
·· Büyük müsabakamız 
Bugün bitti 

9 uncu sayfadaki tafsllAtı okuyunuz! 
Sene: 5 .. Sayı: 1625 

Spanya'da yeni bir hükürnet 
t e Ş k İ 1 e d İ 1 d İ Milli Müdafa~. Bakanı 
Madrit'in bütün dünya ile Kazım Ozalp 

Kamutayın toplantısından sonra 

\r eşru hiikômetin feci bir 
a ı aıiyette olduğu anlaşılıyor 

Yan gazeteleri, FranSanın Madrit hükumetine 

Çanakkaleye gidecek 
Donanmamız Çanakkaleden 
heyecanh merasim ve halkın 

tezahüratile ayrlldı 

silah sattığını, tekziplere r~ğmen 
Şehrimizde bul1man Milli Müdafaa 

Bakanı General Kô..."'1.m ôzalp düıı ga. 
zetuileri kabul ederek §U beyanatta 
bulunmU§tur: 

Kamutayın toplantısında bulunmalt 
üzere Ankaraya döneceğim. 

Boğazlar meselesine gelince, Mon
trö konferansı mukarreratı mucibince 
Boğ.ızları askeri i§gal altına aldığımıısrarla iddia ediyorlar "- tstanbula bazı hususi işlerim 

için gelmiştim. Bir iki güne kadar (Deııomı ı üncüdf') 

' 

~~te 
'8okQkla 

1'lnda hükii.met topç1tları taraf .nda11 atılan bir mermi 
fl infiliil; ettikten sonra 

~~ 0llı",_ bir türlü memnun edilemiyor 1 

1 Ctı tedbirlerin tortu-
lt>;:ı da kalkmalı imiş! 
1t~ıYaradaki üçler konferansmı 
~~ .... 

21
Ya karşı hareket sayıyorlar 

tı ~da <A lq - •. ---------
t ~Na Uç devl - S•va.sı mahafil 1 bumrn bariz bir dcli!i Jlduğunu yaz 

Q' lıa lllının il etın Yapmlf' ota lkla makttdır. 
tı re~ oınay l '1dıı et lliş a kaı-şı hasınalll ME ssagero gazetesi dıyor ki : 
litt:. huıll ane.•i olc"uguv ··taı "Avrupada mcsııi birl:ği yapmamı-~ ~ ~e .ıırnakt.a, mu ea. 
aıııq aa, bin . Ve Avruada her zın Şartı, zecri tı-dbi? !erin tortularının 

~~it~~~ lllyet' ıgındc bulunmaktan da kaldırılmasıdır .. , 
~cı ınd<'. l 

~· ır. 0 duklarmı ılave iloma salahiyetli mahafilindea sı 
l' l "~~ler 
~ bı.ıı ' ltaıYaı • 

"'illi .. U:ırnadı ~ ıın ıthl bir vazi. ., ı.. gını \ 
-.ı.l.Yan ° ~e~erlerd .. ak . 

zan bir habere göre Boğazlar muka. 
velenamesinin imzası, bilhassa İngiliz 
ve Fransız dcmokrıı~ .lcrinin hala zec-

( Devamı .~ iiııcüdc) t - Alman itilaiınm 

Elı-ihi bir vesik_a_ 

Lnodra 24 - ispanyadan gelen ha· 
berler biribkini tutmama~a devam ed~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yor. 
İngiltere, Fransa, Almanya . ve Ame

rika hükumetleri tebaalarını korumak 
üzere muhtelif harp gemilerini İspanya 

liman!arına göndermişlerdir. İtalya hü· 
ku

0

meti de ispanyayı terketmek istiyen 
İtalyanlar için bir Transatlintik gönder 
miştir. 

Cebelüttarıka şimdiye kadar iltica e
denlerin miktan 15 bini bulmuştur. 

• • • 
Berlin, 25 (Radyo ile) - Üç koldan 

Madride·doğru ilerlemekte olan asilerin 

her tarafta muvaffakiyetler kazandıkla• 

F h }Ullc.ıtıı!!"'~' ~~~·~!it":l 
gore Maautıe-ııc:ı \U•lU u ... ı.~ı... ..... , ı. .. 

silmiştir. . 
Asiler dün gece General Kavanellos' 

un riyasetinde bir hükumet kurmuşlar• 
dır. General Molla bu kafünede harbiye 
nezaretini deruhte etmiştir. Bu yeni hü• 
kumet asilerin işgali altında bulunan 

(Devamı 4 üncüde) 

Bahreyn 
sultanı 

Malyetlle blrllkte 
bu sabah Londradan 

gerdi 
Kendi idaresi altında bulunan "inci 

avı,, ismile meşhur adalarına dair bazı 
ihtilaflı siyasi meseleleri halliçin Lon
draya gitmiş olan Bahreyn Sultanı bu 
sabahki ekspresle şehrimize gelerek 
İngiliz sefaretinin otomobili ile Pera· 
palas oteline inmiştir. 

Kendisi milli kıyafetile gelmiştir. 

Büyük ve murassa bir kılıcı hamil bu• 
lunmakta ve kendisine gene milli kıya· 
fctli hizmetkarları refakat etmektedir. 

Ecnebi 
şirketler 

Her.çtekl htasedarlerıne 

Para yerine kuru 
ilzUm gönderecekler 

~aş lb><§l k©l oıı 
Hariciye vekili ile birlikte Atatllrke 

miilAki olduktan sonra 

. ı Y alovaya gitti 

lnnct lnöııil tayareden indihtcm sonra. 
(Yazısı 2 rıcicle) 

Dünkü yağmurlar yüzünden 
Ankara ekspresi ancak 

Memleketimizdeki İ! gören ec· 
nebi sermayeli şirketlerin yabancı 
memleketlerde bulunan hissedar. 
larır:ı kazanç göndermeleri §ekli 
etrafında yeni bir kara veri1mi,tir 

Bu tirketler döviz takyidatı dolayı. b k ı b • ı k 
1i~e kazancıparaola~~k ... gön?e~mi. u a şam ge e 1 ece 
vecekler, ancak hukumetımızce 

3 :.;sterilecek etyayı ihraç edebile .. Dün şehrin bazı taraflarını sel götürürken 

• 

ceklerdir.. dlger tarafına yağmur yağmıyordu 
Bu tekilde memlekette kalmı. Dünkü öğle üzeri şehrin bir çok yer- sırsıklam, diğer tarafının ise kupkuru 

yacak kazançlara kartılık kuru lerine bardaktan boşanırcasına yağmur olduğunu hayretle görmüşlerdir. Dünkü 

üzüm iKiacına müsaade edilmittir. yağdığı ve hatta bazı ye,:lere dolu düş- yağmur bilhassa Kağıthane, Taksim, 

• An~~ bunların hesapları klering tüğü halde bazı kısımlarına bir damla Parmakkapı ve Haliç civarında çok şid" 
muameleleri haricinde tutularak bile yağmur yağmamıştır. Çarşıkapıdan detli yağmış ve buralardaki yolları sel• 

m~~\Werinde ithalat yapılma~&· geçenler yağmurun ilk başladığı sıralar ler kaplamıştır. 
~ ıı~onulmuıtur. · ~ da oradaki polis klübesinin bir tarafının (Devamı 4 üncüde) 
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N 8polyonun meş-
i'. a • • • 

B©ışb~k.ao1 
Hariciye veklll He birlikte Atatnr'' 

~ı --------· 
ur mareşali Ney Cim Londos 

lstanbulda 
Bir Hus gUreşçls ile 

karşılaşacak 

mülAkl olduktan sonra 

Yalovaya gitti~ !ilam ·edilmekten kurtu
lup A~erikaya kaça

bilmiş mi idi ? 

Balkan festi\rali mi.inaaebetile ıehri• 

mlze gelecek olan dUnya serbest gUreş 
şampiyonu Yunanlı Cim Londos ağus
tos ayı içinde Rus gUrcşçisi Kavriyon 
ile karşılaşması lazımgeliyordu. Fakat 
Cim Londos bu tarihte tstanbulda ola· 
cağından bu müsabakanın da İstanbul· 
da yapılması kararlaştınlmıştır. 

Boğazlar konferansı hakkında Tevfik 
Rüştü Arasın izahatım dinlemek üzere 
dün tayyare ile şehrimize gelmiş olan 
Batbakan İlmet İnönü, Hariciye vek: 
Jimizle birlikte Atatürke milllki olduk· 
tan sonra Filoryadan 1atanbul tarafın11 
geçmiş, Karaköyden Akay vapurile Ya· 
lovaya gitmiştir. 

temln eden Montrö rnllkaffl tıl 
ıı dolay11il e tebrike cand~f~ fi 
rimizi arzederken yurdun ,;.._ 
sal iılerinde daima ön olJll&lt,~ f 
m:zin kıymetli mebuılıu'I"' d 
canla tebriklerimi sıınıı~ C. 11' l.! 

ili "' "~ Da!1iliye ve!' lıt'ıl d 
· Fransız ve -Amer-lkan iilimlerinln 

~arJp münakaşaları 
Bu maçın ialibi, Dinarlı, Kara Ali ve 

Mülayim arasında yapılacak seçme mü· 
sabakasmı kazanacak güreşçi ile karşı

laşacaktır. 

Kendisini Dı~bakanımız Tevfik Ru~· 
til Aras, Adlie bakanımız ŞUkrü Sarac
oğlu, Londra büyük elçimiz Fethi teşyi 
etmişlerdir. 

Genel S• 1' . tt 
ŞükrÜ 1'I ' . ,,r ~ 

Qost t:l!l<Omet re• 

Futbol ve 
bisi kletcil er gittiler 

Olimpiyatlarda Türkiyeyi temsil ede
cek olan futbolcularımızla bisikletçileri
miz dün akşam ekspresle hareket etmiş
lerdir. 

btasyonda kalabalık bir kiltlc kendi· 
lerini uğurlamış ve muvaffakiyetler te
mennt etmittir. 

Bir kadın binicimiz 
Almanyada birinci 

Oldu 
MUnih §ehrinde Berlin olimpiyatla· 

nna hazırlık mahiyetinde yapılan atlı 

mlnia müsabakalarına Melahat Aksel 
de iştirak etmiş ve Öresaj müsabakasın• 
da birinci gelmeğe muvaffak olmuştur. 

Tevfik RUştU Aras dUn geceyi Pera· 
palas otelinde geçirmi,tir. 

l ondra eıç:m zl tebr.k 

ıebrtkıer ~rı•~ 
~ıı Montrö konferansının 110f'ıl . 1 u . yıı., 

netıee enmesi zenne ·ııeril' 
rak. Efganistanın başvekı ·ıiJıliS' 
renin Ankara elcisi Başvek~ ' 

~ kil' telgrafları çekmiı, tegelc 
Sıhhi lüzum dolayısile Montrö mu· almışlardır. 

kavelesinin imzalanmasını beklemeden Zora Bulgarca 
dönen Londra büyük elçimiz Fethi, le&inden: dir 
murahhas heyetimizden ıu tebrik tel- "Türkiye yüzlerce sene pltr' 
grafını almı§tır: beynelmilel ihtilaflara ve ~~:.; S 

''Son imza celsesinde heyeti murah· biyet veren Boğazlar rnes yi eli 

haaamızın teklifi üzerine konfet"anıın çetin bir beynelmilel rnesele estll ' 
ubdevletlerine hürmet ve muhabbet rette haletti. TUrlnye bU 111 ıl~ 
hislerini iblağa karar verdiğini aaygrla· }edebilmek için mevcut ~~~i rt.J 
nmrzla arzeder ve aamimi tebriklerimizi ve büyük devletler arasın t ,ııı· 
ıunanz. !erden de istifade etti. falt'~,r 

Arat, Davaı, Menemencioilu, Ge.. nutulmamalıdır ki TUrki)'' 11~ı (' 
neral Gündüz, Sadık. evvel kendisine, kendi ord~:) /1_. 

tçiıleri Bakanı ve Halk partisi ıeneJ di. Onun içindlr ki nıı.ıv•f f' 
$ekreteri ŞUkrU Kaya btanbul Parti suretle Tilrkiye. hem dUnY~,~~ 

Mareşal Moskova ricalini idare edcrlren 
Me1lhat Akset iki hafta evvel gene 

bir müsabakada gilmü§ binicilik madar 
yeıi kazanmağa muvaffak olmuıtur. 

baıkanının tebrik telgrafını ıu cevabı hizmet etti hem herkeste 1' etil 
vermiıtir: kerlik bakımından çok kU\ff 

DUn kısaca ha. 
ber vermiştik ki, 

Napol.Yon Boııi... 
partın nienhur ma.. 
re§ali Netin 1815 
de k\ll'§una diiil. 
meyip bir mucize 
ile Amerikaya kaç 

tığıWtu ı n ~rada, ~ 
1846 senesi ne ka. 

"Boiazlann emniyet ve hakimiyetini intıbaını bıraktı... ~' 

Sandalda bir vak'a 1 Yunanistaf1 
BugUn KUtahyaya giderek Bebekte Dereboyunda 19 numa- tfll' 
ElektrJk santralı ralr evde oturan ömer dün ıece 24 saa 1tS 

hazırlıklarını tetkik Kanlıcaıahillerindeıandalla dola. Bir grev d8'' 
edeeek ıırken. Rumeli hiıarı balıkçıların- 1~ 

d Kl d 1 Atlna 24 - tı~Uer ıencS~ Ankara 24 _ lktıaat vekili Ce- an zım ıan a ını yana9trmıt, r• 
d l Öm b k metin, lıçilerle ~atronlar • 

lal Bayar yann Kütalıyaya ıiderek , _ emir e erin aıına vurara lAfrn hakemler ü.rafındaf' 
. burada kUrulacak ol•,.. ı.:;,.:~1 • • ı.ı. ağır ıurett~ varalamıatır. ..r·ı·n· e·.--p--ro.te·s~t·o ... o .. 1 .. a~r·a··k· ... b_U .. tU~ 1:~ 
tlrik ıantralı hazırlıklarını linyit Kazım kaçmıı, yaralı Zeynep 11' 
madenlerini tetkik edecektir. Ki.mil doğum evine kaldırılmı9trr. na ıAmiJ 24 saatlik bir ırr 

iktisat Vekili 

dar eayadığına da. 
ir, Amerlkan llfm. 
leri garip. bir. iddi. 
a~'I ileri silnnekte-

Neyin idamından bir an 8onrcıki vaziyeti temsil Celi.l Bayar Kütahyadan ıonra t,. rar vermiıtir. ~ 
Balrkeaire gidecek ve bu seyahati iki kaoın arasında it 1 1 --;;141 ~ 

dirler . ve Fransızlar buna: I 
- Hotivudkô.d bir ilmi iddia, dL 

yerek,alaya boğmaJrta.dırlar. 

Ney hakındaki klasik malfunat, 
şimdiye kadar şöyle idi: 

Bu Fransız marc~ali 1769 da Sarrc. 
louris .şehrinde doğmuştur. Fakir bir 
adamın oğluydu, evvela noter katip. 
liğile hayata atılmıt!ken, Fransız ih. 
tilalinc. karışmış, orduya intisap ede.. 

Mare~alin hey~li M cıre§al Ney 

rek bir çok yararlıklar göstermek su. 
retlle mareealhğa kadar terfi etmıe. 
t!ir. Kendişine "kahramanlann kah. 
ramanı,, d!,)·e 18.kap takmıslardır 

Napolyon Boriat'art, Moskov4· dö. 
nüşüiıde, onu orduntm dümdarı olarak 
tayin etmiş, Ney de emsalsiz ,kahra. 
manliklar göstererl.!k ricati idare eL 
mi1'tir. 

1mp~ratorun }!al'inden sonra, on se. 
kizinci Lui, bu mareşale mevki ver. 
miş, hatta Napolyon menfasından ka. 
çıp yeniden hilkfuneti ele almağa te
şebbüs ettiği vakit, Ney'i ona karşı 
muh:ırebe etsin diye göndermişti. 

Ney, Fransayı artık maceralardan 
kurtarmağı tasmim ettiği için, evvcHi 
bu teklifi kabul cttise de, memleket 
dahilind~ ilerleyip h~km .ne derece 
impa!'a~or taraflısı 9lduğunu gördüğü 
için, Napolyona iltihak etli. 

' . Fa.kat gl_rf§tik1eri muharcl;>çlerdc 
mağll.ıp oldular. Ney'in .bindiği atlar. 
dan UçU de sıra ile yaralandı ve öldü. 

eden resim 

bet gün ıÜTecektir. Kendisine bu bfr kavga 1 B yan arın ff1t 
Mareşal: seyahat eınaıında bazı mühendis- Alemdarda Zeynep sultım ~amil şlstanı temizle 

Fakat talih onu mtlhaf aza etti. 

- Ah, bu merm'ilerin karnıma b 25 d ti 
)erle, maden tetkik ve arama ensti. içinde ir odada oturan yaşın a h 8 re k e t" 

girmelerini öyle isterdim ki. Demiş.. d fak d -La.. Fatma ile Ayşe, medresede boşalan 1odi" C~ 
tir tüsü mü ürü re ate ec1C11U1r. k .. d k Roma 24 (A.A.) - r · . iyi b'.r odaya taşınm'I. yuzün en av. 

