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i;;iu iO o ö lfiii1 iP n··y~a t 
kamutagda bugün müzakere © Y/ lYI ifil 0 c§l tr D 

ve tasdik edilecek 
'tahkimat için lüzumu olan tahsisata dair n kanunlar da bugün görüşülüyor . 

--~~}•şvekilin verdiği izahat 
~ ~t on .. (Hususi) - Kamutay olacağı yeni rejimi gösteren mukavele kine dair olan kanun layihasından baŞ'1' riy::::.te Başkan Abdülhalik ile onu tamamlayan layihalann geldiği• ka Kamutaya gelen layihalar arasında. 

" l'iPıtıı ınde fevkalade toplan· ıunlar da vardır. · 
ı.. 'Otla !tır. ni bildirmiştir . 
., tı l?ıcıy, rn.. Hariciye vekaleti 1936 mali yılı büt-

lltku IÖ r Utcakip başkan bir açı· DIA•r llylhalar çesinde bazı deği§iklikler yapılmasına 
y ıycrck Boğazların tabi Boğazlar mukavclenamesinin tasdi· -

dair kanun layihası, Milli müdafaa ve-

Asiler 
killiği 1936 mali yılı kara kısmı bütç~ 
ainde 70 bin liralık münakale yapılması 
hakkındaki kanun layihaaı, sıhhiye rü· 

ıuınu kanununa ek olan kanun layihası, 
Surlyede Türklere ve TUrkiyede Suri· 

yelflere ait olan emltk baklandaki 2089 

sayılı kanunla göze alınan müddetin u• 
ı:altılmasına ait kanun layihaaı •• 

"(Deoamı 2 nciJe) 

yarın başlıyor 
BakfrP, genç kızların Yunanistanda yaktığı 

mukaddes olimpiyat ateşi bugün büyük 
tHrenle Alman hududundan girdi 

Dün gece Praga varan vo bugün de Alman toprağını geç•p yannki büyük 
ti5rende olimpiyad me~alesini yakacak mukaddes olimpiyad ate~, Yunania_ 
tanın Olimpiya dağında eski kıyafetler giymiş Yunmılı bakire genç kız"lar. 

tarafından güne§ ziyasile yakılırken. (Yaz .. ı 2 ncide) 

v Zapt et t İ Bir yük treni Y edikulede 
"'~ 1vetin vahimıeşmesı uzerıne yoldan Ptktl 
anya sularında 37 lngiliz Y 

~. 3~rp gemisi toplandı ııu .. bah ~.~!. ~bu 
• bql' •ı.ıı. .A.) - Halihazırda ya gitmek üzere hareket etmittir. • tren kazası gardöfrenlerin dikkati sa" 

tıı_~Jc~~~~ 37 İngiliz harp gemi- Birçok ecnebiler, Madridi terketmC" yeıinde önlenmiştir. 
~ ttbaa mitlerdir. Vaziyetin inkiıafını bekle• Bu sabah, saat dokuzda Sirkeci istas 
~ 80 l<' •ından 130 kiti ile 100 mektedirler. yonundan Alpulluya gitmek üzere hare-
'-l. 'dttı<ta~~nsız ~~ 35 Amerikalı Re- Bir kruvazlrU bombardıman ket eden 62 numaralı Marıandiz treni, 
~~hdan tngılız harp kruvazörü Cebelilttarık, 31, (A.A.) - Tarifada· Yedikule istasyonunu geçtikten sonra 
\t h}'a l(~Yrılrnışlardır. Kruvazör ki bataryalar, bir İspanyol kruvazörünü katarın vagonlarından biri ansızın yol· 

01
•ttc, ~or;.ktcdir. bombardıman etmittir. dan çıkmııtır. Bunu arka vagonda bulu· 

1 
ıto muhribi, Valencia• (Devamı ı Qnclld~) nan gardöfren görünce hemen freni sık St ımı. diğer gardöfrenleri de haberdar e-

a n ara ara Sin a makinist ıokomotifin yolunu kesmiı, v an bu 11 A k d derek onlar da ayni hareketi yapınca 

~n • b 36 vagondan müteşekkil olan tren bu 

~ ı ı·r tren hattı suretle devrilmekten kurtarılmııtır. 
Yapılan tahkikata göre, Yedikule köp 

.. yapılacak 
huı~Ylelikle, şehrimizden 

unıet merkezine sekiz 

rilsüne yakın bir yerde bulunan makas 
bir kısım vagonlar geçtikten sonra ka• 
panmıJ, vagon bu suretle yoldan çıkmı§ 
tır. Kaza haber alınınca Sirkeci istasyo
nundan mühendisler ve alakadar şefler 
Yedikuleye giderek kaza yerinde tabki·I 
kata baılamıştrdır. Bir yandan da husu·ı 
st tertibatla vagonun yerine konmasına 

saat kapa1ı kaldı 

Yoldan Ç'lkan vagon hatta sokulmağa çalışılırken. 

teşebbüs edilmiştir. Vagon saat on iki- Uç saat zarfında banliyö trenleri d 
de devrilmeden hatta konmuş, tren bir niz ~:narındaki tek hattan gelip gitmi 
de yoluna devam etmiştir. lercl:r. 

Mareşal Otomobil ve otobüslerimuavene ede 

Fevzi çakmak iki Belediye mühendisi 
saatte gidilecek 

OENIZ 

Tınaztepe • d } k . ·ıd· 
torpitosile ne iŞ en e çe tırı 1 

Dttn gece saat ikide . . . 
çanakkateden geldi Muayene ışlerındekı hareketre 

Bir kaç gün evvel Çanakkale

deki tahkimat sahalarını tetkike 
rini tahkike lüzum görülüyor 

giden marepl Fevzi Çakmak dün Belediye makine ve sanayi şu- ı lerine itten el çektirildikleri bildi 
gece saat ikide Tınaztepe torpi- besi mühendislerinden Rafet ile rilmiştir. 

tosile ,ehrimize gelmiıtir. Fethiye dün valinin emrile İşten Otobüs ve otomobillerin mua 

Marepl dün saat on sekize ka- el çektirilmiştir. yeneleri işlerinde bu iki zatın ha 
dar Çanakkaledeki tef titlerini bi- Söylendiğine göre, bu iki mü- reketleri tahkik ve kontrol 

tirmit ve Tınaztepeye binerek Ge
liboluya gelmittir. 

Fevzi Çakmak, Geliboludaki 
kıtaatı da tef tit ettikten ıonra 

Tmaztepe ile lstanbula gelmek 

üzere yola çıkmıthr. Mareşalı 

(yapılması dil§ünülen demiryolu halk ve bir tayyare filosu oğurla-

hendisin son zamanlardaki vazi-

yelleri tetkik edilirken tahkikat a-
çılmasına lüzum görülmüştür. 

Senelik fenni muayeneleri ya
pılan otobüslerden biri on yedi 

kişilik iken hususi bir müsaade ile 
on sekiz kişiliğe çıkarılmıştır. 

dilecektir. 

Kadrodan iki mühendis eksili 

ce dün Sultanahmette biriken i 
yüze yakın otobüs ve otomobili 

muayenesini mühendis Yakup te 
başına yapmağa uğraşmış, faka 

ancak yüz kadar vasıtanın 
..... ~~~~---'-...-....._....._..t-~· ~~·~.-.ı......ı·--.....:·-'"~---"--~--.1-...-....-.....L.a--"'-.___~~~~~~~~~~ 
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nkara arasında 

ren hattı 
y pılaeak 

Böy elik e, şehrimizden 
h .. k_ er ezine sekiz 

aa te gidilecek 
Nafia Vekaleti demiryollarımız ve mektedir. Daha §imdiden bu hattan 

bilhassa !satnbul - Ankara hattı için günde 20 tren gelip geçmektedir. Bu
~ok mühim bir i§in üzerirıde bulun. nun için iki şekil üzerinde tebdkat 
maktadır. yapılmıştır. Bunlardan birincisi bu 

Devlet Demiryo:ıanrun bütün hat. hattı çütle§tirmek, ikincisi dt Haydar. 
larmru Eski§ehirdeu gcçtiğ!ni, yani paşadan Adapazarı - Düzre - Bolu 

HABER - J\lişam Postaııı 

At türk 
iki güne kadar 

lstanbulu 
şereflendirecek 

Ankara, 30 - Cumur ba.§kam 
Atatürk iki güne kadar lstanbula 
hareket edecektir. 

Fevkalade içtima halinde bulu
nan kamutayın da iki güne kadar 
itini bitirmesi muhtemeldir. 

C. H. P. si umumi merkez bü
rosu da 3 ağustosta Jstanbula nak 
ledilerek ikinci teırine kadar ls
tanbulda çalı§acaktır. 

Kocasına 

31 TEMMUZ-~ 

()limpiyatıar 
Berlinde yarın 
sabah başlıyor 111,ğı BaklrP genç kızların Vunanistenda ~8,0~ mukaddes ollmplyat ateşi bugün btJ~ 

törenle Alman hududundan girdi h11~ı 
Berlinde batlıyacak olan ve 

bütün dünya sporculuğunu son 
derece alakadar eden olimpiyat
ları gazetemiz en mükemmel bir 
şekilde takip için hazırlanmıştır. 

§ehir arasındaki tt'k hattı katetmek yapılmasıdır. Bu hattın yapılmasile 
bütün trenlerin Haydarpaşa - Eski- Kızılcahamam üzerinden ikinci bir hat bu•• y u• • 
mecburiyetinde kaldığını nazarı dik- İstanbul - Ankara yolu 100 kilomet. Bir kadın mezarlıkta 
kate alan Nafia. Velrfıleti bw·ada ;kin- re k~s~lmı~ olaca.ifı için.~:. Bohıd~n arkadaşile yakalandı 

yapan 
Her sporcu yazılarımızı oku -

yarak malumatını genişletebilir. 
Çünkü muhtelif mütehassıs kalem 
ler Haber için çalıımaktadır. 

da gazetemiz tarafından bi~~ıı 
surette gönderilen ınuhll 13erlill 
izzet Muhittin Apakın çılıl" 

mektubunu, olimpiyatla~ı~tı~ı ff 
merasiminin bütün tafsıl~ ibtilal• 
basketbolcular arasındak• la~r 
ait çok ala.kah yazılar bo 
nız ! 0!iıl'' 

ci bir tren hattı ya.pılm!l.Sm. muvafık Ereglıye bır hat da kendılı~den vü- Bunların arasında lstanbulda 
bulunan ve halkımız taraf mdan 

Gazetemiz bundan batk&ill1le~ 
piyatlara ait haber ve r~ ~et 
de en evvel neşredebilıtıe . ~ 

bulmuştur. Gittikçe çoğalan hatlar. cuda geleceği için bu §ekil tercih Zabıta memurları dün büyü yapan 
dan gelen ve giden trenler&11 bu tek edilmektedir. Bu suretle İstanbul - iki kadını kanuna karşı hareket edeı:- pek iyi tanınan sporla çok yakın

dan alakadar olan iki mütehassıs 
Alman da vardır. 

'çıll 
fazla tafsilat vrebilnıek 1 1"tJ' hatta sığdırılmasına imkan görü!me- Ankara yolu 8 saate kadar inecektir. lerken cürmil meşhut halinde yakalamış _______________ ...;________________ tardır. Vaka şöyle olmuştur: 

Yen· gümrük 
şekli 

ltalyanın 
harici ticareti 

tün tertibatı almış buluıııs' 

Sirkeci gümrüğünde 
tatbf ka başlandı 
Gümrük idaresi bütün Türkiye 

glimrüklerlnde tatbik edilmek üzere 
h8.ZII"lanan yeni bir oekli Sirkeci gUın
rUğündc tatbika başlamıştır. Sirkeci 
gUmrUğünde az bir zamanda iyi neti
celer alman bu şekil azamı sürat ve 
mal -sahibi veya komisyoncusu ile bu 
malla uğraşan gümrüğün alfık.ıdar 

memurlarının hiç bir veçhlle temasa 
gelmemeleri esasına dayanmaktadır. 

Şimdi Sirkeci gUmrüğUne gelen bir 
malın manüestosu verildiğinden ;tiba.
ren bütün muamelesi mal sahibi veya 
komisyoncusunun haberi olmadan ce. 
reyan etmektedir. Maim ktişadmm 

mal t:ıahibi veya komisyoncu önUnde 
yo.p!lı:rtası mutnt oldUğu baldo şimdi 
kliı:ıacUi :mal hibı çağırılmaınakta 

muayene ve ambar memurları buzu. 
rile kilşad yapılar!lk bir zabıt yapıL 
makat ve icap cde~'Se nümune kimya.
haneye sevkolunmaktndır. 

Gelen malın bütün muamelesi ik
mal edildikten sonra sahip veya ko. 
misyoncusu haberdar edilmektedır. 

Bu oekil ileride diğer gilınrüklere 
de teşmil edilecektır. Fnkat bu vazı. 
yet giimrUk komisyonculanna hiç de 
ı Uzum göstermcdiğ:nden komisyoncu. 
ları memnun ctmemi3tir. 

KCÇOK 
HABERLER 
• İpekli kumaş fabrikaları sahipleri 

dün l'icaret odasında toplanarak ayni 
cins kumaşlarda görillcn fiyat farklanm 
kaldıracak tedbirler alınmasını görüş
:nüşlerdir. 

• Bir müddettir şehrimizde bulunan 
Kültür bakanlığı yüksek tedrisat umum 
müdürü Cevat dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. 

• SUmer Bankın Avrupaya talebe 
göndermek üzere açtığı imtihan ağus· 
tosun onuna bırakılmıştır. 

*İsviçre Konfederasyonunun 645 in· 
ci yıldönümü münasebetile yarın saat 
16 da Tarabyadaki İsviçre sefarethane
sinde bir kabul resmi yapılacaktır. 

* Adaları güzelleştirme cemiyeti ile 
Şirketihayriye tarafından yann akşam 
için ayn birer deniz gezintisi tertip c· 
dilmiştir. 

* Güzel sanatlar birliği resim şubesi 
tarafından Galatasaray lisesinde yann 
bir resim sergisi açılacaktır. 

• Dün 250 Polonyalı seyyah şehrimi· 
ze gelerek şayanı temaşa yerleri dolaş
mışlar ve akşama Karadcnize hareket 
etmişlerdir. 

• :U.ğvcclilen İstanbul 8 inci ihtisas 
mahkemesi istintak hakimi Hakkı Şük• 
rü Balıkesir müddeiumumi muavinliği
ne tayin edilmiştir. 

• Brükselde toplanacak olan ikinci 
beynelmilel kanser kongresine memle
ketimizden emrazı cildiye profesörü Hu 
llısi Behçet ile profesör Obendorfcr işti• 
rak edeceklerdir. · 

Ankarada 
milzakereler başladı 

Sultanahmette Akbıyık mahallesinde 
Kapıağaııı sokağında oturan Nafia, k<>'" 
cas Mehmedi bir kadından soğutmak 

için kiracısı Ayte ile iki tahta kaşık üze
rine eski harflerle bir takım yazılar yaz• 
drrmışlardır. 

dır. . j ~ 
d. Jetııı 

HABER, spor hava 15 

iyi veren gazetedir. 

Bu iki kadın dün öğleden sonra bu 
İtalyaya karşı tatbik edilen zecri iki kaşığı beyaz bir beze sararak yanla· 

tedbirler kaldırıldıktan sonra bu mem• nna almışlar, tramvaya binerek Edirne" 
leketten gelecek mallar umumi tarifeye kapı mezarlığına gitmişlerdir. İki kadı• 

Bugün spor sahifemizde eski 
milli takım kalecisi Ulvi Ziya Ye
nalın: "Olimpiyatlar nedir? Nasıl 
batladı? Olimpiyatların tarihi,, ve 
A TLET'in "atletizmde dünya bi
rinciliklerini kazanacak harikalar 
kimlerdir?,, yazılarını muhakkak 
okuyunuz. 

Yunan Veliat1U 
Berllne gitti" ıİ 

J'tıfltl .. 

tabi tutulmağa başlann:uştı. Bunun üze
rine evvelce İtalya ile aramızda mevcut 
iken müddeti bitmiş olan ticaret anlar 

masını daha iyi bir şekle sokaı:ak yeni· 
den imzalamak üzere Ankarada müzake 

nın şüpheli bir vaziyette mezarlıklara 

sapması o sırada yoldan geçen bir zabı
Yarın da mükemmel spor sahi

felerimiz intitar edecektir. Bunlar 

Atin.a, 31 (Hususi) - b 
ahdi Berlin olinıpiyadlarııı.dO p 
mak üzere bugün tayare ae 
gitmi§tir. 

ta memurunun nazarı dikkatini çekmiş, --------------------------

~v~•::;:.adaıile bkUktc kadmla· Bo<iazlar mukavef est 
relere başlanmıştır. İki kadm beze sanlı kaşıkları kazdık" 41§ 1 

Hükfunetimiz zahire ve hububat mcv lan bir mezara gömerlerken yakalan· vamutag Ja 01 Adi .J 

simi geldiği ve esasen 1talyadan bu mal· _m_ış_ta_r_d_ır_.___________ A ~ U ~ ,,ır ~ 
lara karşı büyük bir istek olduğu için Dniversi'tede (804 taralı 1 incide) kanun layihası aynen tasvip 

anlaşmanın biran evvel yapılması için Kimya enstitü- Ba~kan Renda, Montrö konferansına! tur.,, ,11 ,/ 
uğraımaktadır. Anlagma klering esası Mally"' Veklllnln [%B~A11.r • • k 1 ait olan layihaları tetkik için Kamutay ,. ,...il"' 
üzerine yapılacak ve zecri tedbirlerin su uru u yor M f H . . . 1 • Biltre encu""menın· ı·n toptantı.,, .. ,..u tatbiki ınralannda 1talyaya ihraç edilie MiUi Uda aa ve arıcı ye e_nciımen erı 3' t • .... v· 

ı n . m··!lltereken ral şmaları'muvafık ol• lı"ye vekı·ı,· Fuat Ağ;alı izaha. ''.1.•S1 ı de bedelleri alınamayan mallar hakkın· Maarif vekfileti tarafından stanbul ın uoı :ı ı , 1 ~>w" d w ·ı · ·· ·· bu tekl.f e k- Kanunun esbabı mucibe 8 
1
.Jt:°> da da bir hal suretini ihtiva edecektir. üniversitesine bağlı bir kimya enstitüsü ugunu ı en surmU§, 1 r ye "' eıı ıı .:ı 

ltalyamn harici tfcaretl 

Roma, 30 - İtalya ile F ranaa 
arasında ticari muamelelerin tek
rar baılanmaıı etraf mda müzake
erlere devam edilmektedir. Daha 
etraflı müzakereler bilahara yapı 
lacaktır. 

İtalya ile İngiltere arasındaki 
ticari münaaebata gelince, İtal
yanlar bu hususta ağır basmakta
dırlar. 

İtalya zecri tedbirlerden evvel 
ve sonraki vaziyet arasında mu
hakkak surette lehine bir fark is
temektedir. 

İtalya ~ecri tedbirler dolayısi
le sekteye uğrayan borçlannın da 
ancak ltalya lehinde bir harici 
ticaret bilançosu üzerinden ödene
bileceğini bildirmiıtir. 

kurmak üzere 380.000 lira tahsisat ay- narak kabul edilmi_ş ve celse bugün öe· Maliye vekaleti bütçesinde Y 5 ıı;I 
nlmıştır. Şimdiki halde enstitü için en leden sonraya talik edilmiştir. lacak hususi fasıllara, dab~ ti 
mUnasip yer olarak Univerıitenin arka· BugUnkU celsede liranın sarfına mezuniyet "~r / 
tarafı görülmektedir. ayn .. ıcağı kaydedilmekteydı·te~~· ıf 

Encümenler işlerini bitirerek dün ak· "d bal d n 
Enstitünün Balkanların ve yakın şaı- Fevkalu e men ar a i ! !_ 

~am ger vakit bu işleri heyeti umumiye, d'k ·d 1 k husus ...ı .ı 
kın en mükemmeli olmaııı için çalışıla• :ı :ı ı çe yem en açı aca "" r 
caktır. ye sevketmi~ bulunuyordu. Kanun layi• tahsiaat kaydedilecek olan befıciJl~"d 

halarr, encümenlerin h:t "'!ırladığı esbabı liranın 3 milyon lirası icra "e ,celi"~( 
Surlyedekl Türklerin 

emlAkl 
Ankara, 30 - Hariciye encü· 

meninin Stiriyedeki Türklere ve 
Türkiyedeki Suriyelilere ait emlak 
hakkındaki kanunun müddetinin 
üç ay uzatılması makıadile ıkamu
taya verdiği kanun layibaıı aynen 
kabul edilmittir. 

GedlkH okuluna 
girmek lstlyenlere 
Kadıköy askerlik ıubesinden: 
Konya ve Ankaradaki gedikli 

erbaş hazırlama okullarına talebe 
yazılma ve alınma İ§lerine 1 ağus 
tos 936 da batlanacaktır. 

Şubemiz çevresinde olanlardan 
bu oltullara girmeğe isteldilerin 
§eraiti anlamak üzere ~ubemize 

ba§vurmaları gerektir. 

mucibe ile birlikte matbaalara verilerek ıııı• A~ 
yeti kararile askeri levaz 0ıw~ geceyarısı tabedilmiştir. 

Bugün Hariciye vekilinin mühim 
beyanatı dinlenecektir. Hariciye v~· 
kili Tevfik Rüştü Arasın bu arada Ak~ 
deniz anlaşmalarmdan da bahsetmesi 
muhtemeldir. 

EncUmenlerda 
Müdafaa ve Hariciye muhtelit encü· 

meni Trabzon saylavı Hasan Sakanın 

başkanlığında bir toplantı yapmııtır. 
Boğazlara dair kanun layihasının 

birinci maddesi fU idi: 

"24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda 
imza edilen Boğazların tabi olduğu usu
le dair mukavelenin yerine kaim olmak 
üzere 20 temmuz 1936 tarihinde Mon· 
tröde imza olunan Boğazlar mukavele· 
namesile buna bağlı protokol ve 4 lahi· 
ka kabul ve tasdik edilmiştir,. 

Encümence yapılan lllve 

İkinci ve üçüncil maddeleri ise, ka· 
nunun neşri tarihinden başlıyarak mu
teber olduğu kaydını ihtiva ediyordu. 
Muhtelit encümen, layihayı tetkik et
tikten sonra esbabı mucibeyc şunu ekte· 
mi§tir.: 

"Ana vatanın en mühim topraklan 
üzerinde gayriaskeriliği kaldırarak her 
noktadan Türkiyenin hakimiyetini ta· 

harbiye ve tahkimat masrafı o j)İll el 
ra bütçesine, 1 milyon .ıo ıc•!' ~ ,/ 
top ve cephane siparişi içırı rıcıet 111~ 
sine, 100 bin lirası cephane~ tıi1' 1 ' 
için gene karabütçesine , 70.ııde ~( 
da askeri fabrikalar bütçeıerı ytfıff" 
den açılacak hususi fasıllara 9 ~ 

•ğl , 
dır. 

1 
ett1 ~ 

Bütçe encümeninin kabUtelc't ıtı 
nun projeleri arasında meııı ı;slJ,~ 
faasının istilzam ettirdiği fe"dif' / 
yaçlan tatmin için senelik tC ,, <e 1 .i 

rtleı- -p· •' 
rı 3,S milyon lirayı geçme etiııe l ~ 
mı ı 946 mali senesi nlhaf ira.!11' 

11 
~I ).. 

ödenmek üzere 67 milyon 1 ı.ırtıııfll ·~~ 
hüde giri§ilmesi için 2980 rı / l~ 
nuna ek olan proje vardır· 18cıe ~~ ,ı '11! 

Bütçe encümeni, fevl<B·ıti :rJ~1 ~ 
lardan temin edildikçe, 1;11

de )t~\ , \ 

askeri fabrikalar bütçeıerırı sisııt ~ ~ \ 
açılacak hususi fasıllara tab tiıf ,;l 

. .. ·ıyorı ..s '1 dilmek uzere daha S ını jlıJJ 
na mezuniyet veren bu Ja)' 

kabul etmiştir. 1,.,, .. ~ ~ Partı grupunun t0P18ııtfsı ~ 
Ankarada Kamutay to~ ııtı ~~ ıl 

teakip Parti grupu bir t 0 P ~ sıe D~~.1 
rtıCSI .O~;J 

tır. Montrö mukavelena fıfldl .,.V~ 
ammlayan kanunlar etra 138ş\1e t)'.J 
müş, Hariciye vekilimiz: "e ı.ııt ı•~ 
izahatta bulunmugtur. J{atı bı.ıt 

mamlıyan ve beynelmilel siyasette mev- Parti grupunca ittifakla kB 
kiini bir kat daha yükselten ve milli mü tir. deıtf fj 
dafaamız bakımından kudretimizi art• ç k k 1 e J' ıo / 
tıran bu mukavele encümenimiz tarafın 8 na a ••" .. 
dan ittifakla ve takdir ve şükranla ka- 1ngi1 iz m ez 8 ~ef19ııı':; , 
bul olunmuş ve tasdikini mutazammın Yeni Boğazlar muka"~ıiı ıtl ~ 

Jayısile Geliboludaki fng• -•e tııJ, 
sı " ,. 

tarının imar ve muhafaza t f' 
• etler ·f lıklara yapılacak zıyar Jlari'' ~ 

Türk hilkQmeti namına iJit :J3' tf 
Tevfik Rüştü Arasla, tng te•'' 'ııı 
hası Lord Stanley arasında .,,cıet111 l 

· mukll ti mektupların metnı. "l<aı:ıı' ~ti' 

l retile birlikte tngilte:e hU neşred 
• dan beyaz kitap hatınde 
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~ ~ q.ijriişii#H: ~~---Bn. li1l o fil1 $®beb n 

. 'HABER - ~kşam Postası 

d lllekte 
. ~ ... O d P arkadaşımı gör· K b 1 Ad '> " " 
~.doru~::n!.m sibi hayat da- •• e r ~- 11 8 

•• mıyız . Universitelilerin 
lid .. 'k1 bitaı1t oteyana qmı, ••• Dorduncu vakıf seyahatı· 
\' 0 Ulınu 1rıtnu1, saçları hay-

o -
Yur da •• numune 

''··· Ge '·:· Fakat vay kafir hanı K t l •• ~,ı nçlık a rs z yare ine m um-
r &eçllleın· sevdasından hiç · d .. 

olacak yerde •• ~ 
resmi daire kendi içindeki e llıijba '! ... Plaj modası üze- Hacı gemisine dön u kilo mertebe fazla 

;:~et,b::~n·d· Başta şapka, sırtta Şehrimizin en büyük hanı olan ve kız götürülecek 
"" ,,.,.. a kr içinde kambiyo borsası, Ti.i.rkofi!, Ti-

\'~p 'ok .. , O h avat, ayakta ço· caret oda!ı, Vakıf paralar idaresi gi. Ağustosun ilk haftaları içinde 
Ura. b· aile Karıııyakadan ·· · •t t 1 b l · · · · k •nrn· l :ı' bi büyük mücsseEeler bulur.an Dör. unıversı e a e e erının ıştıra e-

Bir 
pisHklere nasıl tehammül eder? 

yara.·. 

bıı~ ~afal! ış, stanbula iniyor. düncü Vakıf hanı iiç günden beri susuz deceği biri dahilde, diğeri de ha-
t:h.~n gijld··ah ... - diye bıyık al· bulunmaktadır. Ö~rendiğimize göre riçte olmak üzere iki seyahat ya· 

1•ııı ı.ırn - y· · d bu susuzluğa ~ebep evkafın su parası. l k ı. ı' ltıiibar .k ırmı yaım a pı aca hr. 
<Yja_'l:l"'d e '" nI YemlCmesinden COlayJ belediye SU· 

.. 1,.., Seyahatlerden biri Romanyaya e;,, '- O aı.ı·:·:~ anlayıp göz kırptı: lar idaresinin suyu kesmesidir. Yalnız 
•ıol'tt ıu verd'k . . • 36 hdiı..c:ıı olan bu hıma şimdi han sa. yapılacaktır. On beş gün sürecek 

k11t ~ •• , f"·· ı , geçınıp gı· ldnle;:i Yeni cami musluklarınd'ln su olan bu gezintiye 40 kici i"t irak 
"l\t k ';rUnku . . b . ,. ,. 

d1 ıalıkt azızım, emm taşımaktadırlar. Taşıma su ile değir. edecektir. 
~itıı ..• ai; ı'k: ~asırından alama· men dönmiycreği gibi böyle kirıırıla. 
itte ı ) l Bu iş için bütün hazırlıklar ik-

hı 1 inaa ıra ık adilerini gi- nn getireceği su ile r!e koca hanın ida. 
""llUt b n bah l - E k f 'd · · b"l mal edildiğinden 6 agvustosta •eh· I' a) k çevan Panayota re o mıyacagını ~v a ı arcsmm ı . 'l' 

~~ · 1 Çı YA mesi lazımdır. rimizden hareket edilecektir. 
~- ·sı kan ani'ye benziyor. 
·~ ) l 0 tYeler h d • ikinci seyahat Kars valisinin 
tl~,.'Pa-.e .. em ucuzur, ÖI • • Al ti .. tı ı <. gıb d c u a e er 1n1 n ve üçüncü umumi müfettişliğin da. 
itler· f İdir; lak' 

