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Yeni Tefrikam11z ı 
Biı' iftira yüzünden 
Nakleden: Meziyet ÇUrilkaulu ... Körkuyu,, romanını lezzetle okuduğunuzmulierrf 

renin bu yeni ve daha güzel romanı yakında Haberde başlıyor. 

P A Z A R Sene::>· Sayı 160~ 

Uluslar Kurumunda komediler biri birini takip ediyor: l . . ... .... "" ~ . .... ' 

Danzig ayan reisi 
EvvelA Nazi usollyle Eden'e doğru bir Httlerel 
selAmı verdi ; sonra tahkir maksadlle 

dilini çıkarıp 
salonu terketti 

. . 
. . 

' . ' . _, ; 

Cenevre, 5 (Hususi) _ Milletler Cemiyeti konseyi 
Plan.tısında Danzig hakkında hararetli mlinakaplar ol· 
U§tur. Bu münakaşalarda Danzig ayan reisi Krayzer de 
lunuyordu. Krayzer, Milletler Cemiyeti ile Danzig ara· 
. daki münasebatı deği§tirmek lizımgeldiğinden bahset· 
~ ve Reis Edene doğru yürüyerek elini kaldırmI§ ve 
ıtıer usulü selam vermiştir. 

Sonra dönmüş ve dilini çıkararak salondan çıkm.Jttır .. 
Eden, bu hareketi görmediğini ve konseyin hayaiye

ti namına bilmemek lizımgeldiğini bildlnni§tir. 

Krayzer 400 bin Alınan namına söz söylediğini hay9 
kırıyordu. (Danzig'dcki Nazi tah§idatına cZair Y.Ga ! Mci 

• B<Jy/adlµJ,ır.-) • - . ' 

Fenerbahçe 
Yirmi sekizinci yıhnı kutluluy 

Bugün Fener bahçe, 28 inci yılını 1 ister Fenerli olsun, ister başka k 
kutlulayor. Baştan başa şan, şeref, ten, resmigeçitler yapacak, koşac 
zafer ve sevgi kazanmakla geçen se- futbol oynıyacak, san llcivertli s 
nelerin 28 incisine, Türkiyenin bu en culan ve mensup oldukları klübü 
kıymetli klübü, başında, daha henilz dan alkışhyacaklar, Türk sporcu, 
kazanılmış İstanbul futbol şampiyon· nun iftihar ettiği Fenerbahçenin 
lufu tJcmJ tqıyarak giriyor. çoll yıJlannı gene böyle. daima 

Bir spor klübil için, galibiyet, eam· bir muvaffakiyetle kutlulamasmı 
piyonluk gaye olduğuna göre, her se- tiln kalblerile istfyeccklerdir. 
neki yıl döniimUne, başka bir zafer, Ne mutlu Fenerbahı:clilere! .. 
bqka bir şampiyonlukla giren Fener- • 
bahçeliler, bu gUnıerinı ne kadar bu· BUyük mUsabakam 
yUk bir sevinç içinde kutlulasalar 
yeridir. 

Fenerbahçe, senelerdenberi, klüple
rine candan bağlı idarecilerin iyi elle
rinde ve birçok kıymetli gencin sön• 
mez enerjileri sayesinde durmadan i· 

Ulu•lar Knrumu aıambleıinde x Habq imparatoru, xx Türlr Jeleeel-". lerlemek muvaffaldyetinl göstermiş-

z 1 h d 1 H b • t tir Bugün memleketin en güzel futbol .ecri tedbirler e in e ya nız a eşıs an takımına, en kıymetli tenisçilerine, 

I 
ka · b k d b d lstanbulun en güzel stadına sahip bu· re d • l Habeflstanda ltalyanların t ınaana em ar a aı. em e 

Y Ver 1 lunan da Fenerbahçedir ki, san laci· 
vazlyeU hadim. idiler .. ,, vertliler bununla ne kadar övUnseler 

C~cvre, (H"susi) _ Milletlerj lngiltereye dön~n Adiaababa- .;; .. ::.-:.;;;.;:; •• ;;. ... ;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;:_:;;;_;;;._;;l;;I yeridir. 

d:ltıi.yeti:ıde zecri tedb~rlerin ka!• daki İngiliz. elçisi Sir Sidney D4 r ita 1yan1 ar Bugün, temiz tribUnlU, yeşil sahalı 
ile ıln.ıaar,1a (1) e kartı (49) reyle ton gazetecılere fU beyanat!& bu- t ! Fener stadını dolduracak binlerce kişi, No. 25 
kara:- Verilmittir. Zecri tedbirle'!'in lunmuttur: ıooo harp ayyaresl ı B a h . . de 
r~dırılnıasıaleyhinetekreyive- ''~a~am~ng~yriıiyu!mahiy~· da~a yaptırıyormuşı ug n şe rımız 

de Habqiıtandı. te ıoyhyeyım kı, Habetııtamn ıt- Ünited Pres muhabirinin f v 1 d 
tt•ba,ıatıamn lallkraz teklHI gali hakkındaki bütün tefeı:rüat ! Londrada~ bildirdiğine göre, 1 1 r 1 rn 

C red olundu bir coğrafya meselesidir Hakıkat· Cenevre hadiseleri hakkında 

e ~ne-'lre, (Hususi) - Milletler te ltalyanlar memleketin iki dar ıimdiye kadar hiç bir söz söyle· Çarpmasından bı·r adam o·· ıd • 
a :•Yeti esamblesınin toplantı- terit haliudeki bavalisini ellerinde miyen İtalya, bugün 1000 harp 

1;~. 11 .Habeıistanın 10 milyon in- bulunduruyorlar ve hakiki mana- tayyaresi daha yaparak askeri Bu sabah kopan ini fırtına Ali·) ğmda 12 numarada oturan Şem 
lif,1~n.:sı istikraz~ dair olan tek• da iıg~l etmitl~r~ir. d~nemez. hazırlıklarını artırmağa karar bey köyünde bir facia doğurmuı tin vücudunun muhte!if yerle:-
• • 6 zanın reddı ve 25 aı;anın Dogruıu fecı hır ııtır: 3.000 se- vermittir. Bu kararın bö 1 b' ve düıen bir yıldırım bir adamı öl• den ve Ayvanllaray, Toplu de ıstınkitf .1 1 •11 • bö y e ır 

4 
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e akim ka mııtır · . . nedir mevcut ola~. b~~ ~· .. etı~ y- zamanda verilmi~ olması her lı.• • dürmüt, üç kitiyi de ağır surette 26 numarada oturan 55 yatların 
( u~"let leyhte rey vermııtır. le sırtüstii yere duıtuğunu rormek rafta büyük bir alika ile karır I yaraiamııtır. Kemal de kolunlan _ alanmıt 

l 
"•Itır Kurumuna dair diğer yürek parçalıyordu. lanmııtır. ı Al'b k.. .. h 1 

)'Q.zr ar 4 ·· ··d H L 1 b Ik' 'd" l r Fa- 1 ey oyune em pazar arım Yaralılar Cerrahpafa hastahane uncu e) auet er e ı gerı ır e • • ...... - ........ --.................... . k h d 1 k k 
----- ...... _. ıeçırme · em e av anma ma · ne kaldırılmıtlar ve müddeiumu 

B O gw a z 1 ar k o n f e r an s 1 ::::~~es~~:ona~~~~~ ~=:~k:~~; vaka yerine giderek ölü ve ka 
etrafında tahkikata batlamı!tır. 

Havuzbqı mevkiinde Kavak ağa-
cı dibinde yemek yerlerk~n birden• ( ()()) ( 1 ()()) 

Yarın Yenı•den toplanıyor bire fırtına kopmuı ve bir yıldr Bir kadını seller al 
nm sığındıkları ağaca iıabet et· Bugünkü fırtına yüzünden Kası 
mittir. paşada da bir vaka olmuştur. Kas 

B •• •• k İ 1 t h ft ya 1 Bunun neticesinde Balat, Atik paşa caddesini tamamile kaplayan 
UYU 0P an inin 8 aya Pi ması Ve Mustafa pafa mahallesinde Lonca ıar yüzünden bir taraftan öbür tar 

rnukavelenin on güne kadar imzası muhtemel 1 .~~:~·~!;.n:t;~d~r.!9 i:::rı:t~~ !:~:ı~~=ş~:::~adb~;:~:ı:e s:t 

ltalya gelmese dahi Boğazlar mukavelesinin imza edlleceğlnl iiliden derhal ölmüftÜr. Aynı ma- lenerek denir.e çıkmıştır. Kayıkçıl 
Yazan lnglllz gazeteleri Lokarno mUzakerelerlnde de aynı hallede oturan 32 yaılarında Stra- baygın bir halde bulunan kadını 

to, Ye Çal'f&mba Kitip Muslihid. hakkak bir ölümden kurtarmışlar 
surette hareket edileceğini bildiriyor .CY auı 4 ünı:iUle) din mahalle1inde-Sannqık IOka· kadm hastane>:e kaldınlmı§tır . .cı 
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Aile babaları sıkısık vaziyete duştu 

Talebe kampları 
ateş pahasına 

Ha!,buki bunlar, sın•f geçmek 
iç·n mecburidir 

Mn~rif acil tedbir olmalıdır ! 
Bir kı:-.!lı yarrn askeri kampa çı

kacak ol~ lic:.:! talebelerinden ht.L
susi li~derle .:ızlu~ ve yabancı lise
lerinde okuyanların karşılaştıkları 
vaziyet bazı şikayetlere yol açmış
tır. Çocuk babalarının yaptıkları 
şikayetlerden de öğrendiğimize 

göre mesele §udur: 
Maarif vekaleti, lise sınıflarında 

bulunan talebenin her sene askeri 
kampa çıkması mecburiyetini koy
muş, sınıf geçmeği bu kamplara 

a!acakları ücret Maarifçe te&ıbit 
edilmiş değildir. Bunları mektep 
idareleri tayin ediyor. Maarifçe bir 
talebe için bir günde yapılacak 

masraf bu istenilen miktarın gün· 

lük vasatisinden çok afağıdadır. 
Anlaşılan mektep idareleri •bundan 
fazla istemekle talebemn istirahat 
esbabını daha fazla temin gayesi. 
ni istihdaf ediyorlar. 
Bunıunla !beraber bize bir şikayet 

yapılırsa llittabi vaziyeti tetkik 
ederiz.,, 

HABER - ~am Postası 

Bir kadın Sovyet 
doktoril tarahndan 

Veba 
Aşısı buiundu 

Moskovadan bildirildiğine gc• 
re, yukarı Kafka5ya veba mür.a· 
dele istasyonu baş asistanı Doktor 
Pokra.v:;kaya adında bir kadın be~ 
yıl süren mütemadi çalışmaların
dan sonra vebaya k11rşı bir aşı keş· 
fetmeğe muvaffak c.lmuştur 

Hayvanlar üzerinde yaptığı rnt;• 

vaffakiy~tli tecrübelerden sonnı 
Doktor Pokravskay~ kendisine ve 
istasyon direktörü Dr. Erlihe evve· 
la bu aşıdan tatbik etmiş Sonra 
her ikisi öldürücü miktarda veba 
mikrobu almışlardır. 

Bu cesurane tecrübe tam bir 
muvaff akiyetle neticelenmiş. iki
sine de bir §ey olmadığından 8.§r 
nm mükemmelliği anlaşılmıştır. 

·--.~ --- -------- --
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Trakya bölgesine dağıtt1an fenni arı kovanları 

Tekirdağ muhabirimiz yazıy<Yt: l 
·iştirake bağlı tutmuştur. Kampı:ı 
iştirak etmiyenJ lir.e ~~le besi sınıfı 
geçmemiş aayılacal 

Moskova sıhhat komiserliği her 
Bizim kanaatimizce Maarif mü- iki doktoru muvaffakiyetlerind~n 

dürlüğü vaziyeti tetkik için şikayet 

Marmaranın pırıltılı kıyılarında gü• 
zel ve ılık yaz günleri yaşayan Tekir-ı 
dağlıların yegane gezinti mahalli 
parktır. Akşamlan ve geceleri Tekir
dağında insan selinin ibresi daima 
parkı göstermektedir. Denize karşı ha· 
vadar bir yerde bulunan park, halkın 
temiz hava almak ve belediye tarafın
dan buraya konan radyo dünya mUzik 
lerini dinlemek ihtiyacını temin etmek 

tedir. Tekirdağında başkaca 
mahalli olmadığından bütün 
lar istirahat zamanlarını par 
li ve yeşil muhitinde geçirmek 

Yollarda taallyat On ıbeı gün devam etmesi mu
karrer olan bu kamplara gire<;ek 
talebeden resmi liselerin talebesi 
olanların iaıeaini ve her türlü le
vazmıını hükfunet temin etmekte
dir. Hususi liselerle yabancı ve az. 
Irk liselerinin talebesine ise hükU
met yalnız kamp el,biıelerini ve bu. 
na mümasil eıyayı vermekte, ia~e 
işini mekteplere bırakmaktadır. 

dolayı tebrik etmiştir. 
yapılmasını beklememelidir. Çün- ---------------

İnşaat mevsiminin başlamas 
ne ilimizin Tekirdağ - Muratlı, 

dağ • Hayrebolu, Tekirdağ • M 
Tekirdağ • Barbaros ve Saray • 
köy yollarındaki inşaat ve tam• 
aliyetine devanı edilmektedir. 

işte tikayetlerin çıkmasına se
bep, emrin bu noktasını yukarıda 
saydığmuz mektep idarelerinden 
bazdarımn tatbik tarzlarıdır. Bu 
mektep idarelerinden bazıları, 

kamp mecburiyetini bir kazanç ve
silesi saydıkları şüphesini uyandı
racak ıekilde, talebe velilerinden 
para istemekte ve almaktadırlar. 
Mekteplerin kamp dolayısile tale
, e için harcıyacakları parayı tale
be velilerinden almalarını tabii 
görmek mümkün olmakla bera
be;· istenilen paranın miktarı böy
le bir talebi haklı gösterecek dere
cede değildir. 

On be§ günlük kamp için talebe 

kü birçok talebe veliıi: 
- Hükiimet talebenin kampa 

çıkmaıım mecburi kılmıştır. Filan 
tarihte !kampa çıkılacaktır. unun 
için on be§ lira vereceksiniz. Çocu. 
ğunuz kampa iştirak etmezse ımı
fı geçmemi§ sayılacaktır. 

şeklinde bir tebliğle kal'fılaftığı 
vakit, be!ki de bilhassa müphem 
yazılmış olan, bu tebliğdeki · (on 
beş lira) kaydının da hükiimetin 
de emri mudbince buluduğunu 
zannedecek ve bu parayı ödemek 
güç.ce de olsa aklına herhangi !bir 
şüphe veya itiraz gelemiyecektir. 
Bu itibarla Maarif müdürlüğüne 
müracaatla şikayette de bulunmı
yacaktır. 

Bu vaziyette Maarif müdürlüği\. 
nün şikayetleı-i beklemeden mese
leyi tetkik edip vaziyeti talebe ve
lilerine ilan etmesi, istenilen para 
çoksa bunu muvafık hadde indir
mesi, muvafıksa bunu ·bildirmesi 
lazımdır. 

velilerinden istenilen para ek.seri- --:G:;::;:;-:ü-:-m--r-=-=u=-=k:--:-le_r_d __ e __ y_e_n_I_ 
yelle on ıbet liradır. Bazı mektep- bi 
}er ise bunu yirmi liraJ.a kadar ÇI· r yolsuzluk 

İstanbul gümrüklerinde mühim bir 
karmıılardır. J ı 

yolsuzluk vakası meydana çıkarılmı§"' 
Halbuki Maarifçetesl>it ediIÜı~ş tır. 

rakamlara nazaran bir talebe için öğrenildiğine göre, memleketimize 
bir günde aarf edilecek para 43 ku. büyük miktarda petrol ithal eden bir 
ruştur. Bu Leıaba göre ihususi mek. kumpanya gümrüklerden geçirdiği pet 
tep idarelerinin talebe velilerinden role, motorin namını vermekte ve bu 
istiyecekleri para en çok yedi bu- suretle gümrük resminden istifade e-

derek hazineyi zarara sokmaktadır. 
çuk lirayı geçmemek lazım gelir- Gümrükler başmüdürlüğü yapılan 

Yeni Bulgar 
kabinesinin 

hususiyetleri 
Bıılgar kabinesinin istifa ettiğini 

dünki.ı ttüs1ıamtzda haber verm~tik. 

Bugiln, mütemmim malumat veriyo., 
ruz: 

- Edirne yolunun beton asfalt 
H iti er yapılması da sıkı bir tutumda 

E k• mektedir. 
S 1 Fenni kovanlar 

Tekirdağ iline bağlı bUtUn il siyasetinde mun ve köylere fenni ve örne 
Sofya., 4 - Başvekil Köseivanof f iliği 1 I t kovanları dağıtılmıştır. Bu ve · 

dUn istif& etmiş ve kralın tasvibile srar e o an 8 an vanlardan köylUlerimlz liyikile 
yeni kabineyi gene kendisi te3kil et- bir nutuk sUyledl de edebntr1erse Trakya bötg 
miştir. Alman Cumurbaıkaru Hitlerin, bal lstihsalitı çoğalacaktır. 

Yeni kabinede başvekil ve hariciye, dün verdiği nutkunun tafıilitı gel- ~aa kllyUne •u 
harbiye, maliye, ticaret nezaretleri mİ§tİr. ttimizin Saray ilçesine bağlı 
değişmemiş, sadece dahiliye, maarif, köy kaınununun sulan ihtiyaç 
adliye, ziraat ve şimendifer nezaretle- Hitler demİflİr ki: az olduğu için halk eskidenberi 
rine yeni şahsiyetler getirilmiştir. ''İnsanlar vardır ki kendi kor kmtısı çekmekteydi. Çerkesköy 

Yeni kabinenin vasfı mümeyyizi si"' kaklıklarmdan, kendi gölgeleri ar ba suyunu arttırmak için ilAvesi 
yut tegekldUlere istinat etmesidir. kasınd• aakla.nırl~. ~ oJtl~•D nlllea dik memba aııwnun m 
Başvekille harbiye vekili bitaraftırlar. eği iz. iz kendi mukaclderabnı de- yapılması 18.zmıgelen toprak 
Dahiliye, maarif, adliye, şimendifer yalnız kendi idare eden bir milie- yatma başlanmıştır. Çerkeskö 
vekilleri Ça.nkof, ticaret, ziraat nazır" tiz. O halde ortaya ahlan bir me- bulunan mühendisler bu su ile 
lan Li.pçef, maliye, ve nafıa nazırları seleyi açık konutmak isteriz. Bir olmuşlardır. 
da Zveno grupuna mensupturlar. Buna mesele ki, anl8.§ılmazsa veya anla· Kuşbahçede geçen sene bul 
-~ .. n kabineye çiftçilerden, demok· henilz ana boruya ı'laAve edilml 
.1.aeuıoc mak istemezlerse niçin meydana 
ratlardan ve liberallerden hiç kimse a• riben 350 metre mesafede ıneb 
Immamıştır. koyarlar. Bunlar işte bu sebepler ayni nefaset ve lezzette 'bir su 

Bunun neticesi olarak Sofyada bazı den dolayı küçük ve neticesiz itler muş ve membaı temizlettk11ere 
lıoşnutsuzluklar kendini göstermi§tir. halinde kalıyor. dana çıkanlmıştır. 

Yeni kabine bir beyanname neşrede• Biz kendilerini münakaşalara Suyun basınıa gidilerek su ölç 
relC Bulgaristanın dış politikasında kaptıranfardan ve gazete münaka· ve biı' gaz tenekesinin bir da 

hiçbir değişiklik yapılmayacağını ve şalarma cevap vermekle uğraıan· dolduğu ve bu hesaba nazaran 
teşrinievvel ayında yeni intihabat ya- lardan değiliz. Biz, kendisini aı· atta 25 ton su temin edileceği 
Pılarak Sobranya (Bulgar meclisi) nin müştilr. Bu sudan istifade edilnı 

kerce idare edenlerden ve kuvve· 
'-Çılacağını bildirmiştir. releri başarılmak üzeredir. 

tini &skerlik kudretinden. alanlaı • -------------:: 
Kral kabineyi kabul etli danız. Cebelltarık takl 

Sofya 4 (A.A.) - Kral saat 16 da 
Bütüu iddialara ve suallere ce· lng·ıı·ız yeni kabine azasını kabul etmiş ve 

müteakiben kraım başkanlığında ba• vap benden değil, milletimden :ılı· 
kanlar toplantısı yapılmıştır. nabilir. Benim cevabım onun, o- donanma Si 

Kral bazı tavsiyelerde ve yeni ka• nun cevabı benimdir. 
binenin müstakbel faaliyeti hakkında o ha!de kim sual soracak, ve azaltllacakmı 
temennilerde bulunmuştur. 

eli. Kaldı ki husust liselerin askeri ihbar üzerine tahkikata ba~lamrş ve 
kamplarını nihari yapmaları ihti- kumpanyanın malları muhafaza altı
mali de vardır. Bu takdirde - eğer na alınarak petrollerden alman nümu• 
muhakkak lazımsa • alınacak pa- neler gümrük kimyahanesine gönderil 
ranm çok daha az olması icap eder m.iştir. Kimyahanenin vereceği rapor, 

çok şayanı dikkat safhaların meydana ---------------
di. çıkmasına sebebiyet verecektir. Çünkü 

kimden cevap alacaklardır. 

