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Yeni Tefrikamızd: 
Bir iftira yüzünden 

Nakleden: Meziyet ÇUriiksulu. "Körkuyu,, romanını lezzetle okuduğunuzmuJiarrI~ 
renin bu yeni ve 'daha güzel romanı yakında Ha.bei"de başlıyor. 

5 Kurug • Telefon: 238"12 .3 Temmuz 1936 C U M A Sene: 5 ·Sayı: 1603 · 

Boğazlar .. ·muk~·y~~eşjni.n 
- Gelecek hafta \\ · · 

Bu hafta yıldönümünü kutlufarken 

.. fener G<ilataSarayl 
karşılaşacak i-mzalanması · ·muhtemel 

Sarı kırmızı t:akım, Güneş - Galat:asarav 
~-------------=birleşmesi dolayısiyle her iki klübün Italyan gazetelerine göre: 

TAHKİMATt 
• 

Y Ai>MIŞIZ' BiLE.~ 
Pravdanın bir makalesi: 

Sovyetıer· bize, k~rşı 
iğbirar duynı~ş. 

On iki adaya 
istikıaı 

Atina, 2 - Burada çıkan 
Kirikı gazeteıi Fransız hüku
metinin Suriye ve Lübnana iı· 
tiklal vermesi hadisesi:ni mev
zuu bahsederek on iki adaya 
da istiklal verilmesini istemek-
tedir. 

Inglliz muhaliflerinin itirazı: • • TUrklyaba,1ıca aza olmak Uzere 

Sovvetler Karadenızı Şarki Avrupa 
kendilerine kale yaptı misakı 

Montrö' de Boğazların tahkimi 
için açılan konferansa İtalya hü• 
kihnetinin iştirak etmediği maJUın . 
dur. Büfün dünyada te:ioimiz mü
ıait bir şekilde karşılanırken, hl
yan gazeteleri aleyhte yazılar ya2• 

maktadırlar. Bunlardan il Popo
lo D'ltal}a gazetesinin mütales.sı 
§udur: 

Türkiyenin deruhte etmiı hu
lunduğu teahhütlere kartı dürüst 

(Devamı 9 uncuda) 

Habeı imparatoru Cenevrede 

ltalyan ·gazetecileri 
Milletler Cemiyetinde 

Nasıl patırdı çıkardı 
liadiseyeşahit olan arkadaşımız 

bu heyecanh hali anlatıyor 

Yapılmasını Fransa 
teklif edecekmiş 
Niyuz Kronikl gazetesinin Ce

nevredeki diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

"Fransız delege lieyeti, Tü.rk1-
ye haılıca aza olmak üzere bir ıar
ki AVTupa misakı yapılmasını mü• 

lahaza e:ltyorlar. Bu misak, evvel
ce akti kararlaşıp da muvaffaki
yetsizlikle neticelendiği için Fran-

sız - Sovyet muahedesinin doğ
masına sebep olan ''Şark miıala,, 
nın yerini tutacaktır.,, 

Büyük müsabakamız 

No.23 

Bu resmi, kenarlarında hiç tieyaz 
kalmıyacak bir şekilde kesip saklayr 

oyuncularından t:eşekkül edecek 

F enerbahçe oyuncuları 
Bu pazar günü yıldönümünü kut

luyacak olan Fenerbahçe. bu gU.zel 
gününde, ezeli rakibi Galata.sarayla 
bir maç yapacaktır. 

Evvelce, sarı lacivertlilerin Avrupa.· 
dan gelecek bir takımla veya burada 
üç maç yapan Boçkayla. karşılaşacak• 
ları yazılmışsa. da, 'sonradan vaziyet 
değişmiş' ve Fenerbahçe tarafından 
Galatasaray kfübüne yapılan maç tek' 
lifi, san kırmızılıların, mevsim mü.na· 
sebetile futbolcularına istirahat ver
miş olmalarına rağmen kabul edilmiş• 
tir. 

Yapdan anlaşmaya göre Fenerbahçe 
de, Galatasaraym, yıldönümünde Tak' 
sim stadında Galatasaray takım.ile bir 
maç yapmağı kabul etmiştir. 

Pazar günü iki tarafın yapacağı 
maç çok meraklıdır. Çünkü İstanbul 
şampiyonu karşısma, bir kısım oyun· 

cuları futbol antrenmanla.mu tama• 
men brrakmıg olm.asrna. rağm.en Gala• 
tasaray çok kuvvetli bir takmı.l& çıka• 

caktır. Güneş - Galatasaray klUplerl 
arasındaki birle§me i§i bugün tamt.• 
men bitmiş gibi olduğundan. bu iki sa• 
n kırınızr takımın kardeş oyuncuları. 
senelerce ayrıldıktan sonra, pazar gll-
nU gene Galatasaray ismi ve Galatasa• 
ray forması altında. zorlu ve ezeli bir 

rakibe karşı ilk maçlarını yapacaklar
dır. Bu maça Fenerbahçe zayıf bir ta• 
kımla çıkacaktır. 

Galatasaray ta.ımnmm aa aşağıdaki 
oyunculardan müteşekkil bir kadro ile 
çıkacağı muhakkak gibidir. 

A vnl veya Sata - Rep.t, Faruli, 
Lfttfl - İbrahim, Rıza, Kadri, Suavi -
Necdet, Eşvak, Blllend, GUııdüz, Ha.• 
şim, Danyal ve Relbi,. 

Edirnenin emniyeti 
Her Türkün kalbinde 
mukaddes bir 

vazifedir-
Dahnıye Vekili Edlrnede Trakya vallle~lle 

görUştUkten sonra bir nutuk söyledi 
Edirne, 3 - Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya, dün parti idare heye· 
ti azaları ile beraber buraya gel· 
di. 

Dahiliye :Vekili, umumi müfet
tiıliği, vilayeti, belediyeyi ve parti 
merkezini ziyaret ~ttikten ıonra 

Ce·Jevn?, 30 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) _ Milletler cemiyeti 
asamblesinin 30-6-936 toplantısın· 
:~_bulunan İstanbul gazetecilerinden 

rasm biz Türk gazetecilerine Karlton 
Park otelinde verdiği öğle yemeğinden 

nız. Bu parça, taı:n bir resmin 42 ye 
bölünmüş parçalarmdan biridir. Bwı· 
lar kırk iki tane olunca yanyana geti· 
rerek a.sıl resmi vUcuda getireceksiniz. --------------------------

Yer l İ mallar sergisi 
("Devamt .J 'ilnCüdtJ) 

sonra saat tam beşte asamblenin top- -------------

~==~~~~:n~J:~°:~e;~::::; .. m-..... lJİ·Ü·s"i"ar ................ . ırıyirn. 

b Şu satırları yazarken bile aradan 
e§ saat gibi bozulan sinirlerin yatı§"' 

ması•ta t . . l . 

sılacağmu aklıma getirmemiştim. K r u m 
Binanın önü mahşer gibi kalabalık. u un U n 

· ye er hır zaman geçmış o ma: 
sına r ~ 

1 agnıen heyecanımın azıcık o sun 
azalnıaa • . . 

T" . ıgım hıssedıyorum. 

tı. Polisler geçecek otomobillere, gelen toplantısı 
arabalara hissolunur derecede müşkü· 
!atla yol gösterebiliyorlardı. Gazet€!" 
cilerin girmelerine ayrılan kapıdan i• 
çeriye elimizde tuttuğumuz kartları a· 

lll"kıyenin, hiç şüphesiz dünyanın 
en sevı .... ı· ~ . . V k'l" h . . v-. . ... ı narıcıye e ı ı, arıcıye ... 
kıllenn1·n Du · f'k R"' tü A· vayyenı Tev ı uş ( De,,amı 2 incide) 

Habeş imparatoru 
"-'lirletler cemiyeti vasıtasile 

On mill}on Sterlin 
borç istiyor 

Halbuki zecri tedbirler 
10 temmuzda 

bütün devletlerce kal~ırllacak 
fY azıas S inci.de) 

Cenevre, 3 - Uluslar ku. 
rumunun son celsesinde verile
cek karar tebellür etmiıtir ve 
iki maddeliktir. 

Bunun birincisi, mevcut hu. 
dutların değişmemesine ve an • 

• cak harp halindeykerw zecri teri. 
birlerin devamına mütealliktir. 
(Böylelikle, Habeıistanm ilhakt 
tanınmamı§ ve zecri tedbirler de 
ilga edilmiı oluyor.) 

5 . 
i : 

ikinci madde, şarki Afrika. 
daki vaziyetin tetkiki için bir 
komisyonun tetkilini derpif e
diyor. 

Zecri tedbirler on temmuz
da kalkacaktır. -·---···-=··--···· r___: ,.. _ _ --· 

bugün açılıyor 

Sekizinci yerli mallar ıergisil tündağ açacak ve kütattan evvel 
bugün saat 18 de davetlilere açı- MriiJi tertip~ SanaJi BUliii 
lacaktır. Bu eene Taksim hah~e-ı namına reia va.ıi' uolruman 'Cir 
ıindE'\ kurulmut olan sergiyi Vali söylev verecektir. Vasıf Dokuman 
ve Belediye Reiti M~i~din Oa- . - - '(Devamı. J ncide), 



• 

• 

Fransa ile lngiltereı 
arasında kuvvetli 

ve 
bir cephe 

l<~Jrulması için temas 
müzakereler başladı · 

·'Moı·ı.ing Post .. gazetesi dıp- metçe de müsellem bulunuyor. 
lomatik muhabiri yazıyor: Fransız başvekili, İngiltere hü-

' 1ngi:tere hariciye nazırı Ede- kumetinin Avrupada daha büyük 
nin Fran5<ı baş vekili Blum ve ha- rol oynamasını istiyor. Onun fik
riciye na:ıırı Delboı ile Pariste yap rine göre, zecri tedbirler mesele. .. 

tığı konuşmaların neticesinden bü· ıinde aza devletler tea.hhütlerini 
yük .-:nemnuniyet hissedilmektedir. muhafaza etmektelerken, MiBet-

ler Cemiyeti misakı mmtakavi as-
Umumi siyaset bakımından kuv

vetli bir İngiliz - Fransız cephe· 
ııi te9kil etmek lazım geldiğinde 

her ;hi taraf da ittifak emektedir. 

Bu, bir tedafüi ittifa1c veya ıslah 
ediJmi~ bir Milletler Cemiyeti çer
çeve&i dahilinde teıriki mesai ıek• 
linde de olsa, her halde bugün pek 
lazım bir ıey olduğu her iki hüku-

keri misaklarla takviye edilmeli • 
dir. · 

lngiltere hükU.rneti iıe, bunun 
aksine olarak, Garbt Avrupada 
sulhun mu haf azası için istenilen 
hadde kadar tedbir almağa hazır 
olmasına rağmen umumi mahiyet• 
te teahhütleri tahdit etmek isti-
yor.,, 

Italyan gazeteeileri 
(Baş taralı 1 incide) 

lakaJı memurların göz süzgeçlerine tes 
Jim ettikten sonra girdik. Merdivenle· 
ri tırfnaindxk. Bizim için ayrılmış 
numaralı yerlere geçip oturduk:. 

Dilnya devletlerinin delegelerini ıim 
di kuş bakışı görüyoruz. İşte önden 
be§inci sırada Habeş, on ikinci sıranın 
başında birkaç saat önce sofrasında 
unutulmaz dakikalar geçirdiğimiz Tev
fik RUştil Aras, yanında Numan Me
nemencioğlunu, sırasile Londra elçisi, 
Fethiyi ve Necmeddin Sadıkı oturmuş 
görüyorum .. TitUiesko ayni sıranın &
bür başında oturuyor, bir sıra gerisin• 
de Li.tvinof var, gazete okuyor .. Şura• 
de. oturan bukle bukle uzun ve beyaz 

dökmeye başladı. Sesi ne yükseliyor, 
ne de alçalıyor .. Düzgün bir kıraat,. 
Bu tam yarım saat sürdü. 

Gazetecilerin önlerine, murahhasla.· 
rm önlerine yerleştirilmiş kulaklıkları 
başımza geçirerek öntlnüzdeki düğme" 
yi çevirirseniz size kayıptan bir ses 
kürsüde söylenenin, fransrzcasmı, in" 
gilizcesini, söylenen nutukla ayni m· 
manda tecrUme ediyor. . 

Asamblede geçen bu hadise havayı 
NegUsün lehine çevirdi. Ama bundan 
ne netice alabilecek beÜi değil. Ne de 
olsa. davasını kazanmak için son ko" 
zunu oynayan şu talisiz imparatorun 
asambledeki hali bana çok dokundu. 

SIMUS 
saçlarım gördUlcten sonra Pol Bonku• -----------·--
ru tammamak kabil mi.. Acaba Leon Ha beş 1 m para-
Blum gelmemiş mi? Görünmüyor. t b . • 

Riyaset kUrsilsünde Eden var. Yu· 0 r U Ô rç 1 stıyo r 
karıda. oturanların. yanımda bulunan- Cenevre 3 (A A ) Ha.be d 1 larm başı aşağı da kapıya doğru çev- yonu A ' 1 .k· i ·k - ş. e e~as:' 
. . . , veno e ı arar suretı proJesı 

rılınce ne var dıye baktım. tevd' t · t· H b 1 .. . . ı e mış ır. a eş er, bunları aaam.-
N egus gelıyor .. Ufacık tefecik, ha· bleye vermek f'k · d d" 1 

1. t tl ·· ı· · b" dam ı rın e ır er. ım ve a ı yuz u ır a . Dar ve dik Bu ı"kı' proj · t · d .. enm me nı şu ur: 
adımlarla yüruyor. Sırtında siyah pe- "l _ As bl MiU tl · 
lerini altında beyaz gömleği. Arkasın· mukavel am .e'. ıoe er cemiyeti 

. . enamesının uncu ve 16 mcı 
d~n gelen maıyetile birlıkte delegele~ maddelerine olan merbutiyetini beyan 
rın bulundukları sıraların arasındakı ve kuvvetle ld d'l · r·· t h t . . . e e e ı mış u u a ı tanı"' 
korıdordan geçerek rıyaset kürsUsUne mıyacagv m ilr. d 
d v ··rudU ö d b in ı .tn e er, ogru yu . n en eş el sıradaki 2 16 dd "b' · . . - ıncı, ma e mucı ınce arazı• 
Habeş delegelerının başta.rafındaki sinı·n t · t· · · ~ · · 

amamıye ını ve sıyası ıstıklali-
boş yere oturdu. Saat beşi on geçiyor. ni rntidaf t k · · H · · · · ' t aa e me ıçın abeşısta· 

Reıs seçme ışı sırasında, talyan no• na yardım tın k d b 
1 tası okunurken sükftnetle oturdu. b e . e arzusun a u unan 

Kf: N gU il b gün .. .. 11 asam le, cemıyet azası olan devletle" 
v. mise e srdn Hu k aoz soy Yfr re Habeşistana on milyon İngiliz lirası 

cegın sanmıyo u. er es onun yarın ınıkt d 1 k bir 'k 
d t d .. k .... d ••ttef'kt' U uld arın a yapı aca ı razı temin er o eccgın e mu ı ı. m u- . . . . 
ğu . .,.. k d etmelerını tavsıye edecektır. Habeşis-

gıuı ÇI ma ı. ta b · t'k M"ll l · R · · · d mi k tl 1 in d n, u ıs ı razı ı et er cemıyeti kon 

ı eı~ sel çı~ın e, .m~ .. n-eüestier n da • seyi tarafından tesbit edilecek şerait 
arı soy enınce reıs .n.uıs yanın a- 1 d 

k' d ..., h 1 d ..., ka... a tm a aktedecektlr.,, 

l 
1 rey sanlmıgma .dazır a ıgı rhehy 

1 
gıt" Bu projelere Avcnole hitap eden bir 

arını a aya. gı en mura as arın .. . 
t k. tt"kl ri k i . t"k tte not merbuttur. Bu notta şoyle denı .. a ıp e ı e sıranın a s ıs ı ame yor: 
yol almak beceriksizliğini gösteren Ha· 

"Habeş imparatoru, Cenevrede top• 
beş murahhasa ders veren bir soğuk 

lanmış olan milletlere bir takım sual'" 
kanlılıkla ayağa kalktı ve kürsüye geÇ"' 

ler sormuştur. Bu suallere ancak bir 
ti. Lambalar yandı. Sinemalar ve fo• 
toğraflar çekildi. kaç devlet cevap vermiştir. Şimdiki 

feci ahval ve şerait altında her devle-
O elindeki kağıtlara bakıp da daha tin kendi hattı hareketini bildirmesi 

Hk cümlesinin ilk kelimesini söyleme- ve mes'ullyetlerini açıkça ve ihlbka • 
den biz gazetecilerin oturduğu sıranın rane deruhte etmesi son derece mU
geriıinden ıslık sesini andıran du· hl df m r.11 

dUk sesleri, ayak patırdıları ve bunla· Asamble d•lılıyor 

HABER - )Jqam Poıtaıı 

9 jandarma 
öldüren 

iki şaki Erzurumda 
HldUrit~dll 

Erzurum (Hususi) Şakllere 

kar§ı açılan aman.sız mücadele tesirini 
göstermekte devam ediyor. 

Burada resmini gördüğünüz iki şaki 
şimdiye kadar 8 jandarmayı, bir nahi
ye mUdUrünü ve bir jandarma başça.· 

vuşunu öldürmüşlerdir. Kahraman jan 
damlarımızm sıkı tazyikleri neticesin
de nihayet ele geçmişler ve Erzurum· 
da teşhir edilmişlerdir. 

Erzurum ha valisindeki şakiler de 
yavaş yavaş temizlenmektedir. 

Gayrimübadiller 
Komisyon reisinin 

Ankaradakt faaliyeti 
Ankara, 3 (Telefonla) - Gay

ri mübadiller komisyonu reiıi Fa· 
ik Nüzhet dün maliye vekilimizi 
bu ıabah ta maliye müsteşanm 

ziyaret ederek görüıtü. 
Bu görüşm"1eı de satıfa çıkarı

lacak emlak meseleleri komıful· 

muıtur. 

Failk Nüzhet Yugoslavyalı mu
hacirlere verilecek tavizat i~i ilo 
de me§gul olmaktadır. 

BugünkO tayyare 
postastyle gelenler 

Ankara, 3 (Telefonla) - Bu 
sabahki tayyare ile istatistik u
muını müdürü Celal, it Banka" 
tubeler umum müdürü Fazıl, iş 
Bankaar hukuk müıaviri latanbula 
gittiler. 

Sandal sofasının 
sonu 

Tahtakaleli Ali ile arkadaşı 
Is.mail dün akıam Y enikapıdan 
bir sandala binerek açılmışlar, bir 
hayli müddet gezdikten sonra dö
nerlerken sandal devrilmiş, iki ar. 
kadaş denize d~miitlerdir. 

Etraftan sandalcılar yeti~iş, 

boğulmak üzere iken kurtanlmış· 
lardır. 

2 TEMMUZ - 1936 

Üsküdarda bir servi hırsızı 
57 ağacı çalıp 

babçes·ne gömmüş 
Bu kış l&tanbulda olan bir fır· 11k, 111k geceleri mezarhğa gi 

tına esnasında Karacaahmet me- Mehmet be§, altı ay zarfında 
zarlrğmda iki birden fazla şervi aervi ağacını parçalara böl 
ağacı devrilmişti. evine taşımıştır. 

Mezarlığın yanındaki Seyit Ah. Mehmet servi parçalarının 
met deresinde bostanı olan Çer- rülmemesi için bahçesinin etra 
keşli bahçıvan Mehmet bu servi· daki duvar diplerini kazmış, ağ 
]erden istifadeyi düşünmüş, bir ları buraya gizlemiştir. 

gece baltasını eline alarak mezar. 
lığa girmiştir. 

Servilerin devrildiği zaman· 
dan bir kaç gün evveline kadE'.r 

Yerli Mallar 
Sergisi 

(Baş taralı 1 incide) 
bu söylevinde ilk sergiden bugü
ne kadar sanayiimizin geçirdiği 
tekamül devresinden bah3cdecek· 
tir. 

Sergide birçok pavyonların jn
~sı yarım kaldığı için dün gece 
sabaha kadar bunların hitirilmesi· 
ne çalışılmıştır. 

Dün !.aat 19,30 da sergide in
hisarlar pavyonu gazeteciler ve 
bir davetli zümresi tarafnıdan zi· 
yaret edilmittir. 

inhisar pavyonu bu sene fevka· 
iade zarif ve etrafı tamamen cam· 
dan denilecek bir şekilde tertip e· 

dilmittir. Bu suretle içerideki ma· 
kineler ve mamulat pavyonun ic;i
ne girmeden de dııarıdan görU~e· 
bilmektedir. 

