --Q - AlCşam Poıtaır o 

Yazan: 

Niqazi Ahmet 
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Erzur 
sene evvel bugün 

kongresi to andı 
364 sene evvel bugün 

T u n u s z a p t e d-i 1 d i 
Muhasarada 10.000 düşman telef oldu. Ali 
Paşa meşhur Halkulvad kales·ni otuz yerden 

lağam koyarak havaya uçurdu 
Türkiye karanlık ve korkunç bulut· 

ların altında.. Türk evladı, bitip tü· 
kenmiyen rztırablardan bitkin bir hal· 
de.. Fakat karanlık semasında kendisi· 
ne yol gösterecek birini a::ryor, bir ses 
bekliyor: 

- Haydi, kurtuluş günü geldi. Hep 
birden yurdumuzu çiğniyen kirli ayak· 
lan kıralım. 

Diyecek bir ses. Bu ses. 
Bundan tam 17 sene evvel bugün. 
23 temmuz 1919 da yurdun uzak 

bir köşesinden dalgalanarak her Tür 
kün kalbine aktı. 

Mustafa Kemal, Erzurumdan §öyle 
diyordu: 

- Milli hudut içinde vatan bir kül· 
dür. Onun muhtelif k!Slmları birbi
rinden ayrılmaz. Millet müttehiden 

kendisini müdafaa edecektir. Manda 
ve himaye kabul edemeyiz. 

Erzurum kongresi "Şarki Anadolu 
Müdafaai hukuk Cemiyeti,, adım aldı. 

Ve bir "temsil heyeti,, seçilerek dağıl· 
dı. Burada hazırlanan beyanname 
memleketin her tarafına duyuruldu. 
Bütün ecnebi memleketlerine de birer 
sureti gönderildi. 

Türk milleti, kanını emen ve ken· 
disini satmak stıyenlerden başka biri· 
sinin bulunduğunu duyduğu gün, asil 

kanı damarlarını yakmağa başladı. O 
günden sonra yurdunu çiğnemek isti· 
yenleri ezmek için önü alınmaz bir hırs 
duydu. Kendisini kurtarmak istiyen, 
asil kanını şahlandrranı aradı. Buldu ve 
hızını "Ne manda, ne himaye kabul e
demeyiz.,, sözünü yerine getirdikten 
sonra aldı. 

• .y. • 

Tarihin ne garip cilveleri vardır. 

AKSAM,..POSTASI 
iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu"; lstanbul 214 

, Telgrar aaresı: ıstanbuı HABER 
Yazı ışıerı telofonı.t ı 238i2 

' idare ve ııan .':' : 2.ıs;o 

, ABONE ŞARTLARI 

Sen•lrk 
6 avlık 
3 aylık 

t avıık 

TürH11• F.tnebı 
t400 Kr. 2700 Kr. 
7301 .. 1450 .. 
400'.. 000 .. 
t50_ .. _ 300." 

Salubi ve Neşrı9al Müdürü: 

Hasan Rasim Us .. -
{. f:!!ısıldığı l/l!r (YAKIT) matbaası 

kızarak eldivenlerilc şapkasrnı aldığı 
gibi dışarıya çıktı; Babıali yokuşun. 
dan aşağıya, mahk~melere doğru in. 
meğe ba§ladı. 

Avukat Bay Ritat onu ikinci ceza 
mahkemesinin kapısında karşıladı. 
Lütfinin elini yakalayıp da şevk ve 
sevinçle hızlı hızlı sallarken, gülmek. 
ten ağzı kulaklarına varıyordu: 

- Lütfi seni tebrik ederim. Bu fev. 
kalade oldu doğrusu! 

Lütfi şaşa. knlmıstı: 
- Ne demek istiyorsunuz? Ahmet 

Tunusun Şartken tarafından tahrip e· 
dildiğini okumu§tunuz. Bugün de ge· 
ne Tunustan bahsedeceğiz. 

Molay Hasan, Dünyaları imrendiren 

zevk ve safasında iken oğlu Hamid ta
rafından gözleri oyuldu. Tahtından 

indirildi. 

Hamid, babasının yerine tahta ge
çince bir gün Tunusun İspanyollar e
line geçtiğini gördü. O, İspanyolların 

kendisini tahtta oturtmakta devam ede
ceklerini umuyordu. Fakat bütün mü
racaatları faydasız kaldı. Kanlan ve 
çocuklarile iki kadırgaya konarak Na
poliye getirildi. 

Kılıç Ali paşa, 268 kadırga ve çek
tirme ile on beş mavunadan mUrettep 
donanma ile Afrika sahiline yelken aç· 
tığı için herkes memnundu. Büyük bir 
intikam alınacaktı. 

Yemen fatihi Sinan paşa kumanda
sındaki yedi bin yeniçeri, yedi bin si
pahi, altı bin Suriye neferi ve diğer 
kuvvetlerle kırk bin kişilik bir ordu 
Tunus kumsallarına çıktı. 

Bu ordunun şehre girmesi çok kolay 
oldu. Üç gün üç gece yağma edildi. 
Sinan paşa bu iş bittikten sonra Tunus 
..... Tr:ıhluo bcyleıbeykri Haydar ve 

Mustafa paşaları me~hur Halkuh'ad'm 
muhasarasına memur etti. 

Beylerbeylerin muhasaraya başladık· 
ları tarih 23 temmuz 1574 yılıdır. 

Yani bundan 364 sene evvel bugün• 
Kale tam otuz üç gün sıkıştmldık• 

tan sonra zaptedildi. İki yüz top, otuz 
üç bayrak galiblerin eline geçti. Ku· 
mandan Don Piyetro ile Tunus hidivi 
Mehmet iki bin kişi ile esir edildiler. 

:Muhasara esnasında on beş bin kişi te• 
lef olmuştu. Sinan paşa İspanyolların 
bir daha buralara gelme ümidlerini mah .. 
vetmek için Halkulvad kalesini havay;ı 
uçurdu. 

Katip Çelebi bu hadiseyi şöyle an .. 
!atıyor: 

"Bir metin hisan aağir idi ki kırk üç 
sencdenberi İspanya ol hisar istihkamı· 
na sayederdi. Umumen mağnb yaka· 

ımı anınla teshir mümkündür der idi.. 
Gerçi metanettc naziri yoktu, üıkin ib. 
kasının zaran mukan-er deyu ittifak 

olunmakla otuz yerden kaleler altına la• 
ğım atılıp içi tahliye ve donanma gemi· 
leri alarga kılındıktan sonra ateş veri· 
lip zelzele ve saytü sada ile bir nnd.a 
kale eczası havaya peran olup ol ma.. 
halde binadan eser luı.'lnutclt.,, 

• M. Tokatlıyan Oteli 
TARABVA 

25 temmuz cumartesi akfamı Danslı yemek esnasında 
BUkref operasından Bariton : 

Bay ROBERT SHiL TON 
Piyanoda: 

Bayan ERiKA VOSKO 
OlduOu halde, Zengin eserlerlnl tagennt edccekt'r. 