F ada Bu buna cevap verec~k kadar 
Cebelitarıktan Niyuz 

zetesine bildiriliyor: . .,. . 
Matbaamıza müracaat eden la· 

lcbe velileri şikayetlerim şu yolda 
anlatıyorlar: 

"- Böyle bir para ödemek mec 
buriyetini yeni öğrendik. Birden 
on beş lirayı vermemize imkan yok 
tur. imkan olsa bile paranın mik
tarı bize çok göründü. Bu milrtar 

evvelce ayni petrollerden alman nü· 
muneler için verilen raporda bunların 
motorin olduğu zikredilmekteydi. 

Hazinenin bu yüzden uğradığı zara· 
rm çok büyük olduğu tahmin edilmek• 
tedir. :Motorinle gazın gümrük resim• 
leri arasındaki fark 11 kuruştur. 

Çok sıkı yapılan tahkikatın daha 
bir hafta kadar devam edeceği tahmin 
edilmektedir. 

acaba Maarif idaresince mi tesb1t ---.,,.------=M-=---='h ___ t=----
edilmiştir? Eğer öyle ise bunun jyj. Albay e me 
ce hesap edilmi~ olacağını tahmin Ağustos 
ettiğimiz için itiraz etmiyoruz. Fa- Dün, bir sabah gazetesinde, 
kat Maarifçe tesbit edilmemiş de Harbiye mektebi müdürü Albay 
hususi mekteplerin ihtiyarına hıra- Mehmet Ağustos'un öldüğünü o· 
kılını§ ise bunun resmi daire tara- kumuf ve bu haberi teeasürle ıü
f ından koDiroliinü istiyoruz.,, tunlarımıza geçirmiştik Bugün 

aldığımız bir haberle meselede bir 
yanlıılık olduğunu ve vefat ed€• 
nin, Alb~yın refikası olduğunu öğ· 
rendik. 

* 
GörUlüyor ki tikayetler gayet 

makul bit dille yapılmaktadır. B\z 
Maarif müdürlüğile de temas et
tik. Oradan akbğımız cevap tu Jol
dadırı 

- Hwı;M ır--~.rle ,.a~DC1 ~ 
azlık liaelerinin kam!> d~le ı 

Kıymetli mektep müdüründen, 
bu y:ınJrfl.ıktan dolay:r özü: diler I 
ve ailesi~in vef;;.t-ınd&n dnkyı be·, 
yam ta2iyet eyleriz. , .,. 

rans kuvvetli ve hazır değil miyiz? Burada söylendiğine göre, Mi 
cemiyetinin bugünkü toplantıl 
hemen sonra, Cebelüttarıktaki 
donanması epey azaltılacaktır. 

Yeni• kanunlar (Hazırız sesleri) 
Biz cevabımızı çoktan verdık. 

Bulday ofisi Laki~~ 8 n\",.. ak istiyen vı>k 1 ·• 

Paris 4 (A.A.) - Mcbusan meclisi, ~------,-..------""! 
milli bir buğday ofisi ihdas eden ka· 1 Donanmanın esas kısmı, tenıill 

de Londraya hareket edecek ve 
iki kruvazör ile bir muhrip filO 
bırakılacaktır. 

nunu 215 reye karşı 457 reyle kabul 
etmiştir. Bu ofis fiyatların istikrarını 
temin maksadile buğday satışları in· 
hisarına malik olacaktır. Bu mesele 
akabinde meclisin taahhüt etmiş oldu
ğu celse, parlamento tarihinin en uzun j 
celselerinden olmuştur. Filhakika mec· 
lis hemen hemen fasılasız olarak 26 
saat çitima halinde kalmıştır. 

Ba~ı bakanllk ve 
musıe,arllklarm ilgası 1 

Paris 4 (A.A.) - Hükumet bazı 
1 

bakanlıklar ve müsteşarlıkların ilga· 
1 

sınI Başbakanlık teşkilatının kuvvet
lendirilmesini kanuni şekle koyan ka• 
nun layihasını meclise vermiştir. 

Uyia, 2,010,278 frank masrafı der
piş etmekte ise de bilhassa gizli tahsi
satların Imld1rılma~ı s::ıycsintlc 

2.512.~33 frank tas;:ırru: ~w~ 'n cd ·:· 
mek~edir. 

Almanlar 
Danzlg'i de ilhak 
edecekler mi 'l 

Dam.ig, 4 (AA.) - · İyi ma 
lumat :\lmakta olan m:bhafil nıe 
zun bulunan bütün Nazi hücum 
krt'alarının Danzig'e çağırılrr.ı~ 
olduklarım bey.An etmektedir 

Danzig ayan meclisi reisi M. 

Bununla beraber, Cebelitar11' 
dafaasınm yakın bir istikbalde ıll 
surette takviye edilmesi muhteJ11 

44 saathk iş baft 
Brüksel, 4 (A.A.) - Aysıı 

lisi 44 saatlik haftaya ve U 
tatil gün P-rine ait olup e~·vel' 
busan meclisi tarafmdnr. kııb 
dilmiş o1'ln kanunları kabul e 

Greisser, Danzig'in şimdiki vı.• 

ziyeti hakkında Alman hükume· 
ti erkanı ve parti liderleri ile 

l 
l 

1 
tir. 

g0örüşmek üzere Berine ge m:ş · 

h~ Franseda 
D:r:zig: ~ (A..A.: - Danz~r I . 

meclı~, reısı M. Greıss.er. Cenev· ı bütün Fransada grevcilerın 11' 
··- '"' ha.rc'tct etmiştir. . . ı rı 120 bin 322 kiıiye baliğ 

...... ·l maktadır. -
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•• •• •• 
~Hı: -- __ ,_, ~ 

B'dgünlklUı 
vaomuırlaır 
~lrmnncn asarı 

ihıcien bugüne hazırla.nmıttık: 
İıniz Glilataıaray - Fener ma• 

rid~eği~; kimimi~, deni:ı ke· 

nda vücudumuzu g üneıe ve 
1

'.J auya teıhir edeceğiz kimi· 

Sipahi ocağına· kimimiz de 
'lir ' ' 1 

öyden tayyarelere binerek 

n~ı üzerinde §Öyle bir lime· 
Çevınneğe ... 

Gece memnunduk G"k ·· ... ... o yur.u 

•!ılda~an daim: 11rıtkan surat· 

~leh mehtaba kartı gülümsiyor 
ayaUer kuruyorduk .. 

Biıhaasa t ·ı ayyare ı e §U pırıl pr 

~hıaları dolaımak fikri ne hof 
IYcrdu c·· 1 • • • le: . oz erımı:zı aya dald;· 

;___.~im bilir •.. • dedik · belki de 

lrun ona da gitn1ek kabil ota· 

... Hd atta ihtimal bizim yaıadı· 
12 evirlerde ... 

Bina ve arazi 
vergileri 
Devir işi ay 

nihayetinde bitiyor 
Haziranda Belediyeye devrine başla" 

nan bina ve arazi vergilerinin devri işi 
bu ay nihayetinde bitecektir. Daha ev
,·el devir işinin üç ay devam edeceği 

tahmin edilmekteydi. Devır dolayısile 

bina ve arazi '\'ergilerinin tahsilrttıle 

uğraşacak olan ve evvelce maliyeye aıt 
bulunan Belediye teşkilatı henüz tnhsi· 
lata başlayamamıştır. 

Diğer taraftan en-elce maliyenin 
bina ve arazi kısımlarında çalıştıkları 

halde şimdi maliyenin diğer kısımla" 
rında vazife almış olan memurlar da 

devir ve tasfiye işile meşgul oldukla
rından o kısımların işleri de aksamış

tır. Maamafih ağustos başından itiba" 
ren Belediyenin kurduğu yeni teşki!8t 

normal şekilde işe başlayacak ve o va
kit tahsilat yapılabilecektir. Şimdilik 

yalnız vergisini şubelere bizzat getiren 
lerin parası kabul edilmektedir. • e Yatadığınıız devrin büyükte· 

ı ... ydık... Böylece k d' : . 
Vri d en ım.zı Şirketi Hayrlyenln 

ıaa ete,, ulattırdığımız i· • 

.. 'Y.~an Yarını j!ihlarından bi· yeni tarifesi 
ustun ıayıyordul< galiba Şirketi Hayriyenin yaz tarifesinin 
&i .. 
.. r ~n Uluslar Kurumundaki tatbikine bu sabah başlanmıştır. Yeni 

~r; '. ıyasi berbatlıkları unutmu, tarifede Boğazın her iki sahilindeki 
d k tanınmış tenezzüh mahalleri iskeleleri· 

Y ı ... Aklımız yalnız tek .. ı'k e 1 -• ne ve o iskelelerden köprüye 45-50 
mmü ata saplanıp kalmıttı . dakika fasıla ile doğru postalar konul· 

inhisarlar 

Memur 
alacak 
Bunlar ziraat 

mektepleri mezunun 
olacak 

lnhısarlar Umum Mtidiırlüğünün 
mlılhakatta biı· çok ziraat ve tahrir 
kontrol memurlukları münhaldir. Bu 
münhallerin adedi yüzlercedir. Şimdi· 

ye kadar lftalettayın kimselerin alındı
ğı bu vazifeler için umum müdürlük 

bundan sonra orta ziraat mektebi me
zunlarının alınmasına karar vermiştir. 
Bu kararın derhal tatbikine geçilmiş· 
tir. Ziraat ve tahrir kontrol memuru 
olmak istiycnlcr 1nhisarlar idaresi ta· 
rafından hır ay müddetle staja tabi tu" 
tulduktan sonra 50 lira ücretle bu va· 
zifclerc tayin edileceklerdir. Seyahat· 
lcrde ayrıca yol paraları verilecektir. 

Yeni mahsul zamanı geldiğinden ve 
Ege mıntakasında mahsuliin idrakine 

bile başlanmış olduğundan ziraat ve 
kontrol memuru olan bu orta ziraat 
mektebi mezunlarının bir hafta zarfın•, 
da doğruca İnhisarlar Umum mUdür·ı 
JUğüne müracaatları icap etmektedir. 

Bir ay sonraki 
festi vol lerde ... 

Bir ay sonra yapılacak festival şen• 
likleri için hazırlıklar devam etmekte• 
d i r. Programa yapılan yeni ilaveye 

göre 4 ve 6 ağustos tarihlerinde yağlı 
pehlivan güreşleri de yapılacaktır. 

Havaların 
mahsule tesiri 
Hakkında bUtiln 

memleketten gelen 
malt\mat 

Türkofis başkanlığı son zamanlarda 
ittiratsızgiden havaların mahsul üzerin 
deki tesiri ve son haftanın vaziyeti 
hakkında bütün mıntakalardan malfı
mat almıştır. Gelen bu malumata göre 
İstanbul ve Trakya mıntakasında son 
hafta içinde hava \'azıyeti düzelmiştir. 
Muhtelif maddeler rekolteleri hiç bir 
göze batar arızaya uğramadan mü· 
sait bir neş\·iinema takip etmektedir. 

Ege mıntukasında yetişen bilümum 
mahsuı:ttın rekolte vaziyetlerinin nor· 
mal ve hatta bazılarının normalin Us· 
tünde olduğu yazılmaktadır. Ha\'a va· 
z!yeti müsait gitmektedir. Karadeniz 
mıntakasında son hafta içinde havalar 
kısmen açık geçmiş ve iki defa çok 
devam etmiycn kuvvetli yağmurlar 
yağmıştır. Bu yılki hava vaziyetinin 
tütünler için çok müsait gittiği kayde
dilmekte \'C yalnız son yağmurlar yü
zUnden fındık mahsulünün idrakinin 
evvelki senelere nazaran iki hafta ka· 
dar gecikeceği bildirilmektedir. 

Kars Türkofis şubesi havaların ga
yet müsait gitmekte olduğunu ve u· 
mumiyet itibarile mıntakada yetişen 

mahsullerin geçen yıllara nazaran çok 
daha fazla olacağını bildirmekt~ir. 
--------------~---KCÇCK 

HABERLER 

~alıafh~ 
?U~? 

....., ....... -. ................ " .......... ~· ............... -· ----
anır eB<sn0<onk 

Akşam gazetesinde Akşamcı ku ilk 
sanatlarla uğraşan Türk işçilerınin 
hiç denecek kadar az olmasından şıka" 
yet ederek diyor ki: 

"Bıtnıt ancak yapı i§lcrilc meşgul o
lanlar görcbilıyorlar. Bugiiıı çini do • 

§eyen kaç Turk ıar1 Bir banyo en8'9 
talasyoııu yapacak kat; Türk görılr· 
sioıuz1 Duvarcı, Stvac1, duvara sım'i 
t~ şekli 1 erecek y01ıtmacı ı•c saire gi. 
bı ne kadar ıt~ta çağırırsam .. kahir bir 
ekseriyet Tıirkıüı gayri. 

B z'm Turk çocukları go::lermi 1 ep • 
üniversiteye ?. i çcvirnıışlcr, tıok:ta b~ 
ka i§lerlc mi kaııaat c.diyorlar1 Bımun 
ikisinin ortası yol• mıulurt,, 

Alq~amcınrn bilhassa yapı işlerinde 
bu noksanlıkları görmesine bakılırsa 
bir apartıman ynptırmakta olduğu an• 
laşıhyor. Haydi hayırlısı. 

~ 

Mcdeırın 
lYı n nveırsDite 

Tanda Fıkret Adil şoyle diyor: 
"Birkaç gimdtlr, föıivcrsıtcdcki do. 

çcntlcriıı de Avrupadan gctirilmesrnc 
dair bir şayia dolaşıp duruyor. Birço'IÖ 
ldmsclcr, bıtna itiraz ediyorkır. Bence 
bu itiraz haTm::dır. A vrttpadan proje" 

sör getirdik, doçent tc gctirmeliy~ 

Pakat uu 7wdarla Taılmak, b<ı§lanm14 
bir inkılabı yarula bırakmak demek o
lur. Doçent getirdikten sonra, A 1'Tlt,. 

padmı, talcbo ve bıt meyanda bir dB 
rektör getirtmek 1ti-"'tmdır. lre nm1 ~ 

kak yapılmalıdır. Böylece, tam A t.,.u.
pai bir flnivcrsiteıJe saJıip oluru:.11 

Doğru söze ne denir? 
G~çen medeniyetlerin bizimki· muı;tur. Ancak bu postalar pazar gün· 
f Alk noktaları olduivwu Ye 

0 
lerine mahsustur, diğer günler de asıl 

thur nıalrinelerimize rağmen Boğa&içi halkı gene eski şekilde yolcu· 
. Juk edece-ıtlerdir. 

Bundan başka 9 ağustos pazar günü 
Boğazı yüzerek geçme müsabakası da 
yapılacaktır. Çorumdan da milli bir 
raks olan Horunu oynayacak altı kişi· 

• AtatUrkUn Beyoğlu halkevinc he- ~ 

ın maddiyatımızın onlara te· ::-:-------------
k edip etmediğinin münazi· Kollar köyünde geçen 

diye ettikleri imzah fotoğraflan dün TCIP ycDuna gıntta 
merasimle yerine asılmıştır. 

G.. rilk h f k·ı. t Son Postada da Erme! Talu (Eı cü-
fih olduğunu unutmuştuk.. hidlsenln esası 
Yirmi,Jci asırlıhk gururiyle yt• 

tik bir heyet gelecektir. 
um mu a aza teş ı a mm 

ment Ekrem) bir Yahudi gazetecinin 
ı:;i\'il memurları tarafından i§letilen 

Milletler cemiyeti asamblesındc> kendi 
büyük deniz motörleri de askcrilcştiril larımıza yattık. Rüyalarımızda ..Geçen gün lzmitin Kollar köyünde 

'k köylülerle jandarmalar ara•ında geçen 
1 

kanatlarla oleniplerirı üıt!in· bfr btldiseden bahsetmiştik. Aldığımız 

Balkan devletlerile Macaristan hr 
rism olıaleri dJi'ektörleri, festivaller 
esnasında şehrimizin misafirleri ol • 

miştir. KUçUk motörler şimdiHk gene kendini öldürmesıni tenkit eaerck bu • 
sivil memurlar tarafından idare edi• nun faydasızlığını şu şeki1de anıatr 

geçtik... mütemmim malumata göre meselenin mak üzere davet edilmi§lerdir. lecektir. 

e İft b .. b esası ıudur: ---------------
h . e, ugun se ahleyin hava· 

a\· · Kocaeli mahkemesi bir dava Uzeri-

"'Maliye vekili Fuat ve maliye müs
teşarı Faik dün tayyare ile şehrimize 

'Uı görüyorsunuz. Şu ıahr· ne tedbiri ihtiyati kararı alarak kö)'-
Yazd ıg.._ d "k .. 1 .. -~ sıra a go gur U}'t.>r, den geçen derenin suyunu civardaki 
~ur L-J' . .. 
k ' ·~ ımıze aglıyor ... Co1uk Çeltik tarlalanna vermek istemiştir .. 

da beraber... - Halbuki daha evvel Sıhhat Bakanlığı 
, Anılln yarabbi... Nedir bu namına Kocaeli valisi bu suyun tarıa· 
· · · • diye yağmurıuzluk duasr Jara verilmemesini emretmiştir. Köy
Çık~akl den geçen derenin mecrasını çevirtmek 

ar neredeyse ... · B.ni 
en istiyen icra memuruna bu emir bildiri! sonra, aktama dog"nı ha· 

'sıl•· A miş. köylü itiraz etmiştir. 

8
. -... man A11ah.rn. , 1 

Bu itirazın sebebi dere çeltik tarla·ı 
tr loınar bulut b'I k'' ·· ··k ' -h . u ı e uçucu l"rına akıtrldıgw ı takdirde sivrisinekler 1

1 

T'<I rı .. · 
11 ,,.. n uzennden bir perde ko- yüzüncıeıı h.ııstahk basgöstermesi teh-

i t;rle sıyınnaktan acizken ker:• likesidir. Nitekim gcı.'l..-n ıııqııeye kadar i 
ev aynasında gören teknik bu köye ve lzmite yakın olan çeltıK 1 

ı ... Ma • tarlalarından gelen sivrisinekler civa· 
i 1~ nevıyab maddiyata feJa 
ftı:en nı dd' . ra hastalık yaymışlar, birçok kimse 

icf d a ıyatta bıJe komik bu yu .. zden ölmU..+U. vöylüler bu nok· 
~ evre! !i'~ ~,. 

taları izaha çalıımışlardır. Devlet o· 
toritesine k:ıl'§ı gelmek gibi bir vazi· 
yetleri yoktur. 

(Yl-NO) 

•• , .. ~ngllf zler 

l'A7.AH 
TEMMUZ - 1936 

IJl<'l'.ı: 1 S')t'I • R<'bhllahır: 

Oü11•t1nDoo~o 
ı.sı 

llalul .»bh Öıılı 

uünctin .8e.lı.:ı 
]9,4-1 

r.~:,. 2."ı 22,1 ıs.ıs ıo,u 21,ts 2.ıs 
cı1o G,4!l 4,M 8 31 12,00 2,02 6,31 

tu•lııO 

<ıF.-Ç EN ENE 81.:lıf N NE OLl>U":' 
DUnyanın blrol< ~ rl rtndc meml,..kctimlz 

de dahil oldujtu h ıa ık sık 7.<'17.c>lclcr ol· 

maktadır. 

Dcyll Tclgrnf gazete 1 Fransızları, Habeş 
ıştn~c. 1nglltercyc habc>r '<'rmcclen ttnlyıt ile/ 
anıqmakln itham ctm kt dir. 

gelmişlerdir. 

• Hıfzıssıhha komisyonu dün vila· 
yette toplanarak vilayet sıhhat işleri· 
ni görüşmilştür. 

• İnhisarlar idaresi ispirtosu az iç-
kilerin halk arasında rağbet bulmasını 
temin için fiyatları indirmeğe karar 
\'ermiştir. 

• Şirketihayriyenin yaz tarifesi tat· 
bikinc başlanmıştır. 

* I .. isclerin askeri kampları yarın· 
dan itibaren başhyarak 15 gün devam 
edecektir. Kamplar leylidir. 

"' Ayasofya amiinin tamirı için ya· 
pılan keşifler tamamlanmıştır. Camiin 
tamirine temmuzun on beşine doğru 
başlanacaktır. 

Geçen seneki fırtınalarda yıkılmış 
olan Kadıköy -- Haydarpaşa rıhtımı· 

nın tamiri pek ynkında bitecektir. 

•tllk geniş ser-

Mİ!: ~::,~~:k=; 1 E N A F VE İ ş c .i. 1 
ihıti P onun, Mısıra çok bü· l:>~----=-----------------------------:ı-...; __________ J_ 

, Yaıta.r vermek için talimat 
§ Oaduiun 

hiit-'I. u beyan etmektedir. ln· 
--uınetı: 

-; ~Urduaunun kuwei kUlliyeeini 
it et ve:yş kanalı mıntakasmda 

meği, 

- Mısrrhiara lngiliz - Mısır su· 
h:~daresine geniş mikyasta işti· 

ını vernıeği kabul etmektedır. 

Cumartesi yevnıiyesini tanı 
aıamıyan işçiler 

Bermcın Spirer,,. ~urc.kcisı Depoları i§çilcri ımzasılc 
aldAğırruz bir meHtupta deniyor "ki: 

çok muhterem a,.damlardır. Fakat kendılerı burada bulun· 
madıkları için onların bir vekıllcri \•ardır. 

İşte bu bizim gıbi emel:tar işçılerine cumartesi gti~ 
lerı yarım yevmiye , ermektedir. 