Bu IL'lttam, davetlilerin :dyare
tinden ıonra, aer2i umuma acıla· 
caktır. 

Bir Fransız muharrl
resl memleketimizde 

Bu açık göz adam daha 
hayli servi gizlemek için terti 
alırken ihbar fi.zerine yakalan 
hr. Gizlenen serviler meydana 
karılmıştır. 

Sivasta 

Bir kadın 
Ot blçağile bir 
bekçiyi lHdilrdU 
Sivasın Hafik kazasının Pi 

kut köyiJnde bir dnayet olm 
Adıgüzel ismindeki kö} bek 
Mevlude adlı bir kadın tarafın 
öldürülmü!tÜr. 

Yakaya sebep, bekçinin Me 
deye mu3allat olması ve her r 

geldiği yerde atkından bahse , 
rek kadını rahataız etmesidir. 

Hadiıenin vuku bulduğu 

Mevlude, köyün korusunda ç 
toplarker. gene Adıgüzele ras 
mit ve bekçi tekrar atkından b 
se batlaymca: 

- Dur, demittir, burası yol 
zeri ıen beni korunun kenarı 
beklf.l1 geliyorum. 

Adıgi.\zel bunun üzerine ko 
nun kenaı ına giderek Mevltld 
ı.. .. ı..ı ........ & .. ı.....ı._,. ........ ı..:"' -~UL 
sonra be~<çinin yanına geıen M~ 

lude elindeki ot bıçaimı anıı 
Adıgüzelin karnma ıaplamııtır 

Hi.diıeyi haber alan jand 
Franıamn tamnmıf kadın mu· malar yaralıyı haatehaneye kal 

harrirlerinden Madam Claud Ey· mıtlarsa da biraz sonra ölmüşf' 
land birkaç gün §ehrimizde kal· Mevlude yakalanmı§ ve 
dı~t~n sonra dün Ankaraya ait- tahkikat baılaıruıtrr. 
mııtır. 

Mm. Claud Eylaı1d Ankıırada bir Fransız ak ademtsl 
kaç gün kaldıktan sonra tekrar Is- yeni seçilenler 
tanbula dönecek ve mem!eketimiz Paris, 3 (A .A .) - Fransız a 
hakkınd'l bir eıer yazacaktır . demisinde ölen Paul Burget' 

lktısat VekHi 
Gelecek hafta 
lzmire gidecek 

Ankara, 3 (Telefonla) -· lkti· 
sad Vekili Celal Bayar gelecek 
haft.." içinde lzmire gideı ek Çeşme 
ılıcalarmda bir müddet kalacak, 
sonra Bursaya geçecektir. 

yerine romancı Edmond Jaloux 

Jecques. Bainvilb'in yerine 
Maurotsya karıı Pesgr:doux 
çil mittir. 

Fransa da 

Hariciye müsteşarı Finlandiya ile 
Tahrana gidiyor I 

Lyona taarru 
lhtlmellerlnl önliy 
cek tedbirler tetkt 

ediliyor 
Pıı.ris, 3 (A.A.) - Senato o 

komisyonu, hedefi Lyon olac Ankara, 3 (Telefonla) - Ha- an aşma 
riciye mü•tetarı Agah yakında ya- Bu sabah gümrüklere 
nında mühendis. Şefik. olduğu teblfg"' edildi 
halde Tahrana gıdecektır. k 3 (T l l ) F" An aıa, ~ efon a - ın· 

Bu seyahat, Tahranda yapıla-
landiya ile yapılan klering an1a~· I 

cak yeni sefaret binası ile alaka· 
mail bu sabah gü:nrüklere tebliğ 

dardır. 
edildi. 

her hangi bir taarruza karşı ko, 
bilmek maksadiyle. Fransa -
viçre hududunda yapılmış v 
yapılacak Fransız müdafaa me 
!eri hakkında tahkikat yapılrntı 
na karar vermiştir. 

ra karıgık yüksek sesle konuşmalar, Cenevre 3 (A.A.) - öğrenildiğine 
koşu3malar oldu. Salonda bulunanlar göre asamble pek yakında, yani ya bu ====================== Eski anlaşma serbest .:löviz esa· Habeş 

imparatoru 
tribUnden gelen bu gürültüye baş çe· ak§am veya yarın 8abah mesaisine hi- muhabiri yazıyor: sına müstenitti. Yenisi klering e· 
virmig, sinema makinelerinin öbjektıf- tam verecektir. "Franftanm noktai nazarına göre İ" 
leri bizlm kata dönmüştü. Tanzim komitesi, zecrt tedbirlerjn talya, zecri tedbirler kalkar kalkmaz, 

pUdUk sesleri devam ediyordu. Fa" kaldmlmasına ait usulü tesbit etmek· geçen mart ayında diğer Lokarno dev• 
kat kısa bir tereddütten sonra kopan Uzcre cumartesi günU öğleden sonra Jetlerinin yaptığı gibi Almanyamn tek 

saslarma dayanıyor 
Yeni anlaşma ile Ruae halinde 

gazete kağıdı ithali kayıtsız olaralt 
serbest bırakılmaktadu. alkı§ sesleri dUdUk sesini boğmaya toplanacaktır. başına muahede bozmasını protesto et'" 

muvaffak oldu ve mübalağasız beş da· Zecri tedbirler melidir, Diğer nevi kağltlar için de mü-
kikalık bir sürekli alkış sırasında ge- Cenevredcn bildiriliyor: Eğer Almanlar buna cevap verme~ sait konterijanlar kabul edilmiştir. 
len memurlar, polisler, bir grup halin· Milletler cemiyeti zecrt tedbirler lerse, Lokarno devletleri tamamen bir · 
de oturan ltalyan gazetecilerini tribU· komitesi pazartesi gUnil toplanarak ara.ya gelip ilerde takip edecekleri si• Motörlü sürat hottarı 
nün merdivenlerinden iterek dışarıya zecri tedbirlerin kaldırılması hakkın• yaseti tayin etmelidir. Anı1tara 3 (Telefonla) _ ls
çıkardılar. Alkış daha kuvvetlendi da- da karar verecektir. Zecri tedbirlerin İlerde takip edecekleri si~8:5et de, tanbuldaki' Moda deniz klübünün 
ha uzadı. bUtUn devletler tarafından 10 tem- İngiltere hükftmetinin neşrettıgı beyaz 

Negüs, bütün bu hadiseler devam et• muzdan itibaren kaldırılması muhte• kitabın sonuncu yaprağında yazdı oi-
tiği esnada metanetini bozmadı. Ha· meldir. duğu gibi, Lokarno teminatlarını tanı-
rcketsiz durdu ve alkışlar kesilince de ~talya na yapacak? yan hUkftm.~tler arasında askeri te~ri-
arapçayı andıran anadilile derdini "Niyuz Kronikl,, gazetesi Cenevre ki mesaidir.~ .. 

Al _..] ti'_. ..... +·· ı·· many~an.ge !tceC-eg? m.c.or u 
sürat bolarmm serbeıtçe ithalin~ 

vekiller heyötinc::e karar verilmiı · 
tir. 

Türh: gazelecilerill 
gUrüştil 

Cenevre, 3 (Hususi muhabi 
mizden telsizle) - Hab~ş imp.ı 

toru bugt:n Türk gazetecileri~ 
görü~mek istediğini bildirdi. J{~ 
disini otelinde ziyaret eden ga: 
tecilerim:te, Türk malbu~tımn ~ 
bet meselesinde göstermit oldtl 
bitaraflık dolayısiy!e müteşe1'1 

bulunduğunu söyledi. 
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©>lllYlırsaı nş; 

çgıöırmelk00 
z n ifil ifil n \? te1t: n a DG 

''Mektepler olmasa maarifi ne 
güzeJ idare ederdim, maaşları tr 
kır tıkır verirdim, herkes benden 
memnun kalırdı!,, diyen nazırın 
sö:derinden daha şaheserini bir ar
kadaşım anlattı: 

(Falanca) hastalıkla mücadele 
cemiyetinin ne derece hasta ile 
m~gul olduğunu sordum. 

- Şimdilik Validatırnız az An· 
cak kendi memurlarımıza ve kır· 
tasiyeınize yetiıiyor. İrıtallah ile· 

rude paramız artarsa hastalıklarla 
da ınticadele edeceğiz. 

DoğtıJsu ben, artık bu derecesi· 
ne de inanmak istemedim. Lakin 
dostum teminat verdi ... 

Fakat farzediniz ki i"in için· d b' , y 

e ıraz fantezi de var: Bu tarza 
Yakın ınüesseseler bulunduğu doğ· 
ru de'"'l '? gı mı. 

lstanbulun 
h avadan 

fotoğrafları 
Belediye tarafından 

toyyare ile 
aldırılacak: 

Belediye, lstanbulun havadan fo-
toğraflarını aldırmağa karar vermiş 

ve bu kararını yerine getirmek için te· 
şebbüslcr yapmıştrr. Bundan bir müd
det ewel bir tayyaremizle bu işin tec
rübeleri yapılmış ve muvaffakiyetli 
neticeler alınmıştır. 

Belediyenin istediği şekilde seri ha· 
Jinde fttanbuiun fotoğraflarının alın• 
masına bu ay içinde başlanacaktır. 

Fotogrametri usulile alınacak olan 
bu fotoğraflardan muhtelif şekillerde 
istifade edilecektir. Fotoğraflar bir a· 
raya getirilerek tstanbulun havadan 
alınmış fotoğraflarından mürekkep 
bir albümil yapılabileceği gibi asıl şe• 
hir planı ve tatbikatı için de bunlar"' 
dan istifade edilebilecektir ki gaye de 

- Dunın efendim ... Patlamadı- budur. 
nız Ya Hel b' · · · t ak ... e ır sıgara ıçeyım. · tstanbulun fotoğraflarını alac o-
diye iş sahiplerini azarlıyan eski lan tap·are a)Tılmıştır. Bundan sonra 
usul memurun zihniyeti bundan diğer şehirlerimizde de ayni işin yapı· 
batka bir ş.ey mi? la.cağı söylenmektedir. 

K Bu işte kullanılacak tayyarenin ma" 
~ endi mekanizmasını yafa~a- sarifi belediye tarafından tedarik edi· 
gı şehl'e hizınet etmekten daha ön ıecektir. 
~lana koyan Belediyemiz daha mı --------------
ılerlenıiş bir zihniyette ı ... Afyonu su 

He.ni ~rtık yafı ilerlemiş aşktan, b t 
sefahatten elini kesmiş ve ruhu ek· as 1 
Jİ~iş ih~i:arlar vardır. Ben, Be· Seller e vi e rin birinci 
ledıyemızı buna benzetirim. ldurdu 

Herkese çatar durur: katlarıpı do 
- Kadınlarla ahbaplık ahlak· AfyorJ, 2 (A.A) - Dün saat 

aızlık, çapkınlıktır: içkinin bir yu· 17 de başhy~n ve iki }:>uçuk saat 
.. k 'dd ti" gm" urlar ne-dumu haram! Sa,ğa bakmak, ya· suren ço şı e ı ya 

sak, sola bakmak yasak... ticeainde evlerin, mağazalarm bi-
lşte ilen Belediyeyi böyle aciz rıncı katlarını IU basmıttır. 

ihtiyarla.l"a benzetıyorum: Her gün Sellerden, aokaklardan bir 
yeni. bir ~izam çıkarıp hiç birini müddet gelip geçmek mümkün 
tatbık ettınniyor l 

· o mamııtır. 
. - Beyoğlu caddesinde otomo- Mağazalara giren sular bele-

bı! durdınmak yasak K.. .. · 1 .. .. ... oprunun diye arozözlerile boıaltılmıttır. 
Uslunde durmak da yasak.. Araba· Sular.dan bazı bahçe duvarları 
ların içbı:!e lamba ya -

1 
.. . k • nmaması ya yıkı mı,tır. Nufusça zayıat olma· 

aa. · T.·:ı.mvaydan atlaı:nak ya· 
aa.k r- ...ı mıtt.ır • 

.. ··· ..... a 1denin sol tarafından yü· -------------
ruınek yasak. .. 

Fakat, bu yasaklar iki gün sürü· 
Yor. Asıl k d' 'f · · en ı vazı esını yapmr 
Yor. Bana kalırsa sade büt;csi:dik· 
ten deg"~J b'"t . f .ğ. . h • , u çesız sar eth ı cı-

1 
aırr. da imkan dairesinde iyi it· 
eıne · d sın en de yapmıyor. 

de ~~ak~ad?11 Belediyeye hücum 
E gıl, bır zıhniyeti göstermektir. 

k;s:1üs~'l!lah~kar olduğu i~i~dir 
edıyc nıısalini aldım. Yoksa, 

~~ela biı· cihaz beslemek sonra 
eger iınka~ n l . .. k b' d o ursa ış gorme ,, 
iZ e)tj k•'kl • tir b 0 eşmış fena z;hniyet-
' l!ııu ~nlatmak istedim. 

- (VA-NO) 

Yenfi{adı köy iskelesi 
lı ~y idaresinin Haliçteki 
a\~Z arda Yaptırmakta olduğu 

Jenı Kadıköy · k l · · harı'c"ı in.... ıs e esmın 
-'"T"'atı tanıaınianmıştır. 

Mangal 
yüzünden 

Veli Muharremi, 
M uharrem de onun 
karısını vurdu! 
Cibalide Zeyr~k caddesinde 6 

numaralı handa oturan Muharrem 

hanın bahçesinde yemek pİfİrmek 

üzere bir mangal yakmıt, manga!· 

Clan çıkan kıvılcımlar bir köt~de 

oturan Veli ile karısını rahatsız e· 

dince m.lngal sahil•i ile aralarında 

kavga çıkını,. Bunun üzerine Veli 
elindeki ekmek bıçağı ile Muhar
remi iki yerinden yaralamıttır. 

Muharrem de Velinin karısını 
kolundan vurmuttur. Yaralılar has 
tahaneye kaldırılmıttır. 

iki şeker fabrikası 
daha kurulacak 

fiatlar indirilince şeker sarfiyatı 
yüzde 39 nisbetinde arttı 

Uşaktaki şeker fabrikasmm şekeri 
malettiği fiyat itibarile bugünkü iktı• 
sadi şartlar ve hükumetin şeker fiyat· 
larında tuttuğu yola uyup uyamıyaca
ğı tetkik edilmekteydi. Hatta bu ara• 
hk fabrikanın kapanması da mevzuu 
bahsolmuştu. 

Şeker fabrikaları için kurulan şirket 
tetkikatını ikmal etmiş ve hükumet de 
fabrikanın faaliyete devamına karar 
vermiştir. Esasen şeker fiyatlarının 

indirilmesinden sonra memlekette şe-

Dniversitede 

Yanhş muka
vele yüzünden 

Uç senedir Garb 
edebiyatı tarihi 
okutolmiyormuş ! 

Türk profesör ve doçenti erinin 

yerine ecnebi profesörleri getidl
mesi hakkındaki dedikodulara is· 
mi karışını§ olan edebiyat fakül· 
tesi garp edebiyatı profesörü Şt>it 
zer'in hükumetimi2le yaptığı mu· 
kavele tamam olmuş ve temdit e· 
dilmemittir. 

Esasen profesör Şipitzer garp e· 
debiy~lı de~il, !'Omanoloji profe· 
sörüdür ve kendisiyle yanlışlıkla 
yapılan mukavele yüzünden ede· 
biyat fakültesinde üç senedir garp 
edebiyatı dersleri ihmal edilmiş

tir. 
Ayni 2.amanda felsefe ,ubesi 

lojistik profesörü Rayhenbah. Oni· 
1 

veraite rektörü Cemile verdiği bir 
raporda, yanındaki doçentlerin 
ders\ere iştirak etmemelerinden 
ve iyi yetiımeınelerinden kendisi· 
nin mes~l olduğunu bildirıniıtir. 

Profesör Rayhenbah dün ak· 
tam edebiyat fakültesinin f clsefe 
ıubesine mensup olan on be9 do
çenti da~et ederek vaziyeti onlara 
da aıilatmı§ ve yeni sene içinde, 
eğer mu't<avele temdit edilirse, na
sıl çalışacaklarını izah etmiştir. 
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OEÇEI'> SENE Dl'<iÜN ~E OLDU':' 
Son günlerde Sicilya \'C Hindistandn şfd

detıı zclzclclcr olmuş 22 kişi ölmUştUr. 

ker sarfiyatı yüzde 39 nisbetindc art
tığı için mevcut fabrikaların daimi fa• 
aliyetine lüzum görülmektedir. 
Uşak şeker fabrikası memleketimiZ'" 

de kurulan ikinci şeker fabrikasıdır. 
Fabrika muhtelif devrelerde ehemmi· 
yetli buhranlar gcc:irmiştir. 

Hükumet şeker fiyatlarında yeniden 
tenzfütt yaptıktan sonra iki fabrikanın 
<laha kurulmasma lüzum görmi.iştür. 

Bu fabrikaların kurulacağı yerler hak• 
kında tetkikler yapılmaktadır. 

lzmirde 
Kırk paraya mu,terl bulamıya n 

Domates mahsulü 
için salça fabrikası 

kurulacak 
lzmir, 2 - İzmir ve civarında

ki bahçelerde yetişen sebze ve 
bilhassa domatesler müıterisizlik 

yüzünden kokmakta ve çürümek · 
tedirler. 

Buradaki yaş sebze kooperatifi 

bu gibi ziyanların önüne geçmek 

üzere lzmirde bir salça fabrikası 

kurmak için tetkiklere batlamış· 

trr. 
Kooperatifin idare meclisi 

yakında bir toplantı yaparak bu 
hususta bir karar verecektir. 

KCJÇOK 
HABERLER 
* Belediye, plajlarda. tarifeden faz

la ücret alındığı hakkında yapılan şi• 

kayetler üzerine, şubelere emir vere• 

rek bu hususa dikkat etmelerini bil· 

dirmiştir. 

• Belediye, fen heyeti haziranın 

sonuna kadar muayeneye gelmiyen o· 

tobüslerin listesini hazırlamıştır. Bun

ların sahipleri cezaya çarptırılacaklar

dır. 

• Denizyolları idaresile Akay tara· 

fından İs\•eç gemilerinde staj görmek 

üzere seçilmi~ olan denizci gençler kı• 

sım kısım limanımıza gelen İsveç ge
milerine verilmektedirler. 

* Kuyumcular ve antikacılar, araıa· 
rmda bir cemiyet kurmağa karar ver 
mişlerdir. 

* Birkaç gündür şehrimizde bulun· 

makta olan Yunanistan hariciye neza• 

reti erkanından Polyarakis dün Atina• 

ya hareket etmiştir. 

• Yeni teşkil edilen Eyüp Kayma

kamlığı kadrosu yakmda tamamlana* 

caktır. Kaymakamlık vazifesi şimdilik 
Fatih kaymakamı Haluk tarafından 

vekaleten idare edilecektir. 

* Fındıklıdaki 13 üncü ilk okulda a· 
çılacak olan resim ve elişi kursuna iş· 
tirak etmek istiyen muallimler 400 zil 
bulmuştur. 

._lltfMHf"*'•Hıı•"ıuı1ııtttt'ıtt-.ııu-....... ,, .. uıul'llQl ....... .,..l,.lfl..,.Ull,..lıl ... _M __ _ 
ValfiılYldD vaır,, 

VaOi1QdldftcDk vaıır 
Abidin Daver, §öyle yazıyor: 
"Blumün, dünya Milletler Meclisin

de söylediği sözleri büyük bir zevkle 
birkaç defa okudum. Yeni Fransız Baş 

vekj!i aleyhinde Yahudidir, diye kıya· 
met koparan bazı Fransız ga1.eteleri
nin neşriyatı aklıma geldi. kendi ken· 
dime: 

- Böyle Yahudiye can kurban. de"' 
dim. 

Filvaki. sabık Fransız Başvekili M. 
Laval Yahudi değildi ama. MHletler 
cemiyetinin de haysiyı'tini bir pula 
sattr. Fransanm ~iyasetini de bir para• 
hk etti ... 

-tr * 1-r 
Ka iP a ıiıl a nıı 

{b) ft fr I gaıze'(te 
Bursad.a yedi yıldır çıkmakta ola" 

"l'eni fikiru ga::etesi bugı1.ııkü posta 
ile elimize gelen sayısında neşriyatına 

tatil ettiğini bildirmektedir. Gazete 
ba.şmakalesinde şöyle yazıyor: 

"Bursada. bir hadde kadar yürüyen 
gazete, günün birinde adamakıllı del"' 

mansız kalarak kendi kendini kapama• 
ğa ve yapmağa çalıştığı hizmeti yanda 
bırakmağa mecbur oluyor. 