1 Bozğun üzerine Ney kaçıp saklan- Kad 1 n ga etmişlerdir. bildirildiğine göre İtalyan :.~f· 
dı. Yakalanarak uivanı harbe sevk Fatma daha gllçlü kuvvetli oldu. tathir harekatına başlatn1' ii' ' 
edildiği zaman, Mare§al Moncey onu y•• zu•• nden ğundan Ayşeyi dôğmüş, taş ve kilp İtalyanlar, AdisababanıP Yf'ıl 
muhakeme etmekten çekinip istifa et- U parçalarile kafasını yarmı§tır. Yaralı lometre cenubunda Habe' Jel! 
mck celadetini gösterdi. Fakat ekse.. K 1 ra cısını çak 1 tle hazt:ıhaneye kaldırılmış. Fatma ya.. nndan mürekkep çeteleri y• ~ıl 
risi Napolyonun yetiştirmelerinden o. d kalanmıştır. tar ve dağıtmışlardır. tta1>'1111 _Jtf 
lan divanı Alide, ekseriyetin kararile ağır yarala 1 rinin ieçtikleri her yerde J1b•~· 
Ney idama mahkftm edildi. Taksimde Sıraselvilerde oturan gar" Bir deniz kazası halet etmekte oldukları }la 

Doğduğu Sarrelouis şehri Viyana son Mustafa ile kiracısı seyyar komis• 
muahedesi mucıblnce Almanlara geç. yoncu Emin bir kadın yüzünden kavga 
tiği !Cin, avukatları Mareşalin ecnebi etmiılerdir. 
muamele.si görmesi icap ettiğini söy_ Emin yanında ta~ıdığı küçük çakısı 

lemeleri ve onu kurtarma.fa çaltnma. ile Mustafayı muhtelif yerlerinden ağır 
lan U7.erine bu yaman adam celldetle surette yaralamıştır. Mustafa söz söyle• 
ayağa kalkarak avnkatlanru tflhkir miyecek bir hatde Beyoğlu hastanesine 
etti: kaldrılmıı. Emin yakalanmıştır. 

- Hayır, ben Fransızım!. Dedi. 
Ney idam olunurken: 
- Askerler!. Doğnı kalbim~ nt. 

ıa.n atın!. Yüzüme at?nayın !. Diye 
kumanda etmlgtir. 

• • • 
1ıte, Fransız tarihindeki lzah1t bu 

kadar sarihtir. Fa.kat simdi, Aınerl 
kalı ~!imlerden bir grup, Mareşal Ne. 
yin IJrr macera ile idamdan kurtı.ıldu 
ğuntı. • J846 ya. 'ka~ar Amerikada ya 
şadığmı vesikalarla israta kalkıyor . 
lnr. 

Fılhakika, PctPr Ney adında bir 
adam, Mareşalin idamından bir müd 
det sonra, Amerikada belirmiş, Fran 
sızca ve eskrim horRlığı yaparak ha. 
yatını kaznnmağa başlamıştır. Du a . 

dam ölce<?ği zaman, Fransız marE>!,iali 
olduğunu etrafındakHere söylediği gi 
bi, cıaha evvel de Napolyon devrine · 
ait ~itaplar üzcrin'iC' bir haylı tetki. 
katta bulunmuştur. 

İmparatorun Sent Elen adru;mda 
ölilmU şayi olduğu giln, ustura ile 
gırtlağını kesmiş: 

- O öldUkten , sonra hayat bana 
haramdır!. Demi~tlr. Fakat mucize 
kabilinden olarak CS!memiş, tedaVi o-

Ölftm 
T. C. D. D. sabık Haydarpaşa 

depo müdürü bay HAÇIK ABRA 
HAMY AN'ın vefatı aileıi tarafın. 

dan bildirilir. 
Cenaze merasimi 26 temmuz 936 

pazar günü saat 14 de Kadıköy ki

liıeıinde icra olunacaktır. 
Vapur köprüden ıaat 13,15 de 

hareket eder. · . 

lunup kurtulmuştur 
BUtün bu efsanf'IPr üzerine 1887 

de bu adamın kab ·i açılmış, r.esedi 
üzerinde tetkikata ı?irişilmiş. kadav. 
ra.nın iyi muhafaza edildiği anlaşıl. 
mıştır. O zaman k:-ıfa ~sının kalıbı 

alınmışsa da z:yaa uğramıştır. 

Şimdi kabir yeniden açılacaktır. 

Bazı izıere rastlanarağını Amerikan 
ilimleri ummakta l!<'ler de. Fransız. 

lar, "Mutlaka. AmE>rikadaki Ney ken 
dini başkası sanmak gibi tatlı b!r dl. 
mağ hastalığına müptela idi. Tarihi 
veıikalar, hakiki Ney'in idam edildi. 
ği hakkında şüphe t-ırakmıyorlar. 

Amerikalıların ldd1ası Holivudkari bir 
ilimdir!,, diyorlar. 

Büyükdere m~liye memurların
dan Hüseyin dün gece evine gider. 

ken denize düşmüş, deniz suyu yu. 
tunca aklı haıına gelmiıtir. 

Hüıeyin denizde bir müddet bo. 
caladıktan sonra akıntıya kapıl. 
m19, Salahaddin isminde birinin 
yalısı önünden geçerken alt kat 

pencerelerine tutunarak feryat et
miy bat1amııtır. 

Yalda oturanlar Hüseyinin im

dadına yeti~erek kendisini kurtar
mıslardır. Fazla su yutan memur 
tedavi altına alınm:§tır. 

Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

Kalamıı caddesinde 7 numaralı k8tk 
satılıktır. Uç dönilmden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dııı yağhboya. 
içi aanatklrane nakıtlarla sUslil bulu• 
nan bu klStkUn on odası iki salonu, ha• 
mamı, taılıft çamaıırlığı kileri iç ve dı
şı ve mutfak upk odası. havagazi, elek 

trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyuıu 
ilh. mevcuttur. MUkemmel nezareti nak 
likat ve çarııya yakınlıfr olan bu kötk 
hakkında fazla mali1mat almak istiyen• 
terin Haber gazetesinde Vala Nureddin 
Beye müracatlan: 

tedir. 

·ıe lngiltere 1 tı · 
Mısır anlB~oı ~i 

yeni muahede 1.,~~ :; Kabl rede 1 rnı8 iJi' 
. lııf 

Londra, 24 - Y eıı1 dJ 
Mısır anlaıması bu akt• fi 

·Ji:I 
de Nahas pap ile lnS1 i~ 
de komiseri tarafır:dıt.ll 

mııtır. J'ı~· 
Bu anlaşmaya gSre 

lnıiliz kuvvetleri çöl ~;:~ 
nakledilec:.:: Mııırdak• 
vetleri azaltılacak, b\I~ bit 
lakenderiyedeki Jcuvvot ~t· 
liz ü11übahriıi kurulac• 

Veni ne9rlV~ 

AGA~I. 
,ıcsı"' ..el- .J 

Ağaç mecmuasının on çJP· r, 
fevkallde bir ıekilde buıU;~ ~ 
de Necip Fazıl, Ahmet zı~ 
Kemal, Asaf Halet. Salih ıl.~ 
Kudret, Miraç, Cahit Sıtk•· ,~ 
kı, Şerif H ulCslnln yuılıtı• r1'! 
nikler, resim ve karikatUr. ıs• 
ıiye ederiz. 



söz 
s ··vı 

A.B. İmzasile mektup yazan okuyucumuza : 

Mektubunuzdan, bu genç kızın size, sizin ona karşı 

şılıyor. Size milnidar !?Ualler sorması da bunun en kuvvetli 

b ir delilidir. Sevgi hususunda ilk ı:öz daima erkel:kr tara-

erkek tarafından 
nilir ! 

Daimi okuyucumuz sayılırsınız. ., 

Ya bekle y iniz yahut daha 
faz la kazanınız 

Balat va pur iskelesi sokağında 5 numarada Mur.:ı j 
Vural'a : 

Vaziyctini.ı:in bir sene sonra düıelcccğine kat'iyetlc 
eminseniz evlenmenizi bir sene sonraya tehir ctmniı bi,:cc 
daha muvafıktır. Yok, eğer daha evvel evlenmek istcrsniz 
daha fa zla kazanmağa çalı§ımz. 

• • 
Bu ınüna.sebetlc, lııgiltenmi-rı .şu 

Tzabahatlcriııi de sayı71 döl:iiyor : 
İngiltere, bir zaMnnlı.r bizim doı;t. 

luğu uuza metelik L:.e \·ermezdi : bir! 
İngiltere, Türklf're en a7 otuz ~e

nedit düşman kesilmişti· iki! 
lngiltere, Türk kızbrımn sa~ıarı. 

nı bilç satarak İngiliz tczgahlarrna ıs. 

marladığımız harb gemilerimizi Pasb.. 
etmişti: üç! .._ 

!ngiltcrc. Büyük harbdc-n sonrll 
Türkiyeyi yok elmeğe <;alışmıştı: 

döıt'. 

ingiltere. mü~aı:eke ytlhmnda mil. 
li izzeti nefsimizi ft>na bald€' krrnıı§tı; 
beş! 

tr.gilterc. Lozan muahedesi yapılır. 
ken bize bir çok hP ksızhklar etmi§ti; 
altı!. 

• • 

Sofra tuzu fabrlkesı 
açıldı 

fzmir 24 - Şehrimizde bulunmakta 
olan Gümrük ve inhisarlar bakanı Ali 
Rana bugün Çamaltı tuzlasına giderek 
yeni yapılan ince tuz fabrikasının v t 

birçok müesseselerin ve işçilerin yatıp 
kalkacakları binaların, mektebin ve has 
tanenin aç!lma törenini yapmııttr. 

Çamaltı tuzlası direktörü mühendis 
Seza;nin çalısması takdirlerde karşılan• 
mrştrr. Fabrikada Bakan onuruna bir öğ 
le ıiyafeti •eritmi~tir. 



• 

1 

Kazım Özalp 
Çanak kaleye 

(Ba~ taralı ı incide) F<>sadcılardan bir çok !·imselerin gidecek 

ispanyada yeni bir 
hükftmet kuruldu 

vilayetlerde derhal faaliyete başlamış- tevkif edilmiş olduğu haber veriliyor. (Baş taralı l incide) 
tır. Kadınlar, kendilerine gösteril~n ve zı biliyorsunuz. Aynı muabedenin hu. 
Kı,,aıar bombardıman edlldl I hususi bir himaye altına alınmış olan kümlerine göre, lazam gelen tedbirlere 

Yerlere srg~ınmagya davet ed;lmicılt!rdir. devam edeceğiz. Kamutayın fevkala. Barcelone: 25 (A.A.) - Geceleyin ~ 
B 1 d b. d' d' Y' · • Fr~nsanın tekzlbJ de toplantısından sonra Çanakkaleye arce one ra yosunun ıl ır ıgıne gere !!" 

k Pari~. 24 (A.A.) - Haricı'ye neza.. gidecP.ğim. ,, aymar.am Sandino, Saragos mıntaka • 
d k. · reti, sağ cenah gazetelerinde inticıar Donanmamız Çana kkaleden sm a ı ası lerin tahaşşüdatım ve tayya· :ıı • 

eden ve Fransa hü1'umetinin !sp3.Ilvol har eket etti recilik nkademisi ile Saragos kışlalarını J kk 
hükumetine silah vP.rmekte oldugu~ na Çhlla alc, 21 - Bugün limanımı. 

,, ı~ 
25 TEM?4t1Z 

•• Lozan günil 
Muahedenin Y'ldönümü rl1 
sebet·ıe dün merasim ys 

bo:nbardıman etmiştir. Kaymakam San· d d 
dair bulunan haber!eri tckzjb etmek. za ve a e en donanmamız nmum su. 

dino, Barcelondan kalkan Anti faşist tedir bay \C erleri gemılerin sancak ve is ı 
kıtasının Jacayı yeniden ele geçirmiş- kele küpeştelerinde dizılmi§ ve .ouhil 
olduğunu tesbit etmiştir. R ı alcumhur halkl sUkOn~ de k~ndilerini uğurlamağa çıkan 

0
, 

bl:- çarpışma davet ediyor binh:rce halkın co~kun tezahfüatik • 
Hendaye: 25 (A.A.) - Dün, İrunun Madrid, 24 (A.A.) - Gece yarısın- Mecidiye tabyası sırtlarında mevl.ı .Gmı'~""·'""--............... 

!O kilometre yakımnda Navar ile Gui· da Reisicumur M. A":ana, biitün lspan. alan hara askerlerinin ve jandarma er. 
puzcoayı ayıran Andarlaza geçidinde yolara. hitaben radyo ile bir beyanna.. lerinin selam merasimine mukabelede 
bir çarpışma olmu§tur. Öğleden sonra me neşrederek onları Cumuriyeti kur- bulunmuşlardır. B·

1 
canlı ve heyecan. 

dahi, gerek hükumet taraftan askerler tarmağa davet ve teşvik eylemiştir. Ir ayrılışın filmi alınmıştır. 
gerek asiler, yerlerini muhafaza etmek- Müşarünileyh, Cumııriyctin daha şirn. Ecnebl mezarf ı!clarına çelenk 
te idiler. Geceleyin üç Karabinye, Be· diden muzafferiyeti kazanmış olduğu. lstanbul, 24 (A.A.) _ Haber aldı. 
hobie köprüyü geçmişler ve asilerin nu : ,rı,·c eylemiştir. ğımıza göre, Çan:ı o<alede bulunan fır. 
E~arlazaya girmeleri dolayısile kaç· Dahiliye nazırı, General Lla!onun ka kumandanı, Gelıbolu yarım ad!l.sın. 
tıklarım bildirmişlerdir. Sevilledeki vaziyetınin nazik olduğu. daki İngiliz, Frans:z, Alman ve Türk 

ıtaıyanrartn iddiası nu beyan etmiş ve General Mola ordu. mezaıhklarına birer • ~lenk koydur. 
Berlin, 25 (Radyo ile} - Romadan sunun Süeı-ra - Guaderanada inhiza. muştur 

bildirildiğine göre İtalyan gazeteler} ma uğratılmış ve hükumet kuvvetleri. ı--..,.--~-----.......-----
Madrit hükumeti taraflarının İspanya- nin her tarafta muzaffer olmuş oldu. f n Q İ f te re • k r a il na 
daki faşistlerle İtalyanlara karşı yap· ğunu söylemiştir. s U İka st a an 
trklıın "fena muamele,.yi protesto et· Barselondan gelen bir telsizde fa. Y p 
mektedirler. şistlerin bu şehri ele geçirmek tizerc ada m 

olduklarına dair bulnan haberler tek. Tribuna gazetesi resmi tekziplere rağ 
men Fransadaki sosyalist fırkasının zip C'lunmaktadır. Loodrada muhakem e 
Madrit hükumetine tayyare, silah ve vfadrid radyosu, eski başvek!l M. edilmeğe başlandı 
cephane sattığını yazıyor. Kiroganın öldürUlmUş olduğu şayiası-

t k · t · t" Londra, 24 - Geçen hafta krala kar-Ma drldl bombardıman m e zıp e rnış ır. 
M. Kiroga, öldürülmUs olduğ•ı ha. şr suikaste teşebbüs eden Mak Mahon' 

Paris 24 - İspanyadan gelen haber- bcriai gazetecilere bizzat kendisi tek. un muhakemesine baılanmıştır. Müddei 
lere göre asi kuvvetlere mensup tayya· zip r.tmi§tir. umumi suçluyu "adam öldürmek kas• 
reler Madrit üzerine bombalar atarak ----------- ---- dile tabanca tagımak,. auçile itham et· 
resmi dairelere isabet ettirmişlerdir. Asi D u·. n k u·. mi§tir. 
kuV\·etler §ehre gittikçe yaklaşmakta· Suçlu, kralı öldürmek istemediğini, 
dır - ı sadece bir protesto hareketinde bulun• 
Se~ S ebastlen de çarpıfmalar ya g m Ur ar mak kasdile böyle hareket ettiğini söy• 

Hendayc 24 (A.A.) - Havas ajansın (Baı taralı 1 incide) lemiştir. 
dan: Vaziyet Beyoğlu semtinde böyle iken Bundan sonra bazı 1ahitler dinlenmiş 

Bugün öğleden sonra Saint Seb6sti· İstanbul tarafile Anadolu yakasına bir ve maznunun Sir Con Simona yazdığı 
enin şarkında büyük muharebe olacağı damla bile yağmur düımemiştir. bir mektup okunmuştur. Bu mektupta 

un e.dilmr.k.t•di,.. Aıdl,...rin p,._~·~-d.ı:ıu1.,un .,,.. ırtınamn .aidttetl' oldu suçlu adalet istemekte, aksi h alde ada-
.. b' d Hali S" tl " · k leti emin ma saailc h;n2t .... ,ıı..; .... ı ...... !umdan gelmekte bulunan mühim kuv- gu ır zaman a çtc u uce 1~ eJt-

k T r v · ğını ilave etmektedir. 

Univcrsitedc Lozaıı güniı- miltıascbetilt toplancınlard'111 ,,rr 
Jc{llt~ 

Lozan muahedesinin imzalanması. 
nın 011 <iördüncU yıl dönümü dolayısile 
dün Üniversite kon! erans salonunda 
parlak mer asim yapılmı~tır. Bu me 

rasimde bazı mebuslar, Üniversite pro. 
fesör, doçentleri ve yüksek tahsil 
gençJ ıği hazır bulunmuştur 

Merasime §ehir bandosu tarafın. 
dan çalınan tstikla! mar5ile ba§lanmı§ r 
bundan sonra mühtelif zatler tarafın 
dan nutuklar söylenmişf.ir. 

