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Nakleden: Meziyet Çürüksulu. "Körkuyu,, romanını lezzetle okuduğunuz muharrf ~ 

renin bu yeni ve daha güzel romanı yakında Haberde başlıyor. 
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Boğazlar mukavelesi üzerinde 

ı hiçbir 
rnesele kalr11adı 

• 
ihtilatı 

ltalyan murahhrsları gelecek olursa imza için 
onlar beklenecek, gelmezlerse mukaveleye 

ltalyanın iştiraki sonraya bırakılacak 
Bugün toplantı var 

heyeti umumiye içtimalan aktedil
mesi umuluyor. Hafta sonuna da 

Bu sabahki posta ilen geleni "Boğazların tahkimine dair\ 
''Morn.Vıg Post,, gazetesinin Mont- müzakereler o kadar ilerlemittir 
l'Ö muhabiri yazryor: ki, pazartesi günü (yani bugün) 

Bütün Habeşler 
(Devamı 2 incide) 

Cezairde 
M- Hattadsopıa ile dahdt olsa k hadiseler 

uca e e e ece Franı;ıadakİ fırka mii

Habeş murahhasa diyor ki: 
Avrupa için Habeşistan feda edildi. 

fakat Avrupa gene harp tehlikesi 
içindedir 

Cenevre, 6 (A.A) - Pek ziyade 
Yorulmuı olan Habeı imparatoru 
•aıam'blerJin cumartesi günkü top· 
lantııından sonra apartımanıncan 
çıkmamı§tır. f mparatcr gn.zetecile. 

1 .kab\ıl etmekten ve iıtikbale ait 
lllanları hakkında or:.ı1ar::ı malumat 
\'.erme'den imtina etmiştir. Kendi. 
11nin yakınında bulunanılar bu da. 

· kika.da imparatorun tek bi; arzusu 
bulunduğunu söylemektedirler: 

lngiiterede kalmış olan çocukla
rını tekrar görmek. Planlarını bili. 
hare tesbit edecektir. 

. imparator, dün akşam saat 22,30 
da ve Paris tarikile Lor.:lraya ha-
l'eket etır.iştir. Habeşistanın Lon
dra. sefiri Martin ile Ras Kassa ken 
d' . 
••ıne refakat etmektedir. Cenev- Habeş imparatorunu tayyaresile götü• 

(Devamı 2 indde) rcccği yazılan tayyareci Emi Molison 

cadeleslolo teslrlle ve 
Yahudi aleyhtarları 

yüzünden ••• 
Arap 

müstemlekeleri 
ayakl~nıyor ! 
Sir Yahudlnin 
Kafası keslldl 

CczairdC1~ bildiriliyor: 
Burada yeni hadiseler olmuştur. 

Temmuzun ikisinde, öğle üzeri, 400 
grevci, sopalarla mücehhez olarak ve 
Avrupalı sosyalistlerce idare edile
rek Yusuf caddesinden yukarı doğru 

çıkmağa başlamışlardır. 

Zabıta, bu alayı dağıtmak teşebbü· 
sünde bulunmuş nümayişçiler, bunla· 
rm üstüne saldırmıştır. Bu yüzden bir 
komiser ve bir polis yaralanmıştır. 
Fakat neticede zabıta muvaffak olmuş 
dördü Avrupalı beşi yerli olmak üzere 
dokuz kişi yakalanmıştır. 

(Devamı 2 ncide) 

Edirnekapıda bir mahzen içinde 

Bir günlük çocuk köpek 
ağzından kurtarıldı 

Gazete kağıdı üzerine. bırakılmış olan 
yavrucuk hastahaneye kaldırıldı 

Bugün Edirnekapıdaki Kasım• feryada _a,Iamışlardır. Bu esnada 
ağa camiinin yanında oynayan ço- oradan geçmekte olan genç bir 
cuklar, ccımiin altındaki mahzen· kız, sesleri duyunca a§af ... inmiı ve 
den bir ses işitmişler ve aşağıya terkedilmit yavnıcağı kucağına a
inince bir gazete kağıdı üzerine larak karakola götürmüıtür. Ço• 
yatırrlmış henüz doğmu~ bir çocu- cuk çağırılan imdadı sıhhi otomo· 
ğun iri bir köpek tarafından par• biliyle hastahaneye kaldırılmıtı 
çalanmak üzere olduğunu görerek tahkikata haılanmıştır. 