Bu hale gelen gazetelerin son sözle" 
ri ~ok defa (daha mükemmel oiarak 
çıkmak üzere muvakkaten neşriyatı 

tatil) şeklindedir. Bu, bir nevi ziiğürt 
tesellisidir. 

Biz (Yeni Fikir) i böyle kapamıyo

ruz. Daha mükemmelini yapmak eli• 
mizden gelemediği için kapıyoruz. Ga• 
zeteyi daha mükemmelleştirmek için 

şiddetli bir istekten, manevi bir me!!"' 
lek bağlılığından hiç bir vakit mahrum 

kalmadık. Fakat bir gazeteyi yürütüp 
yaaatmak için bunlar yetmiyor . ., 

"Açık Söz),füt fıkra.cısı, diinkü H<t' 
berde, neşredilen otobiis şojörleri11i11 

§ikayetleri hakkında yazıyor: 

"Otobüslerde zavallı şoförleri 19 bu
çuk saat uykusuz çahştırıyorlarmı§! 

Hayret, bu şoförler klaksiyonlar 
kalktığı halde de mi uyuyamıyorlar? 

Desenize, son zamanlarda otobils
lerin bir saniye içinde dünya alemin• 
den mana alemine göçmeleri uyku ha• 
linde vaki oluyormuş! 

Telaş edilecek bir şey yok! . ., 

'* ~ ~ 
Ne veırgft 

ne sa<dlaka 
Bekçilik i§lcrimizde bir aksaklık oı. 

duğıı muhaklcaktır. iki bekçi, ayni zah 
meti çektikleri halde biri zengin ma
hallesinde olduğıı için çok para, diğeri 
fakir semtinde bulunma.mıdan dola!!' 
az para toplar. Bugün'J.."il yaZt$lnda M. 
Turhan Tan §unları yazıyor: 

11- Bu adamların geceleri uyku
suz kalarak - gene uykusuz dolaşan 
- polise yardım ettikleri şüphesizdir. 
Fakat bu hizmete mukabil ne alacak
ları meçhuldür. Biz kendilerine sadaka 
gibi beş on kuruş verilmiyeceğini ka• 
bul etmekle beraber uluorta bir para 
ödenmesini de doğru bulmuyoruz. Bek 
çilik hakkı mutlaka tayin olunmalı ve 
bu hakkın halk tarafından ödenmesi 
şekli de taayyün ettirilmelidir. Şimdi 
ki durum düzeltilmedikçe bekçileriml
ze sadaka mı, vergi mi veregeldiğimizl 
kestirmek mümkiin olamaz.,, 

Şim~i bekleme yerleri gi•eler 
ve di" r t · ' y ge esısat yapılmao.1rta.dır. 

Yeni iskele . k · ~ yerme onacagı 
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;;ın~, :"-k~y idaresi Şirketi 
raiyrıyenıl'V Üski.\dar iskelesini ki

'Yacak ve bu suretle aeferler 
•ha.ınryacaktrr. 

lakelenin teşrinievvelde bitece· 
ii tahmin edilmektedir. 

isti nyede bir kaza 
lstinye dok fabrikasında bir oksijen 

oişesi dün akşam ansızın patla.ımş, a· 
Jneledcn Cemal ile Mehmet Emin muh
telif yerlerlnqen yaralarumşlard.Ir. İki 
amele de hastaneye kaldınlmışlardır. 

Paşabahçeliler .fena eknıek mi 
y iyorlar ? 

Birka.ç gün evvel matbaamıza Paşabahçe, Fahreddiw. 
yalısında oturan İstanbul Darphanesi veznesi memurıa· 
rmdan Şevket geldi. Elindeki simsiyah, ekşi bir koku ncş 
reden gayet kötü bir ekmeği göstererek şu sözleri söyle
di: 

-Bu gördüğünıüz şey, biz ztıvallı Paş<ıbahçelilere ek
m.ek diye yutturulur. Ve mukabilinde an buçuk 1.:-uruş alı• 
nır. Belediye htt dsrece kötU ek~ yapılmaaına ve aatıT. 
masına nasıl mil.<Jaade ediyor' 

• 
HABER - Okuyucumuzun bize bıraktığı ekmek par 

çasını belediyenin alakadar kısmına gönderdik. Mesele

nin süratle tahkik edilerek alakadar fırın sahibinin şid·ı 
detle cezalandırılacağı muhakkaktrr. 

Yalnız bu ha<lıse, !stanouıun merKezüen lızait İıılzı 
semtlerindeki belediye işlerinin de biraz gevşek gittiğini 

göstermektedir. Bu itibarla bu meselenin de ayrıca Üze"' 

rinde durmak lazımdır. 

belediyesinin diık1'tinların kapanm.a 
saatini saat yediden sekize rıkarmast" 
dan bahsederek şöy1c diyor: 

"Acaba İstanbul belediyesi de yRı 
için bu on dokuzu yirmiye çıkaramRı 

mı? 

Yoksa, belediyemiz esnafın bu yol
daki müracaatını, yapılan neşriyatı dn 
kati bulmuyor, bUtün İstanbul halkı" 

nın De ledıye kapılarımı dökillilp: 
- Allah rızası için .. 
demesini mi bekliyor? İnşallah böy

lesi değildir.,, 
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l·ze lıaA kimiz/,, gazetecileri 
Palaspandıras 

İtalya Hava Nazın böyle söyliyerek Cenevredeo gittiler 
ilave ediyor: Cenevre, 2 (A.A.) - Cenevre 

3 Temmuz - 1936 

Edirnenin emniyet 
Her Türkün kalbinde 
mukaddes bir 

Harbin istikbali tayyarededir. Tayyaresi kantonu hükUmet konseyi batka
nı M. Nillmle, dün akşam, İtalyan 

ohi:nyao CD cesur ordu bile bfrşey yapamaz. gazetecilerine derhal Kanton 11• • il 
Hıtlerle İtalya arasında hava keze bildirecek telsiz istasyonları nırları dışına çıkmaları lazım gel- Dahi hye Vekili Edlrnede Trakya valiler 

vazifedii-
anlaşması müzakerelerini idare kurulmuştur. Bugün Habeşistan.da diğini tebliğ etmiştir. gôrüştükten sonra bir nutuk söyledi 
etmiş olan İtalya hava nezareti 200 Ü askeri, olmak üzere 300 Bu tebliğ, saat 22,30 da yapıl- (84§ tcıralı 1 incide) 1 herkesin hayret v~ takdiri önti~ 
müst~;arı general Valle, Le Jour- tayyaremiz mevcuttur. Yeniden dığı ve ltalyaya giden ton tren Trakya valilerini umum müfettişlik dedir. Türklerin bundan sorJ 
nal g~zele$İne verdiği bir beya . yapılmakta olan 100 nakliye tay· saat 22,52 de hareket ettiğinden te toplıyMak parti meseleleri hak- yapacakları eserleri görecek veC: 
natta Habeş harbi ve İtalyan tay- yaremize gelince bunlar günde gazeteciler, otellerine giderek ha- kında kendileriyle görüşmüştür ları idrak edecek olan ati neıW 
yareciliği etrafında şu sözleri 2500 asker ve 1500 kilo malze- ğajlarmı hazırlamağa vakit bula· Vekil öğleden sonra Polis par- re şiındiden gıpta ediyorum 
söylemiştir: me taşıyabilecek iktidardadırlar. mamıtlar ve Vand Kantonu mev- kına giderek Atatürk büstünü bız· Edir!u cihana g1pl!l ver~ 

- Habeşistanda yağmur mev- Harbin istikbali havalarda. kilerinden biri olan Goppete oto · zat açm1ftır. büyük ve güzel, mamur, ten ve~ 
siminde bile tayyarelerin uçuş ya- dır. Galebe ancak tayyare ve tay· mobille gitmeğe karar vermişler- Şükrü Kaya, binlerce halk ö· teli bir Türk yurdu olaca.ktır. B 
pabilecekleri sekiz tayyare mey . yarenin sürati sayesinde mümkün dir. ' ' nünde şöyle bir nutuk söylemişır: bu imanı vereh, Türkler için ~ 
danı vardır. Biz Habeşistanı tay- olacaktır. Tayyare her şeydir. 23,50 de hareket eden gazete- terakki hayalini hakikat yaps' 

·ı B k' 1 "- Edirneliler, Edirnede em-yare kuvvetile elde t\ıtacağız. Tay Tayyaresi olmıyan en cesur ordu- cı er ernde 1 talyan elçiıi, Ce- Büyük Atatürk'tür. Onun kurdııl 
Yare, digv er silahlara nazaran u- lar bile bir _.y yapamaz. nevre İtalyan genel konsolosu ve niyet anriını açıyorum. Edirne ve • · d' B . } 

:l'- emniyet: Lugatte biribirine bu ka- reJım ır. en onun içindir kı 
cuz olduğundan fakir milletlerin Tayyarenin istikbali de stratos- bir çok arkadaşları tarafından teş tatürkün buradaki heykeline Ed 

· d·ı · ı d. dar yak!a~an ve yakışan bacıka k.e· silahıdır. ferdedir. Bu iş için mütemadiyen yı e 1 mış er ır. ~ neye dikt:mit bir emniyet anıtı O 
M'IA 2 (AA) ş· li l lime tanımıyorum. Edirne derde· Habe§istanda hava kuvvetleri çalışıyoruz. 1 ano, • · - nna · yorum ve bu emniyetten Edirıı' 

Ö dek b h d 6000 t 1 t 1 · it l · mez bizim hatırımıza Edirne em· merkezi Adisababa olacaktır. Her nümüz i son a ar a 1 a yan gaze e erı a yan gazetecı· hemşerileı imi tebrik ediyorı.ıd 
hangi bir İsyan vukuunda asker metreye yükselebileceğimizi ümit terinin Cenevrede maruz kaldık- niyette o!dukça Türkiyede emniyet EdirnelilHi her yönden ve her !" 
nakline yanyan tayyareler de bu- ediyoruz. Şimdiki halde pilotları . ları muamele hakkında çok §id- var gelir. Türkiyede emniyet yok kundan ~ebrik ederim. Edirneli!' 
rada bulunacaktır. mrz her ay 10,000 metrede uçmak detli neşriyatta bulunmakta ve bu aa cihan da bilir ki dünyada em· ri tebrik etmekle bütün Türkli 

Her karargahta vaziyeti mer . mecburiyetindedirler. muameleyi protesto etmektedir- niyet yoktur. Biz Edirnenin emni· tebr;k etmiş oluyorum Çür.~ 

Lokarno devletleri 
içtimaına Almanya'da 

çağırıldı 

ler. yetine ne kadar ehemmiyet veri· her Türk ayni zamanda Edir11~ 
Torinoda çıkan Gaı;etta del yorsak cihan diplomasisi de ona o dir. Her Türkün kalbinde Edird 

Popolo, "MilJetler Cemiyeti gaze- kadar ehemmiyet vermektedir. nin emniyeti mukaddes bir vsf 
tecilerin yakalanması gibi metod- T·· ki · Ed' ki ur ~r:.n ırnc için yaptı arı fe halinde ya,amaktadır.,, 
larla prestijini kuvvetlendireceğini fedakarlıklar tarihte yazılıdır Her Çok alkışlanan bu sözleri miİ~ 
ve Avrupa iıı. birlig"'ini tekrar te- k b'l· k T k d 

:s- es ı ır i ür me eni dehasının akip emniyet direktörü Dr. f\I 
min edeceğini sanmamalıdır. Bu Ed' ırne için yaptığ1 şaheserler de Tahsin de bir nutuk aöylemi,tir 
hadis~Mil~tl~~beti~n r• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
forma mühtaç olduğunu isbat e- Yunanistan da 
den :reni bir delildir,, demekte- Venlzellst zabitler 
dir. 

Hitlerin Rayiştagda mühim bir 
nutuk söyliyeceği haber veriliyor 

Paris, 2 (A.A.) - Oeuvre ga-ı da Cenevrede, bulunmakta olan 
zetesinin öğrendiğine göre, Lo. $İyasi mil§ahitler, Brükselde ·~op-

karno devletleri bugünlerde ltal · lanacak olan Loıkamo devletleri 
yaya müracaat ederek bu ayın ıkonferansına İ§tirak etmesi için 
yirmisinde Briikselde toplanacak Almanyaya davet yapılması im
olan konferansa iştirak etmesi İ· ki.ru dolayııile duymakta oldukla
çin davet yap1lmasına karar ver- rı ıevinci gizlememektedirler. 
miştı'r. 

Zikri geçen tarihten bir kaç gün 
ıonra Lokamo devletleri, yeniden 
ve Almanyamn iştirakile bir top

la~tı daha yapacaklardır. 
Oeuvre gazetesi, Van Zeland, 

ltalyanm Brükselde hazır bulun· 
masrnı arzu eden Fransa ile Al
ımanyamn iştirakini istiyen İngil
tere ~rasmda gayet mahirane bir 
manevra çevrilmiştir. 
Rayı,ıao Acllen top•antıya 

çajiırılmı, 

Paris, 2 (A.A.) - Oeuvre ga
zetesi, Cenevreden istihbar edi
yor: 

Hitlerin Rayftağı acilen top
fanmağa çağırmış olduğu haber 
alınmıştır. 

Hitler, pazar veyahut pazarte
si günü mühim bir nutuk söyliye
cektir. Diğer taraftan, hali hazır 

MEVLUD 
Sofu Mehmetpaşa hafideai 

ve memleket yavrularının terbiye 

ve irfanına uzun zamanlar hizmet 

eden Sofu Mehmetpafa mektebi 

müdür ve müessisi ve lstanbu.l 

barosu avukatlarından ve İstan

bul hazine avukatı Ke.mi Nazı:::n 

Dilmanın annesi ve avukat Besim 

Şerifin ablası merhum Hatice Mih 

ritah Şerifin ruhuna ithaf edil
mek üzere 4 temmuz 936 cumar· 

tesi günü öğle namazından sonra I 
saat 14 te Üsküdarda Yem cami
de mevluthan Bay Hafız Kemal 

ve Hafız Ferit taraflarından mev· 
ludu nebevi okunacaktır. Kendisi-

ni sevenlerin hazır bulunmalarmı 
dileriz. 

Japonyada zelzele 
Berlin, 2 (A.A.) - Hamhurg 

zelzele aleti dün şiddetli bir zel
zele kaydetmiıtir. Zelzelenin mer
kezi Japonyanın !İnıaliıwdedir. 

Bir TUrk dostunu 
kaybettik 

Amerikanın üç sene evvel TüT· 
kiye büyük elçisi olan general 
Şerilin vefat ettiği teessürle haber 
alınmıştır. 

Türk dostu olan general Şeril, 
Büyük ÖJ}jderimiz hakkındaki in
tibalarını bir kitap halinde neş
Tetmitti. 

Ayni zamanda eski mozayik ıa
nati üzerinde de neşriyat yapmak
taydi. 

Tü~iyeye bir diplomat sıfatile 
geldiği zaman bir yandan da 
memleketimizdeki mozayikleri tet 
kik edip bu husustaki ne§riyatım 

tamamlamağı ihmal etmemi9ti. 

ZAYİ 
Tatbik mühürümü zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisi 
muteber değildir. 

Adres: Kasnnpaşa Zincirliku · 
yu 117 No. c!a Süleyman 

~ .. • .. :::-..::··:::::::::::!:::::::::::::::::::::-:::::.::::::::::::::::::::::::z:=:mm:::::-ı::===:::ms::::=::::=::.-e ... :::::--:=:::c=:::=:::::m::!C'=lllııla... 
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~ Şirketi Hayriyeden : il~ 
~m Boğa~içi vapurlarına mahsus yaz tarifesi temmuzun be§ inci pazar günü sabahından itibaren ilH 
mi tatbik edilecektir. im 
gg Bu tar!feye nazaran pazar tatilinde Boğa:ır;a gidecek sayın halkımızın gidiş geli,lerinde isti- df: 
iii! . !iii 
~Hi r~a.tlerini temin için Anadolu ve Rumeli iskelelerinden müteadd;t doğru aeferler tertip edıl· Hti 
:i:: mıttır. n .. 
!.i K kl ill! .... Y eniköy, Tarabya, Büyükdere 1 Sarıyer, Yenimahalle, ava ar, Altınku. m ve Sütlüce iskele· ···• r:i !iH 
:::: lerine ka!kan doğru postaların köp rüden hareket saatleri: •m 
i~~! fii m: 1 1,ss s,45 9,3o 10.ıs ıı 12, 15 13 ı3,50 14,30 1s,ıs ıs ı 1 ı== 
sfü Köprüden Beykoza: 1tı= .... . . 
m~ 6,10 7,55 8,30 9,30 10 11 12, ıs 13 14,10 14,30 15,25 16 - . ! ! 
füi Fevkalade, yüzde elli tenzilatlı postaların hareket aaatleri: Köprüden sao.t 6,10 da Beykoza 1 
Hii ka-da: Anadolu iskelelerine, Köprü den saat 7 de Kavaklara kadar Rumeli iıkele!erine (Altmkum !iii .... . ... 
!!Ei ve Sütfüce dahildir.) iiii .... . ... em Köprüden saat 7,15 de Harem VE: Salacığa. ~ii 
ifü Bu biletlerin ~önüş parçaları pazartesi günleri öğleye kadar mu teberdir. füi .... . ... 
•• • • •• ···-------..................................................................................... ····-· .. ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••111•:1:····· ····ı:ı= •• 
iiii!:C!!:l!!i!iii!!W:.=a::!iii::::::::::::e::::::::::::::::::::::::n:::::::::::::::::::::::::::::Eiiii!5S::::::::::::::::::::.:::::iiii55!!!5!!i:::::::::::::::..~::ii1Hıiuii 

iSYAN 
Karabük 

Demir ve çeli~ 
fabrikası 

2,5 mily!»n Inglllz 
lirasına mal olacak çıkarmak için 

çuı ı uı uM a geldiler 

başlamışlar Karabük'de kurulacak demir 1 

.. ·--

Atina, 2 - Dürııkü ahali parti· çelik fabrikası in§aıını üzerine J 
si heyeti umumiye içtimaında mış olan lngiliz firması fen h 
umumi merkez azalarından biri e yeti ~efi Puning ve Binkes ismin 
tarafudan söylenen heyecanlı 

iki lngiliz mühendisi bugün teh1 sözler, Ellinikon Mellon gazetesi 
mze gelmi§lerdir. 

tarafından neşredilmiştir. 
Bu sözlere göre, ordudan çı- Mühendisler bu akşam Ankar 

karılmış bulunan Venizelist za- ya giderek lktisad Vekaletiyle t 
bitler son günlerde V en1izelosun maslara girişecekler ve oradan 1' 
evinde toplanarak yeniden isyan rabük.'e gidip fabrikamn kurUI 
etmeğe karar vermişlerdir. cağı yerde tetk:kat yapacaklardt 

Zabitler bu kararı müteakip İnşa iısiyle meHul olacak dii' 
Makedonya ve Trakyaya dağıla- mühendhler de önümüzdeki ha~ 
rak buralardaki garnizonları is- içinde geleceklerdir. 
yana iştirak için kandırmağa git- Fabrika iki buçuk milyon ~ 
mişlerdir. giliz liraıtrna mal olacaktır. 

Bu haber Atinada büyük bir ------------
heyecan uyandırmıştır. 65 yaş 1n1 

Dokuma 
kumaşlar 

Hakkında ticaret 
oda~ıoca hazırlanan 

rapor 
Ticaret odası, dokuma kumaşların 

evsafını tayin eden raporunu lktısat 

Vekaletine göndermiştir. Bu suretle 
İstanbul sanayicileri de dokuma ku
maşların en, iplik adedi ve evsafı, için 
birlikle hareketi kabul etmiş olmak" 
tadırlar. Bundan evvel Denizli ve Gzai• 
antep - ki buraları dokuma sanayii 
nin en mütekasif olduğu yerlerdir.-Ti 
caret odalarının delfiletile oralardaki 
sanayiciler müşterek hareket kararı 

vermişlerdir. Sonradan bu harekete 
İstanbul sanayicilerinin de iştiraki is
tenmiştir. 

Odaca kabul edilerek gönderilen ra·ı 
pordan sonra bUtün Türkiyede doku· 
maların evsafı muayyen olacak ve bu 
suretle hilenin tamamen önüne geçile
cektir. 

