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Veni Tefrikamıız : 
Bir iftira yüzünden 

Nakleden: M.eziyet Çürüksulu. "Körkuyu,, romanını lezzetle okuduğunuz muhMl'I ~ 
renin bu yeni ve daha güzel romanı yakında Haberde başlıyor. 
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Habeşistan da 
G=D A R P 

Dört ay sonra 

Başlayacak! 
• 

a·s .Desta ve Has Imru ordu 
hazırlamağa. başlamışlar 

lngilterenin Londraya gelen Adtsababa' elçisi "Dört ay içinde 
çok şeyler olablUr ! ~ · diyor 

.• Londra, 3 - Gelen haberlere }ege heyeti, imp~i~1run Gore de beyanatta !bulunarak Necatiyi tay
~e~ Habeşiıtandaki imparator Bituodded Colde Sadıkm başkan· yareıine alarak İngiltereye getir· 

aıbı, Raı Destanın Habeşistana lığında yeni Habeş hükiimetini teş. mek üzere yakında Cenevreye gi
elerek yeni bir ordu hazırlanma- kil ettiridiğini resmen Milletlerce· deceğini söylemiştir. 

1 istemiştir. miyetine bildirmiştir. Ras lmru Molliaonı, ıu sözleri ilave etmiş-
Aym habere göre yeni muhare- memleketin askeri kuvvetlerini ten tir: 
ler ilk teşrin ayında başlayamak. sik için emir almıştır. - Seyaliatin tef erruatmı Ha'beş 

delegasyonu ile görüşeceğiz. Neca. 
r. imparator tayyare ile 

Oore hUkOmetı Milletler Londreya gidiyor 
Cemtyetlne blCdirlldl Londra, 3 (A.A.) - Tayyareci! (Devamı 'd üncüde) 

~~Dil Dil Ü Dil --- ....... 

Difi) Ul<CÖ~~~ö: 
Yapışık kardeşlerden biri öldü 

Cesedi yaşayan kardeşinden muvaffa
kiyetli bir ameliyatla kesilip koparıldı 

Oteki kardeş yaşıyor 
Beşeriyetin ga • 

rip hilkatlerinden 
biri de yapışık kar 
deşlerdir. Ekseri • 
yetle amudu fika • 
rilerin biribirine 
yapışık olmasın • 
dan dolayı bütün 
hayatları müdde" 
tince biribirlerin • 
den ayrılamadan 
yaşıyan bu bed · 
bahtlar, daima in· 
sanların tecessüs 
ve meraklarını 
celp etmişlerdi. · Meşhur yapışık kardeşlerden ikisi. 

Şimdiye kadar böyle biribirlerine çok bedbaht yapışık kardeşler ölilp 
yapışık olarak doğan kardeşleri ayn" gitmeşlerdi. 

ma.k içi.İl. yapılan bütün tecrübeler de Ekseriyetle cambazhanelerde kendl-
menfi neticeler vermiş, bu uğurda bir (Devamı 4 flncil.de) 

Cenevre, 3 (A.A.) - Habeş de- Mollison, matbuat mümessillerine 

illetler Cemiyetinde bir hadise daha 
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ CiNAYETLER 

Bir Yahudi içtima 
esnasında intihar etti 

~~çakçıya atılan kurşun 

k nyadaki 
başkasını vurdu • 

Yahudilerin vaziyeti üzerine 
dikkati çekmek imiş ! 

Hasköyde esrarkeş bir gemici arkadaşını boğdu, 
başka bir arkadaşını da kama ile yaraladı 

Bu sabah saat bet buçuğa doğ· linden tutarak halin yan kapısın- mıf, Haydan korkutmak için ha· 
nı Kerestecilerde sebze hali önün• dan çıkarırlarken Haydar ansızın vaya doğru bir el ate§ etmek iste-

nevre 3 ( A.A.) 
Fotoğraf muha 

rlerinden Stefan 
• bu sabah sa• 

11,35 te lspan
l murahhası M. 
arcianın nutku· 
n tercümesi o· 

de bir yaralama vakası olmuttur: kaç.maya savaımı9hr. miıtir. Yalnız ate§ esnuında ta· 
Üç sivil kolcu sebze hali için· Memurlardan biri llu vazhet bancanın namlusu afağıya doğru 

de şuna) buna Köylü sigarası sat- üzerine hemen tabancasına sarıl· (Devamı 2 ncicle) 

Urken kendi · 
ni öldürnıeğe te
bbüs etmiştir. 
Reis M. Van 7.e· 
and, celseyi bir 
Yrek saat tatil 
ll'liştir. 

?else tekrar açıl 
gı zaman M. Van 
elana, teessüre 
Yan olan bu ha 
-en· "' ın asamble -
n rn" uzakelerile 

doifrudan doğ• 
Y.a ve ne de dola- · -
sıle bir gfına ala· M:l!etler Cemiyetinde geçen günkü hadiseyi çr 
sı Olmadığını karan ltalyan gazetedlerden ikiai salondan dr 
ylemi§tır. · şarıya çıkarılır/arken .•• 
ı;atbuat mahaf ilinde Stefan Lexin Cüzdanında İngiltere Kralına, 
~ı ınelekatınm kaffesine malik olma· Times ve Manchester gazetelerine hi• 
gı söylenmektedir. (Devamı 4 üncüde) 

mak istiyen Haydar isminde biri· 
sini yakalamışlardır. Memurların 
üçü de Haydarı kollarından ve he• 

Bilyilk müsabakamız 

No. 24 
Bu resmi, kenarlarında hiç beyaz 

kalmıyacak bir şekilde kesip saklayt' 

nız. Bu parça, tam bir resmin 42 ye 
bölünmüş parçalarından biridir. Bun· 
lar krrk iki tane olunca yanyana geti· 

u 1 g a r k a b i n e s i rerek •; res~i~Ucu:~;ireceksinU 
• • • e anı e 

sabah ıstıfa ettı hadiseler oldu 
Yeni kabineyi gene Köse Eski muharipler iki 

memuru dövdüler 
lvanof teşkil edecek Atina, 4 (Hususi) - Selanikte 

Sofya, 4 (A.A.) _ Ba~vek!! B. tadaı.be!"ı mutasa·.,r~.!rdi Filhakika açılan beynelmilel sergideki memu 
"seivanof, bu sabah kabinenin teşrinievvel intihabatım hazırla- riyetleri almak istiyen eski ırlfıha
ifc..sını vermiştir Yehİ kabi,1e- k 1 tA h"' kAmetı" riplerin teklifleri umumi vali tarama ve r.orma meşru ı u u 
B. Kö$eİvanof'u.1 Ba~vekil ve . . . .. fından reddedilince, bunlar, ıergi 
. . , yeniden ihya etmek ıçın ısıyaM par· k d d .. d.. .. "]A 

rıc.ıye nazırı, B Kresnovski nın apısı ışın a mu uru ve vı ayet 
rbiye ~e B. Kounef'irı maliye tilerin ekserisinin azalarından mü-l hukuk müşavirini beklemiş ve döv. 
zın olmaları muhtemeldir. teşekkil bitaraf bir kabine vücuda mü§lerdir. Bunun üzerine, Trakya 
Kabinenin iıtifaaı birkaç haf· getirilmesi düşünülüY.ordu. , umum valisi iatifa etmiştir • . 

lnhiıarlar pavyonunda ıigara makinelerinin bulunduğu köıe 
. - . . . . . .. ·- -· • . . l(.Y auı .2 • .ndd•X 
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~r İ mallar sergilefJnin Al~0~~ su~;·;ab-c r-- ... 
Sekizincisi açıldı hazır 

Fakat lngi lizlerl 
Beş kuruş duhuliye alınmasını 

Beledi ye değil, sanayi birliği ile 
bahçe kiracısı istemişler 

latati'bul sekizinci yerli mallar ser-( ğım yazmıştık. Belediy~ bu nok•4yı 

gisi düıı. ak~am açtlnuştır. şöylece tavzih etmektedır: 
Bu seneki sergiye Sümerban'k, Cam Taksim bahçesinin müsteciri, muka-

iş gibi bazı nıüessesc;lerin iştirak eae- vele mucibince bahçeye girenlerde.1 du
memestne rağmen sergi çok güzel bir h 1. 1 k hakkına maliktir. Yerli 

. . Tak . b h u ıye a ma şekilde tertip edilmıştır. sım a çe- - n· 
i kı k 1 ·· Mallar sergisini tertibeden Sanayı ır-sinin büyük b r smım ap ayan yuz- .. 

den faızla müessesenin pavyonlan Türk liği ile bahçe müstecırı karşılıklı darak 
aanayiinin yUksclmekte olduğunu ,..ar.lı biri bahçenin bir kısmının Sanayi Birli-
bir şekilde göstermektedir. ği emrine vermesine ve diğer tara!at 

Saat tam 18 de ser~nin kapalı kıs- sergi münasebetiyle bahçeye girenlerin 
mma toplanan dav~ere sergi .. birli~ çoğalmasına mukabil duhuliyeyi yan ya-
namma reis Vasıf bır nutuk soylemış v k 

1 
tınm 

1 
dzr 

ve vali muavini Hüdai bu nutka ikinci nya paylaşmagı arar: aş § ar · 
bir nutukla cevap vermiştir. Duhuliyeyi alacak olan ve bunda ısrar 

Bundan sonra vali muavini serginin eden Belediye değildir. Yukarıda i§aret 
önUnıe gerilen kordelayx kesmek auretile edildiği tarzda duhuliye mev.zuunu ka
~at resmini yapmxf ve davetliler bul eden Sanayi Birliğidir. 
sergiyi gezmişlerdir. Esasen mevcut olan bu duhulivede.o 

Saat 20 den itibaren de sergi umuma 
şehrin yegane hayır mUesseaesi olan açxlmıftır. 

Duhullya masalasl Darülacezeye bir kuru§ yirmi bir s:ıntim 
Sergide bet- kurut duhuliye almaca- lik bir hisse aynlmıştır.,, 

elli Kalp yüz ve 
kuruşluklar 

Balıkesir, Kayseri ve Ankarada 
yaplldıkları anlaşıldı 

Giımii§ yiiz ve elli kuruılukla-} lar ise 380 ayar gümüş olup dö
rm eahteleri Balıkesirle Kayseri küm şekli ile iki taraftaki kabart· 
ve Ankarada yapıldıkları anlaşıl- malar dD. oldukça hakikate yakla
mı§ttr. §ılmı§hr. Ancak bu paraların da 

Balıkesirde imal olunan yüz ku- kenarlarındaki tırtıllar ve ''T. C.,, 
ruşluklar kalay ve ku11un halita· harfleri döküm.le yapılamamıı, el
sından imal edilmiş olup gayet ka- le kazılmıfbr. 

ba v~ ilk nazarda sahte oldukları 50 kuru§luklar ise Ankarada i
anlaşılacak ~ekildedir. Ayrıca bun• mal edilmiı olup Ya.la'.y ve k:urtun 
ların tırtılları ve "T. C .,, harfleri halitasından yapılmıttır. BunJar 
birbirinden farkolunmryacak ka- da çok k:ıba olduğu gibi kenar tır 
dar karışıktır. Kayseride yapılan- tıl ve harfleri çıkmamıştır. 

Atatürkün 
teşekkürü 

İstanbul 3 (A.A.) - Cumur Reis
liği umumi katipl.İğindenı 

Kabotaj hakkının bayrağımıza geç
mesi müna.aebetile yurdun birçok yule
rinden gelen ve vatanda§larm yüksek 
duygu ve bağWıklanıu bildiren yanlar
dan, l\tatilrk çok mütehassis olntu§lar 
ve tqekkürlerinin ibl!ğma ~nadolu 
ajananu: memur etmişlerdir. 

Harbiye kumandanı 
Mehmet 

Ağustos· öldü 
Harbiye Mektebi kumandam Mehmet 

'.Ağustos bir ameliyat neticesinde ölmüş 
ve cenazesi dün bütün talebe ve :7.llbit
Jerin elleıt üstünde kabristana götUrül
mll9tUr. 

Van gölü için 

Haliçte vapur 
yapılacak 

Van gölü İ§letmesi için hazırlık

lar yapılmaktadır. Bu meyanda 

itletmenin göl kenarmJdaki f abri

kaaı yeniden yapılmağa başlanmıı 

hr. Ayrıca gölde işliyecek olan 

ufak vapurlar da Haliçteki f aıbrika 
da llı.§a edilecektir. Bu vapurlar 

150 ıer tonluk olacaktır. 

Deniz yollan mühenıdiılerinden 

Naci, suların derinliği, akıntıları 

ve hava vaziyetlerini tetkik etmek 

üzere Vana gönderilmittir. 

Hitler 

edecek memnun 
mahiyette olmadığ·ı 

sanılıyor 

İngilterenin verdiği sual Hstes: 
ne karşı Almanyanın heni~z cevap 
vermemiş olduğu malumdur. Bir 
habere göre, cevap projesi Almao 
hariciyesi tarafmdc.!1 hazırlanmı~ 
ve tasdik edilmek üzere Hitlere 
verilmiştir. 

Almanyanın vereceği cevabın 

memıniyete şayan olmıyacağı ve 
birçok noktalarda tavike sebep ve
recek mahiyette olacağı Londrada 
tahmin edilmektedir. Herhalde Al
man cevabı, bu ayın yirinisinde 
Brükselde toplanacak olan Lokar
no devletleri arasında yapılacak 

müzakerelerin ba§lıca umurunu 
tefkil edecektir. 
Almanıyanm vereceği cevap, 

Berlinle müzakereler de bulunma
ğı mümkün kılacak şekilde olduğu 
takdirde Almanyanın bu konfe
ranım ikinci içtimaına davet edile
ceği lbeyan olunmaktadır. 

Yunanlatanla ltalya arasında 

Ticari hava 
mukavelesi 

Dlln Atfnada 
imzalandı 

Atina, 3 - İtalya ile Yuna
nistan arasındaki hava ıef erleri i· 
çin hazırlanan mukavele General 
Metaksaa ve İtalyanın Atina elçi
si tarafından imzalanmıftır. 

Bet aene müddetle mer'i olan 
bu mukavele mucibince Yunan 
poata tayyareleri Atina - Bren-
dizi, '.Atina - Radoı ve Roma -
Tiran seferlerini yapabilecelder 
dir. Yunan tayyareleri ayrıca Ati• 
na - Seli.nik - Sofya arasında 
da işliyecektir. 

Eski Parla polls mUdUrU 

Mebusluğu 
tanınmıyarak 

Meclisten çıkarıldı 
Pariı, 3 - Parlamento gürültü

lü lbir celseden sonra 193 reye kar
§I 282 reyle eski polis direktörü 
Chiappin mebusluk mazbatasını 
feshetmiştir. 

6 §Ubat hadiseleri dolayısile sol 
cenah unsurlarının husumetini ka
zanmıt olan Chiapp, me bualuktan 
iskat edildiği ibu celıede sol fırkata 
rın kurmuş olduğu "Halkçılar cep 
hesi,, ne ve bilhassa komünistlere 
§iddetle hücum ede:ek §Öyle söy
lemiftir: 
"- Meclisten çıkıp gideceğim. 

Fakat gitmeden evvel ikinci ente-Knnıandanm ailesine, hoca ve ta1ebe
lerine taziyetlerimizi sunarız. Bu hafta söyleyeceoı renasyonalin mümessilleri ve onla-

T Dört nutuktan rm ,eriklerine şu sözleri söyliyece-
e kz İp : ğim: Hareketlerinize, tehditlerini· 

Avı,!Stu ryada biri o el sini söyledi ze rağmen bütün kuvvetimle sizin-

kralllk Weimar, 4 (A.A.) - Thürin- le mücadele edeceğim. Çünkü siz
gen Nazi kongresinde B. Hitler, leri fransanın ve Fran.ısızların en 

Günün meselesi bir nutuk ıöylemit ve ezcümk §Öy- büyük di!tmanları addediyorum.,, 

değilmiş le demişri.r: Zozo Dal mas 
Viıyndl, 3 (A.A.) -Federalmat "Bu ana kadar bize sulhu 'bah- ağır basta 

ıbuatl>ürosu ~efi M. ı,y vig gazete- febni~ olan cenabı hakka arzı §ük• Atinadan bildirildiğine göre, son 
cilere ıbeyanatta ıbull'iiıarak Habs. rı l ve bu sulhun devam,_ için dua senelerde İatanbulda birçok temsiller 
burglann saltanat makamına gel- ederim. Fakat şunu hatırlatmak is- veren ve ismi burada bazı dedikodulara 
melerinin günün meselesi olmadı. terim ki bizim için ıeref siz ve hür- karışan Zozo Dalmas birkaç gündenl?e-

-:.ı.r .. •• w.ft .... 
.. .. . ' "·. ~ • • - · .!._~. • ••• : ... ' ! ... • • • • • 

Jlkmektep talebeleri için KızıltoprcJ/ı(a açılan kamp devam ediY 
Rellimde talebelerin kamp hayaltndan bir safha görülüyor 

•• u kil ve bugünk ·· 
cinayetler 

(Baı taralı 1 incide) 
tevcili edildiğinden çıkan kur -
şun hale girmek üzere ,,lan kab -
zimal Eyüplü Dimitriniil göğsüne 
isabet etmi§tir. 

Dimitri kurşunu yedikten sonra 
yere yuvarlanmıı, bir taksi otomc· 
bili ile Cerrahpata hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Sarho' gemicinin cinayeti 
Dün gece Hasköyde sarhoşluk 

ve esrarkeşlik yüzünden feci bit· 
cinayet olmuştur: 

Hasköy sahilinde demirli bulu
nan 10 numaralı bir motör tayf ala
rmdan Hasköylü Ahmet dün ak 
şanı üzeri yalnız başına rakı içm;ş 
''keyif,, olmadığına kanaat getire
rek bir miktar da esrar çekmiştir. 

