
Telavivde 
mektebini 

bir Yahudi 
bombaladılar 

- Yazısı 2 inci sayfada -
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Bir yangınkı mahvo"lduğıt haber vericlcn san Sebastiyaııda isyanın ilk ba§
ladığı günlerde polisle çarınşa.n halk 

Avam 
kamarasında 

Bir nazıra 
iğrenç fare 

Diye bağıran bir 
mebus takbih edildi 

Londra, 24 - lşaizlerin aigorta
aına dair hazırlanan kanunun mü-
zakereai esnasında dün gece Avam 
kamarasında nadiren tesadüf edi
len mühim bir hadise zuhur etmi§· 

• 
tir. 

Dahiliye nazırı Sir Con Saymon 
bu kanun hakkında nutuk söyler· 
ken, amele fırkasına mensup me
buslardan Bukanan nazırı yalancı
lıkla ittiham etmİ§tİr. Avam kama
rası reisi müdahale ederek Buka. 
nanı "aleni takbih,, cezasile tehdit 
etmi§tİr. 

Bunun üzerine gene amele fır
kasına mensup mebuslardan Camp 
blell Sıhhiye nazırına "İğrenç fa. 
re,, diye bağırmı§hr. 

c· Reis derhal, celesyi 18 dakika 
"n Loradoa müddetle tatil etmi§, bilahare mec. 

lia iki amele mebusuna karşı bir p (l'...., S incide) takbih takririni kabul etmittir. 

b tıtbolcular 
,~,~n gidiyorlar 
()t~d~ Vehab Fransaya gitti, 

~ Rasingde oynayacak 

Mecusi hindlllerce 

Mabut saydan 
bir mihrace 
Londrada neler 

yapıyor? 

Miz.or mihracesi 

Londradan yazılıyor: 

Büyük Britanyanın bu son zamanlar 
daki bellibaşlı dedikodusu hükumet ~er 
kezini ziyarete gelen Mizor mihracesi• 
dir. Bu adamı 6.500.000 kişilik te
baası Allah addetmektedir. Kendisinin 
80 milyon İngiliz liralık bir serveti var
dır. Londrayı ziyaretten maksadı kral 
sekizinci Edvardla görüşmektir. 

Fakat, anane mucibince, mihrace, 
başka kimseyle sofraya oturamamakta, 
et, yumurta, av eti, tavuk, balık yemc
mektedir. Karnım yalnız sebze ile doyu
rabilmektedir. Hind hükCımdan ancak 

(Devamı 4 üncüde) 

merasimle 
Montrö murahhas heyetimiz bu sa· 

bah ba§ta Dışbakanımız Tevfik Rüştü 
Jüaa, dzşbakanlığı genel sekreteri Nu• 

man Rıfat, Genel Kurmay asbaşkanı 

General Asım olduğu halde ekspresle 
ıehrimize gelmişlerdir. 

Huduttanberi her geçtikleri yerlere 
bilyük tezahürat ile karırlanan heyeti• 

karşılandı 
mize, Y edikuleye geldikleri zaman ask~ 
ri merasim yapılmı§tır. istasyona mek
tepliler, o civar fabrikalarındaki işçiler, 

spor klüplerine mensup gençler, birçok
ları ellerinde bayraklar olduğu halde, 
gelmi~ bulunuyorlardı. 

Bu tezahürat do1ayısile yarım saat 
(Devamı 2 ncide) 

Bir tarihi münakaşa , 

Amerikalılara göre 
Napolyonun mareşah NEY 

kurşuna dizilmemiş 
Fransız alimleri bu iddiaya Hativutkari diyor 

Amerikan ve 
Fransız alimle-
ri arasında ga-
yet garip bir 
münaka§a mey. 
dana gelmekte
dir. Napolyon 
ordusunun mef 
hur generalle
rinden olan ve 
i m p a ra torun 
Moskova rica. 
tında dümdar
lığmı kahra
manca deruhte 
eden ve niha
yet 1815 de Pa
riate, Lüksem

ı"ln~ll>i:'!I~, 

burg' da kur§una dizildiği son 

sözler ile ve bütün taf silatile tescil 

edilen Ney, Amerikalı alimlerin id. 

diaaı üzere, bir mucize ile yeni dün 

yaya kaçabilmit ve orada 1846 

senesine kadar yap.mı§ ve nihayet 

resmini gördüğünüz bu mezara gö. 

mülmü§tür. Fakat, Fransız alimle
ri, Amerikalı meslektatlarmın bu 
iddialarını reddetmekte ve buna 
"Holivudkarı., demektedirler. 

Yannki nüshamızda Ney hak. 
kındaki iki telakkiye dair etraflı 
ve resimlerle müzeyyen bir yazı 
okuyacaksınız. • 
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Montrö zaferi Mtintrö murahhas
ları Istanbulda 

üzerine 
Türk parası 
yükseliyor [ia~~clye Veklllmizl~ b~yanatından : ''Bul

~ar.ıstanın konferaostakı hattıhareketinden 
Ankaradan gelen haberler, Montrö. 

de imzalanan Boğa:ı'lar mukavelesinin 
Ti.irkiyenin zafcrile neticelenmesi üze. 
rine muhtelli düııya piyasalarında 

Türk parasının yükseldiği bildirilmek.. 

fevkaU\de memnunuz komşumuzla olan 
m_üo~sebatımız hiç bir zaman bugünkü 

kadar samimi olmamıştı ,,. 
(Baş tarafı ı incide) . 

kadar geciken tren Sirkeci istasyonuna 
geldiği zaman heeytimiz, Cumurbaşka• 
m namına yaver Cevdet, Vali ve Beledi~ 
ye r~isi Muhiddin Üstündağ, İstanbul 

kumandanı general Halis, merkez ku
mandanı general Fehmi .. Emniyet direk 
törü Salih Kılıç, Parti mümessilleri ve 
büyük bir halk kütlesi tarafından karşı" 
lanmıştır. Japonya büyük elçisi Toguga• 
va, Yugoslavya elçisi Lazreviç, Roman· 
ya elçisi Filoti, İrak elçisi Naci Şevket, 
İran elçisi Fahimi, Sovyet maslahatgüza 

. rı Saikin, Efgan elçisi Sultanahmet Han 
da murahhas heyetimizin istikbalinde 
hazır bulunmuşlardrr. 

Gara trenin girmesile askeri bando
nun selam havasr çalmağa başlaması bir 
olmuş, asker ve polis müfrezeleri heye
timizi selamlamıştır. 

Tevfik RUştil Aras istasyonda 
kendisini karşılıyaı:ıJarm tebriklerine 
ayrı ayn teşekkür ettikten sonra Pe. 
rapalı\s oteline, oradan da. Floryaya. 
Atatürk'e saygılarını sunınağa gitmiş. 
tir. 

• tedir. 
Istanbul borsasında aynı sebepten 

dolayı Türk esham. yüksP1mektedir. 

Çanakkalede 
bayram 

iltihakını temin etmeği kendime birinci 
derecede bir vazife telakki ederim. Kon· 
ferans esnasmda Tlirkiyenin temennile• 
rine karşı gösterilen anlayıştan memnu· 
num. Konferansm neticeleri tamamile 
memnuniyeti muciptir. Türkiye kendi 
topraklarından bir krsmı üzerinde hare" 
ket serbestliğine sahip olmamaya artık Coş k un bl r ~evin ç 
tahammül edemezdi. Bu hükümranlık içinde devam ediyor 
hukukuna sahip her memleketin hakkı• Çanakkale, 23 (Hususi) - Milli 

dır.,, Türk Talebe Birliği kafilesi bu sabah 
Yugoslavya gazetelerinden "Pravda,, Mehmet çavuş abidesine çelenk koymuş 

muhabirine dahi İtalyanm mukavelena· ve burada büyük tezahürat yapmı§tır • 
meyi imza edip etmiyeceği hakkında Hararetli nutuklardan sonra bir 
şöyle demiştir: bahriye zabiti burada cereyan eden harp-

" - Bu hususta bir şey bilmiyorum. leri anlatmıştır. 
Fakat buna memnuniyetle intizar ede" Saat 17 de AvCJ. tayyarelerinden mü 
lim.,, rekkep bir filo işğal edilen mmtakalar ve ~ 

Bo6azlar komisyonunun Yavuz üzerinde uçuşlar yapnuş, halk 
tasfiyesi heyecanla bunları seyretmiştir. 

Yeni Boğazlar mukavelenameei mu• 
cibince Boğazlar komisyonu da kalkmr§ 
olduğundan bu komisyonun yakında 

tasfiye işlerine başlanacaktır. 

Adapazarında 

Kalpazan 
şebekesi 

B l . ı· . adl . . h l . flllt~t er ın o ımpıy an ıçın son azır ıklar da tamamlanmı§, a6d 
Riyasetten resmen istifa etmiı olan 

Amiral Mehmet Ali, "komisyon işleri 

Sofyadan geçerken tasfiye edilinceye kadar vazifeye baka· 
Sofya, 23 (A.A. l. - Bulgar ajansı cağınr,, söylenmiştir. 

Meydana çıkarılarak 
Aletlerlle beraber 

yakalandı 

letlere mensup sporcular Berline gelmeğe başla-m1şlard1r. Bıı a: fif· 
gördiiğiınüz Hindli bir sporcu da mu1:aveme~ koşul.arı için gcl11ııŞbD 

Diğer resimler olimpityadl.arda yüzücülerU, koşucuların mii~a 
tıMında fotoğraflarını almak için alınan tertibatı gösteriyor. ",/! 

bildiriyor: k · 
Ankara.ya dönmekte oıan TU.rıt mu. Mootr6 onferansında Güreşçi 

Cim Londos 
Aske1'1 

terfi 
raha"3 heyeti, Başmda DışL,Ieri Baka.. A vusturalyo mora h-
m otduğu ·haıde bugün sa.at ı6,3o da hasının bir sUzil 

Bu sabahki Son Posta gazetesinin 
yazdığına göre, polis Adapaza.rmda tlç 
ki§llik bir kalpazan ~tesini aletleri 

Bu sabahki posta ile gelen "Morning ve kalp pa.rala.rile beraber yakalamış. 
Sofyadan geçmiştir. 

Bulgar Başbakanı B. KC5se tvanöf, 
Türk Bakanım karşılamak üzere Dra.
goman istasyonuna kadar gitmiş ve o
rada ·Doktor Arası kendi salonlu va.. 
gonuna davet ederek Sofya.ya kadar 
kendısile samimt görU§melerde bulun
muşt1Jr. Sofyada konuşpıalara 1stas
yon talonnnda devam olunmuştur. 

f'1. ; n-ı 11},n.'- .... - rnu-'- ,..._, _ __ .,-r; 
nar:ebetlepirÇ iyi ~ıru bir kerre 
daha büyük bir memnuniyetle mnşa. 
hede etmişlerdir. 

!.;tasyonda Doktor Aras, Sa.ray 
Mare~ali Panof, dışişleri genel sekre
ter vekili elçi Sarafov; siyast daire 
direktör vekili ve Protokol direktörü 
Pctrov _ Çomakov, matbuat direktörü 
elçi,Balabanov ve dışişleri bakanlığı 
diğer. yüksek memudan tarafından se
lamh:nmıştır. 

Istan.syonda ayrıca, başta elçi Ber
ker olmak üzere Türk elçiliği mr.ııur_ 
lan,_ Yugoslavya ve Y~stan elçi. 
leri, Çekoslqvakya ve Romanya. maa
lahatgüzarlarr, Sofya. Türk - Bul
gar dostluk cemiyeti müessisleri ve 
gazeteciler de ha.zır bulunmuştur. 

Aynı trenle Montrödeki Bulgar he
yeti de Sofya.ya dönmüştür. 

Dışbakanrmrz Sofyadan geçerken ken 
disini hududda karşılayan gazetecllere 
§U beyanatta bulunmuştur: 
.,_ Bulgarlstanm M;ontrö konferansın-

, daki hattr hareketinden ve bütün mese
lelerde bize karşı gösterdiği büyük dost
luk hissiyatından fevkaUlde memnunuz. 
Bu hususta Bulgaristana alenen teşek· 
kür etıncği kendime borç sayıyorum. i
ki memleket münasebatı hiç bir zaman 
bugünkü kadar samimi olmamzştır. Ay
ni zamanda Balkan antantına dahil bü• 
tün devletler konferansın 18 temmeuz 
içtimaında Bulgaristana karşı olan çok 
samimi ve dostane hissiyatını aleni su· 
rette söylemek fırsatım buldular. 

Türkiye ile birlikte Yugoslavya, Yu
nanistan ve Romanya da Bulgaristanla 
elele verip Balkan sulbü için çalişacak· 
larınİ: ·ve bütün vasıtalarile onu koruya· 
caklarmı konferansta söylediler. Bu su· 
retle Bulgaristan Baİkan paktına dahil 
olmadığı halde Montröde bir nevi mane· 
vi Balkan paktr, yani umumi bir _cephe 
ortaya koymu§ oldu. 

Bu hal ilerisi için çok ümit verici~ir. 
Bu çok samimi dostluk havası, seneler
denberi Bulgaristanla Yunanistan ara· 
sında bir türlü halledilemeyip sürünce· 
mede kalan bütün ihtilaflı meselelerin 
de artık halline yardım edecektir.,, . . . . 
ıtalya ve ~o§azlar mukaveleşl 

Dr§Oakanımız "Nemezedi Ujag,, isim. 
li Macar gazetesi muhabirine de İtalya· 
nın vaziyeti etrafında demiştir ki: 

Post,, gazetesinin Montrö hususi muba• tır. 

biri yazıyor: Adapazarmm Yongalılt köyUnde o-
Türk hükOmetine teşekkürlerini bil• turan Mevlild, Adapazarmda pa.rk ya

dirirken İngiliz mura!has heyeti reisi nmda şeker satan birisinden be§ ku. 
Lord Stanley Gelibolu yarımadasındaki ruşluk §eker almı§ ve mukabilinde bir 
harp mezarlıklannm Tilrkiye ile İngil· gUmiiş lir& vererek Ustllnü almak için 
tere arasında bir nevi bağ olduğunu ve beklenüttir. 

tii; ~~vra • k~rşı t~glliz · h~~;n müte= la $"oYd'tı~Wg6'ren 'Sa!i~.:ıpaz.;.yı 
şekkir kalacağından emin bulunduğunu tetkik edince kalp olduğunu anlamı§ 
söylemiştir. ve derhal MevlUdün ya.kasına yap1§8-

Ayni noktai nazarı tutarak konferans rak: - Polis, diy('I bağmnağa baş. 
reisi ve Avustura.lya delegesi M Brus laını§tır. 
da harp esnasında bizzat kendisinin Bu esnada civardan geçmekte olan 
Geliboluda çarpıştığını hatırlatmıı ve polis Ziya yetişmiş, Mevlüdü yakala-
demiştir ki: mıgtrr. 

- Ancak Allahm inayetiledir ki l>e.. Karakolda üzeri aran.an Mevlüdde 
nim kendi mezanm bugün orada değil 1 31 tane elli kurtı§luk ve 1 tane de bir 

liralık kalp para bulunmuş, tahkikat M. Brus Türkiye hükumetinin harp 
mezarlıkları hakkındaki beyanatına A• 
vusturalya balkının hararetle teşekkür 
ettiğini ilave etmiştir.,, 

Bulgar gazetesinin 
makalesi 

ilerleyince MevlUdun amca oğlu Rüş.. 
tu ve komşusu asker kaçağı Kadir ile 
birlikte bu paraları çıkarclıklan anla
şılmış ve Kadirin evinde pa.ralan imal 
için kullanılan beş kalıp müsadere e-
dilmi3tir· 

2 ağustosta baılayacak olan 
festival dolayısile dünya ıerbest 
güreı f8.D1pİyonu Cim Londosun da 
lstanbula gelmesi temin edilmiştir. 

Yapılan anlqmaya göre Cım 
L'ondos 9, 16, ve 23 ağustos pazar 
günleri Taksim stadyomunda Kara 
A 111· Pin.J\l'h M .. J.-.-a. - - llA'::-~_!_ 
pe Iıvanıarla serbest güreş müsa-
bakalan yapacaktır. 

Cim Londos bu ayın 26 ıında 

fil 

listeS1 
H ts8 azır!andı, tı 

için şehri rt1 ~ 
gönderiıece 3o 

Ankara, 23 - Her sell~ ı 
tosta Han edilen askE>ri tcrf

1 
, 

' •-.:::. .__'T ___ ,_ · tas<! 
kaç güne kaaar yük~ek .. 

11
ae 

dilme c üzere lstanbula go 
tir. 

Atinada Dinarlı Mehmetle karıda- ----------........................... ·-····-
tacaktır. Dinarlı bu maç için Ati- i ~ 

naya hareket etmiştir. i. H A B E r
1
,P 

Binaenaleyh burada yapılacak k ştı ! lstanbulun en ço ~ il~ 
müsabaka, Atinada yapılan müsa- ! kiki akşam gazetesidıt· ~-
bakanın revan•ı mahiyetinde ola- • fet 

·"'$ i rmı HABER'e veren 
caktır. : 

5 derler. . •• / 
Yun·an gazeteleri Atinada yapı- ............................................ . 

lacak Dinarlı- Cim Londos maçı- --------

na büyük ehemmiyet vermektedir- ~----------

dar 20000 bilet satılmıştır. 1 Jt 
ofyada çıkan "La Parol Bulgar,, r 

simli Bulgar gazetesi Boğazların tahki· 
mi dolayısile ezcümle diyor ki: 

Vunanıstanda Teıavivde 

Temerküz Bomba 

ler Bu müsabaka için şimdiye ka· Bu··yu·· ı, 
müsabakaf11 

"Türk milletinin sevincini çok haklı 

buluyoruz. Bu sevinç fazlasilc hak e• 
dilmiştir. Leman gölü kıyılarında, 20 
temmuzda imzalanan mukavele, Kamın 
Atatürkün vatanına karşı ifa ettiği §C'" 

refli hizmetlerden biridir. 

Fakat, Montröde hakkaniyetle bera· 
her, diğer bir selamet prensipinin daha 

muzaffer olduğunu görüyoruz.Bu da tat 
bik imkanı kalmayan muahedelerin ta• 
dili prensibidir.,, 

Nafia Vekili 
Bugün 

An karaya 
dönüyor 

Zonguldak 23 - Nafia Vekili Ati 
Çetinkaya yanındaki heyetle beraber bu 

gün Filyosa gelmiıı ve vilayet erkanı ile 1 

Belediye reisi tarafından karşılanmışttr. 

Ali Çetinkaya Çatalağzı istasyonunu 
tetkik etmiştir. Vekilimiz yarm buraya 

gelecek ve akşama Ankaraya dönecek-
tir. 
-------~~~~~~~-~ 

A vusturyada 
umumi ar 

Viyana 23 - Reisicumhur Miklas u· 
mumi af Han etmiştir. Yalnız 224 siya· 

kabinesi Altı kişiyi yaraladı 1 

Teşkili için muhalif Kudüs, 24 - Dün Telavivde bir i 
fırkalar arasında mektebe atılan bir bomba altı kişiyi 

d ağır surette yaralamıştır. , 
Cereyan başla 1 Filistin hadiselerini tetkik edecek j 

Dün sorrıııv 
~,~ 

başlad10ı 11 • 

Sual/erifl 
' ikincisi 

(9 v.11cıt ,~I 
Atina, 23 (A. A.) - Liberal partisi olan İngiliz komisyonunun teşriniasi. I 

lideri Sofulis dün saraya giderek kralla den evvel Filistine gt>lemiyeceğine da 
bir saat kadar konuıımuştur. Sofulis ir verilen haberler Arab mahafilinde 
bu münasebetle Metaksas kabinesini u- hoşnutsuzluk uyanrlırmıf)tır. ı---·---------
zun uzadıya tenkid etmig, Metaksasm u tJ 
hükfunetin başına geçtiğinden beri hiç P~k ~@lrk!YllfilÇ lb>nır CtCQ'>m@({j)DO r I> 
bir dahili meseleyi halletm~diğini, v~rdi- ~O ifil O IFU Ş ~ '1' a,ı ifil O lnl ~ 'f ıre'\!: ff@'lt© gJ 11' 
ği sözü tutmadığını söylemi§ ve teşnnev 
vel içtimaında hep birlikte hilki'lmeti de
vireceklerini ilave etmiştir. 

Sofulis bütün partilerin iştirak ede
cekleri bir temerküz kabinesine taraftar
dır. 

Kral Sofulis'den sonra yanına Me· 
taksası çağırarak kendisiyle uzun boylu 
görüşmüştür. 