Raporda dokumalar altı sınıfa ayrıl· 
mış ve her sınıf m enleri. beher sa~fr 

metre mikabmdaki çözgü ve atkılar 

tayin olunmuştur. 

doldurmuş 

Gümrük 
memurları 

Tekaiit edilecek 
Ankaradan bildirildiğine gô~ 

gürnrükl~r umum müdürlüğü 
yaşını doldurmut olan gümrülc ~ 
murlarım tekaüde ıevketmeğe ~ 
rar vermiıtir. 

Bu gibi memurlar 14 teırııll~ 
dan itibaren açığa çıkarılaca1'1 
dır. ~ 

Yarınki voleytio1 

maçlara 
l•tanbul bölge•i Voleybol AP 

lığından: ı 

4. 7. 936 Cumartesi günü ~.ı 
taaaray lokalinde yapılacak rJY" 

lar: ~ 
Galata.'Jaray - lıtanbulıpotı / 

at 17, hakem Kamran. Topka1'~ 
Beykoz, saat 17,30, hake111 1' ~ 
ran. Eyüp - F eneryılmaz, 1 

18, hakem Abdülkadir. 



Çalınan oğlunu 32 
sene sonra buldu 
Fakat isbat edebilmesi için 
meçhul hırsızı bulmak lazım 
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lapaııyanın Barselon şehrinde rine bakılmak için verilen çocuk _H_a_bral __ U'l_m_anıa __ tan __ ı:._E_F_D_~_ .. _T_A_LA_T ____ -__ 1_2_4_---------------------ı 
yoksul bir dul o1an madam Juana olduğunu ve zengin kadının verdi
Magalonnun başından çok tahaf ği paradan mahrum kalmamak 
bir sergüzeıt geçmiştir. Bu kadın- için hasta olan çocuğun yerine ken 
cağızm S2 sene evvel iki çocuğu- di yanlarındaki ölüyü koymak iti 
nun en küçüğü, be~ yaşındaki Jose ni kocasilc bil'l:kte c!üşündillderini 
Maria hasta di..~müştü. Bu dul ka- yazıyordu. 
dmnv bir de komşusu vardı ki zen- Dul kadının hastahanede butun. 
gin, fakat evli olmıyan bir kadının duğu zaman insani bir it görmek 
aynı Yil.§ta bir oğluna bakmakta perdesi altında evine ve çocukları. 
idi. Joze Valenzuela adlı bu çocuk na bakmak bahanesinden istifade 
aynı günlerde hasta yatağına düş- ederek planlarını tatbik etmitler. 
müştü. di. 

Bir gece Juana hasta oğluna ba. Dul kadın mektubu aldıktan ıon 
karken maskeli adamlar evine gi- ra kimseye bir §ey söylememiş, ve 
rerek kendisini kloroforumladılar. eşyasını topladığı gibi Sargossaya 
Kadın, hastahaneye taşındı ve gün gitmiştir. Orada ölü kocasına çok 
Jerce müddetle hayat ve memat benzediği için oğlunu tanımakta 
arasında çırpındı. hiç güçlük çekmemiştir. Fa.kat oğ-

Kendisi hastahanede iken, kom. lu kendisini bir türlü tamyamanU§· 
tuları da evile çocuklarına söz de tır. 
~akacaklardı. Hastahaneden çıkıp Zengin kadın da bu iddiayı kati. 
<la evine döndüğü zaman hasta oğ. yen kabul etmemektedir. Çünkü 
~~un ölmüş olduğu haberini ver- gayri meşru çocuğunu bakıp yeti§
Clıler ve kendisine ö'lüm ilmühabe- tirmit olan karı ile koca kendisine 
rile ÇOcuğun gömülmiif olduğu bu meseleyi hiç çıtlatmamıtlar, 
mezarı gösterdiler. Kadın tem şimdiye kadar Valenzuelanm hep 
otuz iki yıl bu mezarın başına gi- kendi oğlu olduğuna onu inandır
derek ölmüt sandığı çocuğunun ru- mı§lardır. 
huna dualar okudu. Asıl ana o1an kadın meselenin 

Son zamanlarda kadın, sabık halledilmesi için hükumete müra
komfUsundan, bir mektup aldı. caat etmiştir. Şimdi İspanyanın 
i~ hiçbir e.dreı bulunmıyan ve bütün polisi, meseleyi 32 sene son· 
çok acı bir nedamet gösteren bu ra meydana çıkardığı halde adre
mektup, çocuğunun ö)memit oldu- sini vermemit olan, ihtiyar çocUk 
ğumı ve hali Valenzuela adile Sar. hırsızını aramaktadır. Kadını bul
goua ,ehrinde yaşadığını bildir. salar bite İspanyol mahkemesi Va
mekte idi. lenzuelanın hüviyetini tesbit et-

ı.c -..1 ... , el~.;- --c; .... ı ...... ı.l !l... • .... l.\o be., ı: uAYjl,.Ulô.t ~ekecektir. 

Veı-ıtz ~eı !a udın-ı Hukuk talebesi 
ları rey vermek vatmanllk 

savaşını ögrenecek 
kazandılar Almanyanın Ştetin Hukuk fa· 

• (Venezüellada Kara.ita• ıeh· kültesi talebeleri bu ders yılından 
~~nden bildiriliyor). itibaren tramvay sürmeıini de 

Venezi.iell& kadınları erkeklerle öğreneceklerdir. 
müsavi siyasal haklara malik ol· Vnhnanlık kursları ders progra· 
mak için giriıtikleri mücadelenin mına sokulmuıtur. 
ilk ıafhuını bugün kazandılar. Bu derslerden maksat seyrü se· 

Kanunuesaatyi tadil etmek i· fer kazalarında vatmanın noktai 
çin nıüzakerelerde bulunan mebu· nazarını anhyabilmektir. 
•an meclisi okuyup yazmumı Belçika evlenmiyor 
bile kad 1' b.l ki Belçikalıların hemen yüzde 

il ın arın rey vere ı ece e· 7 · h. 
rine d · b. dd k b l . 4 sı ıç evlenmezler. Son yapı • 

aır ır ma e a u etmış· l ··f h · · l · d ]' tir. an nu us ta nrı Be çıka a ev ı 
insanlar sayıaının gittikçe eksil · 
mekte olduğunu göstermektedir. 

Bekarlar nüfusun yarısından 
fazlasını teıkil etmektedir. Bir 
kaç senedir memlekette bekarlık 
vergisi alınmakta olmasına rağ

men son elli yıldır evlenmeler git· 
tikçe azalmaktadır. 

O da benim Entelicem Servisi 
nazarında füpheli bir adam oldu. 
ğumu öğrenınit bulunuyor. Kendi 
tabirlerile Kemalistlerle temaannı 
öğrenmİ§, belki benden kendince 
faydalı bazı §eyler öğrenmek isti. 
yor. 

Yan gözle onu seyre'Cliyonıın. 
Profilden ne !kadar güzel görünü. 
yor. Açık renkti gözlerini hefifçe 
kısmı§, etrafı seyrediyor. tnıana 
&fk arzulan veren güzel kokular 
eürünmi.i1 ... Garip bir heyecan için 
deyim. Adeta, ona el sürersem 
mahvolacağnn diye korkuyorum. 
Sanki, o, yanımda bir kadın değil, 
bir korkunç bomba... Bir felaket 
ve ölüm bataryası •.• Casusluk böy. 
le zarif bir zarfa bu kadar korkunç 
bir mazrufu sığdıran yegane meı
lek ... Ledi Dusmundun gözleri de 
çok kuvvetli .•. Muhakkak iki irade
si biraz zayıf olanı ilier erkek ona 
mutlaka mağlGp oltn" ve bütün sİ· 
la'hlarmı teslim eder. Allahtan ki 
ben mesleğimde epeyce pİ§tllİŞ 
idim. Genç fakat irademe hakim
dim. Bu kadının da ne bela o1du
lumı -çok iyi biliyor'dum. 

Evvela, on"dan istifade etmeği 
dütünnıüttüm. Onu açmak için ona 
mutlaka mahrem olmak lazımdı. 
Fakat ona bu kadar yalda§tıktan 
ıodra insan ne hale gelirdi bil
mem!.. Binaenalyeh, bu tehlike1i 
yola girmemek ihtiyatkarlığını gös 
terdim. Ve bu ıuretle hücum değil 
müdafaa vaziyetini te1'Cih ettim. 
Çünkü elbtte ki bir amatörle bir 
profesyonelin çarpıtmasmda, pro
f eıyonelin kazanması ihtimali da. 
ha çoktu. O, mükemmel bir profes. 
yonel idi. Hatta, profesyonel casus 
]uğun prof eaörü olmuftu. 

YE:Dl KULE !SURLARINDA 

Evvela Kapalı çarııya gittik. Bu 
§ark ça11ıııru çok enteresan buldu. 
Her taraf mı ayn ayn gezdi. Çar§ı· 
dan birçok kıymetli e§yalar aldı. 
Hal ve tavrmdan kuvvetli bir tah. 
sil ve terbiye görmüş ve çok iyi ye. 
tiımiı olduğu anlaJılıyordu. Casuı. 
l~ğe ~sek ~ir sosyeteden girmiı
tı. Benımle bır arkadaı gibi konu-

tenha yollarde.n geçiyoruz. O, ba
na dönerek sordu: 

- Siz halis Türksünüz değil 
i? 

-Evet madam! 
- Y e.ni Rum, Yahudi filan de: 

ğilıiniz değil mi? 

- Hayır madam ... Öz Türküm .. 
Neye sordunuz? .• 
- Türkler İngilizlere düşmandır. 

lar da. 

- Doğrdur. 
- Peki! Siz nasıl oldu da lngi. 

lizlerin hizmetine girdiniz. Bu ha
reketioiz vatandaşlarınız arasında 
fena bir tesir yapmadı mı? 

- Benim İngiliz hizmetine giri
§im bir tesadüfle olmuıtur. Bir Ru
mun §İkayeti üzerine kumandanlı
ğa gelmittim. Orada Mister Rikat
aon Hatla taruıtım. Çabuk e.hbap 
o1duk. Sonra da bana bu vazifeyi 
teklif ettiler. 

- ltinizden memnun musunuz? 
- Çok! Ben n'ktatlarnn gibi ln-

gilizlere düflllan aeğilim ! Hatta 
onları severim. Bugün memkeleti
miıi ıdüf!nanı gibi görünüyorlar. 
Y ann dostumuz oJabilirler. 

- Demek ıiz İngiliz dostluğu 
taraftarısınız. 

- Evet madam! 
Cuuı kadın beni incei:len inceye 

tartıyordu. Bunu hissettiğim için 
ben de onla göre cevaplar veriyor
dum. 
Konuımamız devam etti: 
- lngilizceyi nerede öğrendi

niz? 

- Kollejde .• 
- Demek, aileniz<le İngilizlere 

dosttu. · 
-Tamamen! 
- Kema!istlerden tanidıgınız 

varını? 

-Var, ama, onları sevmem ... 
- Hiç görütmez misiniz? On-

larla? 
- Görütürüm. Çünkü, tehlikeli 

adamlardır. Onlara ka!"§ı düıman
lığı belli etmeğe gelmez, .. 

- Muvaffak olacaklar mı dersi
mz? 

- Bu huıuıta hiçbir malumatım 
yok ... 

- lstanbulda Millicilerin batı 
kim? 

- Onu bizim istihbarat Clalla 
bilir. Soralım: 

- Hacet Y.<>'k ... Merak ettim 
sordum. Ben böyle ihtilalci ki 
Jere kartı fazla entereae ol 

- Öğrenirsem ıize ihaber v 
rim. 

- Mustafa Kemalin resmi 
mı sizde? .• 

- Hayır, yolL •• Fakat e.ki 
mualarda bulabilirim. 

- Çok zeki atak bir asker 
- Evet! Çanakalede lngilisl 

ka!'§ı muvaf fakiyetli müdafaa 
yaptı. 

- Şimdi de muvaffak ole 
mıderain? 

- Ben de sizin gibi bu itlerd 
uzaktayım madam! 

- 1stanbuldan Anadoluya 
çalar çoğe.byormuf··· 

- Evet, çoğalıyor. 

- Siz kimden duydunuz'? 
- Krokere gelen istihbarat 

murlarmdan ..• 

Yedi kule surlarına gelmi,lde. 
nun iskandili boş çılmıı1tı. iki 
de bu hafif geçen ekzerıize 
likayıt bir hal takmmııtr.k. 

Arabadan indik. Önümüze 
kan ihtiyar bir bekçi, alacaiı d 
gun bahtışı dütünerek önüm •• 
düştü, kapıları açtı. 

Karanlık, rutubetli merdiveni 
çılanağa başladık. Surlar h 
da kafi ma1umatnn vardı. Bi 
defa da gezmiı, her tarafı b 
da izahat almıştım. 

I.:edi Dusmundu kulelerin iç" 
birer birer gezdirdim. Kafaıı k 
)enlerin atıldığı kuyu önünde 
trklarnnı dinlerken: 

- :Aman ne korkunç ıey ... T 
lerim diken diken oldu! diye 
numa sarıldı. ıBu aarılıftan 
biran için benim de bqnn CI 

Oradan genç Oımanm bo'itulCllJ 
ğu höcrenin önüne veldik. Bo., 

(paditahı) tairane bir taavir İÇ 
de an1attım. Çok müteeaair oldu( 

- Padişah çok genç mi imif? 
- Genç ve fevkalade güzel • 
Yüzüme baktı: 
- Nasıl acnnadan l>ofmutlal'i 
Casus kadın benimle adete 

Bekir erkeklerin sayısı bekar 
kadınların sayısından biraz daha 
fazladır. 

fUyor, yapacağı, edeceği §eyler 
e:lacağı e§yalar hakkında fikrimi -------------
soruyor, benimle iıtitare de bulu
nuyordu. Kibirli değildi. Bilakis 

ediyordu. Çünkü kendisi de bir 
)attan başka bir şey değildi. Söz 

çok mahviyetkar idi. 

Kapalı çarfıda iki ıaatten fazla 
kaldrk. Burada iyice anlaımıı, ah. 
bap olmu§tuk. Tekrar otomobile 
bindiğimiz zaman sordu: 

- Şimdi nereye gidelim 7 
- Siz bilirsiniz. 
- Ben ne bileyim. Onu siz tayin 

ediniz. Ben sizin misafiri~zim. 
- Utifat ediyorınuz. Fakat na

sıl bir yer görmek istersiniz? 
- Esrar dolu tarihi !kö§eleri. 
- Yedi kule surlarına. gic!clim 

mi? 
- Pekala ... 
- Şoföre emir verdim. Uzun, 

HABER 
A K S A M_ p O S T A S 1 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Poata kutuıu ~ lıtanbul 214 

• Telgrar adresi ı ıstanbuı HABER 
, Vazı ışıerı teıotonu 2llll72 

idare ve ııan .: 2070 

' Sa/11bı w Neşrı!Jat Müdüriı 
Hasan Rasim Us 

, Basıldıtı 11e' {ll AKJ..,..ı tb • 
,.. • 

6
' '!'O aosı 

sırası gelince ben saklayamam. 
yapayım bu da benim kusunım. 
na fU cevabı verdim: 

- O zamanlar medeniyet 
günkü seviyeye gelmemitti. Yal 
burada değil Avrupanm her t 
fmda da böyle cidaller ve kıtali 
oluyordu. Evet, §İmdi, medeniy 
ilerledi. Fakat, aynı sahneler t 
kerrür edip duruyor. Yinıe kurt 
dizilen, ipe çekilen veya kaf al 
balta ile kesilen veya ki~· ti 
uçurulan, yehut elektrik san,_. 

sinde birkaç saniyede vücud1.ı 
müre çevrilen insanlar görmi 
muyuzZ 

..(Devamı c.ıar). 
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RADYO 

t S TAN BUL: 
18 oda musikisi (pllk) 19 haberler, 19,15 

operet parçaları, 20 halk musikisi, 20,30 stUd 
yo orkestraları, 21,30 son haberler, Saat 22 
den sonra Anadolu ajansmm gazetelere mah
sus havadis servisi verilecektir. 

V t Y ~NA: 

18,40 şarkılar, 19,SO seyahat haberleri, 
konuşma, haberler, hava raporu, ulusal ya• 
ym, 20,35 akşam konseri, 21,35 senfonik 
konser, 23,05 haberler, 23,15 ev musikisi, 23, 
M ticari haberler, konuşma, 24,20 eğlencen 
konser, 

BE R L t N: 

18,05 gramofon, konuşma, 18,55 sıhhl ko
nuşma, konser, 20,05 gelecek hattanın prog
ramı, 20,25 gramofon, fra.nım:ca ders, haber
ler, 21,15 muslkl, hava raporu, havadis, spor 
23,35 eğlenceli konser. 

BUDAFEŞTE: 

17,50 konferans, salon orkestrası:, spor, 
19,05 ean konseri, konferans, keman konseri, 
20,35 konferans, 21,05 Macar dans havalan, 
22,25 haberler, 22,45 fransızca ve macarca 
yayın (parleınAntodan) 24,10 çingene musi• 
ldel, 1,05 son haberler, 

BlJKBE Ş: 

18,05 kıraa.t, konser, 19,0l! havadis, kon
serin devamı, 20,05 konferans, gramofon, 
konferansı, 21,10: opera yayını, isUrahatıer
de haberler, spor, 23,50 fransızca ve alman• 
ca haberler, 24,05 gece konseri, 1,05 gramo
fon, 

l" A B l S (P, T, T,) ı 

18,05 orkestra konseri, konu§JD&, edeb1 

.. 

SiNEMALAR 

TURK 

MEL.EK 

iPEK 

SARA'fi' 

SUl\lEK 

YILDIZ 

TAN 
şm 

AI.KAZAR 

ŞARK 

ASTORYA 

BEYOCLU 
ı TivoU cambazhanesi ve 

Voronzoflarm esran 
ı Fakir bir delikanlmm 

hlk!yesi ve Kaçak 
sevdalılar 

ı Kiralık gönuı ve Macar 
romansı 

1 Altı kanlı kral ve 
Metropoliten 

ı HUcum filosu ve Dokunma 

kalbime l 
a Hayat kurbanlan ve Mlk.l! 

nin şen saati 
ı Tangolita ve Renkli peçe 
ı Gündüz benim Gece senin 

ve Sevdalılar kervanı 
a Kanlı karga ve Gece 

adamlan 
ı Sevda kuzusu (rumca) 

ve Karamazot kardeşler 
Garp kahramanları (24 
kısım birden) ve Tatlı su 
balıriyeUlert 

CUMURtYET ı Meksikalı dansöz ve Garp 
süvarileri 

lSTANBUU 
J Define adam (tUrkçe)· ve 

Küçük anne 
t Nevyork hayduları ve 

Meksikalı haydutlar 
ı\LEMDAB ı Petresburg geceleri ve 

Morg aokağI clnayeU 
AZAR ı Programını bildlrmeml§ttr 
KEMAi.BEY s Tarzs.n y&Ieya.mlar -.ra• 

amd& 

KADI KOY 

HABER .:__ ~lCşam Postası 

Üç yaşındaki 

Çocuğunu 
öldüren 

Amerikalı kadın 
elektirikle can 

vp· -- ~k 

j 

Katil hadın idam kararını öğrendiği 
zaman 

Am.erikada Pensilvanya vilayetinin 
Holideysburg şehrinde Madam Marg'" 
rit Karnıendi üç yaşındaki oğlunu öl· 
dürmek suçundan idama mahkftm ol· 
duğu için, bugünlerde elektrikli kol• 
tukta can vereceği saati beklemekte
dir. 

Madam Margritin Aşıkı Roy Lok· 
hard da idama mahkfundur ve kadınla 
ayni günde ahrete göç edecektir. 

3 Temmuz - 1936 · 

saı~u u k tağütueırn : 

Büyüklerin güneş 
banyoları 

Güneş ııığmın vücude iyi ge
leceğini her kes bilir; Fakat lüzu
mundan fazla alınırsa fayda değil, 
zarar vereceğim takdir eden pek 
azdır. 

Doktorluk d~asmda malum 
olan bir hadise vardır: Hasta bir 
adama, bir şişe ilaç verip de günde 
üç defa birer çay kaşığı İçmesi söy. 
lenirse bu hasta kendi kendine 

düşünebilir: Eğer bu ilacın bir çay 
kaşığı dolusu bana fayda verecek 
se her halde iki kaşrk dolusu çok 
daha faydalı olacaktır. Halbuki 
miktarı artırmakla aksi tesir hasıl 
ettiğini görünce şaşırıp kalır. 

Ayni hal güneş ışığı için de var 
dır. Güneş şuaı kuvvet vericidir ; 
Fakat herhangi bir kuvvet verici 
ilaç lüzumundan fazla alındımı 
kuvvet yerine zarar verir. 