Bundan sonra Haıköyde bir 
müddet dolaştrktan sonra geç va
kit motöre dönmüştür. 

Motör tayfa arından Mebmetle 
Etem, Ahemdin 'körkütük sarhoş 
olduğunu görünce söylenmiye ha!· 
lamışlardır .• 

Çektiği esrarla rakınmı tesiri al
tında kendinden geçmiJ olan Ah. 
met bu sözlere fena halde kızmış. 

çok sevdiği bir arkadatı olan Ete· 
min beline ansızırw bir tekme indi. 
rerek zavallı adamı denize atmıf· 

tır. 

Etemin düştüğü yer bataklık ol-

duğundan kurtulamamı§ çamur! 
ra saplanıp boğulmuştur. 

Ahmet bundan sonra büyük ~ 
masım çekmiş, diğer tayfa Meh. 
din üzerine atıalarak arkasmnı 
yerinden saplamıştır. 

Mehmedin feryadına diğer . 
törler de blunanlar yetifmişlerd 
ifade veremiyecek bir dereced 

yaralı bulunar.i Mehmet hemen b 
tahaneye kaldınlmıştır. Hayat 
dan ümit yoktur. 

Esrarkeş ve sarhoş tayfa eliııd 
kamasile yakalanmı§, denize ittil 
tayfa için şu cevabı venniıtir: 

- Denize atladı. Başka bir fl 
bilmiyorum.,, 

Denizde araştırma yapılmış,(" 
kat Etemin cesedi bulunamamışttf 

Yakanın tahkikatına adliye f 

zabıta el koymuştur. 
Ka-mp•.-•• M ,,_k'• 

Dün Kasımpaşac!a da bir ya 

lama vakası olmuştur: 

Kasımpaşada Fırın sokağınl 
Muradın evinde oturan Romanyl 

Tevfik, arabacı mo~ör lsmail tar' 
fınıı:lan bıçakla sol memesinin üif 
rinden vurulmuştur. 

Ağır yaralı olan Tevfik, sıht 
imdat otomobili ile hastahanef' 
kaldırılmıf, sarhoş olan motör fı 
mail yakalanmıştır. 

Yahudi 
aleyhtarlığı 

Tunusta da baş adı 
Müslümanlar yahudi mağa

zalarını yağma ettiler, 
askerlerle çarpıştllar 

lanlar, burada beynelmilel bir ilionf Paris: 4 (A.A.) - Tunusta Gafsa• 
den bildirildiğine göre, bu şehirde Ya
hudi aleyhtarı bazı tezahürat olmuş· 
tur. Bir jandarma "kahrolsun Yahudi 
ler,, diye bağıran bir Tunusluyu tevkif 
etmiş, fakat bu adamı b1rakması için 
halkın tehdidi karŞlsında kalınca si
lahını çıkararak tuttuğu Tunusluyu 
öldürmüştür. 

Bu hadise üzerine karışıklıklar ol
muş ve hftdiseyi haber alan Müslüman 
ahali Yahudi mağazalarını yağmaya 
başlamışlardır. 

akdediyorlar. ( 
Avusturya Yahudi muharipleri ı:ııJlı 

!iği lideri yüzbaşı Siqmond ~ray~: , 
açılma nutkunda ezcümle demişt~r ıı' 

Almanyadaki eski muhariplerırı gf 
kongreye iştirak etmemelerine te~I' ~ 
teessüf ederiz. Bu kongre, Yabu~ıl~J 
yapılmakta olan tazyika karşı bır j,_ 
'insan gibi durmak hususundaki ~ıf 
ve kararımızın bir tezahürü olmalı ıı& 
Ve elindeki bütün vasıtalarla yıı.b t 
düşmanlığı beliyesile mücadele etıı1 
lidir.,, / 
~_:._~~~~~~~___.,,, 

Halkevinde muhB" ğmı eöylemiJtir. Mumaileyh demit riyetsiz ,ulh olamaz.,, ri ağır hastalanmıştır. 
tir ki: ~ozo SeUnikte büyük Aleks..ındr Yahudilerin kongres ı 

- - M. Şu .. nig, Avu•turya ıı"yaae- • • • tiyatrosunda oynarken tiddetli bir .b.alp "{ . p t t • 
:r- • · Viyanadan ' J.~ ornıng os ,, gaze e 

Askeri kıtalar müdahaleye mecbur 
kalmış ve biri Senegalli nefer olmak 
üzere müteaddit eşhas yaralanmıştır. 

sebe dersleri et. 
Eminönü Halkevi bir muhasebe d · 

. tit· leri kursu a"mağa karar verınıŞ .1 ı ·ı· t 1 · · h ber l krizi geçirmiıı, gelen doktor vaziyetı tinin mikameti ne olduğunu bir ngı ız gaze e ennın a a - tehlikeli gö~tiştür. sine bildiriJiyor: 
d 1 1 · A dığına göre, Alman Cumur Baıka· 1n A t ı 

çok efa ar IÖy emıt ve vrupa Zozo Rifopulos hastahanesine kaJdı- giltere, Kanada, vus ura ya ve 
bük:Umetlerine de bu istikamette nı ve Başvekil Hit!er, bu hafta en nlmıştrr. Zozo Dalmas burada ik,.

11 
de Cenubt Afrika memleketleri de dahil 

hiçbir değiJiklik yaP.ılmıyacajmı aşağı dört m~ nutuk ıöyliye- yine sahnede bir kriz geçirmi§, sahnede olduğu halde 17 memleketin Yahudi-
bildirmiıtil'. cektir. maı: Usmih.ti. ·ı..· ------~..-.lAnind ~~~~~~~~~==--:~~~~~~_.~ 

~ .. ) ~,. 
Dersleri altmcı noter Galip Bingo 

recektir. t ~' 
15 temmuz çarşamba günü ss~ 

de başlayacak olan kurs için her 



!&nün qö.dişüm: 
~.... -- - ~ --

" aı 1n1 <dl n 
dıe mn"©ID ? 

Dün ıazetemiz basılmaktayken 
bir telgraf aldık: 

Ulu.tar Kunımunda bir taban· 

ca ])e.tlamıt; bir Yahudi, Al manya

daki p-kda§larma yapılan muame· 

lelen milletler milvacehesinde pro• 

leato için intihara kalkrımıf. 
Bu adama ''deli,, diyorlar ... 

~rçi umumiyetle intihar fena 

'!::· Ceaa.retsizlif!in, aczin alaimi 
0~k gösterilir... Lakin haraki· 

ri lıaaıl bu cins yılgınlıklardan de· 
iilıe, cephaneyle beraber kendini 

berhava eden bir kahramanın ha· 

reketi neyse, bu Y ehudininki de o• 
na Yakmdrr. 

An karada 

iki çocuğu 
kurtarırken 

Bir sıvaeı çocuklarla 
beraber boğuldu 
Ankara 4 - Dün. burada Uç ldşi

nin boğulmasile neticelenen feci bir va
ka olmuştur. 

Horen ve ŞükrU isminde on beş yaş
lannda iki çocuk Bent dereseine yıkan
mak üzere girmişler ve yüzme bilme
dikleri halde gittikçe açılmışlardır. Su
lar birdenbire derinleşince iki çocuk fer-

yada başlamışlardır. Bu esnada on.dan 
geçmekte olan sıvacı Reşit iki çocuğu~ 
imdadına koşmak istemiş, ancak kendı· 
si de yilzme bilmediğinden çırpınmağa 

Ekseriya delilik mutavassıt in· başlamıştır. 
&anluın kendilerinden yükseklere Vakayı gören başkalan hemen itfa-

taktıkları bir kulptur. iyeye haber vermişlerse de bendin ka-
B paklan açılıp sulan boşaltıbncıya kadar 

izde de methur deli paşalar her Uç zavallı da boğulmuşlard•r. Ce-

~dı ki akıllılardan pek çok foa.- setler hastahaneye kaldınlarak dcfi.'11e· 
lı11etJ •• • il · · J er gostermıtlerdir. rine ruhsat ven mıştır. 

· Bunlardan biri: Suikast maznunların& 
nı; .A~h, bilseniz, o ınfab· kazan· tebllğat yapıldı 
lllİftJ;:ın kaç sene uğraştım! • de- Ankara, 3 _ Suikast maznunla-

nndan Yahya asker kaçaklığı ve •••• Y L" __ , lba•ka ıudardan dolayı 10 sene 8.ııvgj • • "h ır ~ 
nın ıntı arındaki mana- hapse mahk\ım edilmiıti. Halen 

·YI bvrayan bazılan da: hapishanede olan Yahyaya, Çulha 
- Tuhaf §ey ... • dediler - Bizim köyünde olan nahiye müdürü Şem

hildiğimiz, bu kaviın böyle taban• settine ve yerlerine gitmi§ olan di-
calı k 1 · ı 1 'k d anı 1§ erle uğraımaz. Onlar ğer maznun ara suı ast avasmın 
canın Yongası üzerine bile titrer- 16 temmuz günü sabahleyin baş
lerken, canlnnm feda etm.eğe hiç layacağı tebliğ edilmittir. 

·:vanatma~lar ... Nasıl oldu bu bör Kerestecilerde Bele· 
le?... " 

Gariptir: Cenup memleketlerin- diyenin yaptırdıgı 
de, Yahudiler, nasıl korkaklıklari· barakalar 
le lanınmıtlarsa, timalde, mesela Belediyenin yeni Keresteciler 
R d L hali yanında yaptırmakta olduğu uaya a, ehistanda vesaire bila· 

kiı, pek çok feragatler, f~dakarlık
lar göstermekle göze çarparlar. ft· 
te T roçki misali... l§te Sovyetler-

deki büfün Yahudi şefler ... Fakat, 
0 kadar mı ya: Diğer fırkaların i· 
leli felenleri, kahramanları arasın· 

toptan kavun ve karpuz satışma 

mahaua baraka.tarın inpatı bitmiş 
gibidir. Bundan sonra toptan ka-

vun ve karpuzun burada satılması 
mecburiyeti olduğu için bu bölme· 

]eri tutanlar yerleımeğe başlamı~· 
lardır. 

Şin:diye kadar burada uzun pav· 

Hava yollarımız için 

S·ivil tayyareci 
Yetiştirmek üzere 
şimdilik 16 genç 

alınacak 
Devlet Hava yollan umum mü

dürlüğü lzmir hava postaları için 
yaptırdığı tetkikleri ilmıal ebniş
tir. Ankara - lstan:'bul . İzmir hava 
seferlerine gelecek hafta başlana. 
bilecektir. 

Bu sene yalnız bu üç şehrimiz 
arasında seferler yapılacak gele
cek sene diğer şehirlerde de hava 
postaları teşmil edilecektir. 

Bunun için mevcut beş tayyare· 
ye ilaveten iki yeni tayyare daha 
ısmarlanması için teşebbüslere gi
rişilmiştir. 

Hava yoJlan devlet İ§letme ida· 
resinde §imdi evvelce askeri tayya
reler de çalışmış olan ve sonra staj 
lannı Londrada yapan pilot ve ma· 
kinistler çalışmaktadır. Fakat yur
dun her tarafına uzanacak hava 
postalan için yem sivil pilot ve 
uçu§ makinisti yetiştirilmesi tekar
rür etmiştir. Bunun için lise mezun 
lanndan pilot yetişmek üzere ıe
kiz genç ve orta mektep veya sanıa. 
yi mektebi mezunlarından da ma· 

Eskişehir 
lüle taşı 

işlerini himaye için 
tetkiki er yapılıyor 
Öğrendiğimize göre Jktısat ve. 

kaleti küçük sanatlar şubesi mem
lektimizin tai>ii gelir kaynaklarıı> 
dan biri olduğu halde layıkile isti. 

f ade edilemiyen Eskişehir - Lüle
taşı işlerini himaye için tetkikler 
yapV1ağa başlamıştır. 

Eskişehir Lületaşı birçok ziynet 
ef yası ve kullanılacak zarif şeyler 
yapılmağa müsait iken bunlardan 
bizde yapılan tesbih, ağızlık, kolya 
gibi basit ıeylerdir. Bunılarm boya 
ları da pek iyi olmamaktadır. 

Tabii lbu taşın istihsali de sürü 
mü nisbetinde azdır. Geçen sene 
Eaki§ehirde çıkan lüle taşı 694 san 
dığı ancak bulmuştur. 

Yapılacak işlerden biri bu gibi 
sanatkarların daha güzel İJ yap· 
mal arı içinı bunlara nümuneler ver. 
mek ve piyasa talepleri hakkında 

fikirlerini tenvir etmek olacaktır. 
Bununla beraber taşın istihsalinin 
de artması temin olunacak ve İcap 
ederse bunun için hükiimct yardm1 
edecektir. 

kinist yetişmek üzere sekiz genç -------------
daha alınacaktır. Bunlar evveli 
namzet olarak ~alışacaklar ve sor> 
ra kabiliyeti görülenler muhtelif 
Avrupa memleketlerine gönderile. 
ceklerdir. 

Pazartesi ve Salı 
günleri lerkos 

.kes lecek 
Belediye terkos şebekesinde yap 

tığı takviye ameliyesine devam et
mektedir. Verilen malUnıata göre 
uzun zamandanberi devam eden 
bu ameliye artık sona ermek üze· 
redir. Bunun için İstanbul timdiye 
!kadar olanlara ilaveten pazartesi 
ve salı günleri de susuz kalacaktır. 
O günler gündüz şehrin hiçbir ye. 
rine su verilmiyecek, yalmz gece-

KOÇCK 
HABERLER 
• Vilayet soyadı kaydının neticesini 

telgrafla. Dahiliye vekfiletine bildiı

mi§tir. Buna göre İstanbul ve müJha• 

katta soyadı alan ailelerin miktan 190 
bini geçmiştir. 

• lnhisarlar Umum Müdürü Mitat 
Yenel İzmirde kurulan Çamaltı tuz 
fabriknsrnm açılı§ merasıminde bulun 
mak Uzere İzınfre gitmiştir. 

• Bugiln Amerika istikJalinin yıl· 
dönUmü mUnasebctile Amerika konso
losluğunda bir resmikabul yapılacak· 
tır. 

• AtatürkUn Şişli Halkevine hediye 
ettikleri imzalı fotoğrafları dUn me
rasimle salona asılmıştır. 

el-. da. museviler pek çoktur. Ve ni· 
ıı-Yet, lngilterenin Dizraeli'si, 

t.-anaannı bugünkü Leon Bhım'u ... 
leri verilecektir. yonılar halinde elliye yakın bölme --------------

• Son günlerde tramvay durmadan 
atlayan ve binenlerin fazlalaşması ü· 
zerine belediye zabıta nıemurlarına 

verilen bir emirle bu gibilerin takip c· 
dilmesini ve kendilerinden 105 kuruş 
ceza alınmasını bildirmiştir. 

.. ,. 
Şinıal Te cenup Yahudisinin a• 

~tııdaki karakter farkı. her hal· 
de b L • h• "k ' u ıtevmın cenupta ıç tazyı 

~61'1neyjp infilak alametleri gös· 
~l'lııediğine delildir. Kahraman· 
ll ihtiyaçlar doğurur. . . "" 

Sovyetler 
Ve boğazlar 

Jı'ıreatiya ve Pravdanın bize kar• 

'1 ~İzk&r bir lisanla yazdıkla· 
tını oituYAn bir doıtum, enditeyle: 

l -Acaba yeni kanunueıasilerir 
e beraber yeni bir harict siyaset 

illi 1'aPacakJar? • diye sordu. 

" Biz bu aöz üdinliyenler: 

". - S09yetler, Çar hükumeti ola.•I 
:-~ r .. diye itirazda bulunduk. • 

1zı11ı do•tluğumuz devam edecek
tir. 

\' e, biri, bir Türk tairinin fU 

~amı okuyarak, Türkün vefa• 

lilrlıfnu anlatmak utedi: 
• · • Deiifmez hayam/ 
Se,.eler g~ae Je ben gene buyum .• 

Ruslar, "Sovyet,, olduktan son· 

l'I. huylan deiiflllİf ti, yeni kanu· 

ınıeaaat, ·onlan Sovyetler olınaktan 

~ıtır; onlann da huy~rı 
d~. 

(Vl-NO) 

yapılmııtrr. Maamaf:!ı Belediye 
talep oldukça bölmelerin adedini 
çoğaltma\tadır. 

Öğrendiğimize ıi)re Belediye 
gelecek sene bu ahp.p hali kaldır
tacak ve bunun bulunduğu sahaya 

ti'iPdiki halin bir temadisini teıkil 
etmek üzere yeni lbir hal yapılacak 

• Kadıköydeki yaylı arabaların ge
çeceği ve duracağı yollar belediyece 
tesbit edilmiştir. Arabalar bu yollar 
dışında yolcu indirip bindiremiyecek
lerdir. 

• Tramvay şirketi, yazları gece saat 
bire kadar tramvay işletmek için bir 
hafta tecrübe yapacaktır. 

* Statistik Umum Müdürü CcıaJ 
Ayba dün şehrimize gelmiştir. 

tır. Şimdiki hal için yapılanımasra . 
fm bu sene toptancılardan elde edi 

lecek kira bedeli ile fazlalasile kar 

tılanacağı Belediyece muhakkak 
görülmektedir. 

lr~oga 2,83 12,18 16,18 10,44 21,46 2,15 
o1o 6,48 4,34 8,34 12,00 2,02 6,SC 

t"r&co 

* lki giln eV\'cl Edimeye giderek 
Trakya valilerinin i§tirak ettiği top • 
lantıya riyaset eden Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya dün akşam şehrimize gel· 
miştir. 