• • • 1 °1 
.... ~~ • ~; ı Not : l\llasalarımzı evvelden tutunuz. l&ilalRlll•• 
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~m Meşhur ve halis gazozunu · 
illi tecrübe ed"niz m 
~~~~Nefaset ve temizlik itibarile bütün gazozların fevkindedir. Halis şeker ve lff 
~m meyve suyundan imal edilir. Her yerde ısrarla arayınız. m .... . . 
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DAKİK.ZARİF 

SAGL'\M 

İSVİÇRE 

MAMULATI 
HEn l'EnoE ANArıHız 

FİATI UCUZ 

VE 

il 
- ~ J! 
T-ıı~ 

1 .~ı 
T lC-

ı ı· 

San davasından va.z mı geçli? -------------------------------

-Hayır, dava kendiliğinden d:.iştü. Moda Ba yo arı 
Şimdi İhsanı öldilrmek suçile onu 

/ngilizccdcn nakleden: 
Ahmet Ekrem 

tevkif ettiler!. 
Bu sene fevkalAde. Duhuliye - 10 .. kuruş 



L- -=ır:==:r::=--- - -

RADYU 
I S T .4.."*N B U L: 

18 dana musikisi (pllk), 19 haberler 19, 
15 muhtelif plO.k.Jar, 20 sıbbt konferans, Dr.

1 lbrahlm Zatı Öget (lçUmat hastalıklar seri
si), 20,30 stüdyo orkc.ııtraları, 21,15 piyano 
solo, Bela. 21,45 son haberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansmm gazetelere mahsus 
havadis servisi vcrllccektır. 
Y l 'YANA: 

18,30 kon.ser, 19,10 konuşma 19,40 Amerl· 
kadıı spor, 20,05 haberler, bava raporu, 20,15 
polislere datr konferans, 20,25 konu§ma, 20, 
35 §arkılar ve opera parçaları, 21,05 komedi, 
23,05 haberler, 23,15 eğlenceli musiki, 23,55 
konu§mn, 24,10 konserin devamı, 24,50 dans 
musikiııl, 

BERLlN 
17,35 musiki, 18,05 d&M havalan, 19,05 

eğlc.nceıı musiki, 21,05 'haberler, 21,15 klO.Slk 
dans havaları, 22,05 musikflf plye.ıı, 23,05 hı.· 
berler, 23,20 olimpiyat stadyomundan nakil, 
23,35 gramofon, 24,05 orkestra konseri, l,Or. 
gramolon, 
BUDA PEŞTE: 

lS,05 cazbıı.nd takımı, 18,50 Konuşma, Hl. 
20 konser, 20,20 harici haberler, 20,35 §an 

konseri, 21,05 piyes, 22,45 haberler, 23,05 çln 
gene musikisi, 24,05 cazband takımı, 1,05 
son haberler, 
B 0 KREŞ: 

18,05 konser, havadis, 19,20 konser, konfe. 
rans, 20,25 viyolonsel konseri, 21, yeni kitap 
lar 21,15 konser, 23,35 haberler, spor, 22,50 
earkılar, 23,15 konser, 23,50 haberler, 
:r A R t !"! (P, T, T,): 

18,45 musiki, 19,05 org koMerl, 19,35 ha• 
vadis, 20,40 piyano lt0nserl, 21,20 gençliğin 

zamanı, 21,30 tayyarecilik haberleri, 21,35 

eski !ransız §Rrkılan, 22,35 dUetolar, 23,35 
havadis, 
ı~oıu~\: 

18,20 konu~ 19,25 yabancı dJllerde ko• 
nuşma, 20,05 Napollden naklen Uman haber
leri \'e gramofon, 20,10 fspanyolca seyahat, 
haberleri, 20,25 eğlenceli musiki, !ransızca 
haberler, 20,50 Yunanistan için yayın, 21,10 
havadis, konuşma, 21,:SO opera yayını, btJra
haUcrde konuomaıar, 24,05 hava.dls, 

içki aleyhtarlarının 
gezintisi 

içki aleyhtarı Gençler kurumu 
Genel Sekreterliğinclen: 

Kurumumuz üyelerile aile ve ko. 
nuklarınaiyi bir eiiır-sıecirmek icin 
26 temmuz pazar günü Çamhcaya 
bir gezinti yapılacaktır. Bu gezin
tiye iştirak etmek istiyen üyeleri· 
mizle konuklarının 25 tem.muz cu
martesi günü akşamına kadar her 

SiNEMALAR 

'fURH. 
HELEK 

lPEH. 

SARAY 

sunum 
\'ILDIZ 

'T'AN 
ŞIK 

ALKAZAR 
Ş.\l(K 

ASTOlt\'A 

BEYOC'~LU 
ı Kadm avcısı ve Jandark 
ı Çılgın hayat ve Davlt 

Koperfild 
ı Dans rüyaaı ve Çocuğumu 

çaldılar. 

ı Ağzından değil ve İnsan 

kaçakçıları 

ı Aok uğrunda 
ı Frankeştaynın nloanlısı ve 

Garip bir ~k 
ı Programını bUdfrmem!§tir 
ı Altm arayanlar kızlar ve 

Gündüz truıan ge kurt 
ı Karakedi ve Sessiz çete 

Trakanova ve Demir pençe 
ı Harp muhabiri, Çin eararı 

ve Kokaraça 
m:r:uuıUYE1 ı BüyUk gehirler uyurken 

ve Demir kapı 

ISTANBUL 

\ftLU ı Programını blldfrmemfıtlr 
ıı U..AL ı Rus aşkı ve Kaçakçılar 

peşinde 

ALElJDA.R ı Prenses TUrandot ve İki 

yUzlU katli 
A7..AK ı MeçMJ doktor ve Beo 

kocalı kadın 

KE.'\IALBEV : Programını blldfrmemlotJr 

SOREYYA 
HALE 

HALE 

MiLLi 

KADI KOY 

ı Programını bildirmem~Ur 

ı Programını bildlrmemı,Ur 

OSKÜDAR 
ı Programını bildlrmemııur 

BALAT 
Vahşt atlar kralı (tUrkçe) 
ve Zenciler kralı Bubul 

KARAGOMROK 
OZEN ı Ateş saçan silahlar ve 

Vatandaş silah başına 

TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESiNDE 
~ .. --.-

Rahmet Eleneli 
YENİ OPERET 
\l:ısalar evvelden ayırtıla• 

blllr. Telf'fon: 4S70S 
Yakmda: B A B A L 1 K 

gün öğleden sonra Cağaloğlu Hi. ----------------
n!\\yeietfal binası ikinci katındaki 
büromuza uğramalarını rica ederiz 

/,'an bul Voleybol Ajanlığrndun: 
25 - 7 - 936 cumartesi günü Ga.. 

Jntasaray lokalinde yap!lacak Voley. 
bol maçları: 

Fcneryılmaz - Topkapı saat 16,30 
hake"ll Feridun. Galatasaray - Eyüp 
5"at 17 hakem Topkapıdan Rıdvan. 

... 

Bu şık kostüm nerede mi yaptldı; ~te 
adresi: 
Yenipostane karşısında Foto Nur ya• 
;:mda Letafet hanında 4 No. da terzi 

YAVUZ SEZEN 

.~asır ılacı bütün dünyaca tanınmış 
tır. En eski nasırları bile kökünden 
çıkarır. 

tNGlLtZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

Göztep<-'de 

Acele satılık 
arsa 

GCztepede Rıdvanpaşa cadesınde 

Erenköy kız lisesine pek yakın bir 
semtte bir dönüm iki evlek 74 zira 

Beyoğlu dörcW.ncü sulh httlruk tnah~ arsa acele satıhktıı:. Talip olanların 
kemesindcn: HABER gazetesinde Bay Ft>thiye mü. 

T.?:-ckesine mahkemece el konulan raca:ıUarı. 

ölü Mustafa Santur3. ait ve mahkemece ---------------
tesblt edilen eşya Şi~li eski Kağıthane Eski kitap alınır 
yeni Hürriyet caddesi 75 numaralı ev. Eski ve yeni harflerle türkçe ve 
de s.ıt ılacaktır. Satış günü 28 - 7 - başka lisanlarla yazılmış her türlü ki· 
936 salı günü saat 14 dedir. tsteklile- tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
rln mczkitr gün ve saatte mahallinde kafidir. 
hazır bulun.mal• -ı ılan olunur. Adres: Istanbul Ankara caddesi 155 

(5587). numara İnkılap kitaphanesi. 

HABER - ~am Postası 
/stanbul 4 üncü icra Memurluğım. 

daıı: 

Aleksandr veledi Dimitri Vatnıani. 
dise ı..it olup Erıest velE.di Mi§el Fer 
riye vefaen ferağlı olmasından d·')layı 
açık arttırma ile satılmasına karar ve . 
:ilen ve 2280 No. hı kan.m mucil.;ınce 
yemmli üç ehli vukuf tP.rafmdan he. 
yeti umumiyesinin tamamına (SEK!Z 
BİN BEŞ Yüz SEKSEN İKİ Lira) 
kıymet takdir edi1en Beyoğlunda Ka... 
merhatun mahalle~:nde Kurdalya so. 
kağında hududen l)ir t:.Lrafı Erıneni 

fakirhanesi ve bir tarafı kasap Torna 
aparlımaru ve bir tarafı Mukaddema 
yeni Mavi elyevm Tevfik sokağı ve 
tarafı rabii Kurdalya cadde ve sokağı 
ile mahdut defterdar baş H?.san tfcn
di vakfından kadimen tevsii intıkalli 
Kurdalya sokağınc~a eski 69/69 mü
kerrer yeni 73/28 No. lu Tevfik soka. 
ğı cihetinde altındı. 28 No yu taşı. 
yan ~ükkanı havi ve yanıba~ında ara. 
lık mahalli bulunan 73 No. lu tam 
kargn apartımanm tamamı peşin pa. 
ra ve açık arttırma ile satılacaktır. 

23TEMMUZ-~ 

Coeuk haf tas~ 
Hediye kazana~lafdı 
adlarını yazıyorııfl 

4 temmuz 936 tarihli bilmecemizi 
halledenler. 

Bir dolma kalem 
kazanan 

Birinci: Rıfat Erkal tan 
başı 5, 

S:ıraçhane 

Cüzdan kazanan 
ikinci: Selamettin 27 inci okul 44, 

Valdızll defter 
kazanan 

bevi orta okulu 705, 35 - seıııib' 
köy 4 üncü okul 50, 

* * * 

Kitap kazananlar 

Jliıl' 
36 - Malike Çapa kız ınıJ8 /. 

tehi 346, 37 - Ahmet Şefik 

Uç üncü: Burhan Sezer İstanbul 
1761, 

• • * 

Bi•küvi kazananlar 

lisesi 
Arttırma şartnamesi 28 - 7 - 936 

tarih:ne rastlıyan salı gününden iti
bareıı dairemizde herkesin göreceği 
belli yerine asılarak 25 - 8 - 936 ta
rihine rasthyan salı günü saat H ten · 
16 yn kadar dairemizde birinci açık 
arttırma ile satılac9.k ve en çok arttı. 
rana ihale edilecektir. Şu kadar ki 
birincı açık arttırmasında verilen be
del muhammen kıymetinin % de 75 

1 - Berç Çağlı Samatya Milli Mü· 
dafaa caddesi 52, 2 - Halime Gül geç 
mez mahallesi, 3 - Jan Bıçakçı Rum 
katolik mektebi 107,.4 - Şükrü Dön
mez Akçakasa komisyoncu Servet Dön· 
mez oğlu, 5 - HulUsi İnönü orta okulu 
866, 6 - Burhan Beşiktaş 18 inci okul 
599, 7 - Tophanede Askeri sanayi mek 
tehi arkasında 37 numarada Sedat. 8 -
Sultanahmette Mehmetpaşa yokuşt;nda 
27 numarada Tahir. 

Haci Halit sokak 18, 38 - Dill't
9 

çe Kadıköy kuşdili caddesi 68. 3 

ten Usküı:!ar Eağlarbaşı Şctare~ııcf 
15, 40 - Feyzan Beyoğlll S 1, 

41 - E. Özek Pertevniyal li5~ 
Onnik Erman Bezciyan okıJlU. 

· cı - İbrahim Akıskaboğlu 20 &11 

43 7, 44 - Kazım Fatih Karaınat' 
şu smm:ılar cokak 22. 45 - 8· 
Pangaltı barutçular sokak 6, 

* ... • 

De/ter kazananlar 

46 - Ali Ertiirk Gedikpaşa 
Kemal cami sokak 12, 47 - 1'· 
ğan Aksaray Sinekli bakkal. 
sokak 9, 48 - Mükerrem Sirkecı 
kapı Tayahatun sokak 42, 49 ,,... 
legra Kuledibi Brod ap. 4, 50 ,,... 
Olcay Pertevniyal lisesi 195, Sl 
met Güngeı Kadıköy Çanakkale 

17, 52 - Yaşar 21 inci okul 263• 
Saime İnönü kız orta okulu 6• 
Halil İbrahim Gelenbevi orta . 
55 - l\Iahmut Sirkeci büyük i• ell 
teli altında 48, Perihan Türktll 

ni b·ılmadığı takdı,.de en son arttıra. 
run teahhüdü baki kalmak şartile art
tırma 15 gün müdıietle temdit oluna. 
rak lb ci güne gelen 9 - 9 - 936 ta... 
rihiM müsadif çarşaml)a gUnU saat 
14 den 16 ya kadar gene dairemizde 
iki;cı açık arttırma ile satılacak ve 
en çok arttıranın üzerinde bırakılacak. 
tır. Bu ikinci açık arttırmada da ve. 
rilen bedel muhammen kıymetin yüz. 
de 76 şini bulmadığı takdirde 2280 
No. lu kanun mucibince satış beş sene 
müddetle tecile tabi tutulacak ve art. 
tıranlar tcahhüdünden kurtulmuş ola
caklardır. Arttırmaya iştirak ıçın 

muhammen kıymetin yüzde 7 buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
Uzeri~den milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. Mü... 