7 yaşında bir çocuk 
itham ediliyor: 
Hafif meşrep olan an~.eslnden. nefret 
ediyormuş ve onu hamamda . yakalı
yarak öldilrmilş ••• 

Nevyorkt.ın bil
diriliyvr: 
Şikago polisi, 

bütün ~ehri me~· 
gul eden bir ci
nayetin hal1edil
mesi için t:ğreş

maktadır 

Bayar ... Castle- -~· 

oıınde gayet • a

rif bir kadının 

esrarengiz.şcldl • 
de1'i ölümü be -
yecan uyandıı • 
maktadır 
Eğlenilen mu. -

hit içinde pek Bayan Castlc ve katili olduğu sanılan 
fazla kendisini 
gösteren Bayan Castle'nil.l şüp - rında geiip geçici dostlarla birlik
hesi~ ki ,Jek o kadar ciddilikle ala• te sık sık görürlerdi. 
kası yoklu. Onu, gece lokantaia- (Devamı 4 üncüde) 

Kadıköy Su Şirketi 

Aczini itiraf etti! 
Fakat abonelerden haksız para 

mttsabakamız ·almakta devam ediyor Beynelmilel vaziyet dolayisile Bllyttk 

Ingiliz nazırları 
tatilde Londradan 
tızaklaşmıyacakJar 
lkı harp gemisi yapılacak, hava slh\hları 

ı .. rogramı süratlendlrllecek 
~._,_ \ l' 

t' 
No. 26 

Bu resmi, kenarlarında hiç beyaz 
kalmıyacak bir şekilde kesip saklayı· 

ruz. Bu parça, tam bir resmin 42 ye 
bölünmüş parçalarından Siridir. Bun
lar kırk iki tane olunca yanyana gefr 
rerck R~tl rf"!'!mi vücuda getirer.E>ksiniz 

Yunanistan 

36 tayyare 
ısmarlıyor 

Atina, 6 (Hususi) - Yunan 
hükumeti, 36 tayyare 1ımarhya
caktır. Bunlardan 24 tanesi 
bombardıman, 12 tanesi deniz 
tayyaresi olacaktır. 

Ismarlanması mevzuu bahis 
dört torpitonun mukavelesi çar
çamba günü imzalanac.aktır. 

Şirketin abonelerden para alma 
usulü değiştirilmelidir 

(Yazın 3 üncüde)' 

Bıt resim llitlcr ile şoföril Şrck arasındaki 'kuvvetli benzerliği gösterme/dedir. 

Hitler yerine 
Ona benziyen şoförünü 
Nasıl öldürdüler? 

BUtiln Nazi reisleri mutantan cenaze 
merasiminde bulundu ve fedakAr şoför 

için ağlaştılar 
(Y a:uı 4 iinciiclel 



, - ... ----.. -

Bütün Habeşler 
mücadele edecek 

HABER - Akşam Postas1 

Aynen taksi otomoblU gibi 
mu,terlnln emrinde 

Taksi 
tayyareleri 

(8Qf taralı l i~cide) 
reden ayrıldığı zaman istasyonda 
ancak on beı ki§i bulunuyordu. 
Hiçbir hadise oimamıştır. 

mıı olduğunu söylüyor. Bu takdir· Bizde de ihdas•na 
de, meşhur lngiliz tayyareci&i Ba- k a e I d -

E · M 11· k c· ar r v rı ı yan mı o ıson ve ocuı ım 

Mollison'un tayyaresiyle Habeıi~· İ 1 vilayetimiz 8 r8SI D• 
Rıs Ntısibu, Cenevrede kalmış

tır. 

tana gidecekmi§... da tayyare serer leri 
iki tayyareci bundan :ki gün ev- yapılaeak 

~on d&mla kana kadar 
rn:~cadeleye devam 

vel, bu hususta imparatordan b.li
mat bekliyorlardı. imparatoru, 
belki de Sudana indireceklerdir 

Y apılac.ak uçuı, muhataralı ol

Devlet Havayolları idaresi yakında 
11 vilayetimiz arasında hava seferleri 
ihdas edecektir. Bu vilayetler: 1stan· 
bul, İmıir, Ankara, Adana, Erzurum, 

Ldır.:ha, 6 (A.A.) - Habet mu
rah~ıas heyeti katibi M. Emmanuel 
Abrıtham, sulh severler tarafındaı:ı 
yapıfan bir halk toplantısında ıu 
beyanatta bulunmuJtur: 

"Adisababanm haricindeki bü
tün Habeı halkı, yağmur mevsimi 
batlar başlamaz ıonuna kadar 
düşmanla çarpışmağa azmetmiş
tir. Habeıliler, hatta ıopa ile dahi 
olsa muharebeye devam etmeğe 

karZ'.r vermişlerdir. Habeıliler, düş 
man büyük babalarının mukaddes 
topraiından atılıncaya kada:r ve 
yahut artık muharebe edebilecek 
tek bir Habeşli kalmayıncaya ka. 
dar istikli1leri için mücadele ede

cağı için Bayan Emi'nin değil, kc• -Diyarbekir, Samsun, Kayseri, Sıvas,. 
cası Cim Mollisonun pilot olarak Antalya ve Edirnedir. Bu vilayetler • 
hareketi vmulmaktaydı... den ilk olarak lzmire sefer başlıyacak• 

tır. 