Yeni hal aynı zamanda toptan 
aebze aatııınını da burada yapıla
cağı · tekilde büyük olacaktır. 

GEÇEN SENE BUGtlN '.N'E oı.nu ': 
ltnlyanm ııimdlye ka<;tar Habc§lırtana 

Bugünkü halde yalnız toptan 
meyva aatrıı yapılabilmektedir. 

yolladığı aııkcrlcrln sayısı 400 bini bulmtl§
tur. * Birkaç gündür şehrimizde bulunan 

!talya ayan reisi M. Federçoni dUn 
ltalynya gitmiştir. 

Almanyanm Leh lnnla bir §ark nnlll§ma.. 
sı yapacnll't söylcnlyor 

Amirlerine 
H • .A. Jm:::asile aUJığımı:: mel~tuba cevap: 
Vaıiyetinizin ve sevdiğiniz kızın vaziyetinin çok 

müşkül olduğunu mektubunuzdan anladık. Fakat bu va• 
ziyetten kurtulmak hiç de zor değildir. 

Bir kere bahsettiğiniz zatın sevgilinizi hakıki bır aşk 
la sevdiğini zannetmiyoruz. 

Böyle tabanca ile, tehditle ilanı aşk edilmez. Bu olsa 
olsa tulumbacı ruhlu bir adamın gelip geçici hevcs.dir. 

Bir dağ bqmda oturmadığımıza ve kanunların bU· 
tOn vatandaşlara ayni hak ve hukuku verdiği hür bir 

şikayet edin 
memlekette, bahsettiğiniz zat gıbi hareket edenlerin, bil
hassa resmi vaziyetinden de istifade ederek bu iş.i yaptr 
ğı duyulursa, amirleri \'e devlet kanunları tarafından 
şiddetle tecziye edileceğine emin olabilirsiniz. 

Onun için hiç vakit geçirmeden doğru bu zatın en 
yüksek ~ımırine gidip şikayet ediniz. Bugün size tabanca 
çeken, kafa tutan bu zatın o zaman bakınız süngüsü na
sıl birdenbire dü!;)Ccektir. 

Ve böylece siz de rahat rahat saadetinize kavuşmuş 
olursunuz. 

-.um ~..-~""""'!~------

~ @~w@t 
m aı '{Ç (Q) lYI a "R; o liil o lfD 

©.lll ®Wlfi1 om D~<§J ce~D 
liil ~$> ırnwa.1to 

Sovyet •matbuatı, Tılrldyenin Boğa:!' 
lar hakkındaki tcl.Ziflerinden dolayı 
Sovyctlcrin muta::amr olduklannı ya
zıyorlar. Buna kar§tlık veren Abidin 
Davcr, Cumhuriyette diyor ki: 

l - Türk teklifi l{aradenizi 14.000 
tondan büyük gemilere kapamıştır. 

2 - Türk teklifi, Kara.denize tonnj 
mecmuu 28.000 den fazla ecnebi harp 
gemisi girmesini yasak etmiştir. 

3 - Türk teklifi, J{aradenizde ecne
bi hnrp gemilerinin 15 gilnden fazla 
durmasını menetmiştir. 

4 - Türk teklifi, Sovyet Rusyaya 
Kara.denize istediği kadar gemi sokup 
çıkarmak ve istediği kadar kalma.K 
hakkını vermiştir. 

5 - Türk teklifi, 25.000 tonluk Sov"' 
yet gemilerinin bile Karadenize girip 
çıkmalannı kabul etmiştir. 

6 - Türk teklifi, Sovyetlerin bütün 
denizlerdekj donanmasını Karadeniz • 
de toplamnğa ve istediği zaman bu der 
nanmayı oradan çıkarmağa müsalddir~ 

7 - Türk teklifi, Sovyet Rusya hali 
harpte olduğu zaman, Karadenlze ge
ne, en bUyUğU 14.000 tonluk olmak ü
zere azami 28.000 tonluk ecnebi hnrp 
gemisi girmesine milsaade etmekle bu 
denize hiç harp gemisi girmesine mU
saade etmemiş demektir. Çünldi, bu 
28.000 ton, Sovyetlerin Karadenizde 
bugilnkil donanmasından bile çok za• 
yıf olacağından, kimse dayak yeme
mek için Knradenizc girmiyecektir. 

Bütün bu iyiliklere mukabil de, Sov
yet dostlanmızdan yalnız 25.000 ton• 
luk büyük gemilerinin Boğazlardan 
girip çıkması için, önce?en müs.~ad~ 
mizi almalarını rica edıyonız. Çünkü, 
Türkiyenin emniyet ve müdafaası bU"' 
nu icap ettiriyor. 

DlnltD~aıırnn~ ~® 
yeş®ırm® 

Kurun refikimizin 1ıaitalık tlllv n
dc (**) imzasile okun mu.,. tur.: 

"Yeni Adam,, mecmuasında, ıhtiyar 
fakat dinç İngiliz edibi Bernard Şov'la 
yıldönümü miinasebetile yapılmış bir 
mU11°lkat göze çarpmaktadır. 

Bernard Şov'a soruyorlar: 
"- tnsan ihtiyarlarken ne hissedl• 

yor? 
._ Asıl ehemmiyetli olan şey şu: Ru 

humuz, daima bir çiçek açmada devam 
eder. Şunu çok iyi anlıyorum ki ben 
artık zavallı bir ilıtiynrdan ba§ka bir 
şey değilim. Fakat ileri sürdüğüm bir 
şey var: Ruhumuzda yeşeren bir yeşil 
köşe kaldıkça, ihtiyar!Jğımızdan şilt&
yete hakkımız yoktur.,, 

Bu yazı doğrusu "AGAÇ,, mecmua• 
sında çıkacak bir yazı idi. Edebi teneb
bUtler daha ziyade o mecmuaya yaraş
maz mı? 

IQ)c~<elFil'lt aıDoınoy©r 
''Açıl; Söz,,dcn: 
üniversite Rektörlüğü şu hariçten 

profesör ve doçent ithalini tekzip etti 
Fakat akabinde gazetelerde şöyle aca• 

yip bir ilan gördük: .... ~ ... 
"İstanbul Universitesi rektorlugun 

den,, ) 
Birinci dahiliye kliniği doçetnliği (l 

adet, mikroboloji ve salgınlar birliği 
liıborntuvar doçentliği (2) adet, mnra• 
zi teşrih liıboratuvarı doçentliği (1) 

adet.. 
Talip olanlann rektörlüğe rnUracaa• 

tı! 
Hiç böyle adetle doçent ilanı gonnc"' 

miştik. Dernek hariçten do~ent getirt
mekten vazgı çcn rektörlük piyasadnn 
miiznyede usulilc doçent alıyor ! 

Haliç şirketi davayi 
kaybetti . 

Eski Haliç şirketi, bundan bır 71ud
det cvvd vapur ve emlakine baci7: goy
duğu için Belediye alyebine da\ .ı aç• 
mıştı. Şirket bu davayı kaybetmiştiı · 

Bu sebeple Belediyenin evvele• ver• 
mi~ olduğu karar tekrar tatbik .·oıle• 
cektir. Ancak, şirketin vapur ve emlıi· 
ki şimdiki halde Belediyenin en rı'lde 
olduğu için alacak meselesinin hük:lmc
tin şirket hakkında vereceği karardan 
sonraya, bırakılmasına karar verilmiş
tir. 
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Hab_eşistanda harP 
yeniden başlıyacak 

(BQ§ tarafa 1 incide) nüyor musunuz? 
şinin hava yolu ile dönmeıi ihtima. Elçi - Bunun hakkında bir 
linden bahsetmemeği tercih ede söyliyemem. Dört ay içinde biı' 
ric. Fakat bu meaele mevzubahs feyler olabilir!. 
olr.ıuştur. llaıyanlar1n 1,0111 ett oı ,,, 

ımpara orun beyona•ı •nglllzler&n mı ? 
Paris, 3 (A.A.) - Jurnal gaz~ Londra, - Afrikada 1ngili~ 

tesi, Habe§ imparatorile bir müla. ait Kenya mEstemlekesinde bir 
kat ne~retme!:tedir. İmparator ez. rin İtalyanlar tarafından işgal' 
cümle demiştir ki: diği haberi Londra hükumet ' 

- Eğer Milletler cemiyeti hare· hafilini hayli meıgul etmekt~ 
kete gelirse ve kendim memleketin Romadım ne§redilen bir EP 

•'-'Milletler Cemiyeti umumi heyetinin Habef imparatorunun İştiraM;le yaptığı İçtimada murahhaılar. E· müdafaası için lüzumlu parayı bu. Kenya hududu iizerinde Mo1 
denin nutkunu dinlerlerken: (1) Leon Blum, (2) lvon Delboı (3) ve (4) diğer Franıız murahhasları, labilirıem Habe~istana döneceğim isimli bir şehrin işgnlini habe' 

(5) Ras Nasibu, (6) Habeı imparatoru Dört ayda bir çok ,eyler riyordu. 
oJab!llr Bu isimde bir yer, resmi hst' 

Boğazlar mukavelesi üzerinde Dört a.y mezuniyetle Habetit· lara göre, lrvgiliz toprağı üze~ 

S 
tandan Avrupaya gelmiş olan ln- görülmektedir. Fakat, müste-' -ov yet ı er ı• n t e n k ı· t ı er ı· gilterenin Adiaababa elçiai ile; nezareti memurları, hududull 
Marailyada Niyuz Kronikl muha. bet tarafında da bu isimde bİf 
biri arasında töyle bir muhavere b ı d 1 d'1 

u un uğunu i eri ıürmekte P' 

d d e cereyan etmittir: Roma ihtisas mahafilinden ~ e v a m e ı y o r Muhabir - Mezuniyetinizin SO· haberler ise, yalnız bir tane ,, 
nunda Adisababaya dönmeği düşii le bulunduğu merkezindedir. 

Temmuz 10 da zecri tedbirlerin kında teklif ettiği projenin Sovyet( de sahili olan devletlere filolarmı Ka· ~------------- - rll. 
Rusyaya karşı dostane olduğu söyle· radenizden çıkarmak ve bu denize sok" HuLQe1uA 'nun ı'nfı'kamı' 
nemez. Çünkü memleketimizin en meş· mak serbestisi reddedile~ez. Bu hu· ;O 

kaldırılmı§ olacağına nazaran, ·l
talyan hüklımetinin de Boğazlar 

hakkında hazırlanacak protokolu 
imzaicyaca.ğı anlatılmaktadrr. 

ru menfaatlerini gözetmiyor. sus, Türkiye emniyet menfaatlerile 
Filhakika Sovyet Rusyanm hudutla· birlikte Milletler cemiyeti atatuetlnUn yazan : Murat Sertog 1 u 

rı yalnız Karadenizde bulunmuyor. tecavüz halinde bütün cemiyet azası- 1 Büyük Kumandan Hulıigü Bağdadı nasıl zaptetti? 
Montröden gelen haberler, Bo

ğR~h.r konferansının 11 temmuz· 
da ;..alı~nıalarınr bitireceği yolun• 
dadır, 

Baltık denizinde de hudutları vardır. 1 nm kar§ılıklı yardımile alakadar hil• O zaman dünyanın en büyük eehirlerinden biri olan Bağdat kimlet 
Sovyet Rusyanın filolarını bir deniz" ı kilm1erin tatbiki gözönünde tutularak j tarafından ve nasıl yağma edildi? 
den diğerine, vaziyetin icabına göre j yapılmalıdır... İşte romanımızın bu kısımlarından bir parça: 
nakletmek imkanını elde bulundurması -------------- ... lbni Omcr Zübeydenin bileğinden yakaladı: 
nı lüzumlu kılan mUdafaa zaruretleri Zecri tedbirle- -Nered-0 inci gerdanlığın, Bir tahmine göre, on temmuz

dn Romadan yola çıkması bekle
nen İtalyan heyeti on bir temmuz
da Montröde bulunacaktır. 

işte bundan doğmaktadır. - Attım. 
Bu keyfiyet Türkiyenin emniyeti ri n ilgası - Yalan aöylii.yor3Un' Huldgu'nun G.!kerlerl ner~.e is~ Bağda.d.a f 

menafiine mugayir değildir. ÇilnkU recek.! Onlar gelmeden bana gerdanlığı vermelisin! 
Türkiye pekala biliyor ki Sovyet Rwr' Hakkında bugUn -Bırak bileğimi ah! 

Bo]azıar mukaveıes! deniz yanm harici siyaseti esaslarından biri Cenevrede karar - Söylemiyecek miaint 
milvc:ıze:-ıoslnl bozacnkmıf si de yalnız her tUrlU ilhak hu• - Söyliyeceğim. Gerdanlığı yuttum. 

Bt. sahahki posta ile gelen Mor• suslarındnn vazgeçmek değil, ayni za· Verilecek - Pekdld 6yla-ia6! 
n_in-g Post diplomatik muhabirir.in manda ve bilhassa emperyalist siyaset Cenevre, 4 (A.A) _ Asamble Keskin bir hançerin parıltısını 'kulakZa.n titreten blr ık takip ~ 
~nz-_ıa·.p·d.an·. !erin şimdiye kadar mevzuunu te§kil d·· t IS 45 d b J 1 Vo..."'ir Aldeddini" gôn9 ka"-'I ZU.boydtl '!JtSTde Tcarm ya , ar3am:çıt

1 

J un saa , e aş amı~ ve aaat 
"l~lme.n hükumetiniıı bugiinkü etmiş ve ileride de teşkil edebilecek er d ı fır'lamı§ yatıyordu. lbni Om.erin elinde misil.siz 'kıym.ette bir inci gerdaıtlt 

1 
- lan milletlere dostluktur. Bundan baş· 17 e bitmit olan toplantısında hiç 'jı parlıyordu. 

ngiliz • Alman deniz anlaımasr ka Sovyet Rusya Türkiyenin Boğazla· bir karar sureti kabul ebnemittir. Bu havadis §ehre derMıl yayıldı. Çapulcular, bozgun aç askerlerle M1f 
mn tadilini istemeleri ihtimali rı bila kaydü şart teslih etmek hakkı- Tudela, (Peru), Perez (Venezu· ~ehirde: 
Londra.yi'liayrete dütürmüttür. nı tanımaktadır. Bu hak Türkiyenln - Kadınlar mücevherlerini 11"tmmtlar. Bütün elmasları, incileri 1" ella), Costa Durels (Kolumbiya), :1- ·-y 

/1 'ma~y_a,- görünüte bakılına, emniyeti menafii icabatındandır. rrnlarında imi§, rivayeti patlak verdi. 
madam Heuelgreen (laveç), ve H ı~ ""' · -"' A~~ın.lnrmukavelenamesinin ta- Fakat Sovyet Rusya harp gemileri· u ugu nun 1Zk askerleri şehre girdikleri zaman Bağdat sokaklart11"' 

• ·- Marciase Boaaolı (Mekaika) söz k 1 " ı ı t f d ·1 '· "'..J" "l •· .Jrt1 dili ve Boğazların yeniden tahki· nin bir denizden diğerine geçmesi hu· arın arı yapu cıı ar ara ın an dcşı ere,.: owuru m.ıt§ 20.000 kadın cesev" 
-" s d b" t 0 f ·· d t' ·1 · almıılardır Bu zevat zecr"ı 1 1•<IrS1l<UJtılar ..• mi ~eniz müvazeneıini değittire- usun a ır asnı vucu a ge ırı mesı· • , . 

cek durup dururken Rusyaya lü· nin"rürkiyenin emniyeti ve müdafaası tedbirlerin muhafazası hususu- Her satırı bir heyecan, tarlhf bit 
7.tir:ısuzbirtefevvukverecektiren- keyfiyetlerilehi<:biralakası yoktur. nunartıkhilonetivücudu kalma- hakikat ve merak dolu olan bu roms-

Eğer bunda bir takım mahzurlar var• ld 1 
di~esina~dir. sa o da Sovyet Rusyayn muhasim olan mıt 0 uğunu beyan ve Milletler PO bejlendlğf nfz eser olacaktır. 

f ngiliz mahafili, Almanyanın emperyalist devletlerin menafii bakı· cemiyeti prensiplerine olan merbu. ___________________ ....,. _______ ... ~ 

takınmış olduğu bu vaziyeti haklı mmdandır. tiyetlerini teyit etmi,lerdir. 
bul:r.ayor ve §Una iıaret ediyor: Bu, Montrö konferansında, Karade· Zecrr tedbirler bugUn 

Boğazlardan serbestçe çılanak niz ve Akdenizde hususi hiçbir men· kaldırıhyor 
'daima Rusların h'akkı olmu,tur. fanti olmıyan Japon delegesinin mü· Cenevre, 4 (A.A.) -Tahrir ko· 
Ve Türkiye kabtıle hazır olduğu dahalesile sabit olmuştur. Japon dele· mtesi, dün aktam B. Van Zelandın 

gesi, Sovyet Rusyamn bir denizden di· 
takdirde bu menedilemez ğerine filosunu nakletmek gibi meşru riyaseti altında toplanmrıtır. Ko· 

Almanynnın, Rusyanm bahri hakkına karşı itirazda bulunmuştur. mite, bir karar sureti kabul etmiı 
tefevvuk elde edeceğine dair o- Keza bu, Sovyct Rusyanın Karadeniz· olup bugün asambleye takdim olu· 
lan endifesine gelince, hu, timdi de imtiyazlar aradığı yolundaki Alman nacaktır. 
Rusya ile İngiltere arasında yapr emperyalist matbuatının neşriyatile 

lan mü:ı:akerelerin yanhf tefsir e• sabittir. 
dilmesinden dog"muc b"r hald. Bizzat Tilrkiyenin aldığı vaziyeti de 

'' 
1 ır. Tü' k " · "d f b k d B ·· k I 1 .1 h.. r ıyenın mu a aası a ımm an an· 

k
i':. u. n:ıuza ere er, ngı tere u- lamaya imkfm yoktur ve ancak Sovyet 
umet tt•w• . mın arzu e ıgı netıceye va- Rusyaya muhasım kuvvetler tarafından 

rır:ıa, A!manyanrn endişe etmesine yapılan tazyikin bir makesi suretinde 
h =ç sebep hulunmıyacaktır ... ,, izah olunabilir. Bu hususta §unu kay°' 
Z1vy3t ~azett slnln tenkltlerl detmek muvafık olur ki, - aldığımız 

Sovyet Rusya gazetelerinden "İzves· haberlerden biliyoruz - bir emperya· 
tiya .. da, "Prnvda,,nın ardından bir list devlet, Boğazlarda tahkimat si· 
m~kale neşrederek Boğazların yeniden parişini daha şimdiden Türkiycden aı· 
tahkimi hususundaki Türk projesini mıştır. Bu devletin Türkiye Uzerindeki 
tenkit etmektedir. nüfuzunun kuvvet bulduğu bundan da 

Gazete ezcümle diyor ki': anla§ılır. 
Loz:ında Sovyct htikumeti Türkiye- Karadenizdc hususi menfaatleri o-

ye kı.ı.rşı hasmane emeller takip eden lan Sovyet Rusya ile bu denizde sahil· 

Cenevrede bir 
hadise daha! 