fA>'<l \,{- Vll..J"alUu-.Ja ,bAL:wıl,._ .. ~ ,.,;J. 

virat. ve f:anzjfat resimleri ve vakıf 
icaresile vakfın yirmi senelik taviz 
bedelleri müşteriye aittir. 

Apartımanın evsafı: Bodrum kat 
çime.rıto şap bir koridor üzerine altı 
göz kömürlük bir hela ve zemini çi.. 
mento sabit ocaklı ve kazanlı ve mer
mer tekneli çamaşırhan~: Zemin kat, 
bir antre üzerine küçük bir kapıcı o_ 
dası ve bir No. lu daire vardır. Bir 
No. lu dairede bir koridor üzerine 3 
oda tir hela bir mutvak. Birinci kat: 
2 No. lu daire gene bir koridor Uze. 
rinde 4 oda bir mut.vak 1Jir hela: lkin. 
ci kat Uç No. lu daire i!e üçüncü kat 
4 No. lu daire ve 4 üncü kat 5 No. lu 
daireler birinci kat 2No. lu dairenin 
aynı olup 5 inci kat 6 No. lu daire üç 
oda ve mutvak, bu katda sahanlıkta 
bir hela ve zemini kırmızı çini ve du. 
var korkuluklu galvanizli tarasa var
dır. Zemin kat antresi -neI'.I!ler, birin. 
ci kat merdiveni mermer ve diğer kat. 
larm merdivenleri mozayiktir. Sa. 
hanhklar karosiman 6 ıncı kat kırını . 
zı çini mutvak kamilen kırmızı çini 
helalar mermer ta~ bodrum ve zzmin 
kat pençereleri demir parmaklıklı bi. 
rinci katta itibaren her iki sokağa tam 
şahneştir. Mermer merdiven korku. 
luklan demir parmak1 ıkhdır. Bina 
kargn-, doğrama aksamı yağlı boya.. 

dır. içinde hava gazı, tekros ve elek
trik tesisatı vardır. Umum me!;aha. 

• • • 

Şekerleme kazananlar 

9 - Öktan Turga Şehzadebaşı Akçıl 
sokak 2, 10 - Burhan Uğur Sultanah· 
met üçler sokak ., 11 - Ahmet Hami 
Pertevniyal lisesi 340, 12 - Melahat 
Demir İstanbul kız lisesi 8lr, 13 - Nu• 
bar Samatya leblebici sokak 52, 14 -
Muzaffer Bahçekapı taşhan yanında 
~/'1 ...... .. _ ••• ,. .,. ____ .... wa1 

hamam yanında 77, 16 - K. Akoğlu Ah 

met Şişhane karakol, Neyran Sultanah
met No. 4 

• * • 

ipekli mendil kazananlar 

tanahmet 4, 

• • * 

I:.arposta!a kazananlar 

56 - Yaşar C<ığaloğlu 58, 51 
·, riye Kinay Tophane gecekızı sO 

.,..., n.<.uuc n 7 ,,.,. l'fışanta"' 

okulu 969, 59 - Bülent Var~J rd 
köy 115, 60 - Bedi Gelenbevı 0 

31 A, 61 - Şakir Arnavutköy gO. 

Saba Suner Malatya 29, 63 .... 
Kansu Bakırköy biirnci okul ısOı 
Cahit Çalış Davutpaşa orta ok'1\ 
- K. özek Beyoğlu 42 inci o~~ 
Nikola Paynikolof İtalyan lı• 

17 - Muzaffer Tunçak Kum kapı ııtt 
67 - S. Erdemir Aksaray Y.t ,~,. 

orta okulu 153, 18 - A. Şefik 64 üncü ..-
okul 411, 19 - Edip Bilener Gaziosman sokak 2911• 68 - Melek Elçırı t• 
paşa orta okulu 40, 20 - Necdet Şişli okulu 528• 69 - Cevat SezeO eti 

lisesi 1058, 70 - Münif Vefa li• 
tramvay deposunda biletçi Hayri oğlu, .., 

71 - Tanseher Lüleburgaz ••· 
21 - Zehra Sultanahmet İshakpaşa takım komutanı Avni kızı, 72 ,,... 
caddesi 13, 22 - Necla Gün kut kız list." C w 1 w 

1 1 . . .. aga og u , 
sı 805, 23 - İsmaıl Hakkı Uskudar A- ············································:=·· 
ğa hamamı dolap sokak 20, 24 - Hatiçe =r··············K······u~·~··ç·····u;·;·k······ • 
Zaim Ayazpaşa Osmanpaşa ap. 7, i~ P 

• • * i:=.=. Ok uyucuları~!~ı 
Çocuk sayfamızda bilme::eyı 

Atatürkün büyük renkli resmini H rek hediye kazananlara fl 
kazanalar .. h S 

iiHedlyeler her eti 
25 - Fatma Sultanahmet İshakpaşa Ü Cuma rlesi ~nn 1 

caddesi 13, 26 - Şerafeddin Alkan Şişw ~! ijaledeO SOJ1f8 
hane karakol, 27 - Süha Beyoğlu 29 H ... 1 r 
uncu okul 77, 28 - Kemal Beşiktaş H Verilmek ted rs"'' 
köprü sokak 3, 29 - Muzaffer Tunç 29 li Başka gün ve zamanlarda rııil 
uncu okul 21, 30 - Salim Şişhane ka" 0 edilmemesini rica ederiz. 

~: 
rakol, 31 - Vahe Azat Pangaltı çayır ::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::. 
sokak 46, 32 - Necmiye İnönü kız or
ta okulu 333, 33 - Ziya Denizyollan 
işletmesinde kamarot, 4 - Şemsi Gelen· 

sı 97 M.2 olup 72/5 M.2 :t:1i bina mü- ============================ 
Fatihte 8" 

Acele satılık ar cıd' 
ıar ııt· Fatihte Kıztaşı'lda Sofu dde, ;,e 

sinde üç tarafı muntazaın c9 pe1' ~ 
ze nazır, tramvaya ve çat1IY;0z ıııe 
km, rivarı kamilen mamur. "ll< ııı~ 
re murabbaı, kısmı azamı ırı~reı 9 "' 

tatilüşşekil ve altı parçay~ ~u ısaat. 0 dl 
acele satılıktır. Talibler1"1~ıe11•11 

dan bire kadar HABE~ 
Bay Fethiye müra~aatıarı. 

tebaiusi yanındaki aralık ayJmlık ma.. 
hallidir. Halen apartımanın bodrum 
katında ve Bekir Tevfik efendi soka
ğında ve apartımanm S.:tmdaki dük. 
kan ~8 No. lu olup evsafı: Önü dPmir 
parmaklıklı ve penceresi ac~mir par. 
makliklı ve zemini çimento döşeli olup 
işbu &partıman dükkanile birlikte ve 
yanındaki aralık mahal ile beraber 
olup tam kargirdir. 

2004 No. lu lcra ve lflas kanunu. 
nu 1:::6 ıncı madcsıııe tevfikan ipotek 
sahihı alacaklılarla rliğer alakadaranın 

ve irtifak hakkı ııahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair otan iridia. 
larm: evrakı mi!sbitelerile 20 gün 
içind•! dairemize bildirmeleri lazınıdır. 
Aksi halde haklan tapu sicilleri ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş. 

masudan hariç kalırlar Ala kadarlarm 
bu m:lddei kanuniyeye riayet etme. 
leri 'e daha fazla malti.mat almak is. 
tiyen".erin satış gününden cince 
935/407 D. No. su ile memuriyetimi. 
ze mü:-acaat ederek istedikleri tafsi
latı u:mış bulunma•arı ilan olunuı. 

(5588) 

Devlet · Demiryolları . ,;E Limanb•I'• 
·; İşletme . · · (Jlnuln İd8re~i · iıanııırı 

"''~ Yolcuların, F evzipaşa - Elaziz - Diya:bekir kısmıııda eıı jtt' 

decekleri mesatelere ait ücretıercien 1 ağustos ı :l,jo 1~rı11 11~0 

haren umumi tarife üzerinden 7r 50 tenzilat yaprla::aktır. ) 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi (tO 

/ 
J 



23 'l'tP.n,f 
UZ - 1g35 HAF\ER - Aksam Pos~ası ' 'I 

Süyu~k at i 1 k i 111 ? _B_u_··q_ü_k_m-üsabakamız 
müsabakamızın SÜallerinden ÇOk Cumartesi günü tamamlanıyor • b k .A Ayrı ayrı parçalara bölünmüş büyük bir resmin 42 parçasını da şimdiye 

basıt ir ze a oyunu adar tamamile dercetmiş bulunuyoruz. Bugün ayrıca soracağımız üç sualin b.-
incisini dercettik. Diğer iki suali de yarın ve öbür gün sorduktan sonra müsaba 
·:amız tamamlanmış olacaktır. Pazar gününden itibaren cevapların gönderilmc
·ine başlanacaktır. Müddeti ayrıca ilan edeceğiz. Bugünkü sualimiz gayet basit 
ıir zeka oyunudur. Diğer sütunlardaki resimlere dikkat bakıp izahatını da okl. · 
luktan sonra cevabını kolaylıkla bulabi 1eceksiniz. · 

Bugün sormağa başladığımız üç sual tamamlanıncaya kadar ev 
·ele~ ne~retmi! olduğumuz 42 resmin sır~va konması işine §imdider 
~ .. '"'va bilirsiniz. 
Parçaı2rı nasıl 

srrava 
koyacaksınız ! 
Elinize eni 38, boyu 49 santim o· 

lan beyaz bir mukavva alınız. Üzeri· 
ne kurşun kalemle eni otuz altı boyu 
42 santim olan bir müstatil çizdikten 
sonra bu müstatilin eniyle boyunu 
altışar santim aralıklarla işaretleyi· 

nlz. Ayırdığınız noktalardan düz çiz 
giler çiziniz. Ortaya müstatil içinde 
42 murabba vücuda gelecektir. Mu· 
rabbaları soldan itibaren sıra ile so· 
nuna kadar numaralayınız.Şimdi eli• 
nizde toplanmış olan resim parçalan 
nı mukavva üstünde ve çizdiğiniz mu 
rabbalar içinde sıraya koymaya çalı· 
şabilirsiniz. Parçaların yerlerini ta· 
yin ettikçe de içinde bulunduğu mu· 
rabbanm numarasını parçanın arka" 
sına kurşun kalemle işaret ederseniz 
yerini her zaman için tayin etmiş 
bulunursunuz. 

Nası, 
yapıştıracaksınız 

Resimleri kırk iki parçayı tamam· 
ladıktan ve son bir defa daha kontrol 
ettikten ı1onra yapıştırmanızı tekrar 
tavsiye ederiz. Parçalan mukavvav:ı 
yapıştıracağınız zamk gazete kağıdı 
na .sürüldüğü zaman arkasında sapsa· 
n bir leke bırakan cinsten olmamalı' 
dır. Bunun için satın alacağınız ufak 
bir tüp kola işinizi kolaylıkla ve tc· 
miz bir şeiklde görmeye yarıyacak· 

trr. Yalnız uçlarından yapıştırmanı1 
da kafidir. Yapıştırkağmız parcala· 
rın aralarında mesafe kalmamalıdır 

ki, asıl resim tamamile ortaya çıksın. 
Mukavva üzerine çizdiğiniz murabba 
tara sadık kalmaya ihtiyacınız yok
tur. Hatta yapıştıracağınız mukavva 
başka bir mukavva da olabilir. Birin· 
ci mukavva size yapıştıracağınız par 
çaların yerlerini tayin edebilmeniz i· 
çin rehberlik vazifesini görür. 

Hediyelerimiz arasında 
şunlar vardır ! 

l#-- Buz dolabı .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Fotoğraf makineleri 

Kıymetli avizeler * 
100 e yakın kıymetli konsol saatleri ~ 
Musiki 5letlerj " 1'-
Kıymetli yastıklar 1'-
Kadın ve erkek ayakkablan 1f. 
Naunnn dikiş makinesi lf. 
Ve daha kıymeti 500 kuruşla SO kunı§ 

• .... -fi··der. 

Eektrik süpürgesi 
Zenit saatleri 
Kadın kumaşlan 

K.adm 14pka taalaklan 
Gramofon 
Kıymetli battaniye ve havlul:ır 
Lüks §İ§e kolonyalar 
Kadın şapkalan ve bereler 

arasında 1500 den fazla muhtelif 

__ ....................................................................... ,,_,_. ................................... . 

~· e" 1 4 '!l(rı •. .. 
~·ct,.cl "Zerine "/ v l " ·· v b lad El' d "lı 0 b 0 

• d B l -·~ ~i ci mu etti§ üç yegen e goru§mcge aı ı. ın e mu ım ır ıp ucu var ı. unun a 
c/Q si~i nayettcn ıskartaya çıkardı. Fikri üçüncü kardeşe saplandı. Polisin elinde olan ip ucu aynı 

l , n de elinizdedir. Yeğenlerden lıangisinin ıuçlu olduğunu bu ip ucile bulabilirsiniz. 
t~~ lı.ı~ 
~ t, il) t;ladan 
h" tnı,. Yapıtını• k'' .. "k b' ( l> "ltU S :r Yaşlar :r uçucu ır 

ı._~?ot lıat N~ ında olan münzevi 
"ij, \t itZıın 

~ita k· c gUndcJ'k . adında bir adam 
ı 11lıs 1 çı h' k· ' S c ile gör" ızmetçisinden 

t ~llıiı 1' lıat Naz uşnıüyordu. 
lıbıı Okı>" tın bir •· • 

ı.. g(i toOıc b' gun yeğenı 
"'tı tcrı "" ır lllckt 

harriri idi, hakikatte ise fırsat düştükçe 
kardeşlerinden ödiinç para almakla ge· 
çinirdi. Gece her üçü başbaşa vererek 