1 
c kullanılır, ~ veti üzerine §ark ''ilayetleri içinde 

\
0

1llde11 b'ı . ın, İstanbul ga.ze - .. 
~>....da,, g ~ı, bunlar hakkında m u ay ene s 1 yapılacaktır. 
~~~e b .. keçtı !,, diye y .. zdı. Lno· Muhtelif kafileler yüzer kişilik 
"·-. .. ... ~ehrimizde ölçü aletlerinin muaye-
Jı d~n k tn: Kanotyel d h l nesi bir türlü ikmal edilemediğinden gruplar halinde bu seyahate işti-
''ltd . alkt er er a rak edeceklerdir. 
f}İjetıı~ ~ehitıl. . Halbuki bütün belediye Marmara mıntakas ölçü ve 
dit en, en erınde yazın en bol ayarlar baş müfettlşliğile muı.abık ka. 
taı~· fieın Pratik şapka kanotye- larak ölçü, ayarlama ve dı.mgalama 
l ~t İtte u~1uz, hem elveritli... işinin ağustos sonuna kadar uzatılma. 

~
"'11,,.Q lllı 1 t d h sma karar Yermiştır Bu n.üdet zar. : a .. e e a a uygununu "'"' fmda ayar \'C damga işınin her halde 
•~ •ı da,· açık dolaşıyoruz... biti:ilecegwi umulmaktadır. 
ı"''c"'. "ar B ıt ·11ın ... 1( ... oyun bağı tak-
~tlek }' l§lık elbiselerime bi-

~ lıcı.ııaa.Phrmarn ... Çünkü kos· 

~t delbiaeyle çı~~r: Bir süveter 
I~ ~ Riy • gıyılır ... Y nzın ce· 
~ tnıyoru K 
~ ... B rn... olumda ta· 

ıl ' ~ u da ekonomi ! 
~~ eden"> 
~it hnan · - dedim • - Kol~ 
~ ceket daha çabuk es-

'tıı' ltsıııaın 
t~111 biı· a etrafına baktı. Kim 

tt ı 11l'ıle rn 
t'-c us U e§gul olmadığını 

· ' leku . a açıp gösterdi: 

~b· elı '"'"k ı· ı de"·ı, l"'u e ı ... Sırta giyi· 
• ~ il.1 &ı ··· Ceple · .. b · tt rıne ote erı 

~. '• ~ IUtetil . 'f 
'llld ' "ad e ıstı adc ediyo-
\ ~ı 1nlar1 l • 
ı~ ••· li n e çantası kabı· 
~,11>\nı.aı:rn de otururken, he-
~ı ltı... nuın k' ı . . 

11 k ·<ıa. k ır enmesın dıye 
" 

1
" !ey oyuyorum ... Hasılı pra-

~) .. , 
'kla 
'" tını .. 

Ol~Werin damgalnnması işi nisanın 

birinae başlamıştı. Şu vaziyete göre 
tam aört aydır devam etmektedir. Da 
ha da bir ay devarn edecektir. Buna 
rağmen henüz kullandığı terazi, zram 

ve litreleri muayene ctti:miyenler 
çoktur. Mamafih işin bu kadar uza.
masILm en büyük sebebi d., esnafın 

bir çoğunun elindeki terazi ve gramla. 
rm eksik tartılı olduklarının anir.şıl. 

masından sonra yerine koyacak yeni. 
lerinin bulunamam~~ olmasırlır. Yerli 
fabrikaların ,imalai:l bir türlü ihtiyacı 
karşılıyamamaktadır. Gelecek av so. 
nuna. kadar fabrik:.1.arın kafi derecede 
imalat yapabilecekieri uMulmaktadır. 

Tahmil t a hliye 
ve rıhtım işler i 
Limanın yeni tahmil, tahliye, rıh. 

tım ve ambar ücretleri tarifesinin ay 
başından itibar<'n tatbiki lazımdır. 
Şimdi 1ktisad Vekaletinde tetkik edil-

mekte olan tarifenin o ;ı;amıına !<adar ' ua.i Rosterdi: 
t •·• l t b:ıa ba · tasdik edilerek ~l")zre~i umulmakta. 
ti 11 f e ba.k. sıte irca... lJai- dır. 
~.a.s.a. laatj:.8undan bir ay ev
~ Şitnd· gırn koptu ... Dütün

~ıı. ; la) 
1 alacağım ter buram 

~ ~ )' a.na k ' 
~ llsl\ eni bir : , gevşiyecek ... 

bıı l'tlk\ı k asraf .•. Onun için 

~'.'>ltı ~l'trn dad~nların şasetleri gi· 
l Qıtr edırn B" 
~"I ı ... S ... ır kaç gün 

a.1ı onr b' ı .. "- L Jl de . . a ır keten ayak-
~ ,~clat kı •skarpinleri son ha· 
t·rllıd a.~ f:İyj l2:ağa çektim ... Çıp • 

it 'tı d Yoru- ç 
~ S>a a. ku ...... orap mas-

lıqli~\a.lo11 b·tl'uldum .. • Hülisa, 
h •. "r ~ it ·· J \ "!~ eten . 8'0 m ek, bir de 

\ "'• l'\ı)ol'\ı ıskarpinle mevsimi 
>, ~·· lne ın ... Üstelik cakası 
~~et :lt~~nin gibiler, mo-

) ('.) l1e Y sanıyor ... 
' f.., ı ana§ırken: 

ti. 'h 1Cak . . . IJO. lltıa} ' Pışıyorum terlı· 
tıı 1Yoru ' . 
~ ~=--ı rn .. - dedım. 

u dü: 

l 

i rtihal 
Kuleli ve diğer süel liseler coğrafya 

muallimlerinden ve Çubuklu Halk paı· 
tisi elemanlanndan emekli binbaşı Bay 
Remzi Sanver, Çubukludaki hanesinde 
bu sabah vefat ettiği teessürle haber a· 
lınmıştrr. Yurda birsok değerli evlat 

yetiştiren bu güzide Hocanın namazı 

yarın öğleyin Usküdar iskele camiinde 
eda edildikten sonra Karacaahmedde 
aile kabristanına defnedilecektir. Kendi 

sini sevenlerin son hürmeti ifa etmeleri 1 
için Üsküdar iskelesine teşrifleri. il 

- Modaya riayet et, hem fazla 

ter1emezsin, hem iktisat olur. 

- N e gibi? 
- Öğle yemeklerini hazfet ... 

Zayıfla ... (Kis kis güldü:) işte za· 

mane modasının felsefesi. .. 
(VA-NO) 

Üniversite rektörlüğü bu mese· 

le ile uğraşmak üzere bir komis

yon teşkil etmiştir. Hareket 9 a • 

ğustosu takip edecek ilk Karade

niz postasile olacaktır. 

Bu seyahate her fakülteden 20 
talebe iştirak edecektir. Şark vi

layetlerimizdeki kadınlarımızın 

yüksek tahsil gören genç kızları

mızla temasını mümkün kılabil -

mek için mümkün olduğu kadar 

fazla kız talebe götürülecektir. 

Posla veznedarını 

Hldilrenln 
muhakemesi 

Galata postanesi veznedarı Hüseyin 
Hüsnüyü Ayazağada öldürmekle suçlu 

Abdullah ve arkadaşı Yunusun muha· 
kemelcrine dün ağır cezada devam olun 

muş ve tahkikatın genişlemesine lüzum 
hasıl olduğundan ikinci şube müdür 

muvani Sabrinin malfımatı sorulmuş, 

Sabri kendisinin yalnız vakadan sonra 

susluların ifadesini aldığını ve başka 
bir şey bilmediğini söylemesi üzerine 

dava karar verilmek üzere başka bir ta· 
Tihe bırakılmıştır. 

01 ... ~JA 
ı EM.MUZ - 1936 

Hirrl 18.'i.5 • CMU171yele,. ·et: , 
Eyyamı bahur lpUdnsı 

olo 
,_ 3,11 12,21) 16,l:S l9,3'ı 21,17 2,152 

t .. C:.~ .. 7,13 4,153 8,49 12,00 1,49 7,25 

.Big a yangınında 130 ev Ye 150 dUkk!n yan
mı§tır. 

Uluslar kurumunun, Habe,ş - ltaıyan sn• 
laşmazlığı yUzllndcn ortadan kıılkacağı 

8ÖylC'nmektedlr. 

~t) 
'\~~ .olduğunuzu unutmayınız 

~~i'ot- iti~ (TnJihsiz) imzası ile aldığnnız rr.ek. niz. Sizin için yegane kurtuluş yolu budur. Her şeyden ev· 
t L tt ~~ llttıccıcn vel anne olduğunuzu, kendinize sakin ve mes'ut bir hayat 
\._.t 

1
, t(li?llcllli c~vcl evli bir adamı sevmiştim. Uzun kurduğunuzu düştinünüz. Maziye avdet ederek saadetinizi 

~' lıtdı. 
0 

§tık, Fakat talih tıon günlerde biribirimi bozmayınız. Enerjik olunuz ve hiç tereddüt etmeden kafi 
~.. Cağım k' kararınızı veriniz. 
·~y ın sa ın hayatını bozmaktan koı• 

.\~l~ 
z: Ahbabınızı görmekten vazgcçmelisi· 

• • • 
Ali Rıza Okayto, İstanbul Gelenbevi ortaokulu No. 51 

921 senesinde Mehmet Akif tarafından yazılmıştır. 

O~ ıretm e lf'\l 
aınoeoeırn 

C'rczgııı ( llal:kı Siilırı) KTJRUN'da ya. 
::ıyor : 

lrtanbuld:ı Uç t.ın öğretmen var.\ 
Bu :oprağın en fcd::ıkiır çorukları sa. 
yılan bu üç bin ad·mı inanr ,., ~i soıı 
demlt?rinde ışini başarn11c; olanların 
duy.:h:ğu lezzetli ba~ döıımc:sindcn ba~. 
ka h.c; bir tescili bulamıyacaklardır. 

T.ıttukları çetin yol onları henı va. 
kitsiL yıpratır, he:n son gi!Jılerin yü.. 
künu dayanılmaz yoksul!uklnrla kur. 
şunhı.ştırır. 

S:ığken açtırlar. Çünkii bir hoca . 
nın yiyecek istiyen iki mi:i~i vardır. 
Ve ne yazık başı besliyen gıda ;>aha. 
lıya satılır. Dar ve delik bir öğret. 
men kesesi bunları alamaz 

ömürlerinin bu çoraklığını gören. 
ler, toplanarak bir çare aramı§lar. 
Kendileri için değilse b.it çocukları, 
ihtiyar anaiarı \'C hastalık}, karıları 
için bir kurtuluş Y"·u baiur gibi ol. 
muşlar. 

Eğer bu i~ başarılırsa, ölen bir öğ. 
retmı nin ailesine üç bin Eralık bir 
para yardımı yapılabilecek imiş. 

BDır ıresmô 
©Jaınıre ~n 

Açık Sö::'dc Hatice llatı7J yazıyor: 
Memlekete temizlik, güzellik ve,. 

ren, halka temizlık ihtar eden bir 
devlet dairesinin önlinden elbctt~ si7. 
de gt!çmiş olacaksınız. Bir perde ki 
güvercinler büfün !<ış mevsiminde bil 
kük yerlerine tünemişler. o 1-"ırmm be 
yaz yollu clış perdeyi kU; yeşili r;üb. 
reler.le doldurmuşl · ı·, t=ıv:ınuşlar. 

O resmi daire kl yurcla temizlik. 
giizcJlik vermek vaıif<>.silc .c:>rşı k:ırşı 
yadır. Acaba şu bal"iz pis!iğe nasıl 
tahammiil ediyor. Ve biz onun önün. 
den ~tçcrkcn o pis. o iğrenç manzaraya 
naı:11l tahammül cd\voruı! . 

Olfil©IlYıDas~@ın nşn 
Tmı gazcte~i11dmı: 

Dünkü gazetele · , elektrikle •mdU. 
lasyon müstesna, ctiğer bütürı ondüle 
usuuc-rinin Sıhhiye V<'kiılcti tarafın. 
dan menedildiğini müjdckdiler. Artık 
bundan sonra ne süfı!!meli. ne de sani. 
klorzeybak mahlullcrile ondülsyo!l ya. 
pılamıyacaktır. 

Vekaletin bu çok yerin<lt: olan ka 
rarı, t~hlikeli ondU:P ust'llerini tama. 
men ortadan knldırdığı gibi elektrikle 
yapıl:; cak ondiilasyonların d<ı en ~eni~ 
manada kcıntroliine imkan vermiştir. 
Bu i ~ibarla knrar alkışlanmaya d~ğer. 

Ancak sıhhi tehlikelerin elektrikli 
ondul:isyanlarda da g-örülm<'si ihtima 
li yo~' değildir. H ıtta lstanhuldc1 ev 
velce cereyan eden hir iki hndise <'lek. 
trikli ondülasyonun hazan menfi neti 

1 
ccler de \'erdiğini ı;östermiştir Elek. 
trik r:ndülaı:ıyonunda tehlikP ya ~ let. 
lerin bozukluğundan. yahu' ta ltulla 
nan .. damın \'Ukufauzluğunc'Jan doğu. 

yor. Bize kalırsa, umumi sağlık ilerinde 
çok titiz hareket erien Sıhhiye Vekn. 
leti, bu yolda sıkı tedhirl<'r almalı . 

bilhassa ondülasyo" tesisatile bunlar: 
kullananlar daimi !'lir miirakabe ve 
teftişn tn.bi tutulmalıdır. 

Biz böyle diişün;;yoruz. 

M tYJ lhrtt <e ır ~ m IQ> n ır 
a~aç 

Rtfik lııce, okaiiptii.s ağacı etrafın. 
da derin tetkikler yrıpmı§. çok e1ltre. 
sa1ı buldıığıwmz için ö::iiıtü bugünkü 
Ounıhuriyct't<m naklcdiyorıı::: 

Okaliptüs, bir ağaçtır ki, kendisine 
ağaç dcnmektense {nimet) denmek da. 
ha .:1crinde olur. Bir defa dünyada 
bundan daha çabuk büyiiyel" bir nğaç 
olmadı~ı gibi bundsn daha büyi.i~ ce. 
samet iktisap eden bir ağaç ıa yoktur. 
.Meziyetleri sa;,lamıyacak kadar da 
çoktur. Ağnç olarak keresteciliğe oy. 
macııığa., gemicil.!ğe, arabacılığa, 

kutuculuğa sularda. azmar:. olmağa 

Kerestesi derece dPrece sPrttir Ku. 
rudukta.n sonra iç•ne çivi gırmiytcek 
kadcı.r olanları da var<lır ~u iç:nde 
25 ser.e kaldığı ha'dP asla tabiil iğini 

bozn.iyanları da bulunur. Uzun!Jğu 

100 r. etreyi geçenleri kalınlığının mu. 
hiti ~7 metreyi bulanları da vardır. 

Kökünden kesilince dahi şahlarn.dan 
en duz, bazan elli metreye k .. dar mun. 
tazanı düzlüğünü muhafaza eden dal. 
lar, hem cİe adedi 40 . 50 ye kadar çık. 
mak ilzere meydana gelir. Süs ıçin, 
koka için, dağlardaki toprak ve ça... 
kıl akıtlarmı dc.f'e medar olmak için 
yarıyan çeşitleri de vardır 

Yc?rlerini müsait bulunca senede ge.. 

kiz metreye kadar yüks.?klik iktisap 
eder. Odunu, maden kömüıi.h1den son. 
ra, h:.ıruri kuvveti en ziyade bai~ bir 
nebattır. Maden olmıyan yerlerde lo
komotiflerin, ocakların yegane gıda. 
sıdı:. 

Ağncından en ince nisbette kapta. 
malar çıkarılır. Kerestesi çatlaalaz, 
kurtlanmaz. Yapraklarından okalip. 
tül denen ve sıhhi meselelercl.t- en ;1şağı 
yüz ) erde kulanı lan sanaatte ve ticıı.. 
rett..ı ayrı bir mevkii bulunan b!r e. 
sans da çıkarılır. Ağarınm kabı..kla. 

rınddki tanen miktarı fazla olduğu 
için de.bagatte faz!?. i!ltifade edilir. 

Şimdiye kadar 400 nev'i bulunmuş. 
tur. Kumsal, rutubetli, çakıll 1, ÇA· 

!ılıklı. kurak, kirt?~!i arazide yet işen
leri olduğu gibi den.!z!er kenarında ve 
hatta denizler içinde bile tutup Ya§t. 

yanları bulunur. 
Bilhassa Glolül:is denen kısrnının 

rutubeti çekme kabıliyeti fcvkaıı;de

dir. Bu sebeple bu nev'i şel.irler ıçin. 
de değil, mcrzeği v~rlerde \·e işe ya
ramaz topraklarda 1ikmek lazr~dTr. 

(Me~in) belediyesi Eehir içh,de ~vvel. 
ce dikilmiş ağaçları!l su yoCarına mu
sallat olmasından kurtulmak için ~ö. 
külmcsinden başka care bulamamıştır. 
(Fethiye) bu ağaç sayesinde gittikçe 
bataklıktan kurtuluyor. Bir zaman. 
tar belediye reisli~i yapaıı d•)ktor 
Pürşah Halidin ifa ... Pine göre (Bu a. 
ğaç v kadar arsızdır ki, stı sebebile 
köklerini dibe tu~turamazsa toprak 
üstünde tutturuyor ve mii.tema:liyen 
büyilyor.) 

Eıı salahiyetli bir lisan olan Yük. 
sek Orman mektebi mücerr!sleri.ıden 
Esad ~lulılisin şu sözleri ne kadar dik
kate değer: "100 yaşında bir kaym 
ağacı bir yaz :zarfında topraktan yal. 
nız 9000 kilogram su cezbettiği halde 
yaşlı bir okaliptüs :ığacr aynı zaman 
zarfn;da 250 bin ki!o su cezbettirir. 
Bir J ı ektar vüsatındf' btr okaliptUı 
mcş :-ı>rcsinin vasat\ 300 ağaç ihtiVA 
etiğini knbul edersek bir yaz mevsi. 
minrh cezp ,.e tephir edilen suyun 75 
milyon kilogram g·bi azim bir mikts. 
ra bıı1 iğ olduğunu görürüz.,, 

Ziraat bilgisinde tanınmış ~alahf. 
yeti r;}an \'e eserler; c ıdden okun.:nağa 

değe.- olan Edirne mebusu Faik Kal. 
tak kıran, (Bir ok ~liptüs flolül:isün 
yirmi dört saat zarfında kendi hacmi
nin ı-o misli suyu cektiğici) scyler . 
Bunun içindir ki zı ·aat erbabı oka.tip 
tüsl-:ı •: emme basma tulumb. ya benze. 
tirle " Yerden aldılrlarmı g0ke verir. 
ler, iakat gökteki hulut.ları da c-eke. 
rek yere yağmur g"t irirler. 

Okaliptüs bir defa sıcak memlt'ket. 
ler nıahsulüdiir. 811 sebeple 25 - - 41) 
dere,•d nrz arasındaki muhitlerde ye. 
tişir. Hararet den:rcsi sıfırdan osağt 
( 10) olan yerlerde soğuktan kuruma.. 
ğa nıllhkumdur. Bu sebeple cenup vt.. 
laye,Jerimiz, umumiyetle eğe mmta. 
kası ,.e J{aradeniz sahilleri kısmen bu 
ağaç!ı..rm yetişmesine müsaittir. Bil. 
hassa Muğla vilayetinin sulak sara~ı. 
Antaiya vilayeti, Adana vilaye~i bu 
ağaçlar için birer tabii hazinedir. 

Ormanı hep tabiatten bekliyen ve 
maalesef onu da tahrip eden bi11er 
biraz da ona kendi ellerimizle ilvele; 
yapsak olmaz mt? 



, .. "'-.., 4 
"==~==~~;;;;;;;~~~===~~-~~ --~~---

t ' ... -..... 

Faşist teşkilatının Asiler Vaiansiyayı 
dağıtılmasına 

rağmen 

Yeşil 
gömlekliler 

Komünist lçtimaına 
baskın vererek 

mebusu dövdüler 

(Baş taralı 1 incide) 
İki İtalyan harp gemisi, boğazdan 

geçmiş olup Atlas okyanosuna gitmekte 
dir. 

Valanslya asırerde 

Paris, 31 (A.A.) - Sevil radyosu, 
dün Valansianm asiler tarafından alın· 
mış olduğu haberini verdikten sonra 
geceleyin yapılan harekata dair bir gü• 
na malQmat vermemiştir. 

Paristen yazılıyor: Tancadaki lspanyol gamHerj 
Fransada halk cephesi hükümete ge. Londra: 31 (A.A.) - İspanyol harp' 

çince, faşist tertibi teşkilatların cümle- gemilerinin Tancadan uzaklaşması için 
s:ni dağıttığı malilmdur. Madridde yapılacak teşebbüs ve bu te-

Fakat Fransu faşistleri, başka başka şebbüs akim kaldığı takdirde ne yap
isimlerle yeniden teşekkül etmektedir. mak lazım geleceği hususunda !neilic, 
ler. Bunlardan bir tanesi olan "Yeıil Fransız, İtalyan ve Portekiz hükümet"' 
gömlekliler,. Rouen'da toplanan bir leri arasında istişarelere devam edildiii 
komünist içtimaı esnasında, çelikli lb- zannolunmaktadır. Henüz kat'i bir kr 
tik sobalarla mücehhez olarak salona rar verilmemiştir. 

31TEMMUZ~ 
Vu nan istarıl<d 

. 

~ili b·rli . 
hükümetı rl~ 

Kurmak üzere ~~ıtf 
ler temasa geÇ. ~ 

JJıt d ı 
Atina, 30 (A.A.) - :Jt'~ 

birlik hiikumeti tesisi ~ ~u? 
tiya~i liderler arasındılkı ıtır· 

l ıl!fllı (. 
kerelere tekrar ba~ ~n ftalİ pJ 

Atina, 30 - Mıllı n . 1tl•' 
si lideri Teodokis, olimP11h,re~ 
bulunmak üzere BerJine J'oİ b' 

erQ1• ederken gaıetecilere " 

yana tta: eri O 
- Ağustos son\lnda S ,rtile{J 

düğüm zaman hemen p d•Yl 
birleşerek parlamentoya 1,rı ~ 1 
bir ittihat kabinesi kurnı' Jck'l~~ 
kındaki fikirlerimin tafı~ iııill 

- h 1· artı5 ~~ 
girmişler, komünist mebuslardan ve Londra, 31 <A.A.) - iyi malUmat al 
büyük harp yaralılarından . Renaud . makta olan mahafil, ispanya hükümeti
J ean'ı ve arkadaşlarını dövmüşlerdir. nin beynelmilel Tanca komitesine İspan 

yol harp gemilerinin Tanca limanını ter Mebus, ağır yaralanmıştır. Yeşil 
kedeceklerini bildirmiş olduğunu haber gömlekliler aleyhinde adliyeye müracaat 

çalııacagım. A a ı P Iıa"J 
bu anlaımaya taraftar . 0 

Jladrid<lc toplanan ~iliihlar, isyan etfetı nıtıntnzam orduya karşı mücadele ede. ümit ediyorum, demiıt;rh· eYelİ~~. 
ccl; gönüllüler< daliıtı1ı~nr 

1 
iti 

Ahali partisi umu~ udet . 
vermektc;dir. Maamafih bu gemiler he" edilmiştir. 
nüz Tanca önünde bulunmaktadır. Fran Sol cenah gazeteleri bu teıkilatın 
sa, İngiltere, İtalya yeniden bir teşeb· dağıtılmaSI hakkında §iddetli neşriyat 
büs yapmak zaruri olup olmadığı husu· yapmaktadırlar. 

ltalyanlar ne 
istiyor? 

& ler konferans1na gelmesi için 

lnglltere Akdeniz 
ilslerlnl tahkimden 

vaz geçmelidir 
Bu sabahki posta ile gelen Niyuz 

sunu tetkik etmektedirler. 

"Bir tabur askere bede',, blr 
kadın asllere esir dUftU 

Bu sabahki posta ile gelen "Sandey 
Referi,, gazetesinde okunduğuna göre, 
İspanyol parlamentosunun komünist 
kadın azasından, İspanya sol cenahmın 
en ateşli uzvu cumhuriyetçi ispanyanrn 
milli kahramanı sayılan La Pasiyonar· 
ya asiler tarafından esir edilmiştir. 

Bu hadise, faşistlerin elde ettiği en 
büyük muvaffakiyet sayılıyor. ispan· 
yollar: "La Pasiyonerya,,disiplinli bir ta 
bur askere bederlir,, diyorlar. 

dünkü toplantısında ıse d ıı l
1 

den Mavromihalis ord0 :d~,
rılan zabitlerin tekrar. ; ~~· 
lınması meselesi üzerın .e fe 1( 
ihtilafı mevzuu bahsetGlJŞ 1,pı ğer partilerle bir anla~Jtl~fş / 

k d .. · 1stı cak olursa en ısının ~ 
- · · .. l · t' ~,,;I cegını soy emış ır. . ~er r' 
Atina, 30 - HarbıYdiJ1o• I~ 

müsteşarı general Popa ·tel1 I 
f ından gazetecilere ver~ıı ~4 O'' 
beyanatta bazı gazeteler• 1,rıl'-" · of1 r donya ve Trakya ı;arnıı ·JjJI 
ki zabitanın diktatörlük. 

1 p'/f. 
k .. l da bıt me uzere ara arın dJ I 

kol imzaladıkları hakktf1 ,,.İP 
te,. 

dı~l~rı yazıları resrnerı . ~ 

Kronik! gazetesinde okunduğuna göre, 
İngiltere hariciye nazın Edenin Akde

niz anlaşmalarının nihayete erdiğine da" 
ir Avam kamarasında verdiği beyanat, 

İtalyan mahafilinde memnuniyetle kar§t 
lanmıştır. Fakat İtalya, yakında ingil· 

tere, Fransa, 'Almanya ve Belçikanm 
da iştirakile yapılması beklenen betler 
konferansına ielmck için, Almanyanın 
: tirUinin muhakkak temin edilmesi ve 
Habeşistan cmrivakiinin tanınması ile 
birlikte bir de şunu ileri slinnektedir: 

Bu kadın Salamanka ıehri sokakların 
da yakalanmr§tır. Oraya Madritten git• 
mişti. 

Kadın liomilniıt, ·dilşman hatların• 

mııtır. te':l 
Asilcri1ı top atc§ile tahrip edilen bir köpriiyU glJnüllü hii1.-"'limet Ellinikon Mellon ga~e c> ~ 

lcuvvctleri geçerken Yunanistan aleyhine a·teıı Jr 

"İngiltere Akdenizdeki üslerini tah· 
kim etmek tasavvurundan ya vugcçme• 
lidir, yahut İtalyanın mukabil tedbirler 
almasına tam bir serbesti vermelidir. 

Bu güç vaziyetten de arıcak tngilte· 
re ile İtalyanın bu mesele üzerinde bu· 
susi bir anlaşma yapması ile çıkılabile• 
ceği umuluyor.,, 

1940 olimpiyadı 
Tokyoda yapılması 

ihtimalleri kuvvetli 
Berlin, 31 (A.A.) - Olimpi

yat komitesi, 1940 olimpiyatları
nın yapılacağı ıeliri tayin etmek 
üz.ere dün bir toplantı yapmııtır. 

Finlandiya ve Japonya murah

haslan, memleketlerinin namzet

liklerini koymuflar ve noktai na

zarlarını müdafaa etmiflerdiT. 

Olimpiyat mahafili, Tokyonun 

intihap edilmesi ihtimalinin daha 

kuvvetli olduğunu, çünkü lngilte· 

renin namzetliğini geri almı' bu

lunduğunu ve Japon paytahtının 

intihabına müzaheret etmesi muh 

temel olduğunu söylemektedirler. 

Göring 
t2Dfl ktş·llk bir 

ziyafet verdi 
Berlin, 31 (Radyo ile) 

Pru:;ya batvekili ve Alman hava 

n zırı general Göring, dün gece 

1200 kişilik bir ziyafet vermi,
tir. 

Ziyafete Berlin olimpiyatlarına 
i§tirak edecek olan sporcuların 

<lclcgelerile Fransız bahriye nazı
rı Pietri ve İngiltere hariciye ne· 

zareti daimi müsteşarı Vanıitartı 
hazır bulunmuılardır. 

CJan gizlice geçirilmişti. J{üçük bir mu· 
harip kalabalığı toplamıı ve kendi idare . 
si altında İ!Çilcr sokaklara barikatlar 
kurr.lağa baslamı1lardır. 

:A'sitcr önce hiçbir ıeyden şüphelen· 
memi;lerdir. Nihayet esmer ince uzur. 
h!r kadının işçiler arasmda gelişi güze~ 
bir elbise ile dolaştığını görmüşlerdir. 

Bu kadının resmi, İspanyada herke9' 
ce malQmdur. DUkkfinlardcr işçilerin" 
odalannda asılıdır. Asilerden biri bu ka 
dını tanımış ve barikatlara yapıl:t'.1 
bir baskın neticesinde göı;te ri'cn muk I 
vemet bir fayda vermeksizin I.a Pasi;·c

1 
nerya, asilerin eline geçmiştir. · 

Bu kadın on bir kardeşten 
Dokuz sene evvel, on dokuz yaşında 
iken sol cenah partilerinden bir maden· 
ci ile evlendi. Bu adam kadınların da 
milli hayatta yeri olduğu kanaatini bes· 
]ediğinden siyasi içtimalara karısını d; 
götürüyordu. Sonra kendisi de siyasi 
hayata karışmış, bir ara, harbe de gir 
miştir. 

"La Pasiyonerya,, kendisine ıiyasi A ·ıcr . d" tü -·· b'J,J' ilen tspanyo1 
h k. 'dd 'h . t kl • sı c esır il§ gu ıwırı ayatta ı şı et ve ı tırası, nu u arın b p . 

. . • . . . mc usu :ıssıonarya dakı ateşlı belagat dolayısıle verılmış 
bir müstear namdrr. Tekzlb edllen haber 

"ihtira:: giilü,, demektir. Londra 30 (A.A.) - General Franko 
Seflrter neden istifa Franaanın Madrit hükQmetine cephane, 

edlyorlar? silah, tayyare verdiğini resmen gazeteci 
Bu sabahki posta ile gelen İngiliz• lere söylemiştir. 

ı Fransız Başvekili ile hariciye nazırı ce Deyli Herald gazetesi, spanyanın 

muhtelif memleketlerdeki sefirlerinden bu haberi resmen ve kat'i surette tekzip 
bazılarının son günlerde istifa etmeleri- etmişlerdir. 
nin sebebini şöyle izah etmektedir: ispanya bankası hUkOmete 

"ispanya hükumeti, yabancı mcm· para verdi 
Jeketlerdeki bütün büyük ve orta elçi• Paris 30 <A.A.) - f sparıya banka11 
liklerine gönderdiği tamimde, "fspan- isyan hareketini bastırmak üzere hüku• 
yol diplomatik hizmetinde olanları cum metin emrine yüz milyon pezeta vazet· 
huriyet hükQmetine tam sadakat temi· miştir. 

natı vermeğe yahut ta çckilmeğe,, davet HUkOmetln b:r kararnamesi 

etmiştir. Madrit 30 (A.A.) - Gaceta Madrit 1 
Bu teminatı vermek istemiyenler is" t ı t d. j üç kararname metni neşre me < e ır 

tifa etmtekedirler. Bu kararnameler şunlardır: • • • 
Paris 30 - İspanyol asilerinin reisi 

General Franko gazetecilere verdiği bir 
beyanatta şunları söylemiştir: 

- Mücadele bütün §İddetile devam 
ediyor ve henüz kazanmamız ihtimalle• 
ri ortadan kalkmamıştır. Eğer mağlup 
olursam o zaman ortaya şimdiye kadar 
kimsenin düşUnmediği ve ortalığı altüst 
edecek siyacf bir hfidise çıkaracağım. 

İspanyanın yarısını kurtarmak için 
diğer yarısını kurl}una dizmekten çekin 
miyeceğiml 

1 - Harbiye Bakanı, asilere kar •, 
askeri harekatın icra edildiği mınt:ı!· · 
rı "harp mıntaksı,, itan edebilir. 

2 - Endüstriyel kredi bankası, bil i. 1 
metin resmen müdahalede bulunduğı 

iıçi yevmiyelerinin verilmesi için en· ı 
düıstri müdahale komitesine 250 bin pc· 
~etalık bir kredi açacaktır. 1 

3 - Şimendifer idaresi yüksek me· 
murlarından 15 kişi azledilmiştir. 

Scf'rler l:tıfa ediyor 

Bertin 30 (A.A.) - ispanya büyük 

elçisi M. Albramonte Coritijo ataşemili- yaptıklarından şüphe e ~jcİ 
ter yarbay Martinez ve sefaret ikinci çok yabancının hudut h 
katibi M. de Vargas Machuca istifa et• leceklerini yazmaktadır· dd 
mişlerdir. ,. fi 

ispanyanın Paris, Roma ve Bertin se· Yunan i sta 1 'pD' 
firleri de istifa etmişlerdir. h de 

Sen Sebaet yen esllerJ cep ane 
tee im oldular d 

Bayonne 30 (A.A.) - Hududdan ~ü SU patla 1 / 
kCımet için müsait haberler gelmektedır. l)ı t'~ 
Neval asileri Sen Sebastiyeni çevirmek Atina, 31 (Hus~el) - .• ":J 
ve Guipuzcoa viUiyetine giden yollan baha karşı saat dörtte :Bl~frı 6~Jt 
kesmek için Sen Sebastiyen ~silerine gil zinde Lcros adasında~ı ·ıtfıl~ ;~ 
•.renmekte idiler. Halbuki, Sen Sebasti· mlihinmıat deposunda bır ~fı1ldg. 
yen asileri teslim olmuı,ılardır. Asiler Çıka.ı yangın bir saat ıı;!l Jldl· 
için büyük bir muvaffakiyetsizlik te~kil diirtildü. Tahkikata başl!l 

1 eden bu hadiseden sonra asiler Ayarzun urs 1 
arkalımna çekilmişler ve iki günden beri 1ngi1 iz " .ıt~' 
ellcrınde bulundurdukları yollan terket" 1 l _, ( 
mişlcrdir. Sarayında a 8 JfD 'İ 

lnpcnya eularmda lnglllz hamam yaptı~ ,e ( 
harp gem ıerJ ıle d' 

Londra 30 - ispanyadaki karıı,ııklık- Bu sabahki post• te•l" 
lardan sonra İspanyol limanlarında top "Sandey Referi,, gaıe ~11• 
lanan İngiliz: harp gemilerinin miktarı lrunmu~tur: ·tci i 
37 yi bulmuştur. lngiliz kralı haftada :,,ı.ıı ~ 

İ ,o .. ,.ıe I Romadan gelen haberlere göre tal· Londranın JermYJl 'tıt'e'· 
1 yan hükumet adamları Başvekil Muso· "Türk hamamı,, na gı efı1'' 

lini de dahil olduğu halde asilere karşr sekreteri de kendisine r ~; 
büyük bir teveccüh göstermektedirler. mektedir. ,1'1'1., 

HükQmet ve asi kuvvetler ayrı ayrı pfl'l 1et" 
Kral banyosunu ya • " kendilerinin vaziyete hakim olduklarını b rııltl 

ilan etmekte berdevamdır. sekreteri de m\lha e l 
Asllerln bir muvaff akıyetl ediyor. rşfJ~I 
Lizbon 31 (A.A.) - Radyo KulUp Fakat Buckingaill 1~ t.' 'fi 

İspanyol asilerinin Guadarama kasaba" Jermyn sokağına gitı11e tefi 'j 
sını oıaptetmiş olduklarını bildirmekte- mütevakkıftır. Bu s~~~ b'I' 
dir. §İmdi sarayda bir 'f ıat.1•11 

Hükmet kuvvetleri, Guadarama mu· ""' 
harebesi esnasında umumi karargahla" yaptırmaktadır. sunJ<tit• 
rını orada kurmuşlardı. vakit kaybedilmiyece 

llladrid civarındal..:i muharcbetcl'C :ştirak ederek asilere karşı 

lspa>ıyoL kadınlarından bir kaçı 
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t '• , Yazan: 

d~zlerce metreden 
Uşen bir adamın 

~uı..~b· ihtisasları 
~ >eh ır bina. 
~r~cıı Ut bir t~y. 
~~t ih ~§ağıy<l 
l ~ Jr;_tiıııtıi -
ı: :-ıae h 

C..)ıı._dtisiiııce ~ 
~~. e 

~~ U herkea 
lrtaiıı it otuz 

~d.. de le 
~ ~ en. 
t to &eçec 19• • 
~ Prat. e••nı 

Çot \ta~. 
cttllli ""'eı öl 
~ 'lrıı e. 

~p bııtırı d~ 
t o~ iru o
~lt dığltlı, Ye 

tı. dİıttııı~fcler. 
Stt..~:·· ın ne 

it ıı.·,"~tiııi k' t.. "'!Qııy ırn • 
~L Ordu, Çün 

1:. ..,,,~ d' 
"'lııııt. Ufenler 
t 'a1ırıcYip Askeri tayyarecilikte geç at.amanın faydwn.. dii§nta-

Yolr. nı a'ldatmaktır. Yere yava.ş yaı:a.ş inen bir tayyareci ise 
faY}>a gayet iyi bir hrdef fc§kil eder 
la reeileri 

11 dılt~ınd n ParaıUtlerle atlamağa 
l. tdiği-· an sonra bile yukarıda 
~rtt "''llt d .. .. 
~, ~tseıe uşun:e devam etti. Ni-
'ııu tafy tesadüfen halledildi. 
~ff Paraşut·re~cn aşağıya atan bir 

\~lt ı. un ıple · . .. w 
oıctllt '- rını çozmege mu. 

bf.. aıtaızı b · 
~ U hatd n ır iki yüz metre 
"adiıede: bayılmamııtı. Bu tesa
"°' 'l'rd B<>nra ayni adam daha 
ı.:'.11 tı en atı 
.'IJıı· ttın ll'ı 1Yarak paraşütü açmak 
~ }aptnağesafelere düşmek tecrübe. 
\ bı.ı da on a başladı. Diğer bazı pi

ta"'.u taklit ettiler. Fakat bU. 
a h-. L.J ,.areciJe k . . 
. ıtr ""!~ hi r endi paraşiitlerın-
~ ~trı du;d ıey düşünmedikleri için 

C.. !ey 
8 

.. Ukları ihtisaslara dair 
.' ._ ~l 0

Yliyernediler. 
tforı. erde ise 

' "'tındcn .. Amerikan ordusu 
4~ ·Oııt b.. YUzbaşı Harry G. Ar. 
."llttiL ... nu b' 
~ ~:ı d 1t ızzat tecrübe etti ve 
~ .. ~ ~ .. torlar birliği mecmuasın

"dijt ıı. uıerken duyduğu ihtisas. 
• aı,, "<CUn b · 

~- "'Qn~- ır makale yazdı. 
d. .'illa' ""n rn .. .._lor< tibt uıahede ve doğru ha-
~ A.rllı kabiliyetleri dolayısile 

...._ Btron b 
~-1ler g una dair çok me. 

lttor t:nlatrnaktadır. 
~dına ll'ı atlamak üzere tayyare

' d~ 'oluıt ;ıktığı zaman kalp atış. 
~ j,.111iirıce/ ll'ıaJarı muntazamdı. Yal 

-ıt UL ınde 
~t ıı: dera gerçekten tehlikeli 

'~'tan h"i~.Prnakta olduğuna dair 
~~da~ ita}': urn sürüyordu. Nefsini 

l> it, Uıu da kendisini korku-"'- ~"t 
'lltt 1t ten din. 
"-~ı. b0

tltll \tc •hboşluğa yuvarladıktan 
~ 'lııı \iıer d" eyecandan eser kal. 
~ ~ '~hnca~!hlez soluğunun kesil-
~tıııi'lu~u t~ kolan verirken duyu. 
~I. Fakat gıbi bir şey duymasını 
~ l't~' bunların hiç birisi ol-

tı .. : 'tte 
\-.q)Or lqtte 2 
~ -~.du: dok 38 kilometre sürat. 
~ lılU~ tabi• tor kendini kaldırıp 
'~:"'tt Uer·ı ~ok büyük bir hızla 
r'ııt ... _ ıye . 

~~~t(l .~and i•tmekte devam et-
tıı.,"litti, 1Sin h a 8tağıya doğru da 
,.~~ ~Calta•ada büyük bir kavis °' O) l'le ·1 · w '~h dttlu 

1 erı ne de aşagıya 
,~dt )'tln nun farkında değildi; 

t1ı. ~~ «. d~ : hareket vücudunun 
\., lt)).~'ııd~n~ bulunmasıydı. 
~ ii~e k~ •tağrya atarken aya. 
~ ~ Cti, telırı·~c:tıı bir tekme atma 
~)~~drlr •ıtı. Gözlerini gayri 

t~'dıı. Zlrnan bu devir hissi 

~ ıaı_'. bıırıdan 
\7'~1 ~ anlıyor ki insan ha. 

· 01~1' ~~lardan değil, geniş 
~~O\tcır Uıcre gözlerden almak-

~ ~ l>araıu .. 
'1ıı.."' ~l ite :unu açacak ipi çek. 
: .. 'il\ lldı k .. 
\ı: S llıttı endını 330 metre 

1şitmemezlik ve kulaklarla gözlerin 
çevresinde hava cereyanları duyma
mak, her halde düşen vücudun kendi. 
r.e mahsus bir atmosfer yaratmasından 
ileri gelmektedir ki bu da sada dalga
larına engel olmaktadır. 

Toprağa yaklaştıkça tedrici ve ha. 
fif bir hava tazyiki duyulmağa başlı-

yor. 
Yüzbaşı Armstrong hava kolordusu. 

nun fizyolojik araştırmalar ıubesi mü
dürü::Jr. Makalesini gu ıözlcrle bitir. 
mektedir: 

"Tayyarecilerin bil' çoğu bozuk tay-
·- "de kalıp yere düımeği paratütle 
atlamağa tercih etmektedirler. Paraıüt • 
· atlıyanlar ise çok hızlı düımckten 

korktukları ve kısa bir mesafe dahilin
de ·rbeat sukuttan çekindikleri için 
i. · hemen çekiveriyorlar böylece tayya 
reye takılarak mahvoluyorlar. 

Askeri tayyarecilikte paraşütle geç 
atlamanın ehemmiyeti vardır. Mesela 
bir harp esnasında bozulan bir tayya -
redeki adamların gemilerinden dıtanya 
ctlamalan lazım gelir. Eğer bu adamlar 
paraşütlerini derhal açacak olurlarsa, 
düşman tayarecileri için kolay b~r av 
tetkil ederler. 

Fakat paratiltil geç açarak kaçmak 
surctile serbest sukutun hızından isti. 
fade ederek kendilerini kurtarabilir
ler. 

Geç atlamanın batka bir faydası da 
paraıüt üzerine olan tazyikin eksilme. 
sidir. Bir adam tayyareden atladı mı 
bir kaç saniye için gemisinin gittiği 

ayni iıtikamette ayni hızla gider. 
Eğer yüksek süratte giden tayyare

den atlar da paraşütünü derhal açarsa, 
dehıetli sarsıntı paraşütün koşumlarını 

yırtabilir. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstaobul 214 

Telgraf acıresı : ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telotonu ı 2~~72 
idare ve ııan .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 

Senelik 
e •vtık 
3 aylık 
, ayıık 

Tiirlrl11ı E~11dı 
1400 Kr, 2700 Kr. 
'730 •• 1450 .. . 
400 •• 800 .. 
150 .. 300 .. 

Sahıbı ve Nt!ş"yat Mütlürüı 

Hasan Rasim U s 
Baııldıjı qt!r (YAKIT) mothoaıı 

~'· & l>\iru: ~e bu sukut eana
'ia."ttli --~rlt &Üz bir surette ça. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

e ~ kuıaıc ve gözlerine Operat:ör Drolog 
~ . •ıntnennin çarptığını Doktor 
~~rtttn Süreyya Atamal 
~'I t.... 'llh.~•htr !c hiç bir eksiklik ol. Muayenehane: Beyoğlu • Pann 
ııo :~ ~ lı: l Ulaktan tuhaf bir kapı tramvay durağı, Roma oteli 
'~~ttrılrı, • lllıttır. Atlamadan ev yanında 121 birinci kat 3-8 

1~ 1llotoru ü . . b .. k 
~le n ı~ıte ılır en. Her gün 15 - 2C ye kadar 

~Stat. llt esnasında hiç bir _ _ __ ı _ ________ __ _ 

Nil/azi Ahmet 
-. ,_, ~ ~ ,,_, ~ ,,_, ,_, ~.-... ______ ... __________________ ....... ___________ , 

272 sene evvel bugün 

Sengotar mağlôbiyetine 
uğranıldı 

Yeniçeriler Sipahileri, Sipahiler Yeniçerileri 
kaçıyor sanarak köprüye üşüştüler. Köprü btr 

anda koptu ve binlerce insan 
köpürmüş sulara karıştı 

272 sene evvel bugün .. 1664 yılı ilerlediklerini sandıkları yeniçeri., Harp ıahaıında az bir kuvvetle 
31 temmuz günü, kanlı ve dehtetli lerin geri çekildiklerini görünce: kalan sadrıazam harbe bütün gece 
Sen Gotar harbi batladı. _yeniçeriler kaçıyor .. Düşman devam ettirdi. Fakat imdat gelmi

Bu harpte Osmanlı kuvveti bizi sardı galiba .. diye düşündüler. 
60,000 i muntazam olmak üzere 
130,000 kiti idi. Avusturyalılar da 
10,000 süvari ile birlikte 30,000 ki
tilik bir kuvvetti. Harp hazırlığı 
tamamlandıktan sonra, sabahın 

dokuzunda Osmanlı bataryaları 
şiddeti bir top ateıine ba§ladılar. 
Bosnalı lımail pafa 3000 sipahi 
3000 yeniçeri ile top aletinin hima. 
yesinde Raap nehrini geçmeğe 
hatladı. 

imparatorluk askerinin ileri ka-

Atlarını tekrar geri çevirerek Raap 

nehrine sürdüler. Yeniçeriler, sipa. 
hileri işte bu vakit, nehre dayan
dıkları anda gördüler. Şüphe şimdi 
onların içine girmişti: 

- Sipahiler kaçıyor, düşman 

bizi sarmış olacak .. dediler. 

Bu iki kuvvetin birbirlerinden 
haberleri olmadan geri çekilmeleri 
ordunun insicamını bozdu. Köprü 

üzerine üşüıen ordunun iki mü
him rüknü bir anda nehrin içine 
döküldüler. Top iplerile kurulmuş 

köprü, fazla ağırlığa mukavemet 
edemeden krrılmıftr. Suya dökülen 
askerin hiçbiri kurtulamadı. Taş

kın ve köpürmüı sulara gömüldü
ler. 

A 1JU8turya ordusu kumandanı 
Mont6 Kokoli 

yordu. gelmesine de imkan yoktu. 
Geri çekilerek sulh akdetmeğe ra. 
zı oldu.,, 

Türk Maarif Cemiyeti 

J Resmi ilin 
işleri bürosu 

Yeni postane karşıs.nda Erzurum hanında 2 ti kattaki 
dairede 20 temruuı tarihinden ıtibaren işe baılaınıtt:r. Ala 
kadarların resmi ilanları bu adrese gönderm~leri. 

Telefon: 21101 
Resmi H~nlar Türk Limitet §İrketiyle alak:ııs• yoktur. (60) 

~-------------------------------------~-----~-
rakolları ilk hücumda perişan edil- y . • k k 
mit, yeniçeriler ilerlemeğe başla. u se Deniz Ticaret Mektebi 

Müdürlüğünden: mr,lardı. Bu partide nehirden on 
bin kadar bir kuvvet geçmiı bulu
nuyordu. Bu asker, ilk hücumda 
büyük yararlıklar gösterdikten son 
ra kaçmağa batlay.sn düşman or
duaunun arkasından yürümeğe baı 
ladı. Dütman, bütün kuvvetlerin 
suyu geçmit olduğunu sanıyordu, 

Fakat bir aralık kendilerini yalnız 
on bin kitinin takip etmekte oldu
ğunu, diğer kuvvetlerin nehir taş
mıt olduğundan geçemiyeceklerini 

görünce müdafaa ve çarpışmağa 
karar verdiler. Çarpışma çok kanlı 
oldu. Her iki kuvvet sabahtan 
ikindiye kadar kılıç salladılar. 

Bu harpte düşmanların galip 
gelmeaini Osmanlı tarihlerinden 
biri ıöyle anlatıyor: "Yirmi yedi 
yatında veziriazam olan Fazıl Ah
met pa§&, birçok muvaffakiyetler· 
den sonra Raap suyuna dayandı. 
Macaristan içlerinde sayısız kale
ler fethederek binlerce esir alma
nın &'Ururu üzerinde idi. Sengotar 
harbinin muvaffakiyetsizliğe uğra. 
masımr. sebebi şudur: Nehri geçe
rek düşman ordugahına kadar iler
liyen yeniçeriler bir aralık: 

-- Geri dönüp metrislerinize gi
resiniz .. emrini aldılar. Yeniçeriier ' 
verilen emri yerine getirirken daha 
ileri gitmit olan ~ipahilerin bun-

1 - Mektep Liıe ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. Yatılı 
ve bedevadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve makinist yetİ§lİr· 

mektir. 
2 - Mektebin yalnız Lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunla

rın Orta mektebi bitirmit olmaları ve ya,ları on beşten küçük ve on 
dokuzdan büyük olmamaları ~rttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mektebe 
haf vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine kartı yapacakları iıtidana 
melcrine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarım, mektep diplomalarını, 
veya tasdikli diploma suretlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıtlarım 
ve velilerinin izahlı adrese ve tatbik imzalarını ve dört tane vesika
lık fotoğraflarım iliştirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma işi 7 / Ağustos/936 cuma gününe kadardır. İstekli
lerin muayenei sıhhiye için o gün s:ıat sekizde bizzat mektepte bulun· 
maları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu göndermek tar. 
tile mektupla mektep müdüriyetine müracaat edilmelidir. ( 4000) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen~in etmiştir 

4. cü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 
Büyük ikramiye 35.000 Liradır 

Aynca: 15.(00, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.COO) liralık bir mükafat vard1r. 



• 

RADYO 

l S TAN BU Lı 
18: Seııtonik musiki (pllk) . 19: Haberler, 

19,15 MUhtellt pla..kl&r, 20: Halk mwıl.klal. 