Ayni mevzu üzerinde malumat 
vere~ı Ni:1Uz Kronikl gazetesi de, 

İmparatoıun Cenevreden Londra

ya Molliıonun tayyaresiyle gelec~· 

ğini, bilahare ayni tayyare ile Ha
beşistana gitmesi muhtemel oldu
ğunu yazmaktadır. 

Yeni seferler için 12 tayyare sipariş 
edilecektir. Bunlar 4 motörlü ve 14 ki• 
şi alabilecek büyüklükte olacaklardır. 
İdare ayrıca taksi tayyareleri na· 

mile bir servis ihdas edecektir. Bu gi• 
bi tayyareler herhangi bir yere acele 
gitmek istiyenlere ucuz bir fiyatla ki• 
ralanacak ve yolcunun istediği zaman· 
da. hareket edecektir. 

Fakat tayyarecinin kendisi, im- İzmirdeki tayyare sahasının ikma"' 
!inden sonra Adanada da hazırlık ya• 

paratoru Habeıiıtana uçurmak 
pılacak ve Adana - Şam arasında tay 

imkanları etrafında bir fey söyle• yare seferleri açılmıuu için çalışila-ceklerdir. 
Biz hiçbir memleketten bizim memeği tercih etmektedir. caktır. 

istiklalimiz için askerlerinin kanı. imparator Parlata Memleketimizde yapılacak tayyare 
P · 6 (A A ) H b f seferleri için esaslı bir proje hazırlan• nı dökmesini istemiyoruz. Bizim arıs.. • • - a eı m• 

mıştır. Bu proje mucibince Uç seneye 
bütün istediğimiz şey, silah ve mü- paratoru, beraberinde Ras Kas~a kadar Havayollan idaresinin elinde 20 

himmat alabilmek için bir miktar olduğu halde bu sabah saat 8,30 yolcu tayyaresi bulunacaktır. 
paradD". da buraya gelmit ve beyanatta bu-

Ost tarafmı Habet muharipleri lunmaktan imtina etmittir. Gazetecllerln uçufu 
Devlet Havayolları idaresi İstanbul yapacaklardır. 

K h • d 1 • ı • gazetecilerini dünkü pazar günü için 
Awuparun emniyet ve ıelimeti a ıre e ngı iZ uçuşa çağırmıştı. Öğleye doğru hava· 

namına bize ihanet edildi. Hiçbir • nm birdenbire bozması tayyareye bi· 
fedakarlık, hatta IW>eıiatan gibi askerle rı necek arkada.şlarm neşesini kaçırmış 
ıki ve kimıeye zaran dokunDll· Ioglltere tarafından ise de gazteciler yağmura ve fırtınaya 

yalll bir milletin imhaıı bile Avru- rağmen Ye§ilköye giderek kendilerine 
panm ve cihanm ufuklann'da teres geri alınıyor tahsis edilen yolcu tayyaresile uçmuŞ" 
ıüm etmeğe baılamıt olan müthit Bu sabahki posta ile gelen 11Deyli lar ve havanın yerden çok daha emin 
harp tehlikesini def edemez.,, Herald,, gqetesi Kahire muhabiri ya.• _v_e_ra_h_a_t_o_ıd_u_ğu..,..,,_n_u_g_ö_rm_u_şı_e-;rd..,..i-:-r. __ 

lrr'IJ)arator on milyonluk zıyor: 
l•tlkr•zla ne yapacakb İngiltere Mısırlılarla yapılan ha.rp-

Bu a~babki poıta ile aelen Ierdenberi yani 50 seneyi mütecaviz 
"Deyli Herald,, gazetesinde okun· bir zamandır Kahirede bulundurmakta 
duğuna göre, Habeı imparatoru olduğu garnizonları çekerek §ehri tah· 
Milletler Cemiyetinden isteyip de liyeye hazır bulunmaktadır. 

alamadığı 10.000.000 sterlini, mu• 
kabil bir hücum temin etmek için 
kullanacakmıı. 

Fevkalade komiser binasında resmi 
muhafız kabilinden İngiliz askeri ka• 
lacaklar ve Kahire yakınında bir tay
yare kuvveti bulunacaktır. 