Bıı arada hukuk fs 
sörlerinden Etem ){ene:' 
zan muahedesinin bukUve b<İ 
ehemmiyetini anJatnılf ~ 
fakültesi talebelerirden ~ 
raretJi nutukları takib e ",!, 

Merasime CumtlriYc:;eıı t 
yet verilmı§ ve talebe! ere• 
otobUslerle Taksime gid Jt 
yet abidesine bir çeıer 
dır. 

alya m em nu.il 
edilemiyor ;# 

. (~~1 taraf~ 1 i~cide_) \ Ram!ey Makdonald ile s6 ılı 
rt tedbirler fıkrını besledıklerın~ bır BrUksel lçtlrn•""'" 
almet sayılmakta ımış. Prükselde yapııma$1 1 ".J 
Fransız başvekili neticeden konferansın tarihi, ttı.11' ..,.;.· 

mc m nun yaya gönderilecek davı~_./ 
T .nnrlrtı ?4 ( .1 A \ _ M "Rlnm ı..,.M .. I• A•·· • • 

Londrada alınan ndicelerden tam su bilecektir. vetler tarafından takip edilmekte olan si civarından geçen kayı çı ev ıge aıt rette memnun oldufrunu blldirmi ... tir. 
'dd . d d ·ı · Muhakeme gelecek haftaya bırakıl- •. "' Konferans• piştarlarr, halihazırda Oyarzunun cenu• sandal fırtınanın şı etın en evrı mış Fransız DışiS}eri Bakanı M. Delbos b 

bunda ve Saint Sebastiene on beş kilo· ve Tevfik denize düşmüş ise de civar· _m_ış_t_ır_·-------~---- Lehistan ve Sovye'Jer Birliği büyük Italya ve Alman),. içi)' 
metre mesafede bulunmaktadır. dan yetişenler tarafından kurtanlmış· Beb ekte Robert Kollej apartıma İngiltere, Fransa VP ss_,... 

Halk ... ılar cephesi, .. ehrin yollarını mü tır. e ır e aş a ır va 0 marmş ır. nında mukim ik en hile n ikametga. ~ Ş h. d b k h. ka 1 t clçilcr~le KUçük Antant mE>.mlekctleri elçı·l'!ı tarafınclan ko-'ervlı 
s s elçilerini kabul ederek kendilerint Av. 

dafaa edecek ilk bir hat ile Oyarzun Ankar a d a hı m eçhul olan Anest i Sarrafog"'lu- dilmiştir. 
rupa sulhunun umumi bir hal !ureti &11 J ve 1run arasında ikinci bir hat vücuda .Ankara, 24 - Bugiln o··,;ıeden son. n a . Eden beyanatta il ~" 

t. bulunarak tarsini kin bir konferans , getirmiştir. ra şiddetli ve dolu ile karl'Jık bir yağ- İstanbul üçü ncü icra m emurlu. toplanması ncticesi!'e varan Londra Londra, 25 ( Radyo ~~~ ~''~ 
Bu mıntakada dün akşamdanberi top mur yagm~ ış, civar bagwlarda oldukra k ı · kk d ~ nazırı Eden pazartesı' "\1•• ~ 

k • a tilf k =< g"'undan: müza ere erı ha m a malumat verM .. 
1 sesleri işitilme tc, aynı zaman a e ehemmiyetli hasarlara sebebiyet ver. klar ıf 

· ı kt d' Helyoı m üessesesine ola n iki miştir. rasında Akdeniz misa cJ~t · 
seslen ge me e ır. mi§tir. M. Blum, lamanıı>n iyileşmiş olan mühim beyanatta buıuoa ,, 

Bu akşam ecnebilerin burada Dulun· Yağmurdan meydana gelen seller yüz elli lir a borcunuzdan dolayı ------------------- --- ---- "'"' 
makta olan tngiliz harp gemilerine bin· yüziinden Sincanlı ve Esenkent k5yle. Beıikta§ birinci sulh hukukmahke. ıran Şehınşahl /Kamutayın fe• 
dirilmesine teşebbüs edilecektir. · ri arasındaki 2,5 kilometrelik dem'ir. meıinin 19 haziran 936 tar ihli v e 1 
Madrlde takviye kıtaatı geldl yolu bozulmuştur. 936/ 33 numaralı hac zi ihtiyatı k a· Bo§nzıar mukav :. ıesl içli ınıt ,-pD t,; 

mUnasebetlre Ankara, 24 - l{aınut l't Madrit 24 (A.A.) - Valansiadan gel • • "' ran üzerine yukarıda yazılı adresi- At t • • k • • ıde 
mekte olan amele milislerınden murer. Do u ve yagmur ,ıncan oy ı e - nizde buluna n m enku l emvaliniz • • •• 

1
- I .... ,... k"· ·ı E a Ur U günü yapaca.ğı .rev. ka1 

1
,1 

kep ~ir kuvvet, dün öğleden sonra Mad senkent arasındaki demiryolunda tah. hac~edilmi• ve bunun üzer ine tar a. t b • k tt• hazırlıklar bıtmıştır. a fl'td 
K d·ı · · k ·r ·b t l t · · b' Ud :ı: e rı e I içtima öğleden_ sorı~ t'....a. ,.ıf ride vasıl olmuştur. en ı erını esı rı a yapmış, yo un arnırı ır m - fmıza t eblig"'i muktezi hac zi ihtiya . - ç ıı .. - &JJ. 

bir halk kütlesi bekliyordu. Yüz kam· det bÜrmUştür. Bu yü~den Ankara _ pıla:aktır. Fevkalade 1 ~ 
tı kararı sur eti ile ödem e emri ma. Ankara, 25 (A.A.) - Bogazlar birinci günü Baıvekil "e d• il yonta nakledilen milisler, halkın alkışla ekspresi Ankaradan geç kalkmıştır. mıık,• velenamesinin imzası dolayısile h kkı11 ıe~ 

rı arasında tu.'feklerı'nı· sallıyarak ve yum Elrspres bu sabah dokuzda gcleceg-i halli ikametgahınızın m eçhul olma ! S h Montrö konferansı a .,,f' 
ra.1 Şehinr,mhı Ma .. este Rızn •• a Peh. .. tnll.. tı' ruklannı havaya kaldırmak suretile et· yerde sekiz saat gecikme ile bu akşam ıından dolayı yirmi gün m üddetle - recekler, ikinci günu 'l'.iıt 

. •1 . levi ~Jc Atatürk ar.ısında aşagıdaki kinden başka tahkimat 1"bıı1 rafa selam vererek Madride girmişler- beşte gelecektır. ili.nen tebliğe karar verı mış oldu. telbrhl°lar teati olunmuştur: k• 
d h.. k t • • • d b kanunlar müzakere ve dir. Milislerin arkasın an ucum 1 a OUmUşanedo yaOm ur ğundan bu m üddet ıçm e orcu Ekselans Ataıürk 

!arına mensup motosikletçilerle sivil Gümüşane, 24 (A.A.) - Dün şid- maa masraf ödemeniz ve yine bu Türltiye Reisicumuru tir. 
muhafızların otomobilleri geliyordu. detli doluyu takip eden yağmurlardan müdde t iç inde bir itirazınız varsa Montrö l\onferansı müzakeralının A rl C~ 

Sevkıyatı, hücum kıtaatı muhafızları seller gelmiştir. Sel baz: bahçeleri talı 936/ 1861 dosya numarasını h am i- netictlendiği hakkm1aki mesut haber 
idare ediyordu. Cuenca eyaleti köylüle• rip etmiştir. ve ( kselansmızın münevver önderliği 
rile mili&leri de bu harekete iştirak et- len dair emize müracaa t etmeniz alt.ı.ıda asil Türkil'Cnin kazandığı bü. 

Ankara treni lazımdır. Aksi takdirde bu m ü ddet mişlerdir. Ankara, 25 ('.relcfonla) Tren hattı. yük muvaffakiyet bl7i fevkalade mem. 
F h d d d geçtik t en sonra mahcuzun p araya nu·ı etmiştir. Bu münasebetle ekse. lsp":Jnya - ransız u u un 8 nın bozulması yüzUnden Ankara cks. 
2 (AA) l:I · çevrilece a i ilan olunur. Uııı.: . nıza en kalbi tebrU:lerimizi ve Hcndaye, 4 . . - avas aJan- presi bu sabah 6,30 da kalktı. Bu • 

smdın : Hudud kapalıdır. Bir lspan- trenle Dahiliye Vekili Şilkrü Kaya da iiiiiiiiİİİİİİliiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ do.it ve komşu Türkıyenin tealisi hak. 
d 1 b. kl'ıCaki samimi temennilerimizi bildi. yol tayyaresi tara:m an atı an ır 1stanl:ula gitmektedir. T e P e b a ş z 

bomba, tam bir hudud işaretinin üze. 
rlnc düşmüştür. Fransız toprağmda Yailmurlarm zararları 
kırılan hudud ışaretinin par<]alarına Ankara 25 (Telefonla) - Metoroloji B a h ç e s' ı· 
tesadüf edilmiştir. Bisintou isminde. Enstitüsünden aldığım malumata göre 
ld Fransız kasabasma, lspanyol tay- dün Garbi Anadoluya ~iddetli yağmur 25 Temmuz cumartesi ak, am 
yarc;erinin hedeflerini r:aşırmamalan lar yağmış, !ırtına yüzünden hasarat bU ıUn varyete trupu ile 
için F'ransız bayrakları dikilmiştir. olmuştur. G .... M a· ş 

Her tarafta hususi ihtiyat tedbir. Sıvasta bazı evlerin damlan uçmuş. '-1 
leri alınmıştır. Xırkağaçta yıldırım bir kadını öldür- K ~ p R a· 

Hendayedaki boynelmilel köprüye müştür. '-" 
yakl.1gılması yasak edilmiştir. 

Fontarabic, trun ve Sen Sebastien 
mintakalnrı, örfi idare man~arası ar? 
etmektedir. Halkçılar cephesi komi
teleri binalarının etraf mda barikadlar 
vUcuda getirilmiş Ye kum torbaları 
yerltştirilmiştir. Miiselhi..11 delikanlı. 

lar, sokaklarda dolaşmaktadırlar. 

Maliye Vekili 
geliyor 

Ankara, 25 (Telefonla) - Maliye 
Veıtill Fuat Ağrah ou sabahki tayyare 
ile !stanbula gitti. ---

lştirakile buyük 
GARDEN- REAGH 

SUVARESi 
BUtUn Trup, halk arasında 1 

!'rprizler dağıtılacaktır \ 

rir:Z. 
Rı::a Pehlevi 

Alahazreti humayun Rıza Şah P ehlevi 
ŞehintQhı İran 

Tahran 
Montrö konferansı müzakeratının va 

sıl olduğu muvaffakiyetli netice münase 
betile zatı şahanelerinin bana göndeı • 
mek lılUünde bulundukları nazikane tel 
grafı memnuniyetle aldım. Bu vesile ile 
gösterilen meserretten ve gerek şahsı
ma gerek Türkiyeye karşı izhar buy
rulan samimi hislerden dolayı te§ekkür
lerimi arzeder ve asil ve dost İranın rC" 

fahı hakkındaki kalbi temennilerimi te
yit eylerim. 

K. ,t1taturk 

t L · ıctıl' l~ 
Merkezi ve Fabrı ı'/Jl.ı 

Mumhane caddesirıde fJ' ~ 
N. Ir mahalde Bozl•ur\ıe il'~ 
ve Terazi Fabrikası ns.ı;.~tjY~ 
rikanm ve tstanbuld• ,ıe ti 
desinde 8 N. lu Fabril<• Jc~i 
nin hissedarı iken bllı:ıııJc~~ 
mezkurcdeki bilcünıle rÇl,r ~ 
ketin alacaklarile ve .b~t-Ş tr'J, 
ve mevcudatını dernır ~- ~ 
hliklımete karşı vergi 11~d•1 

eşha.aı saliseye ait taa~.i' jııf"~ 
sini hesabatı rüyet ed~ 1~ "ti 
İstanbul ikinci noterlıi 0f'.'!} 

·ıe N. lu mukavelena:m.csı rıt~ cf 
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Yazan: 

Nil/azi Ahmet 
... 

380 sene evvel bugün 

!~;~~~ı,g:l:·:::nı:::::::.:::::: Macar ordusu üzerine 
hakikat gözümde aydınlandı: 

Karım gebe idi! Karnında başkası· 

nın dört aylık bir çocuğunu taşıyordu. hı· r hu·· cum yapıldı 
Bunu keşfetmem beni nasıl deli etmedi 
hala şaşıyorum. Kimbilir, belki de deli 
etmiıtir. Bu halim delilikten baıka bir 

şey mi? On binden fazla Türk öldürülmüştü • Duşman 
Çektiğim ıstırap çok müthit oldu • • • • • • • • 

karde§im. An!at'.lmıyacak, anlatılamıya·ıaskerlerı gunlerce olulerın başından ayrılamadı • 
cak kadar milthıı I Onu ne kadar kor- ' 

kunç bir kuvvetle ıe\riyordu isem, kıs· Cepler kuşaklardan mütemadiyen para toplandı 
kançhğım da o derece korkunç oldu. ' . 

Tahkikatım çok ~ab~k ilerled~. Ben Ali paşa Siketten bir mil mesafe. altı bin kişi ile Çorgo ve Mozayıj dettikleri bu çarpı~malar, düşma-
yokken karım serserı bir sporcu ıle be- d bulunan Aziz Soran kalesini teslim etmemek için bütün gayreti. nın vahı iyane bir hareketini de ta-
ni aldatmı•tı. Ve karnındaki çocuk da e . . d • ·· d' F k k · b 1 'hl · · t" Ec bA 'hl ~ B .. v • muhasara edıyordu. Bır ay evam nı goster ı. a at as erın ozu an rı ere geçırınıt ır. ne ı tan • 
sporcudandı. unu ogrenır ogrenmez • • .. • d d ki ''V h 
k f k k fal d 1 1 t eden muhasaradan sonra kazılan manevıyatı hır turlü yerme gele- rinin e kay etti eri bu a fİ,. 
arımı, u acı a ı, ar a m ı ve gaye . . . • • • • l l · 

çirkin bir adam olan 0 iri yarı sporcu· hendeklere yırmı beş hın araba ça· mıyordu. Kasım paıa, gerı çekılır· lik, ga ip ordunun gün erce kok'.· 

yu. en sonra da kendimi öldilrmeğe ka" lı dolduruldu. Ve derhal hücuma ken Macarlar ilerliyorlardı. Kethü. mağa baılayan cesetler üzerinden 

rar verdim. Fakat bu hareket hissetti· geçildi. Fakat bu hücum felaketle dası bu esnada düşmanın eline dilş ayrılmıyarak esirlerin, kemerlerini 

ğim büyük ıstıraba hiç bir vakit karşılık ıona erdi. Bir alay beyi birçok eya. tü.. ve her tarafını arayarak para top-
olamazdı. let beyleri ve yedi yüz kişi öldürül· Ali paşa bu muliarebelerde on lamalarıdır. 

Of, duyduğum acı çok büyüktü. d" B' k b l 1 d b' bı'nden zı'yade adam... kaybetm"ıc.tı'. B h I 
Ç k b"yilk 1 A k h k ld .... u. ırço ey er yara an ı ve ır :s- u arpten sonra top anan pa-o u rtı aaytımm yı ı ıgını • . • 
anlıyordum. işimi gUcilmU tamamile çok esır verıldı. Her kale önü, her çarpı§ılan saha ranın mikarı herkesin muhayyele-
bırakmış bir caııus gibi karımın peşine Hendeklerde doldurulan çalıla· insan le§leri ile dolu idi. sinde o kadar büyütütüldü ki, bun· 

düşmüştüm. Bir çok doktorlara gizlice ra verilen ateı de zarardan başka Macar ve Almanlar için tarihle. l dan sonra harp sahasında ölülerin 

müracaat ediyor. Fakat her baş vurdu· fayda vermedi. Alevler §eh re ka. rin pek terefli cenkler olarak kay. cepleri aranma moduı çıktı. 
ğu kapıdan reddediliyordu. Çocuğunu dar uzayarak bir kısmını yaktı. 
hiç kimse almıyordu. 

Birgün onunla gene böyle bir kadın 
doktorunun bekleme salonunda karşı· 

laşmıştık. Artık 8ğreneceğimi fazlaaile 
öğrenmiş olduğum için gizlenmeğe tu
zum görmliyordum. 

İkimizin karııiaıması feci bir ıey ol· 
du. Ben çoktanberi ıstırap çekmekte ve 
böyle bir karıılaşmaya hazırlanmış ol" 
duğumdan kendimi tutabildim. Fakat o 
beni görür görmez bayıldı. Biraz evvel 
teklifini reddeden doktor benim kocası 
oıaugumu oğrendikten ıonra onu ayıl· 
tırken her şeyi itiraf etti: 

- Bünyesi sağlam. Siz de razı olmu· 
yor muşsunuz. Buna rağmen ille çocu• 
ğunu düşürmek istiyor. Anlaşılmaz şey. 
Kanuna muhalif nasıl bir iş yapabili
rim? 

Onu bir otomobile koyup eve getir
dim. Büyük bir şefkatle yapmak istediği 
seyin bir cinayet olduğunu, karınındaki 
çocuğu üzerinde hiç bir hakkı olmadığı• 
nı s8yledim. Fakat bu sözlerin ağzım· 

dan tüyleri ürperten bir ahenkle çıktr' 

ğını, ve karıma zehir gibi tesir ettiğini 
hissediyordum. 

Geçirdiğimiz ııon üç dört ay ikimiz 
için de cehennem azabının katbekat fev• 
kinde ıstıraplı oldu. 