Atina, 23 - Dün buraya gelen 
ıslahatçı ahali partisi lideri Teodoski bir 
temerküz kabinesi kurulmasına gayet 
hararetli taraftar olduğunu söylemiştir. 
Sofulis de Teodokis'in fikrini takdir et
tiğini söylemiştir. 

Siyasi vaziyetin aldığı bu şekil üze
rine kralın yapacağı seyahatten vaz geç
tiği şuyu bulmuştur. 

Fakat bu şayia tekzip edilmiş ve 
kralın seyahatini sadece tehir ettiği ha
ber verilmiştir. Kral gelecek hafta 
Korfoya gidecek, bir ay kaldıktan son- 1 

L---.!.!"=-.1.b.ıv.:~·-ıı.ı.nni.ı:ö··._...a.ru..----ı.-ı~--------*~ ..ı·ı- ._: • 



~t • • 

~~~:~'ll:t. . 
~"" tıle .ı .. 

'<lı... Qij •• 
"ııı-..l §Utıdünı. Dü'n • . .. Ptt .. q'll y · , yırmı 

4rı1 eıl°ll~: ani eski 10-11 tem 
r- ıcııh. !Yetin 'IA • • 
-q "ıa3t ı anı, ıstıpda-

~,~~eletd ... 
• ı:. en h' 

~~ il ~alt e ır ses, ne bir 
ı b·~l\ltltll ~ tarihimizi bu ka

~~ iU~ b~ ' 0 kahramanlara 

~,~t'ıeta~ı/ nankörlüktür. ltti-
1~1 1Ye h 

~; 1, t!titıden arp zamanında 
d~eiJ~tı, 19~olayı kızmıı ola 
~ti e he.. kahramanları 

e ~ • l'rl h · k 1 . ıı i tltJllı.a... ır ere eser erı 
~il~~ tı.&atıla ga elbette hakka
~tS 'tı h tdı, 

' akkuıı "11 ta, \>e "" aha, Sezarın. 
, l"ntek lazımdır! 

tı~, (YA·NO) 

'~ · · ıış d . 1 
ı~~ı emır e 

tıl11 
~~ ~ ayakları 

ı' ~ ~ ~a J .8 tıdı 
A ~ Orı. d . 

I ~ b~le li'or :nıır fabrikasında 
tl, ·~. ~t' llota~ıı!e .. ı~~a, erimiş de. 

~ el' ik· . goturürlerken de
l!,,, a.raı ısının d 

1 "llı~ı llar de e ayağı yan. 
~ "' iltdır rhaı hastahaneye 
~ "~ . 

\ "~ ~lAI( 
~t ~bekt boğuldu 
~ ~~ottu-e ln§irah sokağında 

~"'-{a ba~n Şeref oğlu üç ya. 
~ Ve bo ~<'de oynarken ha~ 

lstanbul 1 Hububat mahsulümüz 
sanayicileri 

fzmir panayirioe bu qıl bol olacak 
ne suretle işt!rak Ziraat Bankası Umum Mildilrü flatlarıo 

~dece~~e~ 'l .. dilşmesloe liarşı alınan tedbirle ri anlatıyor 
İstanbul.sanayıcılerı bugu~ saat Bu sene hububat mahsulünün bol Bugüne kadar :ılının malüınat3 

on beşte Tıcaret odasında hır top- olacıığı hakkındaki tahminlerin yerin. göre, bazı memleketlerde, ezcümle gc 
lantı yapacaklardır. Bu toplantıda de (l}duğu anlaşılınaktadır. Ziraat niş mikyasta buğday yetiştiren Kana. 
altıncı lzmir beynelmilel panayınn Ban..lcasınm umumi müdürü Kemal da ve Birleşik Amerikada mahsul ku 
da İstanbul sanayiinin ne suretle Zaim mahsul bolluğu etrafında şunla. rakhk yüzünden büyük hasarla•·a uğ. 

t ·ı d'l -· ·· ·· ··ı kt'r rı sö,·Iemiştir: ramıştır Bu vaziyetin inikas'arım emsı e ı ecegı goruşu ece ı . · . .. · . · 

B l 
. d 1 t ·'- Fıatlarm duşmesine mani oL şimdiden cihan büyük piyasalarında 

u sene zmır panayırın a s an · . . 1 ı· . . . .. . . . . . mak ıçın amması azım gelen tedllır. kaydolunan fıat yükselmesinde gör. 
bul ~ana~ıı ıkı tekı~~~.te~~l edıle- leri buğday ko~isyonu düşünmüş, ve mekteyiz. Gerek bu vaziyetin ve ge 
cektır. Bır kısım buyuk muessese- salahiyeti dahılindt! bulunanları al- rek her işinde tam tedbirle hareket 
ler için panayırda ayrıca pavyon- mıştır. eden Cum4!"iyet Hıikfımetinin esi:"ge. 
lar bulunacaktır. Diğer geri kalan Kendi salahiyeti dahilinde bulWl- miye::eği geniş mikyastaki himaye ve 
sanayi de Ticaret odaaı tarafın- mıy~ıı~ar da İc~a _Y~killl'ri Heyetinin müzaharetin memleket dtşındaki sa. 

d t rt
. d'l k nl d tasvıbıne arzedılmıştır. tışlarımıza şimdiye kadar görmedig·i an c ıp e ı ece pavyo ar a . 1 • • • . - -

h 1
. d .

1 
d'l tk' Bu tedbır erı ıkı esasa ırca etmek miz Lir kolaylık ve ıenişlik temin ede 

grup a ın e temsı e ı ece ır. mümkün" dür· w. k ·ı· . . · cegrne aı ım. 
yalnız şu ~ukarrer dır kı panayır- 1 - Bol olan mahsulümüz üzerin. - Evvelki sene hariçten vaki ta. 
da İstanbulda mevcut sanayiden den memleket dışma çıkarılabilecek lepleri karşılamakta ban güçlüklere 
hiçbirinin mamulatı ve masnuatı miktHların satılabilmesini temin için tesadüf edilmişti? Dış pazarların is. 
teşhir edilmemiş olmıyacaktrr. Bu- gereken faaliyetleri sarfetmek. tediği kalitede buğday temin edeme. 
nun için sergideki İstanbul pavyon 2 - ~:mleket dahili~de~i fiatlan mekten doğan bu güçlükler ne derece. 

1 d d
. b l kt korumak uzere daha genış hır sahada ye kadar bertaraf edilmiştir" 

arının a e ı onu u aca ır. k · · 1 · · ·· · . çalışma ıçın a ım merkezlerının ade- - Bugune kadar Ankara, Eskişe. 
Ayrıca İstanbul T ıcaret odasına dini işin icabına göre geniş tutmak. hir, Konya ve Sivasta dörder bin 

İzmir panayırında memleketin ik- Bugünlerde, içinde bulunduğumuz tonluk, Derincede on bin tonluk birer 
tısadi, içtimai ve kültürel kalkın- senenin çalışmalarına esas teşkil ede.. silo yapılmıştır. Bundan başka Af.yon 
masınr göstermek vazife&i de veril- cek lcra Vekilleri Heyeti kararname- Karahisarda beş bin tonluk, Polatlı ve 
miştir. Bunu temin için tablolar ve sinin biz: tebliğ edilme~fr.c intizar Yerköyde dörder bin tonluk Uç silo 
grafikler yapılaacktır. etmc~eyız. daha. yapılmaktadır. Bunlardan A!. 

Bır yandan da mevcut kararname- yon ve Polatlıdaki siloların bu seneki 

Şehir tiyatrosu 
artistleri 

Eylülde lzmfrde 
tPmsil verecekler 

Şehir Tiyatrosu ağustosun birinde 
önümüzdeki mevsim için, provalarına 

1-?r.1,,~r=Urtır,. A.vdrıca artistler EylUlun 
bmnde Izmıre gı erek panayır mud· 
detince operet ve piyes oyruyacaklar· 

nin verdiği salahiyetlere istinaden teş_ kampanya faaliyetlerine iBtirak edebi. 
kilatımızı yapmaktayız. Bu ay sonu. leceklerini tahmin etmekteviz 
na kadar yeni merkezlerdeki teşkilat Derince silosunun yapıİmı~ bulun. 
dahi ikmal edilmiş olacaktır. ması ihraç işlerimizi çok kolayl3ştır. 

Da.hili fiatlar İcra Vekilleri Heye. mış olacaktır. Mevcut silolarımızın 
tince tesbit edilecek hadleri bulur buL Derince silosunun alıp verme tertiba. 
maz, banka geniş mikyasta alıcı va. tından istifa.de ederek ihraç işlerinde, 
ziyetjnde bulunacaktır. Alman ve a.. onunla atın bir ahenk dahilinde çalış 
lmması derpiş edilen tedbirlerle ümit maları, ihracat işlerimizde evvelki se. 
ederiz ki, bu bol mahsul senesi çüL nelerde tesadüf ettiğimiz milşki.:~iı.tm 
~.&.1.~.l. Ju.ıu .. • :s- ._ • ' _, _ -7 .. &&.ıı."11.!~ l u.ı.u.ı~u.u 1.11.1. hu ... -.-. • ..u ut':l \,arar Cl.UU9 vıa-

ci bir sene olacaktır. caktır. 

dır. Şehrimizdeki temsiller ~se ilk teşri- Vazife kurbanı KOÇ OK 
nin birinde başlryacaktrr. Operetler 
için bu sene Fransrz tiyatrosunun kira- itfaiye çavuşunun 
lanması düşünülmektedir. Bu sene ge- aiJeSİOe par& yardımı 
rek operet ve gerek piyes kxsxmlannda 
mum.. ku··n old - k d f' tl Geneçenlerde Tepebaşındaki mo.. ugu a ar ucuz ıya ar 
tatbik edilecektir. bilya fabrikasında çıkan yangını sön

Edirneye · 
seyahat 

Bakırköy bayır 
teşekliüllerinden 
biri tarafından 

tertip edildi 
Bakırköy ilkmektepleri koruma ve 

yardım cemiyeti Edirneye bir gezinti 

tertip etmitşir. 

16 Ağustos pazar günü saat 6,20 de 
Sirkeci istasyonundan kalkacak hususi 

tren saat 14 de Edirncye varacaktır. 

Trenle gidecek olan altı yüz kişi E
dirnede Atatiirk abidesine çelenk koya· 
caklar, sonra Edirneyi gezeceklerdir. 

Gece yirmi birde tren Edirneden kalka• 
cak ve pazartesi günü 6,30 da tstanbula 
gelecektir. 

Hususi trende bir büfe bando bulu· 

nacaktır. İstanbul halkına Trakyayı ta· 
mtmaya vesile olacak olan bu gezintinin 

ıyı gcçmesı ıçın tertip htyeti faali

yetle çalışmaktadır. 

dürmek için uğraşırken kahramanca 
ölen itfaiye çavuşu Şükrünün ailesine 
1000 lira verilmesine belediyece karar 

verilmiştir. Sigorta. kumpanyaları da 
merhumun ailesine ikramiye verecek. 
!erdir. Ayrıca Dahiliye Vekaleti de 
200 lira göndermiştir. 

alo ,...,_, 2,59 12,20 16,18 19,34 21,28 2,41 

t
olo 7,23 4,4G 8,44 12,00 1,53 7,07 
"'rko 

GEÇEN SENE BUGtJN NE OLDU t 
Bugün Lozan muahedesinin 13 Uncu yıl 

d6nUmüdUr. 

Avusturya Başvekili DolIUs lkl sene evvel 
bugün öldllrUlmUştll. 

HABERLER 
•İngiltere kralına yapılan suikasdın 

neticesiz kalması üzerine Atatürklc se
kizinci Edvard arasında tebrik telgraf· 
lan teati edilmiştir. 

"' Dün Fransız bandıralı Lamartin 
vapurile 70 Krbrxslı talebe tetkiklerde 
bulunmak üzere şehrimize gelmiştir. 

* Birkaç gündür şehrimizde misafir 
bulunan Mısırlı talebeler bugün Kösten· 
ceyc gideceklerdir. Talebelere dün ak
şam Parkotelde bir ziyafet verilmiştir. 

"' Muhtelit hakem mahkemeleri bu• 
lundukları binanm Belediyeye geçmesi 
üzerine Şişlide Çankaya apartımamna 

taşınmışlardır. 

• Unkapanı köprüsünün Eyübe taşın 
masına devam edilmektedir. Şimdiki 

balde biri Unkapanr diğeri Azapkapı tarll 
frnda olmak üzere yalnız iki duba kal· 
mıştxr. 

"' Kavun ve karpuzların el arabalarile 
nakli Belediyece mahzurlu görüldüğün• 
den menedilmesi kararlaştınlımştır. 

• Kasxmpaşa deresinin temizlenmesi 
devam etmektedir. Derenin şimdiye ka· 
dar Y enişehire kadar olan kxsmı temiz
lenmiştir. 

• İngiltere ile yeni ticaret anlaşması 
yapacak olan heyet bugün hareket ede· 
ccktir. 

• Kültür Bakanı Saffet Arıkan bu 
sabah şehrimi:ııe gelmiştir. 

• Riyaseticumhur hususi kalem mü· 
dürü Hasan Rıza bu sabah ekspresle 
Avrupadan şehrimize dönmü§tür. 

~ gulınuştur. 
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M o ırnt ırö(dl e ın 
<dlöneırooeır 

Bugünkü KURUN'da Hakkı Tarık 
Us, .Vontrö'den bugün d.önen Tt:vfik 
Ril§tü ArM'tan bahsediyor: 

Bizim Dışişleri Bakanımız, Ata. 
türk'~ daha kurtuluş plaruarı dima. 
ğında bir kanava halinde şekillendiği 
ilk günlerden bağlan.mak suretile :nan. 
makt:ı tekaddüm eden :ıadir zekalar
dan biridir. MontrC\ ko:ıferan."it, Bo
ğazları bir kere daha ve evvelkilt rın~ 
den daha üstün denecek bir tabiyt- ile 
kurtaran ve Boğazlarda en tabii rejim 
Türk silahının çatılmasından ibaret 
olduğunu tesbit ettirec Atatürk'ün 
itimadına liyakatini de parlc.k bt· su
rette ısbat etti. 

Lczan'ı tamamlıyan bir mukaveleyi 
talıal.kuk ettirmenin bliyUk dPğeri 

karşısında en büyilk his tuğyanı biz. 
zat Lozan kahramanı İsmet İnönü'nün 
ka.lbir dedir, sanırız. E§Siz hükfunet 
ba§kanı, Montröyü görmekt~n doğacak 
bir övünme üstünde hir de ardınc:ı yü. 
rtiyenlerin yürek rabatlığm: dyacak
tır. 

Atatürk'ün muva1fak çocukları, 

hepiniz hoş geldiniz. 

Bedava haBk 
~Dc!ıJUaıır.u DAzom 
Açık Sö:;'de Hatice Hatip yaz-;,yor: 
Şu cümlel~ri olduğu gibi Cumhuri. 

yet'tan ·alıyorum: 
"Halkın bir çoğu masraf olmaması 

için :ı-Jajla.ra gitmemekte, açıkta de
nize @irmektedir. Denize girenlerin 
bir çoğu da yüzme bilmedikleri halde 
derin!erde denize girmekte' ve açılmak. 
tadırlar. Bu yüzden kaza geçirenler, 
boğulanlar çoktur. Dün de şehr_miı:
de ü~ kişi daha boğulmuştur.,, 

Bu cümleler b•ı sütunlarda halk 
plajları açılmalıdır. dememize hak 
verdirmiyor mu? 

Hele, "halkın bir çoğu masraf ol. 
ması ı diye plajlara gitmemekte,, etim. 
lesi çok manalıdır. Bu cümlenin açık 
ifıulp~i ı,,. .. 'h ... trıo· 

- Halk masraf edemediği için. 
Olea gerektir. Masraf ederuiyen 

halkı da bedava halk ,.lıijı yapmak en 
başta gelen vazifedir. 

• .ıt- ... 

Gazetelerin yazrl1ğına nazaran bıı 
son pazar günü Floryaya 21,000 ki~ 
gitm-kj. Demek 1ci, "plajlara gitme_ 
mek., iddiası doğru değildir. Mesele. 
§Utıdadır: lstanbu1da denize gfrmek 
~tiyen pek daha çolc insan var. Oıı_ 

Zarın da arzu~tt t·e ihtiyacı tatmin edil_ 
meli. 

BeırD n.n ~aırseD<0· 
nu n aka vt e tti 

Tıın gazetesitıde Fikret Adil yazt. 
yor: 

Biliyor musunuz. ki, Berlin ol!mpi. 
yadhırından gayri bir oHmpiyad daha 
yapılmak üzeredir? 

Bu ikinci olimpiyad, Boğa döği.l~ 
teri, ihtilaller Ye rakkaseler mem}e. 
keti dan İspanyada Barselona Şehrin. 
de yapılıyor ve ona "işçiler olimpiya. 
dı,, diyorlar. 

Yirmi iki milletin iştirak ettikleri 
bu oyuna gidenler diyorlar ki: 

- Asıl amatör spor yapan bizleriz. 
Berfüı olimpiyadlarına gidenler halis 
amatör değillerdir ve iistelik olimpi
yad yemini ederek yalan · söyliyecek. 
lerdir. Bundan başka olimpiyad?arrn 
manası milletler arasında mUsıwat, 

mertlik, ch•anmertlik hislerini yay. 
maktır. Halbuki ırkçıhk nazariyesi. 
ni güderek kendi milletini diğerlerin. 
den yüksek gören v~ dünya yüzünde 
din ve renle itibari'e bir takım hakir 
milleiJer olduğunu iddia eden bir mem. · 
lekette yapılan olimpiyadlara iştirak 
etmek, bizatihi oı:mpiyadlar manası 
aleyrı .• ne bir hareket almaz mı? 

~~~:~ıı!:zeFteslnde .... _ ...... .____.r ___________________ I_...a_ 
'~~~ llt austa 

~~:~~r~d~o c~~.:~~ ıv~~~~ m~:!,?!y~n~;.~,_ı!b~~~ ç_al~mı:ı.~ok ~~~!ı~~.~~.~ fabrika ,ı 
~I '~'l ftşJ a ın t şan t}çılerden tırkaç kışı gelerek fabrıka sahıplerının ışçıler M 1 b .. d b' k ihb 1 1 . el h ~ ış 1 r . . . a yey1: u yuz en ırço ar ar yapı mı~ ıse c 1 

Bu iddiaları yapanların faşizm ve 
millt sosyalizm aleyhtarları oldu~u 
söylersek onlara verilmesi icap eden 
kıymet kakkmda bir fikir vermiş olu . 
ruz. Fakat ne de olsa bu 'iddialarda 
bir b:::.kikat şemmesi yok mu? . . "' 

Ne y~ık ki, son is1Jan hareketi do. 
layı.sile Barselon olitn.piyadına giden_ 
ler geri dönnıek merburiyetinde kaldı.. 
Zar. Böylelikle Berlin., lspanyol sos. 

~ı~ •~ • • den haksız yere ceza kestıklerını ve ameleden mühim bir 
h ~ UlU p b kısmının - Maı· ey r · e k · · k d 1 d. memurların gece yaptıkları müteaddit tefti§ler, fabrika şer 
~~li ene• ıy e Ve gı V rmeme lÇln - ay ı Oma [ l' ğmı söylemişlerdir. terinin makinderi birdenbire durdurmaları ve ameleyi arka 

·JUAu..ıu"~ünden müsbet netice vermemei tir. ar !l ·, i nakav ti • ._.. • ..-...."""""""""'~~=ıı:..ı:....ıt.~~--------~ 
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ı kol • 
ı an anyo 

e 
(Baı taralı 1 incide) 

dan silahlandmlmış olınası yüzünden, 
faşistler yani asiler mevkii iktidara geç· 
seter bile vaziyete tamamile h~kim ola· 
mıyacaklar ve uzun müddet mücadele 
mecburiyetinde kalacaklarından zayıf 

düşeceklerdir. 

se • 
ıome ya aştıl~ 

tiklen takdirde ,,-ucu.da iJle V 
nelmilel güçlükler n7~ati!Iİ 
hükrtmetinin nazarı dl 
mek için emir aıınıştır· dıfll 

Yara illa re yır J3e~ t 
Madrid, 24 (A.A..) -ıırı t 

beynelmilel kızıl yıırd ş~ 
gönül!ü yazılmışlardır. ~~ 
dar "lli kadında yarııll111ra 
tir. dl~ 

Asflerln bomb•r ıµ. 
Madrid, 24 (A • .A.) : 11, 

Giral, Havas ajansı ~ tlO 
yanatta bulunarak V'8Z1~ıı 
hüklımetin lehine salfıb 

Aslıer Madr.t kapı:arında 
Berlin, 24 (Radyo !le) - Dün gece 

denberi Madritten hiçbir haber alınama 
maktadır. Di~er taraftan §İmalden iler
lemekte olan ve General Mollanın ku• 
mandası altında bulunan asi kuvvetlerin 
Madridin 28 kilometre yakınlarına mu• 
vasalat ettikleri haber verilmektedir. 
Asiler bu sabah Salamandra şehrini de 
zaptetmişlerdir. 