(pl&lı:), 20,30: StUdyo orkeatraları, 21,30 : 
Son haberler, Saat 22 den aonr& Anadolu 
ajan.mım gazetelere mahlu.s havadls servial 
verilecektir. 
PBAG: 

20,20: P opaler orkeatr& kon.seri, 21,85 Ena 
trümatlar re!akaWe halk prkılan, 22 : Eski 
Rusyayı göateren t.&rlhl piyes, 23,l:S: Kllrt• 
net, piyano konseri, 23,35 : plak, 23,45: Rwıça 
haberler, 
B U D A P E Ş T JC: 

20,05: Salon orkeatras1, 21,10: Şen radyo 
piyesi, 22,:SO: Haberler, 23,10: çingene musi• 
k1sl. 21,30: çingene musild41, 22,30: piyano 
musildsi, 23,10: H aberler, 23,30: Serneat 
Dohnanyinln idaresinde Lls tz konseri, 
BUR EŞ: 

18,l:S: Radyo salon orkestrası. 19: Haber. 
ler. 19,15: Konserin devamı, 20: Kon!erana, 
20,20: çift piyano ile modem mwılkl, 20,55: 
Kon!eranıı, 21,10: Goundnun "Fau.at .. operaa: 
(pl!k ile.) 
MO SKOVA: 

18,30: K&n§lk konser, 19,15: Rlmııkl Kor
aakovun eserlerinden konser. 20: Piyano -
viyolonsel, 21: Hatif musiki, 22 : Dana. 
VAR ŞOVA: 

20,05: S&lzburgdan nakil, Verdlnln "Falı.• 
Wt .. operası, 23,10: Dana mualkl!I, 24: Dana 
plAklan 
V t YANA: 

20: Haberler , 20,35: Haftanın haber lcma.
U, 21: Koro ile Franz Ltatln eserlerinden kon• 
ser. 21,45: "Serum'A.., lslmll mualklll piyes, 
23: Haberler, 23,10: Org mwılkl81, 24,10: 
Eğlencell musiki, 24,45 Sllvlng kuart:eU. 

Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

Kalamı~ caddesinde 7 numaralı köşk 
satılıktır. tJç dönümden fazla bahçesi, 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlıboya, 

içi sanatkiirane nakışlarla ıüslii bulu• 
nan bu köşkün on odası iki salonu, ha• 
mamı, taşlığı, çama§ırlığı,kileri, İi ve dı 
şı ve mUtfak uıaıt odası, havagazi. elek 

• ttik' ve k\ımpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti nak 
tiyat ve çarşıya yakınlığı olan bu köşk 
hJkk:nda fazla malUm.at almak istiyen· 
lerin Hcbr gazetesinde Vata Nurcddi
ne müracaatları. 

Göztepede 
Acele satıhk 

arsa 
G<ıztepede Rıd V"anpaşa cadesmde 

Erenköy kız lisesine pek yakın bir 
sem!.te bir döniim iki evlek 74 zira 

arsa acele satılıktır. Talip olanların 
HABER gazetesinde Bay Fethiye mü 

SiNEMALAR 

TORK 
MELEK 

SARAY 

SUMER 

YILDIZ 

TAN 

ŞIR 

ALKAZAR 

ŞARK 

BEYOC.LU 
a Kara yılgı ve Arlan 
a Şampiyon, Yaralı kuı 

J Deli kız, ve Beklenmlycn 
phlt 

a Çin batakhaneleri, ve 
Muzafferiyet 

ı Moakova Geceleri, Dul 
Nl.§anlı 

a Agk uğrunda ve Knock-

Avt 

ı Bir gecenin skandalı ve 
Dertalz arkadaşlar 

ı maskeli kadın ve Fırtına 
ı Makineli adam 24 kısım 

birden 
ı Kafeste aşk ve cehennem 

motosikletli polis 
ASTORYA ı Vahşi orman esrarı 24 

kısım birden 
CUMUKIYE1 ı Denizaltında cctıennem ve 

Grip. çavuı 

AZAR 

lSTANBUL 
Seven Kadm, Fantoma 
geliyor 

ı Ttvoll canbazhanesl ve 
Gllzcl günler 
Roberta ve Radyo 

kollaleri 
Son UÇU§, yB.§amak laUyo. 
ruz. 

KDIALBEY ı Frankeştaynm nlpnlım 

ve Ateı aaçan allA.tılar, 

Kara çete 

SUREYYA 
BALE 

KAD I KÖY 
ı Programmr bUdlrmemtıUr 
ı Vonderbar 

OSK OD A R 
ı .Afk bandosu 

Bağlarba§ı HALE bahçeai 
Sekoya kaplan kız 

B ALAT 
ı Er meydanı, !k1 yüzlü 

kaW 

KARA GÜMRO K 
OZEN a Söz ail&.hmdrr, Klng 

Kong l lUrkçe). 

TiYATROLAR 
TAKSİM BAHÇESi 

HALK OPERETİ 

Bu ak~am 
Saat 21,4~ 

DE!lı1Z HA VASi 
BUyük operet 3 perde 

Yakmdan: B A B A L I K 

Fiatlar: 7 5, 50, 30 
meşrubatla beraber 

Pazartesi Kadıköy Süreyya bahçesinde 
BAY - BAYAN 

....... ..-mııı1111111ıını111tttttııt1""""'11tttııııııtfll 

Fatihte Haber gazet esinde 
Acele satılık arsa neşredilen F a u sta 

racaotları. 

F'atihte Kızta§ı'lda Sofular cadde romanları 10 kuruş 
sinde üç tarafı muntazam cadde, deni mukabilinde cl ltlen
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya. 
kın, dvarı kam.ilen mamur, 702 met. meğe başlamıştır. 
re murabbaı, kısmı lzamı millk mUs. Vakıt kiltüpbane
tatilüşşekil ve altı parçaya mufrez arsa 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on. Sine gel lrllmesf. 
dan b!re kadar HABER gazete.sinde 1ıııınnıııı1uıııuııııııııh11nHlllllllllll111111111rıtllllı!t!Mdl ıııntıeıw 
Bay Fethiye mUracaatlan. 

Bu sene 
atiyeyi haiz 

Hs. Me. 
52 

Okuluna şeraiti 
talebe alınacaktır. 

fstanbul Komutanlığı Kurmaylığından: 

A - lh. Sb. olmak. 

HABER - 1Jişam Poıtasr 

Müsamere 

Çı. koswvakyada Zlin §ehrinden 
yazılıyor: 

Ayakkabı kralı milyoner Tomas 
Bata gündelik işle-·ini mu3.2'zam fab. 
rikasının 1350 metre üstiinde havada 
sallanan bir sebet içinde yapmakt&dır 

B·1 sırf reklam ve göstf'riş i«i::-ı ya. 
pılan bir iş değilc!ir. Tomas Bata 
hast.:ı. bir adamdır. Doktor!aı ona da~. 
lan tavsiye ettiler. Fakat işi ço;ı ol 
duğu için fabrik11-s!ndan avrılar rı Mdı 
bir ı.ıtlon satın almağa mertur olJu. 

Küçük bir yazıhıne gibi !ertip ed l 
miş elan balonun sepetine her !'I}, bah 
Bay Bata yerleşir. Yanmclc bir iki 
katibi olduğu halde dağ havası alabil
mek için 1350 metre yüksekliğe rıkar 
ve orada akşama kadar çalışır. 

r elcfon kabloları yokarıdaki yazı. 
haneyi aşağıdaki yazıhaneye L 

maktr.dır. 

Çekoslovakya ayakkabı kralların- · 
dan Bata ikincisidir. Bata fabrikala . 
rmı tesis etmiş olan babası bundıuı bir 
kaç Eene evvel bir tayyare ile parça. 
lanarak öl~üştü. 

31 TEMMUZ-- l -~ 

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

P i j e ma '!'; ~ 
entari ~19 i'.i)~ Cinsi cazibeli 

kocanın belası! 

Madam Jüli BofQm 

Kuvvetli adamlar p}.1a~ tt'ffjlı t. 
Bunlar gecelik emarisın1 

1; 01tıl 
ler ıe pek o kadar kuvvet pil ~ 
lar ria, kadınlara vsı kı~ıııı geceı·' 

1t 't severler. Teodor .{ıızve. Tl J) 

tarisı kullanırdı. VMingt~~ b:' ~ 
Napoleon, Neron ve dı 

11
Ultl" 

meşln.r kişiler hep grrcllk e 

mişlerdir. ~ · f-'P', 
Bu sözleri biz degıl t&r 

ı · ı,: eıı tl 
Otta va şehrinde ( gf'<'e 1 . 01~ 
yenler) klübünü te.::ıie eL11~' ~ ~ 
tor Deyvis söylemelite~;~riıtd', ~ 
Montreal ve Nevyo:k şeh' f\'oııil 
vetli birer şubesi vardır. dtıf'1 ~ . n·~ ~ 
yesi hakiki crkckhğin b1:,.;r' ti 

mak üzere gecelik Prtar1· 
tamim etmektir. 

~ ı.e 
Canh muC~f'·"' 

Amerikanın 01rw1w şe .l 
dirilıyor: • ·fit 6! 

Ustünden bir lokorn°;~ ııııtdt' • ı" 
nun yıldırım gibi• r"çti~1 re~ s' 
bitenı anlatmak içi"' Nırı 1Ye ./, 

· lan bır adam vardır Jll~~ ~ 
B,1 adam demiryc.lu k~ flS f; ı; ıt 

makasçılarından Mifıter ., ~reltf1 1-
vey'dir. Aldığı yara ve tıllıırlC! 
davısı için Omaha ha.."Ul 1 

birin! yatırılmıştı!'. . ınlıo#'JI 
Makasa soktuğu bır ıc ıç!JI r.f f 

atlamış, fakat uzak!~ş~ıı. ~)'°o~JI~ 
bulı:ı.ınamıştır. Çünıtit ısuı: •. ıııı:ı 

k3 .. 6 " J 
Paris hususi muhabirimizin mektu. ni kalkan tren yola cı • ti' r 

bu: bulunmaktaydı. . ıaıııdıPJ"/ 
Bazı kadınlar, başkalarına iç rekti - K~.çmanın ihtimalı ~ .. ro!l ~ 

rccek kadar güzel olar bir k•J<.aya ren .nakasçı hemen detn1
• }{B 

malikiyetten dolayı her halde sevinç leri fü:,tüne boylu boyun~~1ştJt'• 
duyar lar değil mi?. HalbuVi Madam hiç kıpırdanmaksızın ya , 
Jüli Boşam hiç de öyle de~Edir. ___ A_d_a_m--b-a~ ~ 1 (f • 

Çok kuvvetli (sel'sapeli, cinsi ca. 191 urc::ı ~ir.$i_ 
zibesi yüzünden yakasını güzel kadın Mjster Robert Elli~t ,,0ıt~~I, ve kızların elinden kurtaraınıyan bu ·ıctı P id"" 

hapi3hancsinin elektrı • tJ!l • _, 
koca, zavallı Madaı•ı Boşam için daimf idam edilen her mct.hkurı\, ıçıll tf" 

K Zlıay Kad ko··y kaza şubesı· bir azap mcnbaı olmuştur. , ..... e" • rll 
ı ı - elektrik leviyesini <'""''': dt' /V" ~ 

nin 15 ağustos 1936 cumartesi Madam kocasının sadak:...tsizliğini paramızla 191 lira değerıı:ı 't(J 

günü ak§amı (pazar gecesi) Sua- hiç yakalamamıştır ve bundan şüphf' doları almaktadır. ııft" ~ 
d . ) A • • d ... . . bile t::tmemektedir. Fakat onun gü- Bıı malu· matı ger.,en 1t 1~e, ıye p aJ gazmosun a verecegı aı- dil · .+ 

zelligı ve kızların bu yüzden peşin; bı. kun Oossinging ka1.ıısın 811ıı (' 
le müsameresi, mevsimin en par - rakmaınaları dayanılmıyact.k bir Ü- bir istatistik kit.ab. ~f!atlSillf -~:ıv-~J 

B - Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. lak, en neşeli eğlencesi olacaktır. züntü teşkil ettiği için hiç mesu~ ola. 1935 senesinde sıng d Jl1 C" -'f 
C - Siyasi hakları kaybolmadığı ve ecneb i kız ve kadınla Tramvaylar sabaha kadar itle- mıyacağını anlamış ve boşanma isti nesınde yalnız 19 kişi i .. :urı ~r 

evli bulunmadığı kötü bir hali bulunmadığı, mahkUıniyeti olmadığı· tilecektir. Kapıda bilet kesilmiye- dasın! mahkemeye dnyamıstır. den Mister Elliotun b~ tit f, 
na d a ir polis tahkikatile tevaiki. d K 11 BL.yük bir alaka ve merak uyandı 3629 liraya inhisar etııı•ş ~ 

ceğin en, muhterem azanın, ızı h ft p · · ·1 " 
D - N oterlikçe tasdik olu n mut m ükeffel ve fotoğraflı teahhüt ran bu dava geçen a a arısın aı e sat ffil gidiyor derc;in!Z · 'oi 

ay ıubelerine müracaatla, daha işlerile uğraşan hu'l!uk mahlı'emesinde •"'~rrJOJ' 
name " okula sevk olunurken alınrr.,, ld l h l d naın J ,.v evve en nam arma azır anmıt görülmüştür. cinsi cazibeme ayn . Jt& ,. ./ 

E - Sıhhi hali muvazzaf memurluğa elveritli olduğuna dair davet mektuplarile biletlerini al- Hakimin sualine cevap veren koca: derdinden kurtulmak jçııı biri11e' d' 
tam teşekküllü Aı. sıhhiye heyet raporu. malıdırlar. - Karım ve ben birl)irimize karşı likte Pasifik adalarınde.tl bılltl~ / 

F - 15 A gu"' stos 936 tarih inde yapılacak imtihanda muvaffak sadakatsizlik gcstermeyi hayalimi:rden bu bulaşık mikropl:ırın e1'tif ..,ııJ 
•. et.Jll W' 

olmak. bile ;~eçirmiş değilız. ğt ba.1ka bir yere g~ sJlıtl tııl 
J - D evlet mem uru ve öğretmen olanların beraat zimmet maz- Satılık ev ve tarla !stenmiyen kızları yakamdan sil- Mahkeme heyeti kOC_ ıetJl1 fJ1 ~ 

Bo.kırko""y Mahmutbey (KalfC'ı.öy) kip dtmak için elimden gelen her şeyi mekt"" oldugu~ ideal va~ .... )e ırf ",..ı·' .. 
batalariyle mecbur ve teahhüt hizmetleri olmadığına dair vekaletten 1 sı·· rv. f köyünde suyu ve bahçeyi h&vi bir ev yaptım, fakat bir tUrlil ke~.diml kur. yada gerçekleştiri mc bil rf"-..J 
Yetika getirmek. ile 30 donum tarla satılıktır Tniiple. tara.nıyarum. ' lunmadığtru dUşUnercJ< i oJf1 .. 

Talip olanlann mahalli ukerlik ıubelerine m üracaat etmeleri rin nıezkür ev sah.plerine n.;Uracaat. Buna çare olmak U.zere ileriye sU.re halletmenin en iyi ç~ 
ilin olunur. (91). ları. bileceğim l-'.e !ne teklif audur: Benim anma ka.rarmı verııılt •. 

Ll:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__;:............:.!._~~~~~~~~~~~~~-
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Atletizmde 
Eski Yunanistanda yapılan olimpıyadlarda Yunanlı atletler yarı§ıyorlar ve gürcşıyortar. 

~~Unya birinciliğini 
~~anacak harikalar 

o o Ü liifil iP> üy ©\ t o @lif 

Nedir? Nasıl başladı? 
>ıtu,t kinılerdir ? 

:: iorİil~:lln. 2 inci pazar günü Berlin· suretle bu kısa mesafelerde Amerikalı
İ'atlar b lllıt merasimle 11 inci olim• lara yaklaşacak bir Avrupalı atlet olma· 

Olimpiyatların tarihi 
Va.zan : \:··'lvi Z iya Yen al 

~etli a!lıy0 'iıı gençleri r. 53 milletin en kabili• dığı belli oluyor. 
de birib· l tam on dokuz spor şube- 800 metre 
~ ıren 
~4 ar, ~ali 1 e Yanşacaklar, çarpışa· Bu mesafeden itibaren Amerikalılar 

lata1t1a p gelıneğe var kuvvetlerile zaafa uğramağa başlıyorlar. Dünya 800 
r· ~İı de~· metre ıampiyonu Hampson İngilizdir. 
~ biıiltıc:nların arasında güreş, cık- Ve derecesi bir dakika 49,8 saniyedir. 
~ "c futb ' Yciken, basketbol, binici- Amerikalı Estmandan başka bir de Po• 

• 01 
§Ubelerine iştirak ediyo• lonyalı Kuşarski vardır. 

lııts~ lllillctin . Maamafih hiç ümit edilmiyen bir at-
~ltira1t .45 ı yani en çoğu atletiz- Jetin de bu mesafede büyük bir enerji 

~~oruı. ~1Yor. ~iz atletizme iştirak göstererek umulmadık bir derece yaP"" 
t tııltı albukı olimpiyatların esası ması muhtemeldir. 
hıı !ubesid' 1500 t lzııı ltıall'ıak .. ır. Ne ise, mevzudan me re 

da, cliin ıçın bunu bir yana bıraka- 1932 Los Ancelos olimpiyadında bi• 
~Pııatakı Yanın en büyük atletlerinin rinciliği kazanan İtalyan Beccali bu se
~burı.ıatınarı atletizm müsabakalarım fer Berlinde gene koşacak. 3,50,8 dere

muhtemel galiplerini araya ceyi ondan başka yapacak atlet hemen 
hemen yoktur denebilir. Eski dünya 

l'- l932 1ı.?0 metre şampiyonu Amerikalı Bontbvonun her 
ııı~~ ~e 'tia Ancelos olimpiyadında ne kadar derecesi 3,48,8 gibi fevkalade 
~fenin d etkal( adında iki zenci bu bir şey ise de artık ihtiyarlamış sayda· 
\rece in erecesini 10,3 e indirince bu bilir. Ve esasen tesis etmiş olduğu bu 
~' Ve ~ kabiliyetinin azamisi sayıt• dünya derecesine yaşlaıamamaktadır. 
~iltizıe aşağıya indirilemiyeceği Maamafih İtalyan Beccaliye rakip ola-
t~alta \'arıtdı. rak gene kendisile Venke sayılmaktadır. 
~ tcn~·Çolc geçmeden gene bir Ameri- İtalyan koJucuıunun ikinci derece ra

~l~'1un~:lab~u· ?vens, 100 metreyi 10,2 kipleri İrlandalı Sovelok ile İngiliz Vu· 
<ıld'll tun tutulan hesaplar alt- dersondur. 

to ~iııı ' 400 metreye 33, 800 metreye 33 ve 
~ Jii di -aerlin r · 1500 metreye 34 millet i~tirak etmekte-
~ ıt\.lna b 0 ımpıyatlarında Ameri 
V 'llct ! u mesafe için iştirak edecek dir. 
~~~ltor. 1 Unlardır: Ovens, Hetkalf ve 3000 maniall 

1896 danberi her dört yılda bir 
tekrar olunan olimpiyad oyunlarının 

menşeini anlamak için tarihin derin -
liklerine bir nazar atfetmek l!zımdır. 
Milatldan 8 asır önce ve kültürün, me. 
deniyetin en yük&!k nokats1na vardı
ğı Prikles zamanında mukaddes Olim
pos cağının bir vadisinde b.işhyau bu 
oyunlar atın 11 asır devam etmiş, ve 
bu mi.iddet zarfında elenler beşerjyete 
en parlak spor zaf\.rleri hediye etmiş 
lerdir. Olimpiyad oyunları aynı za 
manda gençlik arasında bir spor nü 
mayişi olmakla bel'aber, siyasi, içti. 
ma! ve edebi bir tl)plantı olarak anı 
lırdı. Bu oyunlar oynanırken şairler 
en seçme trajedilerini oynarlar va ha. 
kimler de en ateşli hitabelerini irad 
ederlerdi. 

Elen ulusu arasında bitip tükı::nmi
yen dahili kavgalar bu oyuuların de. 
vam f:ttiği müddetçP durdururdu. Bun. 
dan dolayıdır ki oıimpiyad oyunları 

barı~m. sevginin bir timsali olarak 
kabuı edilmişti. 

Bu oyunların yapılması, Elen genç
liğinın terbiyesinde güdülen usulün 
atbit bir neticesi idi. 7 yaşında mek. 
tebe giden çocuk 18 yaşma kadar 

jimnastik yapmasını ve o zamanm bil
gilerini öğrenirdi. Bu çağdan sonra 
da bütün atletik sporlarla uğraşmağa 
başlardı. 

:"lld· nsan h 
bıı 1 tek er zaman ve her sahada Uzun mesafelerde Nurmi ile dünya Elenler indinde beden ve zeka ter-

cud olan Olimpiya stadu.ın ebadı 

192,27 x 24,40 olarak ölçillnıüştilI ki, 
dar bir koridordan başka bir §ey de 
ğildı=. 

Olimplyatllarm kurucusu Perik1is 

Tabii o vakitlerde zamım ölçecek 
aletler mevcut olrr.:ıdığı içm rekor 
mefhumu yoktu. Ytlnız bu: rivayete 

nazaran geniş bir kaba su dolduriiuk
tan sonra koşu başladığı vakit muay. 
yen bir musluğu açıp bittiği vakit ka. 
pamakla ve inen su sathının ozunlu
ğunu ölçmekle bir nevi kronometre 
mevcuddu ve bu alet de .Arşimed za_ 

ttı llıcaar:;unu ega!e edemiyeceği için 
'·Ltccği 'd ~ Ovensın mutlaka birinci 
;r;( ı dıa d'l 
~~altltt e 1 emez. Derecesi ona 
~ll tı_abilir~lan Metkalf da bu mesafeyi 
n. ~tinin b· Elhasıl bütün spor münek• 

şampiyonluklarını ellerinde t utan Fin• biyesi ayırd edilmc:di. Yetişen genç 
landiyalılar bu mesafeden itibaren bi" ister büyük bir şair olsuıı, isterse 
rinci safa geçmektedirler. 17 milletin meşhur bir atlet olsun, bu onlar için manından sonra kullanılmağa başlan 
iştirak edecekleri bu mesafede birincilik müsavi idi. öyle ki olimpiyad oyun
Finlandiyalı 1ıholo için garantidir. İkin larıaaa galip gelenlere ziyafetler çekL 
cilik için de gene Finladiyalı Höckert- lir V·~ bunlar törenıe mem!ek~fü·rine 'ık ırleştikl . k b' • il'k ~ -.ııciljğ· erı no ta, ınnc ı 

~ğ'dır. ın bu iki atlet tarafından alı
vç" 

t~ lirtciiJiik . . 
b~ 

1
1 Vayk ıçın namzetler, gene Ame 
8"'içreı·0~· liolandatı Osendarp ve 

tdır 

le Amerikalı Manning çekişeceklerdir. giderek vergi vermeden şe:tirleri he. 
5000 metre sabına yer, içer, rahat ederlerdi. 

27 devletin iştirak ettiği bu mesafede tık olimpiyad oyunları hakkında 
Finlandiyalı Lehtinen, Hökert, Salmi· teknik malftmatım.ız fazla değildir. 
nen, Japonyalı Murakoso ve İtalyan Bugiln harabelerinin bir kısmı mec. 

mıştı. 

Olimpiyad oyunları koşu atlama, 
disk ve cirit atma ile güreşten ibaret. 
ti. Ve 6 gün deva.n ederdi tık gün. 
de bütün Elen sitelerinden gelen dele. 
gasyonlarm huzurile bir seremoni ya. 
pılır, son günde de bir kafanış töre. 
ni ila oyunlara niyabet verilirdi. 

Oyunlara iştiralf edece.1< atıt·tler 

stadJan 60 kilometre uzakta bulunan 
lar ve açılış töreninde bulur.mak üze. 
bir kasabada bir ay s.ııtrenman yapar, 
ve stada yaya giderl~rdi. 

Bütün Elen ulusunu birl ~k ve kar
deşlik içinde yaşat'lll oli.mpi}ad oyun. 
ları işte böyle başlar ve böyle nihayet 
bulurdu. 

Bu hislerin beynelm;lel bir mahi
yet almasını diliye'l bir Fraıı.sız baro.. 
nunun teşebbüsü ile modern olimpi. 
yad oyunlarının ilki Yunan zenginle
rinden A vcrofun bir milyon drahmi
ye ~a ettirdiği Atinanın mt:.rmer sta. 
dında yapıldı. 

Ve sonra 1900 de Pariste, 1904 
de Sen Lüide, 1908 de Londrada., 
ve 1912 de İstokholmde ikinm, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci oyunlar oyn::ndı. 
Fakat ne yazık ki altıncı olimpiyadla. 
nn Berlinde 1916 ca. yapılması karar
laştırılmışken dünya gençliğinin dai
mi kardeşliği, birliği ve tes:.nildu ga.
yeler.ile icra olunan bu oyunlar umu.. 
mt harp yüzünden yapılamadı. 

1920 Anvers, 1924 Paris, 1928 Ams. 
terdam ve 1932 Los Ancelos olimpi.
yadları harp sonrası devletleri arasın
da tertip edenler için bir öğünme ve 
prop:ı.ganda. mevzuu teşkil etti. 

Ve bilhassa modem olimiıi)'.adlaruı 
aldığ1 yeni bir cereya»: ,vardır: ~ı;g,a.
nizasyon kabiliyetini bütün dünyaya 
göstermek. Son 1932 Loız An~elos 

olimpiyadından sonra Almanların Ber
linde tertip ettikleri 1936 on biı inci 
olimpiyadlar için bu milletin en büyük 
övünG, en mükemmel organizasyonu 
yapılmış olmaktadı~. 

Bundan sonraki yazım.da vereceğim 
bazı rakamlar 1936 Berlin ülimpiyad. 
larmm ne muazzam bir teskilat kud
reti icap ettirdiğini ve bunun naS\1 elde 
edildiğini göstcr~ktir. 

U. Z. Yenal ~ ~oô 
td tı llıcsar metre Ceroti b~incilik i~n çarp~acak atler ~~--------~~~-~~--~~~~~~~-----~~~~~------------
lo~r }'ar;de de hemen hemen ayni 
de ~ttrc !ataklar demektir. Yalnız 

200 Ye 38 d • • •• 
~d· l'tı.ctr evlet ıştırak ettığı hal-
~ licp1/Ye 33 devlet iştirak etmek" 
li bıı 11da k~ 21 

SC:niyeden daha kısa bir 
~Pıt ?tıüaaba an hır sürü atletin çekişece 
lir ttıtaır kada birincilik gene Ovens 
l · >.t aras 
tt aı ttkalf 

0 
ında paylaşılacak d~mek-

~d· dtığund vensten daha ağır hır at-
ıtde bu an koşuyu iyi tutturduğu 1 

~ <ı.oarışta birinci olabilir. 

~ı ... 'll llıesaf o rnetre 
. ~ tdek· 

tc~a ıa'l\n d ı dünya rekoru da kı· 
~ br ~6.2 .e

1 
İlirken kırılmıştır. Eski 

t.. 'llıı. ı e l{ • "I' lı ~6 1 . ar ındı. Fakat Vilyams 
~'nin ~ ıle kırdı. Binaenaleyh bu 

neli ~ Uhtemel hatta muhakkak 
r, \'eya Vilyamsdır. Bu 

t 

lerdir. 14,14 ile dünya rekorunu tesis Olimpiyatlara 4503 Husus.Al 
eden meşhur koşucu Lebtinen de Nurmi 

ve Ritola gibi artık ihtiyarlamış sayıl- erkek ve 341 kadın maçlarda 
maktadır. sporcu iştirak ediyor 

10000 metre . . . Basketbolda Japonla r 
F' la d' 1 N rminin kmlmaz dün• Berlın 30 (A.A.) Olımpıyat oyunla- M 

ınk n ıya 1 

2
ud. F k t N . _,. nrun kayit muamelesi kapanmıştır. İş· acarları, V&lerpO• 

ya re oru 30,06, ır. a a urmı aı J d B J lk 
tık koşmıyacaktır. Finlandiyalılan Los tirak edenlerin miktarı, 4503 erkekle 0 a e Ç a 
Ancelosta 30,11,4 le mağlQp eden Polon 341 kadındır. Kalabalık ekip, Alman Fransızları yendiler 
yalı Kuzocinki de ko~mıyacağından ga· ekibidir. Bu takım, 385 erkekle 45 ka• Bertin, 31 - Buraya gelmeden evvel 
Iibiyet gene Finlandiyalı Salminen ile dmdan terekküp etmiştir. Alman eki· Peştede karşılaşan Macar - Japon bas 
Askola araeında payla1ılacak demektir. binden sonra Amerikan ekipi geliyor. ketbol maçım Japonlar 28 ze karşı 33 ile 

Bunların rakipleri gene Japon Mu" Bu takım da 323 erkekle 44 kadından kazanmışlardır . 
rakoso ile Arjantinli meşhur koşucu mürekkep bulunmaktadır. Belçika - Fransa Vaterpolu maçını 
Zabola ve İngiliz İtondur. Bu yarışa da Belçikalılar 4-1 kazanmıştır. 
26 millet iştirak etmektedir. mel galibi gene Arjantinli Zaboladır. Son karışıklıklar üzerine İspanyol· 

Maraton Amerikalılar bu sefer de Zabolaya rakip lar Berlin olimpiyatlarına iştirak etme· 

Güreşçi Abbas 
Beri inde 

Bertin, 30 (Hususi) - Grekoromen 
güreşinin 61 kilosunda bizi olimpiyat'" 

tarda temsil edecek olan Abbas Peşte

den geldi. Yaşarla yaptığı karşılaşmada 

mağlup oldu. Abbas yorgun olduğunu 

ve ondan yenildiğini söylüyor. Yaşarla 

bir ikinci müsabaka yapması ihtimali 

vardır. Onda da yenilirse serbest güreı 
müsabakaları grekoromen müsabakala-

rından evvel olduğundan Yaşar hem 
serbest ve hem de grakoromene girecek 
tir. 

Bu büyük koşunun en birinci muhte• olarak Bravn adında bir Hintliyi koştu- mck kararını vermişlerdir. ---------------
Pe ro Almanyayı 

Berl!n olimpiyadlarında 100 metre ile 
tek adım uzun atlamada Amerikaya 
Uoi bir incilik kazandıracak olan zenci 

Ooons'ın ktur§Un gibi bir ~klf' 

racaklardır. Fakat Amerikalılar geçen 

sefer de bu şekilde yaptıkları bir tecrü· 

bede muvaffak olamamışlardı-. Onun 

için tekniği olmayan bu Hintlinin Zaba• 

laya galebesi pek güç olacaktır. Finlan

diyah Virtansen cenubi Afrikalı Kolman 

ve bir iki Japon da çok methedilmekte

dir. Maratona iştirak edecek milletlerin 

sayısı 30 dur. 
ATLET 

(Sonu yarın) 

Olimpiyat meş'alesl 
Pragda 

Prag, 31 - Olimpiyat meşalesi bu 
gece saat 23 de buraya vardı. Büyük 
merasimle karşılandı. Ve Almanyaya 
doğru yoluna devam etti. 
Meşale yarın tam açılma 

B crllne varmı§ olacaktır. 
töreninde l 

K üçük su kupası 
nıaçl arı 

Evveldenberi aralarında sıkı bir sa
mimiyet mev.:ut olan İstanbulspor, Fe
neryılmaz, Doğanspor ve Anadoluhisarı 
İdman yurdu klüpleri <Küçüksu kupa· 

yendi 
Bertin, 31 <Hususi) - Burada 

evvelce hazırlık mahiyetinde yapılan 

Peru - Alman basketbol maçını Peru 
17 ye karşı 37 ile kazanmıştır. 

sı) maçl;m namiyle bir müsabaka tertip ---------------
etmişlerdir. 

Müsabakalara 2 ağustos 1936 pazar 
günü Anadoluhisarında Küçüksu saha
sında başlanacaktır. Bir devreli lik maçı 
şeklinde yapılacak olan mu müsabaka
lar neticesinde en fazla puvan alan kJü• 
be C. H . P. Anadoluhisarı kamunu baş
kanı tıtrafından bir kupa verilecektir. 
Bu haftaki ma-;lar ~unlardır: 

Saat 1.45 A. Hisar - Feneryılmaz: 

ge!1c takıları hakem: Tahsin. J 

Stıat 15.4 ı; noğanspor - Jst::ınbul 1 

spor (A) takımları hakem: Nuri Bosut, ı 
Saat 17 ,30 A. Hisar - Feneryılmaz 

(A) takımları hakem: Samim Talu. 

Nurml, Llndberg ve 
Splrldon Herlinde 
Berlin, 31 - Bertin olimpiyatlarında 

bulunmak üzere davet edilen beynelmi• 

lel sporcu şahsiyetlerden meşhur tay

yareci Lindbergden sonra Finlandiyalı 

Nurmi ve 896 da Atinada yapılan ilk <:I" 

limpiyatlarda maraton yarışını kazanan 

Yunanlı Sivridon da Berline varmı~tır. 

Spiriôon oiimpiyatlarm açılma töre

ninde Hitlere memleketinden beraberin9 
de getirdiği bir zeytin dalını takdim e 
'decektir. · -
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Karısının kend~slne ihanetini haber veren 
mektup, Hüseyne çok dokundu 

neı ıbatbktan sonra sarayın bahçeıini 

bir dola§,, 
"Benim kim olducumu merak etme! 

1m:zanu abnadığıma bakarak bir yalan· 
er, lbir hilekar, bir sahtekar olduğum: 

da hükmebne! Bilakis ben senin en can-

- .ı mektup zavallı Hüseyine çok do
kundu. Onu beyninden vurulmuşa çe· 

dan ve en samimi dostlarmdan biriyim. virdi. Mektubu bir daha, bir daha oku-
Snml belki acı bir haber vereceğim 

Hüseyin. Fakat ne yaparsın, tali? Hepi_ 
miz onn itaat etmcğe, boyun eğıneğe 

mecburuz. Onun elinde esiriz. Şimdi sen 
iticWini muhıı.fnzn ederek beni dinle: 

Bnşında büyük bir felaket dolaııyor. 
Henüz fnrlmuı vo.rrrıadığğrn ıbu feliı.ket 
n dir biliyor musun? Karın seni alda· 
tıyor. 

Evet, gözlerin ka.rarmnsın, baım dön 
mesin, kendini tut. Ve yanlı§ okuduğu
nu, ynhut anladığını zannebne! Karın 

seni aldBtıyor. Bu anda, bu aatırlan o .. 
kurken çok müteessir olacağın, kalbinde 
derin bir mcmm belireceğini ibiliyonırn. 
Eıniin ol ki sana bu utmtbı duyurmaktan 
ben de &enin kadar, lbcllıi de senden 
fazla müteessir oluyorum. 

Ne yapnrsın, kader! Ve makul bir in• 
aan kadere boyun eğmesini bilir. Sen de 
m:ıkul bir insansın! 

Bu mektubumun sadece bir if tirn 
mektubu olmadığını ubat etmek için 
ne yazık ki lmrının seni kiminle aldat
makta olduğunu da yazmak mecburiye· 

tin deyim. 

Bu ada.ın, kann Eymenin ke!Klisile 
se?lİ aldattığı dam ilmi öınerdir. Evet, 
evet o! ,Bir taraftan Halifenin dalkavuk 
Jağunu yapnrfcen bir taraftan da kuyu
sunu knznn adam! İ§te §İmdi unin ka• 
nn Eymeni de baştan çdcanmıtır. 

S<ajıı ni&bctcn mütovnzi durmnunla 
1bn(ömcre yaphfim bütün iyilikleri IJi.. 
liy°"';s.Jbniı~ daha bir hiçken. k.nr
n·ıüıH e, o ken ona sen yardım 

ettin. Sen knrnmı doyurdun. Kumar oy

nadı. lcybetti, borca girdi. Bu borcunu 
sen -öZcxn. Sırtmda hırlm kalmadı. Sen 
~eni;n ettin. 

Böylece hayatmi kurtudığın bu nda· 
mm bugün sana Şükran borcunu ibu 
§Ckilde ödemesi çok ıaa bir gey. Evine 
aldığın, knrnmı doyurduğun bir adnnun 
sana bu oyunu oynrunası çok teessüf e
dilecek, iğrenilecek, tiksinilecek bir ıeyl 

Sbni ömer bugün Halifenin dalka• 
vuğu olrmı§, bu mcvkiini ba§kasıru, en 
yalan arkndaşlarım yere vurmakla kıı

zanımısa, yüzündeki riya perdesinin 
düpnesi ve kaybetmesi tarihi de uzak 
değildir. 

Sabll'lı ol kardeşim. Hislerine kapıl· 
mal Elini pis kanlara bulaştnmal K.an
mn hiynnetini tes'bit ettikten sonra ken 
disim boıa! Yapılacak en doğru ve m:::uı 
tiki İ§ budur. 

Eğer lınrını ahlfıksız uşıkile bMiktc 
yakalamak istiyorsım, yarın akıam gü• 

du. Yazıyı tanrmağa çalıştı. Nafile 1 E· 
ğer bu anda bu mektubu kimin yazdığı
nı anlamış olsaydı. Onun için hakiki bir 
felaket olurdu. 

Hilseyin elinden hiçbir şey gelemiye· 
ceğini anladığı anda yere yıkıldı. Bir 
çoc ık gibi hıçkıra hıçlP~a ağlamağa baş 
ladr. Bu ağlayış epeyce sürdükten sonra 
kendini topladı. Artık ağlamıyor, sade
ce düşünüyordu. 

İlk anda ona imkansız ve denaet dolu 
bir iftira gibi gelen bu mektup şimdi 
nazarında başkalaşmıştı. Eymenin ve 
lbni Ömerin birçok hallerini uzun uzadı· 
ya tahlil etti. İbni Ömer haftanın birçok 
geceleri ona yemeğe geliyordu. Eymen 
onun geleceği akşamlar kıyafetine lü· 
zumundan fazla itina ediyor, sofrada 
çok neşeli oturuyordu. Gelmediği za• 
manlars:ı bazı garip asabi vaziyetler alı· 
yordu. 

Birdenbire aklına nöbetçi olup eve 
gelmediği geceler geldi. Tüyleri diken 
diken oldu. Hüseyinin evi saraya çok 
yakındı. Eymen evlendikten sonra bile 
gene saray ve harem hizmetlerinde bu·ı 
Junduğundan saraya istediği zaman gi· 
rip çıkmakta serbestti. tbni Ömer de 
sarayın içinde hususi bir dairede ikamet 
ettiğine göre ... 

Hüseyin fazlasını düşünmek isteme-
di. Mektubu dikkatle katlayarak göğsi.t 
ne soktu. Ve dişlerini gıcırdatarak: 

-Yarm akşam görüşürüz, diye söy
lendi. 

Bu suretle Bağdat sarayı yarın ak· 
şam için büytik h§diselere gebe oluyor
du. Bir taraftan müneccimbaşı Ubeyt, 
vezir Müeyyyedettin ve tbni Ömerle bir 
olup esir Güzideyi Halife aleyhinde kul 
Janmak üzere elde etmeğe çalışacaklar, 
bir taraftan Aykut saraya girerek sev
gilisi Glizideyi kaçırmağa teşebbüs ede
cek, bir taraftan da Hüseyin, ihtiraslı 

kansı Eymenle ahlaksız arkadaşı tbni 
Ömeri yakalayacaktı. 

Bir hayat bile göz yümüp açıncaya 

kadar kısa bir zamanda geçiyor. Bunun 
minicik bir parçası olan bir gün de o 
kadar çabuk geçti. 

O gün ikindiye dolru Ubeyt Halifeyi 
ziyaret ederek şu sözleri söyledi: 

- Zatrakdeslerinin emirlerini yerine 1 
getirmek için dün gece sabaha kadar 
çalıştım. Nihayet bir formül buldum., 
istediğiniz zaman zarfında fevkaliide bir 
iksir hazırlayabileceğim. 1 

Yalnız bunun Jçin bir müşkül nok-
ta var. 

(Devamı var) 

HABER - Akşam Posta=sr=====~======~~====3=1 =T=E=MM=· =""~ 

Hatıralarını anlatan : EFDA1a TALAT 

Gece qarısı emin bir sandalcı 
bulmak çok zor oldu d "~· . 

- inşallah, bu çalışmalarımızın mü· l - İrfan reis, irfan reis 1 diye bağır- görmezsem hakkınızı nasıl 0 ~ir i!~ı:ı 
ks.fatınr görürüz. mağa başladım. iyi kalbli irfan reis, altıma 

!yi yürekli arkadaşımın omuzuna Bu gürültü büyük bir ihtiyatrszlrktı. le verdi: il11di ı 
vurdum: Selami köşe başına duvar dibine sinmiş, - Bir dakika istirahat et, g 

1 - Bizim için en iyi mükafat ne ola· etrafı gözetliyordu. Bağırmam da fayda yorum. eeıeıı 'P 
cak biliyor musun? etmedi. Bu sefer hem tokmağı vurmağa, Odasına gitti ve çok geçın lde çı 

- Elbet; biz kendimizi düşünecek hem kapıyı tekmeliyerek: tında balıkçı yeleği olduğu ııa 
vaziyette miyiz ı - İrfan reis, İrfan reis diye bağırma· geldi. 

- Tabii ... Bizim için en kıymetli ğa baıladım. - Haydi gidelim. setl~~ 
mlikafat memleketin kurtuluşunu gör• Nihayet, pencerede zayıf bir ışık gö· Yola çıktık. Köşe başınd~ ıceletl ~ 

ründü. Yavaşra cam sürüldü. Kaihn bir d ld k .n ·• •• B ·kta11 ıs · 11:~ mek olacaktır. 11 e a ı . uçumuz, eşı . ~ tıır".oı 

- Onu da görürüz elbet.. ses sordu: varındaki kayıkhaneye gıttJlc· ,epb', 
- Görürüz ve bu yorgunluklarımızı - Kim o 1 o sırada Anadoluya silah ve ·çill ~ 

unuturuz. - Benim yahu l Dalyandan geliyorum. kaçakçılığının önüne geçrnekG:,e '~ 
diye bağırdım. Bu sözü bizi bir dinliyen d ~ tP 

- Ben bir sandal arıyayım ı d' b.1.1 • b §iddetli tedbirler almışlar ı. d3 I ve gözetliyen varsa ı'-'e ı ı tızam a· .. \tıfl ..ı 
- Acele etme .. Ben seni tanımadıgvı- k · · AJk b. d • düz bütün sahilleri kordon " ,,,ıırtl" ğırara söylemıştım. a ın e pencere ... , / 

mız kayzkrılarla gönderemem. 1 lunduruyorlar, denizden kUŞ yııJ: , " ye yanaşarak yavaş ses e: ıcıı 
- Geceyarısı, tanıdık sandalcı nere· - İrfan reis 1 Ben yabancı değilim. yorlardı. Bilhassa iskele v~. ıısPsi:' ~ 

de bulunur. Efdal.. TaHit beyin oğlu .. dedim. lerin civarını daimi bir go~di~i11' ~' 
- Benim burada tanıdığım bir balık• Balıkçı reis, uyku sersemliğile ken· bulunduruyorlardı. Bunu t idİ· f.d.'~ 

çı irfan Reis vardır. Onu arayalım. dini toplayamamıştı. Fakat bu sözlerim heyecan ve helecanım faz a 1 ıııePj 
- Her yer kapalı, nerede arayacağız. üzerine hatırladı. kayığı alıp Selamiyi selamete J3~ , 
- Eevinde 1 _ Sen misin evlat 1 Dur kapryı aça· ümitvar değildim gibi bir şe~·· dt ,ı 
B .kt el . t.k i f R . . k. · d h·1· d ·· · ldığı ıŞ dti eşı aşa g mış ı . r an eısı es ı yım.. zıyet a ı ın e uzerıne a ıcıııd' A 

den tanırdım. Vaniköyünde oturduğu· Biraz sonra kapı açıldı. Ben de içeri dı. Ve adamcağız, bunun far ııa bW 
muz zaman, rahmetli babam, kendisini daldım. irfan Reis, böyle geceyarısı di. Hele Selami için tehlike da 'f~ı/ 
uzun mUddet sandalcısı olarak kullan· kapısının tekmelenmesinden hayli tela· tü. Koynuna sakladığı rapor pı~ 
mıştı. İrfan reisi çok severdim. İyi huy• şa düş:nüştü. Hele ihtiyar annesi adeta dığı takdirde encamının ne 018'

11 dS ııJ1 
lu, mert yaradılışlı bir adamdı. Vani baygınlıklar geçiriyordu. ikisi de heye- cak Allah bilirdi. iş bu ka. darl>io~ ~ 
köyünden taşındıktan sonra İrfan reisi canlanmakta haklı idi. Çünkü, o sıralar- f8""~'4" 
ara Sıra arardım. Bu deniz kurdu ı"lc ~ k miyordu · Esat beyle benııtı ,,.ııf"'~ .., da böyle geceyarısx kapı vurulma hay· bul\l•· (P' 
teden beriden konuşmak bana zevk ve· ra alamet değildi. İngilizler, tevkif et· büyük tehlikelere maruz .ffl tsıi ~ 
rirdi. Bir iki kere de Beşiktaşta köy i• mek istedikleri Türkleri hep böyle ge- Çünkü, rapor okununca berıı ğıJ d' I 
çindeki evine gitmiş, bu ihtiyar, baba ceyarısı, evlerinde rahat uykularını u· dan ve Esat beye yazılmış old~ıı~~\\~ ' 
dostumuzu ziv:ır•t etmi ... tim" • k , 1 1 dz anlacttlacaktı. Bu takd1rde t • Ô 'J_... :s yur ·en yaan ıyor ar . :s ...ı 

t - k .k b·ı· . netictı. 
nsana müşkül zamanlarında zekası _ Bizi korkuttun beyimi dece gayrı a ı ı tamır ~· dİ· 

yardım etmezse hali nice olur bilmem 1 _ Kusura bakmayın. Bu ge:e sana nüp de ilrkmemek kabil degıl .. rt 1'İ 
Bu akşam, mektubu, Esat beye göndere ihtiyacım oldu. Onun için rahatsız et- - Böyle olduğu halde, do"'''~-" 
ceğimi düşünürken aklıma irfan reis tim. hayatını tehlikeye maruz biralı' ıii'" 
gelmişti. - Estağfurullah .. Emret. Hani biz teeşbbüııe girişmeğe ~utla J 

Setamiye dedim ki: başk:ı şeylerden ürktük. vanmydı? diye sorulabiJır. ı11es'ef. 
- Sen biraz arkadan beni takip et. -- Anladım. Ben de sizi korkutmak Lüzum vardı. Çünkü, bu rıııı: g _,( 

İkide bir de arkana bakmayı unutma.. istemezdim. birkaç saatlik bir gecikme e ~j. ft':ıe1 
Dalgaya da düşme, takip edilmiyelim. - Ne ire .. Buyur, bir kahvemizi iç.. bu fırsatın kaybolması dertle ffs1'1~ 

11 
Sonra her şey mahvolur. - Vakh yok. Hemen gidelim. ta en çok zevk veren ınu"8 

0
oeol' t 

Köyiçine doğru ilerlemeğe başladık. -- Nereye gideceğiz? zorluklarla, tehlikelerle elde :yi iıt'j 
t f · · k .. ··k · · b 1 d ğu so- İrfan reise rok itimadım olmasına 1;~ c~ı r an reısın uçu evının u un u -s değil midir? Eğer böyle her ~vtıi', 
kağa geldiğimiz zaman SeHimiye: rağrr.en işi ondan da sakladım. 1 d tl'1 ı•' 

k d o k'. leyipsık dokumuş o say ı " 
- Sen köşe başında bekle 1 dedim ve -- Bir polis ar a a~rmız var. us u- t't.ı· 

ilerledim. dar taıaiında oturuyor. Aailesi birdenbi beceremezdim. ııiiS eO 

Evvela, kimsevi uyandırmamak için re hac;~alar.mış .. Bir telgraf aldık. Şim· Casus, biraz da icabında. p."r-~- .l 
J 1 . d d ektır· ıe ~v 

kapıyı yavaşça çaldım. Hiç ses sada di ka:şıya geçmesi lazım. Arkadaşı, ge· cesur o an bır a am em ııe ıl 
çıkmadı. ceyurı~t &enden başka kimseye emniyet hayatım, Mehmedin rahatını. >~ , 

d• d' 1 dil ·· ek 0158 ~1 Tokınağı biraz daha hızlı indir ım. ederr.em. ı tat ı canımı şunec ·r f' 
·Tokmağın tok sesi, gecenin derin sUku· irfan re-is yüzüme baktı: na itimat edenlere en ufak bl 

nu içinde akisler yaparak sokağı dolaş· - Zahmetin bumuydu? bile faydalı olamazdım. ı' 
' ( tı. Evde gene bir hareke~ yoktu~ - Evet!... (Deııatfl 

Bu sefer uzanarak pencerenin camı· - Emret .. Ben senin rahmetli baba· 
m vurmağa: nrn çok iyiliğini gördüm. Böyle işlerini ~t l 

e=::;::;:;:;;;:;=~~~-==:;:=.:~~~~~~~::=:;~~~~~~~::=:;~~~~~::=:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~a=~~~~~·~ dl'''f· ~ ô· 
hep birlikte geldiler. Ferruh Bey ken- akşaı11 görrnüştünı. ~e:11b1t;rt11~ı; (. 

-21 
- Ferruh Bey hala gelmedi. 1ı;ıin 

esasını anlıyamadım Üzüntü içinde
yim. Ne olur, git de bana havadis 
getirsene! 

- Peki. He.men gideyim. 
- Aıiı.n çabuk gel. Kocamdan ev. 

vel gclmeğe gayret et olmaz mı? 
- Peki, peki. 
Mahir telaşla çıktı. 

-7-
Fcrruh Bey hızlı adımlarla kireç 

ocaklanna doğru ilerledi. Yerliler 
toplanmış, mUnaka.~ ediyorlardı. Zen.. 
gin müteahhidi görünce herkes hür
metle ona yol verdi. Ferruh Bey ce. 
sedi:ı yanma yaklao;;tı. Eğildi ve dik
katle baktı. Zavallı ihtiyarın boynun
da tırnak izlerini o da gördü, bunun 

bir cinayet olduğu muhakkaktı. El. 
pencc divan duran Galip efendiye sor. 

du: 
- Onu nerede buldun? Ne biliyor-

san bana söyle. 
- Bir şey bilmiyorum ki efendim. 

Ocaklarıma gelirken onu boylu boyun. 
en. uzanmış gördüm Yanma vardı. 
ğımda katılaşmıştı bile. Her halde 
çoktan ölmUş olaca!t. Ahmet Bey de 
geçiyordu. Çağırdım. 

- Bir doktor çağırttımz mı? 
- Belki Ahmet Bey köyümüze ye. 

ni gelen Doktor Naili Beye haber ver. 
miştir. 

- Olabilir. 
- Şimdi ben de ııahit olarak ınah. 

keme mahkeme sürüklenecek miyim? 

- Elbette. 
- O halde fırınlara kim bakncak. 

Bari bir kaç gUn için söndüreyim. 
- Sen bilirsin! 
Galip efendi tepeden seyredenlere 

seslet:di: 
- Oradan çekilin. Ocakları sön. 

düreceğim. Zehirli gaz ne~reder 
Hepiııiz fenalaşırsıruz karışmam! RUz. 
g!ra karşı durmaym !. 

Seyirciler arasında hareket oldu. 
Uzaklaşmadan kend!lerine münasip 
bir yer arıyorlardı. Mahir de gelmiş. 
ahaliye karışmıştı. Uzaktan Ferruh 
Beyin etvarına, hareketine bakıyordu. 

- Ama da metın. Rengi u<}ul:, la. 
kin ralinden bır şev belli etmiyor. 

Diye düşünüyordu. 

Remzi Beyi boyrlan bov:ı uzatmı~. 
lar, polisin gclmecı!ni bekliyorlardı. 
Ortalıkta bir fısıltı işitildi, yav~ ya. 
vaş yükseldi. Pembe eve doğru kol
lar uzandı, yumruklar sıkıldı: 

- Bu işi yapan oour. O katil karı. 
Sarhoş karı! • 

:Mahirin bütün vücudu llrperdi. Ge.. 
riye çekildi. Dalgnı dalgın dlişUnmeğe 
baş19.dr. 

Jandarmalar kalahah;-ı açmağ'l ça. 
balıyorlardr. Doktor. müddeiumumi 

dini tanıttı, selam1astılar: buluumak, hem de bir ışı. ti· e' 
- Elimden gelrliği kadc.r siderr zere benim köşke g~1ırıı~ efllııe 

yardım etmeğe hazrrım. dönmek istedi. Kendisıni p 
- Teşekkür ederio; efendim. İstifa. köşeJıne kadar teşyi ettiJll. 

de edeceğimize emin olun. O halde - Kaça doğru? ~ : 
lütfen buradan ayrılmayın. - Dokuz vardı. . • ve ~c t 

Ferruh Bey ger•de duran bir taşın Ml!ddeiumumi, Naılı ~· ~tt 
Ustü'le oturdu. İşlerin bitmesini bek- - Acaba cinayet hn,ng 
ledi. lenmiş dersiniz? 

Zwallı ihtiyarı!'! ölmezden evvel - Dokuz ile ıı arasındı:J.. 
pey mücadele elt!ği, kendini mü- - Emin misiniz? ,,.ti 
dafaa etmek istediği üstünün başının _ Katiyetle! ı11'1l~ 

1 
~ 

halinden anla§ılıyor:Iu. Doktor Naili _ Demek beyefrndideP b~ıı 
Bey cie hükmünü verdi: hemen sonra adamc:ığ1ıı11 

- İş meydanda efendlın. Biçareyi iş gelmiş olabilir. se.sle: . t4' 
boğmuşlar. Ft'rruh Bey meyus bir r te(/1 

Sonra ilave etti: _ Keşke onu evine.kndd1\ıııe~ ,..; 
- Bilmem farkında mısınız. ı ... ce. ,r ;ıı 

._ idim. Israr etti, JakıP . ~:ıfl r" 
bi y:rtılmı~, astar~ bile k'JI muc! \'l°" J 

:11 ·eli B""tiln h tıındı>- •lflı:ı .J 1 m. U aya . {is!-1>" Jf' 
MUddeiumumt başını salladı: çekeceğim. Bilha.s..;"' kı ını~ ti 
- Evet derhal gördüm. lira rara vardı. Sa.trn. 'l :..ııı~?.r<" 
Bu muhavereyi iEıiten Ferruh Bey uıe ve'' fJ"" 

heme.."l yerinden kalktı. Onlara yak. nın mukabilini kendiS uı,t· 
Polis memurları baJtıŞ .(1)1 

Iaştı: ,-
- Müsaade ederseniz oldukça mü. mınldandı: .ret 

- Her halde bu c1ıııı.;; .... ı:! him dan bir nokta h.a.kkmda size iza- 1;.-rv 
hat vereyim. çalmak için İ§lenmis olsS. } 

- Hay hay beyefendi, s<iyleyin. - Öyle olacak! , ~ 
- Ben doktor Remzi Beyi dün (DetJat" 



,Su tet ~lYıyaı 
totd~.R~· Pek korkunç bir rüya 
dt' Su U}'arnda Çinli olmuttum. 

? ll\ın ~torlrunçluk neresin· 

l.:ı' Bir lek 
"~tnı ! kelime bile Çince 

• '\ %?~ 
h,,._~~ı -~ 
:"l'l'ili 

1 hırsız (zabıta romanları 
~ ile) E '1 aoY?n - llcr yukarı! Bana 
ô§rctrrı. ak için §imdi yepyeni bir 

ez.sen beynini patlatmm! 

Pt~ ~Dırnaıye 
ıi1... tauıa 
v1lerı tn ayakkabı olmadığı· 

t' ~ğe:'" bir gün şöyle dedi: 
~ttı!er· ha.yatımda başımdan 
-~· ı Y~zrn ... • 
ı.'tı o) o.ga vakıt bulsam 
"'llha. Urduın. 
'" ~hı "'l" ~ ~ a.bi· 1 gu umsedi: 
lıt~ l'a, '"~ Zabıta romanları tim· 
~ g ette! 

Set·diği erke1:le iuli1·acı tahakkuk 
eden daktilo! 

ıran nsnzn n ıK 
- Hem talisizlikten bahsediyor. 

sun. Hem de yerde on lira buldu. 
ğunu söyliyoraun. Sözlerin biribiri. 
ni tutmıyor. Bu ne biçim talisizlik? 

- İzah edeyim. Mesela yerde 
on lira bulduğum zaman karım da 
yanımda idi. 

- Dün gece pokerde epey §ansım 
vardı. Ba>ıa k.arşı oynıyan Ahmed 
kazandı tıR bana borcu1111 ödedi! 

irekeıroeme 
- İnsan hiçbir zaman ümidini 

kaybetmemelidir. Karanlığın arka 
aında günef var. 

- Yanlı§ fikir! Denizin albnda 
da kara vardır ama bu, denize dü 
şenlerin boğulmasına bir mani te~
kil etmiyor! 

- O tartt/n değil, bıı fnrafu af1ıyn. 
cn.ktm.1 

M d:Jı CQ)aıOe~aı 
- Yava§ça yataktan kalkar, gİ· 

yinir, aşağıya inersin. Karın hiçbir 
şey duyma7. 

- Duymaz olur mu hiç Öyle 
hassas kulakları var ki ben değil, 
barometre bile inerken duyuyor. 

Otomobil satıcısı - Hoş geldiniz 
r.f cndim, bu otornoJ;il arttk i§e yara
maz. Size bir ba-§kasrnı ver6im! 

~Dyaırnc 
- Olur rezalet değil! Ben piya. 

Tavsiyelrine harfiyen riayet et
tikten sonra bir gün tekrar doktoru 
ziyaret etti: 

- Şimdi beni nasıl buluyorsu
nuz doktor? 

- Çok zayıflamış ve yorulmuş
sunuz sporu, denizi bırakıp hiç ol

mazsa bir müddet çalışma hayatı· 
na dönmeniz lazım' 

- Balmumıt m:.nken ben değilim, 
yanlışınız t•ar! 

rF a '1' <dl aı 
- Kızımızı yemek pişirmek mek. 

tebine verdiğimize çok iyi ettik. 

- Ne diyorsun? O kadar berbat 

§eyler yapıyor ki ağzıma haftalar

dır yemek koyamıyorum. 

- Fakat artık yemeğe kalmak 
üzere misafirler uğramadığıni unu. 
tuyorsun ! ~ .. 

Birinci doktor - Hastanızın rahat
sızlığı daha cpe?J s11rccck mit 

ikinci do1dor - Evet maalesef. 
Kendi.si iyi bir adam ama ne yapayım 
ki zengin! 

- Baba aksi sada nedir1 

- Annenle münakaşa ettiğin 

takdirde son sözü söyliyebilecek 

yegane kuvvet! 

Aş~ ve paııraı 
- Öyle kızdım ki, herkes heni 

param için aldığını söyliyor. 

- Haltetmitler. Bir defa banka. 

daki param ben değil, vekilim ala
cak! 

Gemici - Geri gelin yahu, gemi 

batıyor diy6 ben §al:a yapmuıtıml 

- Bu yeni pl.dj l:ostiimi<nıil kocam 
hir beğenmedi. Ha!lıuki r,nun bütiin 
erkek nrhada§lnrı Jıcl" IH'{İcnrliler! 

~'ffaccaıını 
Küçük afacan, misafir delikan· 

lının yanına gitti: 
- Ben sizi ablamı öperken gör

düm. 
- Al sana be§ kuruş. Sakm 

kimseye söyleme! 
- Hizmetçiyi de öperken gör· 

düm. 
- Al öyle ise daha yirmi bee ku. 

ruı! 

- Eğer hrıyata Y"ıtirleıı başlamam 
kabil olsa sinema ıııldtzı olıırdum! 

lF>aıra 
Baba - Kızımın on bet bin li

rast var. 
Müstakbel damat - Acaba gö

rebilir miyim? 
Baba -Tabii! kızımı çağrra

yım! 

Müstakbel damat - Hayır ken
disini rahatsız etmek igtemem. Ban 
ka hesabını görmem kafi! 

Şoför - Nereye 9idiyorsım11::1 
- Rilnıem! Ev sahibı bizi kapı dı

şarı etti. 'Nereye gitmemi tavsiye e. 
dersini 

- Görnt'1nıiş gihi yap! 

Ta.ı[b)Dô <dJ(S~DO Y 
- O, maşallah bugün ıeni çok 

neşeli gördüm. Ne var? 

- Baba oldum. 
- Oh, oh memnun oldum. J<.a., 

rın nasıl? 

- Aman sus, bir şey aöy leme. 
Bittabi haberi yok. 

IFeD~~et 
- Neden böyle müteessirsin? 
- Knrrm iyi yemek pİ§İnneli 

müsabakasına giriyor. 
- Peki bunda ne var? 
- Ne olacak, ben de aksi gibi 

jüri heyetindeyim. Pişireceği ye. 
meği yemeğe mecburum! 

\~:;JJ) 
~~~l?:J 