Kıskançlık ve hiddet beni kudurtu
yordu. Ona hergiln 8yle acı, öyle acı 
sözler söylüyordum ki.. Bana hiç cevap 
vermiyordu. Yalnız ağlıyordu. Onun 
ağlaması, ıstırapdan kıvrım kıvrım kıv

• • • 
AH paşa yirmi bin süvarı on bin 

yeniçeri ile Rinya nehri önünde 

Macar kuvvetleri ile karşılaştı. Ma 

carlar canlarını dişlerine alarak 

çarpışıyorlardı. Neticede galip çık. 
tılar ve Paboça kalesini barut ile 

havaya uçurarak karşılarındaki 
bütün kuvvetleri bozdular. Bozgu· 

na uhavan Türk askeri ri on bir 
hücuma hazırlandılar. 

1556 yılı 25 temmuz günü, yani 

bundan 380 ıene evvel bugün ya

pılan bu hücum kumandanlardan 

Jak Nadaşti, Yanoı Çobur, Teo· 

bald Zigegler, Kristof Sikesdorf ve 

iki yüz yetmit askerin canına mal 

oldu. 

Ali paıa, buna rağınen gene Si· 
keti muhasarada devam etti. Fakat 

bu, hiçbir tc:"r yapamıyacak muha 

ıara idi. Düşman mütemadiyen mu 

vaffakiyetler kazanıyor, kartılath· 
ğı yerde galip çıkıyordu. 

Zaptedilen kaleler, birer birer 

kartı durmadan teslim oluyor. Mu. 

haf nlar, canlarını kurtarmak için 

kaçıyorlardı. Ordu inıicanıını ta. 

mamile kaybetmiıti. Kasım paşa 
rılmac;ı bana çok tesir ediyor, çok doku" ---------------
nuyordu. Fakat yapıyordum. 

Semiha soluyordu. Çektiği acı onu 
çökertiyordu. Gergin yüzünde bir çok 
derin çizgiler belirmiş, güt yanakları 

ı;oktan rengini kaybetmişti. Fakat onun 
la berııber ben de çöküyor, harap olu
yo:-dum. Çok. bir insan tahammülünün 
çok fevkinde ıstıraplar çekiyorduk. Fa· 
kat o, buna layıktı. Çünkti benim bütiln 
hayatımı. yaşama kabiliyetimi, istikba• 
limi, her şeyimi mahvetmişti. Onu ne 
kadar delicesine seviyordum. Hayatım
da yalnız ona bel bağlamıştım. Hayatım 
yalnız oydu. Halbuki .. 

Uzun etmilcyilm. Her ikimize de biıe 
asırlar gibi uzun gelen aylar geçirdik. 
O §imdi bana: 
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, ABONE ŞARTLAR! 
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t400 Kr. 
730 .. 
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t50 u 

Eu~bı 
2700 Kr, 
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800 ... 
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Sulııbı Vt' Nwşru;al Müdürü: 

Fransanın asker i 
plAn,arını çalan 

bir casus 
Fransada divanı harp tarafından 

on yıl hapse mahkum eClildi 

Pnristen yazılıyor : ı 
Pariste imparatorluk Rusyasının 

elçiliğinde sabık Rus ateşemiliteri, ayni 
zamanda Çann vaftiz oğlu olan Baron 
Serge de Stackenberg, Almanya nam ve 
hesabına casusluk yapmak suçuyla Fa
ris askeri divanı harbinde on yıl ağır 
hapse mahkum edilmiştir . 

Baron Serge de Stackenberg, gerek 
Faris gerekse Londranm en yilksek mu 
hitlerinde §Öhret kazanmıştır. Divanı 

harp "umumi savaştanberi olan en kötü 
casusluk vakasından,, onu suçlu buldu . 

Divanı harp müddeiumumisinin 
ittihamnamesindeki şu cümleler dikkate 
şayandır : 

" En yüksek ve muhteıem bir mev
kiden alçaklığın en derin noktasına dÜ§· 

menin bu çok acı bir misaldir. Bu 
adam düımanımızın kendisine verdiği 

para mukabilinde kumandanların ve kral 
Jarm emniyetini suiistimal etmi~tir.,, 

Stackenberg, Fransanm şark hu· 
dudunda yapılan müdafaa sistemlerine 
dair en yüksek ehemmiyeti haiz malU· 

matı ayni zamanda Britanya, Fransa 
ve Belçika askeri ve hava kumanda he· 
yetlerinin, müşterek emniyet misakları 

yüzünden birlikte hareket etmek mec· 
buriyetinde kaldıkları takdirde müıtere· 

ken çizmiş oldukları hareket proğramını 
da Almanyaya bildirmiştir. 

Fransa devletinin en son kararna • 
mesi mucibince casusların muhakeme~i 

sivil mahkemel-eorden alınarak divanı 
harplere verilmektedir. Ve bu kararna
menin tatbikindenberi birinci defadır ki 
böyle bir dava askeri mahkemelerde gö
rülmüştür. Divanı harpler idam ceza• 
sını bile vermek salahiyetindedir. 

Müddeiumumi Stackenberg için idam 
cezasını talep edemediğinden dolayı 

müteessir olduğunu söylemiştir. 

Türkçemizde bir söz vardır: Talii 
çok parlak kimselere "kadir gecesi doğ• 

muş., der; işte Baron Stackenberg de 
böyle talili kişilerdendi. Çocuk yaşını 
başıru aldığı gün dUnyanm en .zengin 

adamr oldu. Babası eski rejimin çok 
mümtaz bir generah idi. Saray onun 

sözünden dışarı çıkmazdı. Kendisi im
paratorluk yüksek erkanı harbiye mek· 
tebinde profesördU. 

Umumi harpte bu general bir RU9 
ordusuna kumandan tayin edildi. Oğlu 

da ayni zamanda Çann vaftiz oğlu idi; 
İmparatorluk muhafız alaylarından en 

gözdesine yüz bap oldu. Sonra ateşemi
liter olarak Parise gönderildi. 

İşte bu memuriyeti dolayııiyle ve 
işğal ettiği yüksek sosyal mevki yüzün
den müttefikelrin askeri şeOerinin, 

ve yabancı de\rlct ba1ı1larınm şahsi emnl 
yetini kazanmı§tı. 

Baron Stackenberg Fransız hapısa-

nelerinde 1 O sene kaldıktan sonra 20 se• 
ne de Fransız hudutları haricine kovula· 
caktır. 

- Senden nefret ediyorum. Bu haya• 
ta tahammül edemiyorum. Ya beni öl• 
dür! Yahut ben kendimi öldüreceğim 

diye haykırıyordu. 

Hasan Rasim Us 
1 Basıldığı t/t'' (V AKIT) matbaası 

11• M. Tokatlıyan Oteli 
TARABVA 

Ben ne onu öldürüyor, ne de kendisi· ======================== 25 temmuz cumarte•I •kşamı Danslı yemek esnasında 
BUkreş operasından Bariton : ni öldürmesine milsaade ediyordum. 

Halim, birini boğmak için suyun altına 
çeken, orada birlikte ayni azabı çekerek 
boğulmak üzere olan bir adamın haline 
çok benziyordu. 

Nihayet doğurdu. Yalnız karnından 
insan yerine kurbağaya benzeyen bir 
mahli'ik çıktı. Ben yanında bulunmadım. 
Bana doğurduktan ııonra çocuğunu gÖI"' 

dırmak raddesine gelip bayıldığını ve 
bütün uğraşmalara rağmen bir daha a
yıltılamadığmı söylediler. Karım, do~ 

ğurduğu ucube ile birlikte ölmüştü. 
Bana gelince, işte görüyorsun ben ... 

A, şey nerede? Fuat neredesin? Gitmiş . 

Ben anlatırken kafası şi§miş olacak he· 

Bay ROBERT SHil TON 

Piyanoda: 

Bayan ERiKA VOSKO 

rifin. Neyııe vız gelir. Hey meyhaneci! Olcfu6u halde, Zengin eserlerfnl tagannl edecektir. 

Bana bir dolu daha getir 1 liil••••• "ot : Masalarımzı evvelden tutunuz. •••••illi 
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RADYO 
t S TAN BUL: 

SiNEMALAR 

HEYOC'.LU 
18: Dana musikisi (plAk), 19: Haberler, 

19,15: llluhtelit pllklar. 19,30: Çocuk aaatl: 
HJkAyeler. 20: Çocuk musiklııi (pllk), 20,30 
StUdyo orkestraları, 21,30: Son haberler, S::.
at 22 den ıonra Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus havadia servisi verilecektir. 

P RAG: 

TVRll 
&IELEK 

iPEK 
SAHA'f 

20,15: Mar§ ve valsler: 21: Eğlenceli dana- \'U.DIZ 
lar. 22 : Senfonik ko~r. 23.20: Salon orke~· TA!lt 

trası, 24 : Konser nakli. 

8 U D A P E Ş TE: ŞIK 
19,45: Piyano konseri, 20,20: Muhtelit kc:• 

nuşmalar; 21,25 Eğlenceli negriyat, 22,30: Al.KAZAR 
Haberler; 22,50: Çingene musikisi; 23,45 ŞARK 
Radyo salon orkestra.sı, A STOR\' A 

ı Programını bildirmemi§tir 
ı Çılgın hayat ve Davit 

Koperfild 
ı Programını bildirmemigtir 
ı Ağzından değil ve 1nııan 

kaçakc;;ıtan 

ı A§k uğrunda 
ı Programını bildirmemi§Ur 

· ı Bir gecenin skandalı ve 
Dert.siz arka<18.§lar 

ı Altın arayanlar kızlar ve 
Gündüz insan ge kurt 

ı Karakedi ve SeasJz çete 
ı Trakanova ve Demir pençe 
ı Harp muhabiri, Çin esrarı 

ve Kokaraça 

Şirketi Hayriyeden : 
Pazar günleri Boğazın mesire mahalleri'1 

giden vapurların hareket saatleri: 
Yeniköy, Trabya, Büyükdere, Sanyer, Yenimahalle, Kavaklar, Altınkum ve Sütlüceye giden vapurların kÖ; 

hareket saatleri: - 7 • 7 1 55 • 8,45 - 9,30 • 10,15 • 11 - 11,20 • 12,1 
13 - 13,SO - 14,30 • 15,15 - 16 - 17 - 18,30 O 

Köprüden Beykoza : - 6,10 • 7 ,55 .. 8 • 8,30 • 9,30 • 10 • 11 • 111~ 
21,15 - ~.3 - ~4,~~ - 14,30 - 15,15 - 15,25 - 16 • 16,15 • 1S·,do1 

Fevkalade yuzde ellı tenzılatlı postaların hareket saatleri: - Köprüöen saat 6,10 da Beykoza kadar Af' .. 
iskelelerine Köprü den saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iskelelerine (Alt nkum ve Sütlüce dahildir.) l{öprud 

saat 7,15 de Harem ve Satacağa. 

Bu biletlerin dönüş parçalan Pazc?'rtesi gunıe 
ööleve kadar muteberdir. 

\'ARŞ O\' A: 
20 : Klksik valsler; 21,15: Uzaklardaki 

yurttaşlara mahsua negriyat; 22 : Keman kon 
seri, (piyano refakatlle); 23,15: Hafit mu. 
siki; 24 : Dan.1 plA.klan 

CJUMURIYr.:1 ı BUy1.lk şehirler uyurken! - - - -
ve Demir kapı ••• .. ••••••••••••••••••••••• •••••• •• ••••••••••••••••••••••·· ı 

ıı····················································---:ı 
ı s T A N 8 u L ı= B . . :i 

ı Programını blldlrmeml§Ur f u gu n i: 
illi.AL ı Dokunmaı"ı kalbime ve !i iİ 

Kanun kuvveti li p A R K ~i B 0 Ii Jt EŞ: 
18: Dana musJkJaJ; 20: Kon!erana, 20,20 ALEMDAR Roberta ve Radyo u r 

kolleleri 'i !I 
Bir metre murabbaına bir lira kıymet tah T.in olunan .. a 

yangın yerinde Küçük Langa caddesinde 68 inci adada Y"'ıt 
metre 33 desi metre murabbaı arsa alakadarları arasında JŞtıl 
r~ pazarlı.ğa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğiind~ 
lur. lsteklı olanlar 13 lira 38 kuru§ 'uk muvakkat teminat ıııak 
ya mektubile beraber 31 temmuz 936 cuma günü saat ıS de 

Op~ret ve filmlerden pllklar; 21: Tem4ll 
22,45 : Ceymı Kok cazı, 23.~: Yabancı diller 
le haberler; 24: Pllk (lapanyol musikisi). 

AZAB ı Hudut kahramanları ve h O T E L D E 1. 

KEMALBEl' ı ::;;:mı bUdJrmetn1't1r il SIN EM A VILOIZ( il 
\' t YANA: 

20,10: Bethoven mWliklıi (pllk), 21: Doll 
fuas"ün Udncl yıld6nUmU mUnıuıeebUle neır~· 
yat; 21,45: Orkestra. (od&' mwılldsl); 23: 

KADIKOY ii Lı·Lı-ANE ii 
SOREYY A ı Program.mı blldirmemi§tfr Ü İl 

Haberler, 23,10: Eğlencell musiki: 24,05 Gc• 
ce muaikiııf, 

HALE ı Yats:klı vagon kontrolörU 1 o ·• E T z il 
ÜSKUDAR : 

BALE • AJk bandosu i Tedansanda 
HILLJ B ~ ~u! kralı (tUrkçe} G .., .. !•r=kr.ı~~ .. ·~='-~!!!~.~~!~.~ ....... Ü 

er:cümende bulunmalıdır. (B.) ( 4072) 

Hepsine 90 lira kıymet konulan Fatih itfaiye müdürlii~ 
sındaki arsada 1 ve 2 metre boyunda 142 tane ot taşı, 3,5 "°ı 
12 tane 4 köşe demir direk, 12 tane muhtelif demir parçaları, d 
iki kanatlı demir kapı 1 tane sekiz kanat demir kepenk 3 ta0

' 

parmaklık 2 tane hela ta§ı iki tane kuyu bilezik tafı 1200 ta0
' 

tahta ve direk parçaları satılmak üzere pazarlığa konuhnutlllr' 
namesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 675 1'11.ıl 

BEL G R A · 
il.,_.__ n- ----- •••••-•••••••••••••••••il 20,llO Halk oarkııarı; 21,45 Kllı\ndan nakli 

Maakanylnln "CAV ALLERİA RUSTİCAN,, 
ve Zenciler kralı Bubul ---------------

operası, 23: Haberler; 23,20 Konser 
24: Daı:ıı plı\klart. 

nakli; 

.......... IJ ...... '"'''''"'"'""""'*"'''"•IWlfll" 
Haber gazetesinde 

neşredilen Fausta 
romanları 10 kuruş 
mukabilinde clltlen
meğe başlamıştır. 
Vakıt kütüphane

si ne getirilmesi. 
1 11ır~nnıınnıı111"ffiinrlift'Mıınııı1111nıı•"t a "'* 

istanbul Telefon 

OZEN 

KARA GÜM R 0 K 
ı Ateı saçan silahlar ve 

Vatandaı ıillh batına 

TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

Saat 21,4~ 
HALK OPERETİ 

Melek ve :Muhlla 
Sabahaddin l§tlraklle 

AYŞE 
Büyük Operet 

Maaalar evvelden ayutıla• 
blllr. Teleloaı U'JOS 

-~~~~~-~~Y~ a • 
ı Pazartesi KadıklSy Süre)"" 

' ya alnemasında Telli Turna 

Müdürlüğünden: 
Umumi telefon merkezlerinden yapılacak konuımalar 7 1/ 2 

.~:.ıruıttur. Tarifeden fazla para iıtiyenlerin, İstanbul Telefon Müdür
!üt,Une derhal bildirilmesi rica olunur. ( 4260) 

0;..x~t-
~· 

30 T er:::m:::: 933 da müsabakaile 18-28 yaı arasındaki Orta mek
t-p ve Lise mezunlarından 60 istasyon memuru namzedi alınacaktır. 
lrntihanl<lrd:ı rnüs:ıvi derecede kazananlardan Liıe mezunları ve ec 
n:)bi lisan bilen!er tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi 
ve askerlik ya~Jarındakiler de şubenin resmi bir vesikasını gösterecek· 

\erdir. . 
Talipler bir istida ile AnkaradaUmum Müdürlüğe ve İstanbul, 

Bı:ılık:sir, lzmir, Afyon, Adana, Malatya, Kayıeride itletme müdürlük. 
lcrir:e ,..e Mudanyada işletme amirliğine müracaatla mektep dip:oma
~ı. nüfus cüzdanı, nskerlik vesikası un ist:ısyon şeflerince resmi mu
hürlü tnsdikli birer suretini ve polis!leya Belediyeden bir hüsnüh:ıl ;ı . 
mühab~rini i:;tidalarına hağlayac:ıklardır. lmtiha:ılar Ar.ka:-:ı ve l~let 
me m1!rkezlerindc yapılarak ka~a::lanalara 57 lira üc!"et ver;lecektir. 
Taliplerin imtihan yerlerine gidip gelmeleri paraıız temin olunacak· 
tır. (1664) (3932). 

GUztepede 

A:ele satllık 
arsa muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 31 teııı"'( 

Göztepede Rıd~anpaşa cadesmde cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. ( (S.) ,, 

Erenlı:öy kız lisesine pek yakın bir Ankara y .. k k z· t E t•ıtiJ 
semtte bir dönüm iki evlek 74 zira u se ıraa ns 
arsa acele satıhktıı:. Talip olanların Rekt •• 1 .. v •• d 
HABER gazetesinde Bay F~thiye mü. 0 r U g Un en: 

. "" 1 - Yüksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine 1° racaatları. 