(Baı taralı 1 incide) 
taben yazılmış mektuplar bulunmuş· 

tur. 
Milletler cemiyeti genel sekreteri 

M. Avenola hitaben yazmış olduğu 

bir mektubda Stefan Lex, çıkaracağı 
karga§alıktan dolayı özür dilemek~ ve 
bu hareketinin hedefi, dünyanın naza· 
rı dikkatini Almanyadaki Yahudilerin 
vaziyeti üzerine celbetmek olduğunu 
beyan etmektedir. 
Stefan Lcx Yahudidir. Viyanada doğ• 
muş olup Çekoslovakya tabiiyetine gir 

Harp levazımı 
almak için 
Almanyaya bir 

Yunan heyeti gitti 
Atina 3 - Yüksek rütbeli zclbltler-

den mürekkt!p bir heyet general Mır
konun bagkanlığı altında, Berline hare· 
ket etmiştir. 

Heyet Almanyadaki cephane ve harp 
levazımı fabrikalannda tetkikler ~ ap
trktan sonra bir rapor hazırlıyarak Milli 
Müdafaa Vekaletine gönderecek, vcka· 
let de satınalınacak şeyleri teıbit ede· 
ccktir 

Satın alınacak, harp levazımmrn pa
rası Yunanistanda Almanyada mevcut 
bloke paralarla ödenecektir. 

Alınacak torpltolar 
Atina, 4 (Husuai) - Yunanis· 

tanın ısmarladığı dört torpito iti· 
ni görı.itmek üzere Londradan sa• 
nayi müeaaeıesinin mümessilleri 
Atine.ya gelmişlerdir. 

Fennin 
mucizesi 

(BQf taralı 1 ittti 
lerini teşhir ederek hayatlarını ~ 
nan bu zava1lıların başlarından t 
birçok garip maceralar her zaınııP 
tilir. Bazan bunlardan biri evlenil' 
zan biri hastalandığından öbUr' 
bir şeyi olmadığı halde aylarcs 
yatakta yatar. 

Fakat ikiz kardc§lerin başlarııı' 
len en büyük felaket bunlardaD 
nin ölümUdUr. Çünkü bu tnkdird• 
rU de kat'i surette ölUme mahkO.-
lunmaktadır. 

Fakat bu sabah Amcrikadan / 
bir telgraf, fennin şimdiye kadst 
vaff ak olamadığı, bir şeyin nihll) 

devl~tlcrin filolarına karşı Türk mil• dar olmıyan devletleri ayni seviyede 
Jetinin Boğazları mutlak olarak müda· tutmak teşebbüsü ancak böyle bir tc· miştir. ========================== 

hakkuk ettiğini bildiriyor. Asteıı 
yan olup da Amcrikada yaşaYşJl.J 
retso adındaki yapıı;ıık iki kız 1'1r 
ten birinin ölümU üzerine bir JtıU 
doktoru muvaffakiyetli bir arrıeı;~ 
cesedi sağ olan ikinci kız karcıc'° 
ayırmağa muvaffak olmuştur. r 

Bu suretle sağ kalan kız kard~ 
dan sonra yalnızca ve tam bir ııı 

fnada hUr olması içın ısrarla mücadele sir ile izah olunabilir.,. 
etti. Tilrk - Sovyct dostluğu, Türkiye- Sovyet gazetesi bundan sonra hal 
nin kuvvetlerini ten:.>ik edip Yakın sureti olarak şunu ileri sürüyor: 
Şnrktn ciddi bir sulh kalesi olmasında Boğazlar meselesi ya Karadenizin a· 
l:uvvctli bir amil oldu. Türkiyenin bu çık deniz ilanı veyahut da kapalı deniz 
kuvvet hulusu şimdi kendisine Akde· füinı suretile halledilebilir. Birinci 
n.zin yuva olduğu harp tehlikeleri kar 1 şıkta, Karadcnizde ~ahili olmıyan hiç 
f.ı'"ın:.la !..ozan muahedesinin tadilini bir devlet gemilerini bu denize sokmak 
ileri sürmeğc imkan verdi. ha!tkmı haiz olamaz. İkinci şıkta ise 

Sovyet Rusya da bu teşebbfü:e mem- Knradenizde sahili olmıyan devletlere 
nuniyetle mUzaheret etti. filolarmı bu denize sokmak hakin \'c· 

Maalesef Tilrkiyenin Boğazlar hak- rilmek f cap eder. O zaman, Karadeniz" 

Cenevre, 4 (A.A.) - - Dün a
samblede kendi kendine rovelver 
sıkmı§ olan fotoğraf muhabirle-

rinden Stefan Lex, eece dahili kan 
ıeyelanından ölmüştür. Kendisi 
48 yafında idi. Ölüm dö~eğinde 

yaptığı h!ıreketten dolayı pişman 
1madığını ve bu hareketin gaye· 

si, Almn ilyadaki Yahudilerin va• 
ziyeti üzerine cihan efkarı umumi-

yesini celbetmek olduğunu aöyie· 
mittir. 

larak yaşayabilecektir. ~ 
~---~~~--~~--... / 

Bu sabahki akşam ga.zetlerinden bi· r····--· ............... -............... . 
ri bu hadiseden bahseden yazısının ;:• H A B E R 
serlevhalarında intihar eden Yahudi . fi' 
fotoğra.fçmm m•keadD)ı lapan;yn hari• i latanhulun en çok aatıl~J\ 1' 
ciyc nazın Barcid'i öldürmek şeklinde ! kiki aktam gazeteıidir. IJaıı 

1 
göstermişse de hakikat böyle değildir. İ rrnı HABER'e verenler ki' 
Arkadaşımız telgrafın birinci ctimleııi·ı : d J ~ 
ni herhalde yanlış anlamı§ olsa. gerek! L .. ~~ .. ~:.:. ....... ~ ..... : ...... ~ 
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:ısr: 1 ?i 
JIABER - IAqam Postair · 

Viyananın at 
yarışları kraliçesi 
Hakiki bir kraliçe gibi yaşarken 

Sefalet içinde öldü 
Hatıralannı anlatan':. EFDA._ TALAT -125- Yazan: IHSAN AR 

.... ---.. .- · 
Yüzü imparatoriçe 
Elizabete benzediği 
için Üst bQ§ını da 
tıpkı ona benzetecek 
gibi ııiyinirdi. 

lngilizlerin hizmetinde çalışılJoru 
Fakat bu f opraqa bağlıl1ğ1m1 

nasıl inkiir edeyim. 
Sözlerimi dikliatle dinledi. On. ra.rlı durgunluktan bir türlü kurtu. 

iarın altında 1akh hakiki manayı lamazsınız. 
belki sezinsemitti. Fakat hiç cevap - Ne güzel tahlilleriniz var si. 
vermedi. Guya zindanlarm haıyet zin ! 
veren manzarasından ürkmüş gibi - Bu sözünüzde bir istihza yok. 
titriyerek: sa mersi ... Fakat, siz de biraz :neşe. 

- Artık buradan çıkalım. CJedi. lenin. Yanımda öyle somurtmttyın. 
Kalın duvarların rutubeti vücu. Düşünün ·ki ben sizin misafirini· 

dumuza işliyordu. Güzel kadının zim. Ve ıiz beni mem1eketinizde 
bebek gibi güılü ve boyalı yüzü, gezdiriyorsu~uz, öyle değil mt? 
fenerin zayıf ışığı içinde bir mum. Casuslukta hissiyatımı gizlemek. 
ya yüzüne benziyordu. te tecrübe sahibi olmuştum. Fakat, 

Genç Osmanın boğulduğu pen- bazan öyle 'biran geliyor ki jnsan 
ceresiz odadan o önde, ben arkada !kendine hakim olamıyor. Müziç bir 
çıktık. ihtiyar bekçi yol göstererek ihtiyaç her §eyi bile bile beni za. 

de ç.alr§ıyorum. Onlara ka.r~ı ae 
patim olduğunu da inkar etmiy: 
rum. fak at bu toprağa bağhlığ 
nasıl inkar edeyim. 

Hu sözler, ağzımdan şuursuz 
dökülmüştü. Bir gramafon hiaaisl 
Jiğe içimde gizli bir ıköıeden 
den bu sözleri düşünmeden t 
etmiştim. Biran için söy]edikle • 
den çok pişman oldum. Çünkü 
şımdaki ıkurnaz !kadın, bu sözle 
üzerine dikkat !kesilmiı, dem" 
lakayıt halini terketmiıti. Y 
müstehzi bir hal ile: 

Viyantıdan yazılıyor: \ 
Darulacezede millet kesesinden bes

lenmekte olan ak saçlı ihtiyar bir ka
dnun ölilmU.nU bütün Viyana gazete -
lerinin ilk sahifelerinde bildirmeleri, 
bir çok kimselerin hayretine sebep ol· 
du. 

Tilki döner dolaşır kifrkçii düklromna 
gelir sözil gibi Karolin de hcıyatwm 
son glln1crindc yine çiçek satmağa 

bizi kulelerin tepesine çıkardı. rarlı bir harekete sevkedebiliyor. 
Ak§Am o1muştu. Güneş batmak Netekim, yine öyle oldu. Casus 

U"zere ı'dı'. Bu"tun" Marmarayı ihata :1: d ( ı !Ka mm mem eketiniz) tabiri be. 

- Demek ki siz milliyetpen 
bir gençsiniz! 

Gözleri parlıyordu. Hiuediy 
dum ki, benim, vaziyetim ne olu 
olsun duyduğum eza ve azabı 
zinsemifti. Ve şeytan kadın bu 
!imden istif ad eyi düıünüyordu. 

K~ 1-Ytfmılarırlın 'J...~aliçesi Karolin 
Mı ih.tişamlı günlerin<U ; 

Onu t>ilmjyenler peJt çoktur. Fakat 
geçen ~fm 'son yıllarını yaşamış o· 
lanla.r "ko~u rlıeydanlannın Ka:rolini" 
adile tanılan bu kadını hiç unutmaz • 
lar. 

1$80 senesinde bu kadın Viyana
ıun şık ve kibar koşu meydanlarında 
bir ç'lçek satıcısı olarak ortaya çık· 
lru~tı. Gönlilleri esir edecek kadar gU
zeı olduktan ba§ka, imparator Fran· 
llU\'a Jozefin kansı imparatori
Çe Elİzabete şaşrlacak derecede 
benzf yardu. Onu gören kraliçenin kız 
kardeşi sanırdı. 

Çiçek satıcı kız ayni zamanda çok 
zeki idi. En yüksek tabakalarda olan· 
lardan ba§kasına çiçek satmağa. te
nezzUı bile etmezdi. Ar§ldUkler, Baron 
lar hatta. prensler, Karolinin kendi 
localarına gelmesini bir imtiyaz; sa • 
yarlar ve ona bol bahşişlar verlrler
ai. 
Karolln!n at yarışlarına. dair bilmedi 
~ bir §eY esasen bilinmeğe değerli sa
yılmazdı. Tam on sene her yıl Viya -
nanın en mCB}ıur yarış yeri olan Freu
aenau meydanında isba.tı vücut etti 
w d&fm& bzanacak atın renginde o· 
lan Jmmqtan yapılmış bir elbise gf y
aı. Btrtncl gelen at, hakemlerin oldu· 

kal1.ışm11tır 
eden manzarayı ve gnıpu seyrettik ni çileden çrkarmıştı. Beş altı saat 
O bu güzel manzara karşısında tenberi devam eden arkada~lığı. 
gaşyolmuş gibi idi. Benden biraz mızda kendisine !kar•ı ilk defa ]a. ğu yere yUrUtülUrken Karolin atın l ::r 

(Devamı vm) · · d · uzakta, ufku renge hoğmuı 0 an übaliyane bir harekette bulundum. boynuna kurdelayı bağlamak ıçın aı· 

ma orada bulunurdu. Bu merasim için günefe dalmq sessizce duruyordu. Ve yavatÇA kolundan tutarak ken-•--------------• 
de kendisine bin gulden verilirdi. Bir aralık çantasından küçücük bir disim kulenin !kenarına doğru gö. 

Yarış meydanlarının haricinde, çi- dürbinle bir fotoğraf makiensi türdüm ve Selimiye önünden Bo. 
çekçi kızı kimse tanıyamazdı. Kontes- k d o··rbı'nle etrafı seyretti 

çı e.r ı. u · ğaziçine doru uzanan dütman ge. ler gibi giyinir, gözüne monokl takar b" k • ld 
ve ır aç reıım a '· milerini göıterd im: 

ve siyah sigar 1çerdl. Ben bir kenarda onu seyre.diyor. 
Apartımanı, her bir parçası bir - Sevgili madam! (Memleketi. 

dum. Aktamın melal dolu manza· 
servet değerinde antika eşyalarla do- niz) demekle neyi ikastediyorıu-

rası beni garip bir hüzün içinde bı-
luydu. Mücevherat kolleksiyonu zen - nuz? Eğer burası beMnı memleke-
gin kadınların bile agyızlarını sulandı· rakmıştı. Bütiinl ıahane güzenikle- b I h d . ? Ş 

ı tim ise un ann ura a ıf İ ne. u 
racak değerdeydi. rile önüme ıerilmiı olan esir stan-

d k d bulu du··ııu"nu··yordum. Memleketı·. bayraklnra bakınız. Acaba kim ki. Karolin daimi bir de i o unun ::r 

merkeziydi. A~ıırt Unvanını haiz yilk· min onun gibi dütman istilasına me misafir bulunuyor? Faraza 
sek ki§ilcrin, c 'ıııları şişkin banka uğramıf parçalarını dütünüyor- ben İngiltereye gelmiş olsam ve 
direktörlerinin hu apartımanı ziyaret dum. U~aklarda şeref ve istiklM Taymis sahillerinde de, aynı şart. 
ettikleri söylenirdi. uğnııia dövüıen ve ölen karde§leri. lar dahilinlde bu kadar çok Türk 

Karolini bilyük adamlardan bir ço- . mi dütünüyordum. bayrağı aıılmıı olsa, siz Londrada 
ğunun sevmiş olması mUmkündür. Fa· b 

k Kırk paralık menfaat ic_in na- eni neıe ve şetaret içinde gezdire. kat o hayatının en büyük aşkını do · 
tor mektebinin fakir talebelerinden muı ve §erefini satan ve memleketi bilir mi idiniz? Evet, burası mu
Hasliııger için saklamıştı. Bu delikan· de ıtamağa çalışan alçakları, ha- hakkak ki benim memleketim ... 

::-r- inleri düşünüyordum. Memleketim ama, bugün hen o,nun 
Ledi Dusmund benim dalgın ve sahibim iyim? Ben bugün bir esir

mahzu.- halimi farketmiş idi. Bu den 'başka neyim? 
durgunluğum ac!eta ona da sirayet Filhakika İngilizlerin hizmetin
etmit gibi neşesi birdenbire kaç- -------------
mıf ve o da kendini akşamın sükfın ıntllft"""'1nnııı"""""""ıtıı"""""-n"""W' ..... 
ve ~eıaıın~ ~9:ptınnııtı: ~u halin.d~ G ı an d 0 k rati n 
samımi mı ıdı, yoksa ıtıyat halını 
almış numaralanndan birini mi ya. DEMEK 

pıy;ı~!~·~ileri bir tarafa bıraka- Ademi iktidarın 
rak yanıma yaklaştı ve garip bir 
surette gözlerimin içine bakarak: 

- Siz neden hu kadar dütünce
liıiniz? 

devası demektir. 

Profesör Steinach ve BrO\vn S~ 
quardm mesailerile elde edilen 
mühim bir keşiftir. 

Her eczahanede bulunur. - Düşünceli değilim. Her za. 
man böyle durgunum. 

- Siz Türkler, daha doğrusu """61SIHllS1iiı1-il bJUiHl•*•..-...,1111111 

Şarklılar, biz Avrupalılardan çok 
farklısınız. 

-Ne gibi? , ... 