Gazete, Habeı imparatorunun 
bah d H b • t d" .. Keza Süveyş kanalı mmtakasında son ar a a eııı ana onup v 

. . da agır kuvvetler bulundurulacaktır. 
harbe devam etmek emelıne kapıl- Anlaşıldığına göre Kahirenin İngi· 
,_ Danzig , uz garnizonlanndan tahliyesi tngilte· 

re hükfımeti ve İngiliz fevkalade ko-

mesel es •I miseri tarafından Mısır başvekili Na• 
has paşaya İngiliz - Mısır muahedesi 

Gittikçe vahim bir 
mahiyet alıyor 

Danzig serbest ıehrinde ~azi
lerin tezahtiratı gittikçe arttığm· 

dan ve Milletler Cemiyeti komise· 
ri aleyhine hareketler belirdiğin• 
den bu meıele Milletler Cemiyeti 
toplan\ılafDlm ruznameıine kona· 
rak feykali.de müatacel bir hadise 
olarak müzakere edilecektir. 

Alma.ıılann J..aypzig lmtvazö· 
runün Danzig'i ziyareti eınaıında, 
gemi kumandanı tarafından fev· 
kalict. komiıere kartı alınan tavır 

müzakerelerinde verilmiş olan im.ti• 
yazdır. 

Her iki taraf da sıkı bir ketumiyet 
muhafaza etmektedir. 

Mısırın hükumet merkezinde İngiliz 
askerlerinin manzarası Mısırın etine 
batan bir diken olmuştu. Fakat tngil· 
tere harbiye nezareti, Mısırın tam ma~ 
naslle emniyette olması için bu garni• 
zonlarm Kahirede · bulunması zaruri 
olduğunu ileri sürüyordu. 

Sevkulceyş hava silihlarının gittik· 
çe büyüyen ehemmiyeti vaziyeti değir 
tirmiştir. Ve harbiye nezareti de şimdi 
muhterizane muvafakat etmiştir.,, 

ve h&,eket üzerine buhran ıon had -------------
dine vaııl olmuı addedilebilir. 

Damig'deki Nazilerin lideri 
Herr 1orater de Mr. Lestere: ''Dan• 
zig' de istenilmiyen adam ve bü
tün kargaıalıkların kaynağı sız

ainizJ, gibi cümleler sarfederek 
mumaileyhi ilenen tahkir etmıı· 

tir. Bunlara ilaveten Alman mat· 
buatında Milletler Cemiyeti ko· 

Cezayirde 
hadiseler 

(Baı taralı l incide) 
MUstemlekedeki bu hareketler, 

"Milli cephe,, ve "Halk cephesi,, hare
ketleri haline de inkılap etmi§ ve bele-
diye bahçesinde 50 den fazla tüfek atı" 
larak hakikt bir muharebe meydana 
gelmiştir. Birçok kimse yaralanmıştır. 

Diğer taraftan, Araplar arasında 
Yahudi düşmanlığı had bir haldedir. 
Feliks Attia isminde bir Yahudi 16 ye
rinden hançerlenerek ve kafası kesile
rek öldürülmüştür. 

Bu hadiseler üzerine, vali general 
Le Beau, tayyare ile Parise hareket et4 
miştir. 

Flll•tln hldlselerl 
Kudüs 5 - Dün bir otobüse atılan 

bir bomba yUzUnden üç Yahudi ağır 
surette yarala.nmıgtır. 

İngiliz askerlerile Arap çeteleri ara· 
sında. vukubulan bir müsademede bir 
Arap ölmüş, üç Arap da yaralanmı§"' 

tır. 

Bir çok yerlerde bombalar atılmak· 
tadır. Ebrodaki İskoçyalı askerlerin 
karargahına Araplar tarafından bas· 
kın verilmişse de 2 Arap ölmüş 5 A· 
rap da yaralanrnı~tır. İngilizlerden iki 
varalı vardır. 

• Lambert isminde bir papasa da 
bir suika!t tertip edilmiştir. G .. ev 

hareketlerinin ve parktaki çarpış· 
maların komünist!er tarafından i
dare edildiii anla!ılmı§hr 

Balkondan dilşüp 
yaralandı 

Nişan~ada Havuzlu hamam so· 
kağmda oturan Artin dün gece evi 
ne ıarhot olarak dön~üş, balkon· 

dan ıokağa bakarken müvazenesi· 
ni kaybederek ıekiz metre yüksek
likten tatlar üzerine düşmü§tür. 

Artin ağır ıurette yaralanmış, 

Cerrahpaf& haıtaha~eıine kaldırıl 
mı§tD'. 