ı duğunu söylemiştir ~ 
r:ı:.r..:::;:•~• Başvekil, Alde: ete şe;,p 

Barselonda hükQmete karşı bir isyan 
çıkmı§ ve kanlı çarpışmalar baılamıştır. 
Limandaki yabancı gemiler süratle li
manı terketmişlerdir. 

Jkı taraf kuvvetleri kar ı kar,ıya 
Madrit, 24 - Çetin muharebelerden 

sonra hükC'tmet taraftan kuvvetlerle asi 
kıtalar Madridin timalindeki dağlık 

arazide karşı karıı mevzi alauı bulun• . · " .. 
kta 

.. _1 lkı koldan yuruyen o.silerin tehdidi altında bulmıan oo yiyecek sıkıntım çekmeğe ba§lıyan 
ma w~a~ · • 

Hükumet mevcut ihtiyat kuvvetlerini 
kamilen şimale göndermektedir. 

HükQmet tarafm'dan ncıredilen bir 
tebliğde sadık kıtaatınm muvaffakiyet
lerinden bahsedilmekte,astter ise ileri ha 
reketlcrinin durdurulamadığıru bildir
mektedirler. 

Bu sabah iki İngiliz muhnöi San 
Sebanstiene gelmi§tir. 

Madrltte au ve yiyecek 
kalmamı• 

Alman malü.mata göre, İspanyada. 
ki dahili mücadelede düne kadar yirmi 
bind~n fazla kişi ölmüştür. 

Eski krahn alakası var mı ? 
Belgrad, 24 - Çekoslovakyanm kü

çUk bir sayfiyesi olan Marijine Lozny_ 
de bulunan eski İspanya kralı on üçün. 
cü Alfons, Belgradda ~ıkan Politika 
gazetesinin bir muharirine Hususi ka. 

Londra, 22 - Madritte bulunan A • rmııım=~~~-'f""""-r.~-~~""="~ 

- İspanyadaki hadiseler ve dökU. 
len kanlardan dolayı büyilk bir tcessUr 
duy:naktayım. EnbUyUk arzu ve e. 
melim bu hadiselerin bitmesi ve ls 
panyanın sulh ve sükftna kavuşması. 
dır. 

İspanyada faşist hareketi çıkaran. 
ların benim ve krallık rejimi taraftar. 
larile hiç bir alak1sı yoktur. Bence 
bu ht1reket İspanya.da beliren bolşe. 
viklik tehli1iesini önlemek için vukua 
gelen bir aksülamel-lir. 

Madriddcn ltir mauzara 

hah ı;;silerden geri alın• tor' 
nanmanın bugün T~tuaJll 
ğrnı beyan etmiştir. ersl 

Mt:maileyh, Gen 
hali hazırda MeliıJsd• 
olduğunu beyan etıui§tirt 

V clensiyadan bı:ı.reke 
hükümet kuvvetleri .ı\lıllıııe 

uzer etmi; olup Albacete t 
tedir. Bilbaodan hare~~ 
kuv\'ctler de Burgosa dO!.-
tedir. 

Tayyareler Heu9acJ~ 
man etmişlerdir. sura~ 
isyan hareketine karı.ş 

1 
Sevilla yakınınd:ı~ı ~ "!'J 

re meydanı da huiriiJil 'J 
tarafından bombarJunatı 
biltür. benzin tankl11.rı111J ı/ 
tılmıı;tır ki, bu hal, asiler 

Iaket!.ir. A 
merikan konsolosu memleketine çektiği 
bir telgrafa göre Madritte su ve yiyecek 
buhranı başlamı§tır. Şehirde ancak iki 
günlük yiyecek vardır. 

Bana İspanyaya dönmem için de 
hiç. bir tekfü ve davet vaki olmamış. 
tır. 

San abastlyan 1 ~ 
Londra, 24 - Dcyli ~ 

:; birin!n İspanyadan bild ııJtıl 
Sen ~ebastiyen şehri ctr Jıtl,J 
çnrp?Şmalar vuku oulJ113 )1Yı1 
hUlr··rmet kuvvetleri §~ ~ 
bihne!t için insaf sızca d · ~ J 
ler. Şehir bir çok yerleri~ ... f. 

Ast kumandanın beyanatı 
Sevil, 24 (A.A.) - General Llano, 

Krah bir tayyare bekliyor 
Z9.ğrepte çıkan Novosti gazetesinin 

Marijine Loznyden aldığı bir telgrafa bu gece matbuat mümessillerine beya· 
_ _. .. _ hulu~---1- -=--1 .ı- '"' .:t •..ı ..1-.:...\.\Vııiiiır:'\İfi/i~..,,.~~~'- · ;;ı;'-+;lııtıılıi;;.i.W....ıı. .... r,•'= ~Ö:::.e~d~-ı:~ı:~.'!~J:.fjpN\Yfd!ii\\ 
nı ilerlemekte olan general Mola ordu" • 
sunun Madride 10 kilometre mesafede takip etmektedir. Kendisi üç gün üç 
bulunan Somo • Sierra dağlarında bir gece radyonun başındril ayrılmamış. 

tır. 
muzafferiyet kazanını~ olduğunu söyle- İddia edildiğine göre Kral Alfon _ 
miştir. General, Madridin yakında ele sun emrinde her an harekete hazır bir 
geçirileceği kanaatinde olduğunu ve tayyare beklemektedir. Fakat kendi. 
halkçılar cephesi liderlerinin şimdiden sinin isyancılarla katiyyen temasta bu. 
payitahttan kaçmağa başlamış oldukla· ıunmadığı temin edilmektedir. 
rını ilave etmiştir. 

General, Madrit ve Barcelone tara- lspanyeya giden Amerika 
harp gemllerl 

fmdan yapılan tebliğlerin doğru olınadı Kanl~ isyanın patlak VeMnesine bir Şerburg, 24 - İspanyadaki Ameri-
ğını söylemiştir. Mumaileyh, Barcelone vesile olan, ispanya kralcı fırkası §efi kn.n teba1armın müdaffasmı temin et.. 
nun faşist kuvvetler tarafından oombar Jost Kalvo Botello mek Uzere Oklohama kruvazörU ts. 
dıman edilmi olduğunu ve yamda zap panyol sahillerine hı:ıreket ebniştir. 
tolunacağmı ilave eylemiştir. tibi vasrtasile şu beyanatta bulunmuş. lngllterenin bir te,abbUsU 
Madrlte iki asi ordu gellyor" tur Londra, 24 (A.A) _ lngilterenin 

Faris, 24 (A.A.) - Havas ajanaın·ı--------:----:--~------------------

dan: "'
4 

.. 1688 ıı·raya 
İspanyadan Cebelüttanlrtan ve Fran• 

sız_.. İspanyol hududundan gelen ıon s 
~De!Jer, dün gece vaziyetin pek o ka- a 
dar Bl'Ba değiımemi§ olduITTınu bildi.ı
m~ir. Dahili muharebeler, bUtün 
~a<:rctjyle devam etmektedir. Birçok ıe· 
Jıırıerde bir takım mahalleler, baştan ba 
§a birer enkaz yığını haline gelmiştir. 

Hükumetin birçok yerlerde muzaffer 
g •• 

taksitle 

a 
ze z 

Hiilı.·u:rr.ete sadık bir harp gcmwi tara. 
fınqaıı topa tıttıılan K adiz şchri1ıde1ı 

bir manzara 

Mad:-id °büyük elçi::ıl , Ispanyol harp 
gemi'cri Tangeri harekatlarında isti. 
nat noktası olarak almnğa de\'atn et. 

Mecusi 

M 
bir 

hinthlerce 

sa ıa 
race 

(Ba§ tarafı l incülc) 
Ganj nehrinin suyunu içebileceği için 
koca güğümlerle o mukaddes su ingil
tereye getirilmiştir. 

Mihracenin pek çok maiyeti vardır. 
Tuttukları bir oteli Hind usulü üzerine 
tefriş etmişler, on bir odasını mabet ha· 
line getirmişlerdir. 

yapan bir teşkllAtın 
çıkmasına sebep oldu 

,,ıduğu muhakkak ise de etim bir suret- Parfs e kadın ticareti Hintlinin en büyük zevki, arada sıra 
Allahlıktan vazgeçerek basit faniler 
gibi Londra sokaklarında, insan insan, 

Roussean büyük bir mağazada kasa· 

te hissedilmeğe başlanılan yiyecek , 
bühimmat ve mahrukat yokluğu dolayı meydana 
sile endişe ve telaş artmaktadır. Geçenlerde Pariste 270 İngiliz lira·ı 

sına (bizim paramızla 1688 lira) satılan 
Faslı güzel bir kız Paris m~hkemelerin
de kadın ticareti ve şantaj davasına 

sebep olmuştur. 

tepdil gezmektir. 
Asiler de ayni mUşkülata karşı koy

mak mecburiyetinde bulunuyorlar, fa • 
kat Madridi ele geçirmek için ümitsizce 
gayretler sar!etmektedirler. Şimalden 

gelen general Mola ve cenubdan gelen 
general Llano, payitahttan pek uzakta 
değildirler. Bitaraf devletler, İspanya
da oturan tebaaları hakkında son derC"" 
ce endişe içindedirler. 

Cebelüttankdaki İngiliz ·makamatr, 
asilerin ellerindeki tayyarelerinin ingi• 
liz topraklarını bombardıman etmeleri 
üzerine general Francoya §iddetli. bir 
ihtarda bulunmuşlardır. General Franco 
Cebelüttarıka cevabi bir nota göıı.lere
rek İngiliz makamatını teskin edecek 
teminat vermiştir. 

20 bin kl•I ötdU 
Paris, 24 (A.A.) - Şimali !spanya 

askeri kuvvetleri kumandanı General 
Molanın öldüğü hakkında §ayialar do. 
Iaşmakta ise de şimr'Jye kadar bu hu. 
susta bir leyid haberi gelmemiştiı. 

Henüz yirmisine basmamış olan Zil• 
da Dutheyl meşhur Korsika haydutta· 
rmdan Aleksandr Versigni tarafından 

izdivaç vadile aldatılarak evinden kaçı
nltnıştı. 

Kız Parise getirildikten sonra ölüm 
tehditleri altında fuhşa sevkedilmişti. 

Faris batakhanelerinde şimdiki davanın 
elebaşıların~an Piyer Roussean ile tanış 
tı. Klz bu adama, kendisini Fransaya 
kadar getirmiş olan hamisinin, gene 
kötii bir iş yapmak üzere bulunduğunu, 
kendisini İngiltereye sokmak için bir 
fogilizle evlendirmek üzere olduğunu 

söylemiştir. 

Roussean acımış gibi görünerek kıza 
birlikte yaşamağı teklif etti. Zavallı ço· 
cuk da bunu hiç di.işünmeğc lüzum gör
meksizin kabul etti. 

dardır. Günün birinde Versingni dükkS ---------------
na girerek, herkesin işitebileceği kadar 
yüksek bir sesle : 

- Benim geçim vasıtarm ellınden 

kaptın. Malam olan fiyatı vermen la
zım; ak::i takdirde bunun cezası ölüm• 
dür. 

dedikten sonra Fas güzeline değer o
larak 270 İngiliz lirası istedi. 

Roussean bu parayı taksitle ödemeği 
kabul etti. Ve aylık bonolar yazıldı. 

Her ay bononun vadesi gelince sabık 
bir doktor ve şimdi haydut olan Rene Le 
şatr adlı adam asıl alacak sahibinin na
mına dükkana giderek paraları aldı. 

Para hazır olmadığı takdirde hep eskisi 
gibi ölüm tehditleri yağdmldı. 

Sonra bir vakit geldi ki Roussean' 
m biriktirmiş olduğu ütün paralar, 
metresinin müsrifliği yUzünden ı:;up 
gitti: adam bor~ veremez olunca elini 
dükkan sahibinin kasasına daldırdı. 

Şimdi Roussean patronunu soymak 

Japo yada 
ta f n 

Tokyo 23 (A.A.) - Dün Kyushu ve 
Loochoo adalarında şiddetli bir tayfun 
hüküm sürmüştür. Bir çok gemiler ha
rap olmuştur. 

Nagazakide altmı kadar ev yıkılınış, 
16 kişi ölmüştür. Bir denizaltı gemisi 
hasara uğramıştır. 

Tokyo 23 (A.A.) - Asami volkanı 
dün akşamdanberi yeniden indifaa baş· 
lam.ıştır. Zararın yekunu ve telefat olup 
olmadığı henüz belli değildir. 

suçuyla mahkemededir. 
Fas gilzcllerini satan tacirlerle taıı• 

sil darları şantaj, beyaz kadın ticareti ı 

ve yasak silah taşıma suçlarile tevkif 
edilmi~lerdir. 

D1ı~A%9 ~l!Hı1eıtıQEh1tr1ı'ııtı,, 
sundun iki gündür hS.be~ıı6' 
ğmdı:.n akibeti ~akkınd• h 
mektedir. _d 

Londrada dUn ıoP' 
•• ·er 

konfersfl!, 
Loharnocl11 ,o 

lçlimaına Al~1 
ve aiy nııJ tı 

velini karar~~ 
İngiltere, Fransa ve 

0 
~O O' l ,. 

has1nrı dün sabah saat. cıe 
rada başvekilet dairesl11 gili' 
lardır. Toplantıya ııı 
Baldvin riyaset etrniıtit" 

Toplantıyı mUtc:a.lı1~ ~ 
tebliğde Avrupa milletle .11;ıı~" 

d .,ıetı 
lunda beş Lokarno e . ıııt lı 
sı zaruri olduğu kayded.~l ııuJ:.; 

Onun için şimdild·~Oıfle~ .. 
man ve İtalyan ııu . i~ 
toplantıya iştirakini t~ıt~ 

A çece 
kumetlerle temasa ge ~ 

,~1 
Avam ka1118 t rl 

34 saat surefl ar"ı~ 
İngiltere Avam .[{~J<iP 

atlik bir celsesini aıU uşôl' 
teci_yorgunluktan . c:l , 
müteakiben ölmUşturdıt11 tl~ 5t 

I~iz ameleye yar e ~ 
fmda. yapılan muzaker 

sürmüştü. ti"'~ 
lstanbul fe8

11t 
ve Macar ı1111 

ıııJt}'O .tt 
Macar devlet de Ur'" 

İstanbul Belediyesine tll ııı>'~ 
festival münasebetile ~ ;e~I 
gi bir yerinden getece 1Jf' 1 

k o1'ıı fV 
caristandan geçece jljt 
larında yüzde 33 tellZ 

bildir~ '1 ·ıeıcarfı 
Macarların bu ceı111bit j(' 

Belediyesinde biiyUk 
uyandırnır§tır, 



1---. ) 

~ lenioizi iyi, fakat 
llkıllıca karartın ! 

,~İn ~:L k 
• ~ J "6.ae , hararetin aynı 
~'. S Yukarda olduğu günlere 
~~re ıcaklar ba.strrdı. Şehrin 
.. ~ 1 

• hararetinden kaçmak, 'iç· •erın esintilerine kavuı· 
'~ 111 

Plajlara can atıyoruz. 
~ lı1tu \ ......... _. ?11 temmuz ayına mah. 

l~ Pi". Q • I • ---··· ,.. ___ _ 

~lfr 'J Ve ıürü aürü insan kala. 
\ ··· Or ı 
L )'r>t .. a arda bir kısım halkın 
"t' ıgın b·1 d ı \>e 1 ı mez çılgın hareket 
\\,. l>ek a k' • ) ·r'rılll z ımsenın de akıllı 
0~ aalrı ı·ns ·· ·· b ··· anın gozune atı. 

C·· 
~ -ll}eı b 
1 ~... anyosu kadar şevk ve 
ıı, ·•"er' · 
• ll}\u),. ıcı §eyler pek azdır. Bu 