- Biz tabii halimizde çok ne-
Karolin ara sıra böyle kontesler gibi şeliyizdir. Halbuki siz ne kadar 

gezmeğc bayılırdı ne§eli ve kayıtsız olmağa ç.alışsa-
ıVız benliğinize hakim olan, ıu es

lı onun doğurduğu kızın babasıydı; ve ==========::::::::======= 
at meydanlannm kraliçesi ile kilisede ısrnr etmişlerdi. 
resmen evlenmi§lerdi. Umumi harbin patlak vermesinden 

Ydlarm çok çabuk geçmesi ve at bir kaç ay evvel bir eğlence parkını 
yarışlarının artık yalnız asilzadelere idare eden bir adamla evlenmişti. 
mahsus bir spor olmaktan çıkması, Harp esnasında kocası iflas etti. Ka
Karolinin ihtişamını yavaş yavaş sön- rolin de blitiln varını yoğunu rehine 
dUrdU. vererek aileyi geçindirmeğe uğraştı. 

Karolinin en son parlaması sabık Kocası öldU, Karolin de gece klilple· 
Avusturya imparatoru Şarlın a?'§idük rinde çiçek satmakla ekmek parasını 
ve bekAr iken verdiği bir ziyafette tedarike uğraştı ve nihayet Viya.na ·ı 
bulunmasıdır. Asilzadeler onun bu zi. / nm dnrUUicezesine sığınmağa mecbur 
yafete ba17kftnlrk yapmMI hususunda 1 oldu. 

AKSAM ,POSTA Si 

IOARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu~ lstanbul 214 

~ Telgraf adresi: ıstent::ıut HABER 
Ya?.ı lşıerı telefonu : 2:11\72 
idare ve 11an .-:' • 24370 

, ABONE ŞAR fLARI 
Türlıi11r F.ıcnıcl11 

Senellk 1400 Kr. '2700 Kr. 
6 AViık 730t ,. •450 ,. 
3 avıık 40o .. eoo .. 
• avıık 150_.. 300_ •• 

Salubi w NeşT1gat Müdürü: 

Has·an -Rasim üs 
Basıldıjı qer (YAKIT) motb~Ôıı 

:tn• ihb "' '''""'"' 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunUlll 
Hayatnnda 'en büyük eme 

mesut bir yuva kurmak arzusu 
tabii fakirim beni her erkek 
mazdr tesadüfen parfümeri mü 
sesesinden bir esans almak iste 
tesadüf olacak bana NECiP 
yağsız kremini verfiller mü 
yalnız bu kremi h-ullanmaklı 
tavsiye etti bir sene bu kremi t 
riibe ettim çchremde bir pem 
fevkalade değişiklik gördüm 
temadi üç seneddr NECiP Bep 

mi ve pudrasını kullanıyorum 
müessesenin bütün mallarına m 
yunum çünkü benim fakir bir 
olmaklığıına rağmen iyi bi1iy 
dum ki evlenemezdim NEClP 

1 
HABER 

ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 

4 temmuz - 1936 



& 

RADYO 

l S TAN BUL: 

f SiNEMALAR 

BEYOC~LU 
TORK ı Bayanlar ve Petresburg 

geceleri 

" HABER - :Alitam Postası I 

Sadi karsan dil}or ki: Zaman Zaman - - - ........ 
18 dans musikisi, (p!Ak), 19 haberler 19,15 

muhtelit plAklar, 19,30 çocuk saau, hlkAye
ıer, 20 muhtelit solelar (plAk), 20,30 stUdyo 
orkestraları, ~1,30 eoıı haberler, 

Saat 22 dili\ eonra Anadolu ajansının ga.-
zetelerc mahsus havadis servisi verilecektir. 

UELEK a Fakir bir 
hlkAyesi 
ııevdalılar 

-- - - -.-- a:war-:.....,,,.-. Milli takım Fener bahçenin 28 inci yıldönümünde 

s_0 n ma~la~ bi~· 8.§ .. ~. yukarı Galatasaray~F ener bahçe 
delikanlmm 

ve Kaçak 

V t YANA: 
iPEK 

1 

17,35 koro konseri, 18,05 gramofon, konuo 
ma, bir aylık haberler, 19,40 mandolin kon-ı 
seri, 20,05 haberler, hava raporu, spor, 20,20 
Viyana havoJan, 22,40 filmlere dair, habeı
Jer, hava raporu, 24,20 eğlenceli konser, 1,20 
çingene musikisi, 

SARAl' 

ı Kiralık gönuı ve Macar 
romansı 

ı Altı kanlı kral ve 
Berlınde Turkıyeyı temsıl edecek 

Sll}ll!:B 
Metropoliten 

a Hücum filosu ve Dokunma 
kalbime 

takımı tanıttı. Bu akım bizleri ora
da bihakkın temsil tdebilecek mi? müsabakası 

\'ILDIZ Bizi düşündüren nokta. 
J Sevda gecesi ve Ağzmıdan 

değil Takımımızın muhacim hat-
Önümüzdeki pazar memleketimizin 

Galatasaraydan sonra en eski klübü 
olan Fenerbahçe zengin bir programla 
tarihi tesisisinin 28 inci yıldönümünü 
kutlulayacaktır. 

sarılmışlardır ki bunları bir daha hlt 
bir kuvvet biribirinden ayıramıyacale 
tır. 

BER J.tN: TAN tı aşağı yukarı milli şekli-
0

17,0.5 Frank!uttan naklen kanoık ya.ym, 
10,05 spor, gramofon, 20,05 LAypzikden na.o 
kll, 21,05 haberler, 21,15 karıoık yayın, 23, 
05 haberler, hava raporu, spor, 23,35 eğlence 
11 yaym. yayın, 1,05 dans havaları 

ŞIK 

a Buhran bitti ve Renkli 
Peçe 

ı GUndUz benJm Gece senlıi 
ve Sevde.Iılar kervanı 

ni bulmuştur . Bunu Boç • lşte önümüzdeki pazara bir kütle 
halinde çıkacak sarı kırmızılılarm atr 
şin gençleri damarlarında ayni kanı, 
ruhlarında ayni ideali taşıyarak oynll" 
yacaklardır. B UDA l' EŞ T E: 

18,35 çingene musikisi, 19,20 konU§ma, 
19,50 konser, 21,05 lıayvanat bahçesinden 
naklen eğlenceU yayın, lstlrahatlerde haber
ler, 23,50 gramofon, 24,55 fransızca haber
ler, 1,05 son haberler, 

BÜK BEŞ: 

ALKAZAR ı Kanlı karga ve Gece 
adamları 

ŞARK a Sevda kuzuııu (rumca.) 
ve Karamazot karde§ler 

ASTOBYA 1 Garp kahramanları (24 
kısım birden) ve Tatlı .u 
bahriyeliler! 

CtThlURIYET ı Meksikalı dansöz ve Garp 
aüvarller! 

18,20 aakert muaikl, havad.la, 19,20 orke9" H1LLJ 
tra konsen, konterans, 20,25 gramofon, kon-

1STANBUL 
ı Define adası (türkçe) ve 

KOçllk anne 
ferans, 21,25 dans havalan, 22,35 haberler, HlLAL 
spor, 22,50 konser, 23,50 fransızca ve alınan• 

ı Hayat acılan ve Yer 
ttırcdl. 

ca haoorler, 24 haberler, 24,05 gece konseri, ıU.E!IDAB a Kontina.ntaı ve Dostum 
kral P A B l 8 (P, T, T,): 

17,05 halk ıarkılan, l 7,85 gramofon, 18,20 
eski v" yeni ı:ıarkılar, 19,35 havadia, karı§ık 
yayın, konU§ma, 21,35 piyes, Kocalar mekteı
bl, 2t,05 J..ong champııdeki eğlence haberler!, 

R O .:.'I A: 

19,05 eğlcnceu musiki, memleket yaymı, 
yabancı dlllerde konuoma. 20,10 seyahat h~ 
berlerl, Esperanto, 20,25 eğlenceli mu.sild, 
20,50 Yunanistan !~ yayın, 21,10 havadia 
"'eyahat haberleri, 21,45 Karadağ, 23,15 ke
man koaaeri, 23,50 dana mwılkJs.I, iaUrahat
lerde haberler, 

L ON D R A (Kıııa dalga): 

18,16 danıı mUzlğl, 20,20 orkestra, ve pt. 
-;<- 'lno, 21,30 varyete, 22,30 ıüyano, 23,30 Han• 

ı Hal ve me§bur cazbandı, 2•,ao •erenat, 
; ,30 piyano, I 

;\I O S KOVA: 
20,ao opera mUziğt,- •' 

Z E ES EN: 

l 7,4t> bando ve §Arkı, 19,35 ııı.rİcııar, • 20 
• ynno, havadisler, f!Ut, 20,45 operetler, 
• • qkeç ve müztk, 2 operetler. 

~.] iyat yar subaylar 
tat ime çağırılıyor 
Vs7'ildar askerlik §ıtbesinden: 
1 -·Şubede kayıtlı bulunmuş olan

larla taşrada kayıtlı olup da şube mın
tıkası dahilinde oturmakta olan piya· 
de sınıfına mensup ihtiyat yarsubay-
1ardan 313 dahil 326 dahil doğumlular 

1 ağustos 936 da piyade kıtasına ilti
hak etmek üzere sevkedileceğinden 

muameleleri yapılmak üzere bu doğum 
lu piyade yarsubaylann 20 temmuz 

936 gününe kadar Üsküdar askerlik 
şubesine müracaat etmeleri, 

2 - Bu sınıfa mensup birinci mad" 
de de doğumları yazılı olanlardan güm 
rük muhafaza te§killeri krtalarında ü
niformalı olarak çalı§anlarla hariciye 
memurlarından olup da memleket hu· 

dudu dışındakilerle tahsil ve ticar~t 
maksadı ile yabancı ellerde bulunanlar 
lmfyecekleri gibi stajını bitirip terhis 

cdilmi§ olanlarla iki seneyi geçmemiş 
olanlar da sevkedilmiyeceğinden bu gi
bilerin de müracaatlarına lüzum olına
dığı ilAn olunur. 

Adapazarında 
peilli van güreşleri 
19 temmuz 936 pazar günü Adapaza 

rında yen.iden inşa edilecek ortamek• 
ep menfaatine yapılacak olan büyük 

pehlivan güreşleri için Türkiyenin bü
ün pehlivanları davet olunmuştur. 

Her pazar İstanbuldan Adapazarma 
kadar tenezzüh trenleri vardır. Müsa· 
bakalara girecek zevat bu hararetli 
11üsabakayı serbestçe seyredipt avdet 
de bileceklerdir. 

AZAR ı Programını bUdlrmeml§tlr 
KE.\IALSEl' 1 Tarzan yamyamlar ara• 

amda 

KADIKÖY 
SUREYY A a Programmı blldlrmemi§t1r 
BALE 1 Sana tapıyorum (sinema 

geceleri bahçede oynar) 

ÜSKODAR 
BALE 1 Mumyalar mUzesı 

OZEN 

BALAT 
a Kaçakçılar ı>e§lnde ve 

İngiliz ajanı 

KARAGOMROK 

a Bin ikinci gece ve Yıkılan 
.\ Mlbuıat 

TiYATROLAR 

TAKSİM BADÇESİNDE 

Saat 21,41S 

HALiME 
BÜYÜK OPERET 

&la.salar evvelden &yırtıla• 
bilir. Telefon: 43703 

Atletlerimiz 
Propaganda 

seyahatine devam 
ediyorlar · 

Balıkesir (Cumhuriyet) -
Atletizm federasyonu tarafından 

yapılan atletik sporlar propagandası 
için 1stanbuldan gelen atletler Baiıke
sirde iki gün kaldılar. Türk Spor Ku· 
rumu umumi reisi General Ali Hikme· 
tin kolordu kumandanlığı zamanında 
yapılan stad bugün eskiye nazaran 
çok bakımsız bir haldedir. Atletizm 
hareketleri itibarile de Bursanm Ba
lıkesire nazaran çok daha ilerlemiş ol
duğu görülmektedir. 

1stanbuldnn gelen atletler biri sa• 
bah, biri akşam olmak üzere burada 
iki defa gösteriş idmanları yaptılar. 
Rıza Maksudun 3000 metre koşusu, 
Pulatm, 1,60 tan başlıyr..rak 1,80 atla
ması büyük bir dikkatle ta.kip edildi. 
İstanbul atletlerinin iki saat devam e
den çalışmaları Balıkesir muhitinde 

çok büyük bir alaka uyandırmış, bil" 
hassa yeni yetişen atletler bu idamn
lardan pek büyük istifade ettikleri gi
bi bilmedikleri birçok cihetleri de öğ
renmişlerdir. 

Halkevinde yapılan umum temaslar 
da çok iyi netice vermiştir. 
Beş şehir arasında yapılacak atlc· 

tizm müsabakaları ümidin fevkinde 
bir a!flka uyandırmaktadır. İstanbul 
atletleri Edremide hareket etmişle; • 
dir. · 

Tenis turnuvası 
haşlıyor 

Dağcılık klübUnde tertip edilen tc.· ı 
nis turnuvalarına bugün öğleden son· 
ra saat ikide başlanacaktır. j 

Geceleyin de klüp binasile bahçesin-ı 
de tenis turnuvasının başlaması müna· 

sebetile bir gardenparti verilecektir. 

kay ~akımına attığı beş golle de 

kısmen lıhat etmiş vaziyettedir. 
Fakat, ha bize olimpiyatlar için 
bir ümit veremez. 

Bu hattın biraz daha canlı ol• 
ması için ıağiç mevkiine Hakkı

nın zetirilmesi lazımdır. Şa}'et 
Hakkının ıahsi mazeretleri hu ıe
yaha.ta iştirak etmesine manİ}'ae, 
bu yer için yegane namzet olarok 
Saiti göriıyorum. 

Hafll\ra gelince, Hakkı bir 
(klas) oyuncusu olmamakla bera

ber bugün yerinl tutabiiecek ba~· 
ka kimse olmadığından santrhaf 
mevkii ona verilecektir. Bu ver 
için her ne kadar Fenerli Esat ak
la gelirse de bu oyuncunun boyu

nun kısalığı bu yeri almasına ma
nidh·. C>?nah haflar da Mehmet, 
Reıa!, lbrahim ve nedense ıeç• 
melere çağırılmıyan Galatasaraylı 
Kadri arasında seçilmel~dir. 

Bekler Lütfi, Hüsnü ve Yaşar
dır. 

Kalecilere gelince, bu en zayıf 
tarafımızdır. Bence Avni bugün 

hem Sefadan, hem de Cihattan i· 
yidir, hiç olmazsa tecrübesi var
drr. 

BerlinE gidecek 18 kişinin ıur.• 
lar olması lazımdır diye düşünüyo
rum: Cihııt, Avni Lütfi> Hüsnü, 
Y aş3.r, H~kkı, İbrahim, Kadri, Ce

vat, Necdet, Niyazi, Hakkı, Sait, 
Gündüz, Şeref, Rcbii ve Fikret. 

Fakat bu çocuklar el'an toplu 
bir şekiide çalışmaya başlamadı

lar. Halbuki bu işi hi~ geri hınk• 
mamak ~azımdır. Esasen olimpi
yatlara gitmek için 25 gün g;bi 

pek kısa bir zaman kalmıştır ki, 
bu müddet zarfında takımın aza
mi surette anlaşmasını temin et
mek şarttır. Bunu yapamadığımız 
takdirde bu işten kazancımız -
1928 olimpiyat kitabında olduğu 

gibi - koskocama11 bir kara leke 
olacaktır. 

Bu sefer de ilk ma~ta elimine 
olacaksak bütün bu emeklere }'c:• 

zık değil mi? Biı· dahaki kitap:a 

7 - t lik mağlubiyet görmek iste
mıy:>ruz. 

Unutmamak Ja:ıımd,r ki Bcç
kay takımına 5 gol atmak olimp:• 
yatlardaki muvaffakiyt-timizi ga· 

rantiliyemez. Orada karşımıza çı
kacak takımlar Boçkay takımiyle 
mukayes~ kabul etmez kuvvetler
dir. 

Biz takımımızdan birincilik 
beklemiyoruz, yeter ki orada le• 

miz bir oyun göstersinler ve mem
leket~mh sporu içirı kar4 bir leke 

olabiiecek büyük mağlubiyetle bu· 
raya dönmesinler. 

Pek yakında. Yugoslavlarla \•a

pılacak ır.açlar tak1mımız hakk~n
da bi:zi daha çok tenvir edecektir. 

Bu maçta oynıyacak çocuklc".!"a 
muvaff akiyet temenni ederken, 

yapacakları maçın milli m:ıç ol- 1 

duğunu unutmamaiarın. tavsiye 

ederiz. T t:msil ettikleri kendileri 
değil, Tütk milletidir. 

EN. EM. 

Sarı lacivertlilerin, bu bayramı, şüp 
he yok ki her türlü hasis klüpçülük 
zihniyetinden tecerrüt ederek sporu 
tam ve hakiki manasında sevenler için 
de güzel bir spor tezahürü olacaktır. 

Fenerbahçenin, memleketimizde spo 
run inkişafına ne büyük hizmetleri 
dokunduğunu, her spor şubesinde ne 
yüksek varlıklar yarattığını hemen 
hemen bugün bilmiyen kimse yoktur. 
Ve bu inkar edilemiyecek hakikatler 
den biridir. Sarı lacivertliler, sporun 
aşıladığı yıkılmak bilmiyen bir azim 
ve iman ile çalıştıklarını ve daima i!er 
!emeği kendilerine şiar edindiklerini 
bundan birkaç sene evvel uğradıkları 
büyük felaket karşısında göstermi~· 
!erdi. 
Yarım asra yakın bir hayata malik 

binalarının biranda mahvolduğunu 
karşıdan gözyaşları ile seyreden Fener 
bahçeliler bu binalarının kızgın enkazı 
üzerinde onu ebediyyen yaşatacakları
na and içmişlerdi .. Her biri bir parlak 
galibiyet hatıraları yaşatırken şimdi 
bir avuç küle inkıHl.p ettiğini kan ağla
yarak gördükleri kupalarının boş ka
lan yerlerini gene ileride kazanacakla
rı muzafferiyet nişaneleri ile birer bi· 
rer dolduracaklarına yemin etmişler
di. 