"" _ .. . 6 TEMMUZ - 1936 l 
Bogazlar konferansında " 
ihtiliflı mesele kalmadı 

j 

~i, 
Boğazlar konferansında baı murahhasımız T evlik Rügtü Araa, murc.ıh" ft\) 

haslarımızdan Fethi ve Necmettin sadık'ın arasında •.• 

(Baş tcualı 1 incide) l rüklemit olan bir meseleyi - her 
yeni bir muahede imzalanmasıı ne şekilde olursa olsun. neticeye 
bekleniyor. bağlamıı olmanın yorgunluğu de· 

Bütün mühim meseleler timdi legelerin yüzlerinden seziliyor• 
yoluna k~nulmuı vaziyettedir. Bu Maamafih bu yorgunluktan sonrs 
mühim meseleler arasında Sovyet Boğazların yeniden tahkimi gibi ~, 

Rusyanın serbestii harekatı ve Ka· bir diğer beynelmilel mevzuun d,I 
radenizi ziyaret edecek yabancı müzakeresine girişmek üzere ol• ()hı 
gemilerin tahdidi de vardir. T e• malarından hiç fütur duymıyorlar• d,~ 
f errüat kabilinc!eu bazı meseleler Çünkü, bu meselenin halli, ne ça• lltl) 
varsa da bunların hakiki bir güç- tallı bir ittir. Ne de öyle görülmek tlf 

lük tevlit edeceği veya her hangi isteniyor. ttı,1 
bir tehiri mucip olacağı zannedil· ltalyan gazefelerlnln ne,rlyab "ıı1 
miyor. "La Stampa,, iıimli ltalyan ga• ~iç 

Eğer İtalya bu hafta bir mu · zetesi Boğazlara dair bir yazısınıda 'ti 
rahhas heyeti gönderecek olursa, diyor ki: Urı 
müzakereler bir parça bekletile • etı 
rek İtalyan delegelerinin teklif e - "Türk hükumeti farkında olmak 1 
dilen mukaveleyi tetkik~ne fırsat sızın İngiliz· Sovyet münasebetle·~ d 
verilmesi mümkündür. rinin tetkil ettiği tehlikeli meseleyi ~ ~1 

Eğer İtalyadan bir murahhas tekrar meydana attı ve Alman 
heyeti gelmezse, öğrenildiğine gö· aleyhtarı bir İngiliz . Fransız. So'f' 
re, diğer alakadar c:levletl.r wa· yet ittifakı taraftarları ile~~~ ~ 
f ından muahede imzalanacaktır. aley]itarıôfr lrvgıhz • t .ra 1k;:. &\ h 1 

· maıi anla~ması taraftarlarının gö· .'. İtalya bilahare muvafakat reyini 'l' I> 
verebilir. rüt noktaları arasındaki zıddıyeti u 

Ticari noktai na~ardan Türklc• tekrar canlandırdı.,, 
rin mutedil bir hattı hareket ta· Beynelml ea vaziyet dolayfstre 

~ip ettikleri anl~ıılmakt~dır. ~o- lngiliz nazırları 'k 
gazla.rda tarhedılen sıhhı)e res:m· • h~ 
leri vesair vergilerin miktarından Tatılde bile Londrad8 )\i 

hayli teni:ilat yapmağa muvafakat k a 1ac8 k la r ''l 
etmi§lerdir.,, Londra 5 (A.A.) - Sunday ExpreS 

rng itiz murahha•ı dejllftl politika muharriri bcynelnıilel vaziyet . )' 
Gene ayni gazetenin bildirdiğ:• do!ayısile kabine azalarının parlamerı 

ne göre, kabineye dahil meıai bi- to tatili esnasında payitahhttan çok 114 
zaklaşmamaları ic;in her birine talimat ~i1 rinci komiserliğine tayin edilmit 
verileceğini bildirmektedir. d'i 

olan İngiliz ba~ murahhası Lord 
Ayni muharririn tahminine göre t~ 

Stanhop. yeni vazifuine baılamak hükumet bilhassa havada teslihat 
üzere Montröden ayrılmakta ve 

programını derhal süratle bitirecektir· tı,, 
yerir.e İngiltere bahriye nezareti Parlamento tatil olmadan önce, hiY h\ı 
parlamento ve mali sekreteri Lord kumet yeniden ikih rap gemisi inşası i" lıfı 
Stanley gelmektedir. çin bir mukavele aktedildiğini AvDJ1J ı,~ 

Bununla beraber, müzakerele· kamarasına bildirecektir. "' 
rin .Jaşlangıcında bulunmuş olan D:ğer taraftan. silahlanma işlerin' dıtı 
Lord Stanhop yeni Boğa2.la.r muı hasrolunmak üzere hükumetçe bir i!f' 
vclesini imzalamak üzere tek, tikraz aktedilc<'eğl zannolunuyor. 

lsviçreye dönecektir. --- . Parlste komünist 
BugUnkU toplantı aleyhtarlarının 

Montrö, 6 (Arkadaşımız yazı. 
yor) -Boğazlar konferanııikind çıkardıkları hi\dise 
devresinin ilk toplanmasını bugü:ı Aix En Provence 5 (A.A.) .' _.,,, 1 
burada yapmaktadır. Dün ak,am komünistlerle bunlarıtt ~ • 

Geçen kısa fasıla içinde beynel- aleyhtarları arasında bir arbed' . a, 
milel diğer meseleler neticelendi- çıkmıt, her iki taraftan birçok ' 1