mektubu okudular. 

''Vasiyetnamemi de~tirmekte olduğu• 

mu ihbar etmekle iyi bir şey yaptığıma 

kıuıUm.Mehmet ile Hasan benim bırakacağım 
•t llda, .. h "'aın·ıı 'ılk .. up yazdı. Mek-, l'lıi •• b bir kaç bin liraya muhtaç olmaksızın hayat· 

3 
lti. a er alabiJın °;ce sevindi, da" ıanru kazanmaktadırlar. Haberi her iki kaı• 

t• ' ı;- c onu memnun deşlne vermek vazl!eslnl de sana bırakıyr• 
ı Çqı._ a1tat . 

tıb· "ilk lllektubu nım,. seni seven dayın - Suat Nb.ım 
l)ı, 1 lta:-d geçti. l'clef okuyunca sevin· 6 - Mektup hiçbirisinin hoşuna gi" 
~i·ıı o a1t'§leri 1'.teh;nu eline aldığı decek gibi değildi. Hepsi de dayılarının 

için koltuğundan kalkarak kapıyı açtı 

ve misafirini içeriye aldı. 
9 - Yeğenlerinden biri olan misafir 

yaşlı adamı vasiyetnameyi kendi ve 
kardeşleri lehine değiştirmesi için kan 
dırmağa uğraştı. 

10 - Hiç bir söz kar etmedi. Suat 
Nzım kızmıştı. Yeğenine gidip bir içki 
doldurmasını söyledi. 

11 - Fakat Suat Nazım yanılıyordu. 
Hiddetli olan misafiri yandaki masadan 
ağır bir porselen vazoyu kaptığı gibi.. 

12 - indirdiği bir darbe Suat Nazı• 

TLJQKiVE 

llQL\L\T 
BANKA51 

, 
f 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T~bD~Q. 

Ş:ılll Ya et ve Hasana he· böyle hareket etmeğe hakkı olmadığını 
'l nına gelm 1 . . .. 1 d .... d"l 

~ ...... ~ e crını soy c- uşun u er. mın canını öteki dünyaya gönderdi. D~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yı hala vasiyetnamesini değiştirmemiş, ı 
sadece böyle yapmak niyetinde olduğu• 
nu ihbar etmişti. 

~~da katith~ct bir si 7 - Kamil qedi ki: Bununla beraber 
~· başlt Ptı. Çok gorta kumpanya· bizce yapılabilecek bir §ey yok. Çok 
t·ot"tıiljl'I: bir Şc 

1 
Çalışkandı. Ve işin· geçmeden ihtiyarın fikrini deeğiştirece-

'ııi •l>bl a\tAtı'...: ayı c alakadar olmazdı. •W • •• • d l' H ··1 d' ....,,, " .,. ıgnı umıt e e ım. em, o me ı ya .. 
s tdı ınca h h 'lt · er alde gidece· 8 - Ertesi gece Suat Nazım ateşin 

•a.ıt ise s" d karşısında otururken kapıya vurludğu• 
oz e bir tiyatro mu" nu işitti. Hizmetçi kadm evde olmadığı 

13 - Ertesi sabah eve ilk giren hiz
metçi kadındı. Elini hiç bir şeye sürmi• 
yerek polis merkezine telefon etti. 

14 - Polis müfettişi çok dikkatli bir 

adamdı. Cesedi muayene etti. Oda ile 
içindeki her şeyi not halinde tesbit etti. 
Bütün parmak izlerinin dikkatlice silin-

15 - Buna rağmen ortada bir çok ip 
uçlan kalmıştı. Yerde bir gece evvelki 
tarihi taşıyan bir ıazete vardı. 

16 - Polis müfettişinin sorguya çe
kebileceği hizmetçi kadından roşka kim 
se yoktu. Kadın ona ihtiyarın yalnız 

ü~ yt:ğeninden başka kimse ile gö:i!"'Mc• 
diğini söyledi. Eve onlardan başka kim
seyi sokmıyacağı!ldan. emin olduğunu 
da ilAve etti. 
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~Deli galiba bu ı Hiç gündüz ortası yalnız_H_•_h_~_~_n_m_a_nı_at~u~:_E_FD_A_~~T-AL_h_T~~~-~1_4_4~-~~~~~~~~~~~-

ba!~~~ezil!ı=·!a!~~!a~tı~ekilzda~d~!!~':!. ~:!!1,!~:.ti:~.! Ben~tin kurnazca suali Esat be 
Halifenin işi gücü ise kfilı bu taraf, atıldı. Muhafızların salladıkları kılıçlar b l 

kah öbür tarafla el altından bir olup boşa gittikleri halde yabancı iki hafif ,· e şaşırttı 
çapulculukla elde edilen paralara birin· darbe ile ikisini de yere yuvarlamıştı: 

ci derecede ortak olmaktan ibaretti. - işte size ders olmak üzere iki ha" Benetin yanından çıktıktan sonra, mani olunmak üzeıe alınması lazım 
Esasen Halife Mustasım paraya gö- fif vuruş 1 Bu seferlik kılıcı omuzlarınıza bir tramvaya atlayarak polis müdüriye- gelen tedbirler i\zerinde görüşüldu. Ikı 

rülmemi§ derecede düşkündil. Zavallı, sadece ikişer parmak batırdım. Bir haf· tine gittim. Esat (Bey) bu val:itsiz zi• taraf arasında iş ve el birliğinin tt>miıı 
bigünah halkın kanlarile kanlanmış ta yattıktan sonra bir şey kalmaz. Bir yaretimden tııaccübc düştil: edeceği faydalara temas oluı:du. 
milyonlarca altını hazinesine istü et' daha da insana köpekler gibi saldırma- - Hayrola ı Milhim bir hadise var Ve bu bahısler üzerinde tatlı tatlı 
miş bulunuyordu. Böyle olduğu halde yınl galiba ı konuşulurken Jngiliz casusu Kapi 
gene her fırsatta bu kanlı altınlarına ye· İri yarı iki muhafızın biribiri arkasın· - Bir hadise yok. Yalnız İni;iliz istih ten ~net şu garip suali sordu: 
nilerini katmaktan çekinmiyordu. dan iki iskambil kağıdı gibi yere yuvar baratı çok faal bir vaziyete geçti. Lon• - Müdür (bey) Anadoludan, ~erek 

ŞUphe yok ki bir insanın paraya bu ]anması etrafta ikinci bir hayret dalgası dradan aldıkları haberlerde bugünlerde Kemalistlerin, ger •kse Ym.an ordu 
derece düşkUn olmasının başlıca sebebi uyandırdı. Yere yuvarlanan iki muhafı· mühim bazı hndiselerin cereyan edece- sunun ciddi bir harekette bulundtJkla 
korkak olmasıdır. zın da boğazlanıyorlarmış gibi avaz !• ği bildirilerek tedbirli olunması tavsiye ı rına dair hiç bir haber alamıyoruz 

Her korkak insan gibi paraya çok c- vaz haykırmaları ise büsbütün işin ciddi ediliyormuş. Yunan ordusunun mağlup Çoktanberi vaziyetm ne safhad<! ol. 
hcmmiyet vcrif'or. Cesaretin, kılıcın, olduğuna delalet ediyordu. olmakta olduğunu gören İngilizler b:- duğu kati surette hilinmemek+edir 
hatta bir ordunun bile yapamıyacağı Göz yumup açmçaya kadar geçen zimle hoş geçinme politikası takip et• İki turaf da hazırlık mı yapıyor? Bi. 
ıeyin para ile yapılabileceğine emin bu· bir zaman zarfında vukua gelen biı feV"' meğe karar vermişler .. Kapiten Benet zim i!:tihbarat mnhafiline gelen ha 
lunuyordu· Bu emniyeti onca Allahm kalade hadise üzerine diğer ınuhafızlar bugiln beni çağırdı, Türk polisile mil- berlere göre, galiba Kemalistler yakın. 
varlığından bile daha kat'i idi. işlerini bıraktılar. Ve hep birden gayet nasebetlerini sıktaşurmak ve samimi bir da umumi bir taarruza gec:e~ekle miş. 

Ne ise mevzudan uzaklaşmıyalım. galiz küfürler savurarak kılıç ve mız- hale koymak üzere benim tavassut etme Tabii. eiıln bu hususta resm~ maıfıma. 
Serseri kılıklı bir adaının Halifenin iri raklarile yabancının üzerine atıldılar. mi istedi. tınız olamaz. Yalnız her halde biı §ey. 
yan sekiz muhafızına çatması etrafta Yabancı: • - Neden bu i§i sana veriyorlar? ler duymuşsunuzdur Bu iş hakkında 
büyük bir hayret daha doğrusu mcrha" - Ya öyle mi? Demek siz de bir den - Sizinle en sık temas eden bir ki fikirlerinizi bana söyler misiniz? 
met hissi uyandırmı§tı. Herkes bir ba- istiyorsunuz. Pekala öyle ise diyerek Tilrk olmam sıfatile.. Sual tepeden inme ve kurnszcı idi. 
kışta kendisinin yabancı olduğunu anla" atını mahmuzladı. Ve koşturmağa baf - btedikleri nedir? O kadar ki, Esad (bey) gib; bu vadi 

Öğ • de bin tecrübe geçirmiş bir eski l;urd llll§tı. Etraftan şu §ckilde konuşmalar ladı. Şimdi o önde, diğerleri arkada ol• - Onu Kapiten Benetten renecc 
i i · bile birdenbire şa_şırdı .~e söyliyece duyuluyordu.: mak üzere dar meydanı dört dönüyoi!- ğiz. Yarın benimle beraber s z zıyarete 

ğini bir türlü bulup cevap veremedi. 
- Zavallı başına gelecek fel~keti lardı. gelecek.. Ben, çok zeki ve cevval bir hassa. 

bilmiyor. Bittabi halkın biribirlerlni çfğnerce• - Buyursun bakalım. siye~i olan Benetin nazarı dikkntini 
- Bağdadın yabancısı olduğu nasıl sine çekilerek daha geni§ bir halka yap- Esat (Bey) gülüyordu. Neşesi Uzerin celbetınemek ıçın, başımı kaldırıp 

d b 11.? kl k d t - lil u k Herk:eı de ı'dı'. Ben de hilziln ve keder içinde a c ı tI arını ay e mege z m yo ,, Esna beyin yüzünP bile bakamıyor 
- Deli galiba 1 Hiç Halifenin sekiz tuhaf bir his altında bulunuyordu.Şiddet geçen uzun aylardan sonra garip bir 11e- d 

b h um. atlısına gilndilz ortası yalnız başına li bir korku ile şiddetli bir merakın top- vinç içindeydim. Hani bayram sa a ını .{ısa bir zaman miren bu şaekınlık 
çatılır mı? landığı bu hisle, müthiş bir heyecan için bekliyen çocuklar vardır. Onlar gibi te• ve tereddüt devresinden 8onra Esat 

- Kıyafetinden Türk olduğ anla§ılı" de bu görlilmemiıt kavgayı seyrediyor- miz, saf, ümit dolu bir sevinç .. Polis (beyı Benetc §U cevabı ver<:l~ 
yor. 

- Türklerin cesur, korkmaz oldukta· 
rını biliyordum ama, bu derece deli ol• 
duklanna ihtimal vermiyordum. 

1 d mUdUrUne gayriihtiyari sordum: 
ar ı. - . Yilzbaşım ! ~fü de pek i\.lA bi. 

d h 1 'll!: k - Acaba dU1ıtündüklerimiz hakikat o· 
Maarnafih §Unu er a ı "ve etme :ı lirsim: ki benim, maiyetimdeki me. 

lazımdır ki bunlardan hiç bir zavallı lacak mı? murh;.1mdan editırc'E'ğim malflmat, 
genç yabancının feci bir ölümden kur- - DU§ündilğümüzil tasrih et. h<ll' seyden e\rvel •tzin eans!irllntt:zden 

ı;ı:.:-\.!n. ~··•11-ı .. , _ _.. ı:-·:r- .r--9 tutacağından ernın aeguaı. -nann.-,.:ıı.zaımcaknnyn:.r geçmek~. ondan sonra bamı gPJmek. 
ra edece1cler? Canavar heriflerin surat- .,~ 'd' · k T hl'k tl yoı 
:ı Hayreti - umı ını esme.. e 1 e a 1 ledir Bınaenaleyh bunlan siz ben. 
lanndaki kin ve hiddeti görmüyor mu• 1 k ff k ı kt 

Ne olmuştui ve muta a muva a 0 unaca ır. den daha iyi bilırsiniz. 
sun? Nasıl oldu? - Evet İngilizlerin bu telAşları ve Hususi istihbaratıma gelince, bütUn 

- Aman ben heyecandan l>lüyorum. Bunu pek az kimse görebildi. Yaban• hazmıkları da vaziyetin bizim le~lmi resmı ve hususi teşkilfıtımzla İstanbul 
- Ne olacaksa şu sakallıya da olacak. cı atın dizginlerini bırakmış ve geri dö- ze olıiuğunu isbat e<len bir delildir. muhitini o kadar sıkı bir çember içine 

Görmedin mi yabancıdan yardmı istedi. - Hele biraz dı.ıha bekle yavrum! 
nerek arkasından kendisini takip eden aldınız ki bunu geçip bnna gizli bir 