Aradan pek kısa bir zaman geçmiş 
olmıı.sma rağıncn bug\in kısmen bu va-

idlerini yerine getirmiş bulunuyorlar. 
Kadıköyünde sahip oldukları şehri· 

mizin en güzel ve modern stadının i

çinde kurdukları yuvalarının duvarla
rı gene yavaş yavaş yeni muvaffaki" 
yctlernin timsalleri ile bezenmektedir. 

Şeref ve şan ile dolu geçmiş senele
rine ekliyecekleri 28 inci yılın da di
ğerleri gibi kendilerine kutlu olmasını 
temenni ederiz. 

Her şeyi iyi yapmağı düşünen Fe· 
nerbahçeliler 28 inci yıldönümlerinin 

parlak bir surette kutlulanmasmı te
min için miistesna bir program hazır 
lamıştıardır. 

Seneidevriyelerinde biribirlerine el" 
lerinden geldiği kadar müzaheret gös
termekten zevk alan iki kardeş klüp, 
Galatasaray ile Fenerbahçe, o gün ge
ne sahada iki ezeli rakip olarak karşı· 
!aşacaklardır. Rekabetin ~por sahasın
daki mefhum ve manasını Jayikile har 
metmiş olan memleketimizin bu en N· • 

ki iki kliibünlin yapacakları maG şiip
he yok ki çok sıkı ve heyecanlı olduğu 
kadar da dostane cereyan edecektir. 

Sporu sevenler o gün coktanberi sa
bırsızlıkla bekledikleri temiz ve güzel 
bir futbol müsabakası daha scyretmi~ 
ol:lcaklardır. 

Bu seferki Galatasaray ve Fenerbah 
çe miisabakası ayrıca bir hususiyet ve 

Sadi KARSAN 

Program 
Yıldönümil münasebeti!.:! yapılacak 

müsabakalar ve merasim bıkkmda 
F'enerbahçe klübünden aldığımız telt' 
liğ şudur: 

Klübümüz yarınki 5 temmuz 931 
pazar günü 28 inci yılını kutluluyor. 
Her sene bu sevınçli günümüzde spor 
meraklılarına iyi bir gün yaşatmak is
tiyen klübümüz bu sene de bunun içiD 
en kuvvetli ecnebi takımları ile muha• 
bereye girişti, gerek olimpiyad hazıı
lık müsabakalarının araya girmesi, ge
rekle en kuvvetli Avrupa takımlarınm 
merkezi Avrupa kupası maçlanna ir 
tiraki buna imkan bırakmadı. Bu im• 
kansızlık karşı~ında Galatasaraylı. 
Güneşli kardeşlerimizin yardımım ir 
tedik. Ve bu dileğimiz kabul edildi. 
Futbol meraklıları bizi kutlulama gtt' 
nilmüzcie karşı karşıya göreceklerdir. 

Program şudur: 
1 - Saat 16 da bütUn Fenerbahçell 

sporcuların iştirakile geçit resmi 
A - Bayrak töreni. 
B - Atatürk helkeline çelenk taa

ma merasimi. 
C - Fcmerbnhı;:e bl;L!'ilcaoı;-M""""llJııilı•_, 

birkaç söz. 

2 - Saat 16,30 da en küçük iki fut
bol takımı arasında bir gösterfe maçı. 

3 - Atletizm hareketleri. 
4 - Saat 17,30 da Fenerbah-Gala 

tasaray karşılaşması. 
A - Müsabakanın hakemi ~et 

Adem Göğdündür. 
5 - İzdihama mahal kalmamak için 

gişeler saat 13 ten sonra açık buluna
caktır. 

Düzeltme 
Dün gazetemizin birinci sayfaamda 

çıkan Fenerbahçe yıldönümU ve Gala
tasaray - Fener maçı hakkındaki ya• 
zının sonlarında, takımların nasıl çıka• 

cağı .hakkında tahmin yapılırken Ff!" 
nerbahçe takımının (mutat kadroeile) 
çıkacağı yazılmış fakat burası dizme 
ve tashih hatası olarak (Fenerbabçe 
zayıf bir takımla çıkacaktır) şeklinde 
yazılmıştır. Yanlışlığı dlizeltir ve okı.f 
yucularımızdan özür dileriz. 

Hakem Şazi 
i7mite gitti 

Yarın lzmittc oynanacak olan AP 
yeşil - İdman yurdu futbol maçmı 
idare için tstanbuldan bir hakem isten 
miş ve federasyon da hakem Şazi Td 
cana bu vazifeyi vererek lzmite yolla• 
mıştır. 

kıymet arzetmektedir. Son zamanlarda -

5
=-.--~h---

0
~-----d--

Güneş ile anlaşan Galatasaraylılar ra· Jp3 j CağJD 8 
kiplerinin karşısına tam ve hakiki kad yapı I a c ak a th 
rolarile c.;ıkabilmek imkanını bulmuş 

olacaklardır. mü saba kal ar 
Bundan birkaç sene evvel bir süite- Çok güzel bir şekilde tertip ve U-

f ehhüm neticesi biribirlerinden ayrıl- zim edilen Sipahi Ocağının Harbiyede' 
mış iken şimdi tekrar birleşen sarı kıı· ki manej yerinde yarın atlı mUsabaka" 
mızılıların öz evlatları pazar günü ge- ların ikinci serisi yapılacaktır. 
ne elele vererek birlikte sahaya çıka- Bu müsabakalar öğleden evvel ve 
caklar, ayni gayenin birlikte tahakku· öğleden sonra olmak üzere iki kısma 
kuna çalışacıı.klar, formalarının şan ve ayrılmışlardır. 

şerefini yekvücut olarak müdafaa ede- Sabah saat dokuzda başlıaycak old 
ceklerdir. ilk kısım, dressage, hayvan terbiyeel 

Küçüktenberi ayni yuvada yetişmiş, müsabakası olacak, öğleden aonra da 
ayni mektebin plavını yemiş. srralarm· Olimpiyadlarda tatbik edilecek ~ 
da senelerce beraber oturmuş. kalbleri ramm ayni olmak üzere mıtnl mil8ab9• 
geçmiş fe}{ıket ve saadet günlerinde kaları yapılacaktır. 
ayni helecan ile carnmış, iki üç senelik Mini müsabakaları zabitana, elvll" 
ayrılıktan sonra tekrar kucaklaşan lere ve zabitanla sivillere mahaua or 
bir ananın ev18.tları bu defa hasretin mak üzere üç kategori üzerinden oıa• 
verdiği acı ile bfribtrlerine 5yle sıkı caktır. 
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1 ., 

397 sene ~vv~ı bugün H7ı~ -k~lzğı-ndaki-d~k-to-;. Nazzmzm 7i~fiğ~n~ 
Tersane esırlerı ateşler eğildim: "Aman firar et! Yakalanacaksın!,, 

içinde bağıra bağıra • 

can verdiler 
Öld'üğll vakıt kırk beşik içinde kırk siit 

\}Ocuğu ve yüz yirmi ev~Ad bırakan 
hırlstlyan vezir •• 

397 yıl önce bugün, 4 temmuz karısı olan Sultan Süleymanın 
IS49 (17 Sefer 946 Hicri). hemtiresine bile en ağır muamele-
hü ~liçte Tersane mahallesinde leri yapmaktan çekinmezdi. 

Yük bir yangın çıktı. O vakitin Liitfi pa~ hakkında fU vaka an· 
~~gınları birkaç evi yalanakla latılır: 

lnııyordu. Onun için lstanbulu Veziriazam, sık ~rk uygunsuz 

vurmuş ve derhal mÜ§İrin yanı:-1a 
giderek: 

- Beet Mümtaz Beyi tahkir P.l· 

tim, kılıcımı alın.2 ! • demi~se de 
o esnada Mümtaz Bey içeri girerek 
Hayri paşanın el7.ni br-- •=:; 

- Aman efendim, bir gC;nçlik 
etti, kusurunu af edin, ben affet
tim! · diye yalvarmağa batlamı§· 
tır. 

Buna da sel>ep, Sedat oey h~ps 
o1urısa intikamını alamıyacağını 
Clüşünerek onun serbest kalmasını 
arzu imiı. 

• Mütir Hayri pafa: 
- Öyleyse mesele yok'. Barıtı· 

nız. Haydi bir d<ıha çocukluk et • 
meyiniz! - demiı. -

en Sok kor.kutan ateıti. Tersane halleri görülen ve gene bir gün bu 
~~ngını, ev yakmakla itini bitirme- vaziyette yakalan~ bir adamı hu
l ı. Şehir içinde toplanıan serseri- zuruna getirtir ve bir uzvunun ke· 
;.rle bir kabahat yapanların esir silmesini emreder. Derhal yerine 
ıye çalıştırıldıkları tersane, aynı getirilen bu emir, herkes tara.fm· 

~aıtıanda içine girilemez bir kale dan büyük bir nefretle lm.rşılanır. 
Transit.a'Jan bir görünü§ ..• D ıtan çıkar çı~az: 

- Sen Amavutsun Ben "de Çer· 
~di. Yangın, bu esirlerin bulundu- Yakayı duyan karısı da kızar, Lut-
rı Y:ri sarmıştı. lstanbulun dört fi paşaya: 
ucagından koşan halle, gök yüzü- - Ar ve hicabı pe.mal etmemek 

~~ kr.zıla boyayan bu ejderhaya lazım gelmez mi idi? Bu kadar 
ır §ey yapamıyordu: vahıiyane ve bu kadar bi edebane 

Bilaliare lttiliat ~ ·Terakki i-\ 
çinde yeni bir hızıb doğurttuğun
dan, Tahir Bey eski rağbe· 
ti kaybetmİ§, ondan dolayı da na-

retle olursa olsun 'derdestile. n'.ıali-'{ )(esim. Onu öyle değil, böyl~ VU· 

fuzen ve süratle Iatanbula gönde- rurlar ! • demit ve rüvelveri çekip 
rilmesi emrediliyordu. ateşe başlamııtır. 
Çıkar ~ıkmaz, tesadüfi olarak, Birçok nöbetçiler ve çavuşlar 

doktor Nazıma rastladım. Hoca kollannı tuttuğu ve Sedat Bey kar
kılığınd:ı topal!ıyarak gidiyordu: ııki odaya kaçtığı halde, Mümtaz 

- Ne o Doktor Bey niçin topal- Bey hepsinin elinden silkinip hu-

- Yanıyoruz .. hııdat... bir cezayı nasıl icat ettin, sözlerini 
- Muhammed ümmeti yok mu.. söyler. 

Bizi Gcw1.arm.. Vezir, kansına ıucevabı verir: 
Sesleri ç.atırdıyan tahtaların ara- - IBu ceza, cinayet ile mütena-

•ıııda kayboluyor, yüzlerce eair, siptir; dine, kanunlara riayet etmi
'Dluka.vemet edemeden ateıler ara- yerek namuslarını pamal edenler 
ımda kebap oluyordu. hakkında hep böyle yapılacaktır. 

Atet yapacağım yaptdrtan IODra Fakat Sultan, kocasının verdiği 
söndü. O günden bize kalan malii- ceYaba aldırmaz ve ağzına gelen 
mat ~udur: "Tersane mahallesinde en ağır tahkirleri açıkça söylemek. 
o kadar tiddetli bir harilk çıktı ki, ten çekinmez. Zaten kadmlarm 
tersanede bulunan esirlerin cümle- amansız bir düımam olan Lutfi 

mı lazım geldiği kadar anılmamıt· 

tı. 

• • • 
Doktor Nazım 
hoca kılığında 
Avnıpadan gelen ittihatçılar a

ra.11nda yalnız doktor Nazım feda
karlık göstermiı ve ilanı meıruti
yetten evvel bir hoca kılığınd;S~
lanik ve İzmire arelmitti. Mak~a
dı her iki taraf m teıkilatıru birlet· 
tirmek ve bir elden hareket etmek· ıi ateı içinide telef oldular.,, paıa, gözleri kan bürümiif olduğu 

• • • he.1de eline geçirdiği bir topuzla ti. 
Tarihte öyle vakalar var ki der- karısının üzerine yürür. Fakat Sul- Tesadüfen o gece Vali Rauf pa· 

ı. _l f d · · h fa merhamun konağında bulun . na unutulur ve gene öyle vakalar tanın erya ı üzerır.ı~ carıye ve a-
l d d • dum. Maiyet memuru Neciullah 

~a.r ki, yüz yıllarca dilden dile do- drm ar im a a yetişirler, vezinaza d kud 
~ 1 Bey, bir ~ifre açıyor u; o um: fır ve §ekilden !ekle girer. mı dayakla dairesinden çıkarır ar. 

T B h d. L" f" d. Seliniğe hoca kıyafetinde ve ,_ ersane yangmı ikinci nevi va- u a ıse, ut ı paşanın pa ışa. 
:1t 1 h Mehmet dendi namiyle gelecek ~ ardandır. Atet içinde kebap ın emrile karısından botanmaıı 
<-:a.n esirler ur.m.tulmadı. o günden ve Dimetokaya nefyedilmesi ile olan Avnıpada "Con,, lardan Se
•o .... ·-·'-- · ı · J lanikli doktor Nazımın her ne ı.ul' n,u 11UAu bulan hadiseler, hep bu netıce enıır. 
angın felaketinin mütemmimi sa- •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii"ii 

hldr. Yalnız 1 gün kaldı 
.:tef, lstanbulun çok defa ''U. maruf 
'i b~" ve hazan "Uğurlu,, saydı- Galata'da 
~ ırıeydi.Teraanefaciasıdoku:.; EK s EL s y o R 
"' •o1*a veziriazam öl~nce "U. 
~lu,, •yrldı. Vezir Ayas paf&, üç 
ll(a.l'd~... h" 
~,ıra ıp olarak Avlonyada 
SU ~bir hristiyan ailesine rnen
-.ltlt. Doğru, haldkı ~ever bir 

~al'kaın olara1: tanınmasına rağmen 
~~nu sevmiyordu. Çünkü öldüğü 
dü. ~ eyinde tam kırk be~ik görül
cu... ttlcnıın da içinde birer süt ço· 

gu bulunan beşik. Tarih, Ayas 

:-!~~ ölümünde tam yüz y~i 
o~u hıra.ktığmı kaydediyor. 

J>a tt6 b~dan dolayıdır ki, Ayas 
d" fa.k~Yılnıiyordu. Gene onun için-

Elblse ma§azasının resmi tasfiyesi dolayıslle 

Mecburi satıştan 
istifade fırsatını kaçırmayınız. 
ıstok mallar azaldıöından acele adfnlz. 

Hazır elbise, pardesü, palto, manto, çocuk elbisesi, kadın erkek ve çocuk 
muşambaları tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta satılmaktadır. 

Fırsattan istifade ediniz. 
Hali tasfiyede EKSELSYOR K. Pal~, J. Herıkoviçi ve Şki 
Tasfiye memurları: Avukat 1. Agah Akkan, H. Süleyman 

ır 1 ... • 1 • • ' -Yıaız esır erın can verme-
•ın ~ -- ___.. .............. _ ..................... - ... ..... e "'"'al 1 d ku ... .. ..•.... .......,._ .............. ··········ı.-··:::::. .................................................... :::::.1::--· .. 

..... o an yangı~, o z gu.n ::······• ............. -········--...... ••• -·:: 

8onra uğurlu sayılmıştı. Çünkü A- s~ i SİPAttİ otiLU ·-~ M u J D E ! H 
l'aa ı>ata ölmü§tü. fi ~' ~HASAH HÜSNU Cemiyeti eri olan Bay ve Bayan- H 

• Bure.da, tarihin coık garip zen- ~! $11~ ,ô -r..' . ıarın dUşUnmelerJne lüzum yok. n 
cıı-ı - •• iti;. tı;.ı <J{J P 1-~ S · h · ğ 1 ·· f enen bir hadisesini anlatmağa g ,_.,. ,• rsa a .-;:. 1 pa 1 O U ii 
~~t buluyoruı:. Ayas paşanın ölü H ··. . · \~ .. · · HA SAN H • • SN . . i~ 

bıu Untumi bir !5evinç uyandırmI!· g . !t ıı~.. u u ii 
ken b' .. d :: ... '"'1 !'L1 :: 

k 1T mu det son~a ona mhmet g . t B U R S A P A Z A R 1 ~i 
0

1 
uyanlar oluyordu. Nicin mi? An- :: . .. .. w .. t ""ht . t ı k 'h · · ır. :! a.t - ::Müaterilerınden gordugu evcccu en cc:snre a ara cı az ıçın ılzım olan :: aYtrn· •• ~ .. 
A . . . . Hbütün eşyaların en küçük :cre:ruatın~ kadar ~m ~cuz fiatlarla mağazala- n 

, Yas pa~dan sonra yerme ıkı~ Hrında satmaktadır. Model Uzerıne verılecek sıparışler çok kısa bir za· ii 
cı Vez· L"tf" · t• LAtf' ·• ı ·· 1 ı b h ı :. ır u ı pa§a geçmış ı. u ı !!manda hazırlanır.Yazlık çamaşır ar, spor gom ek er, anyo av uJarı vesaire:! 
P8-fa, Ayas paşanın aksine tam ma- g !stanbul SuJta.nhamam No. 24-4 Beyoğlu, 1stiklfıl caddesi No. 376 ~ 
naıile brr !kadın düşmanı idi. O, ii Bursa, Uzunçnrşı: No. 98, BAŞKA "YERDE ŞUBEMİZ YOKTUR H 
kadınlan 0 !kac!ar sevmiyordu ki, ~::::rn ıaı=:ı::::::::---:::·c·-::::::ca::am 111 ım:ı:::::.::==:::::::=:.-=::=::::::il . 

lıyorsun? • dedim. mına iki kurtun daha yerleıtirmit· 
- Srtma. tuttu da bir kinin enjek tir ki, sonuncu kurıun k&lbi deldi

siyonu yaptım, ba~a ğım ağrıyor! • ği için bir buçuk saat sonra Sedat 
dedi. Bey hasbhanede vefat etmiştir. 

lğildim, kulağımı telgrafı söyle- Bundan da anlatılıyor ki. zabi-
dim. tan arasında büyük biı istihale 

- Aman mümkünse bu akşam 
firar et, çünkü tevkif olunacaksın, 
izin belli oldu! . dedim. 