1 

DlhltDyat 
Doktorun yanına nef ea nefese 

biri geldi: ~ 
- Ben kö§edeki meyhaneciyim, 

çabuk geliniz. 
Doktor ıordu: 
-Ne oldu? Ne var? 
- Mütterilerden bit'i ötekinden 

alacağını istedi, nerede ise ikiain· 
den biri yaralanacakhr ! 

~\rt ., ''\ 
- Sanat için ya::maktan artık bık

tım. Bundan sonra para için yazaca.
ğım. 

- Kime' 

va o an 
Merhametli adam yolda hüngür 

hüngür ağlayan bir çocuia raat· 
ladı: 

-Ne ağlıyorsun oğlum? 
- Annem kötürüm, babamm 

kollarını bacaklarını tramvay kes
ti. Onlara ekmek parası götürmez• 
sem ikisi de dövecek! 

Naz 
İki kız arasında: 
- Neden öyle yüzün aomurt• 

kan? 
- Dü§Ün bir kere niıanlıma be

ni bir daha aramamasını, kendiıi· 
ni zerrece sevmeaiğimi yazdım. 

-Sonra? 

- Aradan bir hi.lfta geçti. Hali 

- Nr,yf'. 1JÖ1/lc r:i.famrı giyıyorsım, 
herk ·~ senin bacal>larım çirkin sana. 
cakl 



==========~========~============-===::::::;=======-=====~H~AB~~ER~;;;;;;;~Alq~a~m~P~o~ı~ta~ı~r~==========~==========-J==~~~-=-~===~ 
Gayri tabii bir ~ift arasmd' Vaıro ~aka: 

Karısından şüphe enen 
bir erkek 

Behenıehal aldatı&dı2ını an 
için ne gibi tecrübeler yap · a ıdı ? 

Şikagoda "Esquire,, gazete~nde hut Rum şiyvesile telefon ediniz... Ferasetiniz varsa başka şeyi de 
çıkan bir §irin mizah yazısını bir çok _ Bayan! Siz kccanızı aidatı- anlayın. 
Avrupa gazeteleri tcrcıime . etm i.1tir. yon unuz. Bende bunu is bat edecek K öpe~ in m u ha b
;i~o':: ~rf eğlence maksadıle nakle- fotoğraflar vardır. Bugün beşte betine sebep ne? 

D . t Taksim bahcesine ge!in, konu§a· 
OS Un UZ ve I ~ Dostunuzun köpeği her ziyaret-

k k 1 ım. çiye havlıyor, karına, havlamıyor, firengi Or USU Sonra, derhal telefonu kapayın. 
bilakis ona pek sokuluyor. Halbu

Sıhhatımz mükemmeldir. Yal. Yarım saat geçince tekrar telefonu ki karınız köpekten ötcdenberi 
nız bir tek derdiniz var, karınızla açarak bu sefer kendi tabii sesi-

hoşlamr.az. 
arkadatınız Recepten şüpheleni· nizle: Bu muhabbeti ne suretle tefsir 
Yorsunuz: Acaba aralarında müna. - Cicim! Takı im bahçesinde d . . ? 

e ersınız. 

aebet mi var? Size ihanet mi edi- b~şte.buh.ı,alım. Oradan teyzene Dişçiye dadanmak 
yorlar? gıderız. 

Recebi bir kö§eye çekin: Eğer §U cevabı alırsanız maale- . ~arınızı:ı diıleri maşallah inci 
- Bir halt karıştırdım, bulaıık ıef aile saade.tiniz ~üphelidir: gıbı. Fakat: 

bir hastalık aldan. Kendim için bir - Kocacığım .. Beni affet ... Beş. - Çürüyecekler.. Bozuluyorlar 
§CY değil fakat zavallı karım Zeh. te terziye giderek uzun uzadıya diye diççiye dadandı. 
ranın akibetinden korkuyorum... prova yaptıracağım. Ha yaptırıyor: ~a ~aptırıyor ... 
Ona da bualttırmış olmam muhak. Şayet kabul cevabı alırsanız cid ~e~ ~e .bahalı hır dışçı~e: .. Fak~t 
kak gibidir! • deyin. den bahtiyar bir zevcsiniz ! Karı· dışçı ıntızamsızlıktan şıkayet edı-

Sonra Recebin sararıp sararma. nız sizinle o müfterinin önünde yor ve bu kadar faaliyL\te rağmen 
dığmı ve "Doktora koşup kotmadı. bir' geçit resmi yaparak ancak sizi sizden pek cüzii bir masraf istiyor. 
ğmı gizlice takip edin. sevdiğini ilan edecektir. Bilin ki, terzi provalarına oldu-

1 mzas ı z mektup Amele silindir ğugibiditçiyedadanmakdahayra 
k 1 • d ? alamet değildir. Tahkikatınızı de. Kendinize şöyle bir imzasız mek 

tup yollayın: şap a 1 mıy 1 • rinleştirmeniz lazımdır. 
"Gözünü aç! Boynuzları takı. 

vorsun!,, 
~ '~'}' Kadının hafızası 

'..11~~; · kuvvetlenirse 
Bir iloıt 

Sabah kanvealtısında bunu ka-
~~ ~ ~ tekin değildir 
~~~· iG~~ -~ nruzın yanında okuyun; sonra ka. 

rmıza da gösterin: 
- Ne saçma §ey! - demeği de 

unutmayın. 

Aynı zamanda kendisine gözle
rinizı dikin. Ya sararacak yahut 
kızaracaktır. Lakin artık sık sık 
terziye gitmesinin arkası keailir, 
dostunuz Rauf evinize eskisi kadar 
sık uğramaz olur ve kan koca gitti
ğiniz yerlerde "Tesadüf en,, bulun. 
maktan fariğ olursa anlayınız ki 
~ncamınız berbatmıf ... 

Fal ve şüphe 
Zevceniz batıl itikatlara inanır. 

Mesela on üç kiıilik sofraya otur
maz, "Destur!,, demeden bahçeye 
bir bardak su bile dökmez. İftiraya 
uğramamak için e§ikte durmaz. 

Kendisinin sadakatinden ıüphe. 
leni yorsanız: 

- Bir falcı var, karıcığım, onun 
sayesinde bizim Kemal karısının 
hiyanetini keıfetti. Vallahi her şeyi 
biliyor. Haydi gidelim de avucu. 
muza baktıralım! . deyiniz. 

~~ 'eA !. a.' ~ ~~, 

- lçeriki erkek mi? .• Ha, ıey •.• 
Duvarları badanala.sın diye ame· 
le çağırmııtım da ... 

(Amerikan karikatürü) 

Tabanca ve 
rakibiniz 

Karınızın bugün dostuna gide. 
ceğinden §Üpheleniyorsunuz. Saat 
dörtte çıkacağını, zira pek çok it· 
leri olduğunu size haber vermİ§tİr. 

Şüphelendiğiniz adama sesinizi 
değiştirerek telefonla ıöyle deyi. 

Ş nız: ayet: 
- Canım böyle Kurunuvustai - Dikkat! Hayatınız tehlikede. 

ıeylere sen de mi inanmağa batla- dir. Çünkü metresinizin kocası ta
dın? . cevabını alırsanız eyvahlar hanca aldı. Karısını takip ediyor. 
olsun hay, eyvahlar olsun... Ahizeyi kapatın. 

B 1 r den bire a 1 im 1 e- Bir dakika sonra evinize telefon 
şen bir kadın! edin. Hat me§gul olacaktır. Beş 

Karınızın ötedenberi hafızası 
zayıftır. Halbuki maşallah son za
manlarda dimağına bir sağlamlık 
arız oldu. 

Dün, evvel ki gün ve daha evvel. 
ki gün hatta bir haf ta iki hafta ev
vel bütün yaptıklarım aklında tu. 
tuyor ve ıize hepsini bülbül gibi 
anlatıyor. 

Anlayın ki,, bu hali tekin değil
dir. Pot kırmamak için hafızasında 
bir §eyler ezb'erlemiştir, nerelere 
gidip neler yaptığını o yalan muh
tırası mucibince size hikaye edip 
duruyor. 

Terlikler nerede 
eskidi ? 

Bayan, yeni aldığı cici terlikleri 
epeyce zamandır kaybetti. Fakat 
bir iki hafta sonra buluverdi. Ama, 
terlikler hayli örselenmiş ... 

Köpeğin aşkı ı ı 
Sokaea çıkardığınız köpek koşa 

koşa Kamilin evinin istikametine 
gidiyor. Onun kapısından içeri da. 
lıyor. Karınız: 

- Allah Allah ... Bu Bobi'nin de 
Kamile karşı olan zaaf mı bir türlü 
anlayamıyorum! diyor. 

Sarı saç, 
siyah sac 

Cü liil c§ly~t 
Katilin kafası giyotin 

makinesile koparllacak 
Paristeıı yazılı. 

yor: 
"Pil<ardiyann 

bi<;imsiz kızı, bil 
koca istiyordu 
"Britanya viliyeti 
nin Ş"?belr oğlu,, d<• 
bir kndır için car• 
atıyordu Ta!ıh \'t 

kader bıınları ge 
çeıılcrdc birl~ştir 
di. 

Bunlnr kar~ıla§ 
mamt§ olsalardı 

tınyatları e.:13seı 
acaip şekilde doğ 
mnmn verdi~ı 17 

tırab'n siırüp vidP· 
fakat be~ki d~ da 
ha büyük bir fari 

aya kurban olmaz b~ ' 
tardı. l'JışJ 7>olıs ın erl.cztne koş11 rak crnayet ı 1 ° ,& ' 

Pıkardiyah Corcet Delgav iyı bir hyorlardı. Kızcağıı çok g~fl1 
kızd .. Haylı zengin drahomasına ra~ dırn~ağını anladı. ~! 
men bütün vil5.yeb.e kendisile evlene 

8 
d .

1 
. ok arı r.ıc , ' 

ı. • b. d ı · k . .. tora an aı esme c d' cek !.ıç ır e ı .aplı yoktu. Alıl vu . • b 
1 

d Havııtırı o.il 

k · k' yazmaga aşa 1. ,, il" cudu. ço çır ın suratı ve krnmen ı .~ . . . ır:ıığıfl'• 
1 nüz:ı!iü olması dola"ısile. onu kim ka maz .. ır ışkence hr .ır.1 a }P 

rılığd. kabul ederdi i dayak yediğini avlahY":,~~·ndeıı 
Mişel Henriyot de Corcet gih: iyi 

bir <iilenin evladı i ii. Fakat biçimsiz 
gövde;sl, çenesi olnuyan şebek suratı 
ile Britanya vilaye~inin zetıgin fakir 
bUtUn kızları onun yanı~dan kaçardı. 

dığınc. göre Mişel g.;rund1 ığil 
çok 1·ayvan bir kişi imi~· tsille 'f 

B .. M. 1 ı· ınerli ı gun ışe po ıs 
şarak haber verdi: , 

. diller·· .J. 
- Sevgili karımı ö!d•ir ~· 

19 yaşına basan Coı·cet kendlsine . . jlcif· 
1 muhakak bir koca rn.zım olduğunu his Hemen tahkikata gırış 1 US: 

etti; Mişel de cvlt'ndirilmcsi için ai . kad.ııl bir odanın dö~en~el~11dell 
lesini boyuna sıkışurdı. ve vl'cudunda Mişc:in tlif\ 1>111 ~ 

Corcctle evlenen adam aPag'"ı yu mış altı kul'§unla delik dcşı etti 
:1 • kir 

karı l6250 Türk lirası tutan Fnmsız Miş~l cinayeti katıvyen ın ·ıııı 
ıoııg frangr alacaktı. Mi~el ile cvlene:'.l kız bunu hırsızların y~pmı:. 0 bıl ııı 

da iy: bir ailenin ~elini ola ... aktı. Mi. leyip durdu. Polısler once ~ 
5clin babası Loricnt vfüı.yetlnin :nUd. inamr.ış gibi görti11dUicr- 50rıı deiumumisi meşhur bir hftkim idi. bir cenaze alayınd ... n sonr~ııt-0. 
Mişelin bizzat kcndı işlettiği !0000 lira malarn yeniden ba!2lnndı. . gUll 
değerinde bir tilki riftliği vardı. Fa. Mi§el karısını cinayetten il>l ct!f· •. t 
kat zavallının aleyhinde çirkın dediko. tt:rı:ıııp ?'. 

70 bin liraya sigori:a e .. {! gı)' j, 
dular yapılıyor, talk onun aklen de Şımdi Mişel idarı hilkll1ur

11

_&;1e"' 
anormal olduğunu ("Öylüyoruu. ,.v 

tir ve kaf asınm g.yotinle 
Ne bu dclikanl:, ne de öteki kız, 

aşk için kendilerine biror eş buıamı. _gu_ .. n_u_· _b_e_kı_e_m_e_k_tc_d_i_r. ___ 

yorlardı. Fakat bir gü!l M'şel ~aze. 
1936 

t•ıyatrO 
teler~en biriqin evlenme sütununu o. 

kudt:. Orada kendisin~ vsrab;l<'cek şampiyorıLJ 
kadınlar için bir illn neşretmcğe ka. J 
rar 'udi. Aynı düşünce P2kardideki 
Corcet.in de aklına geldi. Bunlar te. 
sadiifen birbirlerinın ilanlarım okudu. 
lar ve· nihayet evlendiler. 

Yeni evliler halayları için Ruen şeh 
rine [:İttiler. Oradaı akrabalarına yaz. 
dıklan mektuplar ou iki zavallının a 
radıkları saadete kavuşmuş oldukla.. 
rını bildiriyordu. Balayından t'Onra 
Mişcl karnımı kendi evine götUrdt!. Bu 
iki ~:ıvallıların rnnrzaraı:ıı övle pek da. 
yanı:ır gibi olmadığ-ı için, ana ve ba. 
bası f idip çiftliğinde yaşamasını •;fişe . 

le s6yledilcr. Çiftlik deniz kıyısında 
idi ve genç gelin deniz: hiç görme 
mişti. Fakat burada mi.ithi.J bir ınki. 
sara uğradı; çünkü çiftlik mctrul~ bir 
kalede idi. Tilkiler hiç d•ırm:ıdan hav dakika sonra karınız yazıhanede '.Apartmıan kom§unuz, güzel bir 

misiniz diye anlamak üzere sizi yi. gençtir ve kozmografya alimidir. 

Dostunuz Ihsan sarı saçlı kadın. 
dan hoılanır. Karınız siyah saçlı 
mıdır. Pekala ... Lakin, her neden- !======================== 

ne telefonla arayacaktır ... Karınızın kitapları arasında "Se-
habe1ere dair bir kalem tecrübesi,, Çıkmış olduğunuz cevabını ver. 
isimli bir esere rastlıyoraunuz. Laf diriniz. . 

Şüphelendiğiniz adamın, o gün açılıyor. Tuhaf §ey... Okumuı... . ~ h b ı 
E l D "hb'' kb · · t' · hır seyahate c;rktıgını a er a a-vve ce u u e erın vazıye mı k 
b·ı l l . d . k ca sınız. ı e ıema ar a tayın e emıyen a- • d · 
rınız, bütün yıldızlarınesrarına az Sınemada~rm. ıye 
çok vakıf olmu, ... Demek ki epey- nereye g 1tm1 Ş ? 
ce havalanmıı... Karınızın adeti, gününü nasıl 

Bazı kadınlar aşk uğrunda geçirdiğini daima size anlatmaktır 
alim olurlar. Evvelce hafif roman. - Sinemadaydım, cicim. 
lardan hatka kitap okumazken Ve filmlerin adını aöyliyor. Mev-
riyaz~ye ve Marksizm öğrenmeğe ıuunu da biliyor. Tesadüfen onun 
kalkışanlara bile rastlanır .. Bu su- gördüğü bir filmi "Bir kere de be. 
retle derinlere dalıp ihtisas sahibi rabf'lr,, seyrediyor ve zevcenizin 
olan zevceniz varsa, aman dikkat! önceden bunu seyretmem it olduğu 

J-1 1 yan et vesika 1 a rl nu lef erruata hayret etmesinden 
~annrza bariz bir Ermeni ya· anlıyorsunuz ... 

se bayan son 2amanlarda saçlarını 
sarartmak istemeğe başladı. Siz, 
buna mani oldunuz ve dostunuz 
da ıiyah saçtan hoşlanmadığını 
artık nedense söylemiyor. 1 

Rakibenin oyunu 
Aktam dokuzda evinize bir pa. 

ket getiriyorlar. içinden bir robdö. 
şambr, bir çift terlik ve bir 5Ürü 
mektup çıkıyor. Karımz,sararıyor 
ve "Bugün alı§ veriş yapmı~tım, 
bunları aldım!,, diyor. 

Herhalde, a§ıkının yeni metresi 
hu eıyayı palas pandras göndcrmi~ 
olacak. .. 

Kimin mektep 
arkadaşı ? 

Bayan, bir çocukluk arkada§ına 

rastlamıştır. Boyuna ona misafir 
gidiyor. Uzun uzun mektuplar ya. 

zıyor. Ah, bu mektep arkada,mı 

"Bayanın,, kim olduğunu bilseniz .. 

O, asıl sizin mektep arkadaıınız. 
dır! 

Çayır lekeleri 
Bu da bizim ilavemiz: 
Ahbabınızla zevceniz bahçede 

gezmeğe gittiler. Avdetlerinde be. 
yaz elbiseler üzerinde çayır lekele. 
ri görüyorsunuz. Arkada§ınızın diz 

leri ve karınızın arkaıı yemye§il 
kesilmi§. Herhalde çayıra oturt. 
mut, kendi de diz çöküp ilanı aık 
etmiş diye !Üphelenebilirsiniz ! 

Ne dersiniz? 
Nakleden: (Hatice Süreyya) 

~ 

df~~ 
F ranıada her setı~ıa•' ~tf' 

gençleri alma müıab• e1'f)e~ ~ 
maktadır. Hazırlanan g ıııi111 " 

d re• ~f ., 
sında bu sene yukar a ııtJ p• 
düğünüz Bcnise Bosc !~:ıı eJ 
"1936 bayan tiyatro,, J 

tir. 
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~çlarınıza dikkat edin 
~~~suyun ipek yu. küçücük bir kepek parçaaıdır. Bunu 
,.. ~la~" dalgacıldanıı cörcn kadın kendi kendine: "Adam 
"~ ara çarpması; bu aen de, ehemmiyet vcrmefe değmiye. 
'~ dııiıı leviııçle karşılanacak cek kadar kUçUk,. diye söylenir ve 

Bir milyon 
yaşındaki ejderha Bir artist yatile 

battı 

Bilginler arasında 
•lddetli bir yarı• 

..._, llllitr? 
~ t.~~ için bUttın ...n .... 

1
_ bunu der demez de tehlike başlar. 

.;""il ~kar 6'""" Saçların dökülmesine sebep kepek-

Bundan bir mil von sene evvel Ka.. 
nada ovalarında dl)Jaşmış büyük bir 
nıastodon bulunmu§tur. Nev Bnusvik 
şehrinin yanıbaşınaki HiJlsboro ;ıahi. 
yesinde Bay Konra.d Osma'mn bclhçe. 
sinde bulunan bu mııstodon bütün dün. 
ya alimlerinin merakını u.vandırmış. 