- Ne yapsın? Sarayda bin türlü i1ıt• · · d Bu bınzırlann hepsinin burunları ya hnber gelmesine asla ihtı'ma'. yoktur. :ı iki süvariyi daha biribirı peşın en yere k 
kencelerle can vermektense burada ça· d kınd ı adam akıllı ~ırılaca hr.,, Esad (bey) birnı. bocalamı.cıtı ama, yuvarlanmış bunlara takılan atlılar an :1 

bucak ölmek daha iyi değil mi? Ben de KAP1TEN BE!\'ETIN GARlP BİR gayet de diplomatça bir cevap venni12. biri daha fcc\ bir şekilde yere yuvarlan" ~ 
onun yerinde olsam böyle yapardım· SUAL! ti. Artık bu sö1.e Benet cenablan ne_> mıştı. Bu suretle müthiş kılıç kullanan 

Halifenin emir zabitinin bir işareti Ertesi gUnU sabahleyin saat on bire cevnil verebilirdi?. Nitekim 0 di la yabancının peşinde sadece üç atlı kal· 
üzerine iki muhafız asker yabancının ü· doğrıı kapiten Benetle 1'irlikte bizim fı değiştirmeyi muvafık gördü. Bir 
zerine kılıçlarını çekip küfür ederekten rnıştı. Bunlardan biri zabit ikisi asker· polis mUdiriyctine gittik. Esad (bey) müddet ötedenberiden konuştuk. rn 
hUcum edince yabancı işin sarpa sardı• di. bizi makamında fe·r'kalil.de samimi ve Jfıkat samimi bir hava içinde geçt •. 
ğmı anlayarak atını geri çekti. Ve bir Beş askerinin yere serildiğini gören neşeli bir halde kabul etti. Ka~ılıkh Berıet ayrılmak Uzere ayağa 1.;.alk. 
hamlede o da kılıcını sıyırdı: ' zabit dizginlerini kasarak atını durduı· oturduk. Benet istediğini anlatacak tığı :zaman Esad (beye) şu ihtarda 

- Burada yani Bağdadda daima ayni du. Diğer iki asker de ayni şeyi yaptı· kada-:- Türkçe öğrenmişti. Ve bize bir bulundu. 
man%araya rastlıyorum. Burada daima lar. Şimdi meydanın bir yanında üç. c;- cemile olsun diye Türkç~ konuş.ıyor. - Kumandanım!. ŞimdE'n sonra 
bir adamın üstüne birden fazla kişi hli" bür yanında bir atlı silahşor karşı kar- • du. teşriki mesai edı <'eğiz. BJrbirimizi 
cum ediyor. Pekal! ı Mademki böyle şıya duruyorlardı. Zfıbit hiddetinden Evvelfı böyle adamların yaptığı gi. daha iyi anlamağa rahşalırn Beıı si 

ağzından burnundan ateş çıkararak ba· bi havai bahislerden konuşuldu. Söz zln yr.ni teşkil ettığiniz bl,.lnci şube istiyor~unuz, alın t 
Yaban<:ı atını şiddetle mahmuzladı. 

'At önce şaha kalktı. Bir yarım daire ka· 
ğırdı: şehrin asayişine intikal etti. Her teşkilatına karşı, b~lanndn müdür 

(Devamı var) hangi bir intizamsızlığa ve taşkınlığa Nev?.ad (bey) olduğu halde bir tilrlU 

- Anneniz beni size hatırlatıyor 
n·u .. du? 

- Elbette. Her gün sizin için bir. 
lll:tf' dua ederdik. Geldiğiniz zaman 
bıw 0yuncaklar getireceğinizi söyler. 
rl .• 

- Arkadaşlarımı var mıydı? Çok 
o ;·.1ıır mıydınız? 

-- Annemiz bizimle oynardı. Baş. 

ka arkadaşımız yoktu. 

inmF>ğe başladı. Hem taşlıyorlar, hem 
bağı,.ışıyorlardı: 

- Katil anne!.' 
- Pjçini öldüren orospu!. 
- Sarhoş kan .. 
Se~lcr uzaklaştı. Odada karı kor..a 

bakışlılar: 

- Çocuk neden öldü? 
- Doktor bir şey anlamadı. 
- Remzi Bey mi baktı? 

-13 - - Çok misafirler geliyor muydu .. - Evet. Zaten köyde ondan baş. 

gözleı ıme zerre kadar yalan, tered. , 
düt var mı?. Celfı.l, Celalcığım sözil
me inan. Ben senden başka hiç bir 
erkeği "'Bevmedim. Sevemem ! . 1 

Deljkanlı uzun bir na.zarla. çok sev. 
mfş olduğu bu kadını sözJü. Gözleri 
yaşla doluydu. Bir an için ruhunda 
derin bir muhabbet uyandı. Sonra 
gayri ihtiyari beşiğe baktı. Birden 
öfkesi kabardı: 

- Ama da aptalım ha! Azkalsm 
bu fettan kadının sözlerine kapılıp 
rncrr.amcte gelecektim. 

Omuzlarını silkti, hışımla döndü. 
Artık onu insafa getirmenin imkAnı 
yoktu. !zzeti nefis yarası çok derin, 
çok büyUktil, kolay kolay kapanamaz. 
dı. Şadiye, bunu anladı bacakları 

kesildi, harap bir halde kanapeye yı. 
ğıldı. 

Çocuklar bir kcşede birbirlerine 
sokulmuş korku ile babalarına bakı. 
yorlar. Onları şımertacak olan anne. 
!erinin her zaman anlattığı o cici ba. 
ba bu muydu?. Bağırıp çağırma ktnn 
dahv vakit bulu}l 0nları okşamamıştı 
bile' 

- Lcylfı, Necla! 
- Efendim. 
- G~lin buraya. 
Zavallı yavrular ürkerek ilerledi. 

ler. Şimdi sıra onların mıydı? Onlar 
da ı nı azar yiyeceklerdi? 

-· Ben yokken ne yapıyordunuz? 
- Uslu, uslu oturduk. Annemizi 

hlc; Uzmedik. 

Aınc:ı.bır, d!!.vılııır?. 

Çocuklar hayretic gözlerini açtılar: 
- Bizim amcamız davımız var mı? 

Hiç gelmediler, görmedik .. 
- Hiç ba~kn erkekler gelmez mi 

idi. 

- Görmedik. 
Şgdiye yerinden fırladı. DPmek is

tintak sırası çocuklarındı. Bu ola. 
tnazdı. Hem gUnah. hem ayıptı: 

- Cel§.1 ne yapıvorsun, bu masum. 
lardan ne istiyorsun? 

Bir saııiye odanın içinde derin bir 
silkUt oldu. Erkek tekrar sordu: 

- O herifin ismini sövlemiyecek 
misin? 

Fakat cevap almasına vakit kalma . 
dan dışarda ayak patırtıları iştti!di ve 
pencerelerin camları şangır şungur 

ka d ... ktor yok ki!. 

- Ne olduğunu keşfedemedi mi? 
- Edemedi. Çocuk doğduğu gUn. 

den beri hastalıklıydı Boğuluvor g bi 
oluyordu. Morarıy .. miu. Arasıra iyi 
!eşiyor, sonra ger.e rahatsızlanıyor. 

Ne yaptımsa kurtnrmak kabil clmadı. 
Celfı.lin içine mUdhiş bir §ÜPhe düş. 

milştü. Acaba kar!sı bu feci cir.ayeti 
de mi işlemişti?. Buna bir tür!ü i~ı 
inanmak istemiyorıiu Fakat bütün 
köyün kanaati bu olsa gertk ! 

Başı alevler içinde, yanı •ordu. Ha. 
va almak üzere bahçeye fırladı. So 
kağa doğru yUrüdü. Bir gölgenin ağır 
ağır Herle1iğini gördU. Bu D'>ktor 
Remzi Beydi. Hemen kapıyı açıp yn. 
nma koştu. 

- Beyefendi, beyefendi. 

recr-0 
emniyet edemiyorum· ııst• 
şu veya bu sebeple bl~ 13 
ihtimali yok değlldır· ~ 
bütUıı harekat ve t•ararl?..a 1 

• rl"" 
kontrolden geçinneofzı ,,r. 

E~ad (bey) buna kısB• 
bir c.:vab verdi: . tef. 

- Ben de tavsıve.nııe b:ıt' 
derim. Birinci şubrYi ~ 
serbest b1rakmıyacnğıJil 
kontrol edeceğim. rtl&ı) 

Polis müdüriyetinden aYıe~ 
giderken, Kapiten Benet 

temas etti. Ben: . iıı t 
- Nevzat Beyden ne 1~t'1 

yorsunuz? diye sordutn· 

du: d~ 
-Onun Kemalist oıduğılll 

diyoruz. bU-41 
- Kemalist de olsa fstall 

pabilir? 
- Çok şey yapar. bt~ 

- O halde birinci şıl ~ 
mesine muvafakat etıneseY ıff . b•' - Bunda Esat Beyın aJf 
oldu. Onun ısrarı üzerine r ıdl 
Fakat memurlarımdan ııldığ 

Jıil 
ta nazaran, bu zat bize ve 

1
1 

zin menafiine aykırı hare1''
11 nuyormuş. Bize muhalif ol• .,J~ 

ıahsiyetlerle daima teması 6~ 
vaziyeti hiçbir zaman hOŞ g ~ ~ 
Binaenaleyh, siz de Esat 13e fi 
nüz zaman, bu hususa ııaı•1 
celbederseniz hiç fena oıııı•ı'~ 

Yazıhanenin kaprsındllJ5ııô 
netten ayrıldım. Krokere IAI 

t1C"' 
man mutat olarak geçen 
ihtiyar BalJara anlattım. . fi~ 

Dünyayı bir topaç gib1 ı.ı !') 
babacan kumandan oınuzlll:' dl 

- Bu istihbarat amirlet1 ,rtl 
lcdirler. Evvela bir şey yaP 11, \ 
da yaptıklarına pişman oııır ;f' 
dikleri hatanın tamirini de

1
,r' 

bırakırlar. Sen aldırma btJtl 41~ 
Bizim kolonel .. aldırtnll•• g.I ı 

k . d '? rJe"ı aldırmama ehm e mı 1jlı' 
vaziyeti beni de yakından at'11'ı 
yor. Benetin sözlerinden. ?' "' 
peşinde hafiyeler dolaştığı ti 
(hzın muntazaman takip ,.e . 

dild"~i • ·Jaşılryor. Onu. ~~1~d' 
benim her okşam kendıs~n edil. 
,.:.,de gördüğümü de tesbıt U 

d ıe. 
mektir. :Cu hal, hakkım a 

11 
ııı" 

'---':ıyan şii-'·elerin yenide ~· .. ·.,et 
ınur.;p olabilir. Bu vazıı I 

sen gel c'e aldırma.. ffl' ( 
<De"" 

- -- ..:- ııt1 1ıf 
- Kimsiniz, ne ıstiY"rSgl C' 
- Ben Şadiyenirı ko<'~ 

Sizinle görüşmek i:ıtiyorıı 
- Ne gibi? ı 

d~" 
- Ölen çocuk b..,kkın ~ .şfl 

ba11s> ) - San t geç. Bu 
rakahm. d"1' 

- Kuzum efen-tim tılir,.r ıµr 
AiC 

feda e-demez m!siniz n-

ledir Biraz içeri g•rin· 
- Pekala oğlum. ~, frrd' 
O;iadaŞadiyeyi bıraktıg't<l gc~ 

du. Kadın öyle daırnıştı ~'f.c' 1~ 
erkeg. fark bile etrned1

• ı.it B~11 

nuşmağa 'başladıkları "\, ettl
hayrctle muhavereyi taıtı 

Kocası doktora: ., ııt11 
•nt '/<>• !I 

- Beyefendi, m<ılU btı~tıtl JÔ' 

senedir yoktum. GeJincetınlde 0 1~ 
felaketi öğrendim. Ne ostC~ 
mu anlatmağa hacet Y01\wfll· 
gece bazı sözlere şah·i·~ 0 nıtle1' 
olup olmadığını o"'~cc tıtl 
yorum. Doktor Bey. 51 

neden öldü? . rrtılôJ. 
fhtiyar adamın ~~ııUU 9oıt~ 

şını eğdi. Biraz düşUnd 1 
ycthı ve ağır bir sesle: ( oetJ"ffl1 
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k eıı l'ahat erız. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz diln· s Ü rey ya Atam 8 ı 
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J.~rkiy~ Ziraat Bankası 
Uf ettfş namzetliği ve Şef 
namzetliği müsabaka 

imtihanı 1'urkı 
ı ·Ye Ziraat Bankasından : 

ııı -a 
\' 

11l'e.ffakiy ankaınıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 
t ltf naın:; ~erecesine göre lüzumu kadar müfellit namzedi 

ki ~ - B dı alınacaktır. 
~~,, '1eya ~~Üsabakaya girebilmek için Siyasal bilgiler "Mül· 
t 

1 
fakiiJt . uksek Ticaret ve lktısat okulasından veyahut Hu-

tt • esınd 
ttırıden d. en veya bunla ın yabancı memleketlerdeki ben· 

~ 3 ....._ M·· 1Ploınalı olmak gerektir. 
.ıtnı. 1 Usabak • • 
~ l'ınd a 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve İstanbul Zıraat 
1tk a Yaz ·1 • ~tıka 1 ı e yapılacak ve kazananlar yol paraları vert· 

1, 4 - Nf.~;Ya ~etirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 
•aylık \1 u .e~tış nnınzetlerine "140,, ve ıef namzetlerine "130,, 

t.1 "'f erı hr. 
lııılih,. ı.ı ettiş naın ti • 'k" l"k b" "d "f tti' l'k t~· .'"'nına . ze erı ı ı sene ı ır staı an sonra mu e f ı 

~llıletcb)!ır~cek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
t't ~lacak ;dır. Ankaradan Umum Müdürlük servislerinde ça· 

lllllihan ° an tef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli 
~tı~ S , t ın~ girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

1 
Doktor i! ~'t;._ :::: ... ·.·.~-:.·:~ ..... ~ Ömer Abdürrahmanll -~ . ') 