' 
. e I~ 

rildi. Bu arada zecri tedbirlerin li.h atılmııtır. Altı ki!İ ağır surett 
kaldırılmasına da karar verildiği yaralanmı§tır. Belediye reüi Mar* 
için İtalyanın da'1i b~ynelmilel mü ıilyadan yardımcı kuvvet istenıif' 
zakerelere ittirakine bir mani kal· tir. Bazı kimseler tevkif edilmittit• 

mamıı olacağından Boğazlar kon- =u=---------...,,......-~- ıJ 
feransına bir delege heyeti gönder abeştstanda ltalya 
mesi bekleniyor. Bununla beraber, t eşk l IAtı 1 
bilhaıssa lngiliz matbuatında göze Roma, 5 (A.A.) - Kabine dtr >u 
çarpan bir işarete göre, Boğazlar ğu Afrikasının tensiki ve ezcüııı11 }'~ 
konferansı İtalya ittirak etmes~ ıağhk, ticaret, mektep, adliye °'' l'() 
de crgeç bitirilecektir. müıtemleke teıkilatı hakkında bıf 

Cenevre içtimaından ıonra dele- takım tedbirler kabul etmiştir. 
gelerin hepsi tekrar Montröye gel- Ekonomi ıahaıında, bütün hu•ıJ· 
mit bulunuyor. Otel birdenbire ge. ıl tefebbüıler devlet tarafınd-11 t 
ne doldu. Son bir yıl içinde bütün kontrol. edilecek ve koope~atif ,l•' ~· 
Avrupayı enditeden endişeye ıü· tem tesiı edilecektir. 
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Kaoca beoaı ~~~ 
~adaır eskDaaa ı.ıı ~ her gün ayrı ayrı mil· -ço-ji;üa-~-·;;;-~;;;-; 

ı~ııngazetelerindesiyaıinutuk Civelek Kadıköy Su Şirketi At;tl; Sü; de, Hatice Hatip ya:ıyor: 

ll)' da ayni te:-tipcümleJererast· sokağındaki Aczı·nı· ı·tı·raf ettı· ! 
"~;~:Bugün de Yunus Nadide Kadınlar 
1tt~ertevrec1e canlanan biricik 1ıa- ·kavga Sin da 
lQftı t. sulhun dahi ancak kuvvetle 
11 1Qbifeeeii keyliyeti olmuttur. HA.mile bir kadın 

Fakat abonelerden haksiz para 
almakta devam ediyor 

fe~ devletin kendi •ahcuınJa her dayak yedi 
~~den evvel kendi selameti için 

Şirketin abonelerden para alma 
i.l~uVtt[i olmcuı lazımdır. Ancak bu F eriköyde Civelek sokağında 9 

ftırt • ·ı · numaralı evde oturan Umurca fab-kr. ı. _, ın yerıne getirı me•ıyleclir 
usulü değiştirilmelidir 

3'ii ~lektil emniyeti kurmağa ve rikasmda kapıcı Ali dün evinin 
t4trneğe imkan olabilecektir.,, bahçesinde çocuğunun sünnet dij. 

Üsküdar ve Kad1köy t<lrah hal· 
kının su şirketinden yaptıkları şi
kayetler üzerine n:hayet şirk~~in 
acziyle neticelenen mühim bir va· 
ziyet ortaya ç1kmıttır. Şirket be
lediyenin sıkıştırmalanna ve Nafıa 
Vek8.f etinin ihtarlarına karşı !'az 
aylarında şebeknin yük~ek maha!· 
Ierinde bulunan abonelere her ·.ı:a
man su vermeğe imkan olmadığı
nı kat'i o!arak bildirmiştir. Yalr:ız 
şirket mukavele üzerinde yapılma· 
smı isted : ği ve simdi tetkik edil• 
mekte oJan değişiklik yapılacak 
olursa bunun neticesinde bu im· 
kansızlığın zail olabileceğini öne 

re!,, olarak abonelerin bundan 
sonra az su sarfetmelerini temen· 
ni etmektedir. Bur.unlıı:ı. beraber 
şirket Göztepe ve !lerisi yük.sek 
mahJ.11er için gene abont: kaydet· 
mekle b~raber bu abonelere her 
zaman su vermeği de tarshhüt edc
miyeccğini bildirmekte.lir. 