Bmgapor ve Java mtu.elerine ıııen. 
sup tabiat llimleri arasında "bir de
niz ejderini., ele geçirmek l~in çok lid. 
detli bir yarı§ bq fÖlltermİştir . 

Bu ilimler, M • laylı bir balıkcmm 
öldürmUı olduğu bir canavar Usttinde 
mal sahipliği hakkını iddia etmt>kte.. 
dirler. 

~ gözlere tefhir fır· tir; kepek de kafa taaı derisinin kuru 
.,.,_,den, yaz gUnlerine, 
•'1111.lerf., diye bir ad takabi.. olmaamdan ileri gelir. 

Saçlara mahsus vazelinli toniklerle tır. 

.u.bunaus şampuvanlar bu derde mu. 

kemmel çarelerdi1'. Bu tonikten bap 
akıtılacak bir kaç damla ile her sabah 
saçların dibi bir kaç dakika masaj ya
pılınca, ıa~ılacak neticeler elde edilir. 

Bahçede hafriyat işi yapmakta o
lan ameleler 3 metre derinliğin:ie bu 
keşifte bulunmuşlardır. 

bir ton ağırlığında olan bakiyeler 
her birisi birer ouçuk metre uzunlu.. 
ğunda kocaman ikı tane fil dişi, muaz. 
zam tir çene kemiği, her birisi on be. 
şer santimetre uzunluğundt. be, diş 
ve daha bir kaç tarıe küçük kemlktir . 

Hüviyeti ve hangi cinstt.n olduğu 
bir türlü tesbit edil('miyen bu canava .• 
rm ooyu 19 metredir: ku1ak1arı fiJ ku. 

lağı LUyUklilğilnde ve ağzının iki ya. 
nında.n dışarıya doğru fırlamış iki dL 
şinin uzunluğu dörder metredir. 

• • • 
..: 4e f&rlt!na Vl.nnJl8mDdır i 
• -.ç~UzU altillt eden 

lkı rr. Deniz kıyısında 
~ ,._ ... _ tlç gUn içinde bu saç' ~-;az 'bir çocuk gibi ha. 
~· at dersiniz yatmaz; 
~ Gtuıınaz! .. 
~ 'daıgaıan bozulur, on
~~ ~ur, tau-amağa gel • 
~iti', canım sıkacak bir 

~~ köttıau 
'- dıı:'"'Clk §Udur ki saçlarınız 
'\ :'4Cı ~e tabiaten dalgalı, is. 
~ biç ~uru yahut yağ~ı ol
~~ hePaı ehenınıiyeti yoktur. 
' ~e İltet- tlatUnde ayni tesiri 'biç tirJne '-ııyo yapm, l8teneniz 
~~~itki~ tuzlu hava saçla. 

' .. ~ de hiicum eder. 
~ ~ liheı bir eğlenceden 
~ )okt11r 8=&Y111ınaıanna hiç bir 
!\ ~t · açlara azıcık .iaha 

~ı.... - \'e fhti--- edildi . 
~~k içbı "MMllD mı, 

~~' fll'Bat kalmaz. 
~ ~ Pa~~lay kolay diizeltilt::bilir 
~ btıııer ak ıaçlan olmalıdır. 
~. ~C:~adnı, kafa tası deri
. ~ dolaymtte bundan 
~-~'flıı ar. 
~ ti" 
~ lttlllpuvandan bir yahut iki 

dtnın ilk göreceği 1ey 

Bu masajdan sonra haftada, yahut 
on gftnde bir nbumsuz bir p.mpuvan 
yapın, faydaamı derhal g1'rccekaini.z. 
Sabuuuz pmpuvandan maksat, içinde 

sabun eleman ve terldplni olmadan ha. 
zırlanm11 p.mpuvan sulandır. 

Sabunsuz pmpuvnn hem besler, hem 
temizler. Bundan batka saçların arasın· 
da sabun izi bırakmaz bu 3ampuvan. 
dan sonn uçlar yumuııcık ve parlak 
olurlar. 

Güzellik doktona 

Gerçi Kanada ovalarında tarihten 
önceye ait bır çok hayvanlarm baka.. 
yası bundan evvel bulunmuştu ama, 
birinci defadır ki buralarda meydana 
bir mastodon çıkanlmaktadrr. 

3 metroluk 
kıvılcım 

1937 aereisi için, Franaız mühen. 
disleri dünyanın en bUyUk elektrik 
makineıinl huırlamıflaTdır. 

Bu makine 1 S metre yUksekliğinde
dir. Bet milyon voltluk elektrik aarfi. 
yatı yapmaktadır. Kıvdcrmlannın uzun
luğu üç metredir. 

Pire tüccarı 
tngiltcrenin Birmingham şerindhe 

vıster R. H. Dar.aston dünyanın en Zengin olmak, yatla gemıek iyi 
acaip bir ticaretini yapmak!a hayatını şey. Fakat bu yüzden, Frar.eız aktri.. 
kazanmaktadır. Bu adam pire, tah. si Licette Limojin ile kocas~ ve on 
ta kurusu, bit V'3 bunlare mümasil yaşındaki oğlunun bqma bir fellket 
böcekleri toplar. Bunları ele geçirdimi gelmi~tir. Bunlar ''Paşa . ismicdeki 
karınlarından yararak mikro:.kop cam. yatlarile açık deniııJere çıkmışlar ve 
ları üstüne tesbit eder ve bütün dünya bir daha avdet etmemişlerdir. 
mütehulıelarile tllbiplerlnt. hullUSf Bu gilJlel ve zeki sahne kadmmı 
tetkikat için eatar. kaybeden Franaızlar pek müteessir-

Mister Darluton tahta kurusu ile _d_i_rı_e_r. ___________ _ 
pire bulmakta zorluk çekmektedir. ZA Y! - Almakta olduğum tekaüt 
(latanbula buyursun') Bu işe evveli. maa§ cüzdanımı, nüfus tezkeremi, berat 
bir merakla bqlaınJB ve sonra da büs.. senedimi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
blltU:ı meelek olarak a.nlmıft,ır. Her fımdan eskilerinin biı'lnnU yoktur. 
sene büyük miktarlarda ihrecat yap. Beyotla s.lmıafaeı ~ lmhniaw~ 
maktadır. ıokak No. 14 Hüseyin oğlu Faiz 

Şimdilik gerek HolandaL. gerekse 
İngiliz li.limleri hayvanı birlikte t ?lkik 

etmektedirler. De.-!de de hangi tara.
fın bcnu müzesine götürüp koyacağı 

karar laştmlacaktır 

Hapishanede canı 
sıkılmıe 

Almanyanm Manhaym. hapishane.. 
sinde oturmaktan canı sıkılmış olan 
bir mahpus belki bir hastahaneye gö. 
türillür de manzarayı deği§tirir ve 
dah:ı rahat bir yatakta yatanm dU. 
ıüncesile ufak tefek maden! efY& yat. 
muıtur. 

Mahpus derhal hUcreainden çıkan. 
larak hastahaneye götUrUlmU,, fakat 
orada uzun mUddet kalamamıştır. 

Midesine yapılatı ameliyattan son. 
ra çok yaşayamıyarak ölmüştür. 

Mahvedilen 
•arvetıer 

Brezilya, fazla kahvesini 1931 ~ 
neslndenberi yakmafa bqlamıştll'. O 
tarlhtenberi de 2,2C50,000 ton ağırlığın. 
da 36 milyon çuval kahve yakmvt bu. 
luııma.ktadır. Htikfunet mahafill bu 
fazla yUk~n kurtulmak için yakmak. 
tan tutun da denize atmağa kadar her 
türlü tahrip şekli kullanmıştır. 

Tnhrip edilen kahveler toptan pi
yasalara satılmı§ olsaydı Brezi!~ 57 
mil10ft İnglll• Hruı (blsim parammla 
317 milyon 500 lira) irat getirecekti. 
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"-ı SofrYavaı kılıcını kınına aoktu. 
Jci 

1 
.~h tekrar oturdu. Karpıında. 

~~lann sözlerinde dura-
ŞC) lllaluyordu. 

'-tiı '9ai1e aldanmıyorclu. Ba üç 
~ ~ ücretli haydut, gerçi 
~ • 'n bir itueti ile bir tabur 
t~ 61.clilnnekten çekinmezlerdi. 
l'-.cla )ine premip ahibiydiler. 
~ haın bu iateli brtıımda 
'~dut etmeden, bir ıaniye 
laç'-r. liİnmeden, üçü birlikte Jn. 
li..,_.nı lmılanna yerleştirdiler. 
Jr....::' _ hiddetlerinden bembeyaz 
t.;~ bir haldeydiler. Fakat aöz 

.,. 1~ duruyorlardı. 
~ ...... titriyerek: 

.... ~8tit, Allaha çok tükür et ki, 
~ • hançerlerimizi kınına 
' .::-bir adamı senin iında. 
~~i!dedi. 
........ 's ""1 8-16 da Pardayan 'bununla '! d or ~e borcumuz bir tane ka. 
't edı. 
~ ._, hir tane kalıyor. 

'1alin: 

"'-a ~er bu aon hayab kendiniz 
'0ı.c:dıim1zı görürsek mem-

l'ltd lız! dedi. 
~- 111~•n batını aalladı. Tuhaf 
~ ~"lllSetne dudaklannda do. 
"- '-f e Uç ıillhtor için hiçbir ma
t.. lllıtJan 1u ıözleri mmldan-

Sladen lstlyecek yalnız kendi 

hayatım kaldıfı aman mutlaka 
itler yoluna ıirmit olacaktır. 

Oçüncü Haminin üç jantiyomu 
çekilmek için mihaade alırlarken 
Parclayan: 

- Möeyöler, bir dakika miila· 
ade ediniz. L6tfen benimle bera. 
her birer kadeh 9arap içer miıiniz 
dedi. 

SentMalin! 
- Kralm ıihhatma oluna hay 

hay! cevabını verdi. 
- Vallahi ıiz iıtedifiniz kimse· 

nin sihhatına içiniz. Ben hepimizin 
ıihhatına içiyorum .• 

Oç arkadq birbirlerine baktık
tan sonra kahkahalarla rüle:-ek 
masanın batına dizildiler. Birkaç 
dakika ıonra, öldürmek için gel. 

mit olduktan adamla birlikte İ!;İ· 
yorlardı. 

Kalabr: 

- Fakat it bitmedi. dedi, timdi 
krala ne diyecetiz. Tabii aradı· 
fmnzı bulamadığımızı aöyliyeme 
yiz. Çünkü onun adamlanndan bi. 
ri, bizi ti bu mn kapııma kadar 
getirdi. 

Monıeri iıe: 

- Yine tabiidir ki kan dökmek 
için gelmit iken möıyö Klemanla 
Bujansi prabı akıttık, diyemeyiz • 
dedi. 

Sent Malin: 
-Ben kralın huyunu çok iyi bi

lirim. Bujanai prabınm çok nefiı 

bir kapıya rastlayacaksınız. Gerisi! masasının batına oturarak, Kate. 
size aiL. rin geldiii zaman bıraktılı yerden 

Kalabr, Montseri, ve Sent Ma- tekrar ite bqladı. 
lin asabi adımlarla ahır kapısına· Birkaç dakika sonra dünyada 
yürüdüler. Birisi bu sırada bu üç bir Katerin dö Mediçi ile bir Han
arkadatı görmüt olsaydı, likayıt rinin, yanına öldürmek için katil
durutlanndan kendilerini muhak- ler götürdüiil bir Jak Klemanm 
kak tanıyamazdı. Avluya ellerinde bulunduğunu tamamile unutmuı
hançerlerile Ye eğik bir halde gir tu. 
diler. Kalabr, genit bir tebe11ümle 
ince ve keskin diılerini gösteriyor. 
Sent Malin sapsarı ve kııılmıt bir 
yüzle arkaıından yürüyor, Sent Ma 
lin de onun arkasından çok sakin 
ve vahtl bir tebessümle ilerliyordu. 

Ruccieri onların ahıra girdikleri 
ni görünce: 

- Artık Jak Kleı:ıan ölmüt de 
mektir. Biri daha! .. Kabahat kim· 
de? .. Anneıi öldükten ıonra oğlu 
da ölmelidir dedi. 

Etrafı bir ıaniye titriyerek din
ledi. Ve sonra genit adımlarla ote. 
le döndü. Daha uyumamıt bulunan 
kraliçe Katerini gördü: 

- Katerin .. Artık müsterih ola
bilirıin. 

Kral öldürülecekse onu herhal
de Jak Kleman öldüremiyecektir. 

Kraliçe titredi: 
- Papası öldürdüler mi?.. de· 

di. 
Ruccieri cevap verdi: 
- Öldürüyorlar! 
Bundan ıonra hemen çatı arası

na gitti. itine bat ladı. Günde an· 
cak iki üç aaat uyuyan bu adam 

• • • • . . . ' • 
• • • • • ' • 

Sent Malin, Kalabr ve Mont.eri 
ahırı ıüratle geçerek avluya çıktı· 
lar. Sokaktan gördükleri ıtık, cam. 
1ı kapıdan, avludan da görünüyor· 
du. Merdiveni çıkmaya batladılar. 
Yavaı yavaf camlı kapının önüne 
geldiler. 

Kalabr, kapıyı uıulca açmaya. 
çalııtı. Fakat kapı içeriden ıürme· 
lenmitti. Üçü de birbirinin fikrini 
almaya bile lüzum ıörmediler. Ka. 
labr bir yumrukta camı parçaladı . 
Kolunu içeriye sokarak kapının 
ıürmeıini çekti. Kapı açıldı. 

Üçü de hançerlerini çekmifler
di. Hemen odaya daldılar. Bu hare 
ket tasavvur edilemiyecek kadar 
kııa bir zaman iç.inde geçti. 

içeriden bir ıa: 
- lıte, yeni uıul bir ıirit !. diye 

bağU'dı. 
Oç ıilihtor birdenbire durarakı 
- Möıyö dö Pardayan ! dediler. 
Ş5va)ye: 

- Ne o!. Çıldırdınız mı, Yolcaa 
benden içecek bir ,eymi istemeye 



Çeliı~ '{ür~k~in 

şergüzeştleri 
HariJiulade Jieyecanlı sinema 

romanı. 

Cumartesi günü bathyor. 

• • 

Müsabaka~a 
··ddeb Cenp g6nderme J1J\l 

tos 15 de bitiyor. 
Acele ediniz! 

Istanbul ll.~J~diyes~ Il8nları : 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Üsküdar vapur iskelesi 

yanında denizden dolma yer teslim tarihinden itibaren 938 senesi 
mayısı sonuna kadar kiraya veri:lnek üzere pazarlığa konulmuıtur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 45 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektuhile beraber 5 ağustos 
936 .car.samba !:Ünü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır • 

Taksimde PANORAMA 
6 Ağustos 1936 Perşembe günü 

. <4177) (B} 

SÜNNET DÜÖÜNÜ 
HERGÜN BAHÇEYE MURACAAT Telefon 4106

6 

Kifo Adet Muhammen B. muvakkat te- ~~~~ K 1 R B A L O S U ~----~ 
t Ağustos Cumartesi gUnii akşamı B U Y U K O E R E 1) ~ Filizi yağlı boya 55 kuruş 

minatı 

12 lira 50 kuruş 150 
35 T eolin filizi boya 190 ,, 50 " 

225 İzmir çiğtenesi 400X26X4boyunda 170 k. 32 ,, 50 ,, 
140 Demir ayak 100 ,, • • Beyaz Gece 

En ~ık beyaz elbise giyinen bayana bir kat elblaeIJk kumq verilecektir (Sabaha kadar muhtelit eğlenceler ve va.rYete-·> ~ 
lbtar: ~f'n ba.tt.a bUytlk fedakArlıldarla haDl'lanaıı ve havanın muhalefeti dolayaılle yapılamıyan bu bUyilk bıılo ~ .,ır ~ 

Beyaz Parkta 
200 Halka demiri 9 ,, 

2500 Civata 3 ,, 18 ,, 
200 köıe bent 1 O ,, ma.ra1ar llAve.lle fevkalAde zarafet IU°U'dooektlr. Konıumaayon yalnız 45 kuruttur 

' 5 
5 

Perçin çivisi 40 ,, 
Macun 40 ,, 

1 teneke gaz 370 ,, Kimyager 
Umumi bahçeler için yukarda cinsleri ve miktarları yazılı olan 

malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmUJtur. Nümuneleri Balat 
atölyesinde ıartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 
kanu'nUn tayin ettiği vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat te -
minat makbuz veya mektubile beraber 5 ağustos 936 çarşamba günü 
sa.at 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (4180) (B) 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlill 100 kuruştur. Bil· 
umum ta.hlilat. Eminönil Eml!k ve 

Eytam Bankası karşısında tzzet 
Bey Hanı. 

Harbiyede BEL VÜ Bahçesıııde 
Her günkü programa ilaveterı 
Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ------------------------ ı--- Soydan 

Dün ve Yarın ne~riyatı Sünnetçi Ahmet ZEYBEK RevilsU yapı!acıı1' 11' 
H i p n o t i z m a Meşhur Sünnetçi başı Haleplinin 

C:--'-.1~ 

torunu IŞIKLI Şimdiye kadar bizde ilmi mabiyet!e mütalea edilmemit 
çok meraklı bir bahistir. Hele ruhi meselelerdeki derin ihtisası 
dünyaca tanmmıı olan büyük profesör Dr. P. Jane'nin meıbur 
eseri muhterem Cemil Sena tarafından tam bir itina ile tercüme 
ve nefrolunmuıtur. Bu. memleket liesal>ma büyük pir kazanç 
olup üstadı bu tercüme.inden dolayı Jıuaatan te}jrik ederiz. 

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

REKLAMLA~I 

Fiyatı 100 kurut· 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan UclYlz ve taksn~oe ~ 

V.XKlT kütiiphan~sl - lstanbul - ~n1iara ct:idtlai 

Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No. 30 
(Cafalo~lu Eczanesi yanmda) 

Salı günleri meccanendir-
NECiP ERSE~ 

Galata · Sesli Han 
ı------...... .-...------------:: 

geldiniz Çıldırdıruzsa sizi pence
reden fırlatır atarım. Yok içki iç
miye geldinizıe obırun da fU Bu
jansı damacanasını açmam için 
vardım ediniz dedi. 

Montseri ile Kalabr ve Sent Ma. 
lin gözleri yuvalarından f ırlamıı 
bir halde duruyorlardı. Bir masa
nın etrafına otunnuı olan Parda
yanla Dük D' Angulem ve baıka bi
risi kendilerine bakıyorlardı. 
'.Ayağa bile kalkmamıılardı. Y aln~z 
Pardayan arkası kapıya doğru otur 
duğu için batını geriye çevirmiıti. 

Kral Hanrinin üç sadık jantiyo
mu karşılarında Şövalye dö Parda
yanı, sollarında Dük Dangulemi, 
ıağlarında bir demir karyola ile 
ileride, masanın öbür ucunda bir 
üçüncü §ahsı gördüler. Ve gözleri
ni hemen ona diktiler. 

ilk §aşkınlık geçtikten sonra Se· 
lim verdiler, fakat hançerleri elle. 
rindeydi. 

Sent Malin: 

- Mösyö dö Pardayan, bizi af
f e ·liniz. Bulunduğunuz yere biraz 
ka '.laca girdik, fakat emin olunuz 
ki burada sizinle karııla§acağımızı 
ummıyorduk .. Yalnız şu karşıda 

duran mösyö, kimi aramakta oldu
ğumuzu size haber verebilir .. dedi 

Bu şekilde kendine hitap olunan 
papas: 

- Kimi arıyorsunuz? diye sor-
41u: 

Halbuki bu sırada Pardayan 

Dük Danguleme kılıcını çekmeğa 
hazır olmasını gizlice İ§8.ret etmit• 
ti. 

Monseri: 
- Jak Kleman isminde, lirala 

suikast yapmak istemekle itham 
olunan bir papas arıyoruz! .. ceva. 
hını verdi.. 

Papas soğuk kanlılrkla gülümsi .. 
yerek: 

- Ondan ne istiyorsunuz? dedi. 
Kalabr: 

- Evet, fU üç hançerle ona üç 
§ey öğretmek istiyoruz: Biri baba, 
biri oğul, öbürü de Ruhülkudüs. 
tür. Tabii ruhani bir kimse ile uğ. 
raştığımız zaman, hürmete borçlu 
olduğumuzu da unutmayız .. sözle. 
rini söyledi. 

Bu anda şu üç arkadaşın yüzü, 
vahıi bir ifade almııtı. Keşiş aya
ğa kalktı ve sakin bir hal ile: 

- Jak Kleman benim! dedi. 
Her üçü bir daha selam verdiler. 

Sent Malin Şövalyeye doğru döne. 
rek: 

- Mösyö dö Pardayan, kral, 
sadık mısınız? dedi. 

Pardayan: 

- Vallahi mösyö, şu söylediği. 

niz şey zamana göre değişir. Bu 
gün sadıktı:ı:. Ona Katedrale ka· 
dar arkadaşlık ederek şeref bul
dum. Eğer ben olmasaydım belk: 
kendilerine bir felaket erişirdi .. Oy 
le değil mi mösyö Kleman? .• Kar· 
9ıhğını verdi. 

' - . 

Tclefon. 22566 

Papas soğuk kanlılıkla: 
- Çok doğru! dedi. 

Oç silihŞQr hayretle bakııtılar. 
Prdayan devam etti: 
- Krala geçen gece de sadık

tnn. Çünkü onun bugün öldürülme. 
mesini temin ettim. Doğrumu mös
yö? 

Keıi!: 
- Doğru! ceval>ını verdi. 
Kalabr, Monseri ve Sent Malin, 

hep birden: 
- Ya şimdi? diye sordular. 
-Şimdi mi? 
Kalabr homurdandı: 

- Evet, bize fU papası öldüre
rek kralımızı kurtarmak müsaade
sini verecek misiniz? Mösyö, haber 
veriniz, krala sadık mısınız Sadık 
iseniz bizi hareketlerimizde ser
best bırakınız. Değilseniz, kralın 
bir düşmanı sayarak derhal size 
hücum edeceğiz!.. 

Şövalye gayet sakin bir tavırla: 
- Nasihata ihtiyacnn yok! Dün 

kralı bir f elB.ketten kurtarmak iste
dim. Bugün de onu bir cinayet işle
mekten alakoymak istiyorum. Mös
yöler, ben sağ oldukça benim misa. 
firim olan Jak Klemanın bir kıh· 
n"\ bile dokunamıyacaksınız !.. de· 
di. 

Pardayan ile Şarl, hemen kılıç
larını çekerek ayağa kalktılar. 

Üç silahşor hemen müdafaa va
ziyeti aldı. Kılıçlar çatıtacağı za-

man Sent Malin: 
- Mösyöler, bir dakika 1J1ii5••· 

de ediniz! dedi. 
1 rı• Pardayanla Dangulem kılıç • 

nın uçlarım aıağıya indirdiler· 
- Şövalye, size şunu haber "" 

relim ki biz gürültü çıkaracai1ı· .. 
Şehrin içi mösyö dö Kriyonun de;· 
riye kollarile doludur. GaliP . ' 
gelseniz mağlup da olsanız h•Ç 
şüphe yok ki yakalanacak••.~'; 
Bunun sonu ise asılmaktır. J)ilf 

nünüz ... Henüz vakit vardır. 
Pardayan: 
- Evet, söyledikleriniz çok dol• 

dur! dedi. 
ıı•· - Oh, oh!.. Hele aklınız bat• · 

za geliyor. 
- Evet, güneş doğarken Ş•rtı; 

dan çıkacağım. Tevkif olunDla1't• 
••• pek korkmam. Beni zorıaıııaı ··I· 

nız sizi öldürmek de isteıııeı11• 0
., 

dürecek olsam hile bunu, inan
1111 

g
.,,..,. 

ki, çok acınarak yapmı§ olaca 
Kalabr: . ' 

D k . • b. . k . 'ıı bt:I - eme ııı ıtırme ıçı 

izin veriyorsunuz? diye bağırdı· r• 
-Asli.! .. Yalnız size, ban• k• tı 

f I borçlu bulunduğunuz iki h•Y~.:1 
b'rı•· hatırlatıyorum. Bunlardan .'tflcll 

başka bir zamana bırakarak f1 
1• 

mösyö Klemanınkini bağışlaın•"ıJ· 
zı istiyorum. Bu da şükran botC ıf 

.. d .k. . . t -•·"' nuzun uç e ı ısını ama••· 
olacaktır mösyöler... 1"" 

Pardayan bunları söylerken 



,iJRAREN6iZ TAYl'ARE· 
Haydudun 
itirafları 

0-
2:1ale etti: 

- Bütün bunları biliyorum .• 
Mahkeme reisi derhal Akbar Fikrinizi açıkça söyleyiniz, ben 

Firozun yamna girdi. Muhake• öyle uzun sözlerden hoşlanmam. 
menin tarzı cereyanı hakkında - Olabilir, fakat beni dinle
ı;ab!rsızlıkla malümat bekliyen meğe m;cbursunuz !.. 
§ef mah~eme reisini hemen kabul İhtiyarın bu sözleri . ü.ıerine 
etti ~· Akbar Firoz derhal ayağa fırla• 

Yeşil sarıkll ihtiyar hakinı şe- ~' ihtiyarın karşısına geçerek ha·; 

f!_n iltifatına ehemmiyet vermiye- gırdı: . . 
rek oturdu. Akbar Firoz hakimin - Bana bu şekılde ?ıtap ct
~aziyetinde bir değişiklik olduğu me~ ha~kım san~ ki.m ve~di .. Ey 
ı;ıu hissediyor, fakat bir türlü bu• cahıl, dunyada hiç kımsenın bana 
nun sebebini anlayamıyordu. Ni• emir veremiyeceğini bilmiyor · • 
hayet fazla dayanamadı ve soı- musun?.: Koca İngiliz impa.ra· 
du: torluğuna ve onun müsellah kuv 

- İnşallah iyi haberler getirdi vetlerine boyun eğmiyen Akbar 
ru.. Firozu sen mi tehdit edeceksin?, 

Yeşil sanklı adam bir müddet Esasen sana itimadım yoktu, fa
§efin yüzüne baktıktan sonra, kat son defa olarak bir defa daha 
ba§ını salladı ve şu suretle söze seni tecrübe etmek istedim .. Şim 
batladı: d~ olup bitenleri anladım .. Gidebi 

- Şimdiye . kadar bana tevdi lirsiniz! .. Bundan sonra size ihti 
ettiğiniz bütün vazifeleri, harfiy" yacxm olmıyacaktxr !,, 
yen ifa cttiğinıi bilirsiniz. Büyük Akbar Firoz hiddetli adımlar
bir haksızlığa maruz kaldığınıza la odasında dolaşıyor ve ihtiya• 
kani olduğum için bu haksızlığın nn dxşanya çıkmasını bekliyor
tamiri hususunda size yardım et du. Halbuki ihtiyar yerinden bile 
mek üzere körü körüne bütün e- kımıldanmıyor ve büyük bir so• 
mirlerinizi yerine getiririm, size ğuk kanlılıkla sakalını okşuyor
karşı daima sadakat gösterdim. du. Hakimin· bu vaziyetini g~rün 

Ağlanıak 

Akbar Firoz ihtiyarın sözünü ce Akbar Firoz bir evvelki emri· 
keserek dedi ki: ni tekrar etti. 

Ağlamak çok fena bir şeydir. Ufacık çocuklar ağlarken 

değil gülerlerken güzeldirler. Çocukların ağlamasını bir çok 
yerlerde ayıp sayarlar ve ağlayan çocukları hiç de ıevmezler. Bu 

- Azizim, bu lüzumsuz mu· Yeşil sariktı, ihtiyar daha fazla 
resmi küçük kardeşlerinize gösteriniz ve onlara deyirliz ki 

kaddemenin manasını anlamıyo• tahammül ed,emedi ve ayağa kal• 
ru.m. Arkadaşlarımız arasında en karak yükselt sesle şefin yüzüne 

işte bu gördüğün ağlayan çocuğun yüzüne çok ağladıgx için ar .. 
tık kimse bakmaz ve onunla oynamaz olmuştur. Sakın sen de ağ. 
lama .. Ağlama ayıptır. 

ziyade size itimat ettiğimi her bağırdı. . v. • - ~ ,_, ,._. - ,_, .... - - ~ -
zaman söylemişim, şimdi de tek - Biraz evvel bu odaya girer- ~ •. w.n degıl, aldatarak kendıne 
rar ederim .. Hatta, daha dün sa· ken büyük bir vicdan azabı içeri• bagladığın zavallı arkadaşların• 
bah bile mahkeme reisliğini size sinde idim.. Size karşı körü ko.. dır .. Fakat bundan sonra onlar· 
tevdi etmekle hakkınızda ne de- rüne bir itimat beslemekle bü- C" "'ana filet olamryac:aklardır, 
rece büyük bir itimat beslediği• yül~ bir hata işlediğimi öğren• Çün~~ hakikati onlara da söyli• 
mi filen isbat etmedinı mi? miştim, Fakat gene inanmak is• yecegun ... 

- Bütün bunlar doğru olabİ" temiyordum ... Halbuki iki dakika İhtiyann bu tehdidi Akbar Fi-
lir. evvel sarfettiğiniz sözler hakkı- roz lizerfae ani tesirini gösterdi. 

- O halde biraz evvel söyledi nızda verilen maliimatın doğru D~h~ biraz evvel ihtiyarı ölümle 
ğinlz sözlerin manası ne idi? Sa· olduğunu isbat ettiler .. Bu daki· t=-1dıt eden canavar birdenbire 
hırsızlıkla bahkemenin neticesi.9 kadan itibaren aramızda hiçbir yumuşadı ve elini ihtiyann omu· 
ni öğrenmek istediğimi bildiği" bağ kalmadığını beyan ederim.. zuna koyarak: 
niz halde, niçin birdenbire garip Hatta bir ayağı mezarda olan ak - Dostum beni affet! dedi ..• 
bir vaziyet takmıyorsunuz. s~kallı bir ihtiyar sırf ihtirasları- Sabırsızlıkla seni beklediğim bir 

- Müsaade ederseniz her şc- m tatmiin için cinayetler yapan, arıda söylediğin sözler aklımı 
yi anlatacağım .. Biraz evvelki masum adamların kanına giren oynattı .. En yakın dostumun, en 
sözlerimi manasız bulduğunuzu bir canavarla teşriki mesai ede- itimat ettiğim arkadaşımın ağ• 

miz yeminleri unuttunuz mu? 
Milletimin refah ve saadetini 

temin için her şeyimi feda ederek 
bütün varlığımı intikammuzm 
teminine tahsis ettiğimi unuttu
nuz mu? .. 

Uzun seneler süren bir müca• 
deleden sonra intikamımızı almalC 
üzere bulunduğumuz bir dakika 
de; benden nasıl aynlabilirsiniz. 

Bu sözleri söylerken Akbar 
Firoz ihtiyarın ayaklarına kapan 
mış ağlıyordu. 

ihtiyar adam şefini kaldrrdı ve 
derin bir süküttan sonra tekrar 
söze başladı: 

- Size bir sual 
söylediniz, halbuki şimdiye ka• mcz .. .,, zından işittiğim bu sözler karşı- Vereceğiniz cevaba 

soracağrm.ı 

göre kat1 
dar manasız söz söylediğim vaki Akbı:r Firoz elini belindeki sında kendimi kaybettinı. Tekrar kararımı vereceğim .. 
değildir .. Her şeyden evvel yaşım r -:nçere götürerek ihtiyara doğ· affınızı rica ederim. - Sorunuz, sorunuz. Ne sorar 
ve tecrübem manasız hareketlere ru iki adım attı ve tehditkar bir - Aramızda hiç bir bağ kal• sanız cevap vereceğim. 
mani olmaktadır. Bundan başka sesle bağırdı: madığını biraz evvel söylediğimi - Mahkemede müddeiumumf 
birkaç saat zarfında .fikir ve ka• - Sözünü geri al, yoksa şimdi zannediyorum!.. hurr1adığınrz iddanarneyi oku• 
naat dcği§tiren adamlardan olma seni gebertirim .. ,, - Siz bunu yapamazsınız. C" Maznunlara 24 saat mühlet 
drğmu ve herhangi bir mesele ihtiyar başını sa11ayarak gür ÇUnJcü senelerdenberi devam e• verdik. Bu müddetiin hitamında 

JJakkrnda kanaat getirdikten son dü ve cevap ver<#: den bir teşriki .mesai ile mukad• mahkeme tekrar toplanacak ve 
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......._ __,~8iR DAHADA 
··~ 7Çllt~MA'{ız .. 

Uç yaramaz kedinin yaptıklan büyük büyük kabahatler 

yUzUnden Cici bayanın biltiln iaranna rağmen babası hiddetle 

bu Uç yaramaz: kediyi hayvanlan toplıyan ve öldüren cemiyete 

vermeğe karar vermi§ti. ' • 

- ._ 

Tam bu sırada Cici bayan göründü. İmdatlanna geliyor
du. Hepsi sevinçle Cici bayanın kucağına atladılar. Buradan 
~ka emin bir yer göremiyorlardı. 

Cici bayan kedileri kucağına aldıktan sonra ko,arak 
merdivenleri çıktı ve tavan arasında sandıkların arkasında 

Kediler ne yapacağız? diye melfil meHU dUşUnUrJerkcn gizli bir yere sindi. 
hiddetli bayın telefon etmesinden beş dakia sonra kapı çalın

dı ve içeriye elinde kafesli bir demir kutu olduğu halde bir 

adam girdi. Bu adam kedileri to_plama cemiyetinin memurların• 

dandı. 

Kediler vaziyeti sezince bütün kuvvetleriyle kaçmağa 

başladrlar. Fakat nereye kaçabileceklerdi ? 

Boncuk : 
Duydunuz mu? hiddetli bay Cici bayanı nasıl çağırıyor dedi. 

Kulak verdiler hakikaten hiddetli bayın sesi duyuluyotd\14 

Pamuk : 
- Hiç gürültü etmeden sessizce oturmalıyız. Diye ı5ylen<lı. 
Cici bayan bütün çağırmalara rağmen hiç ses vermiyordu. 

1 
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L Hi1iyor musunuz l J 

tımuştır. 

Amerikada cins 
köpek taşımak 

kadınlar için 
bir nevi asalet 
telnkki •ediliyor. 

* * * 

Brezilya hilkU.mc.ti ıtarafından 
neşredilen re mi ·bir atatiati· 
ğe göre, fazla ~kahve adhlak tf" 

aen memleket Holandadır; 'Ayni 
.statistiğe göre Holandalılar adaıp 
baştna~.sene ~de 7 -kilq 200 ~ram. 
D.animaıkalılar.;5 lôlo ·7_o_o _gı:aıp, 
1sveçliler .S kilo 4,QO gram, 
'B,e 1 çTJc _a b l a r :dört ki• 
io· ~00 . gı:am,. .şi~ Amctilrahlar 

-4--:kilo 200 ·gram, Fransizlar 2 ki" 
1o 800 ,gram, 1t!llyan1ada iııgi· 
lizlcr ise _ bir \kilodan ·ckSik kahve 

. ismekte'ditl~t. 

-·~ . "* {{ 

~1}.ı 

.Kanadalı bir 
mühendis üç bu 
çuk saat zarfın 

da yedi odalı 

üyük bir ev ya 
•. maya muvaffak 

"--·. --·· . _ ... . tar ev,, tesmiye 
edilen bu binanın potrelleri, be 
tondan arka ve tahta kısımları 
evvelce hazırlanmı§ ve bütün bun 
lar ikmal edildikten sonra yan 
yana getirilmek suretile 3112 sa· 
aı zarfında ev kurulmuştur. 

..... 

Bu da size bir eğlence: 

! 
Hintiıtanm 1en 
korkun5 hayva" 
ru :yılandır. Res 

:gôrç, :Yılanlar bir 
mi statistiklere 

sene. --~·noa Hindistanda !207 
ki§iyi -öldürm-UŞl«für. ·Halbuki 

~yni .müddet :zarfında k.lplanlar 
'anta1< 33. sırtlanlar ıs, aiğe~ -vah 

§i b~yvanlar iae_8'4 .ki§~ ôlcllirrnü§ 
lcrdir. 

Buna _rağmen Hintliler )'ılana 

karşı fazla muhabbet beslemek
tedirler. Yılan oynatanların usta• 

lan hep Hintli olduğu ·gibi, yılan 
besliyen birçok Hintlil.er varıdır. 

~ 

-~· ··'· 

il.:'· . "'ı 

~ }} 
Örümceğin ay-
ni zamanda can 
h barometre va 
:zifesi gördüğünü 

bilir misiniz?. 

Filhakika biraz dikkat ederseniz, 

,.. 
Sovyetler .tay
yareciliğe -bü-· 
·yük ehemmiyet 

erlyor1ar. Her 
ne binlerce 

pııo • .Jl.t. ı..ı.i:aşntçü y.eti§tinnek i• 
çin. Sovıft!t cumhuriyetlerinin bir 
_çok lqsrmlannda miitcaddit mek
tepler:' .açılmıştır. P.arn}ütçü yeti§ 
'tirmek için M.oskovada muazzam 
ve yliksik .bir .kule y:~ilmışnr ... 
'Talebeler bu kulenin tepmne çr
karak paraşütle =atlama ·tecri.ibcle 
ri yapmaktadırlar. .. .. ~ 

Napolyon Bona 
pqrt hakkında 

"i:ndiye kadar 
c:.zrlan kitaplann 
yekunu 40 bine 

baliğ oım ıştur. Şu halde Napol• 
yonun ·öldüğü tarihten beri va• 
sati olarak Napolyon hakkında 

hcrgün bir eser neşredilmiştir. -Corç Keut adın 

yağmurlu havada örümceklerin da bir Amerikah {;( {! 
~ . • "Temiz bir si· çok yavaş, adeta istemiyerek ça· çıngıraklı yılan 

~
tılı.1? nek bir" milyon lışbklanm görür.ıünü•. Buna mu "inden konmv.e 

, ~~ adet mikrop taşı kabil örümceklerin büyük bir fa• yap?1ak ve sat-

, ~ yabil_ir. ~~na mu aliyet~~ a·~-~u~aya başladıkla· ~ ... __ u.ıe bir sene zarfında 
• kabıl pıslıkte ya _ rını gordugunuz zaman hava mu rr.ilyoner olmuştur. Çıngırakh 

şayan veyahut herhangi bir pis· hakkak açacaktır. yılan etinin konservesi çok tez
lik üzerine konan bir sinek tam Eski zamanlarda örümcek ba• zetli olduğu ve bazı hastalıkları 
8 milyon adet mikrop taşıyabilir. rometre vazifesi görürdü. tedavi ettiği iddia ediliyor. 
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ŞEN FIKRALAR 1 Küçük Hikaye { 

<t 
Anne - Oğlum, 

~ 
sen ne zaman 
söz dinlemeği 

. ' öğreneceksın ... 
Bütün söyledik 

Jcrim llır kulağından giriyor, 
diğerinden çıkıyor .. 

Çocuk - Anneciğim, kabahat 
bende değil ki... Bir tek kulağım 
.olsa idi bütün söylediklerin zih· 
11imde kahrdr. 

•• 

• 

ışsizin biri tabe 
• ıasında "Şeytan 

ve Melek tokan ·• ~~\ tn .... ya«h dük 
• kana girdi ve kar 

~ısına çuı:an erkek yapılı, sert 
bakışlı kadına müracaat ederek: 

- işsizim, bir parça ekmek ve 
rir misiniz? diye yalvardı. 

Sert bakışlı kadın yüzünü bir 
kat daha ekşiterek bağırdı: 

- Haydi bakayım, çek araba• 
nı, yoksa şimdi tekmeyi yersin .. 

Beş dakika sonra, işsizin tek
rar lokantaya girdiğini görünce, 
ködın hemen yerinden fırladı ve: 

- Sen gene mi geldin, diyerek 
%avallının üzerine yürüdü. 

işsiz, büyük bir soğuk kanlı• 

lıkla ceva,p verdi: 

- Kızmayın bayanım, b'.l se
fer sizi raahtsız edecek değilim .• 
.Sizden cevabımı aldım, bu sefer 
de diğer ortağınıza müracaat et· 
rnek istiyorum, lfıtfen bayan 
.Meleği çağırır mısınız? 

4• 
Kırk beş yaşla• 

rında çirkin bir 
kadın bir mü· 
~.seseye girerek, li direktörü gör• 

mı. • • • .• .,..nı söyledi. 
Direktörün kapısında bekli• 

yen kapıcı: 

- Müsaade buyurun, haber 
-verelim dedi ve patronun odası· 
na girerek haber verdi: 

- Bir bayan gelmiş, sizi göı-9 
ınek istiyor. 

Direktör, derhal sordu: 
- Genç ve güzelce bir kadın• 

mıdır? 

- Evet bayım, genç ve güzel
Öir . 

- Gelsin bakayım. 
Kadını savdıktan sonra, direk• 

tör kapıcıyı çağırdı ve hiddetle 

sordu: 
- Niçin bu kadının genç ve 

güzel olduğunu söyledin .. Sen 
ömründe hiç gilzel kadın görme 

din mi? 
Patronunun son derece hid• 

c!etlendiğini gören garson, kaba• 
hatini hafifletmek için şu izahatı 
verdi: 

- Affedersiniz bayım.. Sizi 
a!dntmak için yalan söylemedim. 
Ancak gelen bayanı tanımadığım 
için, belki zevcenizdir. ne olur 
r.c olmaz diyerek genç ve güzel 
olduğunu söyledim .. Halbuki zev 
cc.niz olmadığından emin olsay" 
dım, ihtiyar ve yüzüne bakılmı
yacak kadar çirkin olduğunu 

derhal söylerdim. 
- Defol karşımdan aptal, bu· 

rnya gelen kadın benim karımdı! 

Hafif e•hiseter 

Cenubi Yugoslavya k:ıdınları
nın elbiseleri asgari 15 kilodur. 
Bazı yerlerde 30 kilo sikletinde 
elbise taşıyan köylü kadınlarına 
da tesadüf edilmektedir. İ§in 
garibi köylü kadınları çalıştıkla· 
n zaman bi\e_ bu ağır yükü taşı"' 
maktadırlar. 

Yılan ve :k ıirpi 
Bir gün bir dikenli ki~pi l:en• 

disine rahat bir ev arıyordu. işte 

böyle gezerken sıcak bir kovukta 
yaşıyan bir yılan ailesine rastgel 

di ve onlara lıu rahat ve muhafa 
.zalı yerde~ kendisinin de istifade 

etmesi .için müsaade edip etmiye

ceklerini sordu., yılanlar bunu 

arzu etmemekle beraber kayıdsız 
davrandılar ve bunun üzerine 

kirpi de onların kovuğuna girdi. 
Fakat çok geçmeden kirpinin 

dikenlerinin kendi ince ve parlak 

derilerine battığını ve çizdiğini 

gördüler; bunun iizcrine kirpiye: 

- Kirpi .kardeş siz bizim mağa• 
r«mızdan artık çıkınız, çünkü di• 
kenleriniz bizi çok incitiyor, dedi 
Ier. Fakat kirpi kaba kaba güldü 

ve onlara "Ooo hayir ben kovu 
gu pek rahat buluyorum. Eğer 

size öyle gelmiyorsa gidebilirsi-

niz,. dedi ve yılanlar çok geç ola" 
rak anladılar ki tehlikeli bir ya· 
l:;rıncıy.ı dışarıda bırakmak içeri 
soktuktan sonra çıkarmaya zorla 
maktan daha kolaydır. 

{ • Oyunıarımız j 

K O lf2> ır D 'lt © '11 lYI liil lYI 
Bu oyunu yapmak için sadece 

bir kutu gibrit lazımdır. Kutu· 

dan sekiz veyahut on kibrit ç:ka· 

rarak bunlan yanyana koyun ve 

arkadaşlarınıza kibritlere dokun

madan ve altlarına bir şey koy· 
madan masadan kaldırmalarını 

söyleyin. 

Bunu hiç kimse yapamıyacak
tır. O zaman nasıl yapı1acağmı 

kendilerine gösterin: 

Kibrit kutusunun içini çıkara
rak kapağı dudaklarınızın arası· 

na koyacak ve kapağın öteki ucu· 
r.u kibritlere yaklaştırarak derin 

bir soluk alacaksınız; kapak bü' 
tün kibritleri çekerek masadan 
kaldıracaktır. Kibritleri bu halde 
belki uzun zaman tutamıyacaksı 

mz fakat herhalde onlara dokun· 
madan masadan .kaldırmış olursu 

nuz. 

::;ıper~ saikall 
aAaçlar 

.s 

Amerikalılar ağaçlan şimşek

ten korumak için kıymetli ağaç" 
lara siperi saika takmaktadırlar. 
ilk tecrübeler çok iyi netice ver
diklerinden. bu usul Amerikanın 
her tarafında ta tbika başlnnmış· 

tır. 

Bilmecemiz 

Yukarıda ıı.ltı yüzsüz bag 
görüyorsunuz. Aşağıdaki yüzler 
den hangileri hangi başlara ait. 
tir. Bunu doğru bulanlardan bi. 
rinciye 3 lira, ikinciye bir cüz
dan, üçüncüye bir dolına kalem 
ayrıca iki yüz kişiye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

Hal cevaplan zarfın üzerine 
Ankara caddesinde HABER 
gazetesi bilmece memurluğuna • 
İstanbul _ adresi yazılarak gön. 
derilmelidir. 

B\\mece 
~u'Ç)o~unu 
~ ~<--'- ___ _,,..,_c::'!lı._ 
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l<ernutay bugOnkO fevkalade toplantısında 376 
reyle yeni BoQazlar mukavelesini kabul etti 

Dış Bakanı iki ve Baş Bakan 
bir nutuk söyJediler 

l 20 Mebus söz alarak Mukavelename tasdik olundu 
llhkimat için fevkalAde tahsisat kabul edildi 

800uet sefiri Sovyeilerin de mukaveleyi tasdik ettiklerini bildirdi D11J 
Bakanımız Ingilteı,e hakkında cemilekar sözler söyledi 

Yunanistan da gayri askeri adalarını 
tahkim edebilecek 

, llecn.İrıb Tevfik Rüştü Aras ltalya sefirile konuştuklarını anlattı 
"-t İlcid Ugünkü fevkalade toptan- .. t dikleri alika b canla .. azi ===========================================-
~ ~~~~P&;~,~";:,:.~ ::.=-:uhe:.:.:y:.: lspanyol ası·ıerı· -
~ .lltclitiıı u ~ü~eakip yirmi kadar taflil!t arz etmekliiime lüzum bır bırak-

' ~leıııiıı hiıııyatrru ifade eden mıyor · 