Kaçtı. Ertesi güu tutamadılar. 
• .y. .y. 

Zabitlerde ruhi 
değişiklik 

Esasen, üçüncü ordu ı:abitanın
da bir galeyan btı!lamışb. Bütün 
zab:tler i<:lerinde izı.eti nefsini ko-

.ruyamıyanları ve namus ve haysi
yeti askeriye ve meslek şereflni 

muhafaza edemiyenleri mafevkle
rine §ikayet ederek aralarından çı
karttıkları gibi doğrudan doğruya 
kendilerini tehdit ederek de doğru 
yola getirmeğe çalışıyorlai dı. 

Bu meyanda evvelce Avrupalı
ları a.ldai.mak için ve Dcorcis Pa
şanın gelmemesi iç;n jandarma is. 

ıslahına celbedilmiş olan iki Belçi
kalı :ıabiı.1en birisinin muavini ve 
ayni ı:amanda met kez kumandan 

muavini bulunan Esbak Arnavut. 
luk hariciye nazırı Müfid Beyin, 
Nakki pa~anın mahdumu yüz b"~ı 
Sedat bey Alman metresiyle gez
diğinde:rı dolayı ve esbak piyade 
reisi Cemal paşanın mahdumu ve 

gene merkez kumandan muavinle
rinden Şevket Bey Lea namında 
ki Fransız metres;yle heJk arasın-

da dola~masından dolayı ikisi de 
tehdide uğramıı ve Sedat bey: 

- Ben arnavudum, böyle teh

ciddiyet, ve kar ve fedayı nef s his· 
leri tekevvün etmeğe baılamış, o es 
nada askerler arasında ittihat ve 
terakki cemiyeti için vukubulan 
propaganda, bu zabitleri tamamen 
sinesine almıştır. 
Yukarıda zikrettiğimiz gibi, fllr· 

masC>nlu!t ve melamilik . biriııci 
elek olmu! ve bir defa elendikten 
sonra, bunların içinden lazım ge
len evsafı haiz olanları seçmek ko
laylatmı}hr. 

Binaenaleyh, bunlar tuabatı esa 
siye reislerini teıkil etmit ve di· 
ğerleri bunlar vuıtasiyle seçile • 
rek cemiyete sokulmuttur. 

Demek her cemiyete giren far• 
mason veya meli.mi olmayıp yal· 
mz rüesa ve esaslı ethaa bu iki te. 
§ekkülden birine girmi§tİr. 

Jandarmada 
ademimerkeziyet 

.y. .y. .y. 

Yukar~da söylediğimiz jandar· 
ma te§kilitına gelince, Türkledn 
zekavet \'e iktidar diye tarif ve tav 

sif ettikleri harici işlerd~ frenkleri 
aldatmak keyfiyeti daima meı'um 
bir rol oynarnı§ ve ne zaman AV· 
rupalılaı: bizi islahnta icbar etti
lerse bunıarı aldatn.ak için suri :.ir 
takım teşebbüsler yaparak o siya· 
si haile ~eçince, gene asla rücu e

dip eski hamam eski tas terakki 
yoluna girilememi~tir. 

(Devamı var) 
ditleı e 3JdırmP.m ! . dediği icin ------ --------

Hilmi paşanın o ı:aman yaveri bu
lunan Çerkes Mümtaz: 

- Öyleyse kendini muhafaza et 
Biz askeri şerefi kcrumağn ahdet
tik! . demesi üzerine arada büyük 
bir münaf eret husule gelmi~ti. 

Mümtaz Bey, memuriyetini de
ğiştirip Serez'e gitmek üzere "7e
da için müşir HAyri paşanın ya. 
nına girdiği esnada Sedat Bey, 
tahkir m3ksadiylc ona bir tokat 

TRAŞ BIÇAGI 



• 

" 

N 
REKL~MLARI 

lUJcyz ve taksltDe 
NECiP ERSES 

Galata : Sesli Han 

Bayan 

- BAHÇES,iNDE -

Salacak 
BA ÇE 

kızkulesi 
ve PLAJI 

PJ!junızı tercih ediniz çünkü denizi sıhhi ve temizdir ve tstanbulun en 
güzel plajıdır. Bahçede herglin 16,30 dan 24 de kadar caz. 

Her pazar köprüden Salacağa: 7,15, 8,45, 10, 10,30, 11,25, 11,55, 
13;25;14;15; 15,15, 15,45, 16,30, 17, 17,40, 18,15, 19,20, 20,05, 20,45; 

22;15; 23;45, 
Salacaktan dönü§ her yarım saat ve son vapur 23,15 ve 24,15. 

DAKİK.ZARİF 

İJ~İ.Ç~RE 

MA·f!1 (J LATl 
HtRfinotARAYıHız 

- · 

Bay nlar hemen 
ko unuz! 

ÇUnkft; en son moda ve en gUzel desenli 

ipekli enıprimeıer, 
yazlık pamuklu 

kumaş ar ve yünlüler 
IFevkaDAcfle lYIClYJ~ 'ffDyatDaıroa 

yaDno~a .. 

ZAMAN 
Manifatura Ltd şirketi 

Mağazasında satılmaktadır •. 
Sultanhamam No. 26 - lstan'bulda bCZ§ka şubesi yoktur. 
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lll!"''Biij/Ük Çamlıca Su Başz Musiki YuvaSiiid8 
m: Yalnız Harbiyede Belvü bahçesinde dinlediğiniz kıymetli sanatkar kemani NECAT! Tokyay ve Mahmure Şenses ljii il• nii ;n ;h•ini gündu.e ~u;ı• olmak~ ak~ Gıü ·;en ttrere 

lıll GUrlde besteklr lZMtRLI ZEK! ve Killirlnet ve Saksifon ŞÜKRÜ ve okuyucu Mecit ve kanun! M. Gtizel 
iiii ile birlikte Y$'amızda dinliyecekslniz. 
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lstanbul UçüncU icra memurluğun

dan: 

l~te güzel ve genç bir artistim izin canlı itirafı 

1 

Krem 
Balsami 

lstanbulda Tahmis caddesinde 46 Tabiatin bah§Cltiği güzelliği ıcı! 
numaralı dUkk!nda. kasaplık ve BeY" metlendirir. Esmer, kumral, sa.tl' ı:· 
oğlunda Hamalbaşmda tekir sokak 2 her tene tevafuk eden yegfı-al 1 
numaralı evde oturmakta iken halen kremdir. Latif kokusile sevimli ıı:fl 
ika.metglhı meçhfil Hasana: hava yaratır. Cilddeki leke, sivil 

1

. 
Muallim MUeyyet, Nikoli Dimitri, çil ve buruşuklukları kfunilen 

Emin ve Haydar vekilleri İbrahim En· derir. Gençlik taravetini haiz ~ 

UstllnUn Sultanahmet UçUncU sulh hu· KREM BALSAM!N YAGLI §a.k ve cazip bir ten yaratır. 1 
kuk mahkemesinden istihsal ettiği Gece için pembe renkli 
15-5-936 tarih ve 36/673 numaralı , KREM BALSAM!N YAGSIZ 
ilA.mile mezkftr Tahmis caddesinde 46 GUndüz için beyaz renkli _. 
numaralı dükkanm tahliyesi ve 184 li• KREM BALSAM:IN ACI BADJ9' 
ra 215 kuru§ bedeli icarın yüzdo on Uc-: ~-c:ie04::ı-~ı~1n ı 

reti vekalet ve 1607 kuruş masarifi KREM BALSAM1N BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

muhakeme tahsiline mütedair il!mm Bütün tanınmış ıtriyat ve tuhaf 
daireye ibrazla. tarafınıza tebliği muk· mağazalarında vardır. -~ 
ta.zi 3611725 numaralı tahliye ve icra INGILIZ KANZUK Eczahanesi Beyoğlu • lstanbul il' 
emrinin mezknr mahalleri terkederek =~-----------------------_., 
bir semti meçhftle gittiğiniz mübaşiri 
tarafından verilen şerhten anlaşılma• 
sına bina.en ilA.nen tebligat icrasma ka• 
rar verilmiştir. 

Tarihi illndan itibaren on beş gUn 
zarfında mecuru tahliye etmeniz ve bu 
müddet zarfmda. borcu ödemeniz ve 
ayni zamanda 74 UncU madde mucibin· 
ce mal beyanında bulunmanız veya 
merciden veya temyiz ve idaei mahke
me yolile icranın geri bırakılması hak" 
kında bir karar getirmeniz lazımdır. 

Bu mUddet zarfında mecur t.ahliye 
edilmez ise zorla tahliye edileceğiniz 
ve bu mUddet zarfında borç ödenmez 
ise cebri icraya devam edileceği ve bu 
müddet zarfında zarfında mal beyanın 
da bulunmazsanız hapisle tazyik edile-
ceğiniz ve hilafı hakikat beyanda bu" 
lunursanız gene hapisle ce7.alandınla· 

cağınız icra ve tahliye emf rleri maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

demi ·ktidar 
VE 

Bel gevşeli l iği ne 
Karşı 

w 
<~. ~·~ "·~ ,. 
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ile derhal geçer.Erken ihtiyarlıyan 
lara gençlik, yorgun vücutlara dinç 
lik verir. Yalnız ismine dikkat 

ediniz 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanr, ağrıyı derhal keser. Bütün 

dünyada tanmmış bir ilaçtır. 

birebirdir.Büttin sinir nöbetlerine • 
teessürle bayılanlara hayat verir. 

Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

derhal keser. Vücuda zarar vermez, 

elbise ve çoraplarmı çürümekten 

kurtarır. F~czanelerde -10 kuruştur. 

----------·---------_,,' '' ... " .;. ' 

Bu ufak yanlış 
Sizi 10 yaş 

Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi gençleştirir 

ve cildinizi güzelleştirir, başka 

renk pudra da, aksine olarak sizi 
ihtiyarlamış gibi gösterir. Teniniz 

A.ç k . esmer ise, esmerlere mahsus bir 
arnına hır kahve kaşığı alındıkta pudra ve mesela koyu Raşel ren· 

ilbız lığı defeder ginde bir pudra kullanmanız ica• 
Yemeklerden birer saat sonra alınır. bettiği gibi teniniz kumral ise, a• 

la liAzrMSIZLIGI, mide ekşilik ve çık Raşel renginde bir pudra kur 
~alarmı giderir. Ağızdaki tatsız· }anmanız lazımgelir. Bir pudra 

ve kokuyu izale eder. HOROS mar. intihap etmek için yüzünüzde al'" 
kalı anıbal{ljma dikkat. tı muhtelif rengini tecrübe etme-

Ileposu: Mazon ve Botton ecza de· li ve tesirini görmelidir. Burun ve 
Pôeu, Yenipostane arkası Aşir Ef. Sok. çenenizi sık sık pudralamamak için 
~47. cildde sabit duran bir pudra kullan· 

•• Kimyager 

~~t~l~O~k~~!~il-1 
tahhlft.t. Eminönü Emlak ve 

BeEYİanı Bankası kar§ısmda izzet 
Y Hanı. 

••. :ız:, .... ..........,_~--- ........... ._. ...... _._:-.n 

malısınız. Bir kutu pudra derununa 
bir kaşık miktarında krem köpüğü ili" 
ve ederek pudranızı kuvvetli ve sabit 
bir şekle ifrağ edebilirsiniz. Tokalan 
pudrasmda en iyi cins havalandırıl

mış pudra ile beraber krem köpüğü 
matlflp miktarda ve fenni bir surette 
kanştmlmıştır • 

Bu pudra, cilt üzerinde ne lelte bı
rakır ne de tabaka halinde görünür. 
Yalmz bir defa pudralanmakla sekiz 
saat sabit kalarak şayanı ha}Tet ve 
sevimli bir ten yaratır. Renk; son za
manlarda icat edilen ve hiç bir vakit 
yanlışlık yapmaya imkan bırakmıyan 
bir makine ile kontrol edilmiştir. Her 
sabah 5000.000 kadın r;ı'o~alon pudra· 
sıru kullanır. 

Satılık kAğlr konak g 
Nuruosnıaniyede Şeref sokağın .fi YILMAZ RAKISI 
:~:"S:.u~~E~r:-·-·... · ....... ıı-
oda ve bilyilk bahçe. lstiyenlerinH • B 'W 1 d b 1 t B 1 

~=e.:~:::-,..:~lı'I aş agrısı s~~ı":: 45 d~r:~~~ıky;:k~ı::.· o ana-
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.musunuz ki P~dayan, artık bende 
ıabredecek hal kalmamıtbr. 

Pardayan, Şarlin kolundan tuta· 
rak: 

- Sen her ft!yİ bana bırak! ... 
Zannederaem daha evvel de söy· 
lemiştim. Bu dünyada yalnız ölü
mün çaresi yoktiır. Viyoletta. bu 
anda ha.ratta bulunuyor. Şimdi en 
brühim ıJesele budur. F austaya 
aelince, onun ölüm saçan bakıtı 
bu anda ıize dikilidir. Dikkat e
lcıiniz, onun Viyolettayı öldürme
aindeki faydayı anlıyamıyorum, 

fakat emin olun ki, sizin. onu sev· 
Üi~nize iyice kanaat getirirse, be
hi öldürmek iıtediği gibi, ıizi de 
Sldürmeğe kalkıpcaktır. Klod i
le FameL de bu yüzden ıstırap 
~ekmektedirler ..• 

Şarl hayretle: 
. - Demek bu kadmm elinde bü
)'iik bir kudret var? dedi. 

Par dayan cevap verdi: . 
- O, §İmdi Fransada, Üçüncü 

llanriden daha kuvvetli Pariste 
Gizden daha iktidarlıdır. Sen Lig 
denilen ruhani birliğin reisi ade· 
ta ruh.udur. Eğer bugün isterse, 
•İzi bulmak için Pari~ bir anda 
altüst eder. Fransayı karmakarr 
ıık ettiği gibi, Mediçiler. Borjiya
ların zehirleri onun kullandığı ıi· 
lahın yanında bir oyuncak kalır. 

Onun emTine hazır bir ordusu. bü
tün Fransayı ağ gibi saran müthiş 
bir teıkilatı vardrr. Her feyi du· 

yar, her feyi bilir. Yolunda bir en· 
gel gördü mü zehire falan tenez· 
zül etmez; hemen vurur. öldürür. 
Kullandığı ıilah da din ve adalet· 
tir. Monsenyör, kendinizi koruyu· 

nuz. Onun papasları en akla gel· 
medik rezaletleri yaparlar, onun 
hakimleri insanı yakalayınca Bas· 
tile, oradan i§kence sehpasına sü· 
rükler, hayatını, varlığını ınahvet· 
tikten sonra fırlabr, ya bir dara· 
ğacma, yahut bir odun yığmının 

üzerine atarlar. 

- imkansız ..• Bunların hepsi bi· 
rer korkunç hayal r 

- Böyle demeyin! B~r kere Pa· 
risten kovulan Üçüncü Hanriyi dü· 
tünün ••• Viyoletta için hazırlanan 
o darağacı gözünüzün önüne gel· 
sin! Daha iki saat evvel nerede 
bulunduğumuzu ve Klodla Farne
zin timdi nerede bulunduklarını 
habrlayın. 

- Bu iki taliıizin ne oldukları· 
nı biliyor musunuz? 

- Evet, bunları hep, beni ge· 
ce zindanımda ziyaret eden kim· 
ıeden öğrendim. 

- Pardayan, bu iki adamı kur
tarmak lazımdır. Biri Viyoletta· 
nın babıuı ... Öbürü, ne c;lduğunu 
pek bilmiyonun amma ... Viyo!et· 
ta ona pek fazla hürmet ediyor. 
Büyük bir sevgi ve bağlılık göste; 
riyor. Onlar şimdi neredeler? 

Pardayan eliyle Şarle bir ev gôs-

. . ~ ' . . ''.'.. . .. . . ' ~ . . . : . . \ 
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ğır olduğu için birakılan bir kat 
elbiseyi lÖSterdi. 

Pardayan: 
- Peki, ben alırım. Çünkü §U 

muhterem adamın en aziz dostla
rmdanrm ! dedi. 

Sonra öküz derisinden yapılma 
bir zırh ile üzerine de bir ırıanto 
aldı. Dükkandan çıkaraJ.. tenhaca 
bir meyhane aradılar: 

Genç Dük: 
- Şimdi oldukça eminiz. Rica 

ederimı Pardayan, zindanıma gir
diğiniz zaman bana söylemif oldu. 
ğunuz bir sözü bir daha tekrarlar 
mısınız? 