Kendisine iş kanunu çıktıktan • onra biı defa daha 
miıracaat ettik. Dedik ki: .. Bütün tUtiin şirketleri bir se· 
nedenberi işçilerine cumartesi günleri tam yevmiye veı· 
mektcdir. ArtJk insaf edin de siz de bizi daha ziyade mah-

yor: 
1'Koskoca bir millet boğazlan rl. n 

kılı bile kıpırdamayan M11lctler c mi. 
yetinin l'almdi Le.l:sin intikamına mı 
kadar ehemmiyet t ereceğini tahmin 
etmclc giiç değildir. 

Bay Leks gibi ahmakça ölenler içiı& 
bizde: ''Top 1101una gitti!,, derler. 

--~----~--~-------------
lsvlçre sefaretinin 
çalınan halıları 

Takriben üç sene kadar evvel, 

lsviçre sefarethanesinde yapılan 
bir halı hırsızlığı muhakemesine 

dün üçüncü cezada devam edilmit
tir. 

Davada lsviçre sefiri Hanri Mar 
ten bizzat hazır bulunmuıtur. 

Çahnıan halıların miktarı altı ta• 

ne olup bunlardan ikisi 17 nci asra 
aittir ve biri 1500 diğeri 1250 lira 
kıymetindedir. 

Halıların çalınmasından iki se
ne sonra :zabıtanın yaptığı arathr· 
malar neticesinde pek büyük kıy• 
metleri olmıyan iki tanesi T opha· 
nede Kirkor isminde bir bakkalda 

bulunmuf, Kirkor da bun1an Da· 
vit isimli bir Yahudiden satın aldı· 

ğını söylemittir. 

Dünkü celsede dinlenen bazı şa· 
bitlerden ıonra, h~len batka bir 
suçtan dolayı Sinop hapiıhanesİn· 

de bulunan Davic!in mahkemede 
hazır bulunmak iizere lstanbula 
celbine karar verilerek dava 20 
temmuza talik edilmiıtir. 

HABER'in 
romanları 

1ş kanunu daha çıkmazdan, cuma tatilı pazara çcv
rildiğindenberi cumartesi günleri, fabrika imaUitlıanc ve 
depolarını saat on ilçte kapamak mecburiyetinde olnn 
bir çok mUcMeUlerimiz bugUn için işçilerine tam Jevmı· 
ye vermektedirler. Meseli: İnhisar İdaresi, Avusturya 
tütiln şiıketi, Nemli zade ve Amerikan tütün ~irketleri 
vesaire gibi, işte bu mUesseselerin bu adilane knrarlnrı 
kendi işçilerini çok memnun etmi§ ve işçileri de kendi· 
lerine her zaman için hUanü niyet ve sadakatle çalışmağı 
kendinde en mühim bir vazife bellemiştir. 

zun etmeyin uzak yerlerden geliyoruz. Aldığımız yarım __ G_U ______________ _ 
ye,·miyeyı yol parası veriyoruz. Fakat bu da hiç bir neti· lcema( tekrar 

·~la§ında oturan edebiyat Emsallerinin bu çok doğru ve adılane kararlarına uy-
Ilı okuyucumuz V. K. ye: mayan tek bir milessese kalmıştır ki; işte biz bedbaht ift ı 

İmdilik uzun zaman i~in dere- çiler de bu müeuesede bulunuyoruz. Çünkü her bırımizin 
.._. bu müessesede on on beş sene emeğimiz vardır. Onun için 

12 romanlar karar altına terkedemiyoruz. Yazıhanesi Galatada İtimadı Mılli Hanı" 
1ftır. ilerde ihtiyaç olunca adl nm UçUn~U katında bulunan bu müessesenin namı Her-

ı ..... _...___ _ .. 'I • 

C(' vermedi ve biz zavallı i çiler cumartesi glin]('ri gene Sefere başlıyor 
yarım yevmiye ile <!ahşmağa de\ am ediyoruz. Uzunca hır müddetten}'>cri Haliçte 

HABER - Şimdilik zavallı i~çilrin şikayetlerini sütun lamır edılmektc olan ('mektar Gulc • 
larımıza geçirmekten başka yapılacak hareket yoktur. 1ş mal vapu1unun tamıri bitmiş ve gcmı 
kanunu henüz mevkii mer'iyetc girmemiş olduğundan Haliçten çıkmıştır. Denizyollan Gul• 
rumartesi yevmiyelerinı verm('k . ımdfU1< yalnız patron· cemali Karadeniz postalarına tahsıs e
ların, insafına kalmıştır. İşçiler haklarım ancak iş kanu· decektir. Yem vapurlar satın alma ım• 
nu tatbık edilmeğe ba§landıktan sonra kanunen arayabl- kansızlığı karşısında idare dıwer eskı 
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Boğazl8r konferansi" c!:!ı:an!ann Habeşistanın mü 
Habeş 

maslahatgüzar1 tamamiyeti tanı 
ltaıvanıar tarafın- Fakat istediği istikraz reddedlld 
datt bırakılmadı 

"Morr.J!ng Post,, gazetesinin "Sizi kurtarmağa çok çah 
yazdığına göre Japonyanın Habe-
şi:;tana yeni tayin ettiği maslahat- fakat muvaffak olamadık 
güxann Adisababaya gitmesine 
halya izin vermemiştir. 

lz:n vermemeair>e !ebep olarak 
da Habeşistana tayin edilen yenı 

diplomatların tanınmıyacağını ile
ri sürmüştür. 

Japon maslahatgüzarı şimdi Ci
buticlen Romaya gitmek üzeredir. 

' Türk delegeleri Romen murahhaııı Titüle•ko ile göriiıürlerken 1 A 1m80 lar 1 

Montrödeki Boğazlar konferan.1 fsmet lnÖnÜyÜ Montrö, (Hususi) - Boğazlar 

konferansı yarın Y.eniden toplan
malarına baılıyor. 

Bir haftaya kadar umumi top
lantının Y.apılması da beklenmek
tedir. 

Eıa.s itibarile on gün içinde ye-

sına iştirak için ltalyadan bir dele- l 

ge gidecek oluraa, bu delegenin ! 
son zamanlarda İtalyan hariciye 1 

müsteşarlığında sinyor Suviçin ye- 1 
1 

rine gelmiş olan, eski Varşova el. ' 

çiıi sinyor Bastianini olması muh- 1 
ni Boğazlar mukavelenamesinin temel görülüyor. j 
imza edileceği umuluyor. 

8 
u ,, ı 

1 1 hh h t
• . b" u sabahki Mornlng Post., dan: 

ta ya mura aı eye ının ır B b hk. . " 1 
kaç gün içinde gelmesi ve bunun . u ıa a 1 post~ ıle gelen Mor· 
ba,ında ltalyarun. eski V arıova el- n~n.g Post,, gazeteaı Cenevre muha J 

· • 8 • . • 11.. l k bırı yazıyor: 1 ~111 aatanınının ·11u unması pe 
muhtemeldir. Milletler cemiyeti heyeti umumi 

Fahri doktor 
yaptılar 

Haydelbcrg 4 (A.A.) -Teessüsü
nün 550 inci yıldönümU münasebe
tile Haydelberg üniversitesi Başba· 
kan İsmet İnönüne iktisat bilgileri 
fahri doktorluğu Unvanını vermiş
tir. Bununla beraber üniversite İs
met !nönünün şahsiyetinde büyük 
bir askeri ve devlet şefinin sadık bir i 

', iş arkadaşı olarak milletine yeni bir 
yol açan ve ulus tarihinde görülme· • / 
miş bir kültür rönesansma götür- 1 

müş olan yeni Türkiyenin ktıru<'u

Iarmdan birini selfımlamaktadır. İngiliz murahlias lieyeti muaCldel yesinin toplantısı neticesinde mu. 
nazarile kendisininkini telif eden rahhaslar yeni Boğazlar mukavele. ------------·---
yeni bir proje hazırlamıJtır. namesine son tekli vermek üzere 

İngiliz murahhas lieyeti mutedil acele ile Montröye gideceklerdir. 
bir mu ... ltavelename projesi tevdi Milletler cemiyeti heyeti umumi 
edeceklerini daha §İmdiden telmik yeıi içtimamda vukua gelen son 
ı. omisyona bildirmiş bulunuY.orlar. hadise dolayıaile Montröye bir ltal 

Eden'nln sözlerl yan murahhas heyetinin gelmesi ih 
Miletler cemiyeti heyeti umumi timali mahsuı derecede azalmış 

ye!i içtimaında lngiltere hariciye görülüyorsa da anlaşma için hala 
nazırı Eden şu sözleri söylemişti: ümit mevcuttur.

11 

r "İngiltere Akde~iz'de Fran~a, lngilt:ere ıtalya gel• 
ı.ug-o~ıavya, ~unanistan ve '!lir· me~sede mukave
k ye ıle yaplıgı ka~ılı~ı yardmı lenameyi imza-
anlaşmalaııru, bugunkü Kararsız. ıayacak ı 
lrk nihayete erinceye kanar mulia- • 

Dünkü "Deyli Telgraf,, gazetefazaya hazırlanmış bulunuyor .. ,, 
sinin yazısından anlaşıldığına gö-

Bu sabahki Deyll telgraftan re, İngiltere, İtalyayı beklemeğe 
Bu sabahki posta ile gelen "Dey 

lüzum görmeden de bir Boğazlar li Telgraf,, gazetesinin Cenevre de. 
mukavelesi imzalamağa hazırdır. 

ki diplomatik muhabiri, İngiltere 
hariciye nazırının 1beyanatı üzeri
ne ltalyada hasıl olan tesiri şu dik
kate değer şekilde anlatmaktadır. 

"Hadiselerin bugün arzettiği 

manzara gösteriyor ki, ltalyamn 
Avrupa işlerinde te§riki mesaisi 
gelecek birkaç ay içinde muayyen 
bir ihtiyat kaydi altında devam 
edecektir. 

Yani mukaveleye itiraz eden yal-

nız İtalya kalır da bütün diğer a• 
lakadar devletler muvafakat eder
se imzalamak için lngiltere, İtal
ya ile anlaşmağı heklemiyecektir. 

Diğer laraftan ayni gazete, Bul

garistan ve Romanyanın teredclüt 
ettiği noktalardan bahsederek di· 
yor ki: 

Uzak şarkta 

Yeni ihtilaf 
kapıları açıldı 
Balıkçı gemtlerl 

tutuldu 
Tokyo, 5 (Hususi) - Bir Ja

pon destroyeri Kamçatka sahilte

rinde SovyetJere ait üç balıkçı ge; 
misini tevkif etmiıtir. 

Bu hareketin Sovyetlerle Ja
ponlar arasında yeni bir ihtilafa 
yol açacağı tahmin edilmektedir. 

100 Çlnll öldUrUldU 
Tokya, 5 (Hususi) - Jehol'da 

ve Çinlil~rle Japon askerleri ara-

sında bir çarpışma olmuş ve neti
cede 100 Çinli ölmüştür. 
--~--~~----~---·-------
Habeşistan fatihi 

Mereşal 
Badoglio 

Milletler Cemiyc~i heyeti umumiyesi( 
dün son toplantısını yapmıştır. Habe
şistanın vekili profesör J eze olanca 
belagatile Milletler cemiyetinin Habe· 
şistan için deruhte ettiği vazifeleri ha
tırlattı. Milletler cemiyetinin Habeşis
tanı kurtarmak mecburiyetinde oldu" 
ğunda ısrar etti. Fakat meclisin verdi
ği karar değişmemiştir. 

Milletler cemiyeti heyeti umumiyesi, 
Habeşistanın istiklalini tanıyan fakat 
istediği istikrazı reddeden bir karar 
kabul etti. 

Reis söylediği nutukta "vazifemizi 
yapmak için çok çalıştık. Maalesef mu
vaffak olamadık.,, dedi. 

C .. nevre 4 (A.A. J - Mek 
gasyonu reisi M. Marcisse B 
Van Zeelanda bir mektup g 
Habeş - İtalyan ihtilafı ın 

reye müracaat edildiği zaın 
kanın bu işe iştirak etmiye 
dirmiştir. 

Bu mektupta asamblenin 
zarlarile Meksika efkarı umu 
noktai nazarları yekdiğerJer 

rız olduğundan Meksikanı 

mekten istinkaf etmek suret 
blcnin ittifakına halel gcti 

tercih eylemiş olduğu beyan 
tadır. 

Ziyaret edeceği memleket 

Ayağına geleceği 
iddia eden ada 
Amerikada 120 kilometr 
yüksek.liğe çıkmak tçin 

tecrübeler yapıyor 
İngilizlerin me§hur romancısı 

H. G. Wells'in adını elbette i,it
mi,sinizdir; hatta içinizde bu ada
mın "Aya varan i~k insan., adlı ro• 
manını okuyan da vardır. Bu hi· 
kaye, arz cazibesini bertaraf et
men1n çaresini bularak göklerde 
istikşaflar yapan bir adamın ma· 
ceralarıdır. 

itte 'imdi bir fen adamı ayni 

işi yapabHmek iddiasiyle ortaya a• 
tılmış bulunmaktadır. Bu adam, 
cazibeyi bertaraf etmek suretiyle 
havayi neıiminin dışına çıkarak 
boılukta dünyanın her hangi bir 
noktasına gitmek sevdasına dü~ -
müttür. Makinesi bir ker~ boşlu -
ğa yükıaldi mi, orada iıtasyoner 

kalacak ve istediği yer İteı dünya
nın mütat devri esnasında kendi 
ayağına gelecektir. 

Bu hayali teıebbüaü batarma
ğa uğratan zat Los Angelos'lu pro· 
fesöı Valentin Nevbauer'dir. Ker.· 
d i a i şimdi kanatsız bir makineyi 
bitirmek:e meıguldür. Makinenin 
önümüzdeki ay i~inde biteceği ü
mit ~dilmektedir. Tekneai hazır-

valanacAk ve Stratosferde 
lometre kadar yüksekliğf" çı 
uğra,acaktır. Uçuf tecrii 
ağustos e.yı içinde olacaktı 

Profesör gazetecilere şö 
lemi~tir: 

''-Bu it o kadar basittir 
diye kadar batkalarının b 
ıünememit olduklarına ~af 
yım!,. 

Makaat öyle bir yüksekli 
maktır ki orada kürreiarz 
makine, ne de insan üstiil'I 
zibe kuvvetini kullanamıa 
noktada makine durarak iç 
insanlar yeryüzünün kendi 
ri üstünde dönmf"sini göı 

ceklerdir. 

Yuk"-ıdaki zat iı:ted:ği 
ketin ayağı altına geldiğiıtİ. 
görmez, hemen Atmoıf ere 1 
cazibe vasıtaaiyle kendini 
züne çektirecektir. 

-----------------------
Bulgar şoför Jet 

kraldan memııtı 
kaldı 

Bu vaziyeti ihdas eden amiller
den birisi, geçen kanunu sanıide Ak 
denizde yapılmış olan karıılıklı 

"Gerek Romanyl',, gerek Bulga
ristan Karadenizde büyük Rus do
nanmasına kar§ı h~riçten mukabil 
bir kuvvet giremiyecek olduktan 

Hatıralarını yazıyor 
Roma, 5 (Hususi) - ltalyıı • 

Habe§ harbini idare etmiı olan 
lanır hazırlanmaz içine binip ha

Mare§al Badoglio; harp esnasında• ---------------------
"Deyli Telgraf,, gazetesi 

muhabiri yaııyor: 

yardım anlaşmalarının devam et
mek üzere oluşudur. 

Erkanı harbiye görüşmelerinin 

de ref akatincle yapılmıı olan bu 
anlaşmalar, ltaly:a tarafından tlİ· 
lahh bir hücum vaki olduğu zaman 
vazıhan, karşılıklı müzaheret temi 
nini istihdaf ediyordu. 

İtalya mahafiliode, bu misakın 
el :?vamı, o memleketlerin gözünde 
tabii vaziyetin hala avdet etmemiş 
ol <l ıığuna bariz bir iıaret sayılıyor. 

Bu intiba, Türkiyenin Boğazları 
ycnideın tahkim hususundaki tale
b' ı •" teikik eden Montrö konferansı 
ctfo.rında yapılan beyanatlar da 
(~C :inleşnıektedir. 

Dedilderine göre, bu konferans 
La ~yanın . şimdi tadili ileri sür41-
lcn Lozan muahedesini aslenı imza. 

bmış bir devlet olmasına rağmen 
cı .. nlJınıila bir mukavelename imza. 
sile neticelenebilir. 

sonra bu donanma ile haşhaşa ka
palı kalmanın makul bir hareket 
olup olmadığından şüphe ediyor• 
lar. 

Netice itibariyk lngilterenin 
takip edeceği siyasete şu nıulaha
za müessir olacaktır: Türkiyeye 
bir defa Boğaz1arı tahkim salah!· 

yeti verildikten sonra kağıt üze
rinde ne gibi şartlar tesr:it edilmiş 

I 

olursa olsun Boğazlarda giriş ve 
çıkış İ§İni Türkiye idare edecek• 
tir .. 

Son zamanlarda deniz muta
hassısları arasında vuku bulan an· 

latma, f ngiliz kabinesi tarafından 
ka·hul edildiği takdirde Boğazlar-

dan Karadenize harp gemilerinin 

girip çıkmalrı meseJesinin halledil 
mesine imkan h~ıl olacaktır. 

Bu şekil Rusyanın Karadenizde 

ki hatıralarını neşreden bir kitap 
hazırlamııtır. 

Kitaba Musolini tarafından bir 
de mukaddeme yaptlmıfhr. Tab"y-

le müellif arasındaki mukavele im· 
zalanmıştır. 

Filistinde 

Asilere karşı 
tank kullanlldı 

Roma, 5 (Hususi) -- Dün Fi

listinde yeniden mühim karışık 

lıklar başgöstermiştir. Bu meysn· 

da Nablusda asi Arap çeteleri) le 

lngiliz kuvvetleri arasında şidde1~ 
li bir çarpışma olmuf ve Nabiuı 

halkı da buna iştirak etmi~tir ln

gilizler, Araplarla başa çıkamıya

caklarıru anlayınca tank kull~n

mağa mecbur kalarak asileri da· 

ğıtmışlardır. 

Kudüde hükumet tarafından 
Aynı mfüalea bu ayın ortaların- büyük bir donanma vücuda getir-

da toplanması mukarrer olan Lo-l miyeceği esası i~zerine yapılacak kapatılan Arap mektepleri hala a· 
karno içtimaı hakkında da ıerde- ve kısa vadeli bir anlaıma olacak· çılır.amı§ ve bu yüzden talebeler 
diliyor... tır.,, 1 imtihana girememi~lerdir. 

60 yaşını 
dolduran 

memurlardan 
70 kişi daha açığa 

Çıkarıldı 
inhisarlar umum müdürlüğü 

kadrosunda 60 yaşını doldurmuı 
olan memurlardan 70 memur daha 
açığa çıkarılmıştır. 

Açığa çıkarılanlardan 15 i lstan 
bul kadrosunda diğerleri de Ana
doludadır. 

Sofya taksi şoförleriniı1 
kral Boriıin müdahalesi ~ 
halled ilmittir. 

Taksi toförleri bulunan 
ıuretinden o kadar memnuJ'l.;ı 
lardır ki kral aarayınm ôf.' 
geçit resmi yaparak hararet1

1 

hüratta bulunmu,Iardır. 

Taksi §oförleri bir haf~'o 
den soma, benzin fiyatını ııt 
bulunuyorlar. 

-------------------'( Yuoanlstaoda bfJ·, 
ve kanlı bir gre 

Evvelce açığa çıkarılmı§ olan b 1 d 
400 memurun yerine, müsataka aş a ı ~ 

h l 
Atina 5 (Hususi) - Bugtirl jl 

imti anını kazanmış olan genç er da 11000 tütün amelesi grev 
tayin edilmektedir. imtihanı kaza- miştir. 
nanların miktan bot yerleri kapat. Grevciler şehirde tezahürat~ 
mağa ka.fi gelmiyecek olursa yeni istemişlerse, bu harekete jand -vi 

bir müsabaka imtihanı açılacakbr. rafından muhalefet olunmu~ rııJ 
Açığa çıkarılmış olan memurla- bulan çarpışmada 6 grevci ya 

rın ikramiye cetvelleri Divanı ali tır. _____..., 
tarafından tasdik edilerek idareye Bir yUzme şamplf 
gönderilmektedir. Çekilen listeler· 
de isimleri bulunanların paraları· 
nın verilmeıine yakında batlana
caktır • .. 

kaçırıldı 
Kavalada şehirde bulunan ~ 

gin bir Amerikalı kadın, yUZ1116 

yonu Sumbulidis'i kaçırmıştıı'• 
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Ben mezarhktan 
nefret ederim 

Bet"bat, çok.berbat bir kış saba., 
hiydi. Hi, durmadan kar yağıyor. 
Beni, güzel bir metres gibi sıcak 
kuca~na çeken yatağımdan ne 
kadar da güçlükle kalkabildim. 
Uykusuzluktan bir sarhoş gib1 
sendeliyordum. 

Of .. ne kadar fena bir gün bu. 
gün ... Kafamda dirilen fena dü · 
şünceleri dağıtmak ve uyuşturmak 
için benim de alkole ihtiyacım 

\•ar. Ben de içmeliyim. Boğazım · 
daki bu katı şeyi ancak ispirto e 
ritebilir. 