:ı(. "' "' 

ki 8u tarz dütünüı, zannederım 
fab &~Ih perisinden ziyade silah 
tir.tıkatörlerini memnun edecek· 
di '. lier millet kuvvetlensin, ken· 

?\ık b'J . y . he . or.ıya J sın.. anı naııl? Ha• 
~i:1;ta.n kendini koruyabilmek i· 
dıı'> talya kadar mı kuvvetli olsun· 

• lıG~ Öyleyse yahnayak köylüsü· 

''· \'arını yoğunu Skodaka'"a Vıtk J , 

~ed· erı - Armstrong'a. Krupp'a 
it • d' d aın ı; - pek ala vatan mü· 

i\faa . • lb • ~lu sı ıçın e ette her şeye razı 
, de~du; -. lak:n, kuvvetli olmak 

"ıak ek hır muayyer. kuvveti bul· 
~lf demek değildir ki! Kartı \.a· 
~ ~·eniden bin tayyare daha H• 

.., i\tlıY'acaktır; nitekim, ısmaria· 
"lif •. k t.ıye gazetelerde okuyoruz; 

• )~~re Habeşistanın bütün tedbir· 

~.~1 gene güme gitmiş olacaktı. 
\-Urık·· 1 leu l,, mesele, talya gibi bir dev· 
~ e, Hahe§İstan gibi bir devlei:ın 

• ı_Udret müvazenesindedir. Kurtla 
• ıııru~u h 'k- · ı ıı... ı ayesı ... Kurt acıkmıt kl:" 

.. "hı yiyecektir. ' 

~ :ı(. " 

Şayet btı sözler her millet na· l-- .. 1 • lıa.ltk aoy. ennıese de, 'bizim millet 
: :lllip •nda söylense, amenna •• O· 
1 de batımıza koyalım .• 

l'İ -_M:iaiyetçiliğimizin bir naza· 
~e1•1 dir; biz kendimizi dütüni.l• 
• ı · · diyelim • Hiç bir milletten 
"'k." h~ rf t ka.Jrnamak ü:.t:ere, silihlana · 

)\i~ nüfusça artalım. iktiıadça 
$elet' M" b' e,1 ım... umtaz ır mevki i!• 

s edeJirn. 

t liki b"t" ·ıı 1 )' n, u un mı et e1·i ve dün· 
'~lhu d'' ·· k " nu utunere : 

i~itı ~er millet kendisini korumak 
~~,.,, eıiahiı ve kuvvetli olmahdrr r 

···~k .,, 
teı~. • benim mantığıma uygun 

~~or. 
· tıı11 lid;ı.faa ve taarruz silihla.rr 

hllrı~~ olduğunu tarif husuıunda 
llh, ltı senelerce evvel o kadar 
lqt. ~ttlar ve muvaffak olamadı
"~ b l~an tokat bir hücum ıilihı 

6 dıı.r aı,n 42 lik top acil. bir ınü• 
C\t :tı .d. 1-f c-. etı ır. 

r lcı~vv et halde "milletler kendileri 
. ~ıt. 1 1 •ıl\d.e 1 o sun ar da bunun netice· 
~ek •ulh müdafaa edilsin?, de· 
1 " • • 
'l\ı • ounu eıas tutmak havsa· 

rı l , 
b ' lcağı itlerden değildir. 

ı ou ''h IJ'f ~eni' ak kuvvetlinin!, söziy-
e ö;-1 r "e kalu bela kadar eskidir. 

d t:}'ı-e uı 1• ~t.. uslar Kurumu gibi mo· 
l 'l l.e§k'l" t ere 1 ata ve modem nazariye· 

[ ne lüzum vardı? 
[ ~. (Yl·NO) 

it Oabllfye Veklll 
I! Rursada 

.... l.itıa 5 D 
'1' ~ 1\, ' - ahiliye vekili Şük. 
lf. )~ti ,;'' yanında parti umumi he. 
ıe ~()lile ~ları olduğu halde Yalova 
ıf Ş;a_ Uraaya gelmiıtir. 

~t'ij ka 
'- .,._ ya doinaca at yarııla· 

,,. ~ittir. Y'al'qı müteakip otele g't· 

ıı1 c 

ğününü yaparken komşularından 

arabacı Emin kız kardeşi Emine. 

Ayşe, Zeynep, Gülizar rakı içmek 
istemi§lerdir. 

Alinin kızı Sabiha buna razı ol
mayınca kavga çıkmı,, komşular 

ev sahibinin kızı Sabihayı dövmüş

lerdir. Sabiha hamile olduğunu id
dia etmi§, muayeneye gönderilmi~
tir. 

Kavgacı kadmlar yakalanmışlar 
drr. 

Bakırköyünde 
Deniz Bayramı 
Bakırköy Çocuk Esirgeme Kt:· 

rumu ile istiklal idman Yurdunun 

müştereken tertip ettikleri deniz 

yarışları dün Bakırköyde yapılmış· 

tır. Havanın yağmurlu olmasına 

rağmen binlerce seyirci toplanmış 

ve muhitte bu eğlenceye fazla rağ· 

bet göstetilmittir. 

Saat 14 den 19 a kadar devam 

eden yüzme müsahakalrı ile tnuh· 

telif deniz yarı~ları heyecanla se)• 

redilmiş, birinci ve ikin~i gelenle· 

re madalyalar dağıtılmıştır. 