Çok kArlı ve emin 
adet battaniye açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 

2 - Eksiltme Yüksek Enstitü Rektörlük binasında topl•ıı' 
r 1 e ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. . 

3 - ihale günü 778/ 936 tarihine rastlayan cuma günı.J 
. 70 senelik bir müessesede ~,-erik 

olmak istiyenler arzularını lstan
bul posta kutusu 598 adresine bir 
mektupla bildirsinler. Derhal ken
dilerine cevap verilir. 

de icra edilecektir. a.,f.ı 
( ,,.. .. 

4 - Muhammen bedel beheri (1650) kurut.h'""-~ h:,',. 
dır. 

S - Muvakkat teminat (62) liradır. . it 
6 - Parasız tartnamesini almak ve nümunesini görıııe1' 

ler Daire Müdürlüğüne müracaatları (12) 

iki tahsildar IAzımdır ===-um= Türk 
Bir ticarethanenin tahsilatını n 

yapmak üzere iki kitiye ihtiyaç var ~ 
dır. lstiyenler tercüınei hallerini ve 1 
arzularmı lstanbul posta kutusu il 
598 numaraya yazımlar. ! 

Maarif Cemiyeti 

:: 
:: 

Resmi ilan işleri büros1' 
. 1''t 

Yeni Postahane karıısında Erzurum hanında 2 incı ;. 
dairede 20 T eıiımuz 936 tarihinden itibaren ite başlanıııtıt· ot 
kadarların Resmi ilanları bu adrf'se göndermeleri. T e1 21

1 

(Resmi ilanlar Türk Limitet ıirketile alakası yoktur.) 
Fatihte 

Acele satılık arsa 
!i 
lli!!li:::::::::.w:ın::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::ı:::: .. 

Fatihte Kıztaşı'lda Sofular cadde 
sinde üç tarafı muntazam cadde, deni 
ze nazır, tramvaya ve çar§ıya pek ya. 
km, rivarı kamilen mamur, 702 met. 

Bir mütehassıs diyor ki: 

re murabbaı, kısmı azamı mülk mUs. 
tatilüşşek.il ve altı parçaya mufrez arsa 
acele' satılıktır. Taliblerinin saat on. 
dan bire kadar HABER gazetesinde 
Bay Fethiye müracaatları. 

Fazla Makiyaj 
Cilt için zararlıdzı ·. 

Eski kitap alınır 
Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

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

Adres: Istanbul Ankara caddesi 155 
numara İnkılap kitaphanesi. 

Fen, senelerle sık sık yapı· 

Davet ıan makiyajdan yüzde yaşın 
İstanbul Müddeiumumiliğinden: ilerlediği izleri belirir. Bu ist 
Gerek tatilden istifade ve gerekse bir genç k ı z teninin güzelliği 

mezuniyet vesair suretlerle İstanbula için tehlikelidir. Fakat bu gi 
gelen hükkam ve memurini adliyenin bi hallerde cilt Biocel tabiı 
acele olarak buradaki adreslerini ya bir edilen gençleştirici ve ihya 

· zat veya bilvasıta memuriyetimize bii• 1 edici unsurlarla beslendiğı 
dirmeleri. takdirde derhal tazeliği, gü 
--------------- zelliği ve yumuşaklığı iktisaı 

Zayi eder. 

ZAYİ - Eminönü kazası mal saudı- Bu kıymetli cevher. Viyanıı U 

ğından aldığım tekaüd maaşının (2t08)1 nivcrsitesi profesörü do!< tor K. Ste 
numaralı cüzdanım zayi edilmiştir. 1 jskal tarafından hususi bir usul da • 

Yenisini alacağımdan eskisinin zu- i.resinde genç hayvanlardan istihsa· 
hurunda hükmü yoktur. 'ıe muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 

Umum istatistik memurluğun.! pembe rengindeki Tokalon kremi 
dan mütekaid !terkibinde mevcuttur. Akşamları 

Mehmet Refik yatmazdan evvel kullanılmakla, 

,.f 
ıız uyurken citdirl dit' • • 
mıı ve soırnut rt.1' 
sıklaştırır ve bt:tc:ıd'" 

l . • sabatı 1' ler ve genç eştırır . 

yaz rengindeki ( yağsıt) O 17'1 

. . . . Çii!'llc ~ 
kremı tatbık edınız. 11ıı 
latıcı ve mukavvidir · f şt;jt ,e~ 
le makiyajlı ve solmuş el 

. • b" uzcJli1' nı ve cazıp ır & • 

L kuıanır. 



ri 

t ~n'>ıfn kar 
ll§ı!lıı &ııg~ ıaı - Aman dürbünU a· 
~ aao .. 

r ~ııg gru Çevir. Kar§il.."i kom 
a Cdiyorıar ! 

~i ı.,,ı l.\s~ lbıe ıı:ıı 
t larııd .. uhıddin köyden gelen 

•&ını ·· .. 
J 'Si.,,• 

1 
i 0 rur görmez sordu: Q'' c.ın tt. •• d . oy e futbol ne alem . 

f 'Sor 
~lboı fa): lltİıim, artık bizde 
l,ıa 1 Yok. 
....._ ~ lndı: 

'ı-ıı\ e diyo • 
~ f~tbo1 raun? Neden? foksa 

ll.ı b\1 ~ ~n nıukaddes heyeca· 
ı..._' (." Yuettiniz? 
"'il Utbo) 
~~ \ta un heyecamnı değil . 

Yhettik! . 

Meırllılamet 
- Bilsen kocacığım sana ne ka· 

dar acıyorum! 
- Allah Allah! Bu merhamet 

nede~ icap etti? 
-Arkadaıım Zekiyeyi tanırım. 

Kocası ona çok güzel bir yüzük 
hediye etmif. 

- Olabilir. Zekiyenin kocası 

zengin bir adamdır. Lakin bana 
acımanın sebebi ne? 

- Senin mağrur bir adam oldu. 
ğunu biliyorum, arkada§ımın ya. 
nında benim küçük düşmemi tabii 
istemiyecek, sen de bana bir yü. 
zük alacaksın ! 

KefnD OAzom ı 
Radyo satın alacaktı, bir mağa· 

zaya girdi, dinledi, tecrübe etti, 
beğendi, pazarlık etti. Sonra para· 
sını vermeğe davrandı. Satı§ me· 
muru peşin paralı müfteri kar111ın 
da o kadar ıaşırdı ki §Öyle bir gaf 
yaptı: 

- Evet ama sağlam kefil iste. 
riz ! 

ÇAYI GÖRMEDEN ... 

- işte rasat k·ul.esi! Hükiımet bu 
kuleyi burada yet~tirmek tasavvurun 
da lmlımduğu. ormanı tarassut için yap 
tırdı! 

MaıDoıno bnonycır 
Bulu§tukları vakit genç kız ilk 

laf olarak: 

- Haberin var mı, dedi, babam 
sevittiğimizi far ketti. 

Delikanlı heyecanla sordu: 

- Ne dedi 
- Hiç! Yalnız zavallı dedi ama 

hangimiz için olduğunu söyleme· 
di ! 

Datna ifeınıa 
- Demek sen de kardeıin gibi 

gripe yakalandın ha? Çok ağır mı 
idi? 

- Kardetimden daha fena. 
Çünkü tam izinli olduğum gün ya. 
kalandım! 

Sebep 
- iskemleleri yakalayıp birbir

lerine savurarak kavga etmeğe 

baıladıkları zaman neden kendile. 
rini ayırmağa teıebbüs etmedin? 

- Ortada baıka iskemle kalma
mııtı ki! .• 

~ 

"Aziz arkaaaşlanm. Cemiyetimldtl 
himayesinde bulunanlardan birini11 
haksız tecavüzlerine uğradığım ciJıet
le hayvanlars himaye cemiyeti reiaZi. 
ğinde~ı istifa ediyorum!" 

Mahkemede 
Hikim - Evet! Demek itiral 

ediyorsunuz. Bu genç kızı ıokaim 
ortaımda öptünüz. Peki, siz kendi.. 

sini öpünce o ne yaptı? 

- ~ilamağa J;aıladı. 

- Siz bunun üzerine l<enCiiıinl 

bir daha öpmeğe teıebbüs etmif-
siniz; 

ALA•ll .,~..., ,.;•a.ı:,. 

Seyirci kadın - 1 şfe sana bahsettiğim saç tuvaleti - Kuma sevgilim, o benim kocam! 
- Doiiıiclür. F~ııPl • ._i! ı 

cinden ağlıyor ız.amıettim. 
bu kadınınki gibi! 1 ' 1 : ' 

MübaDAğa 
müsabakası 

ı iki mübalagacı arasında: 

1 
- Bizim memleketin pek eıki 

ı 
l bir medeniyeti vardır. Geçen gün 
komıularımızdan biri bahçesinıe 

kuyu kazdırıyordu. On beı metre 
. • c:erinliğinde ne çıksa beğeninin? 

rf r.{; .ı-
- Tabi su! 
- Bilemedin. iki metre uzunlu· 

;und'a bir tel parçaaı. 
-Peki ama bundan ne çıkar? 
- Ne çıkar olur mu? Bu telin 

mevcudiyeti bin sene evvel bizim 
memlekette telgraf buludunduğu· 
nu isbat eder. 

- O halde benim memleket se
ninkinden daha eski bir medeniye
te maliktir. Çünkü biz de geçen ıe· 
ne bir kuyu kazdırmıttık. Yirmi 
metre derinliğe indiğimiz •halde 
hiçbir şey bulamadık. 

- Bu neyi isbat eder? 
- Neyi isbat edecek, iki bin ıe· 

ne evvel biz de telsiz telgraf m ma
lum bulunduğunu! .. 

Kadın - Eğer bu seyahatte eğlene 

mezsek kabahat senin, Hatırlıyorsun 
ya ben seyahate çıkmayı evvela reMet 
mi§ tim. 

Gern al 1 
Adamcağız, gidip piyano ınual. 

limini buldu: 
- Kızıma piyano dersi verirken 

saatine ne kadar ücret alıyordu-
nu2? 

, 

- Bir lira .• 
- Peki, ona öğrettiklerinizi 

unutturmak için ne kadar ücret 
iıtiyecekıiniz? 

Tok SÖZDÜ 
Kadın misafire sordu: 

- Misafir umduğunu değil, bul 
duğunu yermiı. Kocam için hazır
ladığım kurabiyeleri nasıl buldu
nuz? O, bunları çok beğendiğini 

söyler. 
Misafir lolanasını zorla yutma. 

ğa çalııırken cevap verdi: 
- Herhalde kocanız ıiz_den çok 

çekiniyor! 

Muzlpllk 
T eliJla giderken yolda rastla 

dığı bir adama sordu: 

- Affedersiniz. Buralarda kü· 

çük bir köpek gördünüz mü? 

- Beyaz bir köpek mi? 

-Evet . 

- Boynunda bir tasması 
değil mi? 

Boksör (Bir mUddet eooel maç ya'fl' 

var<lı tığı arkada§ına) - Ben 8aM aemedinl 
mi ws bu hakem hayvanın biri 'diyel 

- Evet, vet. ' 

- Uf ak bir köpek. 
- Ta kendisi. 

- Hayır, görmedim\ 

®ceveze 
- Ne terbiyesiz adam, ben laf 

söylerken o mütemadiyen esniyor· 

du. 

- Esnediğine emin misin 

- Ne demek istiyorsun? 
- Belki de zavallı adam söz ... .. -.. ............. __ .... ~;----.. 

söylemeğe teşebbüs etmiştir de Otomobı1inde rodyo olan Mr '1atea' 
fırsat bulamamıtbr !. meraklml 

itfaiye neferinin sevgilisi - Sen zaten heP. böyle,, benimle ge;mıeğ_e gık
mamak için, bir bahane bulursun!. 
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DUşmanJarınızıo maksadı orduyu Bağdat
tan uzaklaştırmak ve sizi yerinizden 

Hatıralannı anlatan : EFDA~ TALAT - 146 -
~--·~---------~------......... __. ......... ~~--------------........ ------

· d.Uşürmektir • 
• 

Çer kes Ragıbla . 1ünelde 
- . Ordumuz kuvvetlidir değil mi İbni 

Ömer? 
~ Elbette, elbette 1 Hulagu gibi bir a· 

dam, bir serseri değil, hakiki bir kralın 
hücumuna bile

1 marlız ka1sak Allahın 
iznile l§in t içinden akyüzle çıkarız. 

- Eveti · 

- Hulagu deni17n adam peşine bir 
sürü harp etmesini bilmez, medeniyet'" 
ten zerrece nasibi yok yarı vahşi adam 
takmış ~.~eyi beriyi çaput~utuk maksadi• 
le basıyor. Şuraaa burada duyduğumuz 
muvaffakiyetlerlne sakın ehemmiyet 
vermeyin. Bunlar şişirilmiş, izam edil
miş masallardır. HuHlgOnun askeri mun 
tazam bir ordu ile karşılaşmış değildir. 
Hele sizin ordunuzla. 

' 
- Demek ordu iyi .• Vallahi doğrusu· 

nu istersen !azla ~ yüzünden ben pek 
meşgul olamıyorum. Bütiln işleri ku"' 
mandanlara bıraktım. Her şeyi siz idare 
ediyorsunuz. Sizin idarenlz altında yeti 
§en bir ordunun mUkemmeliyetinden 
kat'iyycn güphe etmiyorum. Fabt ne de 
olsa alakadar olmak lazım. Eğer -her" 
hangi bir noksanlık görürseniz derhal 
bana haber verin. lcabına bakalım. 

"- Muhterem Halife hazretleri bun• 
dan kat'iyyen endişe etmesinler. Hftl 
ve keyfiyeti daima kendilerine bildir
mek bizim ert blrJnci vazifemizdir. Eğer 
emrederseniz bendeleri Aciz kabiliye
timle görebildiğim noksanları arzede• 
yim. 

- Söyle 1 Elbette a5yle ! Bunun beni 
ne :kadar aUlkadar ettiğin1 btıiyorsun. 

Ne de olsa bir hücum tehlikesi karımn 
da bulunuyoruz. Casuslardan gelen' ha· 
berlerllrliz vaziyeti gittikçe daha vnhim 
ve, cnyor. UsteJık Hulagfı; 

ya gönderdiğimiz şedidülmeal cevabı da 
bili yorsqn. 

1bni ömerln §eytanct dolu gözlerin• 
de haince ışıklar yandı. 

Bu lki adamın konuıması, konuşur" 
ken tnkındiklatı füil -ve tavırlar ciadcn 
görUlmeğe değerdi. Halile müthiş za• 
Hm fakat o derece- de korkak, fena ruh• 
lu, her türlü habaseti yapacak tıynette 

bir adam. Kargısındaki ibni ömere ge-

lince küçUk gözlerinde müthiş bir hile
karlık, kindarlık ve yalancılık okunu· 
yordu. Bir bakıgta hiç tereddüt etmeden 
en bUyük fenalıkları yapabilecek, hatta 
ınenfaati u~runda kendi babasını, oğlu
nu bile boğazlamakta tereddüt etmiye
cck bfT canavar olduğu ahla§Ilıyordu. 
Kısacası U§aklı,k ettiği adama tam yakı· 
§atak bir tipti. 

Bir milddet hUe, riya ve hiyanet akan 
gözlerini yere dikerek dü§Undü. Ancak' 
birkaç saniy~ .aüren bir düşünceden son 
ra öylemeğe ba~ladı: 

- Bilmem , ama halini, yürüytişU. I 
nU Fetruh Beye benzettim. 

Genç kadın korku ile yerinden sıç.. I 
rndı: ı · -

- ·Ne diy9rsun, kocam rr.ı ? 
- Zan>:ederim !. 
- Yok canım, olamaz. Ben onun 

Remzi Beyle birlikte çıktığını gördüm 
Ne zaman eve dön°cek, kıyafet de· 
ğlştir.c·cek, · U tclik de b izi takib ede
cek.' Olur iş değil! Imkfını yok! . 

........ Doğru, ama pek benzettim. 
Mp.hir köhne kapıyı araladı. D ik. 

katle etrafı süzdü. Kulak ver di. Çıt 
yok~u. Artık ikisinin de·içi rahatlan
mıstı. Muhabbetle birbirlerine 1arıl. 
dılar 

~· Canını, bir tanom ! , .Beni sevL 

- Muhterem Halifeye söyliycceğim 
Hi.kırdıların tamamile aramızda kalaca· 
ğrna eminim. Ve bunp yapmam sırf 
kendili rine K&rşı hissettiğim sonsuz hür 
met ve minnet duygulanndan ileri gel
mektedir. 

karşıiaşinca it.lılikeqi f arkettı 
ııeıu• 

usui cnun alçak yaratı 

- Brak bunları da esasa gel l Senin 
dilinin altında bir şey var. Bir §ey ~<fy"' 
lcmek istiyotsun. Haydi tereddüt etme ı 
Çekinme! 

- Maalesef haber vermek mecburi· 
yetindeyim ki dost ve emin sandığınız 

birçok kumandanlar ve vezirler zatiali• 
nizin aleyhinde çahımaktadırlar. 