~~~~·~-~·mebus- .... ~==·k::i~::''!:~:~·~~:;~~ ne ya rd 1 nı a g ·ı den 
~ yedi lcifilik bır heyetin proje ıuretleri ve cerek konf eranı ne • 

...... ı a, lncsnu ve İstanbul ticeıinde imza edilen ve buıün yübek 

~ ~tt- .,..,.,... c .......... •••viM .. ı•- ...... 1 ..... " ltei••lar anılsa. lta/Jyan ~rıı· nasıl ~ '- bir b ~- veleaamt1i.ncleıa ldrer ft8IM <-düôdıen 
~~ ~~:; Atatilrke Mediain biri yükaek mecliıinizin çok aaycı de • 

ı, ~ •nnck üzere.aeçilme- ier uaaının ellerinde bulunmaktadır. 

~ElblJ I brraJnJmııtır. Cumuriyet hükiUnetinin tatmaz bir düşüp · ~ m ? 
L edilen uıııı ve kararla takip ettifi ıiyaHtin ve pa,rça an 

JL. :an u n 1 ar bu meselede ibraz ettiği faaliyetin va - ' ~ l . 
'tL. '""'t Qıiıhll lir . rılan bu neticeıi hakkında aarib fikir e-
~~·3037 lf alık bır tabıiaat kabul dinmiı ve mukaveleyi ayn ayn gönnüt 

~ta o. lu kanunla verilen ve tetkik etmiı bulunuyoraunıu. 
' ~veten fevkalade men Aynca mutat uıulilmüz daireıinde &!'illt -~n ilitik cedvel mu- tetkik için tetkil buyurduğunıu muhte

~ fa.~tçeıe . aa kara ve askeri lit büyük encümenin raporu da timdi 
" .~ rın.de yeniden açılacak okunacaktrr. 

\\ f~~~t kaydedilmiştir . Eıbabı mucibe IAyihaaı bofular mu
~-lo~ taı._._•Stndir. Ve 25780000 kaveleıini iyi bulAaa etmittir. Bu iti • 
' 7 ll)llz~t verilmeli hakkın- barla mukavelenamenin tafıilitma el • • 2a.' : -ııuna ek layihaaıdır. ritmekten ihtiraz ederek belli baflı hu-

.. --.o ~ ıuıiyetleri üzerinde durmakla iktifa ede-
S n.ı_ - kanunu ile' ceğim. Ancak daha evvel boğazlar me-

llı;,_"'111 ~ ... :. n ınci maddesi 
~ tal.... Gaer;-'Yon liradan 4 ıenede aeleai hakkında Montrö konferanıına 
~ , .. ~ Olb .. ~Psu mühimmat ima- varan aon teıebbilailmüziln menıei hak-
.. ,.. ı.ı. --..ı L kında kıaaca malmat rutemek iıterim.Bli 
\ ."'llll tM:.. ıe11;iz milyon hra 
''lılt.~.1937~tı bir milyon sekiz yük §efimiz Atatürk, Lozan boğazlar mu-
'-;~ 4 ""~b39 ae. neleri tediyatı kavelenameıinin tadilinin ergeç bir za
~ _._.,._ "q in 1 ruret olduğunu her vakit ihtar ederdi. 

~. ~ ta..h~ ttıııiı . •ra olmak üzere Memleketimizin müdaf1111 için hilk1l-
..:,~ 1ı....:"'lltt..ı edilıniıtir. k 
\.ıt~ ~ ~g80 .~Utevellid ilci milyon metle yapılan aı erl müzakerelerde ge-
~ " ltıı -Yılr ka neJ kurmay batkanımı.ı Marepl Çak -S Ol' tJik ttdi nunun birinci mak bopzlarda cayrl asker! halin mab-
\ ._L.,... ?,s lrli1 Ye ıniktan olarak zurlannı daima ileri •ilnnilttUr. 

~ ~ Yon liralık had da-
ere top tnpterenin aabık baıvekili M&ya 

ı.. '1ın-- -,. ve teferruatiyJe 
~ L,._ ~ Mac Donald tarafından tahdidi tealihat 

tt.. -...ı'All • tahıia olun - k da k 
~ll("-tıı.- ,:9~o laydı kanunun omiıyonun te lif edilen mal1lm pro-

~"OQ ... '"'--- je hakkında hüktımetin miltalealannı 
ll"'ıı. t\ ,, .. IQJdır. 
' ı b \.1 $ tU ifade için Cenevredeld murahh11""ız 

"' ~ ..... ırıl"l Ara- tarafından irat edilecek nutkun eaaaıa-
~' aı. (.a C:' nutku nm burada arkadapm Numan Mene. 

ta.. •. -. "'- c-. ) menciof lu ile birlikte ihzar ederek ıe-.. -....._tı.-. • · · - Kamutavın 
~ J rım tamet lnönilniln tasvibine arzettl -

tM. ' lbiı-. Yeni Boia.zlar '°" ~~ ~ ~-..ere iim eanada idi ki, bilyillc Baıvekil ar • 
~ .,_ itleri ~tasvibi mil- tık bolular meaeleainin ortaya konma• 

: ''Itır. mu Doktor aı .zamanı •eldi.JG.ini bana emretm'•tii. 