Bununla beraber kalkmağa 
ınecbl~rum. Çünkü bu sabah meta 
fizik profesörümüz doktor Her · 
ınanın cenaze merasimi var. Ora· 
Ya iştirak etmem lazım ... Titreye 
titreye trat oldum. Dolaptan siyah 
elbiselerimi çıkararak giydim vr 
Pansiyonumu terkettim. 

Yol da yakamı bırakmıyan şı 
,ınarık bir rüzgarla çarpıfarak yü 
rüyorum. Isınacak ve ayni zaman· 
da sıcak bir şey içecek bir ye• 
düşünüyorum. Bir köşeyi dönerken 
hirdenbire üniversite arkadaşın· 
Fraru?la burun buruna geldim. 

- Bo,1jur Franz .. Nereye bö~le 
tel atlı telitlı? 

Beni görmemezliğe gelmek is· 
tediğlni hi11ettim. Maamafih du"· 
du. 

-Bo · nJur .•• 
- Hani ıiyah elbiselerin?. Prc 

feso .. ·· run cenaze merasimine gitmi-
Yecek miıin? 

- Hayır .. 
- Neden? 

- Çünkü .. _çünkü hen ölmeden 
evvel..ınezarhğa aitmiyeceğim. 

- Ne garip adamım? 
O zaman dikkat ettim: Franzın 

yüzü çok sarıydı. Gözlerinin etra 
f ını iki mor çenber çevirmişti. 

- Sende bir şey var Franz ... 
Hasta mısın yoksa? 

- Hayır, hayır.. Bir şeyıa 
Yok. 

- Gel ıeninle ııcak bir yere 

aidelim. Birer çay içeriz. 
- Teşekkür ederim, dostum! 

Falcat nıaaleıef sana refakat ede
nıiyeceğim. itim var. 

- Peki, o halde seni nerede 
bulabilirim? 

- Ben Baba Hanrikin meyhn. 
neıindeyim. Beni bulmak ietenen 
oraya gelirsin. 

- lı dediğin bu mu?·· Sende 
bir fevkaladelik var Franz.. Pek; 
ne zamana kadar oradasın? 

- Sabaha kadar •• 
Belki daha bir ıeyler konup· 

C&ktık. Fakat ıiddetli bir rüzgar 
aözümüzü kesti. Gözlerimi kapa · 
dnn, Açtığım zaman Franz git. 
llıİfti. 

Franzın bu vaziyeti içimde b:r 
ltör düğüm oldu. Onun gibi dü· 

• !iiat, iyi ve makul bir adamın b ı 
h.reketine hiç bir mana veremi · 
l'ordunı. Franz, Baba Hanırikin o 
l>ia ıneyhanesinde sabahlasın, v~ 
henden kaçmak istesin .• Hayret ... 
Y alnrz arkadqmıın kalbinde u · 
YukJayan bir ıırnn azdığını his · 
•ettim. O anda, bilmem neden o

nun bazı gayri tabit hallerinin, 
mütemadi hüznünün sebebini bu 
hareketiyle münaaebattar buldum. 
Ve "kim bilir? Belki .. ,, dedim. 

Birden, aklıma, erken gelen bir 
tren gibi, Franzm gittiği meyhane 
geldi. Sevindim, açtım bacakla · 
rımdnki frenleri! Beni, göğsümden 
bir dev gibi iten rüzgarla itişerek 
yürüdüm. Bana çok uzun gelen 
dakikalardan sonra Baba Hanri · 
kin meyhanesinden içeri girdim. 

Franz içeride idi. içiyordu. 
Ve önünde, içki şişelerinin en bü
yüğü duruyordu. Yanına oturdum 
ve ben de içmeğe başladım. Masa· 
nın üzerindeki iri şişe ikileşti. İçi
yoruz. İspirto damarlarımı yakı · 
yor, ve ben ona soruyvrdum, o 
cevap vermiyordu. Mütemadiyen 
içiyordu. Anlıyorum ki §İmdiki 
halde ben daha ona çok uzağım. 
Onunla beraber ayni şeyleri mü · 
savi kuvvette düşünebilmek için 
benim daha ziyade içmem lazım. 
Ve içiyoruz. 

Gece oldu .. Meyhane kalaba . 
Jıklaştr, sonra yine tenhalaştı. En 
son yalnız biz ikimiz kaldık. Mey
haneci fazla lambaları söndürdü. 
içeride hiç ses yok. Yalnız dıtar· 
dan hazan rüzgarın bir köpek gibi 
havladığını duyuyoruz. O kadar. 

Artık içmiyoruz •. O dalgın du· 
ruyor ve ben ona bakıyorum. Bir· 
den söze ba§ladı. 

- Dinle .. bana mezarlığa ne
den aitmediiimi 90r117.ordun defif 
mi? 

- Evet .. 
- Bu, bu feci bir hikayedir .... 

Daha gençtim o zaman. Ve şim· 
diki gibi felsefe değil, tıp okuyor· 
dum. O ıene sömestr tatilinden 
istifade ederek ailemin yanına git 
mi}tİm. Nüfusu az olan §İrin bir 
şehirdi burası .. Ve en güzel yeri 
de ıehrin tam ortasında içinde bir 
çok yüksek ağaçları olan mezar· 
lıktı.. Fakat o sene §ehrimizde 
mezarlığın bir kısmından geçen 
bir yol açılıyordu. Ben de merakla 
bu yol asıııa ameliyatım seyredi · 
yordum. Mezarlığın i~inde yeni 
yeni çukurlar açılmıştı. Yola te · 
sadüf eden mezarlardaki tabutlar 
bu yeni açılan yerlere nakledili · 
yordu. 

Franz bir dolu kadeh daha iç.ti. 
Ben de onu taklit ettim. 

HABER ~ 'Al<lam Poetur 

Habralarını anlatan': EFDA~ TALAT -126- Yazan: IHSAN ARIP. 
------------------------~-----~-~---~--------

}' apacağım işi bu üstat casusa da 
beğendirmeqi istiqordum • 

- Her halde memleketinizin es
ki serbestisini .kazanmaıınn işgal
den kurtulmaıını iateraeniz değil 

mi? 
- Ben sizlere duygularımı sa

mimi bir inıan ııfatole anlattım. 
-Acaba Kemeliatler sizin bu 

arzunuzu tahakkuk ettirebilecekler 
mi? 

- Hiçbir §ey bilmiyorum. 
- Ana.doludan bir haber ala-

mıyor musunuz? 
- Benim onlarla ne alakam var. 

Ben İngilizlerin bir memuruyum. 
- Fakat ne olsa bir Türksünüz. 
- ln'.kar etmiyorum. Hem de 

dediğiniz gibi buranın sahibiyim. 
(Aıağıda duran otomobilde salla· 
nıan Jngiliz bayrağım göstererek) 
fakat gülünç bir ev sahibi ••• 

Bunlan söylerken gözüm, oto· 
mobilimizi !kendisine ıiper yapmış 
bir adama iliıti. 

ERMENi HAFİYE YiNE 
PEŞiMiZDE 

Herif, salak ıalak kuleye doğru, 
bakıyordu. Dikkat edince kendiıİ· 
ni tanıdmı. Şu beni Ada yolculu. 
ğunda takip eden ve Heybeli ada· 
da vapurdan atlamam üzerine izi. 
mi kaybeden meıhur hafiye .. He
rif, kulenin tepesinden kendisini 
ııördüğümün farkında değildi. Ai· 
zında bir sigara senem sersem ka-
pıyı kontrol ediyordu. 

Buraya naııl gelmitti? Demek ki 
GaJatadan itibaren batka bir ara· 
ha ile bizi takip etmitti. Onu gö
rünce büsbütün siDirlendim. Gölge 
gibi peşimi bırakmıyan bu belalar
dan naııl kurtulacaktım? Artık bu 
komediyaya bir nihayet vermeli 
idim. Onlar beni takip ettikleri için 
pi§man olmalı idiler. Yoksa, Ente. 
licenı Servisin bu mendebur göz. 
cülerile bir gün mutlaka ba§un be
laya girecekti. 

Öyle bir it yapmalı idim ki, bu 
hareketim onların kulaklarına lkü· 
pe olmalı idi. 
Yapacağım işi bu üstat c1J.susa 

da beğendirmeyi istiyordum. 
Vakit hayli ilerlediği için kule· 

cuduna en ufak bir zarar gelme
mesi menıfaatimiz icabından hulu. 
nan bir İngiliz kadını ile Yedi kule 
surlarını geziyorduk. Harekatın- , 
dan şüphe ettiğim bir adam tara· 
fmdan takip edildiğimizi gördüm. 
Adamın her halde fena bir maksa· 

dı olacak. Binıaenaleyh bana yar· 
drm etmenizi ric ederim. Yanımda 
umum müttefikin polislerile Türk 
polisinin her talep ettiğim zaman 
bana yardım etmelerini amir bir 
vesika vardır. Bu vesika, Esat (bey 
le), İngiliz polis müdürü Miralay 

Ballar tarafından imza edilmiştir. 
Şimdi bulunduğum yere iki üç po. 
Iis göndererek bu adamı tevkif et
tirerek polis müdüriyetine sevket· 
tirmenizi istiyorum. dedim. 

Ser komiser Murat bizim gizli 
tetkilata dahildi. Benim hakiki 
hüviyetimi ıde çok iyi tanıyordu. 

Fakat, baıka birisinin bizi dinle· 
mesi ihtimaline ka111 kendisile ga
yet resmi konu§mu§tum. 

Telefon ettiktea sonra geri dön. 
düm. Tramvar. yolune. geldiğim 

zaman, Samatya merkezinden 
doğru iki pclisin ikoşa koşa bize 
doğru gelmekte olduğunu gördüm. 
Derhal otomobilin yanma seğirt
tim. Ledi Dusmund arabaya gir. 
mit beni bekliyordu. Kapıyı a~a

rak ha§ımı uzattım: 
- Muhterem madam! Sizi bek

lettiğim için affınızı rica ederim. 
Fakat burada biraz oyalanmamız 
sebepsiz değildir. Miralay Ballar 
ve Kapiten Bene~ bana itimat ve 
emniyet gösterdikleri için ıizin re. 
fakatinize verdiler. Binaenaleyh, 
ben de bu itimada layrk olduğumu 
gösterebilmek için çok dikkatli ol
mağa mecburum. 

- Peki ama, bu sözlere ıebep 
ne? 

- Sebebi basit: Biz kulenin 
üzerinde etrafı seyrederken bir 
adamın bizi tarassut ettiğini gör
düm. Maksadı nedir bilmiyorum. 
ama, herhalde bizim hoşumuza gi
decek bir §ey düşünmediği muhak. 

receğim. tahkikat neticesinde vazi. 
yeti ve bizi takip etmesinin saikini 
öğremriz. 

Onun cevap vermesini bekleme. 
den otomobilin kapısını kapadım. 
Ermeni hafiye, kendisini gördüğü. 
mün farkında olmadığı için, bizim 
kapıdan çıktığımızı görünce kartı· 
daki bir duvarın arkasına saklan. 
mıf, bizi oradan gözetliyordu. Fa· 
kat ben orada meydanda doltlıtr• 
ğım için duvarı tamamen kendisi
ne siper yapmıftı. 

Polialer yanıma gelince, veaika· 
mı çıkararak gösterdim ve onlan 
yanıma alarak duvara doğru yürü· 
düm. Duvarı döner dönmez ıeraem 
hafiye ile burun buruna geldik. Bir 
denbire şaşaladı! gözlerini açarak 
bize baktı. Ve sonra şöyle yarım 

bir çark yaparak yanımızdan uzak 
laşmak istedi. Derhl ya.kasma Y•· 
pııtım. Ve polislere dönerek: 

- Bu efendiyi yakalayınız. Sa· 
bıkalı mıdır, hırsız mıdır, yankeıi. 

ci midir, nedir? Uzun zamandan· 
beri bizi takip ediyor. Yaımndak( 
İngiliz madam fena halde endi 
ye dü§tü. Kendisini merkeze kadat 
götürerek hüviyetini tesbit ediniz. 

Ser !komiser Murattan lazr:n ge
len direktifi almış olan iki poliı 
vakit aeçirmeden lierifin iki kolu
na girdiler. Bot yere: 

- Yahu ben hınız filin değil" 
Kimseyi de takip etmiyorum. diye 
bağınp duruyordu. Fakat babacan 
polisler, onun bu itirazlarına aldı· 
rış bile etmeden, sürükliye sürükli. 
ye Samatya merkezine doğru _ g&. 
türdüler. 

Bir sual akla gelir: 
Entelicens Servise mensup 

adam o devirde Türk polisine böy..
Ie kolaylıkla nasıl teslim olur? On
larm Ali kıran bat kesen olduklen 
o zamanlarda bir İngiliz hafiyeıini 
yakalayıp karakola götürmek 
mümkün müdür? Sebebi gayet ba 
ıit: 

nin dolambaçlı merdivenlerinden _Nerede bu adam? 
e.ıağıya indik. Kuleden dıtan çı· - Siz yerinizden oymamaymız? 

kak... .--

Entelicens Serviste böyle a 
işlerinde çalıpnlara resmi ves · 
vermezlerdi. Çünkü bu heriflerdi 

hemen hepsi npten kazıktan ıkurtul· 
mut kimselerdi. Casusluğun çok 
zeki istiyen inceliklerine vakıf d• 
ğillerdi. Ergeç bir gün bir pot kı· 
rarlar, maskelerini dütiirürler, ya
kayı ele verirlerdi. lngilizler de bu
nu düıünerek bu gibi kesanın ke~ 
dilerile alakası olduğunu resmen 
tesbit etmemek ihtiyatkarlığını göl 

kınca madam Dwmundu otomobi· - Pek~ ama arabayı neden ha-
line kadar götürdüm ve: 

reket ettirmiyorsunuz? 
- Bana bir dakika müsaade - Endiıe etmeyiniz madam! iki 

ediniz. Şimdi geleceğim. diyerek polis çağırdım. Bu §Üpheli herifi 
koıa koşa civardaki polis noktası- §imdi polis müdüriyetine sevketti
nıa gittim. O zaınan Sanıatya mer· -------------
kezinin ser komiseri §İmdi Anado. 
luda bir vilayette polis müdürü 
olan kııa boylu ve (Kürt) lakabile 
maruf Murat (beydi). Ona telefon 
ettim ve kendimi tanıttıktan son. 
ra: 

- Mühim bir nıevkii olan ve vü. 
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terirlerdi. 

itin açıkçası fU idi ki, bu ayak 
takımı hafiyeler akılları betlan 
da İ§ görüp İngiliz istihbaratına 

• • • 
Beyaz saçlı muhterem profe ~ 

IÖrü yine beyaz saçlı bir ağacın 
dibine gömdük .. Bir iki kısa fakat 
çok acıklı söz .•. ZavalJı adam ne 
kadar da çok felıefe bilirdi. 

- Yine böyle tabutlardan biri 
çıkarılırken, tabutun ön tarafı 
yandaki tatlardan birine çarptı. 

Rutubetten çürümü§ olan tahtalar 
kırıldı ve açılan delikten Y.ere bir 
kuru kafa düştü. Merakla yaklaş· 
tım. Her halde çok eski bir ölü· 
ye ait olmamalı idi ki batında 
el'an bir miktar ıaç vardı ve su· 
ratmın ötesinde berisinde kuru -
muş etler görünüyordu. Kafanııı 
yanına çömeldim. Ameleler tabu· 
tu götürdükleri için benimle hiç 
kimıe me,gul olmuyordu. Parma· 
ğımı bu ölünün kafa tasında gez
dirdim. Birdenbire: 

Franz .. bir kadeh daha içti ve 
ben onu yine taklit ettim. Bilmem 
neden Franzın sesindeki ahenk 
bana çok tuhaf tesir ediyordu ve 
ben de onunla beraber ayni heye

titriyordum. Baktım Franzın da 
kadeh tutan eli titriyordu, F ranz 
derin bir nefes aldıktan sonra de
vam etti: 

, Yazı lşıerı teıoronu , 2~1112 
idare ve ll~n .:- . u:no 

, ABONE ŞARTLAR! 
Senelik 
G avlık 
3 •vhk 
ı •vıık 

Tıukıgr Ernrbı ••oo Kr 2700 Kr. 
7301 .. ''50 
•oo .. eoo .• 

fay dalı oldukları müddetçe elde 
tutulur, taltif edilirdi. Yakalandık· 
ları zaman ise kimse onlara sahip 

çıkmazdı. Hatta, icap ederse alaka 
ları bile inkar olunurdu. Zaten, En· 
telicens Servisin bunlara resmed 
tesahüp etmesi onların da pek iti• 
ne gelmezdi. Çünkü, hafiyelik 
damgasını yerler, memlekette ta• 
nılırlardı. Onlar hüviyetlerini belli 

Nihayet çiçekleri donmuı ıiyah 
kurdelilr bir kaç çelengi mezann 
üatüne bıraktık .. Boğazımızda ka· 
tdqan bir acı, hayalimizde kara 
bir uçurum, mezarlığı terkettik.. 

canı duyarak dimiyordum. 
Ve soğuktan mı, heyecandan 

mı pek fark etmiyorum !iddetle 

- Parmağıma sert bir §ey ta
kıldı. Dikkatle baktım. Bu, küçük 
bir çivi batına çok benziyordu. 
Tırnağımla biraz zorlayınca. yerin 
den oynadı ve sıktı. 

Murad SERTOCLU 
(Sonu yarın). 

150_ .. 300 .. 

Sahıbi w Neşmıat Müdürü: 

1 Has·an Rasim Us l J!asıldığı il~'- (YAKIT) tnatbf!.Öııı 
T 

etmeden, dile dütmeden it görmek 
istiyorlardı. 

.(Devamı oar J. 



RADYO 

İS TAN BUL: 

= 

SiNEMALAR 

BEYOC,LU 
18 Taksim b6.hı;cslnden nakil, muhtelif TURK a Bayanlar ve 

geceleri 
Petresburg 

varyet~ numara!rı, 20 sololar, (p!Ak), 20,30 
stlıdyo orkC!:traları, 21,?0 son haberler, Saat 
22 den aonra Anadolu ajansının gazetelere 
mahsun havadis scni•ıi verilecektir. 

Vl\"ANA: 

19 ~lencell konser, 20,05 spor ve saire, 
20,15 kon .. crin devamı, 2ı,05 edebt yayın, 21, 
10 komedi, 23,0:'I ho.berler, spor, 23,2!'i ıısrkı· 
lar. ve opera havaları 24,05 konu,ııma, dans 
musikisi, 

BE it L t :X: 

17,05 Laypzigten konser, 19,05 me§hur 
.ııarkıl.ar, 19,45 piyes, Yalan müsabakası, 20, 
45 spor haberleri, 21,05 plAjlarda <;alman ha.
ıralar, 2!?,05 askeri müzika, 23,05 hava rapc
ru, havadis, spor 23,35 dans musikisi, 1,05 
11on numara, 

BU DA PEŞTE: 

18,35 konser, 19,20 konferans, 19,50 ıan 
konseri, 20,25 spor röportajr, 20,55 konferans 
23,25 opera orkestra.qını konseri, 24,50 tran• 
sızca haberler, 1,05 son haberler, 

BÜK RE Ş: 

18,05 konser, 19,05 ziraat haberleri, 19,25 
konser, konferans, 20,25 konserin devamr, 
21,05 piyes, 22,05 musiki, 22,85 haberler,. 
spor, 23 konser, 24 haberler, 

PAR t S (P,T,T,): 

17,50 gramofon, 18,35 piyes, 19,35 havadis, 
20,45 ltonuıma, karışık program, 21,20 OJ>E"' 
ret parçaları, 23,05 güzel ninniler, 28,35 ha• 
vadls, 23,50 dans musikisi. 

ROMA: 

ı 7,05 gramofon, lS,05 flmalt ttaıyadan 

nakil, 19,35 gramofon, spor, gramofon, ha• 
vadis, 21,35 konuşma, 21,50 muhtelit opera 
parçalan, istfrahaUerde konuşma, 24,05 hava 
dls, sonra dans musikisi. 

Veni nesriyat: 

---A G AÇ 
AGAÇ mecmuasının 14 Uncil !ayısı 

!.ccip Fazıl, Abdülhak Şinasi, Ziya 
Osman, 1. Galip, Mirac, Asaf, Halet, 
Sclmı:l Tevfik, Salih Z-cki, Cevdet Kud 
re~ . 1'".ikret Adil, Şerif Hulfısi ve Cahit 
Sıtkmın yazılarile çıktı. İçinde ayrıca 
Arif Dino ve Zahir Sıtkının resim ve 
k"rikatürleri vardır. Hararetle tavsiye 
ederiz. 