~'tıd .. r ca 
elik na can katar, vücuda 

~ıl'tt, ;erir; vücuttaki kuvvetj 

ttı leti11 ~na ~ağmen kadın ve er· 
.ı eıeı,,. ~ serıyeti güneş banyosu 
'llitı 'Ilı h. 
~~~tirıd .ıç akıllarına getirme-

~~ ~n azami istif ad eyi elde 
e tedirler. 

~ ... 
~~. l'lelerj . 
~ • Çlin]('·ne hıç de acımağa gel. 
}... ~b-.1 ll] doktorlar ve güzellik 
·~1111~ 11 arı ·· ba tı b ~rlkı guneı nyoları 
d 'lıtJ, olan bütün mütemmima. 
,._ ~ ltrılll yl ıp herkesin emrine ima. 
''il 11 ard B .. 
)j ('r>tık] ır • u mutehassııla. 
~ '~t\lrkarı ~remler, güneş deri. 
~ ~•ıt , en ıçlerindeki tabii yağ 
~1 1~e ~aı}~ hÖcreleri bealerler. 

'ili erıni k b 1 'tlkı n a a aımaıı ve 
b aıın · kA ''tirı· a ım an kalmaz. 

~lıt •ıı, ~: ~ahalaıması, kat kat ol. 
\~ '1.ilh Uru:rnasına giden yol

' ~,llla.aaa &üneıin çok sıcak ol. 
S d~?l ha &.nlarda deriye krem sür 

)~h!t ~llYo nlrnak sakat bir iştir 
"-tıt. algası deriyi ihtiyarlatıp 

... __ 

bu yazılarımızda hiç kimseye rek· 
lam yapar zannını uyandırmak İ•· 
temediğimizden isim zikredecek 
değiliz. Deri, muntazam &üneş 

banyolarile tunç rengini aldıktan 
sonra artık krem yerine yağ kulla· 
nılmahdır. Yağ, deriyi yumutak 

olur. Bilhassa bu ite yarar terkip
lerde birkaç türlü yağ da vardır. 

Güne§ banyolarına baılamadan 
evvel krem kullanıldığı ve banyo· 
lar başlangıcında mutedil bir su
rette yapıldığı takdirde vücutta ya. 
nık olmaz. 

Güneı banyoları yapılırken his
sedilen şiddetli susuzluk ve hara· 

ret de tam zamanında giderilmeli· 
dir. Yoksa güneıten elde edilen 

faydayı susuzluk hiçe indirir. hte 
bunun için tam zamanında içilecek 

soğuk bir soda, büyükçe bir dilim 
limon yahut portakal çok fayda ve. 

rir. Böyle tipte içkilerin banyo 
müddetince sık sık içilmesinde hiç 

bir mahzur yoktur. Bilakis bunlar 
insanın içini serinletir. 

Güneş banyosu bir azap ve ıztı. 
rap kaynağı değil, bir zevk ve safa 

vesilesi olunca fayda verir. Yalnız 
banyo yaparken yahut banyodan 

evvel karnı tıka basa doldurmak 

hiç iyi değildir. Hatta bir fey yen· 
mese daha iyi olur. 

Güzellik doktoru 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poata kutuau ı btanbul 214 

Telgraf adresi : ıstanouı HABER 
Yazı tşıerı telefonu . 2:!1172 
ldııre ve ltc!n .. : 24370 

ABONE ŞAR T'LARI 
Senellk 
8 aylık 

3 aylık 
t aylık 

Turltiıı• E~ttebı 
t•OO Kr 2700 Kr. 
730 .. 1450 
400 .. BOO .. 
150 .. 300 •• 

Sahıbi ve NeşrılJOI Miidiirii: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıtı ver (YAKIT) maİbaaıı 

Yazan: 

Niuazi Ahmet 

13 sene evvel bugün . 
Lozan muahedesi imzalandı 
imzayı Atatürk şöyle anlatıyordu : Lozan büyük 
bir suikastın yıkılmasını ifade eden bir vesikadır 

Osmanh tarihinde emsali görülmiyen bir 
siyasi zafer eseridir . 

ismet pa§a Lozan konferansma işti ze düşmüştil. Millet ı•e memleketi ha.. mızdı. Bundan başka haklarımızı 
rak eden itillif devletleri baş murahha8. kilci 1stikUil ve hakimiyetine sahib kıl. muhafaza ve temin için kudretimi:: de 
Zarile bir arada. Soldan sıra ile: Tsvi mak için bu mil.§küllU ve fedakrlığı da vardı, kuV1:etimiz de M.fi idi. En bü.. 
çre, Yugos'lavya, Frar..sa, Türkiye, iktikam etmek bizim üzerimize yükle.. yilk kuvvetimi:::, en emniyete şayan 
lsviçre (Reisicumur ), lngiltere, Roman tilmi§ti. Ben neticenin behemehal mcs1ıedimiz, milli Mkimiyetimi:::i W.. 
ya, ltalya, Japonya. müsbet olacağından emia idim. Türk rak etmiş ve onu filen halkın eline ver-

'.Nirk milleti, düşman eline esir milletinin mevcudiyeti için, istiklali miş ı:<J halkın elinde tutabileceğimi.."i 
dUştUğü vakit bile kollarına zincir için, hakimiyeti için behemehal istih- filen i..<?bat elyemi.' ol.duğumu.z idi.,, 
vurdunnamış, merdce ya öldü .. mü§, sal ve temine mecbur olduğu e.<ta:sların BüyUk şef Lozandan sonra da t:öyle 
veya ölmüştür. Tarih sayıfalan TUr. cihanda tasdik olımacağına asla §ÜP· diyordu: 
kün böyle sayısız kahramanlıklarilc he etmiyordum. Çii.nkii hakikatte bıt "Türk milleti aleyhine~. asırlardan. 
dolwiur. esaslar kuvvet ve liyakatle filen ve beri 1ıazır'lanmış 'Ve Sevr muahedesils 

Fakat bir gUn, onun yalnız ko!lan. maddeten i-stihsal edilmiş idı. Kcmfe. ikmal edildiği zannedilmiş büyllk bir 
na değil, boynuna da kalın ve 'lirnsi. raM salonunda istediğimiz. zat~ ~ suikasdın yıkılmasını ifade eden bir 
yah kara damga gibi bir zincir takıl. ::anılmt§ olan husus'ların usu len ifade vesikadır. Osmanlı tarihinde emsali 
mak istendi. ve t.ısdildnden ~ka bir §ey değildi. ı görülmiyen bir siya.si zaf cr eseridir, 

Sevr muahedesini bilmiyen yoktur. Talcblerimiz, sarih ve tabii hakları- (Nımuk. Sayıfa: 465). 

tşte ana hatları: • M T k ti Ot ı · • 
1 - Osmanlı imparatorluğu, latan. • 0 a 1 yan e 1 

bul ve civar~ ile ~adolunun küçilk bir T A R A B V A 
kısmından ıbarettır. 

2 - İstanbul ve Çanakkale Boğaz. 
lan harb zamanında bile bütün devlet. 
Ierin gemilerine açık bulunacak ve Bo. 
ğazlar bir Avrupa komisyonu tarafın. 
dan kontrol edilecek. 

25 temmuz cumartesi akfamı Dansh yemek esnasında 
BUkref operasından Bariton : 

Bay ROBERT SHiL TON 
Piyanoda: 

Bayan ERiKA VOSKO 
OlduOu halde, Zengin eserlerini tagannl edecektir. 

3 - Şarkt Ana :lolu vilayetlerinin 
bir kısmı muhtariyetli bir Kürdistan 
olacak, 1zrnir rnmtnkası Yunan idare.. 
si altma. geçecek ve imparatorluktan 
ayrılacak. Not : Masalarınızı evvelden tutunuz. •••••r6 

4 - Şarkt Trakya, Karadenizde 
u:~ •• " .. ;., luwlt !=ll'lrlttndan başlıvıırak 
Marmara denizinde Büyük Çekmece _ 
gölüne dayanan bir hududa kadar Yu. 
nanlılara verilecek. 

5 - Şarki Anadolu villyetlcrinin 
diğer bir kısmında müstakil ve hUr bir 
Ermenistan devleti kurulacak. 

6 - Irak, Arabistan ve Suriye im. 
paratvrluğun haricinde kal9.cak. 

1 - Osmanlı devleti, İngiliz, Fran 
sız v~ İtalyanların evvelce işgal t>t tik. 
leri memleketler üzerindeki her tUrlü 
hukukundan vaz geçecek. 

8 - Türk olmlyan unsurlar mede
nt ve siyasi hukukta Türklere müsavi 
olacak ve bunların mebusan meclisin. 
de nisbi temsil haklan bulunacaktır. 

9 - Osmanlı devleti sil!btan t~crid 
edilecek. Devletin bljtfuı servet mem. 
baları herşeyden evvel itiltlf devletle.. 
rinin işgal masarif ini ve harb tazmi. 
natmı tediyeye sarfolunacak ve dev. 
!etin maliyesi, itilaf devletlerinin ta
yin edeceği bir komisyon elinde bulu
nacaktır. 

10 - Umumi harb sıralarında kal. 
dırılmış olan kapitülasyonlar ve harb. 
den evvel verilen imtiyazlar kft.milen 
iade cdileecktir. 

Biltilıı bunlar TUrk milletinin top. 
tan idamı demekti. Kendisi hakkında 
verilen bu hükümlere Tilrk mileti 13 
sene evvel bugUn, 1923 yılı 24 temmuz 
gUnü en parlak cevabını verdi. Ve Av. 
rupa buna ancak "Tilrk mucizesi .. 
diyebildi. 

= 'S. = I = ~ 

I 
~ 
~ 
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J 
Dilşmanlarımız Lozan konuşmaları ~-

esnasında bazı müşkülat çıkarmak is. § 
tediler. Yurdu~ıu çiğniyenleri perişan E = eden Türk milleti, kend! aleyhinde 0 • a 

lacal: bir tek maddeyi kabul edemez. '\ 
di. :tsmet Paşa, teklif olunan pr.>jeye ~=il 
imza koymadan Lozanı terkettti. 

Atatürk bu meseleyi büyük nut. ) 
kunda (sayıfa. 428} şöyle anlatıyor: g 

"Varisi olduğumuz Osmanlı devle. 
tinin diinya nazarında hiç bir ktymcti, 

ll~nla alakadar Bankalar, mües
sesat. şirketler ve tüccaranın 

Nazan Dikkatine: 

KURUN ve HABER gazeteler.inde neıredilecek üanlara ait° 
tarife aşağıda göıterümiıtir: 

Birinci aayıf ada batlık 
Birinci sayıfada santimi 
İkinci sayıf ada santimi 
Üçüncü ve dördüncü sayıfadn santimi 
tlan sayıf alarmda santimi 
Resmi ilanların santimi 
Kitap, kitaphane, mektep, gazete ve 
hayır müesseseleri ilanatı santimi 
Tüccari mahiyeti haiz olmryan küçük 
ilanlar yirmi kelimeye kadar 
Küçük ilanların beş defası 
Muhtaç sanatkarlar ve iş arıyanların 
ilanatı 10 kelimeye ka.lar meccanen 
Devamlı yapılacak ilanat içın tenzilat 
yapılır. 

tlanlar için yan!.ız Ankara C"addesinde 
VAKiT Yurdunda 

" 
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,, 

,, 

,, 
,, 

500 
300 
100 
50·3~ 

30 
20 

20 

30 
100 

00 

PROPAGANDA 
servisine müracaat edilmeliôir. Telefon: 24370 

fazileti ve haysiyeti k.aımam1-§tı: bC'IJ. :;:::=====• =-••:m Türk 
nelmilel hukukdan hariç tanınmış 1ıe ii 
adeta sahabet ve vesayet altına alın. :: 
mı§ bir mahiyette farzolımuy:Jrdu. ii 
Maziye ait müsamahaların, hata1arın 'ıi 
kaili biz olmadığımız 'halde esasen a. .: 
lttrlann müterakim hcsabları bizden g 
8orulmamak ldzım gelirken bu hıısusta E 

Maarif Cemiyeti ::::======-= 

ilan işleri bürosu 1 Resmi 
Yeni Postahane karşısında Erzurur.ı hanında 2 inci kattaki 

dairede 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren işe batfamııtır. Ala. 
kadarların Resmi ilanları bu adrese göndermeleri. Tel 21101 

(Resmi ilanlar Türk Limitet şirketile alakası yoktur.) 
1 
i . . 



6 HABER - Xlişam Postası 

e..-=~~~~~~=~~~~~====Hamurekmek 
24TEMMUZ~ 

f\a~~ $inema·~ 'O/ur yapanlar 
~ .--- Bundan bir müdet evvel belediye 

Gazete okusaf dı 
Başına bu iş gelmiyecek, f 1 

kurulan tuzağa düşmiyeceK 1 RAVYU -' SiNEMALAR 

1 S l' AN BUL: . 
18: Muhtelif plrıklar, 19: Haberler, 19,15 TUKK 

Operet parça'arı (pHlk) , 20: Halk muaik!si, HELER 
pl!k, 20,SO StUdyo orkestraıan, 21,30: Son 
haberler, Saat 22 den soma Anadolu ajansı- iPEK 

nm gazetelere mahsus havadis servisi \'erile SA.ltA y 
cckUr. 

PR A G: 
SUM F."l 

VILDIZ 
20,20 Halk şarkılar; 21: Şiir ve· musUdU 

ne~rlyat, 22: Skeç; 23,ZO Çembal aletile kon. TAN 

ser; 23,45 Rusça haberler; 24: Konser nakil. 

BUDA PEŞTE: 
ŞIK 

BEYOC~LU 
ı Kadm avcIJSı ve Jand&rk 
ı Çılgın hayat ve Davit 

Koperfild 
ı Programını blldirmeml§tlr 
ı Ağzından değil ve lnann 

kaçakçıları 

ı A§k uğrunda 
ı Franke,ştaynın nJşanlısı ve 

Garip bir ~1' 
13 numar&lı caaua ve 
Dertsiz arkadqlar 

ı Altın arayanlar kızlar ve 
GUndUz ln8a.ıı ge kurt 

ı Karakedi ve Sessiz çete 
ı Trakanova ve Demir pençe 

on fırıncıyı bozuk ekmek çıkardıkları 
için sulh mahkemesine vermişti. Mah. 

keme ise ekmeklerin hamur çıkmasın. , 
dan dolayı fırıncıların mesul olamıya • 
cağır.a karar vererek tutulan zabrtlan 

bozmuş, belediye de bunun üzerine 
temyize müracaat etmişti. 

Temyiz, kimyahaneden gelen npor. 
ları da tetkik ettikten sonra bu işte 
f ırı:ıcıların mesuliyetini kabul ederek 
davaıan nakzetmişt;r. 

Nakza göre, fırıncılar bozuk ekmek ı 
çıkar<iıklarından dolayı cezaya çarptı-
rılacaklar ve üç defa ceza gören fınn. 
cılar, fırıncılık yapmaktan menedile. 

19,50: Piyano refakatJle keman kon.teri, 
20,80: Sözler; 21: Budapqte konser orket
trası; 22,15: Konferans; 23,05 Plo..k; 23,45 
ltaıyanca konferans; 24: Çigan musikisi, 

A.LKAZAR 

ŞARK 

ASTORYA 
ceklerdir. 

ı Harp muhabiri, Çin esrarı ------------------

VAR ŞOVA: 
20 : Leh musikisi (senfoni): 21,50 Habeı· 

ler; 22,05 KUçUk radyo orkestrası; 24: Danı. 

CUUURlYET ı 

ve Kokaraça 
BUy1lk §ehlrler 
ve Demir kapı 

ISTANBUL 

uyurken 

B U K B E Ş: &ttı..U • Progra.mııu blldfrmem.!§tlr 
ı Rua qlu ve Kaçakçılar 

~inde 

18,111: Radyo aalon orkeatra.aı; 19: Borsa; BlLAL 
19,15: Konserin devamı; ZO: Konferans; 20, 
20: PIO.k '(Romen §&rkıları); 21: Sôzler; 21, ALEı.'\IDAR 

15: DlnlzetUnin "DON PASKAL,. operaaı; 
ı Prenses TUrandot ve tki 

yUzlU kaW 
23,45 Ecnebi dillerlle haberler. ·AZ.-\.K ı Programmı b1ldirmemlftlr 

ı Programını blldfrmemJıtır 
V t YA :SA: 

20: Eğlencellorkeatra musiklıl; 21,30 Dol
:fuaUn ölllm günUnUn ikinci yıldllnUmU mUna• 

seebWe Şuşnlg tarafından konferans, 22 : 
Senfonl1' konser; 23: Haberler; 23,10 Verdi• 
nln "Ernanl., opera.sı (pl&k); 24,40 Viyana 
mus11ds1. 

BE LG R AT: 
21: Zagrebtcn nakil, 23: H"a~rler; 23,20: 

Radyo orkestrası. 

Fatihte 
t-..cele satılık arsa 
Fatihte Kıztaşmda Sofular cadde 

sinde Uç tarafı muntazam cadde, deni 
ze nazır, tramvaya ve ça.ruıya pek ya. 
kın, rivarı kamilen mamur, 702 met 

re murabbaı, kısmı azamı mUlk müs. 
tatilUşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on. 
dan ire kadar HABER eıt.U!t.P_ctinfü:ı 
Bay AF~hi;- mUracaatları. 

KDIALBEY 

KADIKOY 

SURJ!:YY A ı Program.mı blldlrmemlttlr 
HALE ı Bağdat yolu 

OSKODAR 
ı A§k bandosu 

BALAT 
T ı Vah§! atlar kralı (tUrkçe) 

ve Zenciler kralı Bubul 

KARAGOMROK 

, ı Ateı sa.çan silahlar ve 
Vatandaı silah baıına 

TiYATROLAR 
. . 

TAKSW BAHÇESiNDE 
Saat 21,t5 

P a 1'. 1". o t>-1!: R .r."' t 
Melek vo ı.ıuııııa 

Sabahaddin l§tlraklle 
Ha.salar evvelden ayırttla• 

AYŞE 

B Uytlk Operet GUztepede 

Acele satılık 
arsa 1 ' 

bUlr. Telefon: U'703 
Yakında: B A B A L 1 K 
Pazartesi Kadıköy SUrey-o 
ya sinemasında Telli Turna! 

Gbztepede Rıdvan paşa cadesmde ::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 
Erenköy kız lisesine pek yakın bir ii 0 ~ Ş h ~kimi n 
sem~te bir dönüm iki evlek 14 zira g Ratıp Turkoğlu !! 
ars.ı acele satılıktı!'. Talip olanların :: Ankara caddesı Me~urret ii 
HABER gazetesinde Bay Fethiye mü. ii oteli Karşısı numrara (88\ li 

~::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::=:::rm.: 
racantları. 

Saraybu~nu Gülha~~ p~rk ga-
zinosu ! 

Vefada Molla Hüsrev mahal. 
lesinin Kovacılar sokağında Ek. 
mekçi baıı Ahmetpafa medresesi 

Beyoğlunda T epeba,ı mahal
lesinin Meşrutiyet caddesinde 8 
No. lı dükkan. 

Uluköyde Muvakkathane ma
hallesinin Çınaraltı meydanı soka· 
ğında 83 metre murabbaı yol faz
lası 937 sonuna. 

Uluköyde Muvakkathane cad- , 
desinde 29 metre murabbaı yol 
fazlası 937 mayıs sonuna kadar 

Senelik muhammen muvakkat 
kira$ı teminatı 

1200 90 

200 15 

• 
180 13,50 

40 3 

12 0,90 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve teminatları yazılı 
olan mahaller 937 veya 938-939 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ayrı 
kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi leva
:zım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen mu
v:ıkkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 temmuz 936 çar
şamba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (4024) 

Düşkünler evi için lazım olan ihale tarihinden itibaren 15 Tem
muz 937 gününe kadar günde 50 kiloya kadar ve haftada ayrıca 2 
veya 3 gün yüzer kilo olmak üzeretahminen (32850) kilo koyun eti 
pazarlığa konulmuttur. Bir kilo koyun etine 39 kuruş fiat tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür istekli olan
lar kanunun tayin ettiği vesika ve 916 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 29/ Temmuz/ 936 çarıamba günü saat 
15 de daimt encümende bulunmalıdır (4018)_ 

Siyamh ikizler 
ısıı yılmdanberi Siyamlı ilk biti

şik ikiz kardeşlerden sonra, birinci de.. 
fadır ki Banzok civarında Nau kasa. 

tıtf~tf. basında geçen hafta yeniden böyle iki M" .. ve Madam Kipp "Dü.,ürülmü" ranta,, tuzag"'ına yakala i•"' il 
kardeş doğmuş, fa.kat ancak Uç dört 0 •Y0 :ı -s :t _.:ı ,- ~ 

··t ev ti gün yaşıyarak ölmUşlerdir. Nwyorktaıı yazılıyor: f Artık meselenin tereddU rtB>ojt" 
Anneleri yirmi dört yaşında olan • Müteveffa Çelik kralı Andre Ka. hiç bir tarafı kalmıımıştı:. O bsııst l 

bu ikizler, omuzlarından itibaren bel- meji, dünyada en büyük alış wrişin ra kc;ymaksızın bahs üstune ıtı111~ 1' 
leriM kadar sırt sırta yapışık id;Jer. ancal: bir kaç kuruşa alınabilecek iyi riştil~r. Nihayet kazan<; ).e jrıd 

6 Bunların her birisinin kendine mah- bir "Pazar gilnil gazetesi'· oldu~unu 1 bin doları buldu. lki sa.at ~ç ~~ · 
sus kol ve bacakları olmakla beraber söylemiştir. Bir adamın yapacağı en ı mühim yekun hiç de fena bır 
bir tek mideleri vardı. münasebetsiz iş de belki gazete oku.. yılmaz değil mi? rB'(J. 

m d Şurada Sergu··zeşt'erı"nij c:::1mdi paraları !llman.ı.n .. 5•1 b:t~v tık Siya.mlı blti.~ik ikizler Siyamda aması ır. · ~ k v 
k 1 t ~ d 1 r hava mişti. Ancak burada ku<:ll k<ı·,· Çinli ana. babadan doğmuşlardı. Bun- ısacıi ana acagımız a ama - ..,.. I 
disleri günü gününE> okumak adetinde saklık oldu. Telefonun ete pŞ 

ların göğüs kemikleri bir et parçası olsahrdı kendileri için kurulan tuzak . olan l•ahsi müşterek aceotaSlrıdllt' ~ 
ile birbirine yapışı~ı. ları anlar ve bunlarrlan çekinebifaler derhr.ıl vermeğe hazır bulu ı.teıı '-

tık biti§ikler, kendilerini sahneler. di. ancak iştirak eden!crin gerçe de 
de göstere göstere bir haylı para ka.. Nc.vyorkun en lüks mıntakası olan rar ve ziyanı bile kabulP. ıı.Jll!l. rıı'~ 
zanmışlar ve hattl evlenmişlerdi bile. "Uzunada,, nın Astoria mahallesinde insanlar olup olmadığım anlll J{ıFf.: 

Bunlar 1874 de ölmil§Jerdi. bir süs salonu işle ten Kı.hman Kipp zım geldiğini söyle<!i. .Acn'Jtı rı # 

lstan'f>Ul Yedinci icra Memurluğun_ 
dan: 

Yeminli üç ehlivukuf taraf mdan 
tamamına bin beş yüz lira kıymet tak. 
dir edilen 1stanbulda Topkapı haricin. 
de Takkeci Merkez efendi mahalesiıı.. 
08 .Lla~uY.1'"96 ......,,.,..,~ ... c oı:uu O VtJ l:I 

mükerrer yeni 79 /1 79 numaralı talı. 
minen 18088 metre murabbaında de
rununda. dolapları ve teferrüatmı ha. 

vi iki adet bosatn kuyusu ve muhtelü 
eşcarı müsmire ile üç oda bir mutbah 

ve teferrüatı saireyi havi bir kat bina 
ile ahır ve salaş matbahı bulunan bos-

tanın 120 hisse itibarile kırk hissesi 
açık arttırmaya vazedilmiş olduğun. 
dan 27 - 8 - 936 tarihine müsadü 

perşembe günü saat 14 den 16 ~ ka
dar cairede birinci arttırması ıcra e. 
dilecaktir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin % 75 ini bu1duğu tak. 
tirde müşterisi üzerinde bırakılacak. 
tır. Aksi takdirde en son arttıranın 
teahhüdü baki kalmak i;zere arttırma 
on beş gün müddetle temdit edilerek 
11 - 9 - 936 tarihine müsadif cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ik!nci açık art. 
tırmasmda arttırma bedeli kıymeti 
muhamınenenin % 75 ini bulmadığı 

takdirde satış 2280 numaralı kanun 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sa. 
tış pe~indir. Arttırı.tıaya i3tiıak etmek 
istiy~nlerin kıymeti muhammenenin 
% 7 buçuk nisbetirıde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır Hakları 
tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer al§.kadararun ve ir. 
Ufak hakkı sahiplerinin bu hakbrım 
ve hususile faiz ve ması.>.rife dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile birlik. 

te füm tarihinden itibaren nihayet 20 
gün 7arfında birlikte dairem!ze bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak. 
ları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi tenviriye 

tanzifiyeden mütevellit belediye rUsu. 
mu ve vakıf icaresi bedeli müzayede. 
den t~nzil olunur. Yirmi senelik va. 
kıf icaresi (taviz) bedeli müşteriye 

aittir. Daha fazla maltı.mat al!nak 

istiyenler 4 - 8 - 936 tarihiııden 
itibaren herkesin görebilmesi için da. 

irede açık bulundurulac'lk arttırma 

şartnamesile 933/ 2629 "lumaralı dos. 

yaya müracaatla mezkur do!'4yada mev_ 
cut vesaiki görebileckelri ilan olnur. 

ile karısı Avrupada ge~ird~kleri çok ilesi, kazandıkları 11,000 c!ol~•c'':? 
eğlenceli bir bahar tatilinden sonra kaybetmişler gibi hemen terlı) • I_ 
yurdlarma dönerleiken vapurda ken. zır mıydılar? 'dİ· '·; 
dini Çarls Bolo adile tar.ıtmış çok na. B•ı gerçi büyük bir parıı 1

• difl".J 
zik ve kibar bir zatla görüşüp arkadaş Kipp kazancını de··hal .-:ebe : ıt 
olmu~Jardı Bu Mi"ter Bolo o kadar istediğinden, ertesi gün yanP'. ~ 
!Xi !!~ia;~i .. .YevP.~k~.~~":~~ ~}.iv~~~T~~~ ?2J~r!~ .. ~~!~~~, ~?:!~~.ı.;re"Jft ti: ~ 
Ier. O da davete ko~tu. verdi adama verdi. O ~a tUert~ J~ 

Evde geçirilen eğlenceli bir gece. si mu§terek adamına goster gııt
nin sonunda kendisi de mukabil bir zancmı almak için evden c;ıkıP ' 
davet yaptı ve karı kocayı Nevark bir daha görünmedi. tJ' 
şehrindeki köşküne çağırdı. Kart ko- · - Kendisini zengin yaprn~.ku:ıi 9d 
canın polise vermi~ oldııkları ifadeye bir ·ş düşünmiyen bu iyi yur~ipP t." 
göre Nevarkda bu zat onları Josef Mil. uzun zaman görünmeyince li)'I~ 
Ier adlı bir zatla tanıştırdı ve hepsi men polis dairesine koş~u S tıllıl 
birlikte muhteşem bir lokantaya git- adres ve isimlerde hiç JdJll5e 0~;ıı'; 
tiler. madı. Mister Kipp de gazete etti 

Tam masaya oturacakları sırada mak yüzünden haylı yüklü b·r 
Mister Kipp'in ayağı bir şeye çarptı; verdL ,,,el. 
başını iğip bakınca şişkin bir para 10 sO· ~ 

Amerikan dızdızrıların ıttofl 61 
çantası gördü. Para çantası açılınca ları r.damlara karş1 kulla. nctı ~·ıılı tlA~ 
içinden çıkan paraları saydılar: Tam h - d .ı. (T 

. şa S3. göre degişmı>kte ır deıı . ~ 
200 dolar. Fakat Gaııta:ı.ın içınd:? ay. anlattıgı-mız hikaye bu h.iJeJcı' ol< ıt.!r 
nı zamanda sahibinin isim ve adresi ç 
ni bildiren bir kart ~ıktı Bunu :ıdre. nız bir tanesidir. HC'riflcr. et r5"' 

nabz ıı. göre şerbet veren /bıl" sine göndermekten başka yapılacak iş 
logdur. 

yok~u. 

Şimdi eğer Kirp ile karısı gazete 
okumuk adetinde olsalardı "kaybedil. 
miş para cüzdanı,, hilesini derhal an 
lıyacaklardı. • 

Son üç sene zarfında Amerikan ga 
zetelcri teşkilatlı çP.teler halinde calı . 

şan bu dızdızcılara dair bir çok yazı. 
lar· yazmışlardı. Anlaşı1d1~ına göre 
Kipp ailesi gazetf! olruya -:ak kadar va. 
kit bulamıyorlar~t . 

Her ne ise; buniar tuzağa kolayca 
kendı ayaklarile düştüler. Yenı ta 
nıştı~ları Mister B.,lo v~ Millerle bir. 
likte ~antayı sahibrne vermek içi!ı git. 
tikler;. zaman bu adam o kadar ınem . 

nun oldu ki bu dört kişiyi zengin yap. 
mağ:ı karar verdi. Onlara at yarışla. 

rınd ı para kazanmanın sırrını öğrete 
ceğini söyledi. 

Anur>ada olduğu gibi Amerikada 
da ac yarışları içm oynanan bahsi 
müşterek kumarlarmm mütehassısları 
vard1r. İşte böyle bir mütehassıs o
lan b!.l adamın teklifine karşı karı ko. 
ca önce biraz tereddüd ettiler; hkat 
ortaya hiç bir para koymaksızın bir 
tecrl\bede bulunmal:tan hiç bir zarar 
gelmiyeceğini görünce muvafakat eL 
tiler. Hemen orac!kta bahsi müşterek 
acenlasına telefon edildi ve aradan ya. 
rım saat geçmeden üzerine bahs!!ttik. 
leri atın kazanmış olduğu haberi gel.. 
di. Bundan cesaret alan Kipp daha 
büyü.k bir meblağla ikinci b'.r b.ıhse 

girdi. Telefon gene kazanmı~ olduk. 
lannı haber verdi. 

Sahte sarışı111 8~t 
kendinizi kollaf',~' 

1111J.C ~J 
Eğer bayan, saçınız yaP ıa.1' !>-o!' 

rışın ise, yahud siz bay, <:IP ııs.ıı'' f 
ruzı crtmek için bir proka ktlbri.tle 
sanız . sakın ha, Singapor şe . ~ 
deyim demeyiniz!. . ~ı 6' 

Geçen hafta itt~haz edıle~ıı d9 ~ 
kararname boyalı saç ve pr~J 1'1)~~ 
hil oiduğu halde bütün tehd

1 ınd' ~~ 
leri y~ak etmektedir. ~a~ıa; c~ıt· 
ka taşıyanlar tevkıf edılı>rc f(lil"· ('ı~ 
suçile mahkemeye verilecekle 1uıto.t'f . cebC ·p-İngilterenin Şark takı \'e oı 
olan.Sinagporda şimdi ka:ıunudil"· 
lar lJu kadar sıkı vP §idGl't 

Veni nesriyaJ. t 
Annelere öltil eı ııı~ 

gerı r 
Çocuk Esirgeme kururnu ıtııd'' rİ 

kezi; doğuşundan bir yaşınatefl ••/. .41 
··ğre ıı v 

cuğun nasıl bakılacağını 0 erıide l 
tere öğüt,,ün 1 inci say~.s;~ı Ybiret 11~1 
tırmıştır. Birinci sayı ogut, ıctıJPI' f 
yazılmış 12 tane ayrı ayrı rne 

11 
rıııst1 ,ı/ 

!kinci sayı öğüt: Çocuklart5ıt t.ıf'.J rıa • I• 
Ieneceğini ve mamalarının ·ğUıtefl fi' 

v •• v • H ı'ki ö .: ... &e ı' 
nacagını ogretır. er le gv•· !~ 

yenlere kurum parasız otara el ıf'e,,.,,; 
gen fi" 

(Çocuk Esirgeme kururnu. 1:>ajvıı 
zi başkanlığıana) bir yazı ıle 
ve adres bildirmek kftfidir. 



Futbolcular I 

1~g~n gi~iyorlar 
Çok kıymetli Türk sporcusu 

Halterci Cemal'i 
Olinıpiyatlara 

hakiki bir 
götürnıenıek 

haksızlıktır 0~1dr1ı Vehab Fransaya gitti, 
~1'11' .. Q,,..ı·a. Rası·ngde oynayacak OUmpiyadlara giden gitti, kalanl 

.. v kaldı. Fakat gitmesi icap edenler -
~k ikillc~ı:>ıyatlarına iıtirak Ala.kadarlar Veysi gibi beynel- bir kaç futbol hakemi ile atletten baş.. 

ı - Duydum ki bir kişinin olimpi } 
yadlara iştirak etmPsi bir şerefsizlik 
telakki ediliyormuş. 

kü ikıncilik muhakkak olmakla bPra-• 
ber büyük bir şans olarak belkı bir 
dünya. birinciliği mükafatı ile m.!ınle

ketimf:- şeref kazandırab:lird:m. l(ı L 
1 spor k f'] I d l d I b • ka - fazlasile Berlin yolunu tuttular. 

l!tkt·eqPte l cu a ı esi bu ak mi el erece er arasın a yer a a ı-
85 

_ 90 kişilik bir kafilede yer 
·İlci ır, llu k ~erline hareket lecek güzel rekorlar yapabilen bir almiyan yalnız Türkiyenin çok kıy. 

ik etçiler t af~leyi futbolcularla iki atletin de Berline götürülmesi metli, en mütevazi sporeularından bi _ 
~'etsiler ~kıl etmektedirler. fikrindedirler. risi idi. · 'd kişidir. Futbolcu- Vahab Bane Fransaya gitti 924 ve 928 olimpiyadlannda, Türk 
~~ti"'kile lan ~~len Hakkının lzmirin tanınmıf futbolcuların- sporculuğu namına en büyük muvaf 
"'d I 9 kı•ıd' fakiyeti kazanmış, bilyük 'şler gör-en ~ ır. dan Vahap milli takıma seçilmedi. ~İ/qe•: f'llnlardır: inilş bu kıymetli sporcumuz halterci 

11tl ,, ~ ı. ğinden müteessir olarak tekrar Cemal, bu seneki oUmpiyadlara da es. 
,"'l'Q, F' eoıi, f:.erel G" J" 

llQt /{· "' , un uz, Fransaya gitmiştir. Orada eski klü- kisinden büyük bir h1zla hazırlanmış_ 
~.11~cı4k.,

1 Rıyazi, Necdet, ibra- bü olan profesyonel Raıinge gire- tı. Fakat en iyi zamanında olmasına 
f N ıt, }' <lf, egat, Adil, Faruk, cektir. rağmen nedense ihmal edildi. 

()!'\> Qr, luti' C'h A · Şimdiye kadar tam bir civanmert.. .ı ) ~lak . '~. 1 at, vnı. O fmp·ya: ma,alesl yolda 
v aı:ı ı llnıl - likle susmuş olan Sema!, nihayet aşa... 
~ ı~ t 1 ~ • e agustosun 3 ün. Bayrak yarıtı gibi atletler tara- ğıda okuyacağınız bir mektubu bize 
si 1 ~kdirde ~ılli nıaçı kazandığı- fından elden ele ko§turularak Ber- göndererek gilnlerdenberi içini boğan 

l 'bıtl~tı takt§nnıza ağlebi ihti- line kadar gidecek olan olimpiyat acıklı feryadını bildirmiş olmaktadır. 
le ~"Sa, bu ınu çıkacaktır. Ha- meşalesi Atinadan Selaniğe var- Baştan başa haklı olan bu mektuP-

1 ldtih nu da Yenip dömi fi- mıştır. Meşalenin bugün Bulgar at- tan, bu kıymetli sporcunun göz yaşla.-
,, 

1 ~eı." llltz takdird ftal ·ı nnı zor zaptedecek kadar çok büyük 
tiri "gıı. ft e ya ı e letlerine verilmesi muhtemeldir. 

~ilta!tıta..... 1 ~1yayı ve finalde acının hepsini anlamak kabi! değlldir. 
l!r .. ,rz aı 1 k l 1 t • k Fakat Cemali yakından tanıyaı.ı.lar 

' ~di .. e "Jahut Itl'l ge ece o an • n 1 a rn onun kimseye bir şey söylemeden, ses.. 
o~~ irıttıiı t k . A vusturyayr da siz sadasız kendisinin aranmasını boş 

; Ş· lllahu: .. ~ırde dünya şampi- nı aç 1 yere bekliyerek çektiği acıyı kolayca 
J' 

11'ıdilik egız ! ! tahmin edebilirler. 
tor, taı/0!a çalı ekilmiı bulu- Faflbldman • Altın- Cemalin mektubuna. geçmeden şu-
i~hkkel'\tttniz olur da buradan biU\l tekrar nu dı söyliyelim ki, Türk sporculuğu, 
' ! Oca "ı"t ~n arı geçerse Nasrad. k f J nun şerefini yükseltecek bir derece a.. 

1\ Ot zen • arşı aşıyor ar }acağmı yalnız hissimizle değil, bilhe. 
~illi\ gın olduk ~emek- Halkevi turnuvasının 'kar dö fi- sap da bildiğimiz Cemal hakkında göa-
Oı· llJ~eıt ı nal maçının hakem Ali Muhsinin terilen ihmal etraf".D.da şimdiye kadar 

~'ı.~l>İ}>at) lldtboı turnuvası idaresizliği yüzünden normal bir pek aıa. neşriyat yapabilir vtae nazarı 
ı.. •. ~ ~l ar a yapıl·ca' bu""tü' n ek'ld • • l dikati de celbederdik. Fakat m ma... 'Q ~ K ş ı e netıcesı a ınamamıştı. 
~ arı şu k'ld nasile asil ruhlu bir Bporcu o an Ce-

~ o~ şe 1 
e olacak. Hafta içinde iki klüp anlaşarak mal, olimpiyad kafilelerinin hazırlan.-

ta.~ kar§ıla a bu maçın revanşınr ı>azar günü oy- ması arifesinde bizzat bize gelerek 
~ı, ~~lar § cak Galibin alacağı namağr karar altına almışlardır. kendisi hakkında bir şey yazılnıamas1-
leh~......_..\ remiz hemen hemen birinci sınıf iki ta- nı, çünkü teşkilatın kendisini kendi 
1 "~ \tuıturya A kendine aramasını istediğini ısrarla 
ı:ı'Ya ~~Macaristan B kını manzarasında bulunan bu söylemiştL Fakat ne yazık k'i, Cemali 
.._ \'~ ~erika klüplerin bu haftaki intikam maçı anlıyan olmadı. 
li:,.1q' J ...... 0 C 5 ,_: ·1·k kaf·1 04

' ....... pek ıbüyük bir alaka uyandırm.14 Ve bu 80 - 8 .ıuşı ı ı e ara. f 1 }>~ nya D ~ 
.,1, Atıailt ..... .._ Nofy- E bulunmaktadır. smda, kendisinin d~, mektubunda söy. 
ıır "lıq ~ı-e -... ç· -~ lediği gibi, bir kişi oldıığu içlin mü.. 