~~iti 1 

•1daki nutku IÖy- • • ., 
Bu direktif Uzerindendir ki harici • 

yemi.ı bu ite de koyuldu. Kıymetli Bar 
'-.~'da 1r.~ vekilimi.ıhı talimatmı tam yerine getir
~ ~ oı..ı bey~taya önce mek için hiç bir fırsatı 1metmedL On
'-~ "--- -~· kitab, allka- dan sonraki safahat biru evvel arzet
~~~ :~~· teati edı·1-:. .. ~ ;_::: ._.., tilim cibi tamamlle malOmunus olm~ 

~ ~ Cdiıen 2 numaralı tur. Şimdi yabek tetkildni.ıe arzolunan 

il " lronferanu aleni bu mukavelenamenin etaalr bir hususi-
"" il.. tletiıı. 

""111:1 ~ ın tercUme. yeti memleketimizin yalnız ayrılmaz bir 
'°lazta parçası defiJ, fakat aynlmu parçalan-
t.a......-r davamrzda nı biribirine balhyan bu kıt'au Uzerin-
~ &tedenberi ,,,.,,,,,,. J lncl4eJ. 

P'qiıt İtalyanın İıpanya aallerinc 
yardım ettiği ötedenberi iddia olunuyor
du. Bu ıefer, bunun delilleri bir facia 
içinde elde edilmiftir. Yardıma gön
derilen tayyarelerden ikiıd düfilp par· 
çalaamııtrr. Bunlara dair celen telgraf
lar ıunlardır ; 

Oran, 31 (A. A.) - Havas bilidiri-
yor : 

Sardunyadan Faa'a gitmekte olan üç 
motorlu altr İtalyan tayy3reainden biri 
Nemoun civarında dütmüttür. İki ölü 
ve Uç yaralı vardır. Tayyarede bet mit
ralyöz bulunmuıtur. 

Tayyarelerden biri de Oran civa· 
rmda yere inmeğe mecbur olmu§. diğer 
biriıi Mouloya nehri munaabma yere 
lnmittir. 

Rabat, 31 (A. A.) - Havaa Ajan
sından: 

Mouloya mıntakaıında yere dil -
tüp parçalanan İtalyan tayyarelerinin 
içinde bulunan İtalyan tayyarecilerinin 
hepai de aivil elbise giymiı bir takım 
zabit ve zabit vekilleri idi. 

Birinci tayyare, Seda tayyare mey
danına inmek tecrUbeaini yaparken bir 
pert vitea yüzünden dilfmüıtür. Bu tay
yarede bulunan ve ağır ıurette yaralanan 
bir zabit , nakledilmit olduğu hastanede 
ölmilt ve bu ıuretle l>lenlerin yekGnu 
üçe çıJmuıtır. Diğer iki arkadatı Ber
Jrana haıtahaneainde tedavi altmda bu
lunmaktadırlar. 

Tayyarelerin markalan, Alfa - Ro-
meo idi. Tayyarecilerin iaimleri ıun-
lardır : 

Birinci pilot, yüz batı cenari Ping 
ildnci pilot çavuı Ferod, zabit vekille
ri Siciamondi Giovannl, Americo Van
turini. 

Ölenlerin ceaedleri Oudja hutaba· 
netine nakledilmiıtir. 

İkinci tayyare hiç bir haaara ufra
madan Mouloya nehri munsabma in
mfttir. İçindekiler ut ve aalimdir)er. 
Bunlar pilot )'l1s bap Tricesi , Udnci 

pilot Giliberti, çavuı Tagoti Renato, 
Bei.ıio, Terrio ve Bobeatini'clir. 

Tayyarelerin her birinde dCSrder mit 
ralyö.ı , bomba atmağa mahıuı birer 
cihaz vardır ve her biri aynca mitralyöz
lerle mühimmatı hamil diğer bir tayyare, 
kua mahallinin üzerinden uçmuı ve 
IOnra Garbe doğru gitmittir. 

Bir İtalyan deniz tayYareainin de 
Ceayir sahilleri açıklarında kazaya 
uğrlmıt olduğu haber verilmekte ise de 
ba haber henüz teeyyild etmemiıtir • 

Roma, 31 (A. A.) - Havas Ajan· 
aından : 

İıpanyol Faıı yakınında düpnüı 
olan İtalyan tayyareleri hakkında İtal
yan gazetelrinde malılımt ve havadiıt 
tesadüf edilmemektedir. 

Tayyarecilik mahafili İtalyanın bir 
kaç ıene evvel İıpanyaya birçok tayya
reler satımı olduğunu ve bu tayyarele

rin kıyamcılann ellerine ctuımil§ olma
aının muhtemel bulunduğunu beyan et· 
mektedir. Bu mabafil, ltalyanm gene
ral P'ranco'ya harp malzemeli satmamı~ 

olduğunu ilive eylemektedfr. 

Rabat, 31 (A. A.) - Havaı bildiri-
• yor: 

Mouloya nehri munsabma inen İtal
yan tayyareıinin bu iniıine ıebep, ben
zin borulannrn tıkanmamdır. Tayya
rede bulunan altı kiti aağdır. Bunlaı, 

Sardunyadan kalktıklanru ve bir it iç.in 
Fas'a melilla koyuna gitm~kte oldukları 
nı bildirmiflerdir. Tamamen sağlam o
lan tayyarenin, İtalyaya aid oldufuna 
dair hiç bir ipret yoktur. Aynca nu
maruı da mevcut değildir. 

M•'•D•dan b••k• batan 
limanlar a.rıard• 

Roma, 31 (A. A.) - Popolo di Ro
ma cueteıinin bir muhabirine beya -
natta bulunan General Franco demittir 
ki : 

Malaıa milltetna olmlk Uzere 
:Akdeni.ıin ve Ada pkJanORDun bCltUn 

liman1an bizimdir. Gemi J;uJun,,,,... 
aı Futan lıpanya'ya uker aevkedilfDl
aine mani olmuıtur. Fakat yüqula 
batka nakil vaaıtalanna malik olacaP. 

Amirante Cervera, Canariu ve 
Balearea krovuörleri ile Eapaaa .ıırhl181 
" lapanyol gineli ıulannda buluma 
harp cemileri, bizim davamıza balhcbı
lar. 

Anarflatler, •• • l•ll•rl k.......
dlzı.ror 

Bayyonne, 31 (A. A.) - lapanyao 
dan buraya 92 Alman mültedai celmit
tir. Aralanndan dört kiti ap IUrettıl 
yaralıdır. Amerikan, lnciliz ve Arjan. 
tinli 200 mültecinin Oklahoma admdae 
ki Amerikan krovuöril ile buıtın bara,. 
cclmcleri beklenilmektedir. 

Alman mültecileri, Gijon ıebrinüa 
Anarıiıtler elinde oldupnu ve Anu
fiıtlerin Fafiatleri nya Fafiat oldukla
nndan ıilpbe edilen lrimeeleri pddetle 

tenkil etmekte olduklannı beyan etmek
tedir. Yirmiden futa Fafi*t. çupn. 
ba günü aailerin elinde bulunan bir pmi 
tarafından topa tutulmuıtur. Bir Al
man ölmilf ve birçok Alman yara1ul • 
mııtrr. 

37 lngllta gem!a1 
Londra, 31 (A. A.) - HalibalWe 

lıpanya ıUlannda 37 İncfliı harp .... 
ai bulunmaktadır. 

lngili.ı teblumdan · 130 kiti ile lOI 
Alman, 80 P'ranaıa ve 35 Amerikalı a.
pulae adındaki lncW.ı harp lmı...artl 
ile lapanyadan aynlmıflardır. ~ 
Marailyaya ptmektedir. 

Wolaeley torpito muhribi, Velend9-
ya citmck üzere hareket etmiftir. 

Birçok ecnebUer, Madridi terketmeıo 
mftlerdir. Vaziyetin inldpfmı belde-
mektedirler: 

Cebelilttank, 31, (A. A.) - Tarifa· 
da1d bataryalar, bir İapanyol kruvule 
rUnü bombardıman etmfttir. 

lO.•••laal••l 

' 
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Olimpiyatlar 
rinde yarın 

sabah başhyor 
BeTlinde başlıyacak olan ve 

bütün dünya sporculuğunu son 

derece alakadar eden olimpiyat· 

lan gazetemiz en mükemmel bir 

şekilde takip için hazırlanmıştır. 
Her sporcu yazılarımızı oku . 

yarak malumatım genişletebilir. 

Çünkü muhtelif mütehassıs kalem 

ler Haber için çalışmaktadır. 

Bunların arasında lstanbulda 
bulunan ve halkımız tarafından 

pek ~yi tanınan sporla çok yakın· 

dan alakadar olan iki mütehassıs 
Alman da vardır. 

Bugün spor sahifemizde eski 

milli takım kalecisi Ulvi Ziya Ye
nalm: "Olimpiyatlar nedir? Nasıl 
başladı? Olimpiyatların tarihi,, ve 
A TLET'in "atletizmde dünya bi

rinciliklerini kazanacak harikalar 

kimlerdir?,, yazılarını muhakkak 
okuyunuz. 

Yarın da mükemmel spor sahi
f elerimiz İntişar edecektir. Bunlar 

da gazetemiz tarafından hususi 

surette gönderilen muhabirimiz 

İzzet Muhittin Apakın Berlin 

mektubunu, olimpiyatların açılma 
merasiminin bütün tafsilatını ve 

basketbolcular arasındaki ihtilafa 
ait çok alakalı yazılar bulacaksı· 
nız! 

Gazetemiz bundan başka oliın· 
piyatlara ait haber ve resimleri 

de en evvel neşredebilmek ve en 

fazla tafsilat vrebilmek için bü· 
tün tertibatı almış bulunmkata· 
dır. 

HABER, spor havadislerini en 
iyi veren gazetedir. 

a a · e harici 
ticare imiz 

İtalyaya karşı tatbik edilen zecri 
tedbirler kaldırıldıktan sonra bu mem· 
.eketten gelecek mallar umumi tarifeye 
tabi tutulmağa başlanmıştı. Bunun üze
rine evvelce İtalya ile aramızda mevcut 
iken mUddeti bitmiş olan ticaret anlar 
masım daha iyi bir §elde sokarak yeni• 
den imzalamak üzere Ankarada müzake 
relere başlanmıştır. 

HükQmetimiz zahire ve hububat mev 
simi geldiği ve esasen italyadan bu mal· 
lara karşı büyük bir istek olduğu için 
anlaşmanın biran evvel yapılması için 
uğra§maktadrr. Anlaşma klering esası 

üzerine yapılacak ve zecri tedbirl~n 
tatbiki sıralarında İtalyaya ihraç edilip 
de bedelleri alrnamayan mallar hakkın• 
da da bir hal suretini ihtiva edecektir. 

Roma, 30 - İtalya ile Fransa 

arnsında ticari muamelelerin tek

l"ar başlanması etrafında müzake

erlere devam edilmektedir. Daha 

etraflı müzakereler bilahara yapı 

lacaktır. 

İtalya ile lngiltere arasındaki 
ticari münaaebata gelince, hal· 
yanlar bu hususta ağır basmakta

dırlar. 

İtalya zecri tedbirlerden evvel 

ve sonraki vaziyet arasında mu· 

hakkak surette lehine bir fark is

temektedir. 

İtalya zecri tedbirler dolayısi· 

!c sekteye uğrayan borçlannın da 
ancak İtalya lehinde bir harici 

ticaret bilançosu üzerinden ödene

bileceğini bildirmiştir. 

HABER - AK$am rostasr 31 TEM~uz-19~ ~ 

Kamutayda Dış Bakanı iki 
ve Baş Bakan bir nu uk 

söylediler 

Yedikulede 
bir tren yOld8~ 

çıktı 
Bu ısabah Yedikulede 

tren kazası gardöfrenlerin 
yesinde önlenmiştir. ,1• ıstİ 

(Baş taralı 1 incide) vam münasebetlerinden mütevellit mili 
de :am. hakimiyetimizin sade muslihane kellefiyetıe:i icabı~ca. lt~lya. hakkına~ 
değil çik dostane olarak temin edilmiş- tatbik etmış oldugu ıktısadı ve malı 
olması ve memleketimizin müdafaası - tedbirleri 15 temuzda kaldırdı. !ngilterc 
nın istilzam ettiği tahkim hakkının mu· hariciye nazırının bu fevkalade içtima 
kavelenamenin imzasile beraber tanın • da irat etmiş olduğu nutukta sanksi
mış bulunmasıdır. yonlann kaldırılması zaruri olduğunu 

1924 Lozan mukavelesile gayri as - ilcr~ ~ürmekle .beraber ~giltc~e hUku
keri hale ifrağ edilmiş olan komşumu;: rnetinın A~d~nız de~letlerıle mısakm 16 
ve dostumuz Yunanistana ait Limni ve ncı maddesının tatbıkatmdan mütevellit 
Samotra adalarına dair olan hüküm de karşılıklı taahhütlerine işaret etmiş ve 
Montrö mukaveleaile kalknuı oluyor sanksiyonların kaldırılmasına karar ve
demektir ki bundan da ayrıca memnu • rilse dahi bu taahhütlerin İngiltere ta· 
nuz. J rafından hitama ermiyerek bunu ta -

kip edecek müphemiyet devresinde de Bu münasebetle yeni Türkiye siya· 
setinin bir vasfını da tekrar etmek is - devam edeceğini kaydetmit ve bu be

yanatın İngiltere hükUınetince hadisata 
terim: Kendimiz için iyi gördüğümüzü 
dostlarımız için de iyi görmek ve hak- tevafuk ettiği takdir olunduğu müddet· 

çe tesirini muhafaza edeceğini ilave et
kımızda nareva telakki ettiğimiz her 

miştir. 
şeyi yalnız dostlarımız için değil, fakat 
hiç bir devlet hakkında temenni etme - Bu beyanat daha evvel İngiltere A -

vam kamarasında ifade edilmiş ve hü -
mek... . . 

kumetımize metnı bir muhtıra ile bil -
Mntrö mukavelenameıinin dünya 

b d b. k .. kk d""k"'l dirilmiştir. mat uatrn a ırço mure ep o u me- C • t h""k-'l. .. . . . . .. umurıye u umetının herhangi 
sıne vesıle veren bır hUkum de mukavele- b" 1 b" bi . 1 b" .. 

• 
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. • f k ır ta e ı ve zım e ır muşavere üzerine 
namenın uncu ma enın ıncı ı · . 

yapılmış olrruyan bu bır taraflı taahhü-

tında bir tekamül eseridir!., demiştir. 
İsmet İntia.ı Boğazlar mukavelena

mesinin bu kadar geniş memnuniyetle 
neticelenmesinin bir sebebini de mukave
leyi imza eden alakadarların hepsinin 
memnun çıkmış olmaları bulunduğunu 
kaydetmiı ve 923 mukavelesini kabul et
miyen dostumuz Sovyelerin bu anda Bo· 
ğazlar mukavelesini tasdik eylemiş bu· 
lunmalarını memnuniyetle yad etmi~tir. 

Başbakan bundan sonra memleketin 
nasıl büyük bir heyecan içinde konferan
sı takip ettiğini ve gece yarılarına kadar 
nasıl bir heyecanla beklediklerini hatır· 
latmış ve "bunlar gurur vermiyor. Va
zifelerimizin ağırlığını ve mesuliyetleri 
hatırlatıyor,, demiştir. 

İsmet İnönü yeni Türkiyenin siya· 
setini izah etmiş ve bu muahedenin tas· 
vip ettiğimiz mali siyaseti değiştireceğ
ni Boğazların tahkimi için yeniden vergi 
konulmıyacağıru söylemiştir.,, 

Kamutay tasdik 
etti 

S. ıce" J 
Bu sabah, saat dokuzda ır • b•" 

--ıer• 
yonundan Alpulluya gitmek ı.ı dil trtP 
ket eden 62 numaralı Marşan 5 ,.s 

"kteıı • Yedikule istasyonunu geçtı ıJl1 f , 
k b. · anşı 
atarın vagonlarından ırı da bil 

dan çıkmıştır. Bunu arka \Tllgorıfreııi ~ 
nan gardöfren görünce hemen rdır ( 
mış, diğer gardöfrenleri de .bab~r?1 

derek onlar da ayni hareketi I<~ 
makinist lokomotifin yolunu tr'ıı 
36 vagondan müteşekkil olan ıştır· 
sc ': devrilmekten kurtarrl~Jcllıe ~ 

Yapılan tahkikata göre, "Yedı ıı:•~ 
rüsüne yakın bir yerde bulı.ınsrı rır• ~ 
bir kıııım vagonlar geçtikten 50 çııcıı"1 
panmış, vagon bu suretle yold~~st'# 
tır. Kaza haber alınınca Sirke~ar ı'f;(. 
nundan mühendisler ve alak~ de vr), 
Yedikuleye giderek kaza yerın da bııf'J 
kata başlamıştrdır. Bir yandan rP~ 
si tertibatla vagonun yerine kO 0ıı 1 
teşebbüs edilmiştir. Vagon saattrc11; 
de devrilmeden hatta konmuş. 
de yoluna devam etmiştir. ıeri Of 

tt · ·· ıreıı ~~ ç saat zarfında banhyo . ~ti"' 

niz • ·narındaki tek hattan gelıP 
rasıclır. 

Huzurunuzda bunun da anladığımız 
şekil ve mahiyetini olduğu gibi arzet
mek isterim. 

dü hükumetimiz takdir ve kaydetmiş ve Mukavele reye kondu 376 le:K aç~ bilmukabele İngiltere hükumetince müd reyle müttefikan kabul edildi. 
deti ahvalin icabına göre tarafımızdan Mukavelenin müttefikan kabulilniı 

takdir edilmek suretile teminatmuzın tekrar kürsiye gelen Başbakan teşekkür. 
e: ,ı .. d 

H A B E R L 68ıııP1'"~ 
Bu fıkrada deniliyor ki: İngiltere hükumeti tarafından hiç bir le karşıladı. • İpekli kumaş fabrikaları I< ~ 

dün Ticaret odasında toplanar; r~IJ 
cins kumaşlarda görülen fiyat 

11 go# 
kaldıracak tedbirler ahnrnasıtU .ti 

müşlerdir. buıır 

"Madde 19, fıkra 2 - Bununla be- arzu izhar edilmediği takdirde bir taraf· Kamutay ikinci teşrinin birinde top· 
raber muharip her hangi bir devletin 
harp sefinelerinin Boğazlardan geçmesi 
memnu olacaktır. Şu kadar ki işbu mu
kavelenamenin 25 inci maddesinin tatbi· 
ki şumulüne giren haller ve keza akvam 
cemiyeti misak çerçevesi dahilinde akte· 
dilip mezkur misakın 18 inci maddesi 
ahkfunı mucibince tescil ve neşr edilen 
ve Türkiyeye bir mütekabil müzaheret 
muahedenameıi mucibince tecavüze du. 

lı olarak devam ettiği bildirilmiştir. lanrnak üzere tatil edildi. 
Temmuzun 27 inci günü ziyaretime Sovyet hükumeti de 

gelen İngiltere büyük elçisi İngiltere 
hariciye nazırının ayni günde Avam ka· boğazlar mukavele• • Bir müddettir şehrirniıde ~I 
marası komitesine yapacağım tasarla • namesini tasdik etti Kültür bakanlığı yüksek tedri~:~ıfı' 

müdürü Cevat dün akşarn ; 

çar olan bir devlete yapılacak müzaheret 
halleri bundan müstesnadır.,. 

Bu hükmün sarih manası, Montrö 
mukavelenamesi akitlerinin Türkiye 
sulh siyasetine ve Türkiyenin dürüst ha
reketine emniyetleri demektir. Fillıaki 

ka Montrö mukavelenamesinin istisnast· 
na olarak her maddesine yalnız akitler 
için değil, bütün devletler hakkında 

asla fark gözetmeksizin diirüstane tat· 
bik edeceğine de dünyada kimsenin ştip· 
hesi olmasa gerektir. 

Yeni Tür ki yenin bütün mazisi en 
adil şahidimdir. 

Bu işin ba§ından itibaren bizi iyi 
anladıklannr gösteren akit devletlere ve 
coğrafi vaziyetlerden yahut bize ve Bo
gazlar mevzuuna taalluk etmiyen esbap
tan dolayı konferansa iştirak etmedikleri 

halde matbuatlariyle davamızı tutan ve 
neticesinden memnuniyet gösteren dost 
hayrı hah bütün memleketlere bu kür
süden teşekkürü en memnuniyet ve 
rici bir vazife olarak bu suretle 
şimdi huzurunuzda izah ettikten sonra 
memleketimiz için çok hayırlı bir ikbal 
mukaddemesi olarak telakki ettiğim bu 
mukavelenamenin lutfen ve milstaciliyet
le tasvip edilmesini yüksek heyetinizden 
rica eylerim. 

Tevfik Rüştü Ara
sın ikinci nutku 

Tevfik Rüıtü Anıın ikinci nutku 
§Öyledir: 

"Kamutayın bu içtimaından istifade 
ederek arsıulusal münasebetlerin diğer 
bir sahadaki inkişafına da huzurunuzda 
temas etmek istiyorum. 

30 haziranda fevkalade içtima eden 
Cemiyeti Akvamın asamblesinde, belli 
başlı olarak iki mesele mevzuubahsol • 
du. 

Biri Cemiyeti Akvam mahafilinde 
bazı devletlerce ileri sürülen bir re -
form yapılmasıdır.Buhususta Türkiey 
herhangi bir teklif yapmağı şimdilik 

derpiş etmemiştir.,, dedikten sonra bu 
hususta tafsilat vermiş: 

"Cemiyeti Akvamın kuvvetli olması-

dığı beyanatın bu cihete taalluk eden 
kısnundan mallımat verdi. Bu beyanat 
yapılmış ve Anadolu Ajansı neşretmiş 
olduğu cihetle malOmunuzdur. 

Hulasası Akdeniz vaziyeti Uzerin· 
de İtalya bükQmetinin Türkiye, Yu • 
goslavy:ı ve Yun;ln hükCiınetleriııe ver
miı olduğu çok dostane teminat lngi· ~ 
liz hUkWnetince kaydedilerek bu va • 
ziyete nazaran Akdeniz üzerinde İngil
tere hükumetince verilmiş olan tek ta· 
Taflı teminatın idamesine mahal kalma· 
dığıdır. Filhakika İtalya hükumetinin 
Ankaradaki büyük elçisi vasıtasile bari· 
ciyemize İtalyanın aramızda mevcut 
dostluk muahedesi icaplarına kendisi • 
ni bağlı addetmekte devam ettiğini dos
tane bir lisanla ifade etmiştir. 

Bu dostluk muahedesinin icaplarına 
Türkiye tarafından da ayni veçhile bağ
lı bulunduğu malUmunuzdur. Diğer ta· 
raftan İngiltere hariciye nazırının biraz 
evvel zikrettiğim nutkunda Akdeniz 
münasebatında salah husule geldiği ay
nca tasrih edilmiş olmasına ve bir kaç 
gUn evvel gördüğüm ltalya büyük elçi • 
sinin İtalya - İngiliz münasebetlerinin 
çok iyi bir yola girmiş olduğunu öğren· 
mesine göre Türkiye tarafından tngil • 
tereye tek taraflı olarak verildiğini ar
zettiğim taahhütler kaldmlrmştır. 

Aras sözlerini İngiltere hariciye na
zırına teşekkür etmekle bitirmiştir. 

Bundan sonra ruznamenin diğer 
maddelerine geçildi. Bunlann müzakere 
ıini müteakip Başbakan General İsmet 
İnönü kürsiye gelerek dakikalarca alkı~
lanan nukunu söyledi ve meclisten itimad 
reyi istedi. 

ismet lnönünün 
nutku 

İsmet İnönünün nutkunu icmaan 

dercediyoruz : 
Arkadaılarım ! 
"Türkiye siyaset tarihindeki bir ese

ri tamamladı. Türkiye Büyük Meclisi 
Türkiyeye, Türk milletine karşı taahhüd 
ettiğiniz ağır vazifelerden birini daha 
intaç ettiniz.,, Sözüyle başlıyan İnönü 
bu vesikanın beynelmilel ehemmiyetine 
işaret etmiş ve bunun 923 denberi kuru· 
lan yeni Türk devletinin varlığını göste
ren bir vesika olduğunu bu varlığın her 
sahada bir kuvvet ifade ettiğini söylemiş
tir. 

nı yürekten istediğimiz malUmunuz • İsmet İnönü yeni muahedenin dahili 
dur.,, diye ilave etmiştir. siyaset itibariyle de bütün milleti ittihada 

Tevfik Rüştü bundan sonra Türki· sevkedecek mühim bir vesika olduğun<> 
ye - İngiltere münasebetine nakli ke . işaret etmiş, ''Beynelmilel sulh için Bo 
lim ederek demiştir ki: fazlar iizcrinde Türk milletinin h5i<ım · 

- Cumuriyet hUkCtmeti Cemiyeti Ak- yeti olduğunu anlaması be§eriyetin haya-

Ankara, 31 , (Hususi) - Soqet 
elçisi Tevfik Rüştü Arasi ziyaret ederek 
Sovyet hükumetinin de yeni Boğazlar 

mukavelenamesi tasdik ettiğini tebliğ 

etmiş ve dış bakanımızı tebrik etmiştir. 

Yeni gümrük 
şekli 

gitmiştir. 6'~ 
*İsviçre Konfederasyonunun rf!\ ~ 

ci yıldönümü münaaebetile yaretY 
16 da Tarabyadaki İsviçre ıe~tıf• . f 
sinde bir kabul resmi yapılaca /.J 

* A rlsıJ:ı r.r O'ilıellestir01!! ,.-; .. ~i 
Şirketihayriye tarafından ~ tt~F 
için ayrı birer deniz gezintısı -/ 

dilmiıtir. ·rıı f11 

• Güzel sanatlar birliği re~ı de ,,. 
1. esın tarafından Galatasaray ıs 1, 

bir resim sergisi açılacaktır· h ~eb ( 
• Dün 250 Polonyalı serP' .ti ô0 . ..ı 

.,erlv ,,r 
ze gelerek şayanı temaşa J Jıl 

·ıe 
mışlar ve akşama Karadenı ; 

. ı a· .ı.cı • 
etmıı er ır. ·rıci V' ~ 

malla uğraşan gümrüğiin alakJdar • Lağvedilen İstanb~l ~ ~.~ıa. Ş ır 
memurlarının hiç bir veçhlle temasa mahkemesi istintak bakııın "'"'~ 

GUmrük idaresi bütün Türkiye 
gümrüklerinde tatbik edilmek üzere 
hazırlanan yeni bir şekli Sirkeci gilm. 
rilğUııde tatbika başlamıştır Sirkeci 
gümrUğünde az bfr zamand::ı. iyi neti. 
celer &.lınan bu şekil azam. sürat Vt> 

mal sahibi veya komisy')nc•usu ile bu 

gelmemeleri esası-ıa dayan~akhdır. rü Balıkesir müddeiumumi tJl .~ 
Şimdi Sirkeci gümriiğüne ı:elen bir ne tayin edilmiştir. ııırı 1

/ l 
malın manifestosu verildiğinden :tiba • Br~k!:elde toplanaca:e~ne ~~ ~~ 
ren bUtün muamelesi mal sı..hibi veya beynelmılel kanser kong fe&li ff 
komisyoncusunun ' aberi olmad~ ce ketimizden emrazı cildiye prod0rftr 

lusi Behı-et ile profesör Oben reyan etmektedir. Malın kUşa imın ıs 
mal 1.iahibi veya k()misyC'ncı ön!lnde _r_a_k_ed_e_c_e_k_ıe_r_di_r_. __ _ 

yapılması mutat oıduğu halde şimdi 
kü§adı.. mal sahibJ çağmlmamakta 

muayene ve ambar memurları buzu. 
rile küşad yapılank bir zabıt yapıl. 
makat ve icap ede:se nümULe kimya. 
haneye sevkolunmaktadır. 

Gelen malın bütün muamelesı ik. 
mal edildikten sonra sahip veya ko
misyoncusu haberdar edilmektedu·. 

Bu §ekil ileride diğer gümrüklere 
de te.smil edilccektr. Fakat bu vazi. 
yet b'Ümrük komisyoncularına hiç de 
lilzum göstermediğUıden komisyoncu. 
ları memnun etmemiştir. 

lstanbul . 
eğlenceıer: .~ 

ı .. J<ıf .,...,, 
stanbulda kırk gun 2 ,.j .. ıı 

sürecek olan eğlenceler rı~~ 
ta Modada yapılacak Y'° 9 
baılıyacaktı. .. flf)Jf~ 

Moda deniz klübo Y" ııt•11~ 
ağustosa bıraktığındatı ..o11J~ { 

cılV" ı' 
eğlenceleri 8 ağustos. b'Meıf 
günü saat 11 de T aksı~ • j}e , ti 

gı51 )1 
de açılacak bebek ser Je fi Jıl 

Ankara yolu sekiz lıyacak ve bu mün~s~be0,,~ıı 
saat kısalıyor belediye reisi Muhıttın i 

Nafia Vekaleti demiryol!arımız ve bir nutuk söyliyecektird ,.~I~,~ 
bilhassa 1satnbul - Ankara hattı için Eğlenceler haftasııı "gile''1, . h k "k .. ser ıı çok mühim bir işin ilzeritıde bulun. mıza ve arı atur 0tı (Jı 

maktadır. programını hazrrlıyaca1' tfteti 
Devlet Demiryo!larınm bUtün hat. komite dün toplan111ıt'.. ,_,, J~ 

larmm Eskişehirden geçtir!ni, yani biitııı1 r 
bütün trenlerin Hayda.rpa!-la - F.:ski. yetten sonra çıkan Jıİf 

~ l . . . de tef 
gehir arasındaki tt>k hattı katetmek gazete erımn sergı • . ·ı . atır· 
mecburiyetinde kaldığını nazarı dik. meııne karar ven 111ı.,. p; 
kate alan Nafia Ve'!ffıleti bu~ ada .kin. ==================::::::::~ "' f ı:-uıC"l ~ 
ci bir tren battı y~pılm!l.Sın muvafık paşadan Adapazarı - .1dııci ~I bulmuştur. Gittikçe çoğalan hatlar. Kızılcahamam üzeruıdell 1 ~·f'~ 
dan gelen ve giden trenler!n bu tek yapılmasıdır. Bu hattın ,oO 'f.rf. 
hatta sığdırılmasma imkan görü.me.. İstanbul - Ankara yolu ,,., 'ı;D 
mektedir. Daha şimdiden bu hattan re kıealmış olacaet içina·ıiıf-lld1 
günde 20 tren gelip geçmekıedir. Bu. Ereğliye bir hat da. ken 'eıcil pıı 
nun jçin iki §ekil iizerindc tetttikat cuda geleceği içi:.. bU ş ı'".I 
yapılmıştır. Bunlcırdan birincisı bu edilmektedir. Bu suretle t !Pe' . 
hattı çiftle§tirmek, ikincisi dı.. Haydar. Ank.:ıra yolu 8 saate :1<ad5 



HABER - ~am Postası 

Asiler V alansiyayı 
( Baı taralı 1 incide) 

İki İtalyan harp gemisi, boğazdan 
geçmiJ olup Atlas okyanosuna gitmekte 
dir. 

Val•nalya aallerde 
Paris, 31 (A.A.) - Sevil radyosu., 

dün Valansiamn asiler tarafından alın• 
ıruı olduğu haberini verdikten sonra 
geceleyin yapılan harek!ta dair bir gu· 
na malllmat vermemiştir. 

Tancadaki lapanyol gemUerı 
Londra: 31 (A.A.) - İspanyol harp 

gemilerinin Tancadan uzaklaşması için 
Madridde yapılacak teıebbüs ve bu te
şebbüs akim kaldığı takdirde ne yap
mak lazım geleceği hususunda İngiliz, 
Franıız, İtalyan ve Portekiz hükumet• 
leri arasında istişarelere devam edildiği 
zannolunmaktadır. Henüz kat'i bir ka· 
rar verilmemiştir. 

31 TEMMUZ - 1936 

Vunanist:anda 

Milli birlik 
hükumeti 

Kurmak üzere parti
ler temasa geçtiler 

Atina, 30 (A.A.) - Bir milli 
birlik hükumeti tesisi maksadile 

siyasi liderler arasındaki müza· 

kerelere tekrar başlanılmı§tır. 

Atina, 30 - Milli ahali parti

si lideri T eodokis, olimpiyatlarda 

bulunmak üzere Berline hareket 

ederken gazetecilere verdiği be • 

yanalla: 

Londra, 31 <A.A.) - İyi malUmat al 
makta olan mahafil, İspanya hükumeti
nin beynelmilel Tanca komitesine !span 
yol harp gemilerinin Tanca limanım ter 
kedeceklerini bildirmiş olduğunu haber 
vermektedir. Maamafih bu gemiler he· 
nüz Tanca önünde bulunmaktadır. Fran 
sa, İngiltere, İtalya yeniden bir teşeb
büs yapmak zaruri olup olmadığı buıu• 
sunu tetkik etmektedirler. 

Madridde topla.nan sH<ihü:ır, isyan eden muntazam orduya /;.arşı mııcadele ede. 
cck ııönülliilerr- ~-;;;G .. 

- Ağustos sonunda geri dön

düğüm zaman hemen partilerin 

birleşerek parlamentoya dayanan 

bir ittihat kabinesi kurmaları hak

kındaki fikirlerimin tahakkukuna 

çalışacağım. Ahali partisinin de 

bu anlatmaya taraftar olacağını 
ümit ediyorum, demittir. 

Ahali partisi umumi heyetinin 

dünkü toplantısında ise liderler-· 

den Mavromihalia ordudan çıka
rılan zabitlerin tekrar orduya a

lınması meselesi üzerinde çıkan 

ihtilafı mevzuu bahsetmi~ ve di -

ğer partilerle bir anlatma yapıla
cak olursa kendisinin istifa ede

ceğini söylemİ§tir. 

u Bir tabur asMere bede• " bir 
kadın asr•ere ceır dU•tü 
Bu sabahki posta ile gelen "Sandey 

Releri., gazetesinde okunduğuna göre, 
İspanyol parIAmentosunun komünist 
kadm azaıından, İspanya aol cenahının 
en ateıli uzvu cumhuriyetçi İspanyanın 
milli kahramanı sayılan La Pasiyonaı-

ya asiler tarafından esir edilmiştir. 
Bu Mdise, faıistlerin elde ettiği en 

bilyük muvaffakiyet ıayılıyor. lspan• 
yollar: "La Pasiyonerya,.disiplinli bir ta 
bur askere bederlir., diyorlar. 

Atina, 30 - Harbiye vekaleti 

müsteşarı general Popadinos tara

fından gazetecilere verilen bir 

beyanatta bazı gazetelerin Make

donya ve Trakya garnizonlarında· 
ki zabitanın diktatörlük ilan et· 
mek üzere aralarında bir proto

kol imzaladıkları hakkında yaz
dıkları yazılan resmen tekzip et

mittir. 
Bu kadın Salamanka ıehri sokakların 

da yakalanmııtır. Oraya Madritten git• 
mi~ti. 

K.adm komOnist, dOıman hatların• 

dan gizlice geçirilmişti. Küçük bir mu• 
harip kalabalığı toplamı! ve kendi idare . 

Aa-ilerin top atc§ilc tahrip edilen bir köprüyü gönüllii hükuımet 
Ellinikon Mellon gazetesi de, 

Yunanistan aleyhine casusluk 

yaptıklarından §Üphe edilen bir 

çok yabancının hudut harici edi· 

leceklerini yazmaktadır. 

kuvvetleri geçerken 

ol .. a ... .ı .. ~hıı .... evJ\ .. t..ldtd L<ulkı:&Llar 

kurmağa başlamışlardır. 

Asner önce hiçbir şeyden şUphelen• 
memişlerdir. Nihayet esmer ince uzun 
bir kadının işçiler arasında gelişi güzel 
bir elbise ile dolaştığını görmüşlerdir. 

Bu kadının resmi, İspanyada herkes
ce mal\imdur. Dükkanlardır işçilerin 

odalannda asrlrdır. Asilerden biri bu ka 
dını tanımıı ve barikatlara yapıl~., 

bir baskın neticesinde gösterilen muk I 
vemet bir fayda vermeksizin La Pasiy 1 
nerya, aetlerin eline geçmiıtir. 

Bu kadın on bir kardeşten biridir. 
Dokuz sene evvel, on dokuz yaımda 
iken sol cenah partilerinden bir maden" 
ci ile evlendi. Bu adam kadınların da 
millt hayatta yeri olduğu kanaatini bes
le.,iğinden siyasi içtimalara karısını d:

götürüyordu. Sonra kendisi de siyasi 
hayata karışmıJ'l. bir ara, harbe de gir
miştk. 

"La Pasiyonerya,. kendisine siyasi . - ·· . . 
h k. 'dd •ht• t kl .. Asilere esir dü§tügu 1nUlıri1en lspanyol ayatta ı §1 et ve ı ırası, nu u arın p . 

. d 1 •1 •1 • mebusu :ısswnarya daki ateşlı belSgat o ayısı e ven mış 
b• u t mdrr Tekzlb edllen haber ır m s ear na . 

"İhtira::ı gUlü., demektir. Londra 30 (A.A.) - General Franko 
Seflrler neden ıatlfa Fransarun Madrit hilk\imetine cephane, 

ediyorlar 1 ailSh, tayyare verdiğini resmen gazeteci 

Bu sabahki posta ile gelen İngiliz• lere söylemiştir. 
ce Deyli Herald gazetesi, İspanyanın Fransız Başvekili ile hariciye nazırı 
muhtelif memleketlerdeki sefirlerinden bu haberi resmen ve kat'i surette tekzip 

bazılarının son günlerde istifa etmeleri· etmiılerdir. 
nin sebebini şöyle izah etmektedir: ispanya bankası hUkOmele 

"İspanya hük\imeti, yabancı mem· para verdt 
leketlerdeki bUtUn bUyıük ve orta elçi• Paris 30 CA.A.) - İspanya bankası 
liklerine gönderdiği tamimde, "iıpan- isyan hareketini bastırmak üzere hükfı• 
yol diplomatik hizmetinde olanları cum metin emrine yüz milyon pezeta vazet:
huriyet hükumetine tam sadakat temi- miştir. 

natı vermeğe yahut ta çekilmeğe,, davet HUkOmetln bir kararnamesi 

etmiştir. Madrit 30 (A.A.) - Gaceta Madrit ~ 
Bu teminatı vermek istemiyenler is• Uç kararname metni neşretmektedir. I 

tifa etmtlkedirler. Bu kararnameler §Unlardır: 
• • • 

Paris 30 - İspanyol aatlerinin reisi 
General Franko gazetecilere verdiği bir 
beyanatta §Unları söylemiştir: 

- Mücadele bütUn tiddetile devam 
ediyor ve henUz kazanmamız ihtimalle
ri ortadan kalkmamıştır. Eğer mağtup 
olursam o uman ortaya şimdiye kadar 
kimsenin düşünmediği ve ortalığı altüst 
edecek siyasi bir hadise çıkaracağım. 

İspanyanın yansım kurtarmak için 
diğer yarısını kurşuna dizmekten çekin 
miyeceğiml 

1 - Harbiye Bakanı, asilere kar• 
askeri harekatın icra edildiği mınta' 

n "harp mıntaksı,. ilan edebilir. 
2 - Endüstriyel kredi bankası, hül 

1 

metin resmen ~~dahal~de .bul.u~duğL 
1 

işçi yevmiyelerının verılmesı ıçın en· 
düstri müdahale komitesine 250 bin pe· 
çetalık bir kredi açacaktır. 

3 - Şimendifer idaresi yüksek me· 
murlarından 15 kişi azledilmiştir. 

Sef'rler ıstıfa ediyor 
Bertin 30 .(A.A.) - İspanya büyük 

elçisi M. Albramonte Coritijo ataşemili
ter yarbay Martinez ve sefaret ikinci 
katibi M. de Vargas Machuca istifa et-
mişlerdir. ---------------

İspanyanın Paris, Roma ve Berlin se· Yunanistanda 
firleri de istifa etmişlerdir. 

Sen Sebsstıyen asileri cephane depo• 
tesıim oldular 

Bayonne 30 (A.A.) - Hududdan hü SU patladı 
kiımet için müsait haberler gelmektedir. 
Naval asileri Sen Sebastiyeni çevirmek 
ve Guipuzcoa vilayetine giden yolları 

kesmek için Sen Sebastiyen asilerine gü 
.. ·enmekte idiler. Halbuki, Sen Sebasti
yen asileri teslim olmuşlardır. Asiler 
için büyük bir muvaffakiyetsizlik teşkil 

Atina, 31 (Husu.~i) - Br gec.· sa. 
baha karşı saat dörtte Elefris körfe• 
zinde Leros adasındaki donanma 
mühimmat deposunda bir infilak oldu. 
Çıkau yangın bir. saat zarfında 10ön . 
dünildü. Tahkikata başlandı. 

eden bu hadiseden sonra asiler Ayarzun ---------------

arkalarına çekilmişler ve iki gündenberi lngiliz Krah 
ellerinde bulundurdukları yolları terket· 
mişıerdir. Sarayında alaturl< a 

ispanya suıar1nda lnglllz hamam yaptırıyor 
harp gemllerı Bu sabahki posta ile gelen 

Londra 30 - İspanyadaki karışıklık-
lardan sonra İspanyol limanlarında top "Sandey Ref eri,, gazetesinde o-

lanan İngiliz harp gemilerinin miktarı kunmuştur: 
37 yi bulmuştur. İngiliz kralı haftada iki defa 

Romadan gelen haberlere göre İtal• Londranın Jerınyn sokağındaki 
yan hükumet adamları Başvekil Muso· "Türk hamamı,, na gitmekte ve 
lini de dahil olduğu halde asilere karşı sekreteri de kendisine refakat et-
büyük bir teveccüh göstermektedirler. mektedir. 

Hük\imet ve asi kuvvetler ayrı ayn Kral banyosunu yapmaktayken, 
kendilerinin vaziyete hakim olduklarını 

sekreteri de muhaberata devam ilan etmekte berdevamdır. 
Asilerin bir muvaffakıyetl ediyor. 

Lizbon 31 (A.,A.) - Radyo Kulüp Fakat Buckingam sarayından 
İspanyol asilerinin Guadarama kasaba· Jermyn sokağına gitmek zamana 

sını zaptetmiş olduklarını bildirmekte- mütevakkıftır• Bu sebepten kral 

dir. timdi sarayda bir Türk hamamı 
Hükmet kuvvetleri, Guadarama mu• 

r:.hl ·ı yaptırmaktadır. Bundan sonra harebesi esnasında umumi kararg11 a 
rını orada kurmuşlardı. vakit kaybedilmiyecektir. 

Madrid civarrnd.al.·i m111rnrc-71eicrc .şfirak ederek asilere kaı·gı m:Ucadele eden 
Jspanyol kadmlarındmı bir kaçı 
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H~vacoOok bahDsDeırD 

Yüzlerce metreden 
düşen bir adamın 

i h·tisasları 
Yüksek bir bina

dan, yahut bir tay. 
yareden aşağıya 

düşmek ihtimali -
ni hiç kimse hoş 

bir dü:ıünce ile 
karşılamaz. 

Hemen herkes 
sukutun ilk otuz 
metresinde ken
dinden geçeceğini 

ve toprağa varma
dan çok evvel öle. 
ceğini sanır. 

Bunun doğru o
lup olmadığını, ve 
yüksek mesafeler. 
den düşenlerin ne 
hiısettiklerini kim -
ae bilmiyordu. Çün 
kü böyle düşenler 

arasında ölmeyip 
ıağ kalan yok. 
tu. 

Askeri tayyarecilikte geç atL<ınuımn faydası, dil§ma
nı aldatmaktır. Yere yavaş yavaş inen bir tayyareci ise 

gayet iyi bir hf.def fe§kil eder 

'fayyarecilerin paraşütlerle atlamağa 
başladıklarından sonra bile yukarıda 

söylediğimiz düşünce devam etti. Ni
hayet mesele tesadüfen halledildi. 
Kendini tayyareden aşağıya atan bir 
adam paraşütün iplerini çözmeğe mu. 
vaffak olamaksızın bir iki yüz metre 
düştüğü halde bayılmamıştı. Bu tesa
düfi h§diseden sonra ayni adam daha 
yükseklerden atlıyarak paraşütü açmak 
aızın uzun mesafelere düşmek tecrübe. 
terini yapmağa bi\şladı. Diğer bazı pi
lotlar da onu taklit ettiler. Fakat bü. 
tün bu tayyareciler kendi paraşütlerin
den başka bir şey düşünmedikleri için 
düşerken duydukları ihtisaslara dair 
çok bir şey aöyliyemediler. 

Geçenlerde ise Amerikan ordusu 
doktorlarından yüzbaıı Harry G. Ar. 
mstrong bunu bizzat tecrübe etti ve 
Amerikan doktorlar birliği mecmuasın
da insanın düşerken duyduğu ihtisas. 
lara dair uzun bir makale yazdı. 

Yakından müşahede ve doğru ha
tırlamak gibi kabiliyetleri dolayısile 

doktor Armstrong buna dair sok me. 
raklı şeyler anlatmaktadır. 

Doktor tam atlamak üzere tayyare
nin kanadına çıktığı zaman kalp atış. 

)arı ile soluk almaları muntazamdı. Yal 
nız düşüncesinde gerçekten tehlikeli 
bir işi ilk defa yapmakta olduğuna dair 
bir heyecan hükiim sürüyordu. Nefsini 
korumak kaygusu da kendisini korku
tuyordu. 

Fakat kendini boşluğa yuvarladıktan 
sonra korku ve heyecandan eser kal. 
madı. Dilıer düşmez soluğunun kesil
mesini, aahncakta kolan verirken duyu. 
lan iç boıluğu gibi bir şey duymasını 
beklemif, fakat bunların hiç birisi ol-
mamıştır. 

Tayyare saatte 238 kilometre sürat. 
le gidiyordu; doktor kendini kaldmp 
atar atma~, tabii çok büyük bir hızla 

bir müddet ileriye gitmekte devam et
ti; ayni zamanda aşağıya doğru da 
düştüğü için havada büyük bir kavis 
çizmişti. Ancak ne ileri ne de aşağıya 
gitmek~e olduğunun farkında değildi; 

hissettiği yegane hareket vücudunun 
mütemadi devirde bulunmasıydı. 

Bu da kendini aşağıya atarken aya. 
ğile tayyareye kuvvetli bir tekme atma 
ıından ileri gelmişti. Gözlerini gayri 
ihtiyari kapadığı zaman bu devir hissi 
de kayboldu. 

Doktor bundan anlıyor ki insan ha. 
reket hissini kulaklardan değil, geniı 

mikyasta olmak üzere gözlerden almak
tadır. 

Doktor, paraşütünü açacak ipi çek. 
meden evvel kendi kendini 350 metre 
kadar düşilrmliştür ve bu sukut esna-

tşitmemezlik ve kulaklarla gözlerin 
çevresinde hava cereyanları duyma
mak, her halde düşen vücudun kendi. 
ne mahsus bir atmosfer yaratmasından 
ileri gelmektedir ki bu da sada dalga
larına engel olmaktadır. 

Toprağa yaklaştıkça tedrici ve ha. 
fif bir hava tazyiki duyulmağa başh· 

yor. 

Yüzbaşı Armstrong hava kolordusu. 
nun fizyolojik araştırmalar şubesi mü
dürüd:.ir. Makalesini şu sözlerle bitir. 
mektedir: 

"Tayyarecilerin bir çoğu bozuk tay-
·_::c:Jc kahp yere düşmeği paraşütle 

atlamağa tercih etmektedirler. Paraşilt. 
' · athyanlar ise çok hızlı düşmekten 

korktukları ve ktsa bir mesafe dahilin
de · •rbcst sukuttan çekindikleri için 
i. : hemen 'ekiveriyorlar, böylece tayya 
reye takılarak mahvoluyorlar. 

Askeri tayyarecilikte paraşütle geç 
atlamanın ehemmiyeti vardır. Mesela 
bir harp esnasında bozulan bir tayya -
redeki adamların gemilerinden dışarıya 
~tlamaları lazu:n gelir. Eğer bu adamlar 
paraşütlerini derhal açacak olurlarsa, 
düşman tayarecileri için kolay b~r av 
teşkil ederler. 

Fakat paraşütü geç açarak kaçmak 
suretile serbest sukutun hızından isti. 
fade ederek kendilerini kurtarabilir
ler. 

Geç atlamanın başka bir faydası da 
paraşüt üzerine olan tazyikin eksilme. 
sidir. Bir adam tayyareden atladı mı 

bir kaç saniye için gemisinin gittiği 

ayni istikamette ayni hızla gider. 
Eğer yüksek süratte giden tayyare

den atlar da paraşütünü derhal açarsa, 
dehşetli sarsıntı paraşütün koşumlarını 

yırtabilir. 
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sında şuuru pürüzsüz bir surette ça. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Iıımııtır. Düşerken kulak ve gözlerine Operatör Orolog 
şiddetli hava esintilerinin çarptığını Doktor 
hissetmemiıtir. Süreyya Atamal 

Görüı kudretinde hiç bir eksiklik ol. Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
mamakla beraber kulakları tuhaf bir kapı tramvay durağı, Roma otelı 
tesirin altında kalmıştır. Atlamadan ev yanında 121 birinci kat 3-8 
vel tayyarenin motörünü işitebilirken, Her gün 15 _ 20 ye kadar 

350 metrelik sukut esnasında hiç bir ----·----=----·---
ıea duymatmJtır. 

HABER - 'A.I<şam Postası 

muı N·u'ı Yazan: ...., ,, // 

Niuazi Ahmet UftUftf 
.... - - - - - - - ---- - - --- - --~ 272 sene evvel bugün 

Sengotar mağlfibiyetiJl 
uğranıldı . 

Yeniçeri.ler Sipahileri, Sipahiler Yeniçe~I 
kaçıyor sanarak köprüye üşüştüler. Köpr 

anda koptu ve binlerce insan 
köpürmüş sulara karıştl ı.ıı 

272 sene evvel bugün .. 1664 yılı ilerlediklerini sandıkları yeniçeri-/ Harp sahasında as j;I. 
31 temmuz günü, kanlı ve dehıetli lerin geri çekildiklerini görünce: kalan sadrıazaın bar~;a 
Sen Gotar harbi başladı. _Yeniçeriler kaçıyor .. Düşman devam ettirdi. Fakat 

Bu harpte Osmanlı kuvveti bizi sardı galiba .. diye düşündüler. 
60,000 i muntazam olmak üzere Atlarını tekrar geri çevirerek Raap 
130,000 kiti idi. Avusturyalılar da nehrine sürdüler. Yeniçeriler, sipa. 
10,000 süvari ile birlikte 30,000 ki- hileri İfte bu vakit, nehre dayan
tilik bir kuvvetti. Harp hazırlığı dıklan anda gördüler. Şüphe timdi 
tamamlandıktan ımnra, sabahın onların içine ginnitti: 

dokuzunda Osmanlı bataryaları 
tiddeli bir top ateşine başladılar. 
Bosnalı lsmail paşa 3000 sipahi 
3000 yeniçeri ile top ateşinin hima. 
yesinde Raap nehrini geçmeğe 

baıladı. 

imparatorluk askerinin .ileri ka· 

- Sipahiler kaçıyor, düşman 
bizi aamııf olacak .• dediler. -~ Bu iki kuvvetin birbirlerinden 
haberleri olmadan geri çekilmeleri 
ordunun insicamını bozdu. Köprü 

üzerine ÜfÜfen ordunun iki mü
him rüknü bir anda nehrin içine 
döküldüler. Top iplerile kurulmuı 

köprü, fazla ağırlığa mukavemet 
edemeden kırılmıştı. Suya dökülen 

askerin hiçbiri kurtulamadı. Taş. 
kın ve köpürmüş sulara gömüldü
ler. 

~ 
Avusturya or<J.1ı81' ~ 

Monte K0 

'rtJ,.~ 
yordu. gelmesine de ~d 
Geri çekilerek sulh • 
zı oldu.,, 

Türk Maarif Ccn-ıiy~lİ 

Resmi ilin 
bürosu işleri ,, ,; 

Yeni po:stane kRrşıs.nda Erzurum hanında .. vr· 
dairede 20 temnıuz taı-ihinden ıtibaren ite başlaıu•t 
kadarların resmi ilenlan bu adrese gönderm~leri. 

1 Telefon: 21101 
11
,. 

Resmi l!~nlaı Türk Umitet tirkefiyle alik .. ~ 

rakolları ilk hücumda perifan edil- y • • k k 
mif, yeniçeriler ilerlemeğe başla. U Se Deniz Ticaret NIB~ 

Müdürlüğünden: mıtlardı. Bu partide nehirden on 
bin kadar bir kuvvet geçmİf bulu
nuyordu. Bu asker, ilk hücumda 
büyük :rararlıklar gösterdikten son 
ra kaçmağa baılayan düşman or. 
dusunun arkasından yürümeğe baı 
ladı. Düşman, bütün kuvvetlerin 
suyu geçmiş olduğunu sanıyordu, 

Fakat bir aralık kendilerini yalnız 
on bin kişinin takip etmekte oldu
ğunu, diğer kuvvetlerin nehir taş
mıı olduğundan geçemiyeceklerini 

görünce müdafaa ve çarpışmağa 
karar verdiler. Çarpışma çok kanlı 
oldu. Her iki kuvvet sabahtan 
ikindiye kadar kılıç salladılar. 

Bu harpte düşmanların galip 
gelmesini Osmanlı tarihlerinden 
biri şöyle anlatıyor: "Yirmi yedi 
yaşında veziriazam olan Fazıl Ah
met paşa, birçok ınuvaffakiyetler
den sonra Raap suyuna dayandı. 

Macaristan içlerinde sayısız kale. 
ler fethederek binlerce esir alma
nın gururu üzerinde idi. Sengotar 
harbinin muvaff akiyetsizliğe uğra. 
masınır. sebebi şudur: Nehri geçe
rek düşman ordugahına kadar iler. 
liyen yeniçeriler bir aralık: 

- Geri dönüp metrislerinize gi
resiniz .. emrini aldılar. Yeniçeriler 
verilen ernri yerine getirirken daha 
ileri gitmiş olan ~ipahilerin bun
dan haberleri yoktu. Arkalarından 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere beş yı~~· 
ve bedevadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve Dl•k•ll 

mektir. ~· ı 
2 - Mektebin yalnız Liıe birinci sınıfına talebe • ~; 

rın Orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on ·beşteO 

dokuzdan büyük olmamaları ~arttır. .. Jırİ 
3 Y l . . . . t . b ., .. ., - azı ma ışı ıçın pazar esı, çarşam a, cuma • 

baş vurulmalıdır. .Jıl,tl 
4 - İsteklilerin mektep müdi.iriyetine kartı yapaC diPI 

melerine hüviyet cüzdanlarını, atı kağıtlarını, mek~e~ .,,ı 
veya tasdikli diploma suretlerini ve polisçe tasdikli ıY• .. rt ~ 
ve velilerinin izahlı adrese ve tatbik imzalarını ve do 
lık fotoğraflarını iliıtirmeleri gerektir. d~ 

5 - Yazılma iıi 7 / Ağustos/936 cuma gününe k• 
lerin muayenei sıhhiye için o gün s:ıat sekizde bizzat ıo 
maları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu 1, 
tile mektupla mektep müdüriyetine müracaat edilmelidıt• 

Türk Hava KuruııJ 
Büyük Piyango-

ş. d. k d b. 1 k. · · ·,,.. et ım ıye a ar ın erce ışıyı zengh• 

4. cü keşide 11 Ağustos 936 Jı 
Büyük ikramiye 35.000 Li . 

Ayuca: 15.COO, 12.000, 10.000 llrahk ikr•d' 
(20.000) liralık bir mükafat vardıt• 
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Atletizmde 
Eski Yunanistanda yapılan olimpıyadlarda Yunanlı atletler yarışıyorlar ue güreşıyorlar. 

~~Onya birinciliQinl 
o o Ü Diril iP Ü y c§.) t o c§.) lr 

~anacak harikalar Nedir? Nasıl başladı? 
dt~ı"'ıa.ıın . kimlerdir ? 
~a~ . 2 ınci P&zar günü Berliıı• ıuretle bu kısa mcaaf el erde Amerikalr' 
>ttlj titr btı~ o:ıeraıiaıle 11 inci oJim• lara yaklaıacak bir Avrupalı atlet olma· 
lİııde t~lcr/~r. 53 milletin en kabili- dığt belli oluyor. 

Olimpiyatların tarihi 

tar.. blfibirı . ın on dokuz ıpor ıube- 800 metre 
.~ CtıJe 
~ı.. ' tlli Y•ntacaklar çarpııa• Bu mesafeden itibaren Amerikalılar -...,. p lclo:ı ~ , 

Ji· '· ege var kuvvctlcrile zaafa uğramafa beılıyorlar. Dünya 800 
'ıı de hunıa. metre pmpiyonu Hampıon tngiliı:dir. 
' hi.ikJct nn &raunda gUreı, cık- Ve dereceıi bir dakika 49,8 saniyedir. 
l1ıt "e fut~ı Ytlken, baıketbol, binici· Amerikalı Eatmandan batka bir de Po• 
S~ IUbclerine ittirak ediyo• lonyalı Kupraki vardır. 

"e ~etin '4S • Maamafih hiç Umit cdilmiyen bir at-
.~ td' 1 }'anı en çoğu atletiz- lctin de bu mesafede büyük bir enerji 

'Yor. Bız' tl • · · k .. k 1 dk b' d , , lfa}b , a Ctizme l§tıra goatercre umu ma ı ır ercce yap-
IUbea·d~kı olimpiyatların esası maaı muhtemeldir. 

1 ır N • da 1500 t ıL. le iç• • e ııc, mevzu n me re 
'dUıı ırı bunu bir yana bıraka· 1932 Loı Anceloa olimpiyadında bi• 

Yanın 
~... en büyük atletlerinin rinciliği kazanın İtalyan Beccali bu ıe-

·• atı f e ızın mUaabakalannı fer Berlinde gene koıacak. 3,S0,8 dere"' 
trıuhtcnı 1 . • e galıplerinı araya ceyi ondan bafka yapacak atlet hemen 

19 
1 OQ hemen yoktur denebilir. Eıki dUnya 

ı 32, loa metre pmpiyonu Amerikalı Bonthvonun her 
;: ~e '!f.ct#..nceıoa olimpiyadında ne kadar dcrcceıl 3,48,8 gibi fevkallde 
~~ "'1ıı dcrc~f •dında iki zenci bu bir ıey iıe de artık ihtiyarlamıı sayıta· 
\ 'l İııatn ı:~~~i 10,3 e indirince bu bilir. Ve esasen tesiı etmit olduğu bu 
,. ~ a iliyetinin azamisi aayıı- dünya dereceıine yaılap.mamaktadır. 
>~t ~tırdığıy. a indirilemiyeceği Maamafih İtalyan Bcccaliye rakip ola· 
~~ rak gene kendialle Venke sayılmaktadır. 
~ ~tııti~~tço:ıedcn gene bir Ameri.- İtalyan koıucuıunun ikinci derece rr 
\t~ca bü~venı, 100 metreyi lO,Z kipleri İrlandalı Sovelok ile İngiliz Vu• 

'1111. ·~n tutul h dersondur. Jı... • an cıaplar alt-
'llldj llerlin . 400 metreye 33, 800 metreye 33 ve 

hu 0lıo:ıpiyatlannda Ameri 1500 metreye 34 millet ittirak etmekte-

3000 manialı 

1896 danberi her dört yılda bir 
temr olunan olimpiyad oyunlarının 

menşeini anlamak için tarihin derin -
tiklerine bir nazar atfetmek 18.zmıdır. 
MilA.tldan 8 asır önce ve kUltUriln, me
deniyetin en yük~k nokats:ma vardı
ğı Prikles zam.anında mukaddes Olim. 
pos da.ğmm bir vadisinde bd.Şlıyan bu 
oyunlar atm 11 asır devam etmiş, ve 
bu miiddet zarfında elenler beşerjyete 
en parlak spor zaft.rleri hediye etmiş. 
lerdir. Olinıpiyad oyunları aynı za 
manda gençlik arasında bir spor nü 
maylşi olmakla bet>aber, siyasi, içti. 
mal ve edebt bir toplantı olarak anı 
lırdı. Bu oyunlar oynanırken şairler 
en seçme trajedilerini oynarlar va ha
kimler de en ateşli hitabelerini irad 
ederlerdi. 

Elen ulusu arasında. bitip tükı;nmi
yen dahili kavgalar bu oyuuların de
vam 6ttiği mUddetçP. durdururdu. Bun. 
dan dolayıdır ki oiimpiyad oyunları 
barı~n, sevginin bir timsali olarak 
kabuı edilmifti. 

Bu oyunlarm yapılmaaı, Elen genç. 
llğinın terbiyesinde güdülen usulün 
atbit bir neticesi idi. 7 yaşında mek. 
tebe giden çocuk 18 yqma kadar 

jimnastik yapmasını ve o zamanm bil
gilerini lSğrenirdi. Bu çağdan sonra 
da bUWn atletik 11porlarla ufrqmağa 
bqlardı. 

Uzun mesafelerde Nurmi ile dünya Elenler indinde beden ve ı.eka ter-

'>t tunı.r~caafe için iştirak edecek dir. 
~or. tıılttı hır: Ovena. Hetkalf ve 
~ rc1c0 l'Un er zanıan ve her sahada 
t~tıaftde ~ egale edemiycceği için 
t..ı. li id;ıı_ venıin ınutlaka birinci 
~hL ~ tdi} 
~ ~ oJaıı ctnez. Dercccıi ona 
~~bilir. tJıı lf etkalf da bu mesafeyi 

'~ birı ~111 bütUn ıpor mUnctt
'bciJifin ~tıkleri nokta, birincilik 

1} dır. u iki atlet tarafından ~ 
~~iilu1c için 
"it tı 'Y"lcor li namzetler, gene Ame 

'lisreJid.' olandalı Oıendarp ve 

ıampiyonluldanm ellerinde tutan Fin• biyesi ayırd edilme:di. Yetişen genç 
lindiyalılar bu mesafeden itibaren br ister büyük bir şair olsllll, isterse 
rinci safa geçmektedirler. 17 milletin methur bir atlet olsun, bu onlar için 
ittirak edecekleri bu mesafede birincilik mü.sav! idi. öyle ki olimpiyad oyun. 
Finlindiyalı İlholo için garantidir. tk:in larmda galip gelenlere ziyafetler çekL 
ellik için de gene Finlldiyalı Höckcrt- lir v~ bunlar törenle memleketltrine 
le Amerikalı Manning çckiteceklerdlr. giderek vergi vermeden getirleri he. 

5000 metre sabma yer, içer, rcılıat ederlerdi. 
27 devletin ittirak ettiği bu mesafede tık olimpiyad oyunlan hakkında 

Finlindiyalı Lehtinen, Hökcrt, Salınİ'" teknik malfunatmuz fazla değildir. 
nen, Japonyalı Murakoıo ve İtalyan Bug11n harabelerinin bir kısmı mec. 

Yazan: '"~'lvi Ziya Yenal 
cud olan OlimpiyR stadn..ın ebadı Oyunlara iştirak edecel> atı~tler 
192,27 x 24,40 olarak ölçülmüştür ki, stadJan 60 kilometre uzakta bulunan 
da.r bir koridordan başka bir §ey de lar ve açılı& töreniode b•.ılULinak üze-
ğildı=. bir kasabada bir ay !1.ıltrenman yapar, 

Tabii o vakitlerde zaman ölçecek 
aletler mevcut olır.adığı içm rekor 
mefhumu yoktu. Yllnız bil' rivayete 

nazaran geniş bir kaba su doldUİ-dUk
tan sonra koşu başladığı vakit muay. 
yen bir musluğu açıp bittiği vakit ka... 
pamakla ve inen ıu sathmm ozu!llu
ğunu ölçmekle bir nevi kronometre 
mevcuddu ve bu alet de .Ar§imed za_ 
manmdan sonra kullantlmağa başlan. 
mıştı. 

ve stada yaya giderlP.rdi. 
Bütün Elen ullV'unu birl:k ve kar

deşlik içinde yaşat'ln olimpiyad oyun. 
lan işte böyle başlar ve böyle nihayet 
bulurdu. 

Bu hislerin beynelm;lel bir mahL 
yet almasını diliye11 bir Fraıısız baro.. 
nunun teşebbüsü ile modem olimpl. 
yad oyunlarının ilki Yunan zenginle. 
rinden Averofun bir milyon drahmL 
ye ~.a ettirdiği Atinanın mt:.rmer ata. 
dında yapıldı. 

Ve sonra 1900 de Pa.ri!te, 1904 
de Sen LUide, 1908 de Londrada, 
ve 1912 de lstokholmde ikinci, üçilncU, 
dördüncü ve beşinci oyunlar oyn<!ndı. 
Fakat ne yazık ki altıncı olimpiyadla
rm Berlinde 1916 da yapılması karar. 
laştınlmışken dünya gençliğinin dal. 
ml kardeşliği, birliği ve tes::nUdü ga.. 
yelerile icra olunan bu oyunlar umu.. 
mt harp yUzUnden yapılamadı. 

1920 Anvenı, 1924 Paris, 1928 Ama
terdam ve 1932 Los Ancelos olimpL 
yadlan harp sonrası devletleri arasın.. 
da tertip edenler için b;.r öğilnme ve 
propaganda mevzuu teşkil etti. 

Ve bilhassa. modern olimitiyadla.rm 
aldığı yeni bir coroyan vo.rdırı Orga.
nizaayon kabiliyetini .. bütlliı dünyaya 
göstermek. Son 1932 ~ Anleloa 
olimpiyadından ııonra Almanların Ber. 
linde tertip ettikleri 1936 on bh inci 
olimpiyadlar için bu milletin en büyük 
övünii., en mükemmel organizasyonu 
yapılmış olmaktadır. 

Bundan sonraki yazımda vereceğim 
bazı rakamlar 1936 Berlin olimpiyad.. 
larmm ne muazzam bir teşkilat kud
reti icap ettirdiğini ve bunun n3.S\ 1 elde 
edildiğini gösterec.)ktir. 

U. Z. Yenal "~Q~ 
-~~ ~''-fcd metre 

Olimpiyad oyunlan koşu. atlama, 
disk ve cirit atma ile güreşten ibaret. 
ti. Ve 6 gün deva:n ederdi tık gün. 
de bütün Elen sitelerinden gelen dele.. 
gasyonlarm huzurile bir seremonl ya. 
pılır, son günde d~ bir kaFanış töre. 
ni il~ oyunlara niyabet verilirdi. 

Ccroti birincilik için çarpıp.cak atlet• ------------------------~------------------
10o ~ r 'e de hem.en hemen ayni 
~ ~Oottt')'e 38 C&klar demektir. Yalnız 
~. l!~'treye devlet ittirak ettiği hal· 

~' 'Pli 2ı ~~evlet ittirak etmek'" 
li hıı ~ lc°tl nıyeden daha kısa bir 
it ~il 11 bir ·· 
-~ ~~kada ~u_rtı atletin çekiıece 

'it. - f ara bırıncilik gene Ovens 
ltt O)dct~!f Q:rn.da paylaşılacak demek
ı.~İt 11lurıtıa11 tnatcn daha ağır bir at-

de btı }'a koıuyu iyi tutturduğu 1 
~il Cl.ac)'ta birinci olabilir. 

~ı~'~ıcdc1t· 11ıetre 
\~r 1~lrırıcdili ~dünya rekoru da kı"' 

lı.. · .ı Uc ı! en kırılmııtır. Eski 
Ilı.. """tl1t 1 ~ar' 
~:."', G,ı Ue ı:dı. Fakat Vilyams 
"lllcn !?ıUbt dı. Binaenaleyh bu 

'ti lttr Cttıeı hatti muhakkak 
• .. 'Ya 

Vilyamıdır. Bu 

terdir. 14,14 ile dünya rekorunu teaiı Ollmplyatlara 4508 Hususi 
eden meıhur koıucu Lehtinen de Nurmi 41 
ve Ritola gibi artık ihtiyarlamıt sayıl- erkek ve 8 kadın maçlarda 

Güreşçi Abbas 
Berlinde maktadır. sporcu iştirak ediyor 

10000 metre . . . Basketbolda Japonlar 
Fi 14 d' lı Nurıninin kırılmaz dün• Bcrlm 30 (A.A.) Olımpıyat oyunla· M J l 

Bcrlin, 30 (Huıuai) - Grekoromen 
güreıinin 61 kilosunda bizi olimpiyaı-

n n ıya 
2 

d' F k t N . _ _,. nnm kayit muamelesi kapanıruıtır. İf 8C8r arı, Va erpO• 
ya rekoru 30,06, ır. a a urmı && J d 8 J 1 k larda temıil edecek olan Abbas Peıtc

den geldi. Yap.rla yaptığı karJila1mada 

mağlup oldu. Abbaı yorgun olduğunıa 

ve ondan yenildiğini söylüyor. Yaprla 

bir ikinci müsabaka yapmau ihtimali 

vardır. Onda da yenilirse ıerbest gürq 
müsabakaları grekoromen müsabakala• 

rından evvel olduğundan Yaıar hem 
serbcıt ve hem de grakoromcnc girecek 
tir . 

tık koımıyacaktır. Finllndiyalılan Loa tirak edenlerin miktarı, 4503 erkekle 0 a e Ç a 
Anceloıta 30,11,4 le mığlQp eden Polon 341 kadındır. Kalabalık ekip, Alman Fransızları yendiler 
yalı Kuzocinki de koımıyacağından ga· ekibidir. Bu takım, 385 erkekle 45 ka• Berlin, 31 - Buraya gelmeden evvel 
libiyet gene Finl!ndiyalı Salminen ile dından terekküp etmiıtir. Alman eki· Peştedc karıılatan Macar - Japon bas 
Askola arasında paylatılaeak demektir. binden 10nra Amerikan ekipi geliyor. ketbol maçım Japonlar 28 ze karşı 33 ile 

Bunların rakipleri gene Japon MU'" Bu takım da 323 erkekle 44 kadından ka~anmışlardır. 

rakoso ile Arjantinli meıhur koıucu mürekkep bulunmaktadır. Belçika - Fransa Vatcrpolu maçını 
Zabola ve tngiliı: !tondur. Bu yarııa da Belçikalılar 4-1 kazanmıştır. 
26 millet ittirak etmektedir. mel gılibl gene Arjantinli Zaboladır. Son kanşıklıklar üzerine İspanyol• 

Maraton Amerikalılar bu ıefer de Zabolaya rakip lar Bertin olimpiyatlarına iştirak etme"' 
Bu bUyük koıunun en birinci muhte• olarak Bravn adında bir Hintliyi kottu· mek kararını vermişlerdir. --------------

Pero Almanyayı 

Berlin olimpiyadlannda 100 metre ile 
tek adım uzun atlamada Amerikaya 
W bVinciUk ka.lcmdtracak olan zenci 
' Ooclna'tn ,_.,_ gibi bir ~ 

racaklardır. Fakat Amerikalılar geçen 

ıefer de bu ıekilde yaptıkları bir tecrü· 

bede muvaffak olamamıılardı·. Onun 

için tekniği olmayan bu Hintlinin Zaba· 

laya galebesi pek güç olacaktır. Finlan· 

diyalı Virtansen cenubi Afrikalı K'.olman 

ve bir iki Japon da çok mcthedilmcktC" 

dir. Maratona ittirak edecek milletlerin 
sayısı 30 dur. 

ATLET 

(Smıu yarın) 

Olimpiyat meş'alesl 
Pragda 

Prag, 31 - Olimpiyat mcplesi bu 
gece aaat 23 de buraya vardı. Büyük 
merasimle karıılandı. Ve Almanyaya 
doğru yoluna devam etti. 

Mep.le yarın tam açılma töreninde ı 
Bcrllne varımı olacaktır, 

KUçUk su kupası 
maçları 

Evveldenberi aralarında sıkı bir sa• 
mimiyet mev:ut olan lstanbulspor, Fc
neryılmaz, Doğanspor ve Anadoluhisarı 
İdman yurdu klüpleri <Küçüksu kupa· 

yendi 
Bertin, 31 (Hususi) - Burada 

evvelce hazırlık mahiyetinde yapılan 

Peru - Alman basketbol maçını Pena 
17 ye kartı 37 ile kazanmıştır. 

sı) maçları namiyle bir müsabaka tertip---------------

etmişlerdir. Nurml, Llndberg ve 
Müsabakalara 2 ağustos 1936 pazar S I ld H il d 

günü Anadoluhisarında Küçüksu saha· p r 00 er O e 
ıında başlanacaktır. Bir devreli lik maçı Bcrlin, 31 - Berlin olimpiyatlarında 
teklinde yapılacak olan mu müsabaka· bulunmak üzere davet edilen beynelmi
lar neticesinde en fazla puvan alan ktü• Jel ıporcu p.hsiyetlerden meJhur taY
be C. H. P. Anadoluhisarı kamunu baş- yareci Lindbergden sonra Finlandiyalı 
kanı tarafından bir kupa verilecektir. Nurmi ve 896 da Atinada yapılan ilk a-
Bu haftaki maçlar şunlardır: limpiyatlarda maraton yanımı kazanan 

Saat 1,45 A. Hisar - Feneryılmaz: 

1 
Yunanlı Sivridon da Berline varmııtır. gene takıları hakem: Tahsin. 

S,,at 15,4 -~ Doğanspor - tstıınbuJI Spiridon olimpiyatların açılma töre-
spor (A) takımları kakem: Nuri Boaut,ı ninde Hitlcre memleketinden bcrabcriıi' 

Saat 17,30 A. Hisar - Feneryılmaı: de getirdifi bir zeytin dalım takdim C'" 
(A) takımlan hakem: Samim Talu. 'dccektir. • - · - - · · · · 



~d'.Jıya 
Bu gece pek korkunç bir rüya 

gördüm. Rüyamda Çinli olımqtum. 
- Bunun korkunçluk neresİn· 

de? 
- Bir tek kelime bile Çince 

bilmemi 

~ ·~ 
'~ "' 

'Amerikalı hırB'IZ (zabıta romanları 
muharririne) - Eacr yu7carı! Bana 
banka s01jntak için §imdi yepyeni bir 
usul öğretnıeuen beynini patlatmm! 

IKDoııaıye 
Pek sağlam ayakkabı olmadrğt. 

nı söylerler, bir gün şöyle dedi: 
- Eğer hayatımda başımdan 

geçenleri yazmağa vakit bulsam 
zengin olurdum. 

Muhatabı gülümsedi: 
- Tabii! Zabıta romanları şim· 

di pek rağbette! 

- Saç, sakal.. Yalnız çok çabıık. 
iki dakilcada bitme:i! 

~amaınıe 
Ç@C~c§Ju 

• :Annesi, oğlunu azarladıktan 
ıonra: 

- Eğer bir daha bu kötü ve ayıp 
kelimeyi söylemezsen, dedi, sana 
beı kurut veririm. 

- Ben bundan daha kötü ve da. 
ha ayıp bir kelime daha biliyorum 
Bunun için kaç para verirsin? 

Heır y®ırcdle ©>yo~ Y 
Kadın - Afrik~nın bazı yer. 

lerinde erkekler karılarını ancak 
evlendikten sonra tanıyabilirler. . 
mış. 

Erkek - Sade Afrikada mı ya? 

Kamarot - Çok gllzcı manzaralı 

bir sahilden geçiyoruz, istcrsftıiz .. 
Deniz tutan yolcu - Pek ıila, §öy

le bir kenara lroyunuzl 

, 

Sevdiği erkekle i:diuacı tahakkuk 
eden daktflol 

Ta.o nsnzo n k 
- Hem taliaizlikten bahsediyor. 

sun. Hem de yerde on lira buldu. 
ğunu ıöyliyoraun. Sözlerin biribiri. 
ni tubnıyor. Bu ne biçim talisizlik 1 

- izah edeyim. Mesela yerde 
on lira bulduğum Z&m&ı\ karım da 
yanımda idi. 

- Dan gece pokerde epey §amım 
uardı. Bana kar§1 oynıyan Ahmed 
kazandı ve bana borettnu "ôdcdi! 

ir<akeırBeme 
- İman hiçbir zaman ümidini 

kaybebnemelidir. Karanlığın arka 
aında güneı var. 

- Y anlıı fikir! Denizin altmda 
da kara vardır ama bu, denize dü· 
tenlerin boğulmuı~ bir mani tef· 
kile~ifor! 

- O tarafa değil, bu tarafa atlıya. 
caT..iın! 

MltlılbaDe~a 
-Yavatça yataktan kalkar, gi

yinir, a§ağıya inersin. Karın hiçOir 
fey duynıaz.. 

- Duymaz olur mu hiç Öyle 
hassas kulakları var ki ben değil, 
barometre bile inerken duyuyor. 

l·•~:a~f~ -... - "'d • --......: ..... 

-

. {::. ~ "·~:~,~.;f\:~~ 
~ ··d· ~Y.·<J .. 

<J~f'':' o 1:Y .. ?,: . 
' • ~ • ,.q ~\ 

Otomobil saftC'ı$1. - Ho§ geldiniz 
efendim, bu otomo~il artık işe yara
maz. Size bir bO§kasını t:ereiim! 

~Dyaın@ 
- Olur rezalet değil! Ben piya

no çalarken bir tat attı, camı kırdı. 
- Hakikaten aptal herifin biri 

imit, timdi caın kırık olduğu için
ıeai daha kuvvetli duyup eskisin. 
den fazla rahauız olacak l 

Tavsiyelrine harfiyen riayet et
tikten sonra b!r gün tekrar doktoru 
ziyaret etti: 

- Şimdi beni nasıl buluyorsu
nuz doktor? 

- Çok zayıflamıJ ve yorulmuş· 
sunuz sporu, denizi bırakıp hiç ol-

mazsa bir müddet çalışma hayatı· 
na dönmeniz lazım' 

- Balmumu m:,nkcn ben değilimı 
yanlı§ınız var! 

lFay<dla 
- Kızımızı yemek pitimıek mek

tebine verdiğimize çok iyi ettik. 
- Ne diyorsun? O kadar berbat 

ıeyler yapıyor ki ağzıma haftalar· 

dır yemek koyamıyorum. 

- Fakat artık yemeğe kalmak 
üzere misafirler uğramadığını unu. 
tuyorsun! 

Birinci doktor - Hastanızın rahat. 
sızlığt daha. epm.J sürecek mit 

ikinci doktor - Evet maalesef. 
Kendisi iyi bir adam ama ne yapayım 
ki cengini 

- Baba aksi sada nedir! 

- Annenle münakaıa ettiğin 

takdirde son sözü söyliyebilecek 

yegane kuvvet! 

Aşk ve ~aıra 
- Öyle kızdım ki, herkes beni 

param için aldığını söyliyor. 

- Halletmişler. Bir defa banka. 

daki paranı ben değil, vekilim ala. 
cak! 

Gemici - Geri !Jelin yahu, gemi 
batıyor diye ben §aka yapmıştım! 

- Bı' yeni plaj kostümümü kocam 
hiç beğenmedi. Halbuki <,nun bütiin 
erkek arkada§ları pek beğendiler/ 

~facaıın 
Küçük afacan, misafir delikan· 

lının yanına gitti: 
- Ben sizi ablamı öperken gör. 

düm. 
- Al sana be§ kuruş. Sakın 

kimseye söyleme! 
- Hizmetçiyi de öperken gör 

düm. 
- Al öyle ise daha yirmi bet ku. 

ruş! 

~-
- Eğer htJyata yeniden başlamam 

l:abil olsa .,incma 11ıldızı olurdum! 

IJ2>aıra 
Baba - Kızımın on bet bin li. 

raaı var. 
Müstakbel damat - Acaba gÖ· 

re bilir miyim? 
Baba -Tabii! kızımı çağıra· 

yon! 
Müstakbel damat - Hayır ken· 

disini rahatsız etmek istemem. Ban 
ka hesabını görmem kafi! 

Şoför - Nereye gidiyorsunuıt 
- Bilmem! Ev sahibi bizi kaoı dı. 

~arı etti. Nere'lje gitmemi tavsiye e. 
der8in1 

., . 

- Gôrmemiş gihi yap! 

TaıbD] değno ı 
- O, mapllah bugün ıeni çok 

neteli gördüm. Ne var? 

- Baba oldum. 
- Oh, oh memnun oldum. Ka. 

rın nasıl? 

- Aman sus, bir !ey söyleme. 
Bittabi haberi yok. 

tım. 

ğım. 

- Ki.met 

vaoaırn b~ılt 
td• ~ Merhametli adam Y0 j• 

hün1ıür ağlayan bir çoC" 

lo.dı: " ııı 1 .• ı 
- Ne ağlıyorsun ogl1l b'lı':ı 
- Annem kötüriil.11• t11,1 

kotlarını bacaklarını trıaJt'6tiif>' 
ti. Onlara ekmek parası g 

'k 0 

• d 1
" k' sem ı ısı e novece · 

Naı:e 
iki kız arasında: 
- Neden öyle yüıUıt r 

kan? ııl1 
- Dü§Ün bir kere nit• )"' .. 

ni bir daha aramanıa•.1~1' 
ni zerrece sevmediğiııı• 

- Sonra? riP' 
- Aradan bir hafta I 

cevap alamadım. 

"-..J 

cakl 
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'cıır,ıar Dçln : 