Bu kötü tesirler nedir? Kuvvet .. 
li bir mukavvi olduğu içinı, güneş 
ışığı pek fazla alındığı takdirde 

müddetini üç saate kadar ç 
bilirler. 

Sihhatleri iyi o1mıyan1ar ise 
neş banyosu yapmağa kalkışma 
dan evvel muhakka...lc doıktorla 
damşmalıdırlar. 

Derinin ötesinde berisinde pa 
lak veren iltihap!ar müsekkin lo 
yonlar ve yağlarla geçiştirilebilir. 
Böyle yara ve bereler takdirinde , 
bulaşık mikroplardan korunmak: 
için deriye muhakkak antiseptik i4 
laçlar sürülmelidir. 

İnce ve nazile c!erili olanlar gü• 
neı baeyosu ypmadan evvel deri· 
lerini ten renginde krem yahut pud 
ra ile örtmelidir. Böylece güneıin 
zararlı §Ualarımn deriye nüfuz et
mesine mümaneat edilir. 

yaym, 19,05 orkestra konseri, ve §&l'kllar, 
19,35 havadis, orkestra konseri, 21,05 mulli• 
ki konu:ımasr, .ıı,35 plyea, 23,85 havadltı. 

Çocuk annesinin yabancı bir adam.la 
evde buluştuklarını ve ne yaptıklarım 
babası Karnıendiye söyliyeceği endişe• 

ı A.nna Kareı:ıın (Geoelerl sfle annesi ve Aşıkı tarafından elbirliği 
belı99C)e o:rıuya.calc ve 
M.atbıe ve at1varede birer ile öldürülmUştU. 

yorgunluğa sebep olur. Güneşin 
yakıcı 1harareti tlltmda uzun uza. 
dıya kalmış olanlar, yorgunluk , 

bitginlik ve gevşeklik hissederler. 
Sinirler gerilir, tahammül kalmaz. 

Güneşten ve sıcaktan bayılanlar 
Hk önce bir bina içine taımmalr • 
dır. Eğer hararet derecesi düşük 
ve deri soğuk ise hemen bacakla· 
rın arasmJ. sıcak au ile dolu !İşeler 
konmalı, Hstüne battaniyeler örtül
meli ve hasta yutabilecek bir hale 
geldimi sıcak bir şey içirilmelidir. 
Bu en iyi tedavi usulüdür. 

Hararet derecesinin yüksek ol . 
masr, kusmak ve baygınlık gür.ıet 
çarpmasrna delalet eder. Böylele
ri hemen gölgelik bir yere tafınma. 
lı yüzüne boğazına ve omuzlarına 
soğuk su serpmeli ve hasta bu ted
birlerden sonra mümkün olduğu 
kadar sfaatle yatağa ya.tırılmalı
dir. Yatak yan karan1ıkla§brılmıt 
bir odada olacaktır. 

ROMA: 

17,40 konuşma, konser, eğlenceli mwıiki, 

19,25 yabancı dlllerde konU§malar, Hola.nda 
dilinde seyahat haberleri, eğlenceli mwılld, 
20,50 .transizca haberler, Yunamst.an için 
yayın, havadis, gramofon, 21,45 operet ya
yını, WıUrahatıerde konuşma. edebt yayın, 

sonra dans muııiklsl, lstlrahatlerde haberler. 

BALJD 

doııdunua Terllecektlr> ____ F_r_a_n_s_a_d_a ___ _ 
1 Gençlik rllyası (sl.. 

• 
Deriye bakır rengini acele ver. 

meğe kalkııırsa:k, onu mahvede. 
riz. Ve bu hal bize çok acıya 
mal olur. Bunun eksriya çok ciddi 

nema bahçede oynar) Büyük annesini 
OSKODAR 

·BALE ı Programını blld!rrneml§tlr öldüren 
BAJ.;'.A T 16 Y•fında çocuk n..ticeleri de olur. Vücudde sulu 

KISA DALGALAR 
L ON D R A (Kısa dalga): 

ı Kaçakçılar pe§lı:ı.de 

lDgDfz ajanı 

Katilden beraat yaralar pt:ydalanır ve bunlar mile. 
ve kazandı, fakat hırsız- rop kapabilir. 

Iıktan mahktlm oldu Kuvvetli gün ııığı ayni zamanda 17 orkestra, 17,45 varyete, 18,15 septet, 
19,15 dans müziği, l!l,30 sinema organı, 20,35 
triyo, ~ hafU orkestra, 22,SO varyete, 23, 
20 o?kcstr~ 21,15 dans mUziğl, 1 oda. mUzlğ!., 

l\I O S KOVA: 

20,30 opereUer, 

ZEESEN: 
16.45 piyano, 20,30 varyete, 2S,41S piyano, 

1,30 piyano, 

YARIN SABAH 
L ON D RA: 

6,30 varyete, 6,46 dans milziğ!., 7,15 orkes
tra, 14,30 orkestra. 

Z E ES :m N: 
11,55 tiyatro, ve filmlerden sonra. piyano, 

13,15 ·marşlar, 

ÖZEN 

KARAGOMROK 
ı Bln lklncl ,rece ve TıkJlan 

saltanat 

TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESiNDE 

Saat 21,45 

HALiME 
30Y0K OPERET 

Ha:ııalar evvelden ayırtıla· 
blllJ'. Telefon: 4'8708 

Kayıp aranıyor 
Gönenin Gündoğan kariyesinde Me"' 

miş oğlu Ha.san Aslan kızı Fatma bun
dan yedi sene evvel Gönende kayma• 
kam Necmeddine evlatlık olarak veril• 

Veni neşriyat mişti. Ailesi o zamandanberi kendisin-

kitap Ve kitapçılık den bir haber alamamışlardır. Mato.· 
matı olanların tstanbulda Vakıt yur-

Mecmuasmm on üçüncü sayısı da dunda hademe Mehmet vasıtasile aile
faydalı yazılarla intişar etmiştir. Bur- sine bildirmeleri rica olunuyor. 
han Belgenin türkçeye çevirdiği Von __ K_an_l_ı_c_a_d_a-is_k_e-le--b-aş_ı_n-da_N_o-. -26 
Bischoff'un eseri olan ANKARA ile 

sebzelik, meyvalık, fıstıklık 2000 meta 
diğer tUrkçe ve son zamanlarda çıkan re arsa ile bostan kuyusu, bahçıvan 
ecnebi dildeki kitaplar hakkında biı- mekanı acele satılıktır. Müracaat yeri 
çok yazılar vardır. Yeni kitaplar, Türk Kapalıçarşı Fesçiler caddesi, No. 9"11 
ve ecnebi posta pullarına dair marn.-
mat almak istiyenlerle foto amatörle-
ri bu mecmuayı takip etmelidir. 

ff ia;;~~·i·;k·şı·;·k~tı~-i~·· 

. . . 

e müracaat. 

! alakamızı kestik 
i Gazet:emize ilan 
!verecekler do{lru
: dan doğruya . . . 

müracaat: 
etmelidir-

Kemal Salih, Hofer ve Samanon 
Huli ilancılık şirketile 15-1-935 
tarihindenberl devam eden b:ı.ğlıh

ğımız1 bu şirketin ticaret kanunu· 
na uygun olmayan hall~rini görau· 
ğümüz için bozuyoruz. 

Şirket hakkında kanuni yollara 
da başvurulmuştur. Gazetemize ilan 
veren müesseselerin bundan sonra 
doğrudan doğruya gaz<.>temiz idare
hanesine müracaatlarını rica ede· 
riz. Bu şekilde hareketin ilan veren· 
lerin menfaatlerine daha uygun ol· 
duğu görülecektir. tstiyenlere, ida· 
reha nemize haber verildiği ta k~lir· 
de, ilAn memuru da gönderilir. 

. . . . . . . ............ --···-··········-··· .............. ·-·-

Bu şık kostilm nerede mi yapıldı; i.1te 
adresi: 
Yenipostane karşısında Foto Nur ya• 
~mda Letafet h.,nrnda 4 No. da terzi 

YAVUZ SEZEN 

Geçen eylUI ayında Fra.nsanın Tours J?Özlerde had bir ilt~ •-· 
şehri civarında Şinon yakınında bir Gözler kan çanağına döner veca· 
köyde seksen beş yaşındaki büyük an· yır cayır yanar hatta hazan göz ka. 
nesini öldüren Rene Girynin muhake- paklan da şiıer. 
mesi, ağır ceza mahkemesinde görül· Bu gibi hallerde yan karanlık 
mUştür. Suçlu on altı yaşında bir ÇO" ve serin odalarda istirahat ederek 

cu.ktur. sılk sık soğuk su komprimeleri yap. Cinayetin sebebi hırsızlıktır. Ve ço• 
cuğun koskoca bir insanı öldürmekle malda acının önüne çabuk geçilir. 
elde ettiği para. ne kadar biliyor mu· Bu tehlikelerden sakınmak için 
sunuz? 78 frank; bizim paraınızla 625 güneş banyolarının ilk devrelerin
kuruş kadar bir şey!.. de çok dikkatli davranmak gerek· 

Cinayetten bir gece evvel çocuk tir. Güneş ıualarına alışıncıya 
büyük annesinin evine gitmiş ve ken• kadar başınızı ve ensenizi siyah bir 
disini o gece için misafir etmesini iste-
miştir. Ertesi sabah yaşlı kadının kah• örtü ile örtmeden çok kuvvetli I· 
valtısmı hazırlamış ve odasına götüı- şrkta gezmemelisiniz. 

___Il.OKTOR 
Harp malulleri ile 
şehit yetimleri 

çağırıhyor 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
Harp malUlleri ile şehit yetimlerinin 

tütün paraları gelmiştir. 10 temmuz 
936 dan itibaren para tevziatına Ka• 
dıköy hükfımet binasında evlenme sa~ 
lonunda başlıyacaktır. 
Çarşamba ve cuma günleri şehit yf!' 

timlerine. 
Perşembe ve cumartesi günleri de 

harp malullerine dağıtılacaktır. 

mUştür. Kadın yemeğini yerken, çocuk Sihhatli ve sağlam insanlar gün. 
bahçeden tedarik etmiş olduğu bir de- de iki saatte~ fazla güneş banyosu 
mir parçasile vura vura zavallıyı ka• yapmamalıdır .• Fakat bir defa vü
fasını patlatarak öldürmüştür. Adli cutlarını alıştırdrktan sonra banyo 
tıp raporu çocuğun şuuruna sahip ol- _____ ..:._ _________ ·-----'-----------

Para dağıtma zamanı sabahlan saat 
dokuzdan on ikiye kadar devam ede" 
cektir. Temmuzun 6 ve 7 inci pazartesi 
ve salı günleri numara almak için şu• 
beye müracaat edilecektir. Resmi se: 
net maaş cüzdanı, nüfus cüzdanı, ve 
üçer fotoğraf beraber getirilecektir. 

duğunu bildirmiştir. 

Jüri heyeti, Fransada sinnirüşte 

varmamış çocukların davasında adet 
olduğu üzere "farkına varmıyarak ka
til!,. hükmünü vermiştir. Bu hükmün 
çocuğun beraatini icap ettirmektedir. 

L§.kin jüri heyeti kurbanını soymak 
cürmünden çocuğu suçlu bulmuş, ha • 
kim beş sene hapis kararı vermiştir. 
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Hulô.gii.)nun intikamı! 
Yazan; Murat Sertoğlu 

Büyük Kumandan Hulagil Bağdadı nasıl zaptetti? 
O zaman dünyanın en büyük şehir !erinden biri olan Bağdat kimler 

tarafından ve nasıl yağma edildi? 
İşte romanımızın bu kısımlarından bir parça: 
• .. lbni ômer Zii.beydenin bileğinden yakaladı: 
- Nerede inci gerdanlığın1 
-Attını. 

- Yalan söylüyorsumt Huldgu'nun askerleri nerede ise Bağdada. gi. 
recek.! Onıar gelmeden bana gerdanlığı vermelisin! 

- Bırak bileğimi ah! 
- Söylemiyecek mi.sinf 
- Söyliyeceğim. Gerdanlığı yuttum. 
- Pekô.lô. öyle ise! 
Keskin bir hançerin parıltısını J..·ıilakları titreten bir çığlık takip etti. 

Vezir Aldeddinin genç karısı Zübeyde yerde karnı yarılmı§, barsakıarı 

fırlamış yattyordu. lbni Om.erin elinde misilsiz kıymette bir inci gerdanı~ 
jı parlıyordu. 

Bu havadis şehre derhal yayıülı. Çapuwıikır, bozgun aç askerlerle dolu 
sehirde: 
' _ Kadınlar mücevherlerini yutmU§lar. Bütün elmasları, incileri k<r 

i .,.::aıaz üçüncü 1cra memurluğun. rınlarında imiş, rivayeti patlak verdi. 
dan: Hıılagu'nun ilk askerleri şehre girdikleri zaman Bağdat sokaklarıru:-a 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka- karınları çapulcular tarafından deşilerek öldürülmil.ş ~0.000 kadın cesedıle 
rar verilen yazı masası ve kasa açık 1,.. .. t ı 

karŞ1"""" ı ar ... 
arttırma suretile 6-7-936 tarihine Her satırı bir heyecan, tarlht. bir 
müsadif pazartesi günü saat 10 da Ga- hakı••9 at ve merak dolu olan bu roman 
lata Ömer Abid han 16 No. önünde H 

satılacağından talip olanların mahal- «_,D beğendi,Z~ntz eser ObU~_aktır. 
!inde hazır bulunacak memuruna mü~.=...:..:._:;;.;:.;;-;;;·~--;;-~:.;-~.;· .;._..~--;.;....,.;.....;.-~ ... -111111'!'--ll!ll!ll-. ....... _..... 
raeaatları ilan olunur. 
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Beğenilmiyen 
filmin getirdiği kar 

Bu kıf Beyoğlu sinemalarında 

haf tal arca gösterilmiş olan ''Rir 

atk ~ecesi., filmi çevrilirken fil · 

min haf nrtisti Greys Mur hafta· 
da 2400 Türk lirası almaktaydı 

Fakat bu para çok görülüy<1r, 
filmin muvaffakıyet kaıanacağı · 

na kimse inanmıyordu. 

Bu sebeple filmin yapdması 

Dansta sürat 
rekoru 

Holivut stüdy ~larrr.da ayak o· 
yun.arı Japan dansöz ve d.,nscir
lerin ayaklarını ne kadı;.ı süratıe 
vurduklarını ölçen bir ıtlf't kullan· 
mağM4 başlamışlardır. 

Dakikada 250 ı:lefa a)af, vur1\n 
dansözler Holivuıtı\ pek nadir r.ie 
ğildir 

Hatta daki!<ada 50() defa n· 
yak \'Uraiı Eleonor y;tue} buntar 

evv~lce :,esaplanrmş muayyen ya· lir~ ,.nda birincidn 
kitten iki h!'\fta geç ka!acağı an· ( .. . 
laşılınca bir te!aştır ald.: Masraf Kuc;uk Haber.er 1 
çoğ.uacak, bu arada Creys Mu~·aı Jf. J::).r AıncrıKarı §Jrke"• Kabılı ı:;ev.ıc 
4800 liu fazla ödeneceldi ha.onlar hakkında "Zeplin,. ısmıle bir 

Hiç olmazsa bu fa.ılı masraf· film çevirmeğe karar vermiştir. Film· 
de Zeplin kumandanı Doktor Ekener 

tan kurtulmak ?çin Greys Murla rolünü Liyoncl Barimur yapacaktır. 
anlaşmağa çalışt.Jar: 1f Fransız artisti Süzi Vernon Bez-

- B\I 4800 lil"adan vazgeçı· linde rejisör Turjanskinin idares.nde 

niz; siz~ buna m•.:kabil filmin ha· bir film yapacaktır. 
Meşhur rejisör Pabst Pariste 

sılatmda ... yüz•le beş verı:-linı "casus Matmazel doktor,, filmini çevı· 11.~--
Greys Mur !.unu kal.ııl etti ve rccektir. 

her'<:esin kendisile alay t:lnıesine }#- ~fopassanın "Kırda bir gün,, bil • 
şnh:c oldu. yük hikayesi Fransada filme alınmak· 

tadır. 
Fı!m gösterildi büyük biı mu· Jıf. Mari Bel "Geceyarısı olduğu za· 

vaffcı.kıyet kaz.ın.iı ve hcuılattan man,, isimli bir filmde rol almıştır. 
yüzdt- he, hisse şimdiye kadar Ayni artist, meşhur Fransız romancı· More,, O'Sallfoan e1Jinin balıçeıincle!ti ha1Juzunda bit banyesclan ıonra 
Grey~ M•tra 160 bin Türk lirMt sı Marsel Prevonun "Yarım bakireler,, · 

v·, ·~ n • • ' , • • l , 
' C • •• ., .:l ~ı·uş -elJ . tııt, v:l,l:ı;'C:;.n.-:~ ıa l!?CQ,. sef astn:/c:/ 

romanından alınacak bir filmde de baş 
rolü yapacaktır. 

)#. Miriam Hopkins Londrada Kon· 
rad Vayd'Ja birlikte bir filmde oynaya 
cakttr. 

)!/-- Holivudda çalışan Fransız rejisör 
lerinden Rober Florey "Holivud ve 
bulvar,, ismile bir film yaparak sine• 
ma merkezi şehrin hayatını anlatacak
tır. 

)#. Gaston Löru'nun meşhur romanı 
"Mister Flow,, filme alınacaktır. Başı
roller Fernan Gravey ile Edvic Fö~ 
yer'e verilmiştir. Fernan Gravey bu 
filmi tamamladıktan sonra Holivuda 
gidecektir. 

}#- Marlen Ditrih şöyle demiş: "Stüd
yoların kullandıkları makyaj usulleri 
sayesinde bugün herhangi bir şahsiyet 
büyük bir yıldız olabilir; güzellik şart 
değildir.,, 

1f Marlen Ditrih ile Şart Buaye'nin 
çevirecekleri "İlahların bahçesi,, filmi· 
nin rejisörlüğünü Rişard Boleslavski 
yapacaktır. 

1f Pola Negri Berlinde "İhtilat., isim 
li bir filmde rol alacaktır. 
lf Holivudda çalışan İngiliz artis~ 

!erinden Lczli Hovard aktörlüğü hıra· 
kacaktır. "Jüliyet,, ve Romeo filminde 
.. n.omeo .. rolünü yapmış olan bu ar
tist son defa olarak "Prens Şarlin ha• 
yatı .. fılmini ~evirdikten sonra lngil· 
terede sinema rejisörlüğüne başlaya

caktır. 

lf· Almanya televizy"ln şirketi. neş

rettiği blünçoy:ı nnzarnn. 1935 senesin• 
de 1 ıo 000 mnrk açık vermiştir . 

• 

A~ikaJa yapılmakta olan yeni bir lilmJe beı figüran kız balık avlıyorlar.°' 

R. K. O yılJularından Frani: Saj 

Kahır yüzünden ıatuf 
Şimdi Holivutta ipiz blan W 

naryo muharrirleri için en bür.ik 
ümit. hapıe mahktim olmaktır 1 

ıenaryoaunda haydutlar h<\kkrn - ~ Meşhur İngiliz aktöril Carla ~ 
da eıde ettiği malumatın membaı- ton Rambrand'm hayatına dair reJi* 

Aleksdanr Korda tarafmdan çevriW 
cek filmde meşhur ressamı t.emsll edr 
cektir. 

Marten Muney i•minde Ame .. ( 

kalı eski bir gazeteci, Amerikan 

haydutlarına dair yazd:ğı bir film 

nı zabıtaya bildirmek istemediğin· 

den dolayı bir ay hapse mahkum 

olmuştuı. 

Senaryoyu kullanacak ola11 ıi -
nema f İtketi bunun üzerine ıenar 

yo muharririne bir tazminat ver· 

meğı ke~diliğinden ileri sürdüğü 

gibi kendisine bir aylık maaşını 

da ödemİf, hı:.pisten dönl.işte üc"e· 

tini arttırmak vadinde bulunmut· 
tur. 

~Rejisör Marx Allegre -ıtari1te 
bir macera,, isimli füme baoJım'lfbr· 
Artistler Lusiyen Baru, Danlel PlıOJa 
ve Jül Berri'dir. 

~ Margrit Moreno, Kolet Dlll'f6)', 
Noel • Noel "hel'fey yolunda,, ftlmlnl 
hazırlan.maktadırlar. Sen&l'JO ~ 
mdır. 