~~~ll.l>a · l;a_ın F Bu müsabakayı kıymetli hakem sabık olarak götürülmesi münasip gö. 
\ı- '- tinI~s~nburg G lerimizden Adnan Akın idare ede. rülmese bile, aynı zamanda düzineler-
~?' q·· . andıya H cek ve müsabaka tam saat 17,30 da le talebe çalıştıran Türkiyenin bu 
1
lcfe 

0 
f1naı rn 1 batlayacaktır. Her iki takımın te- kıymetli sporcusu müşahit olarak da 

il' Cttel> aç arı aşağıdaki götürülmedi. 
·~r. ı an ed k miz ve gu·· zel bir oyun göstermeleri-ıı 'ıa ece tir Tanı mana.sile büyük bir haksızlığa t~ taıt • ni temenni ederiz. 

l'{ 1ll\4ı: Galibin alacağı -------------- uğrıyan Cemalin mektubu şudur: 
~ • .\. remiz Hakem Halid Galip Cemal'in mektubu 

Cevap: Senelerden beri en tanmmış 
ve en iyi derece almış memleketlerin 

Halterci Cemal 

sporculan birer kişi ile sporun peit çok 
şubelerine iştirak etmiş ve meınleke
ffin.i hakkile temsil ederek memleket. 
!erine büyük şeref kazandırmış ve bil 
yük mükafatla dönmüşlerdir. Bu ce. 
vabm milsbet vesUtasını size takdim 
edeceğim. Saniyen bu spor cem'i bir 
şpor değil, ferdi bir spordur. 

2 - 924 olimpiyadına bir kişi ola
rak iştirak ettim ve hakkımda gerek 
Fransızların ve gerekse sair memle.. 
ket spor mümessillerinin gösterdiği 

tezahürat ve hakkm.dak\ takdiratları 
ve orada aldığım derece, bilhassi'd'e. 
velopede yaptığım derece olimpiyad 
rekorii idi. Elan bu rekor ile bir res
mim Fransız Halterofil federasyonu 
salonunda (Türk Cemal) ba.~lığı altın. 
da asılı duruyor. 

Maçtan sonra müteaddit defalar 
resmimi takdirle çektiler ve bilhassa 
meşhur heykeltraş Maspoli vücudu. 
mun muntazam adali tenasilbünün 
hayranı olarak locasından inerek tak. 
dir ile beni seyretti ve tebrik etti Bu
nu bilhassa şayanı zikrolarak yazabi
lirim. Oradaki idarecilerimiz bu ha.. 

5 - ·Biliyorsunuz ki memleketjmiz. 
de spor uyanıklığındanberi he.- bir 
olimp~yad hareketinden diğer olimpi
yada ve olimpiyadlan diğerine iııkita 
vermeden büyük bir sabır ve azimle 
hiç fasılasız muntazam çalışmışnndır. 
Ve yalnız çalışmakla kalmıyarak Türk 
gençhğinin kanına ve kemiğine en uy
gun olabilen bu güzel sporun taammü
müne bütün varlığımla çalıştım, ve ça.. 
lışıyorum. 

§imdiye kadar kimseden yardım 
görmiyerek kırktan fazla talebe yetiş. 
tirdim. Acaba bu kadar senelik me. 
saim arasında sporum.un terakki ve 
inkişafı için kimden himaye ve yar_ 
dım gördüm, ve benim yetişmem hu
susunda kimin yardımı görülnıU6tilr?. 

Bu kadar gösterdiğim fedakarlığa 
karşılık bir ltişi olarak müsabakan. 
iştirakim her ne kadar şerefsizlik te
lakki ediliyorsa da müşahit sıfatne de 
götürülemez miydim? Hiç olmazsa hiç 
alaka gösterilmiyen ve aenelerdenberi 
didiştiğim sporumda oraya gittiğimde 
edindiğim bilgi ve taha.ssilsatmıla av. 
dette gerek kendime ve gerekse yeni 
yetiştireceğim. arkadaşlarıma çok yar. 
drmmı olmaz mıydı?. 

• • • 
Yukarıda yazdığnn gibi ollmpiyaa. 

lara gitmek hevesin.de ve seyahat eme. 
linde değilim. Bu itiba.':'la ark:ıda.ala
nm buradan hareket edince~ kadar .sa 

hiç bir şey yazmadım ve te~ebbüsatta 
bulunmadım ki bir mana çıkmasın. 

Fakat şimdiden dört sene sonra ya. 
pılacak olimpiyad için ıalı5mağa baş. 
lıyorum. Eğer o zaman da bu g'Jnkil 
gibi bir vaziyet karşısında kah!"Bam 
susmıyacağım, bağıracağım ve ba... 
ğırtacağnn ve en ufak bir yaroım 
görmeden yetişen benim, dünyada hal. 
tere en çok ehemm:yet veren franaa .. 
da yetişen haltercilerden bile daha 
yüksek derece alınağa muvaffak oldu.. 
ğumu ve Fransayı 932 olimpiyadında 
benim yanımda temsil eden halterci 
Suvit.yenin 387 kilo gibi benden az de
rece i.:e olimpiyad şampiyonu oldu.. 
ğunu da haykıraca~.,, 

· t AA "Hayatımda en teessürlü anımı ~ gi lf l diseyi görmüşler ve Burhan Felek o 
._ ~~ ." ~ CBCB gUre~ kafilesinin ve diğer sporcuların zaman Türkçe olarak intişar eden A 
0 ., Kıymetli dit doktoru ve futbol olimpiyadlara hareket günü rıhtımda Tevhidi Efkar gazetesinde iki buçuk f let 

~ ~İfirıaı DD hakemlerimizden Halit Galip Ez- kendilerini teşyi ederken duydum. sütunluk bir makale ile hakkımda ya. 