HELEK 

iPEK 

8ARAY 

Slll\IER 

VILIJJZ 

TAN 

şm 

a Fakir bir 
hika.yeal ve 
ııevdalılar 

ı KJralık gönW 
roman.et 

delikanlının 

Kaçak 

ve Macar 

ı Altı karılı kral ve 
.Metropoliten 

J HUcum filosu ve Dokunma 
kalbime 

J Sevda gecesi ve Ağzımdan 
değil 

J Buhran bitti ve Renkli 
Peçe 

• a Gündüz benJm Gece senin 
ve Sevdalılar kervanı 

AL.KAZAR ı Kanlı karga ve Gece 
adamları 

ŞARK 

ASTORYA 

ı Sevda kuzusu (nımca) 

ve Karamazot kardeoter 
ı Garp kahramanları (24 

kısım birden) ve Tallı au 
bahriyelileri 

<.:UUURIYET ı Mekaikalı dansöz ve Garp 
llÜV&rfleri 

1STANBUL 
a Define adaaı (tllrkçe) ve 

Küçük anne 
ı Hayat acıları ve Yer 

ttiredL 
ALEMDAR ı Kontinantaı ve Dostum 

kral 
AZAR a Programını bildlrmemloUr 
KEMALBEY a Tarzan yamyamlar ara· 

amda 

St1BEYYA 
BALE 

•llALJsl 

KADIKÖY 
ı Programını bildirmemiştir 

J nkbahar prkısı (1!1.ncma 
geceleri bahçede oynar) 

ÜSKÜDAR 
ı Mumyalar müzesi 

BALAT 
ı Kaçakçılar pe§lnde ve 

İnglllz ajanı 

KARAGÜMRÜK 
OZEN a Programmı bildirmemJ§tir 

TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESiNDE 

Matine saat 17,30 da ve 
suvare eaa t 21, 4:S de 

Hlf.l.IME 
BÜYÜK OPERET 

Haaalar evveldt>n BJ,rtıla• 

bUlr. Tt>lefon: 43703 

Hulô.gii 'nan intikamı ! 1 

Yazan; Murat Serto{llu 
Bijyük Kumandan Hulagfı Bağdadı nasıl zaptetti? 
O "aman dünyanın en büyük gehirlerinden biri olan Bağdat kimler 

tarafından ve nasıl yağma edildi? · 
İ§te romanımızın bu kısımlarından bir parça: 
•.• lbni ômer Zübeydenin bileğinden yakaladı: 
- Nerede inci gerdanlığın1 
-Attım. 

- Yalan söylüyorsun1 Hul4gU'nun askerleri nerede i.se Bağdada gi. 
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lngilterede 

Serseri 
çocuklar 

Bir zamanlar bütün dünyanın bok 
kralı olan 

Endişe uyandıracak 
derecede çoğalmış \ 
Haydutların Amerikad~ kökle-

Eski şampiyon 
Karpantiye 

bir defa çekildi mi b 
ringe. dönemez , diyo 

rine kibrit suyu dökülürken. lngil-
terede bunlar sanki yerden mantar 
fıtkrrır gıbi gün geçtikçe çoğa(• 
makta ve büyük şehirleri deh~et 
içinde bırakmaktadırlar. Bilhassa 
çocuk d<:!aecek yaşta ~ ir takım 

gençlerin yapmadıkları kalmamak 
tadır. 

ı insan 
daha 

Parisin Etuval 
mıntakasında ga
yet şık ve lüks bir 
kokteyl barının 

tezgahı arkasın • 
da hala boyu bosu 

Gençler büyük tehirlerin so - yerinde, atletik 
kaklarında baııbot dolaımakta, vücutlu, şen çeh -
tüccar ve dükkancılara kendileri- reli 42 yaşında şık 
ni bedava beslettikten ba,ka bun- ~ bir adam durmak· 
lardan baç almaktad l D"kk' ta ve müşterilere 

ır ar. u an b.'yük b' kl 
l ~ • u ır şev e 

ve ev soygunsu ukla rının artık ıo• - Boksör Karpantiye i<:kiler karıştır • 
nu g~lmez olmuttur. maktadır. Bu a· 

Dahiliye vekaletinin neırettiği dam Fransanrn en bilyük dövüşçüsü, 
Mavi kitaptaki ıtatistiklerden AD" beynelmilel boks mabudu Jak Karpan· 
ladığımıza göre, genç canilerin tiycdir. Şimdi oldukça zengindir, ve 
sayıaı 1933 senesinde umumi nüfu- gene eskisi gibi herkes tarafından se
ıa nazaran 100.000 de 37C nisbe- vilmektedir. 
tindeyken bu nisbet 1934 yılında Güzel yüzlü Karpantiye tezgahın 
439 a çıkmııtır. arkasında içkileri karıştırırken gözle· 

ri bazan dalar ve tam yirmi sene sü· 
ren faaliyet çağında dövüşmüş olduğu 

en büyük boks kavgalarına hatırasın·ı 
da geçit resimleri yaptırır. Jorj hayaı· 

ci bir adam değildir. Kendisine s 
nuz mu: 

- İnsan bir defa çekildi mi 
bir daha ringe dönemez .. demek 

Bazan pek fazla ısrar ederseniz 
dövüşte gördüğü en büyük boksç 
kimler olduğunu söyler. Listesini 
şına da bundan on beş sene evvel 
disini yenmiş olan Jak Dempseyi 

- Ben onun gibi bir dövüşçü g· 
dim ve bundan sonra da göreb 
ğimi hiç sanmıyorum. 

demektedir. Boksun eskisi gi 
mayıp yavaş yavaş inhitata doğru 
tiğine dair serdedilen mütale 
Karpantiye kadar salahiyetle c 
verecek bir adam yoktur. Buna 
diyor ki: 

- Boksun aleyhine sölenen sö 
inanmayın. Boks bundan yirmi 
evvel ne idise, şimdi de odur. Ne 
iyileşmiş ne de daha berbat olmu 
Dövüş müddetleri kısaltılmış oldu 
dan sürat eskisinden biraz daha 
mıştır. Bundan başka hakiki bir 
yoktur. 

Büyük tehirlerin teneke mahal· 
leleri, gayri sıhhi, havasız ve dar 
evlerinde çok sıkıtık yaıanılan ha
yat, nüfus kesafeti ve disiplinsız
lik f ngilterede fena ahlaklı çocuk
ların çoğalmasına sebep olarak 
gösterilmektedir. 

Fakat genç haydutların hepsi 
§ehirlerde çeteler halinde dola§• 
mamaktadır. Bunların bir çoğu 

küçük bir kabahat itled :kten son
ra evlerini bırakıp kaçmakta, ıo
selerde kamyonlara binerek ıehir
den şehire gitmekte, ve geceleri a· 
çıkt'!. . yahut tevkifhanelerde geçır 
mektedi::- . İşte bu hatıhot dola, -
malaı: eanaaınd• ellc:rine ne sec;er
se çalmaktadırlar. Bunların ek • 
serisi de yankesicilik meslekine 
girmektedir. 

Çinin mukadderat 
Cç kızdardeşin elind 

İngiliz dahiliye nezareti bu ço
cukların ıslahı ıçın gerıış teıkili.t 
yapmaktadır. 

iki defa ölen 
adam! 

On dakika süren 

Birinci lililmiloden 
sonra dirilip yedi 
saat daha yaşadı 

Eşkiya ve haydut kuvvetlerine, ya· ı 
bancı istilaya ve dahili kargaşalıklara 
karşı mücadele etmekte olan Uç güzel 
kız kardeş, Çinin 400.000.000 milyon 
nüfusunun istikballeri üstUne tam bir 
hakimiyet kurmuş bulunmaktadırlar. 

Bunlar zengin bir Çin mandareni• 
nin kızları Soong kardeşlerdir. Her ü
çü Qe A.merikada tahsil ve terbiyeleri• 
ni bitirdikten sonra garbın terakki ve 
düşüncelerile memleketlerine dönmüş• 
lerdir. Akdettikleri parlak izdivaçlar
la da memleketin mukadderatına ha· 
kim olabilecek vaziyetleri elde etmiş· 
terdir. 

Kız kardeşlerin en genci Mey • Ling 
Çinin diktatörü olan Mareşal Çiyang 
- Kayşeng'in karısıdır. tnce uzun boy 
lu, çok cazip ve yarım düzüne kadar 
yabancı dil konuşan Mey - Ling koca· 
sının müşaviri ve hususi katibidir. 

rafından verilecek bütün talimat v 
mirlerden daha tesirli olacağını he 
bilir. 

Üçüncü kız kardeş Çing - :tingtn 
ise halkı sesidir. Mey • Ling hüku 
merkezinde çalışmaktadır. Regina 
yet kuvvetli ticari ve ecnebi müess 
lerlc teması muhafaza etmekte 
Çing " Ling ise Ç.Jı kalabalığıı:ıµı 
ş nd ğUnU bmr. 

Bu kadın Çin liderlerinin en meş 
ru doktor Sun Yat Senle evlenmiş 
Doktor bundan on bir sene evvel öl 
ce Çing Ling onun işlerini kendi .. 
rine aldı. Muharebelerde savqtı, 
kfımetlerde çalıştı, mektepler tesis 
ti, ibadetgahlarda vaizlik yaptı. 

Milyonlarca fakir köylü onu P 
gamber olarak tanırlar. Bir tek sö 
le bütün bu milyonlıır ayaklana 
harbe gidArler, fakat Çing - Ling 
sözU henüz dudaklannın arasından 
karmamıştır. Diğer iki kız kardeşi 
birlikte memleketin harekete geçm 
için hazır olacağı zamana kadar ç 
makta. planlar yapmakta hiç d 
dan faaliyette bulunmaktadır. 

recek.! Onlar gelmeden bana gerdanlığı vermelisin! 
- Bırak "bileğimi ah! 
- Söylemiyecek misin1 
- Söyliycceğim. Gerdanlığı yuttum. 
- Peklil/i, öyle ise! 

Geçen gün Londrada bir adamın kalbi 
on dakika kadar tamamile durduktan 
sonra yeniden diriltilerek yedi saat 
daha yaşatılmıştır. 

1 
!I Londranın W. C. Belediye dairesin· 

de Svinton sokağından 20 yaşında B. 
Melvil Valters adlı bir tuğlacı elinde 

1 bir tavsiye mektubu ile Pankreas has

Mey • Ling düşüncelerinde o kadar 
asridir ki bütün seyahatlerini tayyare 
ile yapmaktadır. Kendi şahsına mah· 
sus dört tane hususi tayyaresi vardır. 
Paris makasdarlarmm elinden çıkma 
elbiseler giymektedir. Bütün resmi ve
sikalar onun elinden geçer, kocasının 
biltı.in konferans ve müzakerelerinde 
bulunur. Onun rey ve muvafakati alın 
madıkça bir karar verilmez. 

Fakat Mey • Ling, kız kardeşi Re· 
ginanm fikrini tanışmadıkça hiç bir 
karar ve muvafakatini vermemekte
dir. Regina Çin maliye nazırının kar: 
sıdır. Ve onun Şanghaydaki evinde ya
bancı ve Çinli bütün diplomatlar top· 
lanırlar. Bunlar Reginanın gülümseme 
sile büyülenme!<, Çinde olup bitenleri 
öğrenmek, nazık diplomasi meseleleri· 
ni münakaşa etmek ve onun söyliyece· 
ği öğütleri dinlemek için maliye nazr' 
rınm evine koşmaktadırlar. 

Bunlar kararı verince koca Çin ül 
si Soong kız kardeşlerinin kumand 
altında bir tek kütle halinde ay 
kalkacaktır. 

UCUZ OLIMPIY AD SEY AHA.Ti 

"Ispor Postası,. bir senelik abonel 
için tertip etmiştir. Bu seyahate i§ 
rak etmek istiyenlerin "VAKİT., 
Ankara caddesi propaganda servis 
saat 16-18 arasında derhal müra 
ları tavsiye edilir. lstanbuldan Berli 
gidiş geliş yalnız 33 liradır. Pasapo 
v1zelerile beraber 50 liradır. 

Keskin "bir hançerin parıltısını kulakları titrelen bir çığlık takip etti. 
Vezir Alaeddinin genç kansı Zübeyde yerde karnı yarılmış, barsakları 

fırlamış yatıyordu. lbni Ômerin elinde misil.siz kıymette bir inci gerdanlı-
1ı parlıyordu. 

Bu havadis şehre derhal yayıldı. Çapulcular, bozgun aç askerlerle dolu 
~chirde: 

- Kadınlar mücevherlerini yutmwılar. Bütihı elmasları, incileri ka· 
rınlanncla imiş, rivayeti patlak verdi. 

HuUigıl'nun ilk a.skcrleri şehre girdikleri zaman Bağdat sokaklarında 
/·arı'li'{arı çapulcular tarafından de§i1erek öldürülmiiş 20.000 kadın cesedilc 
l·arşılastılar ... 

Her satırı bir heyecan, tarihi bir 
hakikat ve merak dolu olan bu roman 
Pn b?fl-endlğ1nlz eser olacaktır. 

tanesine gelmiş ve doktor Doroti Sink• 
ler Pope müracaat ederek hasta oldu· 
ğunu söylemiştir. Muayene neticesinde 
kendisinde had bir apandisit teşhis e
dilmiş ve hemen ameliyata lüzum gö• 
rülmüştür. 

Ameliyat masasına yatırılarak ba· 
yıltacak ilaç tatbik olunmuş, fakat kal 
binin derhal durduğu görülmüştür. Bu 
nun üzerine doktor ve asistanlan he
men masajlara girişerek on dakika ka· 

Bu kadının dudaklarından çıkacak 
bir iki kelimenin Nankin hükumeti ta· 

dar durmuş olan kalbi yenibaştan İŞ"' ---------------
letmişler, lakin tabii bir surette soluk Üsküdar Hukuk hftkimliğinden: 
alma işi uzun müddet işlememiştir. Kartalda soğanlık caddesinde ba§" 

Bunun üzerine hasta ameliyat ma· kan sokağında 6 No. h hanede sakine 
sasından kaldırılarak ·koğuşlardan bi• Hikmet vekili İsmail Hakkı Bayrak· 
rine götürülmüş ve bir soluk alma ma· dar tarafından Pendikte arabacılar so
kinesine bağlı olduğu halde yatağa kağınıia Yanyah Halimenin evinde mu 
yatırılmıştır. Yarım saat sonra adam kime Hami aleyhine açılan boşanma 

• •••lll~ kendi kendine muntazaman nefes al· davası üzerine müddaleyhin ikametga· 
• mağa başlamış, fakat çok geçmeden hının meçhiıliyeti hasebile ilanen tcb· Safiye 

PANORAMA 
Bayan 

B~HÇESiNDE 
~ .............. ~~ ................. . 

bu intizam bozulmuştur. Ve hasta ok·ı ligat icrasına karar verilmekle bu bap 
sijen çadırına konmuştur. Burada ge-

1 
taki dava arzühali suretile davetiye 

ceyansına kadar yaşamış ve kalbinin mahkeme divanhanesine asılıp yevmi 
ikinci defa çalışmağa başlamasından 1 tahkikat olan 22-9-936 salı saat 14 
tam yedi saat sonra ölmfüıtür. ı de mahkemeye gelmek ve arzuhale kar 

Ölümiine Eebep olara1< r1oktorlar ~ıda tarihi Wmdan itibaren 20 gUn zar 
yalnız ''talisizlik!,, hükmünü vı;rmiır l fında da cevap vermek lüzumu ayrıca 
1erdtr. gazete ile de il!n olunur. 

Küçük 
ilanlar 

Kabul §erattl: Ticari matilyeU haiz olma 

kUçUk ilAnlardan 

20 kelimeye kadar SO kul'Uf 

Bet defaaı 100 kuroıtu 

Fazlası iki mlsll Ucrete tabidir . 

İ§ arayanlardan 10 keUmeye kadar Q-. 
alınmaz 

Kasyer aranıyor 
Kasyer bir bayana ihtiyaç vard 

Çalışmak istiyenler İstanbul Ank 
caddesi No. 72 Basın Fotoya nıürael 
:ı.Uarı. 



l7 eni .. · 
'Nih .. engın - Karım bahçede m1thakkak heykeller olmasını istiyordu. 

k
.ayct kabul etmeğa mecbur oldum. Fakat bir i§e yaram.alan için muhtelif 

§e ıllcrdc yaptırdım! 

ÇDDek ve glYılb>ıre 
B:ıı.hçıvan, çilek bahçesinde ça· 

lıııyordu. Çocuk sordu: 

- Ne yapıyorsun? 
Bahçıvan yaptığı iti izah etti: 
- Çileklere kübre koyuyorum. 
Çocuk §a§tı: 
- A, ne tuhaf! Ben çileklere 

§eker korum, demek sen kübre ko
yuyorsun! 

••• •• ·.o .... .............. ...... ..... 
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IBaşo <dl~lii1 lUıycırV 
Sarhoşun birj gece yarısı kal

dırımın üstüne bağdat kurup otur
muf, evlere bakarak ıarkı söylü· 
yordu. Bir polis gördü, yaklaıtı: 

- Haydi arkada,, dedi. burada 
durma, evine git. 

Sarhot cevap verdi: 
- iyi amma, evler yerlerinde 

durmuyorlar ki! Boyuna önümden 
geçiyorlar. Benim ev önüme geldi
ği zaman hemen yetİfİp içeri gire
ceğim! 

Meırak 
- Kızım, aynanın karıısında 

bir saattir gözlerini kapayıp ne 
yapıyorsun öyle? 

- Uyurken yüzümün ne biçim 
olduğunu görmek istiyorum amma 
olmuyor! 

M nıras'ltaıfi"l) a'Vlans 
- İyi amma, kızım dah evlene

cek yaıta değil, pek genç •. Birkaç 
sene sonra dütünürüz. 

- Mükernınel ! Yalnız öldüğü. 

nüz zaman ona bırakacağınız mi
rastan bana biraz avans veriniz! 

AsoB mesene 
Anası kızına sıkı sıkı tenbih et· 

ti: 
- Aman kızım dikkat et! O a

dam seni öpmek teklifinde bulu 
nursa derhal reddet. 

Kız sordu: • 
- Öpmek teklifinde bulunursa 

ben ne yapacağımı bilirim. A11l 
mesele öpmek t~klifinde bulun· 
mazsa ne yapmalı? Sen onu söy
le! 

IFoırsat lblYI foırsat 
Komisyoncu, ortağına: 
-· Aman, dedi, fırsat bu fırsat ... 

Hemen ıemsiye tüccarı bay Ahme. 
de ko!. Sana söylediğim meseleyi 
hail el 

Öteki itiraz etti: 
- Amma yaptın yahu! Şakır 

şakır yağmur yağıyor. Bu havada 
nasıl gideyim? 

- Öyle deme! Onun bu hava· 
da keyfi pek yerinde olur. itimizi 
kolay halledersin! 

DELiLER DIY ARINDA 
- Btt kovanın içine ni§an almazsan 

camn acır. 
- Merak etme! 

') 
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- ipi tutuyorum ama sen çekmi yorsım ki.Böyle bo§ bırakırsan üstüme 
düşecek$in! 

MeırdDven l 
Tımarhanede bir deli. merdive

ni duvara dayamıf, üstünde bada· 
na yapıyordu. Bir baska deli gel
di: 

- Hey arkaclat ! dedi, tırçayı i
y1 tut, merdiveni çekir alıyorum ! 

Yek l!<D R 
Belediye memuru, caddede faz

la süratli giden otomobili durdur· 
du, toföre söylendi: 

- Neye bu kadar süratli gidi
yorsun? Şimdi ıenin 7eıikanı a la
yım mı? 

Şoför güldü: 
- Alamazaın ki! 
Memur kızdı: 
- Neye alamıyacak mıtım? Sen 

haddini bilsene! 
- Alamazsın, çünkü vesikam 

yok! 

ç <O> k ş Ü !}< tYı G" 1 
Kadın, kocasına çıkı§tı: 

- Hani şöyle bir gezintiye çık· 
mışhn? Gece yarısına kadar nere
lerde sürttün? 

- Karıcığım, ben kısa bir ee
zintiye çıkmıştım. Yol da yağmura 
tutulunca kendimi bir birahaneye 
dar attım . · 

- Şemsiyen yok muydu? 
- Çok şükür yoktu karıcığım! 

Kadınlar niçin ;tmnastik yaparlar? 

~tfa.iye telef on 1ıöbetçisi - Leyli 
er ~ektcbine koşun! Yangın varm-ış. 
idı talililer sizi! 

- A merikmı karikatüril -

En büyük 
ırakaım 

iki küçük bahse girittiler: 
- Hangimiz daha büyük bir 

takanı bilir ve söy!erse o kazana· 
Cak. 

.. ikisi de birer köteye çekilip dü· 
tunıneye daldılar. Biraz ıonra bi
ti . 

•ı ınuzafferane haykırdı: 

- Yirmi bet! 
Arkadatı içini çekti, yeiıle: 
- Ne yapalım, kaybettim! 

DeAmezl 
Ukalil,k yapmak iıtedi: 
- Ben ıenin fU anda ne dütün

di.iğünü aöyliyebilirim. f ıteraen iki 
lirasına bahse girelim. 

- Defmez ki! 
- Neden? 
- Seni dütünüyorum da! 

-
,._ . . .. 
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Genç~k içit1. .. Gençl~i mu.haf aza ~n ••• 

- "Kont Monte Kristo,, ronumımt 

çalan demek sendin! 

MDsaiFRır kaçoır

malk USlYIDÜ 
Maıatir - Yavrum bana bir 

manzume okusana .. 
Çocuk - Ben iyi okuyamam ki •• 
Misafir - Annen çok iyi oku· 

duğunu söylüyor. 
Çocuk - Anneme de inan ol

maz ki! Evde yalnızken ne zaman 

manzume okumağa kalksam he· 
men ''hevesini eve misafir geldiği 

zamana ıakla. Sesini duyarlarsa 

çabuk giderler!,, der, durur! 

TeırbDyeBD köpek 
- Naaıl köpeğin terbiyeli mi? 