Cildiye mUtehastnsı ~ ~ .IJ!>. (:~ \\. 
; Muayenehanesi ı Kadıköy,!! -~ .. ..J ~ \ 

Süreyya sineınası karşısında in-il ~ 
önü sokağı numara 8 her gün =ı 

betten dokuza kadar.. U 
::::::::;:=:=::::;::::=::• 1111 ••••• , 

/stanlnll Asliye Altıncı Hu1-.-ıık Mah 
kcmesindcn: 

Sarım tarafından Ccrrahpaşa Nak· 
şi sokak 14 numarada iken ikametga
hı belli olmıyan Hüseyin kızı Naciye 
aleyhine açılan boşanma davasının ce
reyan eden muhakemesi sonunda: Bo
şanmalarına ve bir sene müddetle müd 
deaaleyhin ba§kasiyle evlenmemesine 
ve davacı nezdinde olduğu anlaşılan 
çocuklarından küçük Müzehher ve Ha
tice ve Nerminin babaları yanında 
ipkasile velayetlerinin babalan tara
fından kullanılmasına icra dairesinin 
tensip edeceği şekilde haftada bir gün 
ve bir saate mahsus olmak üzere kU
çüklerle analarmm şahsi münasebetle
riİıin teminine ve analarının nafaka
ya iştirakini davacı açıkça istemedi
ğini söylediğinden bu hususta icap 
beyanına mahal olmadığına ve çocuk
ları Muzafferin 18 yaşını ikmal edip 
nişanlandığı ve nikahlarmm icrası 

Sabah dokuzdan ak~am 
saat b(!şe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yol~. tşte; havaJandınJ. 
mrş yeni Tokalan pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip ha\·a
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landrnlmış yegane hafif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha· 
fütir. Bu usul, Tokalan . 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadrr. İşte bu
nun içindir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen görünmez bir güzel 

lik tabakası ile kaplar ve 
yüze tabii bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şekliıü 
vermeden kalın adi pud. 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya .. 
pışrk kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlı cilt göıiinmi
yecek, belki rüzgar, y:-ığ. 
murun ve tcrlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat1 saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
cektir. · 

... 
·- -

ıt 

il.ta, J8:hhan program ile sair tartları gösteren matbu& \ar 
9~ .. 6' 1 t nbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebliir. 
"' a ek1·1 

için evrakı askıda olduğu anla§ılma- ===================================::::=:=::::=;====== 
sına. binaen Muzafferin velA.yeti hak- lik kılınmış olduğundan ilan tarihinin Z A Y 1 

liı tl>ıı.ıiltt . 1 er, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 /7 / 
llh esı o" •• • k f 
~ -ıetj rxı·· '"Unu akşamına kadar "Ankara Zıraat ban ası te · 

kında tayini muameleye lUzum olma- ferdasmdan itibaren on beş gün için- Erenköy halk d<'rsancsinden aldı-

l t~>c Udiirl .. w., •• d k k "1 " ~iş b ugu,, ne gon erme veya verme suretı e mura· 
ulunınalıdırlar. (3967) 

drğma ve muhakeme masraflarının de mahkemenin 935/ 1H4 numaralı ğım 1 - 3 - 929 tarih ve 30145/45 
milddeaaleyhe yUkletilmeslne temyizi dosyasilc temyizi dava olunmadığı sayılı şahadetnamemi zayi ettim. Ye
kabil olmak üzere 29/6/936 tarihinde! takdirde milteakip kanuni muamelenin nisini alacağımdan eskisinin hilkmU 
karar verilmiş ve mezk(ir kararın bir yapılacağı tebliğ yerinde olmak üzere yoktı.ır. 
sureti de mahkeme divanhanesine ta- ilan olunur. Mehmet 'Eadıoğlıc 
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dahil· ayan bulundukları yerin 
•o~ıe •.tertibatını biliyordu ki kızın 
ltat!ı;~e Yalnız bir baı işaretile 
hür>: 1 

Verdi. Sonra mantosuna 
.ı:... "ten ek 
t>ll h ld er arkasında Şarl oldu. 
'l\ap

1
a e, otelin kapısından çıkh. 

dı, arkalarından hemen kapan· 

Pa.rd 
de, dah ayan bulundukları cadde 
"eç goka doğrusu daracık bir muav 
la.n so akta on on iki adım attık
dttrdu~ra bir dönemeç noktasında 

l'ıJ~:ura~~ bekliyelim. diye mı· 
Sı~att dı. Bızunki neredeyse şimdi 

• ed' Ş ı. 

arı ilt" ....._ 1\: •nci defa: 
.._ 1' ırn bu adam, diye sordu. 

'l\ıellıan~nırnadın mı? Papas ! Jak 
la.sınd ... Pressuar dö Fer lokan
dirıJiy a l'anırnıza oturup da bizi 

en adanı 
.._ lnt·k . 

de intı·k 1 atnını aldığı sırada ııizin ,.. arn 
0:Yliye ınızı almış olacağını 

n adam d -·1 . .._ t egı mı 

Vet l<a.t . d'· M d. 'd ~ ........ 1hr erın o e ıçı en. 
ilrıser •}'ar kraliçenin kalbine bir 

Ca.~ de l'aprştırarak intikam ala. 
rnekı ........ 'Y . 

dur ani og-lu .. .. .. H . . ··1 erek uçuncu anrıyı o . 
Ni · ... 

Sın titr d .. 
t ........ p e ınız monsenyör? 
Q;ı, arday b 

teket 1 an u çok menfur bir 
'N··· 

ll\ı~ eden rn.. . l "" . ·· llab uteessır o uyorsu. 
"tt1 anız .. 1 · ·ı t, cin tıç şa ısın tesırı e, 

nete so d ··ı.. .. nra a o ume su· 

rüklendi. Bunlar, annesi Katerin, 
kardeıi Dille dö Dauju ki bugün 
Fransa kralı ve Dük dö Giz 
değil mi? Tali küçüklüğünden beri 
bu intikam için yetittirilmit birini 
ortaya çıkararak bizzat sizi inti
kam almak zahmetinden kurtar. 
mıştır. Krala müthit bir ceza terti
bini dütünmiyor ve istemiyor muy. 
dunuz? 

Pardayan bunları söylerken Dü. 
kün yüzüne bakıyor ve inceden İn· 
ceye tetkik ediyordu. 

- Evet bir gün gelip Fransa 
kralının uğrayacağı bir keder yü. 
zünden öleceğini düşünürdüm. Fa· 
kat Jak Kleman bunu benim için 
yapıyorsa yapmamalıdır. Çünkü 
benim istediğim bu değil !.. 

- O halde monsenyör, eliniz-
den gelirse Jak Klemanı menedin. 

Şarl yavaşça: 

- Menederim! .• dedi. 
Pardayan başını salladı. Ve göz. 

leri karanlığın içinde kinle dolu 
olarak parladı. 

- Haydi dostum, Giz daha kral 
olmadı ~ dedi. 

Dük Dangulem kekeledi: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Pardayan delikanlının kolun. 

dan tutarak kuvvetlice sıktı. Ote
lin hemen açılmak üzere bulunan 
kapısını işaret etti. Kukulatasmı 

gözlerine kadar indirmiş olnn çı· 

kan bir kapusen papaaı kendileri· 
ne doğru geliyordu. 

ağın içinde birçok cesetler vardı. 
Eğer ağın içinde bunlar bulunma· 
mıt olsaydı benim de dııarıya çık
mama imkan yoktu. Bu kafes ma
dam Faustanın güzel ihtiraıydı. 
Beni Allah kurtardı. Şimdi de ben, 
bu kanya, bana çektirdiği azap Ye 

i§kenceyi çektirmezsem içim rahat 
etmiyecek. 

Genç Dük titredi. Pardayan ba. 
tından şapkasını çıkararak: 

- Monsenyör, saçlarım ağarmış 
mı? 

pan11§tı. Pardayan bu adamın kim 
olduğunu yürüyüşünden ve tavrın· 
dan tanımıttı: 

- Odur! dedi. 

Adam kapının tokmağını çalma. 
dı. Yalnız elile hafifçe vurdu. Ka· 
pı hemen aralıklandı. Yabancı der
hal içeriye süzüldü. Pardayan um· 
duklarınm tahakkukunu gören 
adamalr gibi sevindi ve güldü. 

Şarl: 
- Bu kim diye sordu. 

- Hayır dostum .. 
düğüm zaman nasıl 
Yine öyle.. · 

Pardayan perdeyi indirerek~ 
Sizi ilk gör· - Şimdi anlarsınız! diye kartı· 
kumraldıysa lık verdi ve hikayesine devam etti: 

- Garip .. Çünkü ne yalan söyli. 
yeyim, korkunun ne demek oldu· 

ğunu ancak o zaman anladım. Be· 
reket versin ki benimle beraber ce. 
setlerde vardı .. 

Pardayan tam bu sırada sözünü 
kesti: 

- İşte .. işte!.. Ta kendisi! .. Dik 
kat! dedi. Şövalye pencuedeki yu . 
varlak ye§.il camlardan karşıya ha. 
kıyor ve gözlerini biran olsun bile 
ayırmıyordu. 

Şarl de baktı .. Gecenin karanlı· 
ğı içinde bir gölgenin dar sokakta 
ilerlediğini görüyordu. 

Pardayan: 
- Onun buraya geleceğini bili. 

yordum! diye mırıldandı. 
Gölge karşıdaki otelin büyük 

1 
kapısına yaklaşh. Arkasındaki bü.•I 
yük manto yüzünün yarısını da ka. 

- Kendime geldiğim zaman, 
kendimi, biri suya amut bir tekilde 
daldırılmış, bir, üst taraftaki döşe-

meye dayanmak üzere ona mailen 
mıhlanmış iki direğin birleştiği 

yerde ata binmiş gibi bir vaziyette 
buldum. 

Ağa girilecek yer, bu dö~emenin 
ortasında bulunuyordu. Hakikaten 
uyum~tum. Fakat nasıl? işte bu. 
nu bilmiyorum. Y almz, etrafımda. 
ki cesetlerle mücadele ederek bu. 
Junduuum yere geldiğim zaman 

kendimi kaybetmiş bir haldeydim. 
Uyandığım zaman ortalığın ağar· 

dığını ve etrafımın bir takım direk 
lerle çevrilmiş olduğ11nu gördüm. 

Kendi kendime: "Direkten dire. 

ğe atlayarak öbür ba~a kadar gide. 

bilirim!,, dedim ve hemen işe bat· 
ladım. İtle o zaman demir kafese 



-... -- -

HA B 'ER Mikinin KanguruS 
Boksör 

. 

$\\.\~i To1'A~ 
01:84'.NtN NE 
YAPT\GIN\ 
MERAK ~t>\.. .1 
Yo~ ••• 

---soydan 

Sünnetçi Ahmet 
Meşhur Sünnetçi başı Ha.leplfnin 

torunu 
Şirketi Hayriye 

Sultan Ahmet Cağaloğlu caddesi 
No. 41 Tel: 20196 ve 56-37 iDARESiNOEN 

1 

r- Kız Kulesi ==~. 
~ BAHÇESiNDE H 
:: Her Cumartesi va Pazar H 

Cumartesi akşamları son postalarda ve Pazar sabahları ilk postalarda 
geliş bilet ücretlerinde tatbik edilen Vü:"ıEde eUDD telfllzDUAtOo '\taırft'ffeye il 
sayın ıstanbul halkımızın gösterdiği favkalade rağbeti nazara alan şirket fdıt 1 ırem m u~lYl lfll 24 lYı ncü <Cuma gü lfll lYı sabahından itibaren yaz tartfeS 
devamı müddetince Heır güını sabahOaro KöpırlYıCJceırn ~llilaıdollu ve~" 
~UD cihetlerine hareket eden saat 6,20 de ve 7,10 deki 2,8 ve 14 numaralı 
lerde ayni VlYı~<9le eDDD tenzlU&tOn tarifeyi tatbike karar vermiştir. Bu P 
lara mahsus gidip gelme biletlerin dUnilş parçalarının ayni günde istınıal 

§Da u~z · s.z ii 
~ ruııu ımheyatl i 
i Ve R/K-RAK i = .. 
ij CAZI her akşam P. 
ii DBnUf vapurları: 23.15-24.16 Ö 
ı , :: :ı:::::::::m::111eı:ııw-=ı•••-== 

p--=-::an=:=::::::::=:::=::::::::::::::::::ı 

:! Diş hekimi :: 
ii Ratlp Türkoğlu ij 
:: Ankara caddesi Meserret İ: 
iE otefl Kar.şısı numrara (88) ij 
::::::::::;ı:::::::::::::MF did8'.t?IO==rmi: 

mest meşruttur. 
CUMARTESİ AKŞAMLARI iLE PAZAR SABAHLARI tatbik edile 

ve dönüş hakkı PAZARTESİ GDNLERi SAAT ON lkiVE KADAR mut 
olan yüzde elli tenzilAtlı tarifenin tatbik ve icrasına kemakan d• 
olunacaktır. 