Halterci Cemal 

Fethi Londraya 
gitti ,. bj~ . bl) tnaçları da BB - CC gü bugünkü Romanya vapurile Kendi şahsım itibarile seyahat emeli.. pılan tezahüratı yazmışlardı 

l "etr a.ra.sınd ''Diıt ta.bipleri kongresine,, ictirak le hic bir acı ve ıztırap duymadığımı 
~ iıı .tata.ft a yapılacaştır. 3' ~ evvel.fi. söylemek isterim. Şayet seya. 3 - 928 olimpiyadına gene bir kişi 

f ~~ıı ~. Rtdeı: kan seyirci olarak ebnek üzere ailet'İ ile beraber Vi. hat hrves ve arzusile yanmış olsaydım olarak iştirak eWm ve o zaman 21 • ti~, e di"' b h k tt' K d milet içinde beşinci çıktıg" ım malı1m.. ~ ~·~t ~ e "akr ger ir kafile de yanaya lle et e ı. ongre en hakkımda verilen (~itmeme) kararı ü. 
p \.~bı' e~ee k ,1 Roınanya yolile sonra "Berlin olimpiyat,, oyunla- zerine derhal harekete geçerek orta- dur. Bu tarihe tekaddüm eden Atıka.. Romanya vapuru ile Londraya hareket 
ô1 ''1% 1~ e tir A 1 nna giden sporcu arkadaılanna il. lığı velveleye vererek la:r.ım gelen fiili radaki spor hareketinde dünya • eko. etmiştir. Fethi Londrada beş sene e~ ~ Lİddi~l>()r istihbara arrndİ ga- tihak edecektir • teşebbüsatta bulunur ve müsbet vesa. runa erişmem ve gene onu müt~akip tahsı t gördükten sonra gene ana vata... 

Gc.latasaray spor klübü ve milli ta
kım atletlerinden, sırıkla yüksek atla
ma Türkiye rekortmeni Fethi, geçen 
gün ilk olimpiyad kafilesinin gittiği 

>~~fit ~l>a" ratı şefi zzet ik ve saireye istinaden götürülmemi devclopede dünya rekorunu ega.e et. na denecektir. 
ıP ~1 ~iki Rii&ın da bulunduğu ---0---.-----,----- söker ve temin ederdim. Biliyorsunuz mem götürülmem için kafi değil mi Fethiden de, diğer arkadaşları me. 

~~ t, 11 
sonra Berline va- eoız yarış arı ki 17 _ 18 senedenberi Türk sporun_ idi? sela Galatasaraylı Sedat, !rfan v~ !s. 

~1 ~· ~1%IQl'lfl'1\e tehir edildi da en iyi bir mevkii alm1ştım, yılmaz 4 - Halihaz1rda bugünkü derece.. atnbulsporlu Veysi gibi hariç memle.. 
ııl' ~~~\ll\ 01 \>eh· ~J fatenanler Moda Deniz Klübünden: ve bUkülmez bir azimle !lasıl ki kendi ler uç vaziyet üzerine i::Ci yüz dok- ketlerde kazandıkları .zafnler gibi 

•• 
1~ "lleıta. i•t1• .. ~skıldet.c-•ılerıın' ı'z olun' _ 2 w 936 köşemdeki mesaim sük:fuıet ve safi_ san iki tutmaktadır. En son yanılan muv,ıffakiyetler temenni ederiz. Her r " ~ .'4 ~ agustos pazar günü yapı- t" 

~ \ ı.. ettık] • h yetle geçmiş ise bu olimpiyada gidiş 935 senesi Avrupa şampiyonasınd:ı be. ne kadar rekoru 3 m. 55 ise de tngil-\.. t).. '4 "<>"t erı alde hiç lacagwınr ilan ettigwimiz deniz yarııt. 1 · 1~~ 4i " iitüI ~ meselesinin de gene öy e sessız geç. nim sikletimde birinci olan 295 kilo tere gibi atletizmi anla'llış bir mem. 
bit ~i ae\t l'neınesi atletler ları Meclisin 30 temmuz toplantısı mesini istedim. tutmuştur. Bu ralrnma istinade'.l di. leket~ iyi çahştığı bkdirde Rekorunu 

...... ~~aUr enler arasında bü- dolayısile 9 ağustos 936 paza~ gii- Çünkü sporumu sırf spor için yap. yebilirim ki Türk sporu gitmememde hiç olmazsa 4 metreye kadar çıka. 
~~nnıştır. nüne tehir edilmiştir. tım, ve yapacağım. çok büyük bir şey kaybetmiştir. ÇUn. racağını ümit ederiz. 

--~~---------------~-------~---~---~~~~--------------~------~~~-~--- --~----~--~~--
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Halk sevincinden ağlıyor, yabancının 
elini ayağını öpüyordu. 

il 

- Behey mukaddes Halifenin asker
lerine karşı koymağa cüret eden adam 1 
Senin bu cüretinin neye mal olacağını 

biliyor musun? . 
- Hayır. Fakat herhalde sizin düştü· 

iilnüz akibete değil 1 
-Derhal kılıcını yere atı Atından 

in ve ıocdeye kapanarak teslim .olJ Se- ' 
ni feci i§kencelerle dolu korkunç .bir ö· 
lümden kurtaracak yegane saro budur. 

- Siz de arkadaılannızın akibetine 
uğramak ist~mezseniz derhal buradan 
defolup gidin ı 

- Bunu bize mi söylilyorsun? Şimdi 
görUralin! 

Zabit bunun üzerine atınm başını 

halka doğru §ievirdi: 
- Ey ahali 1 Halifeyi ve ?4üslümanlı· 

ğı tahkir eden bu dinsiz ve imansız ada· 
mın Ustilne hücum edin 1 Onu paralama· 
ruza müuade ediyorum. Hiç çekinme
yin ve korkmayın! Ben sizi himaye ede-
rih. Haydi 1 • 

Tıs yokl 
Hiç kimse Halifenin bu kUstah zabi• 

tinin sözüne aldırmıyor. 
- Haydi! Tereddüt etmeyin t Hilcum 

edin! 
Hl • • , ı ı , ı 
- Korkuyor musunuz yoksa 1 
111 ı 1 • t 

~Zabit belki gene bir ıeyler ıöyliyecekti. 
Fakat cesur yabancı silth§orun sesi onu 
bastırdı: 

- Hayrrl Halk benden korkmuyor. 
Senin gibi zalim bir adamın zalim up· 
ğının upğı olmak istemiyor.ÇUnkü her 
kes bu İ§te benim haklı olduğumu bili
yor. Bağdat halkı sizin zulmünüzden 
bıkmıı, usanmıttır. Sizi sevmiyor ve sizi 
iıte.Uvo~. !lenden asıl korkan sensin 1 
,Şiıqil ijferipe geliyo:um ı 

Yabancının bu sözlerini halkın ta· 
raf tar bağın§lan bastırdı. Zabit bir an· 
da vaziyetin tehlikesini kavradı. Yumru 
ğunu ıallayarak: 

- Şimdi hepinize göstereceğim dC" 
dikten sonra mahmuzlarını atın karnını 
delercesine batırarak saraya doğru kaç
mağa ba§ladr. 

Uç atın böyle halk çemberini yararak 
ve \)nlerine rastgeleni ezerek kaçması 

üzerine halle yabancı atlının daha ziyade 
yanına yaklagtı. Herkes sevincinden 
ağlıyor. Yabancının ayağını, eteğini ö· 
pilyordu. Bir &okları da: 

- Aman burada fazla durma l Kaç 1 
Sen bu köpeklerin ne canavar ruhlu ol· 
duklannı bilmezsin 1 Çok geçmez gimdi 
ordu ile gelirler. Ellerinden kurtulma· 
nın imkaru olmaz. 

Yabana sordu: 
- ihtiyar nerede? 
- O,nu kaçır9ık. Ve emin bir yere 

sakladık. Hiç merak etme! Vakit yok. 

Biz hemen gidiyoruz sen de baırnın se
lametine bak. Gidecek yerin yoksa biz 
bulalım. 

- Hayır, istemez. Teıekkür ederim. 
Gidecek yerim var. Allahaısmarladık 1 

- Yolun açık olsun 1 
- Güle güle git 1 
- Allah senden razı olsun 1 
- Allah kılıcının keskinliğini müz-

dad etsini 
- Allah ne muradın varsa versin t 
Yabancı atının üstünde kuı gibi uçar 

ken: 
:- Acaba Allah muradımı verecek
mi? Gayemde muvaffak olabilecek mi• 
ylın? Şimdilik ümidim kuvvetli, diye 
düıünüyordu. 

Bu hadisenin sonu çok feci oldu. ÇUn 
kil aradan yirmi dakika bile geçmemiıtl 
ki bir kaç yüz süvariden mürekkep 
Halifeye mensup adamlar meydana 
hücum ederek Aykutu aramağa ba§ladı
lar. Bittabi bulamadılar. Fakat bu hid· 
det onlan kudurttu. Habis arzulanna 
gaddarlık ve çapulculuk duygulan da 
kangmca blitün bu civar evleri, bilha.
aa hanı tamamile yağma ettiler. 

önlerine geleni öldürdüler. Kadınla• 
ra taarruz ettiler. Bir dakika için koca 
meydan tam manasile bir katlilm yeri 
oldu. Yüze yakın bigünah halk bo§ubo
ıuna öldiirüldU, soyuldu. Çocuklar at"' 
lar tarafından çiğnendi. Ancak bundan 
sonra muhafızlar kendilerini tatmin ve 
teskin edebildiler. tki saat süren bu ha• 
kikt katli!mdan sonra kılıçlan masum 
halkın kanile kanlanmıt ve cepleri para, 
altın ve mücevherle dolmuı olduğu hal· 
de sarayın yolunu tuttular. 

Muhafızlar kaybolduktan sonra kö• 
ıeyc bucağa sinen halk meydana sıka• 
rak y erde kanlar l_ç1n<ıe yatan '1na, baba, 
karı, koca ~e evlatlarım aramağa, onla· 
n tedaviye başladılar. Feryatlar, ağlayıf 
lar yeniden yükseldi. Ortalığı yeniden 
bir matem havası kapladı. Ve güneıin 
batmasile birlikte ııükQn yavaı yavaı 

avdet etti. 
Yaralananlar ve ölenler · akrabaları 

tarafından kaldınldı. Koca meydanda 
sadece koca koca kızıl kan lekeleri kal" 
dr. 

-5-
Halife Mustasım o aktam çok dütUn· 

celi idi. Hususi odasında en yakın adam 
lanndan ve kumandanlarından tbni Ö" 

merlc yalnız ba§tna konuşuyordu: 
- Aldığım haberler fena 1 HulagQ 

galiba Bağdat üzerine yürümek niyetin• 
de imif. 

- Bundan kat'iyyen endişe etmeyin. 
Hul!gunun bu kadar mecnun olduğunu 
zannetmem. 

(Devamı var) 
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- Bence bu yavru zehirlener ek öl., 
mil§tür. Buna şüphe yoktur. Zaten 
raporumu hazırladım. Yarın sabah

1 
müdeiumumiliğe yollıyacağım. 

- Zehirlcruni§ ha! Bu cinayeti iş. 
liyen kim? Söyleyin doktor bey. Al. 
lah rıza;;ı için bana doğruyu söyleyin. 

- Fazla bir §CY s öyliyemem ! Za. 
ten kimi ittiham edebilirim. Bir doktor 
cinayeti lsbat edebilir, lakin caniyi 
bulmak ona aid değildir. 

- Her halde kati değilse bile kim 
olduğuna dair biraz şüpheniz vardır 
ya?. 

-Bilemem! 
- Böyledir de nasıl oluyor gömUI. 

mesine müsaade ettiniz?. 
- GömUlmedl ki, çocuklar vardı, 

evde l çıkarmak laz•mdı. Duası yapıl

dı, tabuta kondu, camide bek!iyor. 
Yar.ın §ehirden geıecek belediye dok
toru da onu bir kerre "lluayene ede. 
cek!. 

Şadiye asabi bit sesle söıe karı§tı: 
- Çılgınlık. Böyi.e bir iddia cıjdcn 

çılgmlık. Bµ çocuğu kim z .. hirliyebi. 
lir?. Benden başka. onur. yanına kim. 
se gelmiyordu ki!. Siz zatm hiç bir 
hastalığı keşfedemiyorsunuz!. Sanki 
beni tedavi edebildlııiz mi? Ne olduğu. 
nu ı.>ile anlıyamadmız! Küçücük bir 
çocuğu öldürmekte kimin menfaati o. 
labilir? Haydi cfenılim. Böyle saçma. 
ları dinlemem bBe ! 1 

Remzi -Bey ses çıkarmadı, kadını 

uzun uzun süzdü. Celalin gözlerı ye. 

HABER - ~şam Poıtaıt.. 24TEMMUzp 

Habralannı anlatan ·: EFDA!a TALAT -145-

lçerde mukadderatımın 
bahs olduğunu biliqordum 

O akıam üzeri Ada iskelesinde tek- lelvukuum o kadar kuvvetli ki içerde da bu ıüphelerin esassız otd 
r r>: _vzat Beyle buluştuk. Kendisine mukadderatımın mevzuubahs olduğunu le ve onu inandırmağa çalıf· 

"11'netin söı:lerini hülasaten anlattıktan duymadan biliyorum. Nitekim, iki daki- - Kumandanım! Ben. bU 
sonra dedim ki: ka geçmeden zil çalıyor. Odacı içeri yi münhasıran Kapiten J3e?e 

- Sizi taldp ettiklerini zannediyo• girerek kolonelin beni istediğini haber ve müsaadesi üzerine görü 
rum. veriyor. - Bu ne için? 

- Zannetme .. Ben takip edildiğimin Ara kapıdan giriyorum. Betim ben· - Ben Nevzat beyi tı:ını 
• kmdayım. zim nasıl bilmiyorum. Kolonel. düşünce· rm takip ettikleri gayeden 

- O halde burada buluşmamız doğru li, hatta mağmum bir tavırla beni kar- isterim. Çünkü ben sizin 
• .::ilclir. ıılıyor. Ben, metanetimi kaybetmeden zum. 

- Evet, onu ben de size ıöyliyecek- her zamanki gibi: ı -Orasını bildiğimiz için 
tim. - Emriniz 1 diyorum. O, yüzüme dımız var. 

- Şimden sonra, gündüderi resmt a- bakıyor: .11·cil 
- Kapiten Benet, mı 1 

tarak Esat Beyi ziyaret ettiğim zaman - Mist.;; EEdal 1 İstemediğim bazı ·Jiı olan Nevzat beyden fogı 
1 sizi de orada görUrüm. sözlere muhatap oluyorum. Bunları da b•' 

nam ve hesabına faydalı . ol 
- Muvafık... ıize söylemeğe mecburum. elde etmeğe çalışmamı ist~Y. 
Fazla durmadan biribirimizden ayrıt- - Ne gibi sözler efendim? ğ .;ı: 

- O zaman mesele de ır 
· ·:. O vapuruna bindi, ben arkada§lan - Resmi ittler irin hergün polis mü· ..... 

s s - Değişir ama, görüY0 '"' 
aramac" gittim. dlriyetinize gidiyorsunuz değil mi? r\l gene töhmet altında katıyo ..,. 

HAFiYELERiN BiR RAPORU 

Casusluk hayatımda hissikablelvuku· 
umun bana çok yardımı dokunmuıtur. 

Bu işte de öyle oldu. Nevzat Beyle ha· 
riçte buluımamımızın tehlikelerini seze• 
rek derhal tedbir atııımm ne kadar ye
rinde bir hareket olduğunu çok geçme
den anladım. Bir gün sonra, sabahleyin 
aaat on bire doğru, Galata istihbarat 

bürosunun belli başlı ıeflerinden olan 
Mülhim (Bland)a Krokerin alt kat av
lusunda rastgeldim. Yanımdan geçerken 
bana gayet soğuk bir selam verdi. Her 
zaman bana aaınimt bir arkadaş muame

lesi yapan bu herife ne olmuıtu. Dön• 
\lUm, "-'"-· O da batına 9evirm1J bana 
bakıyordu. Benim de döndüğümü gö• 
rünce acele acele uzaklaştı ve merdiven· 
lerl çıkmağa baıladı. Benim alt kattaki 

hapishane hUcrelerinde biraz itim var
dı. O iıiml bitirerek yarİın saat sonra 
odama çıktım. Yanımdaki Balların oda• 
sından bir takım sesler geliyordu. Ku• 
lak verince, bu seslerin sahiplerini tanı" 
dım.: Ballar, mutlzim Bland ve Ballann 
yaveri Çapman ... 

Ne konugtuklan pek anlatılamıyor 
amma, millbim Blandın manidar vazi• 
yeti şüphelerimi uyandırıyor. Bu Uçüzlil 
mill!katta mutlaka beni aHikadar eden 
bir mesele konuşuluyor. Aradan yamn 1 
saat geçince Balların, koridora açılan 
kapısının açıldığını duyuyorum. Kendi 
oda kapımın aralığından dışanyı gözet
liyorum. Millizim Bland ile Mülftzim 
Çapman kolonelin odasından çıkarak a· 
ıa~ı kata iniyorlar. 

Ben, yürek çarpıntısı içinde Ballarin 
beni çağırmasını bekliyorum. Hiıısikab• 

rinden fırlamış, arlanın ic:inde deliler 
gibi dolaşıyordu. 

~'1:ademki Şadiyed<-n başka kimse 
bu çocuğun yanma yaklaşmıyord•J de. 
mek katil karısıydı. 

Doktor içini çekti. Celale son de. 
rece acıyordu. Ke'ldi kenclıne nıırıl • 
dandı: 

- Böyle deva.11 ederse bu adam 
çıldıracak, o!lu uzaklaştırmak lazım. 

Sonra hızlı seslt : 

- Celal Bey, biraz sakin olun, ben 
gidiyorum, ne olur, siz df be ııimle 
gelin. Burada ıztır~ bmız art,yor. Bel. 
ki bizim evde bıra.l sükun bulursunuz. 
Haydi gidelim!. 

Delikanlının gözlerinde acayib bir 
parıltı vardı. Biltün vücudu asabi dar. 
belerle sarsılıyordu. 

- Teşekklir edı>rim doktor bey, 
imkani yok. Daha bazı yapacak işle
rim var. 

Remzi Bey ayağ'l kalkmış, bir tür. 
lü gitmek istemiyordu. Fakat daha 
ne kadar oturabilirdi ki:. Yolu epey 
uzaktı. Ferruh Beye söylediği gibi de 
ihtiyardi, bir an e\'vel yatnıası 18.zmı. 
dı. Tekrar ısrar etti. gene re<l ceva 
bı alınca müsaade is tedi, çıkıp git _ 
ti 

- Evet, gidiyorum. - Kabahat yüzbaşı Beneı•• 
- Türk polis müdiriyetile olan iıleri· _ Kimde olursa oısun·· 

miz bu ziyaretileriniz de halledilmiyor r• 
mu? sadikane hizmetimden son~ 

dikodutara maruz katmak .J 

- Ediliyor. - teessir etti. Binaenaleyh, b•" 
- Peki 1 Bu resmi işler haricinde, bu adamla temaslarda bulu 

akşamlan yeni tayin edilen birinci §Ube 
müdürü Nevzat beyle buluşmanıza ne 
sebep var? 

- Bunu size haber verenler mi var? 
- Evet 1 İstihbaratın sivil memurları, 

bir müddettenberi sizin her akşam Ada 
iskelesinde buluıtuğunuzu tesbit etmiş· 
ler. Bir müddet konuşuyor, sonra ayrı• 
lryor muşsunuz. Hatta, ge~en akşam, 

ıiz gelj kalmışsınız. Nevzat (bey) sizi 
görmek için vapurunu bile kaçırmağa 

razı olmu!f. 

- Sebebini arzedeceğim. Fakat bu, te
sadüf ve görüşmelerden ne çıkar? 

- Sizden eskidenberi şüphe ettikle· 
rini unutuyorsunuz galiba 1 

- Unutmuyorum. Ve şüpheden kuı· 
tulmak için her hareketime çok dikkat 
ediyorum. 

- Ben Mülflzim Blandin memurları· 
nın bu işi lüzumundan fazla izam ettik
lerini anladım ve bu sabah, beni ziyare· 
te gelen Blanda sizden tamamile emin 
olduğumu söyledim. 

- Teveccüh ve itimadınıza teşekkür 
ederim. 

- Yalnız, size birkaç ay evvel de 
söylediğim gibi bu heriflerin kudret ve 
salahiyetleri hudutsuzdur. Başına yok 
yere bir beli getiririler ki biz de kurta
ramayız. Binaenaleyh, çok müteaykkız 
ve tedbirli olmanı sana tekrar tavsiye 
ederim. 

- Emredersiniz. 
- Hem Kapiten Benetle temasların· 

Bu evden kaçmak, bu sefil kadını 
artık görmemek arzusu Cel!ılin de en 
büyük emeli, ama c-ocuklarını bıraka. 

maz ya. Böyle alçP.k bir n nneye mn. 
aumlarını nasıl tesl;m eder. Kızıarmı 

çağırdı: 

- Haydi, gidiyoruz. 
- Nereye baba! 
- Bilmiyorum. Maksadım bir an 

evvel bu evden dı§arı fırlamnk! 
- Annemiz de g:eliyor mu? 
- Hayır! 