- Müthit ! karım ne %::man pi· 

yanunun batına geçse o da kart"' 

J ıına dikiliP. ulumağa baılıyor 1 
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Tim ur 

ler·n 

bugün 

sahil- Gemici 
eşkıyanın 

Hüse ıin ismind~ki meşbu 
macerası şaşılacak 

hüc 
DSIZ 

.. rişti 
Şerif Seyit bir avuç kara toprağı düşman· 
lora doğru serptikten sonra 'fimura dUndU: 

- Şimdi istedi ğln yere git her yerde 
galip olacaksın, dedi 

Asya fatihi Timur, Buhara et· 
rafındaki göller ve bataklıldarda 
!kuğu !ku§u avlıyordu. Yorulmak 
bilmiyen hükümdar, etrafındaki -
]ere: 

- Büyük ıefere çıkacağız. 
!Boı dumıak, vücudumuzu uyuftu· 
rur. Düşmanlarmıız Çoktur. Üs • 
tünlüğümüzü devam ettirebilme.1.c 
için daha çok çarpı§1Dak lazım o
lacak... diyordu. 

Siriderya iizerindeki Taşken . 
de geldiği vakit, tiddetli bir yağ
mur yağıyor, kar, tepeleri kaplı -
yan orduyu yürütmüyordu. Yolun 
açılınaamı beldediler. 

• • 
Ch-du, ki1:çük dağa, sonra U

ludağa geldi. 

alarak koluıl".ı un.vaya kaldırdı. 
düşmana doğru c:erpti. Ayni za 
manda şöyle bağırdı: 

- Onların yüzleri mağlubiyet 
arından böyle lm:-aracaktır. 

Timura döndü: 

Şerif sö.:lcrini bitinnitti, bütün 

- Şimdi istediğin yere git. ...,. B k ·ı M" G · ,. p b 
H d 1. I ak d Mihmandarlığını •Cıijlın Lord roo e ı e ıster rvınn tn rez a er yer e ga ıp o ac ıın.. e · • • --tJ .• L- v h l l 
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ordu: 

- Sürfuı ... diye haykırdL 
Daijları inleten bu ı:esler uğu). 

dn~.:.ra.k ı:zn!-lara, dEşman tema · 
sına doğru uzarken, Timur aslcer · 

leri trampet ıeıleri arasında yıl
dırım gibi düşman üzerine akmağc 

ba~lndılar. Çoğu gene Cengiz r.c: 
)inden olan ltu-andanlnrla Tok· 
tamış mağlup oldu. 

Timur orclusu, Volga nchr' 
kenarlarında çadırını kurdu. Bir 
çok hayvarJlnr ve esirler Volgo 
sahillerinden buraya getirHmi ti. 

Yapılan şenlik, tarihin kaydetti ği 

Timur, nihayetsiz çöllere, yerin 
~n yükseğinden bakmak için da · 
ğm tepesine tırmandı. Zümrüt bir 
halı gibi uzaya!j yer yüzü, Timu
ru çoşturuyordu. Asherleri, büyük 
aeferin hatıra~ını muhafaza için 
tepede hemen bir kule kurdular 
ve Timurun burnya nyak bastığı 
tarihi kulenin taşlarına kazdı · 

şenliklerin en güzelidir. Bu gördüğünüz Bukova höyünüıt halkı ne milletler. olJuğunu tayin 
Binlerce zafer şarkılan, aşk ede.nemekaıii.r. , 

.ar. şarkıları, etrafı inletmeğe hatladr. 
Asker, bir aralık yiyecek husu- Elmaslarla süslü altın tabaklar Kaba i>ir taassup bu g!bi hallc.ri 

doğurm~ştu. BiL:im zamanımız. d "rlük' re1-megwe başladı içir.ı:le en lezzetli yemekler dagvrtıl. ı;un a gu:r 3' :K • da hıristiyanlara ,;o! e!le selam ver 
Timur, onlan güçlükte görmeğe dı. mek . bir hıristiyan ziyaretçi ge-
hiç razı olamıyordu. Kumandan· Fatih, bu muzafferiyetten son· leceğj zaman ayağa kalkmağa 
lan yanına ~ğırdı: ra kı~ı Semerkantte gene ayni mecbur o~mamak için, evvdden 

0
• 

_ Şu gördüğünüz dağlar, avln debdebeli şenliklerle geçirdi. dada gez nereke kabul etmek, hı-
<1oludur. Üzerine yürüdüğümüz Timur, hayatını, sonuna kadar ristiya'n ölmüşlerin müteveffa 
omıan, bize en semiz hayvanları- bu eğlencelerle tüketebilirdi. Fa · dememle: ve dinini tel'in etmek 
~ı verecek. •. Haydi hazırlanınız. kat, kanır?lda k~ynıyan ate§, Asya gibi bir '·akım manasız adat ve an-

!Bi.ttüllJ ordunun iştiraki ile ya. birliği gayeni onu bitmek bilmiyen analarla rnütaassıplıkta temerrüt 
pr1an a.f, Timur ordusunun yeme- savaşlara sürükledi. edip kalınmış olduğundan jandd.r· 

iğini ümanı}adı. ma ıslahırn da atlatıp Frenklerin 

~~aar~ bund-c0 sonra as· Amerikan tuhaflıQı gözünü boyamak için Belçikadan 
kenne hır geçıt remıı yaptırdı. ""' • • zabitler celbedildiği gibi her vila-
Başında yakutlarla süslü bir sa- Mahkum İlpl yette bir komisyon yaparak guya 
rdc, elinde öküz !kafası şeklinde Bil t bit l ~e nüfusa göre jandarma kaydetmek 
bir görz bulunuyordu. Nihayeti e es e me,; için bir iki BuJgar

1 
bir iki Rum U-

gelmiyen ordu1armm önünden lüzum gUrdfil~r ! lah vesaire kaydederek jandarma 
geçti. Askerlerine, kumamlanla. Amerika "kız tipi,. (ana tipi) islahı icra ettik diye Mabeyni hüma-
rına iltifatlarda bulundu. Gördü - gibi ünvanlar vererek ulusal tip- yün gen'! Avrupay. l'l lrlBtmak iste· 
ğü inıtizamdan dolaY.ı onları teb · ler seçmeğe o kadar meraklıdır ki mitse de bu sefe .. r3:.m .. Jiğinden 
rik etti. son zamanlarda Co'\ hapishaneler - Dcorciı paşa mu :ın!:ın n!'1~ !a Ma-

lik muharebede en nıahir ku- de yatan ınahpusları temsil ed:;> kedonyaya getiri.ili · ve i:'< ;§ ni\ 
mandanlarından dördünü kaybet- onlara öm~k olacak bir "mahkum zamiyey~ alınacak e~rattnı. seçme
miş, fakat muzafferiyet kendi as- t ip:,. intihap etmi lerdir. leri . binaenaleyh bn~..ı müd ümnn
lkerlerinde kalmıştı. Bu muzaffe · Bu tipe layik olmak üzere tim- ları jandarma kaydetmiş ve h·z. 
riyet, Timuru çok memnun etti. di Sina Sing hapishanesi sakinle- metleri jandarma -t ~ gö .. mek ih~e
As:kerini hediyelere boğdu. rinden 36 yaıındaki Kari Keller re teıkiifttı y~:ı ıı~~.. Bundan 

Bir çoğurA Tarhan iinvanım seçilmiştir. Bu adamın (sanatı) dolayı da yukz.r.<la s5) ledi iYimiz 
verdi. Bu ünvanı taşıyanlar, ser · hmazlıktır. gibi, fevkalade r::ı.·~tc.zam bir un-
beat olarak hü.lci.Qndarın çadırına KeHer kendi çevre3ir.ı:!e cfo itti ıur husu!e gelmişti 
girer, istedikleri hareketi emir al- fakla (tip) olarak se;ilmİ§ bulu • Bu k~dar intizama ve k yma-
madan yaparlardı. Buna hüküm · kamların fani ve cevval zevattRn 

nuyordu. ·ı ı· dar darılmazdı. ıeçı meaine rağmen fa ıyette de. Kendisi bakın ne diyor: 
546 sene evvel bugi;n, 1390 yı- vam etmi§ler ve Verhovistler öl-

"- Son on beş ıenenin on lı 5 temmuz n-imü (15 Recep 793) dürülmüf olan Sarafof'un )'erine 0
-· dört yılını hep hapisar~de ec;;r. 

hükümdar amansız hücumuoo ha- Karayevof nnmınc:b ze 'ri ve ta hail diın. Şimdi de en apğı on altı 
Zırlandı. Askerı.nı· yedi fırkaya a - hk 1 _.,_ b görmüı muktedir bir zatı Make· seneye ma Uın o mAK (!zere u · 
yırdı. Hücum hazırlığı yapılırken rada bulunuyorum. itte bunun donya komitesi riy' coetine gcçirmit 
Şerı.f Seyı"t, ordunun o··nu'"nde başı ler ve Sandansh:i de icraatını ge · içindir ki aramakta oldukları tipi 

tel eri arasındaki münaf eret gittik
çe artmış, bunlar biribirlerinin 
amansız düşmanları olmu~lardır. 
Sırb çeteleri nisbe~en faaliyetler:ni 
azaltmış ve bundan dolay• bazı 
köyler bir senede mililyet değişti. 
rerek Srrb , Bulgar, Rum olmak 
üzere üç defa cinslerini tebdil ~t
mişlerdir. 

Fakat çetelerin icraat ve ifsadatı 
nı Rus ve Avush.:r)'a komiserleri 
yakmda11 takip ediyorlardı. Bun
lar, daima mes'ul unsurları me~ · 
dana çıkarıyorlardı. Gerek ta
kipte bulunan askerin ve jan. 
darmnlarm ve eerek voyvo· 
daların kanuna mugayir ha. 
rcketlerini ve mesuliyetlerini or · 
taya Jcofarak cümlesini intibaha 
davet etmekte ve lazım gelenleri 
de cezalandırmaktaydılnr. 

Yukarıda s3yletliğimiz gibi, ıs-

lam çetc:si olarak zuhuı eder. 
gan Receb'le gem"ci Hü 
müa.üm.:ı.nların ir.til-:amın& 

malc;:;adiy.e harel-et ettikleri 
ve Receb dah:ı ziyt!de A;-na 
hudutlarvda fali~·et gösterip 
disine '!h"mmiyet verilmediğ' 
nı,ı komiseri Der.ıerik'in iır• 
zerine b:ı buçuk ıabur uker 
ci Hüıev"nin takibine lıaısre 

Eunu tutacak olana yekten 2 
zam yapılacağı, nitan ve 
veriıece1i tamimlerle yazılın 
Etrafa fesad ıaçl'.Jl bu Lnde: 
voda bırakılıp da yalnı~ g 
Hüseyinle hükumetin bu 
meıgul olması gariptir 

Gemici Hüseyf 
Bir gün Ulahın biri, bir 

gemıci J.!üseyi:ıin saklı cldu 
mükafat mukabilinde ihbar e 
üzerine PV sarıldı; içeride!' t 

riye girildi; ev sahibi de ha 
nin henüz lohusa olduğunu bi 
naleyh mazereti ?uiu.,duğunsı 
yan ederek dağdağasız olara'k 
zım gelen muamelenin icrasıd 
ca etmiş. 

Odaya girilince, lohusa ağl 
!tocuğunrı.ı kucağına alarak 
tafın, b:i'Fna ıarwrr.k çıkmış; 
kaplama:arı b!le söküldüğü hl 
kimse bulunamamıştı. 

Ulah cban yanlı .b.lwu v,,!. 

için s1k1şnrılırkea dudağı çat 
mıt: 

- Ah, Beyler! o çarşafh çı 
kadın gemici Hi.iseyindir ! . d 
miştir. 

Gemici Hüseyin öldt;rdüği.! ) 
mite az~sının Üzerine bıçağıP1 

rakırdı Bıçağ:n üzerinde: ''f 
kam,, yazısı, ~.ıt.nda de. "Geıfl 
Hüseyiıı, , imzası bulunurdu. 

Gemici Hüseyin, kat'iyyen 
geçmemi§tİr. Bi: yerde konıit~ 
tarafından öldürüldüğü zehabı 
ııl olmuftur. 

4 :,. • 

Selini!: vilayetinde de l'ttl 

batakJık!,\rını melce ittihaz e:t: 
olan "Vardar Güne~i . naıısl 
maruf Apostol ıügüt dRllarıfl 
,seyyar ve sahih kaleler yap~ 

girilmiyen sık ormanlıklar içi" 
ısaklanm..ikta ve kamilen su ile: P 
hat olduğu için hu kalel..:re it 
ker yanaşamamaklPydı Bı• a~11 
korkusuzca takavet icra edır 
du. ·• (Devamı var) l 

açık yere kapanarak bazı dualar benim .ı_ahamıda buldular.... niıletmif tir. 
dmcN. ~yerden bir avuç toz Fakat Rum çetelerile Bulgar çe-