- Ne diyorsun? •,. 
- Hakikati söylüyorum. Bunların 

bir krsmı HuUigQdan ilk mektubu aldı• 
ğımız zaman size ne tavsiye etmiş ol· 
duklannı söylcmeğe, bu teklifleri ter 
rarlamağa lüzum görmüyorum. Huligu 
mektubunda bizden askeri yardım isd· 
yordu. Bazı kimseler size: "Aman Hu
IagQnun hiddetini ilstUmUZe çekmiye" 
lim, istedi ği yardımı gönderelim 1,, di" 
ye tavsiyelerde bulunmuılardı. ,. 

- Eveti "' 
- Bundan maksatları askerinizi Bağ· 

dattan uzaklaştırmak ve sizi A1lah gös 
termesln kolaylıkla yerinizden atabil" 
mekti. Ordu, hassa askeriniz Bağdatta 
iken bunu yapamıyacaklarını, ordunun, 
askerlerin sizi ne kadar sevdiklerini, ıi• 
!!C ne kadar sadık olduklarını çok iyi bi• 
liyorlar. V c bittabi asker Bağdatta iken 
bu habisane kUstahlıkarnı hiçbir vakit 
mevkii tatbikn koyamıyacaklannı anlı" 

yorlar. 

- Sözlerin o kadar saçma de~il 1 de
mek beni asker bu kadar çok seviyor. 

- Ne. dl,_..--. ~& m'loi 

betreri görülmemiş biı< şey, fevkalade ı 
H er nefer uğrunuzda seve seve carlını 

vermeğe hazrrdır. 

- Peki, sonra? 

- Halbuki siz aciz kullannın ve di" 
. fer bazı dostlarınızın tavsiyesini fikri· 
nize daha uygun bularak bunu yapma• 
mak, bu sözü tutmamak dirayetini gös" 
terdiniz: Şimdi ordu kuvvetli, sağlam 

ve taze, yorulmamı§ bir halde '.Bağdatta 
emrinizin altındadır. 

- Fakat farzı muhal, y;t Hulaıil ak .. 
lına eser de Bağdadın üzerine yürüme• 
ğe karar verirse? 

- Buna kat'iyyen imkan yok. Yuka" 
rıda da dediğim gibi bunun için Hula· 
gunun delirmesi lbımdır. 

Bir defa ordusunun bizim ordudan 
çok daha zayıf olduğu meydandadır. 

Bunu kendisi de bizden yardım istemek
le itiraf etmiş sayılır. 

:.- Doğrul 

(Devamı OaT) 

- On~ oize söylemediler. Fakat öyle 1 
zann.~diyorum ki buradan tatmin edil'"\ 
ı:oedcn gittiler. Herhalde senin peşini 
bırakmıyacaklardır .. 

- Acaba ne yapacaklardır? 
- Ortu bilmem, fakat, seni bir emri 

vaki kar ııında bırakabilirler. 
- Belkl de öldürUrler. 

Mülazim Çapmanın bu sükOtu çok 
manidardı. Odama döndüğüm zaman 
ciddi bir endişe bütUn dU§üncelerime 
hakim olmuıtu. Bu herifler, eninde so
nunda benim başımı bir belaya sokacak· 
tardı. Binaenaleyh, Esat Beyin daima 
tavıiye ettiği gibi kendimi gözönünden 
uzaklaştırmak l!zımdı. 

Açık, sarih bir tehdit karşısında o ak
§am, ihtiyata riayet etmek üzere Esat 
Beyi bile ziyarete gitmedim. Krokerden 
çıkınca bir Şirketihayriye vapuruna bi· 
nerek Vaniköyüne eski bir arkadaşıma 

gittim. Beni takip ettiklerine emindim. 
Fakat hiç farkında değilmitim gibi dav 
ranıyordum. O geceyi Vaniköyünde ge· 
çirdim. 

TOKATLIYANDA ATi.A71LAN 
TEHLiKE 

Erteıi gUn saat sekiz buçukta köprU· 
ye indim. Doğru tUnele geldim. Etraf 
henUz tenha idi. Bekleme yerine girerek 
dolaşmağa başladım. Bu ınrada gözUm 
turnikeden geçen Çerkes Ragıba ilitti. 
İliklerime kadar titredim. Herif de göz· 
lerinl dikmi beni silzilyordu. 

Etrafıma__ba,kındnn • ....Mukabil t rafdo 
da İngiliz istihbaratı hizmetinde çalışan 
iri yarı, kalpaklı ve kalın bıyıklı bir Er· 
meni hafiyenin üzerime doğru geldiğini 
ııördüm. 

Pusuya mr diltürtilmüştüm. 
Etraf tenha idi. Bekleme yerindeki 

kanapelerde iki üç kişi oturuyordu. 
Çerkcı Ragıpla, Ermeni iki taraftan 

ü.ı:erlme doğru geliyorlardı. 

Biran hcreıyin bitmek ü.ı:cre oldu• 
ğuhu dütilndüm. 

Ve arkamı duvara vermek üzere iki 
adım geri çekildim. 

Bir gün evvel Koonel Ballarla müta• 
zim Çapmanın bana s<Syledikleri sözleri 
hatırladım. Acaba, emrivaki dedikleri 
ıey bu kar ılaıma mı olacaktı.? 

Karar vermek için bir iki ııaniye kat• 
mııtr. 

Kendimi mUdafaa etsem onlardan 
birini, belki de ikisini tepeliycbllirdim. 
Fakat onlar da beni temizlerlerdi. Ya
hud da kurtulurdum. O zaman İngiliz-

talarını mUkemmel surette etraftn te. 
cessUtUnden gizliyebHmişlE'rdi. Harap 
değ:rmenin böyle bir 'Be varıyııcağı 

kimJCnin aklına gelmezrli. Zate.ı bu 
civardan pek de geçen 0 1 mazdı y:ı.! 

Birden ikisi de irkildi. Bir ayak 
sesi vardı. Yoldan birJ geçiy0rdu. 
Acaoa kim?. Yavaşça kapıyı arala.. 
yıp 

0

Jaktılar. Yanılmamışlar. ev~t 1:iır 

adam ilerliyordu. Yü!iiyüşü, boyu 
posu tıpkı ona benziyordu. Nihal te
laşla delikanlının k1lunu sıktı : 

yor musun? - O!. Ta kencisi. Şimdi n° ya. 
- Çok. Çok!. pacağız? 

- Ah! Ne gtizel~fn? Bir eşin yok. Dıye fısıldadı . Erkf'k de haıecan 
Sana perestiş ediyorum. içind~ idi: 

Tatlı bir tebessümle kadın sevgili. - Ben sana demedim mi? !şte 
sine sokuldu. Delikanlının ço$kun inanmadın ama söylediğim doğru çık. 
muhabbeti onun gururunu okşuyordu. tı. 
Hiç olmazsa, gençliği. giiz<'lliği heba - No yapacağız. N~ y apar.1:1.ğız. 
olmuyor, boş geçen günl~rinin tatlı Mahvolduk! 
bir go.yesl vtırdı. Neşe ·le içi kabardı. Kendilerine doğru ilerliyen Ferruh 
İnce, beyaz kollarını Malılrin bovnuna Beydt Karısının ihanetini ona kim 
sardı ve bUyUk bir <"oşkıınlukla öpUş... haber vermişti. Kim bu sırra ,•a.kıf 
meğc başladılar. olmuştu? Her halde müdhiş bir inti. 

Burası onların gizli n.şk yuvaları kam alacağı halinden belli idi. 
idi. Ferruh Beyin iıJi çıkıp da. Ietan. j · Nihal inledi: 
bula 1.Qdiği, yahud Nihal kolayc:ı ka - Beni öldUrUr8f'. 
çnbtldlği zamanlar hep bu köhne de- - Sus teli§ etme Serin kanlılığı . 
ğirmtnde birleşirlerdi. O sayede .r.~bı. nı muhafaza et!. 

terle beraber çalı mama imkin kalmaı·ı' 
dı. HattA, tevım olunurdum. tatikbal 
meçhfıl ve karanlıktı. Binaenaleyh teca·,· 
vüze maruz kalmadan, harekete geçme
yecektim. 

Ya bunlar benden yalnız şüphe ed.
yorlar da beni tecrübeye kalkışmışlar 
sa .. Bu Ani tecavüzilm beni ele vermeğe 
kafi idi. öyle ya, ate§ olmayan yerden 
duman çıkmaz derler. Kendimden kor· 
kum olmasa onlara ne diye hUcum ede" 
ceğim. 

Bu düşUnceler bir şimşek sUratlle ka· 
famdan geçti. Ve hayatımın en tehlikeli 
en buhranlı anlarında olduğu gibi iten· 
dimi mukadderatın eline teslim ettim. 

Çukes Ragıp genit adımlarla ve su· 
tındaki uzun etekli çerkes caketini sal· 
laya sallaya yanıma yaklaştı. GülümsU· 

yordu. 
Nabrzlarım kuvvetli kuvvetli atıyor· 

du. Bütün metanetimi toplamağa g~Y' 
ret ediyordum. Velhasıl şiddetli b•r si 
nir buhranı içindeydim. 

Korkuyor mu idim? ')nu tahhl et. 
meğe katiyyen imkdn yokt.ur. 

Artık tamaınen 1-arşı karşıya gel
miştik. Ç<!rkes Ragıb gülerek ve 

- Vay kardeşim bu ne tesadüf!. 
Diye bağırarak uzun kollarllc vUcndu 

ma. snrıldı. 
.. Vücudum buz gibi old\l. Fakat, 

kendimi kaybetmeden ben de ona sa 
rıldını. Fakat öyle bir sarıldım ki a. 
damı'l kollarını koltuk altı hizasından 
yukarı kaldırdım. Bu surel\e cehle. 
rtnd n bir y çıka!'masına lmkln bı 
raltma ım ve ben dP aynı ısunt Sılmi

bir nıisaldi. \tllrt' 
Kf'ndi kendine idanııı. 1 . ı . h k • ·ı" nde, kımsE erı. er esın ... . 

ya uuracla tabanca r,i~\,11cıdl
racak bir silahla öJdil 
kiımile karşılaştığı ının~!l'li 
yaptığı gibı. eslti ve ~~111111 dığı de karşılaşmış g•bl f.ro.11' 
nuna sarılır ve daimav~ t

11 
~ 

edindığl Çcrkcs görnJegı':l rlt 
içindi' sakladığı bir ııançe -"' 

·e etP'~ 
ğızı sırtından vurur \ t ·cııdl 
can ve karışıklığından ıs 1 

dalma beraber dolaı;tığı )ttt 
Çerkes hafiyelerle birli 
sallıyı: sallıya uza.ı\J'l!flrı 

1 11 . ~ · c Jl 
l:Su vaz·yette işlcdı~ı . iC~ 

riya hiç kimse görmedfğı " 
çak ııerife bir şey yapıxııı 
mazdt. 

Şimdi bunu anladıkW1 
kes Rngıbın bana sarıl bt 
bu kadar korktuğumun 58,!1'1 
renm~~ oldunuz zanned~rı dil 
beri bu herifle birbirimt::C 
duk. O İngilizlere satT~rttl~ıJI 
lifti. Hatta bir mııhalıf ıc 
Sadece bir hain, bir ıılÇJl. ' 
di. Benim mllli teşekkilııe 
nasebetimi ve İngilizlc~0, 
maskeli vaziyclimi bih)~ 
biliyJrdu. Fakat isbat e 
Daha doğrusu bildi~! şcytı 
inanamıyordu. Onlnrın ,., 
vaziyetleri böyle şUpbelı \; 
olanları ortadan yok ctJJIC .. 

miyetlc mukabele ettim : 

- Merhaba karde~im . 
sın, ne llemdesln? 

ti. Beni öldürmeyl dü~~ıJ 
velde!ı işitmiştim. tnsarı d 

Sen nasıl- hiye Ue yaşarken, tünelW rtı" 
ridorunda onunla karBılflşıf )"~ 
tarafta da bir Ermeni btı 1c 

ne doğru yUril.r görürse~ııı~ 
derece ve mahıyetı ne uıır 
biraz korkar sıınırun. Ç 

Bırblrlmizden ayrıldık. Hissettir. 
mcdcn biraz geri çekildim. Ve men
dilimi çıkararak terimi sildim. 

B·ı kadar telaş ve heyecanın sebebi 
ne tdl? 

• 
Anlatayım: 

Çerkes Ragıb, istihbaratın çok şı 
marttığı elemanlardan biri idi. Lü 
zumsuz kabadayılığı, edepsizlikleri. 

h er şeyi İngilizler tarafından ho:3 gö. 
rUlmiiştU. O kadRT ki bir kaç defa 
katil olan bu herif, hiç biı· orğu VE' 

suale maruz kalmadan 1ngilııler tara 
fından kurtarılmı~tı . Astığı ?.stık, 
kestiği kestikdi. Ve bu .ıP•ifin .!:aba 

set v..ı melaneti yü1ünden akan kanla 
nn besııbını bir soran çıkmamıştı 
Çerkts. Ragıbın a fam ôldUrmeY. için 
kendine mahsus bir usuıu vardı Bu 

~len adam onların gizlcndil\leri 
yerin biraz ötesinde tiur<'u. Baf)ııu çe 

virip arkasına bak•ı Etrafa kıJlak 

verdl. Sonra yan .. arafta görün~n bir 
çalılığın arkasını siper alarak giden. 
di. Adeta görünmC'z oldu 

Demek aşıkların köhne değir rıen 
de saklı olduklarını bilmiyordu. Fakat 
öyle ısc niçin gelmiı;ti? Kimi gözfltli 
yordı. ?. 

Genç kadın Mahirin boynuna ~arıl 

mış, mütemadiyen tf'krar ediyordu: 
- Korkuyorum ko ·kuyorum. O 

bizi !:.ekliyor. Belki dahn gelmedik 
sanıyor da yolumuzu gözf'tliyor. Yok. 
sa buralarda işi ne ·r 

l'dm bu sözleri söylerken bir uyak 
sesi c'aha işitildi. Tekrar dikkatlC' 
baktılar. Yliksclmeğe '1a.5lıyan ırıeh 
tabın soluk ışığı altında Doktor Rem
zi Beyin ilerlediği ı;nrüldll Nihal fı . 

sıldadı. 

- - Doktor bizden çıkalı epey ~ldu . 

Şimdıye kadar nerelerde ini ? 
Remzi Bey pembe evde şahit oldu. 

ğu aile faciasından sonra ağlr ııdım. 
tarla dalgın dalgın yü .. üyordu. Geç 
kaldığı için kestirme olan bu yolu in 
tihap etmi§ olacak! Çalılığın önUnc 
geldi. Birdenbire orada 3izlenen adam 

·p }< 
dururken tabancayı ~ekı 

0 
dafall. edemezsin. Ç'ilnkU d d• 
sana ya deli derler. ynhll 1

9
r. 

sinin düştüğüne kani oıur f tel. 
ni mudafaa etmesen. eğe etil' 
maksadları varsa, adetıı ıtlıJJl 
bağl: ölmeğc mahkô!I! b 

demektir. .. " k rJI 
Ne ise. Adeta h~~yu t 

atla wmış insanlar g:h1 r4ll3ı:ı 
nefe.3 alırken ~rk'?S ~gı 
dü. Habis yüzündP gene ,, 
gillümscıne vardı. KoluOlll 

0 

ni köşeye doğru çekti: ,,,. 
rO''" 

~ rıl 

ycrboen fırladı ve İ~~ı::ır' 
atıldı İki vücud birbı 1

13 
r 

lar, j ere yuvarland.lnr. 11 o 
,aı:: 

dır o • şlndı. Dokt(Jr ~' ~ 
rağmt'n pek kuvve .. Jivd•;,ır • 
da.fil .ı. ediyordu. Fal<ııt • 
şcdi. Bağırmağa başlıı 31 • 

- İmdat, imdat.. Jc 
Mc:hirle Nihal titriye-t\t1..A' 

Ne oluyordu. Rür ırıı g~ llıtr 
Miidhiş bir kabusun tesir 
kalmrı;lardı ?. d•ı;' 

Remzi Beyin scı;; artıl< 
daha halsiz işitiliyordu! ~ 

- İmdat, imdat! . ıt)'dl• 
~rchlr gençti, kJVv~tyıı""ı.ıf/ 

ma lrnşması lazımdı J3 e.J' 
kollardan kendini ktlrt~rtı1 ff., 

- Bırak beni gMeyıırı i )'si~ 
- Olmaz, olmaz J3P.fl _ .A f 

rnkmL ~~t 
- Peki ama, doktı0rıı cııı&~<t 

rif :;ıccek. Bile bilP bU ltJl ~ l 
lenmesine nasıl razi ?~!ir .ıırı~ 

F ckat kadın büshUtuıı )<iti Jf 
bt p ıa.rmakları birbir!eriflC "8tıl11 

- Gitme gitme. I3E"1 
1) , v' 

mam. -· (Oe&JD 
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~ lçeriden - ~ilitli oda aki ~B-ü-~u-··k_m_u_~~~m~~~-
kadını kim ÖJdÜr ? . Ayn•yn4ık .. ~~2b~k~,,.~!4~p!~ .... uma~.ı ••• ,, ... 

U
•t ıkten sonra aynca soracağımız üç sualin sonuncusunu da bugün dereetmek ıurc:-YUk ' . "' ile müsabakamızı tamamlamış oluyoruz. 

~üsabakam.ızda son suaıı· teşkı•ı eden Cevaplar yarından itibaren gazetemize mü~abaka rümuz:u ile gönderilmeli" 
_ l ir. Mühleti ayrıca ilan edeceğiz. 

egf enceli ve basit bir zeka oyunu Evvelce neşrctmi olduğumuz resimleri yapı~tırmadan evvel a~afıdaki tafsi· 

.h\ı lolldra 
f• ~'ı ·· lı dokt 
1
1 h~l 01tniitt" or Marsdenin 
Qtdu '''tı k u. Doktor, tedavi 

~~iı/ ~ele b aybetınekten pek 
~ ... ı b1.ı" b u hastanı ··ı·· .. 