- Neye? 
- Çünkü ona yarın misafirl~r ge. 

lecek, onları bekkmek merhuriyetin 
dedi:-: 

- O halde biz de oturalım! 
- Olmaz! 
Şadiye kekcliycrek sordu: 
- Onları da mı benden alıyorsun. 

Benden uzaklaşt:Jracaksm? 

- Evet! 

Derin bir sükut içinde uzun uzun 
bakıştılar, sonra uzun bir inilti ile! 

kadıncağız boylu boyunra y~rc düştii,I 
bayıldı. Kendice geldiği z:aman evi 

bombo§ buldu. Celal de. çocuklıır dal 
gitmi~lerdi. Çılgınlar g ibi snkftfa fır. 
Jad1, karanlıklarda koşmağa b~ladı. 

- PetcaHi ! Sen işlerine bl 
itle meşgul olurum. Fakat g 
yorum dikaktli ol.. 

Odama döndüm. Yerinıe 
tım ki bir polis gelerek ya\f~t 
beni çağırdığını haber verdi
girdiğim zaman İngiliz nıiı 
ta, elleri arkasında, asabi 8 

!aşıyordu. Beni görünce: 

- Mister Efdal, dedi. 
mühim bir §ikiyet var. 

- Ne imiş bu şikayet? 
- Siz, bizim için minıli 

Türklerle şüpheli temaslarda 
yormuşsunuz. 

- Biraz evvel Kolonel l3 
anlattı. 

- Öyle mi? Peki mUdaf• 
- Kendilerine söylediııt· 

liyeyim ki temaslarım ,upııe 
Bizzat Kapiten Benetin ar' . e 
Nevzat Beyle teması tetn111 bC 

- İ§in bu tarafından b3 itli 
tur. Fakat şunu haber vereYrıill 
baratın bütün memurlart se., 
dedirler. Her ne kadar bU t 

miralay Ballar, gerekse beti 
den geldiği kadar müdafaa. t., 
b·ı b ·· 1 · · ·n bır ı mem u soz erımızı 
mu? 

- Peki ne istiyorlar? " 

( nevll"'' 

-5- 1 J ·ırr l1"J, 
Nihal kaıbi çarparak 1 d• 

Yolda kimselere rq stlafllıı 1ıcf. 
değirmenin kınk kapısıJlle '
girdi. Uzaktan bir bayı.ıığıı 
pesindtı yarasalar JC:uşJ!ll'1..:tl
lar. Mahir henüz ~e1rnefll dll 
ynsırmdı, bekledi. Arll8 

.,, ti 
yordu. Acaba ne oımust~ 1~ 11 ısl' 
mcğe !::ıaşladığı sırada d 
nefese çıkageldi. 

- sus. a·ıl' 
rel§.şla kadmm a~zlfl~J<le' 

kapadı. Belki bu ;,puşıtı tt<I OC" 
siikCıt etm.::sini ihtardı . r:ill,ı 
ka öyle kaldılar. :;oıı.rıı 
ça ::ıordu: 

- Ne var? ~ ~i~ 
·ıı f" • o 

- Zannedersem t!ll<1 f!itıi 
erk.!k hayqJini far k"der 

1 
rıtı• 

Şaşırtmak için }<e~. vol 3 

tziml kaybetti galiba 
- Nasıl bir adamdı? 
- Basit kıyafetli. ·~ 

·kını,, - Tarlasında gecı 

biridir. ~· 
, _, İnşaallah öylP olJ ' 

~a ne oıaraK ' ,,ıı 
_<Oeıla 
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kim çaldı? 
~=====~~========~==~=====-========-= 

Sovyet tayyarecilerinin muvaffakiyetl 

56 saat 20 dakikada 

937 4 kil~metreyi hiç 

'it· 
il adrtı• 

1\ •e ır Sok 
~~ 11eaitı• h" <>loski hayatı. 

•1ar 1 ıç 
~~ e rtı"''~· ıes çıkarmıyan 
n\ı ~ıne . 

illa.ki 81 İcat etmek 

Büyük niüsabakamızın 
suallerinden çok basit 

bir zeka ve dikkat oyunu yere inmeden uçtular 
Moskova 23 (A.A.) - Ağır endüstrı 

halk komiserliği tayyarecilik endüstrisi 
ve merkezi idaresi tebliğ ediyor: 

"Ant 25., tayyaresi mürettebatı hiç• 
bir yerde tevakkuf etmeksizin Moskovd 
- Behrenkdcnizi - Fransova Jozef ara· 
zisi - Çelyyoskin burnu yolu ile Kam· 
çatkada Petropovlovska kadar uçmak 
vazifesini almıştı. Bundan sonra eğer 
vaziyet ve hava müsaitse tayyare Amuı 
nehri üzerinde Nikolayovska doğru uc;:u· 
şuna devam edecektir. 

"Ant 25 .. müretteb:ıtı. kendilerim· 
verilen bu vazifeyi parlak bir surette ifa 
etmişlerdir. Tayyare 56 saat 20 dakiki! 
havada kalmış ve 93i4 kilometre yol 
katetmiştir. Bu mesafeden 8774 kilo· 
metresi. evvelce te:lıit ed !mis olan yol 

üzerinde katedilmiş, yalnız 600 kilomct 
resini tayyare Severnaya Zemlia ve Ok
koto denizinde tesadüf ettiği tayfunlar 
dolayısile başka yoldan yapmııtır. Tay
yare mürettebatr, büyük müşkülatla 

karşılaşmış ve bunlan büyük hir mu• 
vaffakiyetle yenmiştir. 

Ağrr endüstri komiseri Oreonikidze• 
nin tayyare kumandanına verilen vazi• 
renin hitam bulmuş olduğunu ve artık 
yola devam etmemesi icap ettiğini bildi• 
ren telsiz haberi üzerine tayyare kuman 
danı Çokalon tayyaresini Nikolayovskin 
garbinde Onur üzerinde "Ud .. adacığf' 
na indirmiştir. Tayyare mürettebatını 

teşkil eden üç kahraman tayyareci Bay
dukov, Çekolov ve Beliokov sıhhatte \•e 
neşelidirler. 

B.üqük müsabakamız 
Cumartesi gUnU tamamlanıyor 

Ayrı ayn parçalara bölünmüş büyük bir resmin 42 parçasını da şimdiyt 

adar tamamilc dercetmiş bulunuyoruz. Ayrıca soracağrmız üç sualin birincisin 
'ün dercettik. ikinci suali de bugün soruyoruz. Yarın üçüncü ve son suali sorduk 
:an sonra müsabakamız tamamlanmıı olacaktır.Pazar gününden itibaren cevaplarır 
~önderilmesine başlanacaktır.Müddeti ayrıca ilan edeceğiz. Yeni suallerimiz gaye• 
>asit bir zeka oyunudur.Diğer sütunlarda ki resimlere dikkatle bakıp izahatını da 
:kuduk!an sonra cevabını kolaylıkla bula ,.ilecek;;ini7.. 

Dün ıormağa başladığımız üç sual tamamlanıncaya kadar ev 
ı.·elce nefretmiş olduğumuz 42 resmin sıraya konması işine şimdiC:eo.
::ı ~ 1ayab;lirsiniz. 
Parçaları nasıl 

sıraya 

koyacaksınız ı 
Elinize eni 38, boyu 49 santim o· 

lan beyaz bir mukavva alınız. Üzeri
ne kurşun kalemle eni oto· -ıtı boyu 
42 santim olan bir müstatil çizdikten 
sonra bu müstatilin eniyle boyunu 
altışar santim aralıklarla işaretleyi· 
niı. Ayırdı ~ ınıı nokta\aı dan düz. çiz. 
giler çiziniz. Ortaya mUstatil içinde 

42 murabba vücuda gelecektir. Mu· 
rabbaları soldan itibaren sıra ile so· 
nuna kadar numaralaymız .Şimdi eli" 
nizde toplanmış olan resim parçaları 
nı mukavva üstünde ve çizdiğiniz mu 
rabbalar içinde sıraya koymaya çatı• 
şabilirsiniz. Parc;aların yerlerini ta· 

yin ettikçe ele içinde bulunduğu mu· 
rabbanrn numarasını parçanın arka" 
sına kur~un kalemle işaret ederseniz 
yerini her zaman için tayin etmiş 
bulun11rı;unu7.. 

Nası• 
yapıştıracaksınız 

.Kesimleri kırk iki parcayı taman · 
ladıktan ve son bir defa daha kontrcl 
ettikten sonra yapıştırmanızı tekr aı 
tav~iye ederiz. Part:aları mukavvay<ı 
yapıştıraca~ınız zamk gazete ka"'ıd 

• n 
na sürülclüğü zaman arkasında sars~· 
rı bir leke bırakan cinsten olmamalı· 
dır. Bunun için ~•\1n ftlDcei;1"ta .tf::ı\ 

bir tüp kola işinizi kolavlıkla ve tr' 

mi:ı: bir şeiklde görmeye yarıyacak · 

tır. Yalnız uçlarından vapıştırman11 

da kafidir. Yapıştıraca~ınız parçalı;· 

rın aralarında mesafe kalmamalıd:ı 

ki, asıl resim tamamile ortaya çıksın 
Mukavva üzerine çizdiğiniz murabh. 

lara sadık kalmaya ihtiyacınız yok· 
tur. Hatta yapıştıracağınız: mukavva 
başka bir mukavva da olabilir. Birin· 
ci mukavva size yapıştıracağını,z par 
çalarr.n yerlerini tayin edebilmeniz i· 
çin rehberlik va1ifesini ~örür. 

Hediyelerim:i arasında 

>f.. Buz dolabı .. Eektrik ıüpürgeai 
1f.. F oloğra.f makineleri .. Zen it ıaatleri 

şunlar ·vardır ! 

1f. Kıymetli avizeler * Kadın kumaştan 
.. 100 e yakın kıymetli konıol ıaatleri ~ Kadın fApka taalaklan 

.. Musiki aletleri lfıı. Gramofon 

.. Kıymetli yastıklar lf. Kıymetli battaniye ve havlular bi~tl bir ~'çirıni,, nihayet 
l., 1fti b akine ·· d "li~.1 • q\l \'ucu a ge. 
• ·11~ ltıak· 1tiJe ~l'), •ne sayesinde 

h reler h' ~ a..,a.ı iter kut ses· 
~.. ard 

.. Kadın ve erkek ayakkablan lf.. Lükı ıiıe kolonyalar 

1 ı,
~·ı:N.,ca1:mar. n dikit makinesi lf.. Kadm ıapkalan ve bereJer . 

•. ,Ve "daha kıymeti 500 kuruşla 50 kurut arasında 1500 den fazla muhtelif 

ı ı" ll~'k .. r l a. uçabilecekti. 
. ~t'J " e e d 
'.' tered r en sonra plan 
~ a.. e hu "h· "h . "'q,hih' gı ı ı tıralar-

tik. Verdiğimiz paranın yirmi mi•· ı 
lini kolayca çıkarabileceğimizi sa 
nıyorum.,, diyordu. 

değersizdir dütüncesile yerinde bı. 
rakmııtı. · 

llı.ı. ıı ı olan J l -ı~ t\ı1 o son Hum 
fi da. na tes1· 

gin ve refah içinde yaşayan bir t.aları bile verdiği kandırıcı izahlar 8 - O gece geç vakit ortakların 
ziyafet sofrasından kalktıkların· 
dan çok sonra, Jolsonun odaaı açıl· 
dı. Kasanın kapısı da açıldı. 

12 - Jolıon müthi, bir hiddet 
kapladı. Zarfın üstüne küstahça 
yazılmıt ıeyleri okudu. Derhal po
lise s:11t•a da iki o~ağına t~lefon 
etti. Onlar haberi alır almaz yazı. 
haneye koştular. 

: ıı tel ıın etmi§tİ. 1,. adam olmak üzere idi. la aydınlattı. 

~ ~~"' 
~ ı: 

~~ 

ence h va ı okumak. 

'r ~l 
t ~ ~ a Ottaltıarı 
·q~ ı... htı ilf .rnıa müzakere et• 
d.__ "it b ınc1 11 .. •• 

""?iıı "~ıh .,.unu sabahleyin 
~;- aney S 

1 
t1ları e teşrifinizi diler 

()I{ tllı g 
\ l))()'k unarım. 

~~ ı llıe'kt\tb 
tıı~ tt \'e u okurken bu 

)ıl lt. ())d~~<>rgunluğun bo§a 

2 - Ertesi günü vakit gelince 
firmanın kapısında göründü kartı. 
nı Jolson hususi katibine uzattı. 

Jolson aa bu mühim müşteriyi faz. 
la bekletmedi. 

3 - Derhal J olsonun yazıhane
sine götürüldü. Burada hararetli 
bir istikbal gördü. Planlarının her 
halde çok değerli bldukları bu İs· 
tikbalden anlaıılıyordu. 

~·~ Vail nu anladı T 
~l,\ '-talar d · am 4 - Firmanın diğer iki ortağı 

§· 1tt )'la'k ın aki bombo§ olan Hum ile Korkoran da çağrıl-
lh. •.' htı>a· <>daları; pis İma d 1 D d b 
"'Clt Yt• ı tar·h k ı ar. ör ü aıbata vererek tam 

-~İt 1 e arışıyor- bir saat münakata ettiler. Sokolos. 
--~--.......;....lıııl:LAK.ıı:ili....J..:.....~..J-............. ._....-ıu.. ..... _._... 

5 - Bunun üzerine üç ortak oda 
nın uzak bir köşesine çekildiler. Bu 
ihtiram çok mühirn bir şey oldu
ğu için Sokoloskiye 10.000 İngiliz 
lirası vermeğe kara verdiler. 

6 - Sokoloski bu teklife mem
nun olmakla beraber pazarlığa gi. 
riıti ve firmanın vereceği parayı 

15000 İngiliz lirasına çıkardı. Bun 

dan baıka ileri de yapacağı ihtira 
ları da almağı taahhüt ettiler. 

9 - Ertesi sabah erkenden oda 
sına gelen Jolaon kendi ve ortakla 
rının derhal büyük bir kazanca 
konmaları için ite giritmek arzu· 
sunda idi. Masasının üstüne· bir 
göz atınca yüreği yerinden hopla
dı. 

10- Buradan hemen kasanın 

13 - iki ortak da Jolson kadar 
üzüldüler. Kabak üç ortaktan biri
nin batında patlayacaktı. Jolaon 
hararetli münakaıayı keserek: 

- Beyhude çene çalmanın hiç 
bir fay dası yok. Polis nerede ise 
gelecektir; onu be~liyelim !.. dedi. 

batına kottu· Parmak izi aramak, 
1
_ .. __ ............................ ·--·-·-··ı 

kendisinden evvel acaba kimse ı 

buralarını kantlımııf mı diye et· İ H A B E R ~ 
rafa bakmak aklı.na bile .ıe!me~i [ lstanbulun en çok ıatılan ha·: 

7- Jolson planları kasaya kor· ı 11 - Jolsonun yüreği~ın no.pı~ ı i kiki akşam gazetesidir. ilanla. 
ken: "işe baıladığımızdanberi yap masında sebep vardı. Planları thh· İ rmı HABER'e verenler kare. 
tığımız en iyi iş budur. Şimdi ken·[ va eden büyük zarf bomboftu. Hır J İ derler. 

· · · · elan ""i hak et- aız bir küçük zarfı da açmıt fakat • -.. ..................................................... . 
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KUMBARA DESTE 
Jş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

HABER - :A:lqam Postan 

A D A P A Z A R l 

Tic 
Tamamı ödenmiş ser.mayesi: 2~200.000 !f. L· 

En Müsa·t 
Ticari krediler 

~ ... ".....___rt ar a 
Tenrnirnat m:ekt:UJPıs;rJ 
1:tibar mekıtup an 
KLJmbara tnesabı 
Cari tııesaıı>lar 
Temiye enrnirleri 

Teminat mukabili kredi er 
Emtia üzerine avans1ar 
Senet iskontosu 
Senet tahsilatı 

1 

1 

VA D JEfL il E DUAtr 
ve 

Fıalzle~ her ayın bi~in e iidenen 

K - vduat 
~e b 

izahat için Banka gişelerine müracaat ee:'li~ ~~ 

Kereste işleri ile demir we ahşap imalit ve a~ ~ 
Merkezi: A ~ l\ ARA 

lstanbwl Şubesi.: TA. Ş AN ~ 

Şubeler: Anka1'1 • Ac.'llapaza1"11, andır.ma, ar.t:ın, ~ :"
Bozüyük, eur.s "'Düzce. Es i eh-r., Gemlik, ıs~a" ~,. 

izmi~, ~ütahya_. Sat=ra~bclu, \1'1ekirdağ. f 

--Taliinizi_ de denemiş ~ Bı;yDğlu IDördilncil Sulh hukuk ma1ı- ısta n b 1 1 • cra mem liJ li u ğ~ 
kemcsınden': 'Me'hıneBin uhdesinHe ~lup ~mni_yet SanBığına ...-

olursunuz. 
iş Bankası asgari 25 Ura mevduatı 
bulunan btttttn kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

Terekesine nuilıkemece ıel !konu1an f?ı de i_pote'k olan we tamamına ~y.eminli 3 ehli tv.ubf tara 
plU Sara 'B.ofc uhdesinde 'btilunan BeY' llqymet lkdir e ilen iBog-azir.inae Beykoz wa1ı övün~ae ~ 
oğlunda '.l'üncl başmaa ensiz sohğmda -= ~ J 

6 No. [u evin :tamamı a~k arttırma ıau- &len ah callaesinde es • 66 eni 126, 26/1 um . 
retile ıs-7-936 tarihinde müzayedeye am ısaj tarafı Şiikrli e Emine hanesi sol tarafı NurP ~ 
çılcarilını§ ve sooo liraya ıtalü> zıihur çesi arkası rAyfe hane bahçesi cep'hesi yol ile an~ 

20,000 Lira 
etmiı :ise de J"ÜZdc 'J s §l '!bıilmadığınaan agir Cliğer Jka:tları a §ap ;s buçuk !katla \Ve ıyan cephell ; 
on beı gün müddetle ilan edilerek ikinci zemin kat :penceı:e eri demir parmalrlMı c "kinci lk•'~1 

- · _ıarttırma suretile satilmamıa Jkarar •eril -.'J 
mıştir. Satış ;ıcr-g.;.;..gg6 saat 15 :te icra aa ir çikması e zemin :kabnda ızemini 1ka:r.esıme.n tli r 1 

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

Birinciye 1000 Lira -:J 

edilecektir. avi ır ilik ;e lkuyqyu havi ir oCia y.ük, aolap w.e Jbe"' -'.ı. 
Tamamının ~ mubammenesi ir odası, :e [26/il. numar ı aralıktan geçilBiğinCie bir lifi"'~ 

6075 liradır. Te1lfil.iy.c ve iihalc :ptilu c ata methal •ar8ır. A'ltı boilrumdur. Birinci k.atı~d• ,ıl 
yirmi senelik ıvakfiye ic.ar.eıeti 'milşteri- yük e nıutfa1' bir he ~ we merdiv.en altı "kinci alIIl~ 
ye aittir. :Arttırmaya gir.ebilmek ıiçin aihr. Çatı lkatı.: nü '.lkon (Öir çatı aruıfür. mwn ,, J 
yüzde 7,5 ıniıbetinde :pey akçeSi :yatıf" metre murabbaı olup nun -:J.O etre murabbaı lbi~#· ~. 
mak lhımdır. 1anı bahçe olan a.ralı,ğı Ü§temilbir bç enin ~.t 

Ta:fsilit: !Mez~r apartıman !bodrum a·ı . 1.ı:ı___ 11 • ., ın ın3s ·h· !:.adı• 

-~ ikinciye 250 ,, c

7

! 