~~~~~~~~~~~~===::::=::::~===:;;::~~lllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiİİİllİııiıılil~ 

Peissis Deposundıl :ı - Türk Maarif Cemiyeti ::::::=·· ıii 

Mevcut kadın 1•1>k• lav...-la mev•im •onu dolayıailc büy""k tenzilatla elden çıke.rılıt\ 
i~ Resmi ilan işleri bürosu u 
·: ii i: Yeni PnAtAl11\nPJc1luısında Erzunım hanında 2 inci kattaki ii 
11 dai~de 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren işe başlamı§tır. Ala- U 
il kadarlann Resmi ilanlan bu adrese göndermeleri. Tel 21101 ~~ 
Iİ (Resmi tlanlar Türk Limitet 'irketile alakası yoktur.) H 

lez -Panama -Bak O -Sizol- Bangkok ve s" 
ADRES: Tünelbatı Beyoğlu şubesi: istiklal caddesi Sent . Mari kilisesi kartmnda N°· 

a mn:m::::::::n:::::=:::n::;ın;:::;ı;::_!!::::::::::::: :::::::1::::::::::::::::2~:1 • ,. ~ .. ,_ .. ..,... •' , •• •• • • • 1 , . .. • ~ ...,,, .-:..· .. 
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rastladım. Ben bunu tamamilel durdum. Çare yoktu. Burada, bu 
unubnU§hnn !.. demir kuyu içinde inleye inleye 

Şarl önündeki kadehi yuvarladı. can verecektim. Boğazım yanıyor· 
Hiknyeyi sonuna kadar dinleyebil- ı du. Dudaklarımı olsun ıslatacak 
mek için cesaret toplamak istiyen kadar bir suya razıydım. 
bir hali vardı. Şarl titriyerek: 

Pardayan sözüne devam etti. - Pek korkunç. ve müthif ! de· 
- Adam avlamaya yarayan bu di. 

makineyi, iıte o zaman tetkike - Evet, pek korkunç. ve müthif. 
baıladım. Nihayet mahvolduğumu Şimdi benim yerime burada ma· 
anladım. Ağ, suyun ta dibine ka· dam Faustanın bulunmasını istiyo. 
dar varan demir çubuklarla yapıl- rum. Artık baıım dönüyordu. Böy
mıştı. Biran demir çubukların Üs· lece birkaç saat daha geçti. Niba. 
tünden aşmayı düşündüm. Bqım yet yukarıya çıkıp buraya girdiğim 
döıemeye dol<undu ve üzerinden deliğin sivri demirlerine kendimi 
aşmanın imkanı olmadığım göre· çarparak ölmeyi düşündüm. 
rek bu tecrübeden vazgeçtim. Şarl büyük bir heyecanla: 

Aksi hareketi denedim. Demir- - Sonra nasıl kurtuldunuz? de-
ı)eri tutarak suya daldım. Ta dibe di. 
kadar vararak oradan kartıya ge· Pardayan gülmeğe baıladı: 
~ecektim. Fakat suyun üstüne gel· - Pek basit, dedi. Dışarıya na· 
diğim zaman etrafımı cin alayı gi- aşlarla beraber çıkıtm. 
hi naaşlar sardı. Naaşlarla pisle· - Naaılarla beraber ha! .. Sizi 
nen suyu gördükçe kusacağım ge· dinliyorum. Korkunç bir kabus ge
liyordu. Çıldırmak işten bile de- çiriyor ve müthit bir rüya samyo
ğildi. Ne olursa olsun diye dalacak 
ve buradan kurtulmanın çaresini 
arayacaktım. Omuzlarıma kadar ı 
auya gömülerek ayaklarımla suyun 
içindeki demirleri yokladım. Bu 
tıpkı bir §İ§enin dibi gibi kapalıy

dı. Demirler birbirlerile suyun al
tında birleıiyorlardı. Ne yukardan 
ne de aşağıdan çıkmak imkansız. 

dı. Naaılara dokunmamak için de
mir parmaklıkları tutarak kendimi 
yukarıya çektim. Orta yerde biraz 

rum. 

- Ben de böyle sanmı~tım. Aı 
tık naaşları düşünmiyordum. Çok 
şükür ki Fausta da benim gibi yap 
madı. O, naa§ları hatırlamı,. Ölü
lerin üstünde yatmalc hoşuna gitme 
miş olacak ki cesetleri almayı dü
şünmü§ .. Ceset!e?'i nasıl atacak mı 
diyorsunuz? Bunları birer birer 
topladıktan sonra dışarıya çıkara· 
cak sanmayınız! F austa her §eyin 
kolayını bilir bir kadındır! Ceset· 
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leri çıkarmak için onları suyun ce
reyanına bırakmaktan kolay ne 
olabilirdi. 