~ Joan Kravford ile Klark ~ 
yeni çev'ireoekleri filmin adı ..._ .' 
ga,,dır~ --- . -- . -



Yazan : Niyazi Anmet 

1314 sene evvel bugün 

Medineliler bayram 
yapıyorlardı 

Çünkü, Muhammed Peygamber 
şehirlerine ayak basmıştı 

M'Uha'lunet Peygamber, islim Yeariblerin bu davetini duyuı.ca 
dinini neıretmeğe hatladığı vakit, müslümanlara yapmakta olduk
halk onunla istihza etmeğe baıla- ları zulümleri kat kat arttırdılar .. 
mııtı. Muhammet, bu istihzalara Bu itkence, o kadar ilerletildi, ki 
aldınnıyarak itinde ıebat et- Eshabıkiramın çoğu M~kke civa
meğe azmedince, istihzalar teh· rından göçerek Medineye can ht· 

ditlere ve dütmanhğa vardı Pey- tılar. Ku:-eY§iler, bir gün: 
gamber, Cebeli Hira mağarasın- - Muhammet gittikçe taraftaı 
dan sonr& yer yer dolaşarak top buluyor. Onu öldürmekten ba!ka 
ladığı ashabına yapılan i§kencele· çare yoktur. kararını verdiler. 
rin önüne geçemiyordu. Peygamber, tehlikeli kararı duy 

Kweytiler, Muhammet taraftar- makta geç kalmadı. Yalnız Ha:z:· 
}arını nerede görürlerse eğleniyor, reti Aliyi evinde bırakarak Ebu
itip kakıyor ve öldürüyorlardı. bekir ile beraber Mekkeye yakın 

Kendilerine telkin edilen dine bir mağaraya sığındı. Şehire akın 

inananların bir kısmı bunlara ta- eden Kuı·eyşiler, Muhammedi bu
hammül ediyordu. Fakat bir kıs- lamayınca, taraftarlarını sıkıtlır· 
mı dine inanmakla beraber. muka- mağa batladılar. Kimse bir ıey 
vemet imkanı olmıyan düşmanla- bilmediği için yapılan :şkenceler 
nn önüde ezilmeğe katlaııamıyor- hiç bir netice vermedi. Muhammet, 
lard. Bu gibiler, kendileı ini hima- Ebubekir ile iki gün mağara için· 
ye edecek yer aramağa baıladı- d d O ·· ·· ·· ·· k · e yap ı. çuncu gunu a tamı, 

lar. iki deve tedarik etti Adı Medinei 
Fo.kat, Arabistanın her tarafı Muhammediye olan ıehire geliyor. 

düşman!a doluydu. Nereye git:!e- du. ,. · -
ler, gene tahkir edilecekler. Gene • • ,. 
öldürüleceklerdi. 

Uzun müddet arqtırmalardan 
sonra k'e dilerine düşmanlık yap
madan yaıamalarına müsaade e
decek memleket olarak yalnız Ha. 
beşiatanı buldular. Bugün hüıri
yetini kaybebnif ve istila altında 
ya§ıyan Habeıistan, Muhammet 
ümmetine dünyanın cenneti gibi 
geldi. 

Peygaınl>er, Mekkelilerde baı
layan azgın düımanlığın önüne 
geçemiyeceğini iyiden iyiye anla
dıktan sonra Taif'e gitmeğe karar 
verdi. Fakat bu ıehire ayak basar 
basmaz: 

- Biz seni istemeyiz .. diye taş· 
la karşıladılar. 

Muhammet, taılandıktan sonra 
da yılmadı. Boynu bükük döndü 
ve birkaç yıl kendisini unutturma
ğa çalııtt. 

Bu eınada ite nereden başla

1314 ıene. evvel bugün, 622 yı· 
lı 3 temmuz ~ünü şehirlerine, di
nini kabul ettikleti Peygamberin 
adını veren eski Yesribliler, büyük 

ıenlikler yapıyorlardı. Bir gün 
evvel aeaaizce ıehirlerine giren 

Muhammedi gözle görmek için 
binlerce halk birbirini ezerek mey 
danhklara dökülüyordu 

lalim takviminin batlangıcı o
larak kabal edilen vaka, iıte bu· 
dur ve peygamber islam dinini bu 
hicretinden aonradır, ki daha ge
ni§ mikyasta yapmağa muvaffak 
oldu. 

(1) Yeırib, Medinenin ilk atiı· 
dır. Bu ıehire, müılümanlar tGp

lanmağa bQfladıktan sonra Medi
nei Muhammediye ve Peygamber 
geldikten ıonra da Meclinei Mü. 
nevvere dendi. 

mak lizım geldiğini uzur.& uzun dü. --------------
.. d- M kk d · · b 1 ı::::::::::ımanmma:u::.m:n:s:ı:nn 111ısm 

!:;a~tı:a ı:r:: !~Xi~r B:;:da~ li Satılık kAğlr konak il 
ilk önce gizliden gizliye rasladık- n Nuruosmaniyede Şeref sokağın ;; 
}arına dinini anlatmağa ba!ladı. H da 40-42 numaralı kagir k~nak~~ 
M kk 1 · b l y 'b :: ehverfşartlarln satılıktır. Bogaza:: e eye ge mıt u unan euı - .. . A • • •• 

ı (1) 
·ı l l :: ve Halıce fevkalade manzara, yırmıg 

er verı en vaaz ar a yakın- ii oda ve bliyük bahçe. lstiyenlerinı: 
d.~n alaka~.ar o~dular. Bir kıımı, i~ Nuruosmaniycde bakkal Hafız ~ 1 
ıoylenen aozlerı akla yakın bulu. ıh Nuriye müracaatları. E 

n -yor: :::ı::::::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::---==:: 

- Bu adam bize doğruluğu öğ
ı.--- Soydan 

retecek ... Onu dinliyelim.. h t 
Diyorlardı. Birkaç vaaz ve na- Sünnetçi A me 

ıihatten sonra Peygamber:: geldi- Meşhur Sünnetçi başı Haleplinin 
~: ~~u 

Sultan Ahmet Cağaloğlu caddesi 
- Biz artık puta tapmaktan vaz No. 11 Tel : 20196 ve 56-37 

geçiceğiz. Hırsızlık yapmıyaca- -------··-----
ğız. Çocuklarımızı öldürmiyece- ı·ıc··:.:au·z:ı::•ııı:··-····················· .. ··::::::-.: 
ğiz,. (~oc~kl~rı öldü~me. A:rapları~ R ~· . . D;;kt·~·;·····"".. li 
eskı adetıydı), ah~lıye ıhıra etmı. UOmer AbdUrrahman 1 
yeceğiz, dedil~r. fi !! 

B 
.. .. d. y . :1 Cildiye mUtahassısı :ı 

u sozu ver ıkten sonra esrı- i Muayenehanesi 1 Kadrköy,g 
be (Me:lineye) döndüler. Bu A· .. . S: 

1 b. ··dd t M h Sureyya smeması kartmnda in-:: rap ar, ır mu e sonra u am- :: 
m d. k d' yu ti d t · · önü sokağı numara 8 her gün?. e ı e:ı ı r arına a ve ıcın :: 
b . h ·· d d·ı M ı k ı·ı· 1 be§ten dokuza kadar.. :: ır eyet gon er ı er. e ( e ı er, .................... ;:;;••ıa: .. ............ --
kendilerinin eski dütmanları olan 
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Anlatan: 

Neslp Karaçay 

Tercüme ve iktibas hakkı 
mahfuzdur. 

No. 23 
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::s '!'em.muz - J.~i:St> 

Paşaya hitap etti: 
• • • • 

Hilmi 
Bana hak vermeyznzz, mavzer verınz 

Hüseyin Hilmi Paşanın uzun uzadı ya namaz kılclığı maden dereıi .• \ 

Ses çıkarmazlar... \ şer ziraat memuru vasıtasiyle ata-
- Öyleyse: Sbogom,, ... ·cı) tistiği yapılıyor. 

Gittikten sonra, çorbacılar hid- Dcorcis pafa, jandarmayı ha-
detlenir ve: kikaten Avrupa jandarması dere-
"- Bu herif niçin bize etek de- cesi değil, fevkine bile çıkarını,. 

di?,, diye dütünürler. Karakollarda muntazam sofralar, 
Aralarında en zengini bufonan karyolalar ... Efrat gayet ciddi ... 

Torbalı çorbacı oğluna para ve- Vazifesinden kıl kadar inhiraf et
rıp: miyor •.• Köylüden ekmek; arpa ve 

- Haydi, Avrupaya git. nerede saire namiyle zerre k~dar bir ıey 
böyle akar su görürsen bak frenk- alan ta;doluyor... Hatta efrat, 
ler ne yapıyor, bana yaz! - der. köylerde paraıiyle yiyecek ve yem 

izzeti nefis meselesi olmuı. almaktan korkuyor ... 
Nihayet lakoçyada böyle bir te- Köyler 'beyninde mütelcahil n· 

lalenin pamuk ipliği yapmak için rakol gezintileri ikişer ikişer 
fabrikasyona tah~is edildiğini gö- postalar daimi surette asayiıi tet
rür; ve babasına kik ediyor ve jandarma da ahali 

- Evreka (buldum) diye bir tarafından hüsnü suretle telakki o. 
telgraf çeker ve iti anlatır. lunmağa baılanıyor. 

Babası da lazım gelen sermaye- Fakat Hilmi paıayla Dcorcis 
yi getirip aletleri getirtir. paıanın arası açılmıştı. Jandarma. 

Bir de mühendis celbedilerek lara mavzer vermek keyfiyetini -
ilk pamuk ipliği fabrikası kurulur. belki ahali ile birleşerek isyan e
Diğerleri onu takip ederler. der endişesiyle _ mabeyin kabul 

- Bu sayede, Makedonya ihtil!lli- etmediğinden Hilmi paıa bir türlü 
ne kadar yukarıda söylediğim 30 buna rıza gösteremiyoı· ve Dcorcia 
bin broı olmuıtu. paıa da her mülakattan kavga ile 

Makedonyanın tarap ve rakı çıkıyordu. 
istihsz.latı cümlece meşhurdur. !Ji 
husus "Ağustos yani Niaousta,, 
nın şarapları ve Gümence'nin '"'a· 

kıları her yerde töhret a!mıştır. 

Hatta bir defa kulağımla iıit
tim; Hilmi paıa: 

- Excellnce, vous avez raison. 
(Ekselans, hakkınız var!) 

Dcorcia pa§a da: 

- Excellance, ne ıne donn~z 

pas rnison, mais donnez, moi mau· 
ser! (Bana hak vermeyiniz, mav
zer veriniz!) dedi. 

Mektebi Harbiyeden çıkmıf 
muktedir zabitan tefrik edilip jan
darmaya ayrılıyor ve jandarma 
nizamiye askerinden d~ha munta
zam bir hale getiriliyordu. 

Unutulmaması lazım gelen bir 
hasılat dnha vardır ki, ô da böcek
çiliktir. Vodena' da, Karaferya' da 
ve daha sair mahallerde böcekçi
lik son zamanlarda hemen hemen 
Buraanın haııl ettiği km.ener. üçte 
ikisine yakın miktardaydı. Yani 
vasati dö:t milyon kilo koza haaıl 
eder ve 40.000 kutu koza tohumu, 
kıamt azamı Franaadan ve cü?'i 
bir kısmı ltalyan olmak üzere jt· 
halat vukua gelirdi. Bu esnada gene çetelerin faa-

• "' • liyeti durmamışsa da eskisi kadar 

ittihat ve terakki geniş mikyasta olmadığı gibi hun-

s 1322 
rizlikleri de niabeten azalmııtı. 

ene • ~ ,,. "' 
Selanik. B 1 1 d t f . k 
Yalılar ... Saulun konağı ... Hil- U gar ar a e rı a 

mi pafa dairesi ... Maliye komisyo-
nu toplanıyor ... Yukarıda arzetti-
ğim zatlardan mürekkep ... 

Verilen kararlardan esashaı, 

itarın lağviyle yerine ''Usulu tah
mis,, denilen beş senelik aşarın 

vasatı alınıp o kariye veya o çift
liğe zimmet olarak yüriitülüyor. 

Eğer arazi kariyeye aitse dört 
sınıfa ayrılıp ala, keribiala, ev sat, 
edna diye vergi tarholunuyor. Bu
nun için de her vilayetin merkez 
kazası nümune olarak ayrılıp iki-

En mühim hadise: Bulgar ko-
miteleri tefrikaya dütmüı; San
danski ile Panitsa Sofyaya giderek 

Boria Sarafof'u ve Gavranof u öl
dürmüıler, tutulmadan firara mu
vaffak olmuı lnrdı. Bittabi Ver· 
hovistler aarsılmıı ve Santralis'ler 
yavat yavaı büyümeğe ba,lamıf
tı. Onun için müaademeler timal· 
den ziyade cenupta tevali ediyor
du. Zira Santralistlerin merke7} 
Serez, Menlik, Petriç ve Nevrekop 
gibi cenuptaki kazalardı. 

! 

Hilmi pap, mabeyinin 
halesine bir nebzecik day 
meğe haılamıştı. Çünkü ko 
nun itirazını öne ıürüyor; 
masında kat'i lüzum h11111 ol 
leri komisyonun iararı diye 
rerek mümkün mertebe ıs 

mabeyini temayül ettiriyord 
• • • 

Meıamillk 
O esnada ittihat ve T era 

doğmağa baılamıftı. O 
memleketinde her fikri tec 
dün dinen olduğu gibi bu d 
ni bir t~anüdün yardımiyl 
olmağa baılamıftı. 

Malum olduğu üzere ~ey 
retini Simavinin bir nevi bo 
Jik ihdasına teıebbüı etm 
takriben 40.000 kiıiyi bu a 
aokması nasıl dini bir ıevk i 
sule gelmiııe, ilk İttihat ve 
ki teıkilat tubeleı ini de M• 
lik perdesi altında bilahar 
sa meb'usu olan müteveffa 
bey ortaya atmıftı. 

Kendiıi o zaman Mana 
askeri rüttiye müdürüydü. 
bulda münferit birçok fU 

yaptığı gibi, bu da Pariste 

ve halinde bulunan ve 3 . 
den mürekep olan ittihat v 
rakki cemiyeti erkiniyle m 
re eder ve ara zıra onlara 
gönderirdi. 

Fakat asıl icraatı Melim 
tığı zevat ve zabitanı lttih 
Terakkiye ıokar ve bunları 
muslu ve münevver nasi} e 
intihap ederdi. 

lntihapta o derece -:Jikka 
ki, üç ay bizzat kendisiyle 
etmedikçe asla açılmaz. ve 
tim gibi her ıahsı tetkiL ed 

Bu suretle Manastırda 
ve Terakki nüvesi huıule 
ten sonra ıüratle ;ıenişleme .. 

ladı ve fahir bey buranın i 
düğünü ıördükten sonra S 
rüttiyei askeriyesi roüdürl 

tahvilini istida edıp orada d 
tanda f daliyet göstermeğe 
mışh. 

O esnada Manyaa1zade 
bey ve menfi ularak Se 

gelen Talat bey (pata) bu 
her alıp derhal kendi muz 

hizmet edildiğini anla1ınca 

f armaaor localarından istif 
derek, Maçedonya Risco,..ta 

rilmit Makedonya) locasını 
ederek emin olduğu ~ev 

rada tekris ett:kten (uyan 

tan) sonra, ittihat ve Terak 
miyetine sokar ve bu sureti 
§ubele-rin adedi süratle çoğa 
yılırdı. 

Binaenaleyh, :emiyetin 1 
banileri bu iki zatı saymak 
gelir. 

Avrupada bulunan muha 
ise, (Rıza bey ve arkada 
sonradan gelmif, haz;ra k• 
azalar addedilebilir. 

(Devamı ıı 

( 1) Bulgarca ''Allaha uı 

dık!,, demektir. 
" 
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oğazlar konferansında 
iiogaziar ı S 

ha.rek~ "tmiı olması diğer dev -
letlere kartı misal olarak gösteril • 
mek iatenmİ§ ve bu itibarla Tür -
kiyeye birçok takdirler yapılrnı~ · 
tır. Halbuki ahvali baıka bir a· 
deaeden görenler, Türkiyenin ha• 
kikati halde Boğazlarda kısmen 
t~hkiınat yapmıı olduğunu ve tim· 
f.i ise bunun tasdikini temin ile bir 
ııkte son maniaları izale etmek ci· 
hetine gittiğini ve bu talebi kabul 

s• edilnıez ise dahi tahkimatta bulu· 
·ı· naca.~ını temin etmektedirler. 
O' • Stampa gazetesi de neırettlği 
)• ~ır llı•kalede bilhassa ıu noktaya 

1. J§aret etmektedir: ,,,.._ 
e- ~Yet mantıki olarak ıurau i· 
ti ıaret edilmelidir ki Tuna üzerinde 

beynelnıi!el noktaj nazardan tica· 
ret seniseferini tanzim eden tam 
bir nizamname mevcuttur. Halbu
k' b . 1 

... u. tıc.&ret de Boğazlardan geçe· 
e cegı · · 1ı ıç1n tek bir devletin kontrc· 
. tuna tabi kalmak zaruretinde bu-
• lunacakır . ,, 
t• 

Sovyetrerln itirazları 

yapaca.kiarı •~Y&t'el için böyle bir 
müsaadenin almma.aı mevzuu ha · 
his değildir. 

Karadenizle ali.kadar bir mete· 
le de, bu

0 

denizde aa.hildar ola.n 
memleketlerin ıahildar olmıyan 
devletler sırasma indirilmesi hiç 
bir zaman varit olamaz. Çünkü ıa
hildar olmıyan devletlerin yegane 
menfaatleri yapacaklan ziyaret · 
Jerden ibaret kalmaktadır. Türk 
teklifinin, kendisi ile dostane ,mü· 
nasebetlerde bulunan ve Türkiye
nin menfaatlerini gözeten Sovye~ 
Rusyanın memaatlerini gereği ka
dar gözetmediği qikirdır. Şurası 
da aşikardır ki, Türkiyenin bu ha· 
reketinde Sovyet Rusyaya muha· . ' 
lif bazı cereyanlann Türk politi-
kası üzerinde yaptıklan tesirler 
görünmektedir. 

Türkiyenin Montrö komeran • 
srnda takındığı vaziyetin, her iki 
memleket arasında uzun müddet
tenberi mevcut ola.n münasebet • 
lerden beklemlecek ~ada.r Rusya · 
ya kartı dostane olmadığını tees
süfle kaydetmek mecburiyetind«-M?skcvada çıkan "Pravda .. ga· 

ıı:etesı Boğazlar hakk d .. h' bulunuyoruz. 
•0. ın a mu 1m 11!111111 ................. -....-.-....... ..-...., 

• 
1
.
1 

!?laka.le yazmıştır. Gazete ez- Mukav.Henln gelecek hatta 

1

. 
:ümle şö:=;le diyor: 1 ımzaıanma•ı muhtemel 

' "P . 
1 rensıp itibariyle Boğazlar 

1 

Londradan gelen haberlere göre, ı 
• ıeseleainin iki hal çaresi vardır: Ya gelecek hafta zarfında yeni Boğaz· 

k- {ara~eniz içinde ancak sahil dev• ıar mukavelesi hazırlanmış olacak ı ; 
etlerln ge ' ) · b i b 1 1 ve mukavele ag'"lebı· ı·htimal gelecek 1 r mı erı u una i ecektir. : 
Veya K d haftanın sonunda imzalanacaktır. I aı a eniz açık deniz ilan 1 

~ ~dilec.ektir. k b l d .. Eğer Tür iye u mete e e mu-
.• Fakat Montrö konferansına i§- tavaurt bir hal çaresi bulmak ar· 

1 ırak eden devletler, Kaııadenizi zusunda 1se, - ki buna va.rılmau 
kapalı bir deniz olarak kabul et· içi.n BaY. Litvinof Türle tekliflerini 
nek istemedikleri takdirde, Sov- esas bilmeyi kabul etmittir - bu 
•et Rusya, sahildar devletlerin ge• çare, a~ağıdaki tartları gözetme. 