"" 

k d hll 1 k 
•. eltı ka..__ brmaya vaz:e ı mıs uugunaan 11.1 0J:11., n ıne mu- ~.A 

atı a o ma uzere .. &.U. w • llV-
Zemin !kat sokak ka_pısmaan girince günü aat 14 ilen 115 y.a ltar ar ilaıl".elle lbiıiinci ıarthrma:!l &J'.. 

bir koridor, ıki oda, bir mutbah, bir !ha- 1t.İr~ Arttmna beCle1i kıymeti mu1uunmenenin % ı75 ıni lbtı1 10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
.20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
175 ,, 10 onar ,, 1750 ,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lir~lıklar : 
Di~eı- beş keşidenin her birinde yal- ~-~ 
nız 1 kişiye ik! bin lira veriliyor. Bu : 
keşideler her sene Şubat:, Hazi~an,· 
Temmuz, Eylül ve birinci Kanun ay-

1
:. 

tarının ilk günleri yapılma tadır. -

~-llll!lilllllillllil ~ınıı~ııı !il~ m il il! il ~ ~ı, ın rı il !~il lı.' ıır 111 111 rı ııı·ri 

Türk Hava ur 
Piyang Büyük su 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi -zengin etmiştir 

4. cü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 

ı~ müşterisi iizer.inôe lbu: 1..--t'lacalct:ır.. A:kSi dirile en ı5()JI _.Jit 
ikinci ıkat: Sokak cihetinde iki ı.oda :Ilhüdü nkı 1m ıüzer.c :ar:ttımıa'll'.S ıgün üCl'det1e teSPJ' ~ 

biri baTuonlq, 'ibahçe tarafında bir oda .7 /9 /935 arihine ıttı.üsatlif perşembe günü sad ll ~ eJJ . ..,,; 

bir mutbah. lıali :vardır. eza ı.dıür.emizde 5'Çı1a.cak :&-inci .Çik ıa-r.tbrmasınöa ·~; r 
Üçüncü 'lkat: Sokak cihetini:1e iilı::i oda ıymeli mu'hammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde st' f. 

bah~e ;.arafmda ibir oda ıeamekfuılı :bir a·r . 
mutlnh. :ibir !hala, b ikanun ahkamına tevfikan ger~ lbırakılır. Satış pe§İn 1 1 ~ ııı 

Dfü:dtincü kat: Cçüncü lkatm ıaynı- "şti:rak etmek istiy.enlerin ikıym.efi ımuhnmmenenin <fc ~il 
d 

pey akçesi ıvey ımılli :r baı::kanın teminat mektubunu fı 
1
. ,1 

ır. ele ı ; 
Çatı arası laıtı: Bir tarasa (açık) ya"' ları lazımdu. an tapu s1cilli ıile sabit .olmıyan ?pat ~1,rı 

nında hir oda ikiye aynlmıı ufak :koı:i- diğer .a1a.kada:ranın ve irtifak !h kin sahiplerinin bu h• .. ı,ite 
.. clor bir hnla vardır. suıile faiz ve masarife dair o!a.n iddialarını evrakı JJli.Pbitıf 

Bodrum katı: Bir çamaşrrhk yerli birlil.."te ilan tarihinden itibar.en n1 ayet 20 gün zarfırıdfl 5jc~f: 
:kazan ve taş teknesi be~ kömürlük vaı- • b ·ıd· el l A d Ak . a.'kd h 1 t pli !" 
dır. Elektrik, havagazi, su tesisatı meV"' remıze ı ırm eri azım ır. sı t irde ıı.k arı ~~ ,Jfl,.t· 

k a lı bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ~B,. ....,~ 
cutt'.ı't". f steklilerin yu an a yazı gün ostı" J 
:ve s:ıa4te Beyoğlu Dördüncü sulh hu- kim vergi, itenviriye, tnnzifiyeden mütevellit Belediye." ~~~ 
kuk mahkemesine başvurmaları ilan a- kıf icaresi bedeli müzay~deden tenzil o'lunur. 20 senehl< ·,tif'J. 
lunıa. taviz deli :müşteriye ittir. D bafazla malumat alıns1'. ııJe 

Ademi 

8/ 936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için .d•1r 1,.1 
lundunılacak arttırma artnamesi ile 35/ 736 No. lu do~~111't• iktidar la mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri iliill o 

Dün ve Yarın neşriyatı S ı Bel gevşekliğine 
en temiz bir ilaç SERVOlN dir. lhti· 
yarlara gençlik, yorgunlara dinçlik ve
rir. Ta.§raya posta ile 175 kuruşa gön
derilir. Sirkeci Merkez Eczanesi 
Ali Rıza. 

50 kitap oca bir kütüP11 
teşkil eder atf ~ 

Bu mühim eserleri 8 lira peşin •ermek ve her aY ~1,_.,t-1 
melde elde etmek mümkündür. ilk serilere abone 

0

1 
t ·r e' ni çıkanları da bedellerini taksit,e ödfl'!yerek alabı ır •tt' ,,, 

lstanbul - Anhara Caddesi - VAKl1 Kütüpha" peratör CJrolog 
Büyük ikramiye 35.000 Liradır Doktor - müracaat ediniz. ar.- I 

Süreyya Atamal sut.l\NA MOKAFAT VERtLEcEK . ,a~ 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık İkramiyelerle Muayenehane: Beyoğlu • Parmak' Boyabat askerlik şubesinden aldığım Bulanlann aşağıda1ci ri'' r'' 

kapı tramvay durağı, Roma oteli ihraç raporumu, nüfus tezkeremi, 350 terini .insaniyet nanıııt• ~ ı' ~ 
(20.000) liralık bir mükafat vardJr. yanında 121 birinci kat 3-8 kuruş para ile birlikte cüzdan içinde za· Beşiktaı: Akaretler "''tJ 

Her gün 15 _ 20 ye kadar yi ettim. içinde ol.:ın para kendisine ter- batlı kahveci Ahınet 
~l1i11111illlllllllUıu111ııııımıı111ıııaııı1111ıııı11tınuıt1UllilllulUll6lilltlıMIJtHUllll11UHı18lll !tliııııtlfllilffl' ttaıtı;lfill •---·--~-----• ı kedilceck v~ ayrıca mükafat_ verilecek • oi.lu Aziz. 

tir. 
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~ Ja.k Kleman ayağa kalktı, kuku. 
laaını omuzuna dütürdü. Sapsarı 

"e 2a.yıf baıı gözlerinden dökülen 
lneıuın ıtıkla aydınlandı. 
h - Şövalye, dedi. Bana müthit 
&kika.tı hatırlattınız. Y ann anne· 

tnin · 'k 
1. 1nti amı alınacaktır. Yann ih-
~Ya.r Katerin sonsuz kederin ne ol-

Uhnu öğrenecektir. 
d Yarın oğlu, sevgili evladı bir 

aha reri dönemiyeceği öbür dün
l'o.y, hoylıyaca'ktır. Yann AIIahın 
eınri Y • • ·1 kt' erıne getın ece ır. 

- Demek Fransa kralını öldü-
1'eceksiniz ! 

"le - Bu benimle Cenabıhakkın ve 
~~ meleğinin arasında bir sırdır. 
~ç kiınse bu atrrı öğrenemez. Fa· 

.. t •İze karıı uf ak bir itimatsızlık 
tostenn ,..... .. . ld ... i . eauense, uzerıme a ıgım 

-i_1 Yapnıadan ölmeyi tercih ederim 
~ "et Şövalye! .. Yarın, Fransa kra-

1111 öld·· .... y · d K t urecegım. arın sız e, •· 
erinin ' "' f l ki · tiı..._ ııze yaphgı ena r arın ın· 

l) -.:uııtnı ahnmıı bulacaksınız. Dük 
.q ~~rulem ! Yarın sizde babanız 
c~qzuncu Şarle, Katerinle üçün
't~ Hanrinin yaptıkları kötülükle-
ın cezaa 1 .. .. • '1 ını, a ınmıı gorunce sevı· 
ecekain' Be . . . d ed' . ı .B ız. nım ıçın ua ınız . 
~Undan sonra kral için yapılacak 
u;ıann ehemmiyeti yoktur. 

to a.paa birkaç saniye düıündü. 
.. nra rltmek istediği anlaıılmca -.. ... ,. ... 
L ::--.Mademki ıırlarmızı bize aöy. 
·~ın . . . .. . • 

lı nerede ven asıl öldüreceksiniz 7 
Papaı biraz dütündükten sonra: 

- Peki! dedi. Sizden bu aırn 
saklamak manasız bir fey hakika· 
ten .. Hem meaeleyi sonuna kadar 
iyice takip edebilmeniz için bu sır· 
rı tamamile anlatmam li.zım. 

Yarın ıabah dokuzda üçüncü 
Hanri, Dük dö Gizi Belediye dai. 
resinde kabul ettikten ıonra kilise. 
ye gidecek. Bu 11rada günahlarının 
affına delalet etmesi için yanına 
papu geleceği haber verilecek. 
Papas kral kiliseye girerken yanı
na gidecek. itte bu papaa ben ola
cağım! 

Şarl Dangulem titredi. Boğuk 
bir sesle sordu . 

- Demek siz alayın içinde bu
lunacakaınız? 

- Hayır .. Onu kilisenin kapısın. 
da bekliyeceğim. İtte o zaman .. 
Ama dikkat ediniz .. Hanri önüm
de bir daha yerinden doğrulamıya. 
cak bir tekilde diz çökmüş bulu
nacaktır. 

Jak Kleman yorucu dütünceleri. 
nin ağırlığına tahammül edemiyor 
mut gibi başını önüne eğdi ve ha. 
f if bir sesle: 

- Allah ısmarladık.. Benim 
için dua ediniz .. dedi. 

Papas kapıya doğrulduğu ııra· . 
da Şarl birdenbire yerinden fırla
dı ve papasla kapının arasında di. 

t Parda an arlin ko-

I 

. , 
I p,.-·--· 
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- Monsenyör şunu demek isti- tatımıyorum. Hayatımı istiyorsa
yorum ki, fU dakikada kraliyetle mz, ne size, ne kendime ne de haı· 
bristiyanlığın talii elinizdedir. Bi- kalarına ait olmıyan bir ıeyi isti· 
rze ya:klaıan fU adam önümüzden J yorsunuz. 
elini kolunu sallıyarak geçip gider., - Ne kesenizi, ne de hayatınızı 
ae .. Yarın kral, amcanız üçüncü" istiyorum. istediğim çok ehemmi
Hanri hançerlenecek ve yine yarın yetsiz bir şey. Münasip bir yere gi
Dük dö Giz kral olacaktır. işte tali derek birkaç satır konuşmak isti. 
geçiyor. Göstereceğiniz ufak bir yorum. Söyliyeceklerimi dikkatle 
hareket talii batka bir yola sürük- dinleyeceğinize eminim. 
liyecektir. istediğiniz gibi hareket Papas derhal değişti. Kendisini 
ediniz serbestsiniz. Ben yalnız se. resmi bir sıfata büründüren soğuk 
yirci olarak kalacağım.. ve hazin bir şiyve ile: 

Papaı hizalarına gelmitli. Pa- - Öylesyse çekil bakalım. Çekil 
pas geçerken Pardayan kollarını açığa .. Bu ak~m Allahtan başka· 
çaprazlayarak duvara yapıfmıştı. sile konutmaya vaktim yok!. dedi. 

Şar) Dangulem uzun bir tered- Par dayan hemen hareket etmiye 
düt sarsıntısı geçirdikten sonra hazırlanan papasa süratle yaklaşa. 
hızlı hızlı iki adım attı ve elini rak tatlı bir sesle: 
papasın omuzuna koyarak: 

- Bana bak papas efendi, de
di. Müsaade ederseniz size iki söz 
söyliyeceğim, 

Pardayan yavaı yavaş gülüyor 
ve şöyle düşünüyordu: 

- Fransa kralı! Büyük bir ra· 
hatlık içinde uyu!.. 

Mari Tuşenin oğlu senin sağlı. 
ğını koruyor! Papas durmuf, önü
ne düten batını kaldınnıt ve yapa . 
caklarını Allahın kabul ettiğine 

inanmıt insanların lakaydisile bak 
mıftı • 

- Benden ne istiyorsunuz? 
Eğer para ise şunu önceden söyli
yeyim ki üzerimde sefil haydutla
rın iştih~sını kabartacak bir ıey 

- Niçin reddediyorsunuz? Bir 
iki dakika kadar dostlarınızla hem 
konuıur hem eğlenmiş olurdunuz. 

Papas titredi; derin bir sevinç 
yüzünün çizgilerini yumuşattı ve 
yüzüne hafif bir pembelik geldi. 
elini uzattı: 

- Şövalye dö Pardayan ! .. 
Pardayan da Şarli göstererek: 

- Monsenyör lö Dük Dangulem ! 
Jak Kleman mırıldandı: 
- Herodla, acuze Katerinin iki 

kurbanı.. Valvalann son rükn\l 
Herodun murdar kanının nasıl dö. 
küldüğünü görmek için kiliseye 
kadar gelecek iki kişi .. dedi. Yapa. 
cağım işin sonuna yaklaştım. Biraz 
sizinle beraber bulunarak istirahat 

ıı 
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REKLAMLARI EFTALVA SADi 
Ucuz ve taksltle Bestekar BiMEN ŞEN 

N E c i p E R s E s Her h•ft•: Cuma, Cumartesi, Pazar •kt•ml•rı muezz•m 

Galata : Sesli Han Z b k R .. •• Zeybek D•n•l•rı Şarkıları EFTALYA SADi tarafından •llf 
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ODEON m. ................................ ~-----------------------.. .., 

Yeni çıkan plAklardan 
Bayan Bedriye Süheyla 

Peissis Deposunda 
270083 U§8kTUrkil-ANAMOLASINöMER 

U pk Tilrkil - ÇAKIR E'MlNEM 
Mevcut kadm f&pka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük tenzilatla elden çıkarılmak 

Bu mUna•ebetle Mahmure ••n Se•'ln okudulu Lez- Panama-Baku -Sizol- Bangkok ve sai 
270084 
270085 

Rumba - BAHÇELERDE GEZELİM 
Rumba - KANAMAM ALDANAMAM 

ADRES: Tünelbqı Beyoğlu ıubesi: istiklal caddesi Sent. Mari kilisesi karıısında No. 340 

ŞEKERtM 
DARILAN SPNOtLttE 
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25 Temmuz Cumartesi GDnO Akşamı BOyUkdere Dahili ye Vekiletinden : 

8/7 /936 tarihinde Belediyeler imar heyeti fen kadrosu ve kalem 
-.&r:ilAtma alrnu.a1r m ••la. ;.,;. .,.....,ı •• illa if.s..&·.Je_wi ~ 

eyaz-Parkd~ Beyaz-Gec 
.. _. .._ ... ellll••ll ..,_ lltP kat elblaellk verılecektlr. Sabah• luldar mull 
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edebilir ve kininizle kinimi kuvvet zi düıünürüm. T ebessümlerinizi 16 
lendirebilirim. • zümün önüne getirip de teMlli bul. 

Şövalye dö Pardayan: madığmı bir ıünü habrlamıyorum. 
- Geliniz! dedi. Ruhani bir· Habrımda ne annemin ve ne de 

lyin sırumda bile b'1r bardak ıa· babamın bir izini tqımam; yalnız 
rap bir papaza zarar vermez. aizin hayaliniz vardır. O tıpkı bir 

Jak Kleman teklifi kabul ettiği- büyük kardet gibi hafızama nakı· 
ni batını eğmek suretile anlatmıf olunmuıtur. Yakınlarımdan birini 
oldu. Üçü birden, hiçbir ıey konut· hatırlamak istediğim zamanlar gö 
mıyarak karanlıklara gömülü du- zümün önüne siz gelininiz! Ama 
ran gazinoya doğni yürüdüler. Ka. nasıl .. Hani yalancı çiçekleri yap. 
pı kapalıydı. Evvelce hizmetçinin tığım gün yanıma gelip de bana 
açık bıraktığı ahır kapısından gir· baktığınız vaziyetinizle. 
diler. Avludan sonra duvarın dı· Pardayan birdenbire maziyi ha. 
9ından yukarıya doğru çıkan ve bir tırlatan bu sözler karıısında: 
balkona varan merdivenden çıktı- - Ya! .. dedi. 
lar. Odanın kapısı bu balkona açı· - Evet .. O gün siız beni te,yi et· 
lıyordu. Bir iki saniye sonra hepsi mit ve yine o gün bana annemin 
de bir masanın etrafına dizilmiıler mezarını göstennittiniz. itte o gün 
di. Ortalığı isli bir kandil aydınla. denberi, çehreniz hatırımda nakıe
tıyordu. Maaanın üstünde her yer- dilmit kaldı. 
de çok beğenilen birkaç ıite ıarap Papas biran Şövalyeyi tetkik et· 
duruyordu. tikten sonra devam etti: 

Pardayan üç bardak doldurdu. - Biliyor musunuz, mösyö Şö. 
Önce kendisi yuvarlardı. Jak Kle- valye ! .. Çehreniz azıcık değiımif .• 
man dudaklarını bardağın kenarı· Fakat yine bakıı o bakı, .. Pressu
na dokundurdu: Mutadı su içmek ar dö Fer gazinosunda sizi ıördü· 
olduğu için içmemiıti. Gözlerinde- ğüm zaman annemi kurtarmıya ça. 
ki sui tevekkülün yerine samimiyet htan adamı hemen tanıdım. 
seyretti. Jak Klemanın tüyleri ürpermiş 

- Şarap insanın kalbini 11ıdı- ve Pardayanın elini yakalamııtı. 
yor, dedi. Fakat sizin gibi bir dos- Hakimane bir sesle: 
tun kartısında duyduğum sıcaklık - Belki hayatımın son günü 
daha çok.. Söylemek lizım mı? olan bu gecede size tesadüfüm pek 
Hazin ve ntıraplı ve ümitsiz kal- ıariptir. Bu Allahın bir cilvesi ki, 
dıfım, dünyada kendimi yapa yal- ailemi kendi tah11nda toplayan si. 
DiZ hissettiğim zamanlarda hep si· •tesadüf ettim. · 
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Pardayan ! Kalbim sızlıyor. Ken 
disini ıörmem nasip olmıyan ve 
bütün ruhumla sevdiğim annem 
için sızlıyor. Kalbim annemi öldü
renlere kal'fı merhametsizce dav
ranmak, felikete f eliketle kaJ'fı 
koymak istiyor. 

Pardayan ! Son defa olarak an· 
nemden bahset de sevinç ve kinle
rimi yenileyeyim •• 

Pardayan cevap verdi: 
- Evet •• Siz onu tanıyamadınız. 

Kim bilir belki de kalbinizi sızla
tan ve ona karıı muhabbetinizi do
ğuran bu ebedi gurbettir. 
· Papas sarardı: 

- Ne demek istediğinizi biliyo
rum, dedi. Bana bunu Katerinin 
maiyetindeki hademe kadınlardan 
biri anlattı. Annemin hayatının 
bütün sırlan gözüm.ün önüne ya. 
yıldı. 

Şövalye: 
Aliı hiçbir zaman Caııi ·aeğil. 

Cli ve cani olmadı. O betbaht biri
siydi. Hepsi bu kadar: diye bağır· 
dı. 

Papasın yüzü güldü: 
- Öyle değil mi? O canavarın 

iılediği bütün cinayetler annemin 
üzerine abhyordu. 

- Doğru! .. itham edilecek ye. 
gine biri var: ihtiyar dö Mediçi .. 
Annenize gelince, o bir muhabbe
tin kurbanı oldu. O sevdikle~ini o 
canavarm arzusile ya tehdit ya tah 
kir eder ıibi ıörünmiye mecbur 

oldu. Hatta ona öldürmek bile tek· 
lif edildi. Bunlar da Katerine of• 
nadığı oyunlar için sarfettiii emek 
çoktur. Bu yüzden çektiii azap, 
en müthit cezaların en tiddetliıi· 
dir. O timdi masumlar mezarlığın· 
da rahat içinde uyuyor. 

Pardayan hemen f&pkumı çıka
rarak hürmet vaziyeti aldı. Dan• 
gulem de aynı tekilde arkadqını 
taklit etti. Jak Kleman kukulatası• 
sını yüzüne indirerek için için al· 
lıyordu. 

Birkaç dakika sonra papu yenf. 
den söze bqladı. \ 

- Pardayan, dedi. Anlıyonmı. 
Oiluna annesinin yaptıklarından 

bahsetmek istemiyorsun. Herhalde 
beni elimden tutup götürdüğüniiS 
yerde yatan biçare kadm için azı• 
cık bir ıefkat duyuyonunuz. 

- Emin olunuz. Dünyada Ali9 
dö Lüks ıibi biT bqka kadın bul• 
mak müıküldür. Merhamet edil• 
miye layık olmıyan hiçbiT hareket
te bulunmamıftır. 

-Artık onun yaptddarmOn 
bahsetmiyelim. Fakat onu nud 
kurtardıimlZI anlatma. 

Pardayan batını salladı. Botd 
bir sesle: 

- Maziyle beraher muliaJ,W 
de öldü ! Bunun tekrar vücuda p~ 
mesi ne sizin ve ne de benim içİıl 
kabil.. Biz ıimdi hale ve kinimiz• 
bakalım. ilerde, hainlerin nasıl ce-ı 
za ıöreceklerine plelim... 