T ronitıa' dan bir göri.inÜl:!!., 
ft 



HAf:JER - Akşam pos~ 

çık göz bir gazete 
muhabiri 

~~~====~==~=========~~~ ........ ıo=o...-..,,,,......--=~~~==~==~_.,,-=-~::::!:::::::c:~--~--~--~--~--~--
A m erik a Zavallı 

Garibeler 
memleketidir 

Bir erke~e yazılan 
2.200.000 aşk 

kadın 
Kendisine benziyen bir kadının 

sahtekarhğından dolayı 13 '. Silvanın katili Bravn'u 
nasıl ele geçirdi 

mektubu 
Şu Amerika kadar acayip bir 

diyar yoktur vesselam! .. Amerika. 

da olsaydınız gürJÜn birinde kaı·şı· 
nrza çok açık göz bir .satıcı çıkar 
ve size linç edilmiş bir zencinin bir 
dişini on liraya satmağa kalkışır. 

ay hapisde yattı 
Kanunun en iyi tatbik edildiği yeı .. 

lerde bile bazan yanlışlıklar yapılrr. 
Nitekim Birleşmiş Amerikanın İndi· 
yana vilayeti ağır ceza mahkemesinin 
madam Louis Botts adında bir kadını 
hiç de işlememiş olduğu bir suç yüzün 
den tam on üç ay hapiste tutması bü
tün hakimleri müteessir etmiştir. 

Hepsi canı sıkılmış bir halde oturınu§, 
meselenin bir ayak evvel bitmesini 
bekler gibi bir vaziyet almışlardı. 

Orada işitiJmcmiş daha ·nice 
şeylere tesadüf edilmez ki: 

Hauptman mahkemesinde ka· 
rar vermek üzere salona çekilmiş 

olan jüri heyeti mahkemeye karar· 
larını tebliğ etr.ıeğe gelmeden ev· 
vel müdafaa avukatı Reilly ile ga
zete kadın muhabirlerinden birisi 

hakimin kürsü öni.~ne dikilerek yük 
sek sesle: "1rlandalının gözleri gÜ· 

lümserken,, şarkısını söylemişler
dir. 

Bundan iki sene evvel ölen Nev· 
york zenginlerdinden Edvard Vest 
Brovninı~ bütün dünya kızlarından 
almış olduğu tam 2.200.000 e.şk 
mektubu kocaman çelik bir kasa· 

Gerçi asıl suçlu hala bulunamamış 
olmakla beraber, bütün şahitlerin 
beş aylık gelin olan Madam Botts a· 
Ieyhinc kat'i bir surette şahadet et
meleri, herkesi şaşırtmaktadır. 
Bundan iki sene evvel İndianopoliste 

bir komsiyon evi üstüne çekilen sahte
c;ekler, vili'tyetin hemen bütün şehirle· 
rinde sürülmüştü. Çekleri bir genç 
kadın sürüyordu. Sahtekarlığa kur
ban olanların verdikleri tarif polislere 
bu işte Madam Botts'un suçlu olduğu 
kanaatini verdi. 

Tevkif edildiği zaman Madam Botts 
bir yanlışlık olduğunu iddia ederek 
protestolarda bulundu. Polisler ise: 

- Haydi beyhude yere inat etme de 
doğruyu söyle; söylemediğin takdirde 

Acaba gerçekten masum muydu? 
Mahkemede otururken yavaş yavaş 

kendi de şüphelenmeğc başladı. Bir 
kişi yanıla bilirdi; fakat nasıl olur da 
on yedi şahidin hepsi birden kendisini 
suçlu diye gösterirdi? Acaba ken<lisi 
de iki ruh taşıdıkları söylenen o acaip 
insanlardan biri miydi? Böylelerinde 
hazan akıl sapıtır ve ne yaptığını ı:;on· 
radan hiç hatırlamazmış! Oturmakta 
olduğu suçlu sandalyesinin koltukla· 
rma yapışarak sıktı. Hayır bunun im• 
kam yoktu. Kendini iyice biliyordu. 
Ve böyle bir şey yapmamıştı. Yerin
den sıçnyarak vargücüyle bağırdı: 

- Efendiler işte bir yanlışlık \'ar; 
yanılıyorsunuz. Ve sonra düşüp bayıl· 
dı. 

daböbürlenerek ıııaklardt. 
f1ıliste imzalı itir f - - . • 
,f a a gore Bravn kızgm 11kfan kuduran Silvaımı btlegini bü/.:c. Bu adam kendisine tavanları 23 

krat altından olan yazıhane odala
rı yaptrrmıştr. Aynı adam birkaç 

deyince, Bravn da artık dayanamı· ay yalnız ot ve çiy sebze yiyerek 

cezanı ağq·Jaştırmış olursun. 
dediler. Kadıncağız bUtün sıkıştll"" 

Fakat, jüri heyetinden kimse ona i• 
nanmadı. Suçlu hükmü verildi ve za· 
vallı kadıncağız !ndianopolis vilayet 
kadın hapishanesine gönderildi. Orada 
on üç ay kaldr. Sonra tuhaf bir i~ 
oldu. 

ı' rek saldırmayı aldı ve adamın göğsüne daldırdı. 
(Nevyork nt.ektu.bu) T 

yarak: yaşamış sonra da 40.000 çocuğa 
- Ne olacak? Kafasını kestim işte! 

,wq h~An U/ı'llJ 1 
ın mUkcifat a: l>'>JJIV 5u~.a .ı~Şa 

_.,nn i kazanan horozunu öl• 
rv- em ş ve Baıt· 
.,_k bok ' unor şehrinde kala· 
ı ~iş ols~.;~t:~:~nıax:zna ~e~aın et· 

ı!ri ,, . rık vıiayetının polis· 
r meşale cınay t" 
.ıek · . . e ı,, esrarını hallet· 

ıçın gecelı gilnd'" r .. 
d OŞlno,zJardr. uz u oteye beriye 

Bundan başka işten çekilmiş bir ts
~~1 gemicisi olan Manuel Silva da 
lllldı Dules şehrindeki fantazi tavuk-

F yetiştiren çiftliğinde oturur, piya• 
,~Ya. boyuna dövüş horozları satardı. 

Fakat polis tahkikatının da sonra· 
Ln göstenııiş oJduğu gibi "bu iş eı

\ eç olacaktı,, çUnkü bir vakitler Joe 
t 'ouisi de boksda yenmiş olduğundan 
~mlanan gen.ç Bravn ile üvey baba· 

ı1" bıribirinden şiddetle nefret etmekte 
&)iler. 

Bundan sekiz sene evvel 11-fa.nuel Sil· 
)l denizden artık yorulmuştu. Epey 
~ biriktirmiş olduğundan Mariland 

;tık- ~ğın~a küçtik bir çiftlik satın al· 
ittli endı yaşlarında olan güçlü kuv· 

,'9 ar dul bir kadmla evlendi. Kadının 
ir 

1

0 
~eti§miş bir km ile 13 yaşında 

a· glu da vardr. 
teıet ~l'~ç sene için bu kilçük aile saa· 
· in·ıçboınde yaşadı. Sonra üvey oğul ta
l l ks . 
~- rınglerindc denemek heve• 
uıe d'· .. 
ill}{ Uştu. Baltimora gitti. Orada ça· 
,ı k l>a~1adr. Eğer boksa de\'am etsey-

r' B~l"tdıni bütün dünyaya tanıtacaktı. 
t#ör ?)'dan bir kaç ay evvel genç bok· 
'a t~~~ ?i~ tatil yapmak istedi. Ha· 
tladan ~! 1 ıçın Silva çiftliğine gitti. A
rUr b ırkaç gün geçince de evde hır 

8.
1 
~ladı. 

'd~;a b!r sabah nahiye müdürilnUn 
ı''eainı a gıtti ve titriyerek poUsin hima 
lın bu rica ctti.Deh~et içinde kalmrş o
/ıUş eslti gemici, yemeğine övütül-

ek 1·~~ katılarak canına kastedW 
8~th;l"" Nani ı~_ini söyledi. 

ı'"Uk Ye !'tıudürü :Mister Roy Hiltner, 
zu.n Çtuıllrı üvey oğlunu çağırarak 
kantladıya sorguya çekti. Fa kat de· 
u. 1 

onu kandrrmağa muvaffak ol-

Si!"a . 
r.}\ _ıse kanmağa hiç de yanaşma· 
fdu~~d.isfni Öldürmek istiyenin Bravn 

~unda ısrar etti. 
~Çen teşrinisani ayının soğuk bir 

111 tinde bilhassa seçme tavuklarmm 
Undugu'" k.. . . B k :lrde . urnese gıttı. ravn ız 

1 ia·i1 "e madam Blanş Smit mutpa~ 
lt.J• 1 er. Birkaç dakika sonra kapı şid 
e~ açtidı ve Silva bir top güllesi gibi 

Ye girdi: 

; Benim en güzel horozum nerede? 

1 
kıy, gürledi. Bu ı:ıorguya Bravn kar

t "erdi: 

- ~n güzel horozum demekle ne 
~diyorsun. Bu mendebur hayvanın 
ll'eye gitmiş olduğunu biz nereden 
lelhn? .. 

birden müketlef bir ziyafet çek· diye bağırdı. 
Silvanın baftalardanberi olan ku· mişti. 

runtuları yeniden canlandı. Beynini Nevyork miiteahhitlerinden Vi
sanki bir kıskaç sıktı. Sonra Bravnın liyam F. Kenni cırcıplak kafalı de· 
polise yaptığı itirafa göre İspanyol, necek kadar sa~sız bir adamdır. 
onun üstüne sıçramış; elinde bir ütü Fakat geçen sene Pariste iken her 
varmış, Bravn ise orada bulduğu bir nasılsa aklına !!açlarını kestirmek 
demir boruyu yakaladığı gibi üvey 
babasmm eline çarparak ütüyü yere gelmiş ve telefona yapıştığı gibi 
düşUrmüş. Nevyorktaki berberini bulmuş ve 

Kızgınlıkta11 artık yerinde duramaz derhal Leviata11 transatlanhğme 
olan Sil va İspanyolca sövüp sa yara· binerek F ransaya gelmesini emret
rak, belinden bir saldırmayı çıkardığı mİ§tİr. 

gibi delikanlııım üstüne atılmış. Berberin Fmnsaya gelip gitmesi 
Gene polise verdiği ifadeye göre de" bu sivri akıllı Amerikalıya tam 

likanlı Silvamn bileğine yapışarak 
bükmüş ve saldırmayı elinden aldığı 1250 liraya mal -0lmuştur ! 
gibi göğsüne daldırmış; yaşlı adam Nevyork avu1{atlarından Mak 
ağır ve tehlikeli bir yara almış. Ferı;.on giinün birinde kendisine 

Ana ile kız manzarayı görmemek l Long Oyland adası yanında bir 
için komşunun evine kaçmışlar. Bun- köşk yaptırmak hevesine düşmüş. 
dan sonrasını Bravn polise şöyle anlat tü. Ki>şk çok bahalıya mal oldu, 
mıştır.: f k • t" b"t" •• :Jd k"" a at mşaa ı ı ınce, ıcır. en U· 

- Orada olan boş bir çu\'alı üvey ..ı d 
çücük bir nnenin e akmasını is. 

babamın başına geçirdim. CE"sedini 
merdivenlerden aşağıya sUrükliyC'rck tcdiğini söyledi. Mimar dereyi ya. 
kilere götütdüm. Burada kocaman bir pacağmr fakat bunun nasıl bir ses 
ocak vardı. Vücudun üstüne gaz yağı çıkarması IR.zrm rteldiğini: Şırıltı 
serperek kibriti çaktım \'e alevler için mı, mırıltı mr yoksa çağlamamı? 
de kalan cesedi ocağa ittim. istediğini sormuş, avukat cevap 

Vücut ancak kısmen yanmıştı. Yı:· vermış: 
karıya çıktt. O gün bütün gün ve gece- _ Her t:çii de 0 1sun !.. 
si evde yalnız ba.~ıma kaldım. Ertesi Bugün üç elektrik düğmesi de. 
sabah vücudu tekrar yakmağa uğraş- d 

reyi ic!arP. etmekte İr. HarıJ;d düg~. 
tım. Muvaffak olamadım. o gece ka· 
ranlık çöker çökmez yarı yanmı~ ccse· meye basarsanız sular o sesi çrka. 
di bir otomobile koyarak Montgomeri rnrak akmaktadır. 
kazasrna götürdüm. Rokvile giden f şte size Amerikan g·arabetin-
caddenin ıssız bir köşesinde onu oto· den birkac tanesi! 
mobiJden aşağıya attım Ye büyük bir---------------
hızla uzaklaştım. Görünmeyen 

g özlük Çok geçmeden otomobilin lastiği 
patladı. Ben de arabayı bırakarak eve Gözlük hoşunuza gitmiyorsa, bugün 
yaya döndüm. görünmeyen gözlükler takmamz müm

Daha o günil ceset, az sonra otomo· 
bil bulundu. İlk önce polisler Silvanm 
intikam almak istiyen bir haydut çe
tesine kurban gittiğini ı:;andılar ve ci• 
nayetle şoförsüz otomobil arasmda 
hiç bir alaka bulunmadığını düşündü· 
ler. 

Fakat açık göz bir gazete muhabiri 
otomobilde yanmış et parçaları görün
ce arabanın Silvaya ait olduğunu keş· 

kündür. Haber verildiğine göre, Ame· 
rikad~, göz? a_?ğ~~uclan do~uya ta~ı-
lan hır nevı gozluk ıcal cdılmiş. \ 

Göz r-eklinde olan bu gözlük camı, 
göz kapağın içine takılıyor. 

Jfarşrmzdaki, gözlüklü oldu~unuzu 
bir türlü fnrkedeıniyor. 

Bittabi gözlükle gözünüz arasındn 
bir r:ıtrp mesafe k:ılnrnsı temin edil• 
mektedir. 

fetti. Bu muhabir Silvanrn evine gitti. =::::====================::=:==:::::::::: 
Kapıya vardığı zaman Bravn da çıkıp 
gitmek üzere bulunuyordu. Onu gö· 
rür görmez: 

- Hey delikanlı; eğer otomobilini 
bulmak istiyorstın haydi benim araba· 
ya atla da Rokvile doğru gidelim. A • 
rabayr polisler buldu: size ait olduğu
nu isbat ettiğin dakikada gana wrc
cekier .. dedi. 

cinin yanına oturduğu gibi yola düzül 
dülcr. 

Rokvile varır varmaz gazete muha· 
biri hiç bir şeyden şiiphcıle'nmeyen ka
tili sancak müddeiumumisi Jeyms H. 
Pnyh'in yanına götürecek: 

Çılgına dönmüş olan İspanyol= 
- bık.Ar etme hele!.. Elbette bilir"' ' - - . n. 

Gazete muhabırin.~n h i? bi.: şe): tei" I 
kin etmiyen açık yurekh sozlerı ka"j 
tilin. Uzerlnde fyi tMir brraktr. Gazete-

- İşte aradığınız adam .. dedi. 
Böylece günün birinde ağır siklet 

boks ~mpiyonluğuna namzet olabil~ 
cek Bra\"n için şimdi elektrik sandal• 
yesine ç:ıkacak namzetler sırasına gir"'' 
mek ihtimalleri çok kuvvetlidir. 

malara karşı: 
- Fakat yanıbyorsunuz .. Yapmadı· 

ğım bir suçu nasıl itiraf ederim. 
diyordu. Sorgudan bir şey elde ede-

Vilayetin diğeı· şehirlerinden biri (f' 

lan Kokomoda ayni komjsyon finnası 
üzerine çekilmiş sahte çekler silrUlme
ğc başiadr. Şık giyinmiş güzel bir ka• 

miyeceklerini anlayan polisler: 
- Haydi dediğin gibi olsun! Fakat 

aleyhine topladrğrmız isbatlan görün· 
ce herhalde fikrini değiştireceksin. 

diyerek madamr polis merkezinde 
olan diğer kadınlarla bir sıraya diz
diler. Bundan sonra sahtekarlığa kur
ban gitmiş olan on yedi kişi birer bi
rer odaya girerek, sahte çekleri ken" 
dilerine süren :Madam Botts olduğunu 
söylediler. Bundan sonra poJis müfet· 
tişleri tekrar ona: 

- Peki şimdi ne diyeceksin baka· 

dm emniyet verici tavrile bir şey sa-
tın almak için dükkanlardan birine 
girerek bu sahte çeklerden bk"isini 
verdi. Verdiği çek daima satın aldığı 
eşya bedelinden daha yüksek olduğu 

için aradaki farkı da para olarak ge
ri alıyordu. A2. sonra çekin sahte oı· 
duğu ve kadının da yanhş bir adres 
verdiği anlaşılıyordu. 

Fakat işin asıl tuhaf taraf~ şw·ası 

ki: Bu ikinci sahtekarlığa kurban C1' 

1anlar polis merkezine <;ağrılıp da ken 
lım? dilerine sabıkalıların fotoğraflarını ih• 

sualini sordular. Kadın gene eski tiya eden koleksiyon gösterilince hep• 
sözlerinde ısrar etti: 

- Böyle bir ~ey yapmadım! 
si de Madam Bottsun resmine işaret 

ederek, sahtekarın bu kadın olduğunu 

Ycııi l:urbaıılar 7>olis merkezine çağnlın ca, suçlu diye 1ıapishancde lmlırnrın lıİJ' 
lmdın11ı n;smini g_üsiardilcr. Demek ki salıtclı:arlığı ona bcıı::iucn basl.a bır 

kadın yapmaktaydı. 

Madam Botts mahkl"meye sevkediJ·: 
di. Ceza hakınıiııin öniindP on şahidin 
hf'psi de onun ı:ı!eyhindc sah:tdt"ltt' 

bulundular. Artık mN.:cJc kalmamıştı 
~!adam Botts ısc bütün olup biten· 

!ere karşı şaı:ıkınlıkt an çıldıracak de· 
rePelere gelmiş ve: 

- Bunll ben yapmadım. Bildiğim 
bundan ibarettir. Çekleri de ancak po
lis merkezinde bana gösterdikleri za· 
man gördüm. 

demekten başka söz söyliyememiş· 
tir. 

O bıiytik \'e ı:ıessiz mahkeme salo· 
nunda madamın pek söniik kalan sesi 
biç de kanaat verici değildi. Jüri he
yeti üstünde de ı:ok fena bir tesir hr 
rakmış olduğunu apaçık göriiyordu. 
Bu ise kendisini büsbiitün korkutarak 
şaşırttI. Jill'i heyeti arasında ken· 
disine acıyan bir tek yiiz bile yoktu. 

söylemişlerdir. Şimdi şaşıp kalmak sı
rası polislere gelmişti. :!\f~dıı nı Bot ts 
hapishanedeydi. Demek ki son çek!t:ri 
sürmesine maddi imkan yoktu. E~cr 
bu çekleri kendisine benziyen birisi pi
yasaya sürüyorsa, bundan iki sene ev· 
vel de ayni kadının btİ işleri yapmış 
olduğu meydana çıkıyordu. Fakat hu· 
nu kim yapıyorclıı? Trpkr tıpkısırıa 

Madam Bottsa benziyen bir kadın. 
Kadın acaba bu benzeyişin farkııırfa 

değil miydi? Yoksa bile bile mi yapı" 
yordu. ? 

PolısJer hcniiz bu suallerin cevabını 
bulamamışlardır. Fakat, \'ilfıyet ısti· 
na! komi.,yonu Madam Botts'u hapis· 
haneden çı!rnrarak kendisine tazminat 
vcı ılmcsini kaı ar ·altına almışlardır. 

"İki ı:ıalıitlc :ıdnm asarlar .. sözümin 
bu aerklı \"akada ne kadar da doğru. 
olduğu nwydnna çılmuştır. 
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Verin altında •---
Altı rtıetre kalınlı~ında çelik duvarlar, 12 tonluk kapılarıal 
Saklanan 55 milyar fıran klık lı 

bir altın hazinesi var! ~ 
FrCJ'ltlı.xtı ;wcs!lsiyor gazetesi yazı. 1 yor: 

1935 yı!ı ikincik~'inununun ilk gü• j 
nU yani bundan bir buçuk sene evvel 
Fransanın ihtiyat altın mc,·cudu 82 
milyar frangı geçiyordu. Bugün !5~ 

milyardır. İhtiyat altın mevcudu ba· 
kımından Fransa dünya devletleri ara· 
eında ikincidir. Birincilik Amerikadn· 

devlet altınını koruyacak tedbirleri ı ti göz kamaştırıcı altın servetini mu-1 
almıı,jtır. (Bank dö Frans)ın yeraltı hafaza için husust bir kale yaptırmw & 
mahzenleri adeta bir kale gibidir. Bu· tır. a 
rada bir mutbak ve daima uzun za· Kentucky eyaletinde yapılan bu ka· I 
man yetecek kadar konserve halinde le en son keşif ve icadlardan istifade U 
yiyecek ve erzak bulundurulur. Niçin surctilc meydana getirilmiş bir müs· 1§ 
mi? Herhangi bir hadise karşısında tahkem mevkidir. Kalenin etrafında 

bu çelik ve beton kale içerdcn kilitl~ stratejik noktalar üzerinde en kuvvet

dır. Amerika "Federal Reserve Bank,, 
ın altm mevcudu 150 milyar frankt1r 
ki dünya ırtokunun yüzde 45 dir. 

nir ve muhafızlar 6 metre kalınlığın· li müdafaa sihihları konulmuştur. Bu 
daki dıvarlar içinde aç kalmarlnn dev· silahlar karadan ve havadan gelecek 

Fransa, 55 milyarlık göz kamaştirı· 
cı altın servetini (Bank dö Frans) m 
mahzenlerinde saklar. Bu mahzeni zi-

Jet altınını müdafaa ve muhafaza eder tehlikelere karşı altın kalesini koruya· ı 
ler. caklardır. Bundan başka kalenin için· 
A m eri k a n 1 n a 1 t, n de bir topçu bir de süvari alayı vardır. 

Kalenin yapılmasında yalnız hariçten 
k a 1 esi gelecek hücum tehlikeleri değil. civa~ 

yar?t etmek fırsatını bulduk. Evet.. 
Dolambaçlı merdivenlerden inerek, bü 
yilk asansörlerle knyarak, zırhlı kori
dorlardan, tıpkı haplshnnclerde oldu· 
ğu gibi demir parmaklıklı bölmele~ 

den, kapandıkları zaman duvarda ycı
leri belli olmayan kaya parçası gibi 

Amerikanın 150 milyar frank tutan daki ormanlardan gelebilecek yangın 
altın mevcudu olduğunu söylemiştik. veya zelzele halindeki tehlikeler de 
Bu muazzam servetin Amerika gibi düşünülmüş. bunlar iGin de ayrı terti
gözü pek haydutlar. glipegündüz ban· bat alınmıştır. Bu kalede şimdilik A
kaları basaralt soyan ı;et:ılerle dolu bir mcrika altın 13tokunun yarısından far 
memlekette muhafazası Gok giiç bir lası. yani 90 milyar frank değerinde o
iştir. Bunu cHiştinen Amerika hükumc- lanı ~aklanacaktır. 

kapılardan geçerek zeminden yirmi Amerika da 
be§ metre derinliğe inmek ve ancak • 
bundan sonra altın mahzenlerinin yo· Peynır rende-
~:~~i:~tmak Meta küçük bir seya- siyle bacakları-

Yirmi beş metre derinliğe indiğiniz • • 
zaman önünüze bir meydan çıkar. Bu n 1 y UZ en 
meydanın nihayetinde bir koridora a-
çılan büyük bir kapı görürsünüz. Bu Bir kadın Ue arkadaş-
kapının kalınlığı bir metre ve ağırlığı ları dolandırıcılıktan 
8.000 kilodur. Anahtar deliği belli oı· 
mayan bir kilidle açılır. Kapının da- Yakalan d t la r 
yandığı ve kapandığı duvar simanar- Loıı Angelos polisi yaman bir 
meden yapılmıştır ve kalınlığı da 6 sigorta dolandırıcılığı ketfetmit -
metredir. tir. Pazı kimseler sigorta kumpan -
B~ .. ~alın dıva.rda açılan kapının yo~ yalarından tazminat almak ıçm 

Yerdıgı dar korıdora raylar uzanma!. k ı · k d·ı · · l t k t 
t d B l 

. ? Bl entı: en ı erını mn ısu! an ıa a a ır. u ray ar neye mı yarar. raz 
ötede duran şu kocaman kaya parça- lamkta ve bu sakat!ığı )'ollarda c• 
sını görüyor musunuz? İşte o 12 ton omobil kazası neicesi o!arak 2ö:. -
nğırh~ında ve çelik çerçeveli bir beton termcktedir. Po~is be~ erkek ve 
l>loktur. Elektrikle işliyen bir araba bir kadın tevkif etmiıtir. 
üzerine oturtulmuştur. Tehlike halinde 

Vilayet müddeiumumisinin sciy
bu 12 tonluk blok raylar üzerinde ha· 
rekete getirilerek altın mahzenlerine lediğine göre, bu yalancı kazala 
giden koridoru tıkar. 

Koı•ldoru geçince mahzenlerle kal' 
şılaşılır. Bunlar numaralıdır. Mahzen 

ıigorta kumpanyalarına senede bi
zim paramızla 1.250 000 liraya 
mal olmaktadır. 

lere bankanın müdürü bile yalnız ola· Tevkif edile~ altı kişi bir oda· 
rak giremez. Mutlaka yanında iki me-
mur bulunması lazımdır. Bu memuı. ya toplanarak, yapacakları gürül-

lardan biri kasa, diğeri umumi kontrol 
dairelerinin mümcssilidir~r. Ve asla 
biribirlerindcn velev biran için olsun 
aynlmular. 

M'.a.h.ıenlerde, tel örgü geniş dolapla
rın r&flarına altın külçeleri dizilmi9 

tünün komşular tarafmdan duyul
maması "çin de radyoy:.ı sun kerte-

sine kadar açmışlardır Sonra da 

birbirlerini sakatlama~a giriımi~ -

lerdi:. Bunlardan bir kadın elin-