· Pardayan burada gülmeğe batla
Gı. Sonra dııarıya merakla baktı: 

- Aman bizim adamı kaçırma· 
yalım, dedi. 

- Otele giren adamı değil mi? 
- Evet güzel Faustamn son 

emirlerini alan zatı.. Parmaklığa 

birkaç ıaat kadar asılı durdum. Bir 
direğe töylece ilitmİ§ duruyordum. 
Dimağımı bürüyen çılgın düıünce
lerle mücadele ederken başımın 

Üstünden gelen bir gıcırtı duydum. 
Aynı zamanda parmaklığın öbür 
tarafında !İmdiye kadar gözüme 
çarpmayan bir ıeyin, bir ipin yuka 
karıya çekildiğini gördüm! Ba,ımı 
kaldırıp baktım. Bu İp döşemede 
açılmış bir delikten geçiyordu. 
ipin harekete geçmesinden içimde 
bir ümit doğdu. Filhakika hareke
te geçen bu ip kafeste murabba 
şeklinde bir parmaklığı kaldırdı ve 
hemen o anda suyun üstünde yüzen 
cestler açılan bu deliğe hücum etti. 
iki dakika içinde hepsi suyun cere. 
yanile sürüklenip gitti. Artık sonu· 
nu tabiatile anladınnı. 

Pardayan önünde duran koca 
,arap kadehini kaldırarak yuvarla. 
dıktan sonra: 

- Ben de onlar gibi yaptun. İt· 
te bu kadar? 

Şarl sapsarı olmu§lu. Pardaya-
nın: 

, . 

- İ§te bu kadar! .A" 
Cümlesini gayri ihtiyari l~r 

ladı. 

Pardayan ilave etti: "'
- Benim yerimde liuıuıı• iıl 

herhangi bir kimsenin yapac:Jl'1 f' 
yaptım. Aıağıya indim. Hayırı dl' 
ya atıldım; asabi bir hareketl~JitS' 
lib."i:en fırladım. Artık dışard• ~ ~ 
On dakika sonra yeni köpril;ııt 
hatladığı yerde karaya çıkıtııı· 
tulmuttum. fi~ 

Bu sözleri uzun bir sükut k0 

ladı. • ,I' 
Şarl, Pardayanın büyük b•' ... 

1
,

ğuk kanlılıkla anlattığı bu hi~,., 
yi bir türlü hazmedemiyor, ot4 
daıma ürperen gözlerle J,a1'ı1 \ 

duH. ' • kı b' k'. d· ~ 
ızmetçı z ır o§e u d-' 

muftu."'"Şövalye di§leri a11l11ıı.ııt' 
ıslıkla bir hava çalıyor ve d•' , 
pencereden dııarrsını gözliyord1' ,.. 

- Artık dı,anya çıkına~ :~ 
nı geldi, dedi, bana bak gııı 
cuk ! diye bağırdı. 

Hizmetçi kız hemen fırlsdı: ı1' 
-Arkadaıımla biraz dıt3't•" 

çıkacak sonra da !elip bize •~11ii· 
odamızda yatacagız. Yalnız, "'if 1 
ıümüzde içeriye nasıl gireCddır 
dedi. Maksadım kimseyi uyarı 
madan içeriye girmektir. ; 

k bı1 
- Ahır kapısını aralı • deıt'' 

hm. Oradan girersiniz asılı• et• 
Avluya girince içerdeki tahta 
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divenden yukarıya çıkarsırııı· 
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NEON 
REKLAMLARI 

~. U<e1YJti! ve taB<sD'ltDe 
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hi:2J:::: Galata : Sesli Han 1 

1 ' Ü 1 1 11111111•ınllllilllllBmmııımnınııını.ııııımoonıııııınıı~ 1 
Aç karnına bır kahve kaşığı alındıkta 

:! K abızllğı defeder 

~UMBARA DESTEKTİR 
ş llanı,asının kumbaralarını almakla, 

Yalnız para biriktirmiş olmaz, 

Yemeklerden bırcr saat sonra alınır. 
sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tntsız· 

lık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajına dikkat. 

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

Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailelerin ve bilhas.sa 
gençlerin lezzet ve kokusunu se· 
Ye seve kullandığı yegane diş ma 
cunudur. Dişleri beyazlatır mik 
roplan izale eder. Türk malıdır. 
Her yerde bulunur. 

Fiatı 15 kuru§tur. 

~ ... 'T'f.''M' uz - 1936 -------- - - --

l5!.. v c.ı~a~. er-0arsak-Mide~i<& 
8 8 
~ Tedavisi için ~ 

1 TUZLA İÇ ELE . İ 
H Mevsiminden istifade et ~ 

~=~;~~J 
Dahiliye Veka etin en: 

8/7 /936 tarihinde Belediyeler imar heyeti fen kadrosu ve kalem 
teşkilatına alınacak memurlar için yapılan ilan üzerinde kafi derece· 
de müracaat vuku bulduğu cihetle bundan sonra müracaatta bulunul-
maması ilan olunur. (21) 

Adet Kilo Şiıe Metre 
1560 Ampul 

.... 
460 Sigorta bşonu . 
~ Fiş abunoyt 

4 Bant izola 
., Singer makine yağı 

2 Vazelin 
5 Seyyar makine muhafazası 

. 50 ,, lamba teli 
Karaağaç müessesatı için yukarda cinsi ve miktarları yazılı eşya 

açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 798 lira 75 kuruş fiat 
tahmin olunmu§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür istek. 
li olanlar 2490 No. lı kanunun tayin ettiği vesika ve 60 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 24 Temmuz 936 cuma 
günü saa-t 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (3886) 

Dahiliye Vekiletinden : 
Nüfusu on binden fazla ıehir ve kasabalarımızın su projeleri ve 

uale i§lerinin gerek münferit ve gerek grup halinde yaptırılacağı ve 
bu itlerin Belediyeler bankasınca sinanse edileceği hakkındaki 28 ~ I 
936 tarihli ilanımız üzerine Belediyeler imar heyetine müracaatta bu. 
lunan ve bulunacak olar:.ların aıağıdaki tasrihat dairesinde müracaat. 
lannı tamamlamaları rica olunur. 

1 - Şimdiye kadar yapını§ oldukları su ve i~me suları işlerine 
aair bonservis ve referanslar. 

2 - İktidarı mali vesikası. 
3 - Şirket halinde oldukları takdirde tirketi temsil ve şirket na· 

mnia üzakereye salahiyettar olduklarına dair vekaletname. 
Alakadarların yukarıda gösterilen vesikalarla 27 /7 / 936 tarih ve 

saat 14 de Ankaarda Dahiliye vekaletinde Belediyeler imar heyeti
ne müracaatla müzakereye başlamaları ilan olunur. 

<Bu ilan Belediyeler imar heyeti için bir taahhüdü mutazammm 
değildir.) 20) 

)- aynı zamanda : 

Elli in izi de denemiş -
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

181711936 vaziyeti 

olursunuz. ~ AKTıF 
İş 8 ::: Kasa : 

Lira . ıı PASiF' 
Lira 

ıs.000000 .... Sermaye ........................................................ -

Unan bUtil k b hlplerloe Banknot. • ' • • " l :J 4c.., .190 -o um ara sa ,,. ufaklık. • • • , • .. ı.120 sı.3.59 ~8.s5ı.5ı9 ıs 
İhtiyat akçesi .......... - ....... - ................................ . 1 551 182 53 

2 Senede 7 defa kur'a çekerek ~ Oehlldekl Muhablrlen 

0,000 Lira mükif at 1 Tilrk Uram. • • • • L .497062.90 

\'ttiy ı · tiarlçtekl Muhabirler: 
l N· Ot. Mükafatların 10,000 Lirası her sene Altın san kilogram 4S98,244 6 186482 30 

ISan o 1 f • · l t 'hJ • d kur'a Altına tahvilikabü Serbest döviı-Çtk"f •e eşrınıevve arı erın e 
1 

1 er k 1 er. 236 382 81 biti d e verilmektedir. Bu iki keşidenin her Diğer dövizler ve borçlu kiliring 

b n e 5000 lira şu şekilde tevzi edilmektedir. bakiyeleri· • • • • ı I0.074.Si9.60 1649774471 
Uİ ... • ' Hazine TahvlllerJ: 
')_ • lllciy 1000 L • Deruhte edilen evrakı naktiyeJ 
''(iıı • e 1ra kargılığı. ll ' 158.748563. -

l Ctye 250 Kanunun 6 ve 8 inci mad· O )_ • • tt delerine tevfikan Hazine tarall 
lo "'tıye 100 yüzer uradan 1000 " rından vaki tediyat. .. 12.064 61 ı.- 1 ı46.6ss952.-
115 '' 50 ellişer ,, 1000 ,, Sen edat CUzdanı . ·ı L. 2 67~ .875 _ 

tt 10 17 50 Ticari senetler• • · .. 8202.:-l98.79 10875273.79 

r. onar " " Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
'-ellı 5000 lDenıhte edilen evrakı nak-• an 207 kişiye " -\ tiyenin karşılığı esham ve 34 080095 73 

ık • tahvilat itibari kıymetle 
bı... IŞer bin liralıklar : il S<rb<at Esham veTahvil5t - 4.173.2"4. 18 38253329.91 

t\ı ~-!" b Avanal~r: 
L 41t 1 ._ e~ keaidenin her bırinde yal- · ~ W\' 111"\.I·- -r Altın ve döviz Uzenne avans • 34.013.74 
..... , •icteı •ve iki bin lira veriliyor. Bu Tahvilat üzerine avans. . 16.897.08541 f693J 09915 

l"r\l'll er her sene Şubat, Haziran, 
4500000 

_ 

497 062 90 

1 edevUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye 14 158.748.563.
Kanunun 6 ve 8 inci madde 

lerine tevfikan hazine tarafın· 

1 

dan vaki tediyat. 

Deruhte edilen evrakı naktiye. 
1 

bakiyesi • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle iUiveten vazedilenL 

120M.61 t.-

146.683 952 -

16000.000 

TUrk Lirası Mevduaıtı ......................... . 

Döviz Taahh iJdata 
Altına tahvili kabil dövizlert 4087.002 02 
Diğer dövizler ve alacaklı ki-. 
liring bakiyeleri • , • 2l.345.8 39.21 

Muhtelit ......................................................... .. 

• 

ıs.o, 2 J~ ı o.ı 

1 t-ı"~~ •. E:ylüt ve birinci Kanun ay- :•:::::~1rıar...................................................... 46')3 !'i~7 ı ı 
"' •lk aünteri yapılmaktadır. YekOn 12g._48R.5J875 l YekQn 277.483.518.i~ 

2 llllllitlllm~ı~füıııınııııuılllllllmiııumnııllilııınıı~ınıllilllilllooı~m•w 
[skcntohaddi yüzde 5 1•2 - Altın üzerine avans yüzde 4 1·2 

Mart 1933 tarihinden itibaren: 
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'Askerlerimizi cevinç!e 1:.arrılayan 

bir köylü çocuğu 

Çanakkale sırtlarına yazılan "Y Q§a Atatürk,, 
Yavuz!a Hamidiye 

Çanakhalecle askerlerimiz ve lilomırz:lan bir!rnç gemi 

1 • 

-
Çanakkalede tayyare/erimizi selam 

ri;yelüerimiz 
bah-Boğazların yeni irgal .... -filen mınia ~-~Sltıda 

kahraman Türk askerleri 

,J 