, ııilerini:-ı Boğaziçi ve Ç.anakkale· lidir: 

en serbestçe f.'!Çmelerini istemek 1 - Ruayanın da bütim genİ§· 
akkını haiz bulunmalıdır .• , liği \le gözetmeye hazır bulundu· 

Japonyanın bu talep kartısmda 
• ıkındığı vaziyeti bilhassa mev· 

lnı bahseden ''Pravda,, gazetesi, 
laponya111n Karadenizle hiç bir 
eııretıe alakadar olm.adığmı ve bu 

•• raziyetin, .Sovyet aleyhtarı prensip 
ıe Politikasının bir neticesi oldu· 
fun\l Ya:ımaka ve ezcümle demek· 
edi~ k" 

' l: 
'':!ı( 
~ aratlenize serbestçe girme ve 

;;ık a hakkı ancak sahildar mem· 
el etleri alakadar edecek bir me· 
e edir V K ..ı • • h' 1 . . · e ar.:ı 1:4 enızın sa ıp erı-

_ııın d 
•ek . e. a_.l'cak bu devletler ?lmetr· 

u şıkard1r.,. 

p PravdanU'f l§blraJ:J 

ere~a.Yda Türkiyenin talebine ge· 
i~ "Ş ş.(Sy}e demektedir: 

ğu Türkiyenin emniyet ve nıen· 
faatleri. 

2 - Emni "ini Karadeniz dı· 
tında da müdafaa etmek mecbu · 
riyetinde olan Sovyet Rusyanın da 
dahil olduğu Karadenizde ıahil · 
dar memleketlerin menfaatleri, 

3 - Karadenizde ıahildar 

memleketlere yardım edilmesini 
istiyebilecek olan milletler cemi · 
yeti statüsünün nazarı itibara a · 
lrnması.,, 

Makalenıin aonunda, Pravda 
gazetesi, kendi emniyetinin müda 
faasını Türkiyenin emniyeti mü · 
dafaasmdan üstün addetmediğini, • 
ve kerJ:li menfaatlerinin korun· 

HA.BEK - Ak~am rosta .. 
~-- ,- ,. .. 

Oğluna taç giydirmeğe 
çalışan kadın 

3 sene süren /mparaforiçeliğini 
canlandırmak için Avrupada 

mekik dokuqor 
Giydiği siyah elbiselerle büs· 

bütün uzun görünen oldukça boy
lu ve ince bir kadın her gün tan
rısına yalvarmak iç.in kiliseye git· 
mektedir. O tam on beş yıldır ay-ı 
ni duayı tekrar etmektedir. Şimdi 
ise duasının nihayet kabul oluna
cağını gösteren fırsatlar belirmek· 
tedir. 

tam on bet yıldır; tepeleri kar
la çelenklenmiş Alp dağlarmın th
tişamla yJkseldikleri yerde; alim 
için kutlu kendisince mel'un olan 
Madeira'da; Şimali ispanyanın l::a
lıkçı köylerindeki küçücük kilise
lerde; Paris katedrallerinde; a
sılzadelerin hususi tapnaklarmda 
hep dua etmiştir. İtalyanca, Al· 
manca, İngilizce ve Latince diJJe
rlnde yalvarmıştır. Göklere yük• 
selttiği dua da şudur 
"Oğlumu kral yap !,

1 
:(. :(. JI. 

Habsb"urg hanedanının son İm· 
paratorundan dul kalan: Zita Ma
rie des Graces, Adelgunda; Mi
haila Rafaela, Gabriyelle, Anto-, . 
nina, Luiz, Agnes .. 

ispanya Kralı Alfonsu, Roma
da oturan papa ve bütün Macar a
silzadelerinin yapmağa muvaff ~k 
olamadıkları bir işi ltalyan Başve
kili Musolini'nin nihayet ba!ara
bileceğine inanmaktadır: 

Titrek parmakların arasından 
kayrp gitmiş olan çifte taçlı büyük 
imparatorluğu yirmi dört yaşında· 
ki oğlu Otto içi istirdat etmek .. 

Bir vakitler ümidini kraliyetçi 
olan Macaristana bağlamıştı. Şim
di ise gözlerini Avusturyaya dik
miştir. Musolini Macaristan için 
pek aldırış etmiyor; çünkü çok 
uzaktır; fakat hududuna bitİ§İk O· 

lan A vusturyaya ehemmiyet ver -
mektedir. 

Fakat siyah elbiseli kadın ne 
Musolini'nin, ne de Hitlerin mak· 
sat ve gayelerine hiç ehemmiyet 
vermemektedir. Onun ehemmi)et 
verdiği bir tek şy var: Oğlunu tah. 
ta çıkarmak ..• 

ihtirası ve hayatının yegane eme
li olmuştur. · 

Zita 1892 de Tuskani vi1ayeti
nin Parma şehrinde Dük Robert 
dö Parmanın kızı olarak dünyaya 
geldl. Burbon hanedanının Parm 
koluna mensuptur. Bavyeradıı, 

sonra Veyt adasında bir manastır
da tahsil etti. 

Ar~idük Ofto 

1911 de Kari ile evlendi 
1915 de imparatoriçe oldu. 
1918 de Avusturya imparator· 

luğu sukut etti. 

:/o ~ "' 

Kari ile imparatoriçesi yanla· 

Prenses Zita 25 sene evvel 

ten' mütenebbih olmaz .... Bir 
bon giyotinde ö)müttü Birid 
tahtını k:ıybetmişti 

Kocası bir Habsburg'tu. Bu 
nedan da facialı bir soydu. lç 
rinden birisi giyotinde ölnıüş 

Mari Antuvanet bir Habsburg' 
içlerinden bir ba~kası yani biz 
Zitanm İ•ocası tahtını kaybetm 
ti. 

Karı koca, iki facialı sima. 
vışıp gittiler. Geriye dönmek 
çin bir tetebbüste bulundular. 
vaffak olamadılar. 1921 de Zi 
ikinci bi, teşebbüs için imparat 
luk mücevherlerini rehine koyd 
Bizim paramızla on iki milyon 
ralık kıymetli eş/ayı yalnız 2 
bin 1iraya terhin etti. Fena hal 
aldatılmıttı. 

Bir tayyare kiralıyarak Mac 
ristana uçtular. Bir hükumete ka 
şı iki yüz kırk kişinin başında v 
rüdüter. Hükumetin başında b 
lualcı, fakat realist olan bahriye 
Horti vardı. O böyle bir zama 
da ve bu malzeme ile kra.lhğı 
iade edilemiyeceğini biliyordu 
da yürüdü. 

Yüz saat içinde eldeki 240 k 
şi 4000 olnıuş ve tekrar 100 kişi~ 
inmişti. ihtilal ıönmüıtü 

Zita, harp meydanında Karl'i 
yanıbaşında durmuştu. O da M 
ri Antuvanet gibi kocasının di:ıgi 
lerin~ eliude tutuyordu. Gene Ka 
ülkesini 'bırakarak Madeirııya gi 
tiler. 

Orad;ı Kari kırık ve bitkin g 
ce gündüz ııarhoş bir halde ike 
zatürreeye yakalanarak öldü. 

Zita, çocukları için; saltana 
iade için yaşadı. 

Parası elden gitmitti; nüfu 
yok ol~u~tu. Yorgunluktan ve ço 
cuk doğurmaktan bitkin bir haıl 
gelmişti. 

f·ürk~l"aıı da şayanı teessüftür ki. 
.aı- ~Ye hile, Karadenizde sahil · 
'a ke\t}etJerin hakları bakımın · 

n ~t'"' . b' 

masım rla dünya ıulhunun korun· 
masma tercih etmediğini yazmak 
tadır. . iyi yürekli ve çılgın Karlin 1921 

dilekleri, de Madeira'da ö1ümünden beri "Sovyet Ruayanm 
umumi sulhun teminine 
tur.,, 

rına, bizim paramızla on üç mil
yon lira değerinde mücevherat ve 
eşya alarak hususi bir trenle kaç

Kocası ölürken gebeydi 
~on çocuğunu doğuracağı 

Macaristandan bir torba 
toprak getirterek yattığ • 
,?öıemesi üstüne serdirdi-

.__. 1 ve tebellür etmış u 
-.ıyet t k 1' a ınınamıştıt'. 

·ürk~\"t'li etnıiş olduğu projede, 
ıeın;Y~, Karadenizde sahildar 
ınr : etler gemilerinin çıkış hak
•n ' u ltıenıleketlere ziyarete ge-· • gaYl'· 
in t .1 sahildar memleketler İ· 
ık h"'11

'Ye ettiği 15 bin tonilato· 
'ıekt a~de indirilmesini teklif et

edır. 

Ge.,.,..i T ·· k . . K d . e h'~ ur pro1esı ara enız. 
l S:\ ıldar memleketler icin da · 

1~enif çıkış imkanları k~bul et· 
erqed· 

ır. Fakat bu devletlere 
ensup h ı· ' ·ı . nıu te ıf haru gemı er1-
aı k . 

' . ~ı ?!tm, Tiirldye tarafından 
trılecek hususi müsaadelere tabi 
*tnaktadır. 
, B~ itibarla, Sovyet harp gemi· 

rının Karadenizden cıkarak, Bal 
'den' . - h' . ızıne, veya Bahri Mu ıt1 

)mali veya pasifik denizine gi· 
•rek Sovyet Rusyanın diğer sahil 
VVetlerini takviye edebilmesi i

:a ;~~:!:'!Din müsaadesini Ilı. 
ık gerekecektiJo. Halbuki, sahil - ı 
.J' olmtyan devletler gemilerinin 

matuf. bu düşünce onun hütüı. gayeti, 

lnglllz muhallflerl 
"Deyli Ekspres,, gazeteairrir. 

Cenevre muhabirinin yazdığına gö 
re, Litvinof ile Eden haşhaşa gÖ· 

rü§erek İngiltere ve Rusya harp 
gemilerinin boğazlardan geçiril · 
mesi hususunda bir a.nlatmamn 
esas noktalarını tesbit etmi§ler · 
dir. 

Muhabir diyor ki: 
Anladığıma göre, timdi hazır

lanmış olan ihzari anlatma, ilerde 
yeni bir muahede halini alacak· 

tır. 

Anlaşmanın esas noktası şu-

dur: 
Rusya, boğazlardan harp gemi· 

lerini içeri ve dışarı geçirmek hu· 
susunda tamamile serbesti hakkı · 
na malik olacaktır. 

Geçen hafta Montröde Türk 
n ...... :~nde ileri sürülen tekliflere .-· -.1 
dahi muvafakat edilı:niıtir.,, 

Ayni gazete hafmakalesind~ 

Jurliı yazıyor: 

"Mister Eden, Mister Litvinof. 
la bir iş üzerinde görüşüyorlar. 
Ve bu işin neticesi, Sovyet Rusy:ı 
nın, dünyanın şimdiye kadar gör
mediği büyüklükte bir bahri liman 
elde etmesine meydan vermek o
lacaktır. Limanın büyüklüğü bü . 
tün Britanya adaları hacminde . 
dir. Adı da Karadenizdir. 

Üç şey bu limanı gözetecek. 
tir: 

1) Türkiyenin kapıdaki göz. 
cülüğü. 

2) Karadenizin dışm:laki ili-;. 
bir devletin Karadenize müeEs! :· 
bir kuvvet gönderememesi husu . 
sundaki kanun. 

3) Zaten Karadenizin içindt 
bulumın Kızıl donanma. 

Eğer Kızıl donanma, Kızıl or
dunun yarısı nishetinde iyi ve 
kuvvetli iae, hayli kuvvetli cle-
mektir.,1 1 

~,lS\r~ "' 

imparatoriçe Zita bugün 

Sukut, Zita için çok aci oldu. O. 
Avrupanın en gururlu ayni zam!i.n. 
da en budala hanedanı olan B..ır· 
bonlardandı. Bu hanedan azası 
"hiç bir fey affetmez; hiç bir i~-

"Evlactım Macar topraklan üs· 
tünde doğmahdır !, dedi ve iste 
.liği oldu. 

Oğlunu tahta çıkaracak olan a · 
dam bir -iemircinin oğlu imi~ z; tl'l 
bun:ı ehemmiyet bile verme?'.: ye· 
ter ki. oğlu başına taç giysin. 

Otto kral olduktan sonra Zita
nın. Musolini ne l'murunda? .. 

Şark Oemlryollar1 
hissedarları buı?iln 
toplanamadılar 
S::ırk rlemirvolları iş \etmesinin 
~ . 

hükumehmize satılma~. etrafında 
bir karar vermek üzere şirket hıs · 
sedarları ikinci defa olmak Üzt'Te 
bugün iç:n umumi hir toplanhya 
çağırdmı,Jlardı. 

Bu sabahki toplantıda da ekse· 
riyet o1mamış, 3 ağustoPa kalmı~· 
tır. 

Üç ağustosta toplantıya gel~n
ler kaç H !ii olursa · !sun içtima ra· 
pılar::ak ve şirket~rı sat;JmaH hi,k
krnd;ı bir karar verilecektir 
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H alk nasıl eğleniyor ? Valn!~a=d~~~u!<ald 
Bir incire 200 dönüm arazi-Türkiyede ilk tiyatro

1 

E K S. E L S Y O R 
nerede oynandı ? - Bin bir derde deva sular Etbl•• majazasın1n rasml tasfiyesi dolayıalle 

Gtinlerden pazar. Saat 14, Hem ben, 1 halde bu sözlerinizde bir yanlışhğımz Aklıma gelmişken sana biraz da 
hem de evvelce "Kaygısız,,ken sonra var. Hüsre\' ,paşanın hususiyetlerinden 
"Kaygılı,, olan Osman Cemal tam sör - Yok yok hayır. bahsedeyim. Bu adamcağız çok derbe· 
leştiğimiz dakikada Edirnekapıda bu· - Peki kim oynamış bu tiyatroyu? derdi ''e elinden her iş gelirdi. Evinde 
luştuk. Üstat ikide bir pazarların E<lir - Karagözle Hacivat. marangozluktan tut da, demirciliğe 

nekapı dışında fevkalade bir şekilde Ve hikayeyi anlattı: kadar her iş için türlü türlü aletler 
geçtiğini söyler ve beni her hafta bu· - Sultan Mahmut bir gün buradan vardı. Sonra mesela kereste lazım ol-

Mecburi satışta 
istifade fırsatını kaçırmayınız. 
ıstok m allar azaldığmdan acele adınız _ 

Hazır elbise, pardesü, palto, manto, çocuk elbisesi, kadm erkek ve ç 
muşambalarx tasavvur edilrniyccek bir ucuzlukta sat}lmaktadır. 

Fırsattan istif a de edi n i z . ralarda halkın nasıl eğlendiğini gör- Ramis kışlasının inşasını seyrediyor- du mu müşir elbisesile yük arabasına 
mek için davet eder. Ben de ancak ge- muş. Bir de bakını~. işçiler işlerini bı- bınerek Kerestecilere gider. Satın al-
çen hafta bu fırsatı bulabildim. rakmışlar bir §ey seyrediyorlar. Bu dığı keresteleri bizzat omuzhyarak a·ı Hali tMfiyede EKSELSYOR K. Pal~, J. Hertkoviçi ve Ş 

Osman Cemal Kaygılı kadar bura· münasebetsizliğe kızarak ustabaşıyı rabaya yükler. Sonra gene iizerinde Tasfiye memurları: Avukat 1. Agah Akkan, H. Süleym 
~rınıkarışkanşbilenepekna~rra~ ça~~qve~çil~~nedençahşm~ı~ mü~rclb~e~~duğuhak~araba~mnl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!anır: larmı sormuş. lşte aldığı cevap: yanına kurularak evine gelirdi. = 

- Sade bu civarda on on beş mesire - Padiı,ahım, işçiler arasında iki 
yhear,rui vzunar.aSego~tiu··ervevyeım· ıa, Tdoepdçı;.uıBaı~ra,aŞraifbaa- mukallit adam peyda oldu. Türlü türlü ka~~~1:;r~~zid~;t~kt::1~~:ı,a :::;!::! ıımlllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllmlllmllllllllmlllllllllllllllllm~mmııııı!ll•RmBlllMll 

maskaralıklar yaparlar ve işçileri meş 
ya atladık, tıngır mıngır on beş, yirmi gul ederler. ayrıldık. Biraz ilerledikten sonra önü·=. 

· dakika sonra lJ!atlup yere vardık . Sultan Mahmut pür hiddet: müze bir çingene çadırı çıktı. Çing~ne- ri 
Şimdi kırlarda yürüyoruz. Her ağa- - Tez vurulsun bu mukallitlerin ler Osman Cemali görlir görmez koşw;ı- 1 

cın altında bir v~ya birkaç aile .. Ye..· başları! diye emretmi§!. tular. Meğer kendisini geçen sene gaze -== 
meklerini açmışlar, içki sofraları ha- Fakat l{aragözle Hacivat adında er temize "Çingeneler,, tefrikasını yazma 1 
zırlanmış, bir tarafta gramofon çalar- lan bu iki mukallit'amana gelmişler, dan evvel tetkikat yaparken tanımış· s 
ken bir taraftan da salıncaklar salla· rica etmi3ler, hünerlerini bir defa da lar. Ve üstat çingeler arasında çeribaŞ" 1 
myor. kendisine göstermek istemişler. Ney· ları Ahmet kadar meşhur ve tanınıyor E§ 

Gene böyle bir ağacın altında kuru" se, Sultan Mahmut müsaade etmiş. Bu muş. ~ 
lan iki çadır nazarı dikkatimi celbetti. nun Uzerine iki sanatk~r bUtUn usta· Çingeneler bizi çadırlarının önüne ;; 
üstat izah etti: hklarını göstererek padişahın hiddeti- oturmağa davet ettiler. Oturduk. Cey- ~ 

- Dikakt edersen çadırların arka - ni yatıştırmağa muvaffak olmu§lar. lan adında. bir çingene kızı ikram oı· §3 

sında. iki de ytik arabası var. Bunlar Taklitleri o kadıır gUzel yapmıglar, öy- sun diye parasız falımıza baktı. "Rum-~ 
her hafta cumartesi günleri öğleden le gilzel nükteler söylemişler ki padi· ba da Zımba,, garkısını söyliyerek gCJ" ! 
sonra ya buralara, yahut Topkapı ta· §ah kendilerini affetmiş. Hacivatla bek attı. Küçük kız Naciye de "Ham· § 

raflarında bir yere maaile gelirler. Karagöz de o zamandan kalmışlar. pur,, çekti. §§ 

Çadırlarını kurarlar. Geceyi de bu ça· Manzarayı seyrediyoruz. Ta Selimi" Biz de bu misafirperverlikten çok ! 
dırla.rda geçirdikten, ve ertesi pazar yeden Osmaniye telsiz istasycınlarma memnun bir vaziyette ayrıldık. Bu sı" EEi 

günü akşama kadar mükemmel bir şe- kadar bütiln Haliç ayaklar altında. rada kulağımıza bir caz sesi çalındı. ;'; 
kilde eğlendikten sonra haftatım ta ti· Osman Cemal bir ara karşıdaki uf acık Sesin geldiği tarafa doğru ilerledi)t. ~ 
linden tam istifade etmiş olarak dö" bir ağaçlığı gösterdi: Osman Cemal: 1 
nerler. - Buraya Viran bağ derler ama - Kazıklı bağdaki caz çalıyor, diye ~ 

Bu sırada yanımızdan köylü kıyafet Yahya Kemalin Viran hağile hiçbir a- izah etti. Biz de oraya doğru yürüdük. ~ 
11 beyaz sarkık bıyıklı yaşlıca bir a- hlkası yoktur. Eskiden 1stanbulun en ötesini öbür yazımda bulacaksınız. 55 

dam geçti: meşhur mesire yeri idi. Fakat mlitare· Murat SERTOGLU ~ 
- tşte biltUn bu civarın sahibi bu ke senelerinde harap oldu. Müşir Ra- ----------- --- B 

a.damdır. Dur sana böyle 1stanbulun uf paşanın kardeşi Hüsrev paşanın ~ 
en mükemmel bir parçasına nasıl ma· meşhur saray yavrusu konağı da bu fH Kimyager, 1 
lik olduğunu da anlatayım: bağın üst tarafında idi. Hey gidi gün- H •• dd • 

Bu adamın cetleri aslen Toska Ar- ler hey .. Ben o zamanlar çok küçük• usa m e 1 n == 
navutlarındanmış. Sultan Mahmut za- tüm. Fakat ~ok güzel hatırlarJm. Hüs• ı 

rcv paşa tstanbulun en güzel donan· ı Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bil· 
marunda ufak, birkaç dönfunlük yerle· malarından birini yapardı. Bütün evi· umum tahlilat. Eminönü Eml!k ve ~ 
ri va.muş. Birgtin Sultan Mahmut ni ve sureti hususiyede bizzat kendi e• Eytam Bankası karşısmda İzzet ~ 
tebdili kıyafet etmiş olduğu halde bu lı'le yaptıgwı bı·r demir kuleyı' ba•tan ba· ':...B•e•y•H•an-ı. _________ .,.; §J 
civara gelmiş. Canı incir istemiş. Mev· w - i 
sim geıçmek üzere olduğu halde Toska- şa kandillerle sUslerdi. e 

~----~_,...--......---------------~~~-- == lI Arnavut her nasılsa birkaç tane bu· ~ 
larak getirmiş. Sultan Mahmud da ~ 
bundan pek ziyade memnun olduğun· ~ 

KUMBARA DESTEKTİ 
iş Bankasının kumbaralarını almakls 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda: 

dan derhal 200 dönümden fazla olan T l:.:J Q K İ V E ~ 

buB~v::~=is~:~e~~:i:it~::~ de- -::ı. 1 R /\. /\. -T ~ Ta 1 i i n izi de dene mi 
:::u~ö:u~~e~:t!k~:ı~~:i adamın B LANUKA~5 I ;j olur sunuz. 