11.1....._, a iit" n o umu 
t~ ·'llıll' un üz .. 
\>~ı ı. l>oı· rnuş ve şüp. 

~ l't ko ~s hlerkezine gi. 
lt ltıı&er Ellise anlat. 

lıı._ q'd' 
ı ~.t ıae 
~ ~ ~~ ~. !uydu D 

.. lt ll.. ''lotl : oktor, has. 
~ tı,i..'\filttı onu ziyaret etmek 
,. "''e . evveı· . 1l o) iıtttıi r ısı saat onda 

la ltqlı~llnlı ş 1
• Kadın şiddetli 

"\ t\ t\ıl' ' adi bir o··k .. ..k 
utıı ol"d,. suru 

S "'lo .... 
'l "~ "hasta 
h.111-b~ nın hararetine 
'"'il J~ ını kJ 

et Sok .Yo amışlr. So. 
tıddetli olmakla 

beraber, pek de tehlikeli değildi. hastanın derin bir uykuda bulun. 
Öksürük fazla rahatsızlık verdiği ması do)ayısile uyandırmadığını 
tnkdirde kullanılmak üzere bir şi . ve kapının kilitli bulunduğunu bil. 
·e Linktus bırakmıth. Doktor ay. dirdi. Hizmetçi, doktoru hasta ka. 
rılmak üzere iken madam ona faz. dınm kocasının Mortonun odasına 
la uykusu gelmit olduğunu söyle. sokarak bayanı uyandırmak için 

mi§, dıtarıya çıkarken hizmetçiye tekrar yatak odasına gitti. 

a tı okuyunuz. Diğer sualleri halliçin re imlere dikkatle bakarak izahatı okumal 
:afidir. Aranılan mücrimler resimlerde görülenlerden biridir. ismi geçmiyen kit,.
clcr değildir. 

Parçaları nasıl 
sıraya 

koyacaksınız ! 
Elinize eni 38. boyu 49 santim u· 

lan beyaz bir mukavva alınız: . Ozeı ı· 

ne kur~un kalemle eni otuz altı bO}'U 
42 santim olan bir miistatil çiı: dikteıı 

sonra 
0

bu müstatilin eniyle boyunu 
altışar santim arahklarla i~aretleyi· 

niz. Ayırdığınız noktalardan düz çiz 

giler çiziniz. Ortaya mustatil ıçinde 

42 murabba vücuda gelecektir. Mu' 

raubaları soldan itibaren sıra ile so· 
nuna kadar numaralayınız.Şimdi eli• . 
nizde toplanmı§ olan resim parçaları 
nı mukavva Ü3tünde ve çizdiğiniz mu 
rabbalar içinde sıraya koymaya çatı• 
şabilirsiniz. Parçaların yerlerini ta· 
y in ettikçe de içinde bulunduğu mu· 
rabbanın numarasını parçanın arka' 
sına kur§ıın kalemle işarl!'t ederseni1 
yerini her zaman için tayin etmiş 
huhınıırsunuz. 

Nası , 
yapıştıracaksınız 

Resimleri k-ırk iki parçayı tamam· 
ladıktan ve son bir alefa daha kontrol 
C":ttiktt'n sonra yapı~tırmanızı tckıaı 

tavı.iye ederiz. Parçalan muka,•va)'<: 
yapıştıracağınır zamk gazete kağıd 
na sürüldüğü raman arkasında 'apsa· 
rı bir leke bırakan cinsten olmamıh' 
dır. Bunun için sittn alacağınız uf.:ık 

bir tüp kola işinizi kolaylıkla ve tc· 
miz bit şeiklde görmeye ya~ıyacak· 

tır. Yalnız uçlarından xapıJtırmanr1 

da kafidir. Yapıştıracağınız parçalö· 
rın aralarında mesafe kalmamalıdır 

~i. asıl resim tamamile ort•ya çık,ın. 

Mukavva üurine ~izdiğinir mu~abba · 
lara sadık kalmaya ihti}:acını.ı · yok· 

• t ' 
tur. Hatta yc:pıştıracağrntz mukavva 
11a ka bir mukavva da otabjlir. Birin·· 
ci mukavva size yapı~tıracağımz par 
çaların yerlerini tayin ° ed~bilmeniz ·,. 
çin rehberlik vazifesini gör

0

ilr.-. 

Hediyelerimiz arasında 
.. 

şunlar · vardır 1 . 
1'o- Buz dolabı ~ Eektrik ıüpürıesi 
1'o- Fotoğrı\f makineleri * Zenit uatleri 
lf. Kıymetli avizeler * Kadın ~umaşlan * 100 e yakın kıymetli konsol saatleri ~ Kadı11 ıapka taslaklarr 
1f. Musiki aletleri )Jf. Gramofon 
1'o- Kıymetli yaıtıklar ll-- Kıymetli battaniye ve h.11vlul11r 
lf. Kadın ve erkek ayakkablan "'- Lükı ıişe kolonylllıtr 
"'- Nauman dikit makineıi ~ Kadın şapkahrı ve bereler 

V c daha kıymeti 500 kuru la 50 kuruş ımuındıt 1500 den farlıı muhtrli ' 

nın penceresini denemeğe kalk1ttı· l 
Çok uğra~mağa lüzum olır.adan ı 
pencere açıldı. 

7- f~ doktorun korktuğu kadar 
kötü idi. Madam Morton ölmütlü. 
Bütün izelr morfinden zehirlenme 

ali.imi gösteriyordu. Halbuki bırak 
mı~ olduğu "Linktfü,, de gayet az 
morfin vardı. Bir adamı öldürecek. 
kuvvette d~ğildi. 

8 - Fakat yatağın yanı başında 
dün ak~am orada olmıyan bir ~işe 
gördü. Bunun üstündeki etikette 
"la vclanıım,. okunuyordu. Bu mor· 
finli zehir yarı bo~almııtı. "Link· 
tü~ .. ten ise azıcık içi lmİ§ olduğunu 

gördü. 

9 - Doktor oçlayı çarçabuk göz. 
den geçirdi fakat göze batacak bir 
karga~ahk görmedi. Kapıya bir 
göz altı ve kilidin son zamanlarda 
yağlanrr:ış olduğunu tesadüfen 
far ketti. 

1 O - Anahtar eski tip anahtar· 
lardandı üstünde marka ve yahut 
herhangi bir çizik ve zedelenme 
izi yoktu. Bunu tekrar ,.,.rine ko· 
Yi'ra.k odayı bir daha ı;c;zden geçir 
di. 

11 - Nazarı dikkatini çeken ye· 

gane şey bef altı santimetre uzun 
luğunda bir tahta parçası oldu 
Tahta yuvarlaktı; sivri ucunu ise 
yatağın yanı b~ında döteme üs . 
tlinde buldu. 

12 - Yatak odasından çıkarken 

hizmclçi kadınla karJılatlı. Hiz. 
metçi ona ölünün kocaıı Miıter 
Mortonun döndüğünü ve ıimdi ya· 
zıhane odaıında bulunduğunu ıöy. 

ledi. Doktor ıofayı geçerek o odl\ 
ya gitti. 

13- Meseleyi derhal Miıter 
Mortona anlattı Mister Morton 
büyük heyecan r,öır;terdi karısını 

evvelki akşam saat altıda.nberi gör 
memiş olduğunu söyledi. 

14 - Bir takım aı kadaşlarile zi. 
yaf ette buiunduğ-undan ancak ge. 
ce yarısından sonra k;jşke geldiği. 
ni ve bu saatte hl'I ~la kansını rahf'll 
STl clmeü İslemedif,ini söyledi. Er. 
tesi ~abah da uyku d&n uyanama. 
mış olduğunu anlattı. 

15 - Doktor bütün bunları ko· 
miıere anlattıktan sonra kapıy, 

iyice kilitli ve zorladığı pencere de 
aımsıkr kapalı bulunduğunu ııöy]e. 
di. Kapı odanın içinden kiJtlenmiş. 

ti. Sonra odada buln:u! olduğu tah. 
ta parçasmı komi&ere verdi. 

P olis komi~eri bunun bir cinayet 
olduğunu anlamıftı. Bazı nokalar 
hakkında izahat almak üzere ölen 
kadının kocası ister Mortona gitti, 
fakat aldığı cevaplar kendini tat. 
min edemedi. 

Komiser niçin bcnu bir cinayet 
olarak kabul etti? cani hem kapıyı 
içeriden kilitlemiş, hem de pence. 
reyi ıımsıkı kapamıştı. Bunu na11l 
yapabilirdi? Cani kimdi? 

lazım olmıyacağını söylemesini ri. 5 - Bir dakika sonra hizmetçi 
ca etmi!ti. Doktor istenen işi yapa. koşarak geldi, büyük tela§ gÖster . 
cağını ve ertesi sabah gene gel ece. di. Yatak odası içeriden kilitlen. il•••• Bayan Safiye 
ği,.,~ ıöylemİ!ti. mişti. Hastanın kocası da o sabah 1 

4 - Doktor sözünde durarak er· mutadı hilafına dokuzdan evvel çı. 
lesi sabah 'Saat dokuzu on beş geçe kıp gitmişti. 

He·r akşam 

PANORAl\1 A 1 
köıke gitmiıti. Hizmetçi kadın her 6 - Doktor e.,. sahibinin gnybu. 
sabah olduğu gibi o gün de saat betinde oda kapısını zorlamak is. 
sekiz buçukta kahvealtı tepsisini temedi. Fakat bereket versin ki ev Bahç esinde 

_____, 
ba_yana Ötünnüı oldu... nu, fakat tek katlı bir köşktü; yatak odası· ~-·•••••• 

~~~~~~~~_.,.___:_--=-.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Dahiliye Vekiletinden : 
Nüfuıu on binden fazla şehir ve kasabalarımızın ıu projeleri ve 

iale itlerinin gerek münferit ve gerek grup halinde yaptırılacağı ve 
bu itlerin Belediyeler bankasınca sinanse edileceği hakkındaki 28 14 1 
936 tarihli ilinrmız üzerine Belediyeler imar heyetine müracaatta bu
lunan ve bulunacak olanların aıağıdaki tasrihat dairesinde müracaat
lanm tamamlamaları rica olunur. 

1 - Şimdiye kadar yapmq oldUkları su ve İçme suları iılerine 
Clair bonıerviı ve referanslar. · 

2 - lktidan mali vesikası. 
3 - Şirket halinde oldukları takdirde f irk eti temsil ve tirket na

mına müzakereye salahiyettar olduklarına dair vekaletname. 
Alakadarların yukarıda gösteTilen vesikalarla 27 / 7 / 936 tarih ve 

ıaat 14 de Ankaarda Dahiliye vekaletinde Belediyeler Jmar heyeti
ne müracaatla müzakereye baılamaları ilan olunur. 

<Bu ilan Belediyeler İmar heyeti için bir taahhüdü mutazammın 
değild~r.) 20) 

ı- Kız Kulesi ==== ~ı 
D · · ff • 
:: BAHÇESiNDE ii 
§ Her Cumartesı ve Pazar Ü 

iDaruttalimh:;: .. i 
I ~ Ve RJK-RAK il 
il " h CAZI her akşam i~ 
1) DönUş vzpurıara: 23.Hi-24.15 Ü 
i:ı.:=:::ı:=:::::=::::::::::::r.:.ı.ııa.:::::::::::: 

Glandokrat·n. 
DEMEK 1 

Ademi iktidarın 
dew••• demektir 

Prof esöt ~teinach ve Brown Sc? 
quardın mesailerile elde edilen 
mühim bir keşiftir. 

Her eczahanede bulunur. 

•u m m 

Kuş Tüyünün 
KllO•u 75 Kuru• 
Kus Tüyü Yastık 

100 Kuru.tur 
Yastık, yorgan ve yataklarınızı 

kuş rUyUndeo kullanını.z ÇUakU pa. 
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yumuoaklığı devamhdır. Kuı tilyU ya. 
tU v2 yutıklarda yatanlar bir, bir za. 
man hutalık görmezJer 

Fabrikası ve sat.Jş depow: latan. 
bulda Çakmakçılarda Ömer Bali oflu 
kuştUyU fabrikası. Tel. 23027 

Fenni sünnetçi 
EMiN FiDAN 

a .. ık ... tr•m••r e11ddeeJ 
Erip aparbm•ne 

Telefon lullalne 4'395 ew 40821 

Juvantln Kanzuk 

Saç boyaları 

Kumral ve Biyah olarak la.bit vt
tabif renk verir. Ter ve yıkanmak-
la çıkmaz. Yegine sararmz ve ta 
nmml§ lllhht aç boyasıdır. 

lNGlLtz KANZUK EC2ANF.SJ 
Beyoğlu - htaııbul 

~/~~~~~e~le~~l~r~~~f~ik~r~~~•= 1 

tqkilitına. alınacak memurlar için yapılan ilin üzerinde kafi derece
de müracaat vuku bulduğu cihetle bundan ıonra müracaatta bulunul-

Kimyager 

Hüsameddin 

maması ilin olunur. (21) 

Krem 
Balsam in 

Tabiatın bahşettiği güzcJliği kıy

metlendirir. Esmeı, kumral, sarışın 
her tene tevafuk eden yegane 
kremdir. Latif kokusile sevimli bir 
hava yaratır. Cilddeki leke, sivilce 
çil ve burUJUkluklan kamilen gi· 
derir. Gençlik taravetinı haiz yumu 
§ak ve cazip bir ten yaratır. 

KREM BALSAM1N YAGLl 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN YACSIZ 
Gilndüz için beyaz renkli 

KREM BALSAMlN ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMlN BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

Otitün tanınmış ıtriyat ve tuhafiye 
mağazalannda \'ardır. 

1NG1UZ KANZUK EczahaDC4i Beyoğlu . latanbul 

ram idrar tahlili 100 kuruştur. Bil 
umum tahllllt. EminönlJ Emlak ve 

Eytam Bankuı karşısında izzet 
Bey Hanı. 

• SiGARA 
............... ..., ... ......... ...,,., 

Or. Apoıtel Atıılı~a daJ.ıi1t tertiball 

-=ı:=·' gı• d 

Dr. Apostel 
Sıhhi a~ızltklan ile sigara ıc;t 

Ağzınız. ciğeriniz, yüre{linl• 
temiz kalır. 

Ağızllklar kutu ıçında 10 
beraber •atılır. _ ___. 

Ana<toludan arzu edenlere poata ile tediyeli olanak .,_. 
Deposu: Sultanlı.amam, KebaPÇt _.....,.-

p i ' P O P A Z /11. 
lzm1r: Mehnaed Alim Şen Ocak. Dafd~ 81 !'«"" 

Ankara: Ali Tümro Tütuncü Tathar. 
Buna: Nurettin Ne-,et Saatçi Uzunçanı 128 

- Türkiye Ziraat Bankası 
Müfettiş namzetliği ve 

namzet /iği müsabalı8 
imtihanı 

TOrklye Ziraat Bankasında• 1 

1 - Bankamıza mibabaka ile •• müaababda 
muvaff akiyet derecesine göre lüzumu kadar müf,dlt 
\"e şef namzedi alınacaktır. ı ~ 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyual --~ 
kiye,, veya Y üluelc Ticaret ve lktısat olraluıadall 
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memlek 
zerlerinden diplomalı olmak ıerektir. ,..J 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 aiualolta Ankara •• ~ 
baakalnnda yazı ile yapılacak ve kazananlar yol P""jl! 
lerek Ankaraya ıetirilip sözlü bir imtihana tabi hl~....,t, 

4 - Müfettit namzetlerine "140 .. ••tef nam:Jlll"~ J 
lira a7llk •erilir. 

Müfe tiş namzetleri iki senelik fr stt1d&~ lo~ 
imtihanına girecek ve kazanırlana 175 lira aylık .. 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük 
lııtırılacak olan tef namzetleri iae bir senelik staj~.:# 
yet imtihanına girecek •e kazanrrlana terfi eclil~.:J 

5 - imtihan proıramile .. ir ..,.ılan ı&terd 
Ankara. lıtanbul ve lımir Ziraat bankalanaclan •idi; 

6 - lıtekliler, aranılan belıeleri bir mektupla~ 
936 pazartesi günü alqamma kadar "Ankara ~ r-,Al 
tif heyeti müdürlüp., ne ıöndermek Yeya yermek ~ 
ca11t etmit bu!unmahdırlar. (3987) 

Miinakasa ııaoı 
C. H. P. Genel Sekreterli ti tarafından qapclald ~ 

kasa uıulü ile alınacaktır: , 
12 adet portatif aeıli sinema ılaterici makinesi il•~ 
12 adet benzinle mütehanik anıp elektrojen ve 1 
Muhtelif ufak malzeme. 
1 - Malzemenin tahmini "-·tan (35.020) liradır. 
2 - Muvakkat teminat (2828.50) liracln. / _, v 
3 - Münakasa kapalı zarfla yapılacakbr. 

1
, dl 

4- Münakasa 10 ajuıtoa 1936 pazartesi aünl ..-l 
Genel Sekreterlifinde yapılacaktır. 

S - Teklif mektuplan Anbrada C. H. P. c.-J 
lıtanbulda C. H. P. Bqkanhiı tarafından paruız oı.rak~ 

6 - Teklif mektupları en sonlO apatoa 1938 ~ 
saat (2) ikiye kadar C. H. P. G.ılel Sekreterlitine 
dır. (1) 

lllfırılllınll'Hlttıtınııııtlltfftlltnııııtıllffllltllflıtltfl .... _ ın....,. ~ 

Türk Hava KuruoJ" 
Büyük PiyangO~..,il 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ~· 
4. cü keşide 11 Ağustos 936 ~ j 
Büyük ikramiye 35.000 Lı~ 

Ayrıca: 15.COO, 12.000, 10.000 liralık ikr• 

(20.COO) liralık bir mükafat vardJr· 
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BASURA ÇARE 
Hedensa 

~~u. .. ı • ~ ~ 1 

ADEMİ iKTİDAR 

Fortestin 
ÇARPIN1,IYA 

Nevrol 

iF'* 2 

TERi KOKUYU ' 
Hidrol 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. ile derhal geçer.Erken ihtiyarhyan birebirdir.Bütün sinir nöbetlerine, derhal keser. Vücuda zarar vermez. 

Kanı, ağnyı keıer. Meıhur ilaçtır. lara, yorgun vücutlere dinçlik verir. teessürle bayılanlara hayat vcrtr. Her eczanede bulunur. 40 kuruıtu" 

11mmımmn O L 1 M P O S mıımmmu• ggııı-- Karaciğer - Barsak - Mide 
s .. •o ___ v_d----an----- ~1 Meşhur ve halis gazozunu ı: 1 T eda v ·is i iç in 

~!~~~~~~b~~1!'~ ı~~Ncfasetvetemhliktl~~~~~!ozlau~f~k~~!~ Haı;s şekcc ve;:!' TUZLA İÇMELERİ 

• 1 

&ıutltı Ah torunu 1 di~ meyve suyundan imal edilir. Her yerde ısrarla arayınız. mi Mevsl mi nden istifade et 
~o. 41

121
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H AL i S İN EK SUT U ~B8&8B888B8888888B88 G·· 
O 02 Hekimi 

Cab10:; Şükrü Ertan 
( 6 u ~uru 
Cafaloğı OSınaniye cad. No. 30 
Satı rii~I ~ıanesi yanında) 

llııııııı...._ l' erı ıneccanendirM 
~ elefon. 22566 

Halis inek tereyağı, halis inek yoğurdu, kase yarım kiloluk teneke, hakiki 

ı , 2, 3, günlük yumurta denemek için lGtfen 43656 numaraya telefon 

ediniz, adres Cihangir susam ıokak No. 37. Cihangir süthanesi. Şube: is

tiklal cad. No. 72 Meyvalı süt mucidi FERHAN AKSÜT DAKİK .ZARİ f _ 
... 

Satı tık ., 
Nııru kAglr konak d 
~ ~ OS!nanıyede Şeref sokağın ·Ü 
tll\'eıı krtı11Unıaraıı kAgir konakfi 
\'e 13'.auce arıa aatılıktır. Boğazaı· 
~ l'e bU fevkaıacıe manzara, yirmi 
( lltuoaııı Y!1k bahçe. 1stiyenlerin. 
~tılil'e nı~ede bakkal Hafız ~ 

.,,, caatıan. Ü 
Zc::::-.. -=aıa:a w::=n 

.. 

~ MAGLOP FAUSTA 