tir. Her kUlçc 12,5 kilo ağırlığındadır. de bir peynir rendesiyle bacakları
Ve 200.000 frank değeri vardır. Heı nın derisini soymuttur ! 
dolap iee 500 milyonluk bir servet sak· 
lar. 

Alnnlann içinde İngiltere, Alman -
ya, İspanya, çarlık Rusya armalarını 
taşıyanlar da vardır. 1ngiliz altınları 
rramid §eklinde diğerlerinden ayrılır. 

Bekar kadınlara 

Koca bulan 
v 

magaza 
Alman altını ayarı diğer altınlardan Japonyada Ok ada 
daha ytlkscktir. 

Dolaplarda simanarme raflar üzcrı- şehrinde işe başlıyor 
ne dizilınig duran bu çeşidli altınlar Japonyada Okada tehrinin 
muntazam bir bakkal dükkanının en- büyük bir mağazası, yem bir dai-
mekanlan içine sıralanmış konserve 
ve !!ardalya kutularına benzerler. 

Altın mahzenlerinden sonra kağıt 

para ve kıymetli evrak mahzenleri ge
lir. Bir kayanın içine oyulmuş gibi o· 
lan ve yirmi beş metre derinlikte bu· 
lunan bu genig bodrumun simanarme
den yapılmıg tam 750 direği vardır. 

Fransa bankası. altınlarını sakladı· 
ğı bu yeraltı mahzenlerinde isteyene 
.senede 30 bin franga kiraladığı kasa o· 
dalan da yaptırmıştır. 

Bu odalarda kiracılar servetlerini, 
kıymetli kağı~larını, kolleksiyonlarını 

hatta bazıları yüksek değerdeki mobil 
yalannr bile saklarlar. 

Bu geniş bodrumun etrafında nö
betçiler, itfaiye memurları gece gün· 
düz ve mütemadiyen dolaşmak sureti· 
le nöbet beklerler. Herkes herhangi bir 
tehlike veya hadiseye karşı daima te
tik üstündedir. 

Yalnız alelade hırsızlar için değil, 

herh&ngi bir harp, istila, isyan, hava 
bombardımanı gibi haller karşısında 

re açmak üzeredir; bu dairede 

kadınlar kendilerine birer koca 
seç ehi le:e!derd ir. 

Daha şimdiden binlerce talep· 
name bastırılmıştır. Bir koca bul· 

mak istiyen kadınlar bu talepna • 
melerdeki evsaf hanelerini doldu. 

racak ve kendilerin2 dair malu -
mat yazacaklardır . 

Pazarlık olup bitince boyunu. 
posunu göstermesi için daha doğ
rusu görücüye çıkmak ve geline 

teslim edilmek üzere damada ha· 
her verilecektir. 

Mağaza gerek kadın, gerekse 
erkekten bu hizmete mukabil hiç 
bir ücret almıyacaktır. Yalnız, bu 
vasıta ile evlenmit olan çiftler 
yeni kuracakları yuvadaki bütün 
ihtiyaçlarını mağazadan ~atın al · 
mağı taahhüt etmektedirler • . 

Hokkabaz 
hırsızlar! 

Yayll bavullarla 
Avrupada yolcu ba
ğajlarını çalmıya 

başlamışlar 
Paristen yazılıyor: 
Londranın Hatton Garden el· 

mas tüccarlarından birinin Pariı 

civarında aoyul~ası, yolcuların 
bagajlarını çalan beynelmilel bir 
soyguncu çetesinin çahımakta ol -
duğunu anlatmııtır. 

Kendi isteği üzeri~ Fransız 
emniyet direktörlüğünce adı giz • 

lenmekte olan elmas taciri Dieppe 
den Parise ıitmitti. lataıyona 
çıkar çıkmaz efyaıını bir hamala 
vermiş ve içinde. ertesi günü Pa· 
ri.te bir mütteriye teslim edilecek 
olan bizim paramızla 135,000 Ura 
kıymetinde elmas bulunan çantayi 
kendisi taınnııtır. 

KUMBARA DESTEKTİ 
iş Bankasının kumbaralarını almakl 

)'aloız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda ı 

Taliinlzi de deneml 
olursunuz. 

iş Bankası asgari 25 lira 
bulunan bUtUn kumbara sahlplerl 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mü fa 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her se 

' 1 Nisan ve 1 f eşrinievvel tarihlerinde kur 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşidenin b 
birinde 5000 Lra, şu şekilde tevzi edilmekte 

8 . . . 
Hamallar bavulları furgondan ırıncıye 1000 L' 

çıkarıp t~ • bağlayıncaya kad~r, 1 ikinciye 
elmas tacırı yanında alakoydugu 

başka hiç bir feyle meııul olma- 20 SO 
dığı halde, çantanın birdenbire H 

•• yuzer 
ellişer 

çanta.ile beklemeğe batlamıı ve 1 10 kişiye 100 

ortadan kaybolduğunu ıörerek ~ 17 s " 10 onar 
ıata kalmıttır. -

250 
Liradan 1000 

" 
" 

1000 
1750 

Derhal polis hafiyelerine me • Ceman 207 kişiye 5000 
ıele bildirilmi91 istasyondan çıkan • 

her yolcunun eıyası gözden geçi - ı·kı·şer bı·n ıı·ralıklar ', 
rilmiı, fakat kaybolan çantaya 
benzer hiç bir 9ey görülmemiıtir. " 

DIQer beş ke•ldenin her birincıe '/' Poliı ıüphelendiği adamı he - _ -
nüz tevkif etmemiş bulunmakla nız 1 ki••ve iki bin lira verihyor- I 
beraber yapılan hırsızlığın ,eklin· keşideler her sene Şubat, Hazit 
den bir ipucu elde ettiklerini IS Temmuz, Eylül ve birinci Kanun ' 
san:naktadırlar. • ıarının ilk günleri yapılmaktad•'' 

Çelenin Londrada bulunana· \ın~mııııııınıııooıı1111mınMım11•ımıuım•ınwmı11m1111111111R11 1--
janları o sabah elmas tacirinin ~ 
bu kıymetli çanta ile hareket etmiş r Dün ve Yarın neş1 iyatı 
olduğunu telefonla Pariıe bildir · • • • • • • (ı 
mişlerdi. Hınız, elmaı tacirini 50 kitap k0C8 bir kutuph8 
Diep~·e'~e beklemit hırıızlık için teşk·ıı eder 
en m~~aıt ~ır~tı kollaı:nak üzere f 
kendısıle bırlıkte Parııe kadar Bu mühim eserleri 8 lircl pefin \'ermek ve her ay 3 lir• 
seyahat etmiıti. mekle elde etmek mümkündür. ilk serilere abone olanl•' 

Bu fırsat ancak Sent Lazar İı· ni çıkanları da bedellerini taksitle ödiye'rek alabilirler. 
tasyonuna varılınca kendini ıös· I C del V · 1 atanbul - Ankara a ••İ - A.K.JT Kütüpltan~ııtt ..,. 
termiştir. Hıraızın elinde dipıiz • .. 1 ,ı· • ~ 
ve kenarları yaylı büyük bir bavul muracaa e ınra - ;;;? 
vardı. Elmas tacirinin bir "nhk bu çetenin reııının Londrada idare etmektedir. 
dikkatsizliiinden istifade eden demiryolu iıtaıyonlarında aoyıun. Gerek Londra, gerek"f 
adam, bu sandığı öteki çantanın culuklar yapmakla töhret kazan- ve dijer mühim tehirlerd• 
üstüne koyunca yaylar hemeıı mıt bir adam oldujuna kanaat casuıları vardır. 

çantayi yakalamış ve dipıiz san -j getinnittir. Bu caıuslar gözlerin• J 
ciıiın içinde gözden kayh~rfn;tiiı-. ~u a:fo.:: ?ı:t,fü: ~olhinir. ta- dikleri yolcuları hemen 
Çete, çalacağı eıya için hep bu kibatından kurtulmak için Pariıe haber vermekte ve !'ete İ 
uıulü kullanmaktadır. sığınmıt bulunmaktadır. Şimdi gidecekleri yerde kartd 

Fransız -~~niY.et direktörlüğü oldukça kalabalık bir tetkilatı dır. 
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ı.:')unnetçi A~~~t 1 

1 
Meşhur Sünnetçi başı Haleplinin 1 

torunu 
Sultan Ahmet Cağaloğlu caddesi 
No. 41 Tel: 20196 ve 56 - 37 
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Satılık kAğir konak İ 
Nuruosmaniyede Şeref sokağİn .Ji 

da 40--42 numaralı kagir konaklİ 
ehven şartlarla satılıktır. Boğaza!! 

1 
:e Ha.lice.f~:kalade manzara, yirmi* 
da ve buyuk bahçe. 1stiyenlerinl 

Nuruosmaniyede bakkal Hafız 
N'uriye müracaatları. E 

~=-·-·········- . •• ........ - ...... :::::::::::::::::=:::=::::: 

TELGRAF: 
ERIEDE 

Ktmyager 

Hüsameddin 1 
Tam ~ tahlili 100 kuruştur Bil· 

ıı;u.nı tahlllat. Eminönü Eınllk ve 1 
Be ~ın Bankası k8.l'fISmda İzzet 

Y c.ı.anı. 

~·- • -. - <o.'• ~ • r '"- • t • 

- - -• • • 

Istanbul Belediyesi· Ilanlaı·ı 
- . . ---

Unkapanında Halatçı Karam~h
met mahallesinin Hisar altı soka• 
ğında 58 N. lı kulei zemin yeri tes
lim tarihinden 937 mayısı sonuna 

Senelik muhammen 
kiran 

kadar. 24 
Hasköyde Kiremitçi Ahmet çe

lebi mahallesinin Hasköy cadde- · 
sindt. 2/ 4 N. h 1389 M. murabbaı · 
arsa teslim tarihinden 937 - 938 
- 939 seneleri mayısı sonuna ka• 
dar. 180 

Beyoğlunda istiklal caddesin· 
de 194 N. h kagir dükkan teslim 
tarihinden 937 - 938 - 939 sene· 
leri mayı~ı sonuna kadar . 240 

Muvakkat 
teminatı 

13,50 

18 

.------Dün ve Yarın neşriyatı--·--• 

ÇiÇERON 
Eski Roma tarihinde hltabet ıtibarile en ileri gitmit biı 

;ıahsiyettir. Zamanına en yakın ve en yüksek bir tarihçi!ı; ol.u 
Plülr..rk tarafındad yazılan tercümei hali Haydar Rifat tara 
tından tercüme .!dilmiştir . Tarih ve h!tabet ile ali.kadar ol& 
lara hararetle tavsiye ederız. Fiab 40 kuruıtur 

Tevzi merkezi - VAKiT Kütüphane•i: l•tanbul. 

lstanbul Gümrllkleri Satış işleri MUd 
lllğttndeo: 

1365 kilo ağıriığında ve 98280 lira safi ~pekli eşya dahile v 
rice satışı 10 Temmuz ıaat 14 de açık &rttnma ile satıİacaktır. 
tırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçeıi makbuzu v 
van tezkeresi aranır . (3765) 

Türkiye Ziraat Bankasında 

•"'""ttınmııın""""'""''"""""-ıllll............_ 

1, Glandokratin 
' DEMEK 

Kapalıçartıda Divrik mahalle 
ve sokağmda 50, 52, 54 N. lı dük· 
ı.an teslim tarihinden 937 - 938 
- 939 seneleri mayıs sonuna ka• 

Bankamızca mevcut listesi mucibince alınacak kırtasiye lev 
münakasaya konulmuttur Bu listeyi almak \"e münalcc-.saya gi 
ıartlarını anlamak için 5 - 7 ~ 9 36 tarihinden itibaren azami 
hafta zarfında Y enipostabane arka sında kib Türkiye hanında bi 
kattaki mezkUr bankanın levazım dairesinl müracaat edilmesi 
olunur. (3772) 

' ' 

' 

Ademi iktidarın dar. 72 

devası demektir. 

Profei3ör Steinach ve Brown Se. 
quardm mcsailerile elde edilen 
mühim bir keşiftir. 

Hoca Ali.ettin mahallesinde 
Sabunhane sokağında L'eblebici 
hanının üst katında 17 No. Jı oda, 
tealim tarihinden 937 -- 938 -
~39 seneleri mayısı sonuna kadar. 36 

Her eczahanede bwunur. 

-.....ı11111tıtn11lll-.,llfltlll-...-111ı111t11ıtm 

Eyüp Büyiikcami maliallesinin 
Cami .oiiıaltnda 81 N. lr EliaHtiUt 
efendi mektebi 937 - 938 - 939 

--
480 FAUST~ 

---·----------------------------....::.----;;.;.----..... ------~--
kapatacaktı. 

Fakat fU siyahlı delikanlının 
batı göğsü üzerine diitmiif, adeta 
deminki bahsinden bile vazgeçmiş 
görünüyoıdu. 

Pardayan: 
- Ah mösyö, siz 'de onu tanr 

yorsunu.z ha? dedi . 
- Evet, tanıyorum. 
Bu anda başka bir ses, bir kadın 

ıesi, arkadan doğnı: 
- Ben de tanıyorum. dedi. 

Biraz evvel odaya girniit olan 
bir kadın gülümsiyerek ilerliyor
du. Bu kadın Ruıetin yamna gel
di ve onun koluna dayanarak dur 
Clu. 

Pardayan sinir!i bir kahkaha sa
lıverdi. Adeti fena bir rüya gördü
ğün':l ıandı. Şarl Dangu!eme ge· 
lince masanın altından usulca 
1ıanc::;rini çekmıı hayatı;.11 pek pa
halı~;t satmağa hazrrlamyordu .. 
Ona pöre Pardayan, artık ta11.:n· 
mııtı, büyük ıalon askerle doluydu. 
Şüphesiz timdi içeriye girmiı o
lan kadın onlara Pardayanın bura• 
da bulun.Juğunu haber vermişti. 

Bu anda geçen ıöz!er her gürültü-
~en f. vvelki meydan okumaları an
CJırıyordu. Hücum neredeyse baş· 
lryacakt .. 

Şarl, eli hançerinin kabzasında 
eldufu halde bir yarım daire çiz· 
. fi. Siyahlı delikanlıya döndü. 

Kendi kendine diyordu ki: 
- Hücum bqlar batlamez fU 

herif, kalbinden vurularak yere 
yuvarlanacaktır. Fakat nasıl ol· 
du da tu~ağa düttük? 

Lakin siyahlı yabancıda büyük 
bir dalgınlık vardı. Adeti. nerede 
bulunduğunu unutmuştu Parda · 

yan, demin söylemit olduğumuz 
gibi kahkahayla gülmeğe hatla· 
mıttı: 

- Ah ah! ••• Demek on:.ı herkes 
tanıyor ha? 

Ruıet: 
- Biz de tanıyoruz, değil mi 

Paget? dedi. 
Paget: 
- Şüphesiz! diye ce~ap verdi. , 

Pardayan her ikisine birden: 
- Öyleyse onu bana tarif edi-

. ' d d' . nız. e ı. 

Ruset kafasını ıalhyarak: 
- Eğer bet hin lirayı kazanmak 

için ise, lana pek de g~venmeyi• 
niz! dedi. 

Paget de: 
-- Bana da öyle! diye ilav~ et· 

ti. , 
Bu seff!r Pardayanın hayreti :ki 

misli arttı. 
Kendi kendisine: 
- Acaba hakikaten başım mı 

dönmeğe batladı, yoksa riiya mı 
görüyorum. ded). Sonra yüksek 
sesle· 

- İkiniz de otuı unuz b ·\k&lcm. 
O, bet bin lirayı kuanm.!k İ<,İn 
bent!~ de pek istek y.>k. Ve =tte bu-

5,40 

2.70 

seneleri mayııı sonuna kadar. 36 2 
Yukarda semti, senelik kiralan ve muvakkat teminat!ar. ,. 

ra müddetleri yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı 
açık arttırmaya konulmuştur. Şart nameleri levazım müdürliiğ' 
görülür. istekli olanlar hiı:alrında gösterilen muvakkat teminat 
buz veya mektubiyle beraber 6 tem muz 936 pazartesi günü a&ftt J 
daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (345) 
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terdi. Zavallı delikanlı birdenbire 
durdu. 

Birkaç dakikadanberi onlar ~i
teye yaklaşmışlar Notrrfamln ar· 
kasına c .ulayan köşeye gelmişhsr
di ! Orad& sanki senelerdenberi 
kimse oturmamış, duvarları çat
lak, yosunlu, pek az olan pence
releri demir parmaklıklı bir ev bu
lunuyordu. 

~arl bunu görünce: 
- Oh, bu Bastılden de, Hampl

den de, Şatöleden de daha kor 
kunr; bir zindan! Pardiılyan, bura
sı nedir? dedi. 

Pardayan: 
- Bu mu? Bu, Faustanın sara

yıdır. diye cevap verdi . 
Şarl oraya doğru atılacakmış gi

bi bir harekette bulundu. Şövalye 
onun kollarından yakaladı: 

- isterseniz kapıyı çalınız · Aç
lıktan ölmek üzere bulunan Klod
la Farne~in yanına gideriz! dedi. 

- Açlıktan mı? 
- Evet ... Geçen gece zindanı-

ma şeref veren jantiyom böyle 
aöylemişti. 

- Kim bu jantiyom? 

- Moröver !... Fakat açlık de. .. 
dim de aklıma geldi. Karnım zil 
ç~!ıyor. itte açlıktan ve ausuzluk
tan ölünen bu evin yanında açlı· 
ğı ve susuzluğu giderecek bir yer 

ı 
var. 

Şarl, Pardayanın İfaret ctmi, ol· 
'duğu otele baktı. Manzarası çok · 

güzeldi. Pardayanın aklma Fam• 
tanın sarayına girmit olduğu gece 
geldi. O ~aman i9te bu otelden 
bir kadın çıkmış, yanma k3dar ge
lerek kollarına baygın düşmüşı ü. 

Faustanı:ı sarayı ile şu otel arasın· 
da bir bağlılık vardı. 

Şarl soluyarak: . 
- Pardayan, benim kamım aç 

değil! ... Evvela şu zavallıları kur 
tarmak ~azım! dedi. 

- işte onun için de bu lokar.La• 
ya girip yemek yememiz icap edi .. 
yor ... Bak, bak!. .. Aklıma ne Lu· 

haf bir fey geldi. 
Pardayan bu son cümleyi sör 

lerken saramtıf ve düşünmeğe heı~· 
lamııtı. Titriyerek: 

- Pressuvar dö Fer! dedi.. Ve 
birdenbire: 

- Haydi girelim! cümlesini fli· 
ve etti. 

Paget ile Rusetin idaresinde bu· 
lunan hu lokantaya girdiler. 

Tam merdivenleri çıkıp kapıya 
vardıkları zaman bir atlı yanında 
d~rt mır.aklı asker bulunduğu 

halde orada durup bcrusunu üç ke
re öttürdü. Burası ıssızken bird .. :-• 
bire yan ıokaklar<lan halk hüc•ım 
etti. Bir takım geveze ve ihtivar 
kadınlar Gizin armasını taşıyan 

bu münadinin etrafını aldılar Mer
divenin üzerinde bir takım kadın· 
lar, talebeler ve askerler göründü. 

Pardayan: 
- Dinliyelim. dedi. Şu münadi-
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ler, hele yanlarında böyle askerıer 
bc!:ı:ıursa çok mühim !eyler ilin 
e-d::rler. 

Mü:uıdi etrafında kafi miktar· 
da kalabalık hasıl olduğunu fÖ· 

tünce, şüphesiz çoktanberi ezbe· 
rinde bulunan bir şey okumağa, 

,"daha doğrusu söylemeğe ba§ladı. 
Elinde kağıt falan yoktu. Müna· 
di söze ba..§lar baılamaz dört mız· 

[raklı asker hürmet vaziyeti almif" 
!ardı. 

- Paris şehri münadisi olan biz, 
Kiyom Kiyome, Şevketmaab k!a· 
lın bulunmaması yüzünden ona 
vekillik eden Dük dö Gizin emriy· 
le burada hazır bulunan madam ve 

.. .ı';;~ "· 'ı. ~-
·- ..... --- - ' 

boylu, geniş göğüslü, gümüş kad:• 
fe elbise;i, horoz tüylü fapkalıdır. 
Bıyıkları bükük, sakalı Ruvayyal 
biçimdedır. Alnı yüksek, gözleri 
parlak, !avırları serbesttir. Bu se· 
killerle kendisi nerede olsa t2\nr 
lır. 

Kadın, erkek, papas. asker ve 
jantiyom, her kim olursa ol9un 
Pardayanı yakalayıp ruhani m"h
kemeye, polis müdürüne yahut :.• d• 
liye memurlarından birine teslim 
ederse, mükafat olarak beş bin 
duka altını alacaktır. 

Metr Kiyom Kiyome, sozunu 
bitirdikten sonra borusunu bir ke· 
re daha öttürdü. Halk son dere-

mösyölere, hazır bulunm:yanlara ce ıaımıf, beş bin duka altını g'.>z-
1 

da bildirilmek üzere ilan ederiz lerini kamaştırmıştı . Herkes şu 
ki... parayı k;ızanmanrn çaresini dil~E· 

Halk bu aırada: nüyordu. Artık kimsenin aklmw 
- Ya,asrn Giz!... Kahrolsun dan ''yaşasın mukaddes Hanri, 1 

Herod ! diye bağırmağa başladı. kahrolsun Herod,, diye bağırmak 
Münadi devam etti: geçmiyordu. 

, - Marjansi kontu ünvanını ta· 
!ıyan Şövalye dö P:ırdayan kil:se 
ile Sen Lig' e ihanet ve isyan et· 
'mekle itham olunmaktadır. 

Bütün halka, Papaslara, asker 
ve jantiyomlara kendisinin görill
düğü yerde yakalanarak ruhımi 

mahkemeye teslim edilmesi emro· 
lunur. 

Eğer sağ olarak tutulamazsa ö· 
lü olarak da ele geçirilmesi mak· 
ılMıldür. 

Pardayanın ıekli _ıudur: _U~n 

Pressuvar dö Fer lokantasının 
umumi salonuna Pardayan, arka
sında Ş:ul olduğu halde girmi~ti, 
Şövalye sakin bir halde, Angulem 
ise son derece heyecanlı bulunu• 
yordular 

Salonda herkes bu şövalyenin 
kim olabileceğini birbirine so u-

' yor ve daima madeni bir sesle: 

-Beı bin duka altım! d:ye 
tekr:>.rlanıyordu. 

Pardayan sakin bir tavırla 'a· 
lonu bir baıtan bir bata katederek 

l"AtJSTA 4179 

Faustanm evinden dışarıya fma· 
mış olduğu vakit, geçmit olduğu 
küçük gizli kapıya yakm bir yer 
arıyordu. Fakat acaba bu kıpı 
neredeydi. Rasladığı bir od1\ya 
girerek bir masanın önüne oturdu 
ve ne istediğini sormağe. gelen bir 
kadına sadece: 

- Bi' öğle yemeği! cevabını 
verdi, Metr Kiyomenin söıleri in· 
"anın karnını acıktırıyor .• 

0.1 dakika sonra gelen bir om· 
leti, ark~.sından birkaç kap yer.le· 
ği yedikten sonra bir fite de Su· 
mör şara~ını devirdi. Su esuada 
~usetin kırıtmalarına karşılık ver· 
di. 

Tam şarabın son damlasını iç· 
mişti ki, siyah elbiseli ve dl.işünce· 
li tavırlı bir adam daha geldi. Kız 
onun yanma giderek ne istediğıni 
aordu. 

olurdu, ıu Pardayanı ben tanısar 
dım. dedi. 

Rusetin yüzünde bir durgunluk 
hasıl oldu, yavaş sesle: -

- Ben tanıyorum. dedi . 
Şarl Dangulem hemen yerinden' 

sıçrıy-acaktı. 

Pardayan, masanın altında Dü-
kün ayağ.na kırarcasına basarak: 

-Ya! dedi. 
Ruset: 

- Evet, tanıyorum ... diye tc~ 
rarladı. 

Pardayan hemen aandalJasınm 
üzerinde dönerek elini maıaya da' 
yadı ve otelcinin yüzünt. dikkatle 
bakarak: 

- Öyleyse, bana onu tarif edi· 
verin. Şu beş bin duka altınını ben 
kazanayım. sözlerini söyledi. 

Siyahlı ve sönük bakı~I, yaban" 
cı: 

• Yabancı: 
- Mösyölerin içtiği 

dedi. 

- Ben on altın bahse girerim 
tarapt~n ! ki onu siz de tanı_yoraunuz ! de

di. 
Şarl, hemen hemen hiç bir eey 

yiyip içmiyor gibiydi. Yalnız Par
dayanı merhamet ve şefkatle sey
redis ordu. Tam Rusetin yeni ge· 
len yabancının istediği şeyleri ge· 
tirdiği sı:·ada Şövalye, Şarle: 

- Vallahi azizim, sizi gören 
mutlaka şu münadinin, başını ge· 
tirene beş bin altın vadettiği Par• 
dayan olduğunuzu sanır. Bu ne 
dalgınlık böyle? ... Fakat bet bin 
altın da fena bir §ey değil ha! .•• Ne 
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PAROA YAN, OTELCiNiN " • 
GORÜNDüGüNDEN DAHA \ 

GÜZEL OLDUGUNU ANLIYOR 

Pardayan, kılıcının el yetitecek 
kadar bir uzaklıkta olup olmadı
ğını gözüyle muayene etti. Bir Je 
kapıya baktr. Eğer yabancı dışa
rıya. çıkmak isterse lıem~n fırlaY.IP 

.J 
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