Yürüdük .. Bir klarnet ve dUmbelek , . fi 
sesi bizi bir kahveye cezbetti. Meşhur ~ iş Bankası a sg a r i 25 ltra mevduat 
Şüa havuzu mesiresi. ,~ bulunan bütün kumbara sahiplerin 

Bu civarın hususiyetlerinden biri de 
sularının ayrı ayrı şöhretidir. senede 7 defa kur'a çeke rek 

Meseıa. buranın alt tarafında Çırçır 2 o o o k f 
suyu kum hastalıklarına birebirmiş. ;:::: , O Lı· ra mu·· a"' at 
Hatt! geçenlerde bu su bir Musevi va" 
tandqm fmdık büyüklüğünde Uç ktr 
munu dUşürmüş. Bunun üzerine adam· 
cağız Uç ay müddetle hergün çeşmenin 
başına. gider, gelip geçenlere bu kum 
tanelerini gösterir ve suyu metheder· 
Jl].İŞ. 

Başta. Balat Musevi hastanesi olmak 
ilzere birçok yerler bu suyu ilaç gibi 
kullanırlarmış. 

Bundan başka Münzevt çeşmesinin 
suyu da birçok he.stalrklara şafi adde
dilmektedir. Bulunduğumuz yerdeki, 
yani Şüa bağındaki su ise mide hasta
lıkları, iştahsızlık ve bilhassa sinir i
çin ldeta Haçmış. Bu çeşit çeşmeler 

pazarları o kadar kalabalık oluyormuş 
ki su almak epeyce bir mesele teşkil 

ediyormuş. 

Her ne ise, çeşmelerin bu şöhreti 

şayi olacak olursa. doktorlar hapı yu
tarlar. 
Ba~ları geçtikten sonra bizi gezdi

ren adam durdu. Ve eliyle bir yer işa
ret etti: 

- tşte,Türkiyede ilk tiyatro burada 
oynanmıştır. 

-Burada mı? 
- Evet~ 
- Ne zama.n? 
- Sultan Mahmut devrinde.'· 
- Sultan Mahmut devrinde mi! Her 

BiRiKTiREN 
RA~T~t;O~Q 

veriyor. Mükafatların 10,000 L;rası her sen 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur' 

::= çekilerek verilmektedir. Bu il(i keşidenin h 
1 birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedit• 

l Ririnciye 1000 Lit 
6 ikinciye 250 i 10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 

I 
g 20 ,, 50 ellişer ,, 1000 

,, 
f f 

,, 
,, 1 175 ,, 10 onar ,, 1750 

._..., 1 Ceman 207 kişiye 5000 ,, 
;;;;:; 

I
!! ikişer hin liralıklar : 
Diğer beş keşidenin her b i rinde ~-I 

___ nız 1 kişiye i ki b i n lira veriliyor:· et,., 
~ keşideler her s e ne Şubat:, Hazıra tı/ 
E Temmuz, Eylül ve birinci Kanun s 
&; ıarınrn ilk g ünl eri yapılmaktadır• 
~ 
~ı~ınıooıııııııııını~ ıııııııımııııııııı ııııııım ııınııımrnnııııııııııın:mıımııııııııııımnııımııımıımııımıım~ 1111 ~mmmıııııw~ ııı ıı~ıııı 
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HABER - ~m Poıtaıı 

Lise ikmal ve olgunluk imtihanlarına 
girecek talebeler için 

KIZKULESi 
PARKINDA bucumal 

ve cumartesi 
Akşamları 6"12 

it:ibaren 

Zavallı bayan!. 

Yardımcı kitaplar 
Edebiyat ve edebiyat tarihi özü Sadet tin Nüzhet Ergun 60 

60 
1 50 

DARUTTALIM 
SAZ HEYETi 

Tabll bilgiler El kitabı Adem Nezihi 

Felsefe bakaloryası M. Namık 
Kimya bakaloryası M. Mazhar 

• 
60 

Salacaktan dUnUş vapuru 
cuma 23.t5 ve cumartesi 

23.t5, 24.t5 

Riyaziye olgunluk hazırlama meseleleri M. Doğan 
Felsefe notlan Cemil Sena 

Kimya meseleleri izzet Kemal 

Tabii ilimler son sınıflara 

Edebi sanatlara dair 
Kimya tecrübeleri 
Fizik kanun ve düsturJan 

Adem Nezihi 

Dr. Ali Nihat 

Avni Refik 
M. Şevki 

125 
200 
80 

150 
50 

100 
30 

Satış yeri: fstanbul Ankara caddesi 
INKILAP KITABEVJ 

Ken"disini o Kadar ihmal etmişti ki yüzünde çıkan Si 
ve ÇiLLERE ehemmiyet vermiyordu, fakat bir gün o kadar fa 
t r ki kederli, kederli düşünmeye })aşladıı. Halbuki bugün art 
şünmeye mahal yok. Krem METAMORFOZ bir bayanın yüzün 
niyetle sürebileceği yegane kıymetli SiViLCE ve ÇİL kremidir. 
yerden ısrarla krem METAMORFOZ isteyiniz. Fi~atı her yer 
kuruştur. . . . . - - - -

•·-----Dün ve Yarın neşrigatı -----• :;:::::: ·== aaa::::::n •·-----Dün oe Yarın neşriyatı---~ 

50 kitap koca bir kütüphane /1 Ucuz kirahk ~ -1 
teşkil eder ii apartıman ı 

ç ÇERON 
Eski Roma tarihinde hitabet ıtibarile en ileri gitmit b 

~ahsiyettir. Zamanına en yakın ve en yüksek bir tarihçfo; ola 
Plülr..rk tarafından yazılan tercümei hali Haydar Rifat tar 
tından tercüme ~dilmiştir. Tarih ve hitabet ile alakadar ola 
tara hararetle tavsiye ederiz. Fiatı 40 kuruıtur 

: su, havagazi 
B11 mühim eserleri 8 lira Pe§İn vermek ve her ay 3 lira öcıe- ~ 

ni çıkanları da bedellerini taksitle ödiyerek alabilirler. Aylı~ yalnız 22 lira 
melde elde etmek mümkündür. tik serilere abone olanlar ye- 1 

Adres Btiyükpanga.ltı Cedidiye so-
latanbul - Ankara Caddesi - VAKiT Kütüphane.ine .. k N "' ~ .,.,. . .,.. f" Si ka o. 4~ .n.at -4 i 

~111~~~~~~~~• mür~a~e~n~ •~~~~~~~~~~-~~--"--" ---;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tevzi merkezi - VAKiT Kütüphanen: lstanbul. 

......................... --.-.......................... ::. 
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dığı \'akit uyumağı sevdiği odaya 
ıoktu . Dük, o zamanın adeti üze
rine üstü albn kakmalt kocaman 
bir dolap açtı. lçinde giyeceğe da
ir birçok şeyler vardı. 

Şarl arkada§ma: 

- Azil: dostum, işte babam Do
kuzuncu Şarlin elbi5eleri ... Bunla
ra kimsenin eli dokunmamıştır. 

Annem her zaman bunları bura
dan kendi e!iyle çıkarır, sever, 
tekrar yerine yerleştirir. Üstünüz 
ba§ınız paramparça olmu§, onun 
için şu gördükleriniz arasında ken
diniz için lazım gelen elbiseyi se
çip giyininiz ! dedi. 

Parda.yan, bu şahane elbiselere 
bir göz gezdirdikten sonra bakışı 
tefkat dolu olduğu halde genç Dü
ke dikildi: 

- Ya siz? 
- Oh, ben şu l>abamdan kalan 

efyaya e! uzatamam, Fakat siz, 
Par dayan .•• 

ŞövaJye heyecan dakikalarında 
takır.dığı: bir soğuk ~anlılıkla: 

-Te§ekkür ederim monsenyör, 
dedi, fakat zannedersem Kral Do
kuzuncu Şarlin endamı. o kadar 
inceydi ki ... 

Şarl: 
- Oli, ben llunu düşünememi§

tim ! diye mırıldandı. 
Dük hemen babasmm uzun ve 

ıağlam ~ılıçlanndan bir tanesini 
duvardan indirerek: 

- Bari 1bab'amın tatımıt oldu-

ğu şu kılıçlardan bir tanesini ol·' 
sun alınız. dedi. 

- Oh, bunu reddehnem. 
Şöval7e böyle ıöyliyerek kılıcı 

aldı. Muayene etti ve beline tak-
tı. ~ 

Delikanlı bundan soma kendi 
dairesine çekilerek elbisesini de
ğiştirdi. Çünkü o da dilenci kılı· 
ğındaydı. Sonra Şövalyenin yanı· 
na gelerek: 

- Uşaklara ve a~ıya sevdiğiniz 
yemeklerin hazırlanması için la· 
zım gelen emirleri verdim. Yarım 
saat sonra sofra başındayız. Hem 

yer, hem konuşunız. Çünkü birbi. 
rimize anlatacak çok feylerimiz 
var. dedi. 

- Dıtanda koml'§abiliriz sanı· 
rmı dostum. Yemeğe gelince, bu .. 
raya en yakın bir meyhanede yi· 

yebiliriz. Bizim gibi gizlen-;;;;,k 
mecburiyetinde olan kimselere 
halkın arasından daha emin bir 
yer yoktur. Haydi gidelim, giyin· 
diniz ve lölDarmı ki paı-a da aldı· 
nız r 

Şarl cevap olarak masanın ü:ı:e· 
rine iki }ÜZ tane kadar ikilik dü· 
ka altınını koydu. Genç Dük bu
nun yarısın aldı. Şövalye de geri 

kalanını meşin kemerine yerleştir .. 
di. 

Otelden çıkınca doğru bir ha• 
zır elbiseciye gittiler. Dükkancı, 
Dük dö Giz iç!n yapılarak ıırf a• 

F"A"USTN. 

- Biraz dur Büssi, ben de öğ·r bunu becermesi imkansızdır. de 
renmek üterim. di. 

Moröver aklını batma almış, Büssi bundan sonra zindinda 
yerden kalkmağa, bir koltuğa doğ geçirdiği zamanı, bir çayuşla altı 
ru sürüklenerek gitmeğe çalışıyor, nefeı tarafından kurtarılııınt, ka.· 
ve Gizin orada. bulunuşunu unuta· le içindeki çarpıtmayı, mahpus· 
rak hiddetle: lann kaçışını, okuyucularımızın 

- Söyle, fakat hiç bir şeyi bildiği ve onun çavu§taıı dinledi· 
• l ' d" d gvi bütün macerayi anlattı. gız eme . .•• ıyor u. 

Büssi bir sürü hiddetler, kü - Menevil ile Giz, birkaç kere 
fürler ve hıçkırıklar arasında olan Büssinin sözünü keserek birçok 
biteni anlattı. Fakat Pa.rdayan şeyler sordular. Fakat Morö\'er 
tarafından ikinci bir mağlubiyete ağzını açmadan bu hikayeyi sonu· 
uğratıldtğına sıra gelince, inkar na kadar dinledi. 
etti. içinden kendi kendisine kü- Sonunda Giz, belindeki kılıcı 
für ve beddua yağdırarak, Parda- yoklıyarak, acaba Pardayan içe
yamn elinden kılıcını fır iz.tıp at - riye giryor mu? diye kapıya bak· 
tığını söylemek suretile büyük bir tı. 
yalancılık etti. Bir çok şeyler uy
durdu ve nihayet: 

Menevil zırhını, Moröver de 
hançerini yokladılar. 

- Tam kılıcını almaık üzere 
yere eğiidiğim sırada herif al -
çakçasma, haincesine bir hareket
le başıma, bir öküzü hile bir ham 
]ede yere serecek derecede müt
hiş bir yumruk indirdi. Yüzü ko -
yun yere yuvarlandım. Sonrasını 
bilmiyorum. Kendimden geçmi -
şim. Kendime geldiğim zaman 
yalnız ba~ıma, zindana hapsedil -
miş olduğumu gördüm. F~kat hep 
si bu kadar değil! Bundan sonra· 
.il adeta inanılmı,tacak. hayale bi
le sığmıyacak derecede tuhaftır. 

Fakat doğru ... Pardayan muttaka 
ııtıtası olan feytıınla bir olup bu i
ti yapmı41tır. Yoksa bir İnsanın 

Pardayan hunların gözlerinde 
son derece büyümüştü. 

Nihayet Giz: 
- Ben bu herife bir haydut mu· 

amelesi ettireceğim! dedi ve bir 
emirname yazmağa haşladı. 

Menevil ise sapsarı bir haJde: 
- Büssi, zannedersem bu herif 

tıhkı demin dediğin gibi §eytanla 
ortak. .. dedi. 

Büssi c!inden kılıcının fırlahh· 
§ını hatırlıyarak: 

- Eğer şeytanın kendisi değil· 
se, öy!e ! ifedi. 

Morövere gelince, ağzmdan bir 
kelime bile çıkmıyor, çcneler ı ni 
bıçak açmıyordu. Durmadan dü-
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Mikinin Kangu·rusu 

Boksör 
Ne i3E iŞj J.141. ETr 
T/}(. MIJ<;ıDA 7E
N1iNETTi"/< 

lik Parkınd 
AKŞAM 

Suriyede pek fazla rağbet bulan rakkase 
Anjel'in iştirakile beş kişiden mürekkep 
Arap saz heyeti ve ayrıca Çiftlik Parkının 
15 kişiden milrekkep muazzam sazı icrayı terennüm edecektir 

Sanatkarlardan bazıları: Bayan Fikriyenin iştirakile, Kemani NUBAR piyanist ANJEL, tan
huri FAHRl, cümbüş HA.SAN, klarnet ŞÜKRÜ, kemençe ANASTA.S,nısfiye NlHAT, hanende: 18· 
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RAHiM, NiHAT, NUMAN bayan MÜZEYYEN. Sü~AN, NEZiHE, PERlHAN vesaire ..• Bayan AnJal 

Küçük Çiftlik Parkı lstanbulun en nezih aile yu~asıdır 
Masalarınızı evvelden tedarik ediniz. Telefon: 41992 
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şünüyordu. Ve düşündükleri pek 
korkunç şeylerdi. 

Dük, emirnameyi tamamlıyarak 
imzaladı ve: 

- işte! dedi, şimdi §U emir hal
ka ilan edilsin. Çünkü şu haydut 
Bastildeki yirmi altı mahpusa yol 
vermiş. Belki de bunlarla Valva 
için çahşr.cak olan bir çete kura
caktır. Çünkü Kalabr, Monseri 
ve Sen Malin de bu mahpusların 
arasındaydılar. 

Giz, Pardayanın sırf Bastilin ka
pılarını açmış olmak için ve baş· 
ka bir şen dütünmeyerek hu işi 
ya~Jtığını aklına getiremiyordu. 

Dük: 
- Büs~ i, seni affediyorum. de

di. 
Büssi Löklerk onun eline doğru 

eğilerek-

- Ah, monsenyör ... dedi ve öp
tü. 

- Şu tuhaf ve inanılmaz valt:a
d~ı '.l sırf kendimizi korumak çare
leı :ni bulmak için bahsedelim. 

Moröver, Büssi. Menevil her ü
çi..ı i L bundan eonra sevgi, hür
met ve sadakatten daha kuv
vetli bir Juyguyla bana bağlı ola
caksınız!. .• 
Konuşmanın başındanberi ilk 

defa söze karışan Moröver: 
- Ne gibi monsenyör? dedi. 
Giz: 
- Korku! cevabını verdi, kor

ku yüzünden birbirimize daha ya-

kın olacağız ve daha sıkı olara.li 
bağlanacağız. Çünkü şu canavar 
yüzünden hepimizin hayatı tehli· 
kededir. 

Hepsi ürperdi. Çünkü o andaki 
düıünceleri hakikaten Gizin söy .. 
lediklerine uyuyordu, .-· 

Giz: 

- Öyleyse, şu andan ıoma l>ü
tün kuvvet, zeka ve cesaretimizi 
bir noktaya toplıyalıın. Bir kuduz 
köpeğin yaşadığı ormanda yolunu 
şaşırmış seyyahlara döndük. Bir-

birimize ne kadar yakın olursak, 
tehlike o kadar az olur. Ayrdmı
yalım ve birlikte olarak canavara 
doğru yürüyelim. Çünkü şu cana
·ıar, şu Pardayan yaşadıkça arka
daılar, ne benim ve ne de sizin de
rileriniz on para eder. 

Üçü birden, görünmez bir kor
kunun tesiri altında: sapsarı, zayıf 

ve bitkin bir halde Gizin emri üze
rine konağın etrafında dolaşan 

nöbetçilerin sayısını iki misline 
çıkarmağa gittiler. 
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PRESUV AR DÖ FER 
LOKANTASI 

Bu kadar korkuya sebep olan 

ve sırf Bastili gezmek gibi basit bir 
istekle bir sürü vakalar çıkaran 
Pardayan şu anda ne yapıyordu. 

Şövalye timdi, Presuvar dö.Fer 

lokantasında y:lan balığmdan ya
pılmıt bir böreği yemekle meı~l
dü. 

Tabii hu, kaliramanhğa pek de 
layik olmıyan bir hareketti. 

Pardayan ile Şarlin Bastilden 
çıkarak Sentantuvan sokağına daL 
mış olduğunu yukarıda ıöyleıniş
tik. Burası, ıilah batma diye ba
ğırarak Parisin kalelerine doğru 
koşan telath bir sürü halkla doluy. 
du. Şu halkm telitı yüz.ünden hiç 
bir engele raslamadan ve ki·mse 
tarafından durdurulmadan cadde
den geçtiler. 

Bet yüz adım kadar yürüdük
ten sonra Pardayan birdetıbire 
durarak bir duvara yapııtı. ' 

Şarl: 

- Neniz var? dedi Heyecan
. dan değil mi dostum... Yahut da 
biraz fazla kan kaybettiniz. 

Pardaynn: 
- Hayır! dedi, karnım aç!. .. 

Mesele bu. 
Genç Dük, hayretle baktıği için 

Pardayan: 
- Aman yarabbi, neden taşı

yorsunuz. Kırk sekiz saattir bir 
ıey jlemedim. dedi. 
· Şarl: 

- Çerçi Bare sokağından pek 
de uzak ·leğiliz. Amma ba~ımıza 
gelen şu vakadarı sonra orasının 

ikimiz için de pek hayırlı bir yer 
olduğunu zannetmem! dedi. 

Pardayan, kendisini biraz to-

parlamak için emek harcı.yarak: · 
- Evet, çok doğru ... dedi. fa

kat sizi serbest bırakmak için Grev 
meydamnda.ki halkı peıime taka
rak Sen nehri boyunca kaçtığım 
halde, nasıl oluyor da aizi tekrar 
Pariate buluyorum. · 

Şarl içini çekerek: 
- Şu meyhaneye girelim. 

nim de karnım aç. Hem batımız
dan geçenleri anlahr, hem de iyi. 
ce karnımızı doyururuz. dedi. 

Parday11n: 
- Susuzluktan da ölüyorum. 

Fakat bir dakika müsaade, Dü
küm, paramz var mı? Bende bir 
şeyler kalmamıı. · · 

Şarl boşuna aranarak: 
- Namussuz herifler .. Zindana 

atarken üzerim~e ne va!"la almıı
lar ! dedi • 

Pardayan: 

- Öyleyse, ne olursa olsun, ıl· 
zin konağa kadar gitmemiz. li. 
znn ! sözlerini söyledi. 

iki arkadaş Bare ıokağma doğ• 
ru yürüdüler. Pardayan otelin Jca .. 
pısına varınca etrafına föyle bir 
göz gezdirip içeri:ye daldı. 

Sokak tamamen boıtu. Buran 
Parisin gürültüsünden uzak bir 
halde duruyordu. içeriye girince 
Şövalye 11.yakta iki dolu kadeh f&

rl!!p içti. 
Şarl, Pardayam babasmın eve 

geldiği zamanlarda· oturmağı a4 
det edindiği ve Luv°r' da UJ.:UY.&m&• 