~~~atta kaldıkça, Giz, Pariıliler ve farkla: Hügenolara kartı değil de 
uıenoiar uğrapcak ıeyler bula. bize karıı. 

~~&r~ır. Oğlum beni dinle .. Şim- Üçüncü Hanri ıandalyeıine çök. 
1 ar1ıe dönmiyecekıin. tü, alnını ıildi. T erlemiıti. Ayağa 

f ~ÇÜncü Hanri hemen yerinden kalkarak oda.da bir atağı bir yuka
ı. ?'1. •dı. Katerinin müthit ihtiyatını rı dolatırken tunları aöyliyordu: 
01 ltd• O 'd k h 1• nun ta kalbinden vuruldu. Şartr e oturma artık taham-
~ nu, kendisinin debdebe ve tan. mili edilmez bir hale geldi ve güç· 

na ile P · · · · p · 1·1 1 t• Ş tr P · t k k r· arıae gırmesını, arıs ı e- eı ı. ar anıe za en ço ya In· 

i~~~~~~~a çarpılmasını hararetle dı. Hele ıizin söyledikleriniz de 
h •aının de farkında idi. Annesi hesaba katılırsa büsbütün yakın· 

t e~ §eye kartı koyabilecek bir ya· dır. 'il: •httayd1• Acaba niçin böyle ko- Tıpkı Pariıten hareket ettiği za. 
te l~Yordu? Parise dönmesi hakika man yaptığı gibi kral ellerini hava. 
~lllk&nsız mıydı. ya kaldırdı: 

anri hakiki bir infial ile: - Ne yapayım? Nereye gide-
)(~ Niçin Parise gidemiyeceğim.. yim? Nerede saklanayım, diye ba. 

ta deiil miyim? ğırdı. 

ti,; kraldınız oğlum .• Şimdi Pa- ihtiyar kraliçe: 
en çıkmıt bulunuyorsuh ı. - Sakin ol oğlum •. Şartr haki-

!'a--; Ne çıkar anne! Yarından son. katen Parise çok yakın. Bizde Blu-
-uvrdayrm vaya gideriz. 
tra)• k ·· -Anneciğim .• Sen beni kurları ,.. ıçe orkunç ve boğuk, aynı · 

-ınand yorsun! asa.kin bir sesle: 
.., .. - y &.tın akllamdan sonra da - Bluva kalesi kolay kolay 
"•an :I' zaptedilemez. icabında on sene bir 

1, aa tahtı kralsız kalacak .. dedi. 
uçu muhasaraya mukavemet ederiz. 

()ld ncü Hanrinin yüzü sapsarı 
· u: - Evet .. Evet.. Gidelim.. He. 

JZ Bu ne demek? diye kekeledi. 
taliçe "'l b" l" . og unun ır e ını tuttu: lcu; :e demek olacak!. Seni bir 

..... 1_ 8Panına düıürmek, öldür-
•.q~tt • • 

8erıj ~~•Yorlar. Yalnız ıeni değil.. 
dtt ·· Aynı zamanda dostlarımı 
IJc~~llne. söyliyorum Hanri .. Bu 

1 bir Sen Bartelmidir ! Şu 

men gidelim, anneciğim!. Üçüncü 
Hanri birdenbire elini alnına vur· 
du: 

- Ya buradaki herifler diye ila
ve etti. Şu sefiller .. Ya Giz denilen 
fU mürai.. Oh! Onları gönnek 
istemiyorum. Gitsinler! Ben artık 
gidiyorum. 

- Oilum evvelce karar verdi-

SAGL'\M 

İ_SVİÇRE 

MAMULATI 
Hın l'Enoı AnArıNız 

iiAfı ucüz 

Banyoları 
Btrsene feVkalAde. Duhuliye - ıo ~uruş 
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lundan tutarak çekti. Papas kapıyı 
a.çh. 

Pardayan: 
- Jak Kleıran, dedi. Sizden birj 
hizmet rica ediyorum. 

Papas durdu. Titredi. Acele geri 
döndü. Fevkalade sevinçli olduğu 
yüzünden belli oluyordu. 

- Acab ölmezden önce insanlar 
İçin f aydah olabilecek miyim! A
caba aon günümde annemle ken· 
dim için kısmen olsun borcumu 
ödemek saadetine nail olabilecek 
miyim?.. Şövalye bahsettiğiniz 
hizmetin ne olduğunu öğrenebilir 
miyim .. 

Pardayan sade, fakat resmi bir 
tavra bürünmüı gibi: 

- Hem büyük bir hizmet .. lıte 
§U: Bence üçüncü Hanrinin daha 
birkaç gün yataması lazım. Sizden 
Fransa kralı üçüncü Hanri dö Val
vanın hayatını istiyorum. dedi. 
Jak Kleman sapsarı kesildi. Biraz 
Önce kalktığı iskemleye çöküverdi. 
Kekeliyerek: 

- Fransa kralının biraz daha 
yaşamasını mı istiyorsunuz?. 

- Evet .. Benim hayatım, öldür
mek istediğiniz kralın hayatın~ 

bağlıdır. Dediğiniz gibi madem ki 
Allah bu gece bizi biribirimize ka· 
vuıturdu ve mademki ben Alis dö 
Lüksün oğluna hitap ediyorum; o 
halde siz de Fransa kralı olan Yal. 
vayı öldünnemek suretile hayatı-

mm uzamasına sebep olunuz .. 
Papas: 
- Bu zamana lanet olsun .. diye 

bağırdı. 

Pardayan, Şarl Dangulemi bile 
titreten hakim bir ıesle: 

- Alis dö Lüksün oğlundan ce
vap bekliyorum; dedi. 

Papas, garip bir hal almııtı. Dit· 
leri birbirine çarpıyor, ve Pardaya. 
nı çılgın bakışlarla süzüyordu. 

Pardayan Papasın fikrinden ge. 
çeni okumaya muvaffak olabilse 
şunları öğrenecekti: 

- Benden kralın hayatını isti• 
yorsun öyle mi? .. 

Fakat .. Ben bunu yaparsam a~kı 
mı kaybedeceğim.. O öğrenecek.. 
Gece yarısı bu hizmetimin mükafa. 
tı olarak ona kavuşacağım .. Parda .. 
yan bundan vazgeçme mi istiyor .• 
Marinin aşkından vazgeçmek!.. 

Jak Kleman içinden bunları ge
çirirken derin bir uykuya dalmıt 
olan §Chrin büyük saati yavaf ya
vaş gece yarısını çalıyordu. Papas 
ilk darbede doğruldu. Bir alet nö .. 
betile titredi. ikinci darbede elleri. 
ni uzatarak: 

- Merhamet Pardayan ! diye 
mırıldandı. 

Pardayan bir türlii akıl erdire. 
mediği bu hareketlere hayretle b •• 
ka kalmıştı. 

Acaba Jak Kleman kendisinden 
niçin merhamet dileniyordu? Ge. 
ce yarısının son tokmağı, çıngıralr 
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Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Kültür Bakanlığı yayınlarının genel satıcdrğım üç yıl süre ile Üs· 

tüne almıt bulunan "Vakit,, idaresile yapılmıt olan mukavelename
nin hükmü 25 temmuz 936 günü sona ermektedir. 

1!111 ............................ 1 ............................... ......., 

Peissis _Deposunda 
Bundan sonra Kültür Bakanlığı yayrnlarmm sa.tıtı yalnız kitap· 

çdar elile yapılacaktır. 
Mevcut kadın §apka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük tenzilatla elden çıkarılnı• , 

Bu yayınların aatıımı üstüne almak iıtıiyen kitapçılarm ya bulun 
da}cları yerin ~ültür Direktörlüğüne veya Devlet Baaımevi Direktör· 
lüğüne baı vurarak salı! tartlarını öğrenmeleri ilan olunur. ( 41) 

Lez- Panama-Baku -Sizol- Bangkok ve saı 
APRES: Tünclbaıı Beyoilu şubesi: İstiklal caddesi Sent . Mari kili esi l<arşıııntta o. ~ 
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üzerine indi. Diz çökmüfve başını 
onune eğmiıti. Sonra da Par. 
dayana doğru kalktı. Sıkınb için· 
'de ve yüzünde fedakarlıktan do-
ğan bir kızartile: · 

- Fransa kralı yaıayacak .. An· 
ne! Bu müsaade Şövalye dö Parda. 
yan içindir. dedi ve arka üstü dü. 
§erek bayıldı. 

Pardayan: 

- Papaı hakikaten kahraman
ca bir harekette bulundu. dedi. ilci 
arkadaı hemen papasın yardımına 
ko§tular. Gözlerini ancak birkaç 
dakika sonra açabildi. Doğrularak 
oh1rdu. 

Eğer ümitsizlik bir ıahsiyet hali. 
ne gelebilse muhakkak Jak Kle
manın §U andaki haline benzerdi. 

Şövemi konağını hemen bir sa
ray haline koydurmuıtu. Az sonra 
da Kriyonun düfkün krala destek· 
lik yapıın diye topladığı altın hin 
kadar asker gelince, burası adeta 
ufak mikyasta bir hı'vr teklini al
mııtr. 

Hanri, Paristen ayrıldığı zaman 
gözleri ve kalbi kan ağlıyordu. Fa 
kat Şartre geldiği zaman karıılan
dığmı ve ertesi günü de Kriyonun 
topladığı sakat askerleri görünce 
menf adaki hayatının hiç de fena 
geçmiyeceğine inanmııtı. 

Çok geçmeden fikrini değittir
di. Burada Luvrla, Luvrdaki daimi 
eğlenceleri eksikti, Şartr de gerçi 
diği hayat pek yeknaaaktı. 

Birçok defalar aklından Parise 
dönerek: 

MAGLOP FAUSTA: · 35_.... 

Bu sabah kral yatağından çok de geldiler. Ben bu anlaıma da bit 
memnun bir halde kalmııtı. Saray, fenalık görmiyorum. iki gün sonr• 
erkanını yanına çağırmadan yanı Parise gitmek, dillerde destan ol•· 
1baıındaki odada kendisini bekledi cak bir alayla Parise ginnek istiy0 • 

ği haber verilen Katerin dö Medi- rum. Parislilerin istediği Epert0 • 

çinin yanına girdi. dö Mediçi daha nun azli değil mi? Azlederim, ve•· 
Paristen sekiz gün evvel gelmişti. ıelam •. Epertonun uzun zamand•11 

Gecenin büyük bir kısmını Paris beri beni ne derece iz'aç ettiğini de 
lilere vereceği cevabı hazırlamakla bilmez değilsin anne! 
geçiren Hanri gülerek annesinin - Dmek siz de artık Parislilet 
yanına girince yanaklarından öp. gibi düıünüyorsunuz? 
tü. Bu onun adetiydi. Üçüncü Han. - Baıka ne istiyebilirler? 
rinin arkadaılanna yaptığı muame Katerin dö Mediçi oğluna h•f• 
le ne kadar laübaliyane ise annesi- retle baktı. Oğlunun sözlerirıd• 
ne karşı be~lediği muhabbet de pek ciddi olduğu anlatılıyordu. 
böyleydi. - Hanri, dedi. Pariı halkırııJl 

ÜÇÜNCÜ HANRI 

Katerin, oğlunun gösterdiği bu istedikelrini, bütün Fransanın ıiı• 
muhabbet karıısmda kendisinden den ne istediğini, velhasıl en iiıı ta• 
geçti. Sevincinden tepeden tırnağı. bakadan dilencilere varıncaya )ıs• 
na kadar titredi. dar içlerinde yer tutan teylerin ne• 

- lıte ben geldim. Ne istiyorsu- ince ve kısık dudakları tatlı bir ler olduğunu size anlatacak ohıt• 
Ertesi sabah, kral üçüncü Hanri, nuz bakayım, anlatalım! demek tebessümle büküldü. Oğlunu tasav. sam sizi hayrette bırakırım. • 

Bos, valiai mösyö Şöverninin ote- geçti. vur edilemiyecek kadar çok sevi- Yalnrz sizi değil .. Möıyö dö Giı• 
linde kendisine ayrılmıf olan huıu. Bunu söyliyebilccek ve yapabile . yordu. Yalnız bu oğlu içindir ki bir de .• Hatta bütün milleti de dünYg.• 
si dairede gözlerini açtı. cek kadar cesaretsiz değildi. Fakat sürü cinayet itlemişti. mn bütün iyi ve haşmetli ıeyleriıı• 

Dokuzda Belediye dairesine gİ· Villegiye, Oepernon ve Do gibi Büyük bir yumuşaklıkla: den uzaklaşmış, daha çok nıe:ı"t• 
decek, vaddettiği veçhile Dülc dö müıavirleri, itlerin halli için valde - Uzun zamandanberi anneni yaklaşmıt bir kadın gözile diin~şi 
Gizle Paristen gelen murahhasları kraliçenin Pariste bulunmasının hiç böyle kucaklaınamı§trn ! dedi. ya baktım. Görıdüklerimden bepsJ~ 
kabul edecekti. kafi olduğunu, kendisi de dönecek Hanri bir koltuğa oturdu. size anlatam"1m, Çünkü size söY ~· 

Mösyö Şöverni, kralın, taliinin oluna itlerin bilakis altüst olaca- - Çok memnunum da ondan an yeceklerim hoıunuza gitıniyeee • 
dönük olduğuna bile bakmıyan ğını söyliyorlardı. ne! diye cevap verdi. Çoktandır bu Yalnız şunu söyliyeyim. Eperııo• 
sadık kölelelerindendi. Kral Şartre Kral pek anlayı§sız değildi. Vak kadar memnun olduğumu bilmiyo- nun azli haddi zatında hiç de feı>• 

"'ı•· geldiği zaman tereddüt etmeden ~· gelir.ce düşmanlarile alay etn:esi rum ve yine bu sevincin senden gel değil.. Fakat bu, aç kurtların aS' 
konağını üçüncü Hanriye tahsis et. ni de pek iyi bilirci. Vakti gelince ğine de eminim. Zaten hayatımda na atılmıı ufacık bir lokmadarı b•f 
mit kendisi de ailesile beraber kü- Birçok defa hatta son defa f erase- iyilik namına ne gördümse hepsi ka bir şey o)mıyacak. Ben olt•~' 
çUcük ve adi bir evde oturmayı gö. · t~ni kilisenin önün de de göstermit·. senden değil mi? Parisliler benimle dım, biricik çarenin kendiıni oııl~ 
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