- H :!ngi sözü? 
- Zar.nederseın sağ bulunan 

Viyolettanın aşkı için demişt:niz. 
Şarl, sapsarı bir halde rlurdu Sı· 

sual Bastildenberi onun 7.İhn:ni 
tırmalıyordu. Fı.kat ancak şim<l= 
sorabilınisti. Şövalye de: 

- Evet, duyd1ığum bütün söz
lerden onun sağ bulunduğunu öğ
rendim. cevabım verdi 

Genç Dük, geniş bir nefes alclı 
· Adeta Pardayanrn e!inden tuta

rak nişanhsını:ı yanma götürebi· 
lecekmiş f ihi bir itimatla Şarl Şö
valyeye sordu: 

~ 
- Ya r..e oldu o? 
- Onun ne olduğunu sizin ba-

şınıza gelenleri bana anlattıktan 

sonra öğrenirsini:!. Fak<>ıt her şey
den evvel şunu ıvrayıın, Moröveri 
tanır mısınız? 

- Dük dö Giz, Orlea.ndan e:~ 
çerken onu Dükün yanında gör· 
müftüm. 

- Ala, eğer bu adama bh yer· 
de raslanan onu yakalamağa ça· 
1ı, ... 

- Evet, ondan nefret ettiğinizi 
bilirim. Bir hançer veya kılıç dar. 
besi yerleştirmemi istiyorsunuz 
galiba? 

Pardayan tulıaf bir gülümseme 
ile: 

- Hayır, hayır .. Onu öldürn:e~ 
yiniz Moröveri her türlü tehlike· 
den uzak görmek isterim. Böyle 
lazımdır ... Çünkü ona, ölümünden 
evvel söyleyecek bir çift sozum 
var. Yalnız onu görürseniz diri o
larak yakalayıp bana getirmeğe 

çalışın. Eğer Viyolettayı bulamaz· 
sak Mor")ver bize onun nerede ol
duğunu ~oyliyece:-<tir. Her §eyd.-n 
eV\•el M >röveri bulmağa çah~a· 
lım. dedi 

Şar1, Moröver ile Vitolctta ara• 
sındı:J ne gibi bir münasebet oli\bİ· 
leceğini düşünmeğe ba;!adı Pu· 
dayan Moröverden küçük çinge
nenirı kendi karısı olduijuna d:::=r 
duymuş .,f duğu sözleri haber ver• 
mek istememişti. 

Şarl d.?di ki: 
- Evveli\ hana Sen Polda ran• 

devu vermişken ... 
- Nasıl Sen Pol 7 
- Evet, Prens Farne.l \'e M~tr 

Klod fte birlikte bC'nİ orada bek· 

== 
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lemiyor muydunuz? l dım. Ve orada tevkif edildim. O. 
- Prens Farnez. ve Metr Klod nun için size hiç bir yerde randeo 

ha! ... Ah, ah!... vu vermeme imkan yoktu. dedi. ' 
Pardayan, Moröverin zindanda Şarl: 

iken bu iki kişiden bahsettiğini ha
tırladı. 

· Şarl tekrar: 
- Evet! Farnez, Viyolettanın 

lmbaaı Vı.'.? ıu, Viyolettayt kızı gibi 
seven esrarengiz yabancı Klod ... 
aedi. 

- Demek ben, Prens Famez ve 
Metr Klod ile birlikte sizi Sen Pol 
kilisesinde bekliyecektim ha! ... 
Size orada bir randevu vermi§ ol
duğumu söylüyordunuz? 

· - Evet, haberci olarak gönder
diğiniz Madam dö Binye böyle 
aöy!emişti. 

· O zaman Pardayan, Moröverin 
söylediklerini hatırlad[. 

F arnez ile Ki odun, F austanın 
sarayında açlıktan ve susuzluktan 
ölüme mahkum o!duklanm düşün
dü. Şarl de kendini ziyaret etmiş 
olen madam[ düşünerek, ondan 
sonra başından geçen bütün hac!i
seleri gözünün önünden geçirdi. 
Nihayet Sen Pole kadar geldi. 

Pardayan: · 
- Monsenyör, şimdi size iki ~ey 

haber vereceğim. Evvela Mon
martr manastırından 1;onra ne 
Prens Farnezi ve ne de Metr Klo
du gördüm. Grev meydanrnda siz
Clen ayrıldıktan i~i saat sonra De. 
Ylniyerde muhasara altına alın-

- Demek aldatıldrm, tuzağa 
dütürüldfun ha! diye bağırdL 

- Sonra, maskeli ve jantiyom 
kılığına girmiı olan güzel ve ıe .. 
vimli Madam, kat'iyyen dö Binye 
ismini taşımayordu. 

Şarl titriyerek: 
- Peki, ya kimdi? diye ıordu. · 
Pardayan sakin bir tavırla: 
- Fausta! cevabını verdi. 
- Fausta mı? 
- Evet, amma siz bu isim.den 

bir §ey anlamazsınız. Sabrediniz, 
yakında bu ismi ta§ıyan o kadının 
kim olduğunu ve ne gibi itler yap
tığını anlarsınız. 

- Demek o dö Binye değil? 
- Hayır, o bir Borjiya'dır. Bor· 

jiyalarm kim olduğunu bilir mi
siniz, monsenyör 1 

- Parc!ayan, ne yazık ki ailem 
arasında Lukres Borjiyadan daha 
uğursuz ve daha mel'un bir kadın 
v3.rdır ki o da Dokuzuncu Şarl ile 
Üçüncü Hanrinin anneleri olan 
Katerin dö Mediçi'dir. 

- Ev.?t, büyük Katerin denilen 
bu kadın en müthit bir cani. bir 
haindir. Şu cehennemi bir kud· 
ret taşıyan öbür kadınla da ben 
tanıştım ve yakrndan görüştüm. 

Fakat geç.en gece zindanda dost• 
larımdnn ( !) biri beni ~j:yaret c~ 
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tiği zaman duyduğum birkaç sôz, 
ona karfı beslediğim hayret ve 
takdirim bir:kaç misli arttı. Eğer 

Pre1U1esle bir daha rörüıemezaem 
rahat edemiyeceğim. 
Ş ı "'!'T ' ar: , 
- Onun hakkında neler ıöyle

'diler? Onun size nasıl bir zararı 
dokundu? dedi. 

- Nasıl bir zararı mı? ... Şimdi 
ondan bahsetmiyoruz. Eğer Kate
rini §U Borjiya ile mukayese eder· 
~ek ihtiyar kraliçe bu genç kadı
nın yamnda bir mektep talebesi 
gibi kalır. Monsfınyör, Fauıtadan 

çekininiz Gerçi onun birkaç eme
lini biliyorum. Fakat bütün bunla· 
rın fevkindeki asıl idealini anlı
yamadım. Fakat birkaç gün evvel 
büıbütün bana karanlık gelen bu 

meıeleyi bugün biraz sezer gibi o· 
luyonım. Evet, Viyolettanın Bel
goder tarafından kaçırılması, Vi· 
yolettamn Furkod iıminde dinsiz 
bir kız yerine darağacm• gönde
rilmeıi hep onun iıleridir 

Dük Dangulem boğuk bir sesle: 
- Oh, o halde bu kadının işi 

bitmittir. dedi, Pardayan yalva· 
rırnn, fU yırtıcı mahluku bulalım, 

onu kendi ellerimle boğmak iste-. 
rım ... 

- Sabretmek lizım ... Onu, um· 
duğunuzdan dl'\ha evvel ele ge~i
receğiz. Yalnız dikkat ediniz ı:zi 
ziyaret ederek düşürmü, olduğu 

tuzağa bakarak onun ne ayarda 

bir düzenbaz olduğunu anlamahaı• 
nızl 

- Eğer bu ~ğurda ölmek bile 
lazım gelıe, gene intikamımı al· 
mağa çalııacağım. 

- Oh. mesele ölümden ibaret 
olsa, bundan kolay ne olabilir? ..• 
Halbuki mesele ya9amak ve aev· 
gilinizi de yatatmaktır. · 

- Ev~t, doğru .•. 

- Bunun için de1 Moröveri ele' 
geçirmek lazımdır monsen)Ör I · 

- Oh Pardayan, gözümün önü•' 
ne serdiğiniz bunca itten hanıiıi· 
ni dütüneceğimi, bunca engelden 
hangiaiy)e uğratacağım~ ben de 
ıatırdım. Üstelik Moröverin bu 
itle ne alakası olduğunu bir türlü 
anlıyamıyorum. 

Pardayan, arkadatma merhamet 
dolu bir bakıı fırlattı ve kendi 
kendine: 

- Zavallı çocuk! Ah, eğer ni• 
tanlmın Moröverin karııı olduğu· 
nu bilsen acaba ne dersin? diye 
dütündü. -

Sonra yüksek ıeale1 
- Evet, Moröveri yakahyalım, 

diyorum. Çünkü o, Fauıtamn elin• 
de bir t'9.hrip aletidir. Onun vası· 
tasiyle birçok feyler öğrenebiliriz. 
Moröveri elde ebnekle, Fauıtayı 

en mühim bir yardımcısından mah 
rum etmif, birçok itlerini yarıda 
bırakmıj oluruz. 

- Niçin ona doğrudan doğru• 
ya hücum etmiyoruz? Görmiyor 
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O dakikaya kadar söze ka
rışmıyan Alman alimi artık ta
hammül edemiyerek, İtalyan 
profesörüne bağırdı: 

.< - Yahu, hep seni mi dinli
yeceğiz ?. Canın nasıl isterse 
öyle yap ! Biz sabaha kadar aç 
aura biliriz. 

Bu tehditkar sözler İtalyl\D 
alimini -her ne kadar kızdırdı 

ise de korkudan sesini çıkara • 
madı, fakat içinden: 

- Ah .. diyordu, ben size el
bet gösteririm! 

Aradan uzun bir müddet 
geçti. Deliklere saklanmış olan 
fareler yemek kokusunu alınca 
ve etrafta da ses sada kalma • 
ymca yavaş yavaş ortaya doğ
ru gelmeğe başladılar. 

ltalyan alimi hırsı~dan ve 
açlığa tahammülsüzlüğünden 

bir türlü uyuyamamıştı. Fare -
- ler meydana çıkınca aklına der

hal bir fikir geldi, eğer fareler 
yemeği yiyince ölmezlerse ye • 
mekler zehirli değil demekti ve 
kendisi de bu suretle açlığını 

gidermiş olacaktı. 

Yemeklerin yanma kadar 
gelen üç fare derhal tabaklara 
saldırdılar, yemeklerin bir kıs
mını bitirmişlerdi ki bu esnada 
'.Alman Alimin~ uyurken dön • 
mesile çıkar~ığı gürültü üzeri • 
ne derhal kaçtılar. 

İtalyan Alim bir müddet te
reddüt ettikten sonra yemek -
}erin zehirli olmadığına kanaat 
getirdi. 

Çünkü, Hintlilerin kullan • 
öıklan zehirlerin çok ani tesir
ler yaparak yiyenleri yıldırım -
la vurulmuş gibi öldürdüğünü 

mUteaddit tecrübelerile biliyor
ôu. 

Derhal büyük bir iştahla 

tepsinin başına geçti. Tabaklar 
oaki yemeklerin sonu geldiği 

bir sırada doktor Brun birden
bire uyanmıştı. İtalyanın ye • 
mekleri yiyip bitirmek üzere 
olduğunu görünce haykırarak 

aerhal üzerine atıldı, fakat ar-

tık iş işten geçmişti. 

Feryadı duyan diğer esirler 
de yataklarından fırladıkalrı 

zaman, İtalyan alimi, evvela 
hafüten başhyan ve gittikçe 
şidde~lenen sancılar içinde kıv· 
ranmağa başlamıştı. 

Yapacak hiç bir şey~ yoktu. 
; 

Mağarada bulunanlar iyi iken 
hiç sevmedikleri bu adama 
karşı olan kızginlıklarmı unut
muşlar, bir yardımda buluna • 
mamaktan doğan azap içinde 
birbirlerine bakıyorlardı. 

• İtalyan atim kısa bir zaman 
sonra öldil. 

Arkadaşları kendisini yer • 
den kaldırarak bir kenara koy· 
dular ve üzerini örterek sabahı 
beklemeğe başladılar. 

• * * 
Sabahleyin erkenden Hintli

ler hapishaneye geldiler. Mah • 
pusların hepsini ölü bulacakla • 
nnı 'zanneden bu herifl~r orta· 
da yalnız bir ölü bulunduğunu 
diğerlerinin ise sapa sağlam 

olduklarını görünce büyük hay
retler içinde kaldılar. 

Doktor Brun bu esnada he· 
men aklına gelen bir fikri tat
bik etmeği muvafık bularak 
derhal arkadaşlarına işaret et
ti ve içeri giren haydutlara: 

- Sizin, dedi, getirmiş ol • 
duğunuz yemekleri bizim ttaı • 
yan alimi o kadar beğenmiş ki 
bizim dalgınlığımızdan istifa • 
de ederek hepsini yemiş bitir • 
miş, fakat vücudu bu kadar 
fazla yemeğe tahammül ede • 
mediğinden damarlan çatlıya • 
rak ölmüş. Sizin o güzel ye
mekleri nizden istifade edeme • 
diğimiz gibi kıymetli bir arka· 
daşımızı da kaybetmiş olma· 
mız bizi çok müteessir etti. 

Doktor Brun, bu sözleri o 
kadar ciddi ve müteessir bir 
tavırla söylemişti ki, haydutla
rın aklına gelen bütün diğer 

düşünceler derhal kaybolmuş 

ve esirlerin, arkadaşlarının ö • 
lümüne değil de bu güzel ( !) 

Harflerle 

Yazısız resimli hikaye 
~ --· ,,... ---:::-·· ;-:-:-

1 

,,.., 

Doğramacı Mıst:ık ... ........................................ , ...................................... .. 
yemekleri kaçırdıklarına canla
n sıkıldığına hükmetmişler· 

di. 
lçlerinden: 
- Ah, diyorlardı biz size 

bir yemek daha getirelim de 
bakın bakalım bir daha böyle 
bir yemek görebilecek misi· 
niz? 

Hintlilerden biri doktor 
Brun'un söylediği bu sözler ü • 
zerine: 

- Siz dedi arkadaşınız için 
hiç Uzülmeyin onun talihi böy
leyıniş, yemeklere gelince biz 
size ondan daha alasını getiri
riz, merak etmeyin! 

Haydutlar, bu sözleri müte. 
akip mağarayi terkederek me. 
seleyi şefe haber vermek ilZ&4 
re geri döndüler. 

( Arkdsı haftaya) · 

Bu da bir 
ist:at:isti k 

Bir istatistik meraklısı, alel4 
ade bir saç kesmesi sırasında~ 
bir berberin kaç makas vurduc 
ğunu hesap etmiş. Berberine 
göre bu sayı 450 ile 1667 ara
sında değişiyormuş. 

İstatistikçi bu garip istatis • 
tiği can sıkmtısmdan yapmıg 

olsa gerek. 
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ilK el.ofa 842.nuak 
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ve ç.u<rnı.$la.r. · 

EV"in Köp~j Oo'lla. , 1--4111ii1Bı 
rı tat'lımıvordy _-,,. 
•2'&.d ırdı 

~. 

Boncuk, Pamuk ve Sarman üç minimini kardea kedidir,! 
Ve henüz Y.eni Y,ilrüm. eğe başlamışlardır. Bu fırsatla ilk defa o
larak onları bahçeY.e bıraktılar • . Tam bu Sirada evin köpeği Kar 
madiş onlara hücum etti( 

Diğer kediler korkularından hemen kaçtılar, Fakat Boncuk 
buna metelik vermedi. Kardeşlerine: 
J - Amma da korkaksınız diY,e bağırdı. Bağlı köpekten kor' 

kul ur mu hiç? 
Sonra köpeğe dilini çıkararak bir gmel alay da etti: 
- Al sana yalancı kahraman nanik! 
Böylece yavaş yav&.§ pencere1e giderken ~ Kazmad.i§iıı ipi 

sahiden kopmaz mı? 
Boncuk: . 
- Aman f pini kopardı diye lienatslnJ pencereden içeriye 

. dar attı. Bereket pencereyi tutan değneğe de çarptı. Değnek dtl· 

1 
§ilnce cam kapandı. Ve köpek dışarıda kaldı. 09 yaramaz kedi 
de böylece bir f ellketten kurtuldular. Ama bilseniz ne &dar 
korkmuşlardı, . 

Boncuk bu sırada merdivenleri tmnanmağa başladı, Pa· 
mukla Sarman sordular: 

- Nereye gidiyoruz böyle t 
-Yukarıda ne var.?. 
- Canım siz beni takip et.seniz er 
Yukarı çıktılar. Bir ayak sesi duY.1Jld~ 
- Dikkat birisi geliyor, 
- Kim olabilir acaba ı 

. -

Boncuk kardeşlerinin bu liorliusuna lüzdu.. _ __ _ 
-Kim olursa olsun! Ne korkuY,orsun~ öntbıe çıJiıp lien· 

disini ka,raılıyalmı. 

Meğer aşağıdan gelen sahipleri kilçtlli ba~ Cici ba" 
yan onları sevdiği için kilçUk kediler de mUtekabilen kendlsiııl 
severler. Cici bayan onlara sUt verdi. Bu anttı gUzelce içtikten 
sonra Boncuk: 

- SUtUmUztl içtik. Karmmm da ooyurdul[. Şlm<J.i·D6·V.P8· 
lım ! diye sordu. Pamul[ cevap ftrill' 

- Haydi serin bir 'ye· 

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