~~~rınıza dikkat edin 
S ~suyun ipek yu. küçücük bir kepek parçasıdır. Bunu 
tiiııı6:""la 1o;rı1 • dalgacıkların gören kadın kendi kendine: "Adam 
~~ ile ara Çarpması; bu d h »L · d~U 'linçle kar§ılanacak ıen e, e emmiyet vermeğe değmiye. 

Bir milyon 
yaşındaki ejderha 

Bundan bir milvon sene evvel Ka.. 
nada ovalarında d'lla.smış büyük bir 
mastodon bulunmu§tur. Nev Bruıı.svik 
§ehrinin yarubaşmaki Hillsboro . ıahi

yesinde Bay Konr:ıcl Osma'ıım bahçe
sinde bulunan bu mı.ıstodon bütün dü11-
ya alimlerinin merakını uyandırmış

tır. 

Bir artist yatile 
battı 

Bilginler arasında 
şiddetli bir yarı• 

Singapor ve Java mUıelerine men.. 
sup tabiat filimlcrl arasında "bil' de
niz ejderini,, ele geçirmek I1:in çok oid. 
detli bir yarı§ bag göstermi~tir . 

,~?aiııı ı. ltıliir? cek kadar küçük,, diye söylenir ve 
'~adını .. ~dltk~rar ~Çin bütün glir.el- bunu der demez de tehlike başlar. 

.,'.trıl~d~, goılere teşhir fır. Saçların dökillmeııine ııebep kepek-
lmll.ler· • Yaz günlerine tir; kepek de kafa tası derisinin kuru 

• 
1
•• diye bir ad takabL olmasından ileri gelir. 

~ ltı"'- Saçlara mahıuıı vazelinli toniklerle 
'<r tt ... ~ -.:ıı etıen b bU~ Cellr· celerı senede an. sa unsuz şampuvanlar bu derde mü-

WJc kıs~ Be.n~ geriye ka- kemınel çarelerdir. Bu tonikten baıa 
~ıı:ııar b UU kapalı yerlerde akıtılacak bir kaç damla ile her ıabah 

~ 8aç1ltn~g u kısacık mevsiin- saçların dibi bir kaç dakika masaj ya-
llefes a, e6yle bol ve ser pılmca, 141şılacak neticeler elde edilir. 

· alına... • 
ga elbette -l:ıaklı-

1\i ,~ d • • • 
tliıtı ~ f ark•.na 

görtınu vannıgsmızdır. /. 
~larıı:ıııd~ntızu .altüst ede~ 
~ iki U · Denız kıyısında 
· ~ ~ar~~ gtln lçlnde bu saç
~~r. Yat ~: ~o~uk gibl ha. 

tı otllrnı rsınız yatmaz· 
~lltıın azı.. ' 

l cıı. tıtt ... _ dalgaları bo 
ı.ı'~ Ol ZUlur, On· 
•:tı.r ~ur, taranıağa gel • 
ııı • cannu sıkacak bir 

etı k" 
' otusu ~ ~~k \'e ta~~ur ki saçlarınız 

Bahçede hafriyat işi yapmakta o
lan ameleler 3 metre derinliğin:Ie bu 
keşifte bulunmu§lardır. 

bir ton ağırlığında olan bakiyeler 
her birisi birer buçuk metre uzunlu.. 
ğunda kocaman Jki tnne fil dişi , muaz
zam tir çene kemiği. her birisi on be. 
ser santlmetre uzunluğundt. be.~ diş 
ve daha bir kaç ta:rıe küçük kemiktir. 

Gerçi Kanada ovalarında tarihten 
önceye ait bır çok hayvarıların baka.. 
yası bundan evvel bulunmuştu ama, 
birinci defadır ki buralarda meydana 
bir mastodon çıkarılmaktadır. 

3 metroluk 
kıvılcım 

1937 sergisi için, Fransız mühen. 
disleri dünyanın en bilytlk elektrik 
makinesini hazırlamışlardır. 

Bu makine 1 S metre yüksekliğinde
dir. Be~ milyon voltİuk elektrik snrfi. 
yatı yapmaktadır. Kıvıkımlannın uzun
luğu üç metredir. 

Pire tüccarı 

Bu alimler, M · laylı bir bahkcının 
öldürmüş olduğu bir canavar Ustiinde 
mal sahipliği hakkını iddia etmekte. 
dirler. 

Hüviyeti ve hangi cinstrn olduğu 
bir tUrlU tesblt edilemlyen bu canava
rın boyu 19 mctrediri kulak'arı fil ku. 
lağt t.ıUyUklUğünde ve ağzının iki ya. 
nmdan dışarıya doğru fırlamış iki dl. 
§inin uzunluğu dörder metredir. 

Şimdılik gerek Holandah, gerekse 
lngili:.ı; alimleri hayvanı birlikte t etkik 
etmektedirler. De::de de hangi tara
fın bunu müzesine götürüp koyacağı 

kararlaştırılacaktır 

Hapishanede canı 
sıkılmış 

Almanyanm Manhaym hapishane. 
sinde oturmaktan canı sıkılmış olan 
bir mahpus belki blr hastahaneye gö. 
türülür de manzarayı değiştirir ve 
dah9. rahat bir yatakta yatarım dü. 
§ÜnccE.ile ufak tef ek madeni eeya yut. 
muştur. 

Mahpus derhal hücresinden çıkarı. 
!arak hastahaneye götürülmüş, fakat 
orada uzun müddet kalamamıştır. 

lıll tse kuruıaten dalgalı, is. 
~ hiç bir the Y~ut yağ:ı ol
.,.~ lıepai Ustı ınnııyeu yoktur. 
hı 1-~r b ~de ayni te · · ç ~..... lUıyo sırı 
,~ ... ~el'in t Yapın, isterseniz 

ieltilde h~lu hava saçla. 
' ın guıeı cum eder. Bu masajdan sonra haftada, yahut 
)o~~ile :ı.Ylllın bir eğlenceden on gilnde bir sabuMuz bir §ampuvan 
~~llr. Saçlara alarına hiç bir yapm, faydasını derhal göreceksiniz. 
ı..._ -t \>e ih azıcık daha Sabunsuz gampuvandan maksat, içinde 
~it . tinıanı ed. 4- 1Çin. f ıldl mi sabun eleman ve .terkipleri olmadan ha. 

bgilterenin Birmingham şeriııdhe 
Mister R. H. Dar.astan dünyanın en 
acaip bir ticaretini yapmak!ıı hayatını 
kazanmaktadır. Bu adam pire, tah
ta kurusu, bit ve bunlarr. mUmasil 
böcekleri toplar. Bunları ele geçirdimi 
karınlarından yararak roikro.:.kop cam. 
ları üstüne tesbit eder ve bütün dünya 
mütchassıslarile tabiplerint. hususi 
tetkikat Jçln satar. 

Zengin olmak, yatla gezmek iyi 
§ey. Fa.kat bu yüzden, Frar.sız aktrL 
si Licettc Limojin ile kocasının ve on 
yaşındaki oğlunun ba§ına. bir felaket 
gelmi§tir. Bunlar "Pa§a • ismindeki 
yatlarilc açık denizlere çıkmışlar ve 
bir daha. avdet etmcınialerdir. 

Midesine yapılatı ameliyattan son. 
ra çok yaşayamıyarak ölmUştUr, 

Mahvedilen 
servetler 

Brezilya, fazla kahvesini 1931 se
nesindenberi yakmağtı baalamı§tır. O 
tarihtenberi de 2,250,000 ton ağırlığın
da 36 milyon çuval kahve yakmıı, bu
lunmaktadır. Hükumet mabafili bu 
fazla yükten kurtulmak için yakmak
tan tutun da denize atmağa kadar her 
türlil tahrip şekli kullanmıştır. 

"e hı kolay ~l'lat kalmaz, 
1 

zırlanmış gampuvan sularıdır. 
b· l>arıaıt olay dUzeltfü::bUir 
~rce kad !!açları olmalıdır. 
~ llruıuğu ın, kata tası derl-

i: urıar. dolaYJsUe bundan 
Ci §a 

~- ı_ llıpuvand 
ıttdrnı •n bir yahut'ikl 

1\ ilk ö g rcceği ıey 

Sabunsuz §ampuvıın hem besler, hem 
temizler. Bundan ba9ka saçların arasın
da sabun izi bırakmaz bu §ampuvan. 
dan sonra saçlar yumuıacık ve parlak 
olurlar. 

Güzellik doktonı 

Mister Darlaston tahta kurusu ile 
pire bulmakta zorluk çekmektedir. 
(İstanbula buyursun 1) Bu işe evvela 
bir merakla ba§lamı~ ve sonra da büs. 
bUtü::ı meslek olarak sarılmıştır. Her 
sene büyük mıktar!arda ihrecat yap. 
maktadır • 

Bu güzel ve zeki sahn~ kadmını 

kaybeden Frnnsızlrır pek müteessir
dirler. 

ZA Yi - Almakta olduğum tekaüt 
maaş cüzdanımı, nüfus tezkeremi, berat 
senedimi zayi ettim. Y.enisini sıkaraca· 

ğımdan eskilerinin hükmü yoktur. 
Beyoğlu Sakızağacı küçük lcırlangıç 

sokak No. 14 Hüseyin oğlu Faiz. 

Tn.hrip edilen kahveler toptan pi. 
ya!alara sat.Jlmış olsaydı Brezi!e 57 
milyon İngiliz lirası (bizim paramızla 
317 milyon 500 lira) irat getirecekti. 

. ~ 
"a .......... ~----..:.·tf::AGL1JP rAUSTA. 
S!Ya,,lfk ~~~~------~--------------

C)frl)' ılıcını kınına aoktu hayatım kaldığı zaman mut' -1<a ki . 'lek · 
•ıl~h rar oturdu. Karı11ında. itler yoluntL girmit olacaktır, 

~kı,t't:~ların sözlerinde dura- Üçüncü Hanrinin üç janti) ~ u 
Şa,, ııu,nıyordu. çekilmek için müıaade ahrlarken 

ltttiJ
1 
~Y~ alda.nınıyordu. Bu üç Pardayan: 

te· ) u uç. ·· 
• la erin· ucret}i haydut, gerçi - Mösyöler, bir dakika müaa-
lb._ ın b· . 
~""tıı Ö)d .. ll" lfareti ile bir tabur ade ediniz. L\itf en benimle bera. 
~ 'ke.t Yi 

11tnıekt.en çekinmezlerdi. her birer kadeh şarap iç~r misiniz 
~~rd,.,.,~e :Prenaip sahibiydiler. dedi. 

b~S teredd~ bu iıteği karıısmda SentMalin ! 
ı.''i diiıu ut ebneden, bir saniye - Kralın ıihhatına olursa hay 
liS il.tırı1 ~!'lleden, üçü birlikte kı- hay! cevabını verdi. 

~ ~l>ai h. d llllarına yerleıtirdiler. - Vallahi siz iıtediğiniz kimse. 
I tailttıit ~· detlerinden bembeyaz nin sihhatına içiniz. Ben hepimizin 
erjlld ır hald d'l F ka •. ıihhatına içiyorum .. ., e du ey ı er. a t soz 
"''''~ r_uYorlardı. Üç arkada§ birbirlerine baktık-

'b- 'l\e . tıtriyerek: tan ıonra kahkahalarla gülerek 
lt •• t•t "il h b d' 'ld ı ~'<itil~ 'b: a a çok tükür et ki, masanın atına ızı i er. Birkaç 

d -~~ l\ç.erle.rimizi kınına dakika sonra, öldürmek için gel-

1~~ tiSrıd bir adamı senin imda. mit oldukları adamla birlikte içi. 
''lorı~..: eıo-di ! dedi. yorlardı. 
' ·•: Kalabr: i~ı· ~Öaı.·· 
at "o d" p F k b' · 11~ \ll'Ot \> h 0 ardayan l>ununla - a at iş ıtmedi. dedi, şimdi 

01'! dedi e orcurrıuz bir tane ka. krala ne diyeceğiz. Tabii aradı-
''t'° · ğnnızı bulamadığımızı aöyliyeme 
8- ~. hit ~- . ç d 1 tı\ f.1,

1
. '-«lfte kalıyor. yız. ünkü onun a am arından bi. 

ı..' ~.k. ın: ri, bizi ta bu evin kapısına kadar 
·:a-il\ g~ bu 
~I\ "-ltı,dı.k.. •on hayatı kendiniz getirdi. 
~ 0l~~•nızı görürsek mem- Monıeri ise: 

~ '"d, ! dedi. ı - Yine tabiidir ki kan dökmek 
l' tq )\rı ~ ~ ltı' fını aa.lladı. Tuhaf için gelmiş iken mösyö Klemanla 
~ ·'le~ e dudaklannda do. Bujansi şarabı akıttık, diyemeyiz. 
ıt ~""- •il&h, · • h. b' dedi. "f. -oq1} or ıçın ıç ır ma-

' 'n !U sözleri mırıldan- Sent Malin: 
~d~ i . -Ben kralın huyunu çok iyi hi-

ıtıyecek yalnız kendi lirim. Bujansi tarabının çok nefiı 
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bir kapıya rastlayacaksınız. Gerisi 
ıize ait .. 

Kalabr, Montseri, ve Sent Ma
lin asabi adımlarla ahır kapısına· 
yürüdüler. Birisi bu sırada bu üç 
arkadaşı görmüş olsaydı, lakayıt 
duruşlarından l<cndilerini muhak
kak t~nıyamazdı. Avluya ellerinde 
hançerlerile ve eğik bir halde gir 
diler. Kalabr, geniş bir tebessümle 
ince ve keskin dişlerini gösteriyor. 
Sent Malin sapsarı ve kısılmış bir 
yüzle arkasından yürüyor, Sent Ma 

lin de onun arkasından çok sakin 
ve vahşi bir tebessümle ilerliyordu. 

Ruccieri onların ahıra girdikleri 
ni görünce: 

- Artık Jnk Kleman ölmüş de 
rnektir. Biri daha! .. Kabahat kim· 
de? .. Annesi öldükten sonra oğlu 
da ölmelidir dedi. 

Etrafı bir saniye titriyerek din· 
ledi. Ve sonra geni~ adımlarla ote. 
le döndü. Daha uyumamış bulunan 
kraliçe Katerini gördü: 

- Katerin .. Artık müsterih ola
bilirsin. 

Kral öldürülecekse onu herhal
de Jak Kleman öldüremiyecektir. 

Kraliçe titredi: 
- Papası öldürdüler mi?.. de-

di. 
Ruccieri cevap verdi: 
- Öldürüyorlar! 
Bundan sonra hemen çatı arası· 

na gitti. İşine başladı. Günde an
cak iki üç saat uyuyan bu adam 

maaaıının batına oturarak, Kate
rin geldiği zaman bıraktığı yerden 
tekrar ite baıladı. 

Birkaç dakika sonra dünyada 
bir Katerin dö Meôiçi ile bir Han· 
rinin, yanına öldürmek için katil. 
ler götürdüğü bir Jak Klemanın 
bulunduğunu tamamile unutmuı· 
tu. 

• • • • • • • 
• • • 

Sent Malin, Kalabr ve Monheri 
ahırı süratle geçerek avluya çıktı· 
lar. Sokaktan gördükleri ı§ık, cam. 
lı kapıdan, avludan da görünüyor • 
du. Merdiveni çıkmaya ba,Jadılar. 
Yava§ yava~ camlı kapının önüne 
geldiler. 

Kalabr, kapıyı usulca açmayı:. 

çalıştı. Fakat kapı içeriden sürme· 
lenmişti. Üçü de birbirinin fikrini 
almaya bile lüzum görmediler. Ka. 
labr bir yumrukta camı parçaladı. 
Kolunu içeriye sokarak kapının 

sürmesini çekti. Kapı açıldı. 

Üçü de hançerlerini çekmi,Ier· 
di. Hemen odaya daldılar. Bu haret 
ket tasavvur edilemiyecek kadar 
kısa bir zaman içinde geçti. 

İçeriden bir ses: 
- İşte, yeni usul bir girit !. diye 

bağırdı. 
Üç silahşor birdenbire durarakı 
- Mösyö dö Pardayan ! dediler. 
Şövalye: 

- Ne o!. Çıldırdınız mı, Yoksa 
benden içecek bir teymi istemeye 



. 
·= .. _ 

Çelik f ürek~•n 
şergüzeştleri 
~iade Jieyecanlı sinema 

romanı. 

Cumartesi günü başlıyor. . . .. . , . 

" 
' . . ",, . . . .,,,...... ~ ..... '. 

Mü sa bak~ 
Cenp gönderJllC 111 

tos 15 de bitiyor. 
Acele ediniz! 

Istanbul Belediyesl Ilanlarl ~-
! , )~·~; ~ " 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Üsküdar vapur iskelesi 
yanında denizden dolma yer teslim tarihinden itibaren 938 senesi 
mayıaı sonuna kadar kiraya veri!mek üzere pazarlığa konulmuştur. 
Şartnamesi levazım. müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 45 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 5 ağustos 
936 ~rs.a.mha. ~ünü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır • 

Taksimde PANORAMA 
6 Ağustos 1936 Perşembe günü .; 

SÜNNET DüGONtJ 6~ 
. ~4177) (B) 

HERGÜN BAHÇEYE MURACAAT Telefon A-1° 

Kifo Adet Muhammen B. muvakkat te-
minatı 

12 lira 50 kuruş 
50 ,, 

KIR BALOSU_....~ 
0 

t Ağustos Cumartesi gllnü akşamı B U Y Ü K O E R g Filizi yağlı boya 55 kuruş 150 
35 Teolin filizi boya 190 ,, 

225 İzmir çiğtenesi 400X26X4boyunda 170 k. 32 ,, 50 ,, 
140 Demir ayak 100 ,, 
200 Halka demiri 9 ,, 

Beyaz Parkta : Beyaz O~ 
En fılt beyaz elbise giyinen bayana bir kat elbbellk kllm8f verilecektir (Saba.ha kadar muhteU! eğlenceler .,. -~ 

ihtar: G~n hatta bUyUk feda.kArlıldarla bazırlanan ft havanın mohalefeU dolayıaUe yapdamıyaıı bu btıyUk bel0 ~ 2500 Civata 3 ,, 18 ,, 
200 köıe bent 1 O ,, maraJar ıı.aveelle fevkaJAde u.rafet arzedeoelrt.lr. Kon1UJDUyon yalnız 13 kuroıtur 

' 5 
5 

Perçin çivisi 40 ,, 
Macun 40 ,, 

1 teneke gaz 370 ,, 
Umumi bahçeler için yukarda cinsleri ve miktarları yazılı olan 

malt.eme ayn ayn açık eksiltmeye konulmuıtur. Nümuneleri Balat 
atölyesinde tartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 
kanunun tayin ettiği vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat te -
mlnat makbuz veya mektubile beraber 5 ağustos 936 çarıamba günü 
aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (4180) (B) 

Dün ve Yarın neşriyatı 

Hipnotiznıa 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlill 100 kuruştur. Bil· 
umum tahlilAt. EmlnönU EmlAk ve 

Eytam Bankası karşısında tzzet 
Bey Hanı. 

~--soydan 

Sünnetçi Ahmet 

Şimdiy;e kadar bizde ilmi mahiye~e mütalea edilmemit 
çok meraklı bir bahistir. Hele ruhi meselelerdeki derin ihtisası 
dünyaca tanmm.ıf olan büyük profesör Dr. P. Jane'nin methur 
eseri muhterem Cemil Sena taraf rodan tam bir itina ile tercüme 
ve netrolunmuıtur. Bu, memleket JieaaJ;ma büyük bir kazanç 
olup üstadı bu tercümesinden dolayı !ia.natan tebrik ederiz. 

Meşhur Sünnetçi başı HaleplinJ.D 
torunu 

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

IŞIKLN E o N 
REKLAML.~fl 

Fiyatı 100 kurut· 
V AKIT küffiphcınesi - latanbal - ~nhTa cıidtlai. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruoamaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı günleri meccanendir .. 

Ucuz ve taksntoe 
NECiP ERSlt 

ill91 ........... l!m .............. ___ ..................... .. 
Telefon. 22566 

Galata : Sesli Han 

:... ı, 

geldiniz Çıldırdınızsa sizi pence
reden fırlatır atarım. Yok içki iç
miye geldinizae obırun da fU Bu
janaı damacanumı açmam için 
vardım ediniz dedi. 

Montseri ile Kalabr ve Sent Ma. 
lin gözleri yuvalarından fırlamıt 
bir halde duruyorlardı. Bir masa
nın etraf ma otunııut olan Parda
yanla Dü1c D' Angulem ve batka bi. 
risi kendilerine bakıyorlardı. 
:Ayağa bile ka.lkmamıtlardı. Y alnı_z 
Pardayan arkası kapıya doğru otur 
tluğu için batını geriye çevimıitti. 

Kral Hanrinin üç sadık jantiyo
mu karşılarında Şövalye dö Parda. 
yanı, sollarında Dük Dangulemi, 
sağlarında bir demir karyola ile 
ileride, masanın öbür ucunda bir 
üçüncü tahsı gördüler. Ve gözleri. 
ni hemen ona diktiler. 

llk şaf kınhk geçtikten sonra se
lam verdiler, fakat hançerleri elle. 
rindeydi. 

Sent Malin: 
- Mösyö dö Pardayan, bizi af· 

f e ·liniz. Bulunduğunuz yere biraz 
k a ·laca girdik, fakat emin olunuz 
ki burada sizinle kartılaşacağımızı 
ummıyorduk.. Yalnız şu karııda 

duran mösyö, kimi aramakta oldu. 
ğumuzu size haber verebilir .. dedi 

Bu şekilde kendine hitap olunan 
papas: 

- Kimi arıyorsunu~? diye sor
~u: 

· Halbuki bu sırada Pardayan 

Dük Danguleme kılıcını çelmıeğe 
hazır olmasını gizlice itaret etmiı• 
ti. 

Monseri: 
- Jak Kleman isminde, lirala 

suikast yapmak istemekle itham 
olunan bir papas arıyoruz! .• ceva· 
bını verdi .. 

Papas ıoğuk kanlılıkla gülüm.si· 
yerek: 

- Ondan ne istiyorsunuz? dedi. 
Kalabr: 

- Evet, şu üç hançerle ona üç 
şey öğretmek istiyoruz: Biri baba, 
biri oğul, öbürü de Ruhülkudüs. 
tür. Tabii ruhani bir kimse ile uğ. 
raftığımız zaman, hürmete borçlu 
olduğumuzu da unutmayız .. sözle
rini söyledi. 

Bu anda şu üç arkadaşın yüzü, 
vahti bir ifade almıştı. Keşiş aya
ğa kalktı ve sakin bir hal ile: 

- Jak Kleman benim! dedi. 
Her üçü bir daha selam verdiler. 

Sent Malin Şövalyeye doğru döne. 
rek: 

- Mösyö dö Pardayan, kralr 
sadık mısınız? dedi. 

Pardayan: 

- Vallahi mösyö, şu söylediği

niz ıey zamana göre değişir. Bu 
gün sadıktı :n . Ona Katedrale ka· 
dar arkadaşlık ederek !eref bul
dum. Eğer ben olmasaydım bclk: 
kendilerine bir felaket er i,irdi .. Öy 
le değil mi mösyö Kleman? .• Kar. 
,ılığını verdi. 

~UP FAUSTA .> ....... r~z---·•z.-.•nm--. __ ..._ ________________________________ ~ 

.Papu soğuk kanlılıkla: 
- Çok doğru! dedi. 
Oç sili.hfor hayretle bakıftılar. 
Prdayan devam etti: 
- Krala geçen gece de sadık· 

tnn. Çünkü onun bugün öldürülme-
' mesini temin ettim. Doğrumu mös-

··? yo. 

Keıif: 
- Doğru! cevaJ;mı verdi. 
Kalabr, Monseri ve Sent Malin, 

hep birden: 
- Ya timdi? diye sordular. 
-Şimdimi? 
Kalabr homurdandı: 

- Evet, bize fU papası öldüre
rek kralımızı kurtarmak müsaade
sini verecek misiniz? Mösyö, haber 
veriniz, krala sadık mısınız Sadık 

iseniz bizi hareketlerimizde ser
best bırakınız. Değilseniz, kralın 

bir dütmam sayarak derhal size 
hücum edeceğiz! .. 

Şövalye gayet sakin bir tavırla: 
- Nasihata ihtiyacım yok! Dün 

kralı bir f ela.ketten kurtarmak iste. 
dim. Bugün de onu bir cinayet itle. 
mekten alakoymak istiyorum. Mös. 
yöler, ben sağ oldukça benim misa. 
firim olan Jak Klemanın bir kılı
n"\ bile dokunamıyacaksınız ! .. de
di. 

Pardayan ile Şarl, hemen kılıç. 
/arını çekerek ayağa kalktılar. 

Üç silahıor hemen müdafaa va
ıiyeti aldı. Kılıçlar çatıp.cağı za-

man Sent Malin: a"' 
- Mösyöler, bir dakika Jll 

de ediniz! dedi. ~ 
Pardayanla Danguleın kı 

nın uçlarım aıağıya indirdiler· fi 
- Şövalye, size tunu h•be;,Y 

relim ki biz gürültü çıka~ dl" 
Şehrin içi mösyö dö Kriyo~ , 
riye kollarile doludur. c;-hP ~ 
gelseniz mağlup da ols•ıı" ~' 
şüphe yok ki yakalanaea1'~ 
Bunun sonu ise asılmaktır. 
nünüz ... Henüz vakit vardır· 

Pardayan: dJ 
-Evet, söyledikleriniz ço1' 

dur! dedi. /. 
-Oh, oh! .. Hele aklınız 1"f 

za geliyor. ~ 

- Evet, güneş doğarkeJ1 ~ 
dan çıkacağım. Tevkif olundl.._.I 
pek korkmam. Beni zorl-' I 
nız sizi öldürmek de istell1eıSJ'/ 
dürecek olsam bile bunu, iıı;il 
ki, çok acınarak yapmıt ol• 

Kalabr: . ., 

- Demek iti bitirmek içiJI eli' 
izin veriyorsunuz? diye bajı1 ~ 

- Asli!.. Yalnız size, ~~' ~ 
fi borçlu bulunduğunuz ıkı lı~ 
hatırlatıyorum. Bunlardan ~ 
batka bir zamana brrakara1' ,% 
mösyö Klemanınkini bağıtl ~ 
zı istiyorum. Bu da tükran ~ 
nuzun üç de ikjsini ta:nıafll 
olacaktır mösyöler... fı 

Pardayan bunları söylerlı" 