Ayni kurumların gece için ter 

tip ettikleri kır balosu ha~n 

muha.lefeti dolayısiyle gelecek h:if· 

ta cumartesi akşamına tehir edi!· 
miştir. 

Müsabakalara Samatya. Yeni

kapı, Y eşiJköyden birçok amatör 

.ve profes}'Önel iştirak etmiştir. 

Deniz eğlencelerinin ağustos a

ymda Bakırköyd~ bir daha tekrar 

edilmesi dii§Ünülmekte olduğu ha· 
her alınmııtır. 

Yeniden on bin 
göçmen gelecek 

Göçmen itlerile meıgul olmak 

üzere Romanyaya gitmiş olan \<>

kin umum müdürlüğü memurların 

darw Recai ve Nebil Ankaraya dön-

sürmüştür. 

Şirket bu mukavele değişmesi
ne intizaren verilen suyun çoğaltı· 
lamıyacağmı, çünkil suyun haddi 
azamiyi bulduğunu göz önüne kc• 
yarak buna karşı da "pratik bir ça· 

Bu vaziyette alakadar daire!«:~ 
rin şu iki nokta üzerinde bir karar 
vermeleri halkın lehine olacaktır: 

1 - Şirket mademki aczini iti
raf e:tmişlir, onu yapamadığı bu 
işin başından almak ve tesisatını 
mübayaa ederek Nafıa Vekaletinin 
idare edeceği bir teşkilata ver
mek. 

2 - Birinci şekil şimdilik yapı
lam.ıdığı takdirde şirketin abont:• 
lerinden istediği ücret usulü Ü2.e
rinde değişiklik yapılmalıdır. Çun 
kü şimdiki vaziyette şirket abone· 
lerinden senede muayyen bir m\k~ 
tarı ~aksitlerle muhakkak almak• KCÇCK 

H A B E R L E R ta, su sarfiyatr için ise ayrıca ücret 

* İnönünde kurulacak olan Türkku• tahsil etmektedir. Böylece şirke
şu kampına. şehrimizden biri kız olmak tin :>u verememesi yüzünden pek 
üzere 22 kişi iştirak edecektir. az su sarfeden aboneler bile sene· 

"' Dün, diş t:ı.bibleri senelik kongresi de mühim bir yekun tutan bu mu-
ckscriyet bulunmamasından dolayı d ayyen ücreti ö emek macburiye• 
ya pılamanu:)tır. 
*İstanbul Müddeiumumiliği başmu~ tindt: kalmaktadırlar. Mademki 

avinliğinc tayin cdılmiş olan Balıkesir şirket su vermekteki aczini itiraf 
müddeiumumisi İbrahim şehrimize etmiştir, ne diye aboneler bu faz· 
gelmiştir. la parayı ödesinler? Kendilerin-

* Bugün. gümrük ambarlarının dev den yalnız kullandıkları suyun pa
ri için Liman Umum müdürünün fr j rası alınmak iktiza eder . 
yasetinde bir toplantı yapılacaktır. 

* Kızılay tarafından tertip edilmek• Meseleyi alakadarların dikkat 
te olan beynelmilel Bebek sergisine gözü önüne koyuyoruz. 

memleketimizin muhtelif yerlerinden ç k 
be~ek~~r gönderilmektedir. u ur çeşmede 

'· Dun saat 15.30 da Ankara seferini • • • • 
yapmak üzere Yeşilköyden hareket C" Du nku yağmur 
den pos~a ~.ayy~re~i havanın fenalığın- esna s 1 n da 
dan gerı donmuştur. 

* tki gündür şehrimizde bulunan Mektep çocukları 
Maliy~ Vekili Fut A~alı bugün tay· boğulmak tehlikesi 
yare ıle An karaya gıdecektir. • d • ı · geçır ı er 
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Hini: tS.'i.i HPbililrıhrr: 1fi 

Dünkü şiddetli yağmurlar esna
sında Çukur çeşmede 17 inci ilk 
mektep binasının önünde oyna-

mütlerdir. u.:.n~in Ee.ı~ı 

B 'Ik 1 ~.:ı.; rn.u 

makta olan çocuklar ıslanmamak 
için mektebin yanında bir çukur 
içinde bulunan çeşmerJ:n altına il
tica etmişler, fakat gittikçe şidde. 
tini artıran yağmur burasını bas
mağa başlamıştır. 

u aene ı parti de memleketi. ..-... -.--ııııı- .,..._,...__ 
mize getirilmit olan 6500 göçm~· 

nin yerleştirilmeai i!i tamamlan
mak üzeredir. 

ikinci parti olarak getirtilme~i 
kararlattırtlan 10.000 göçmenin 

nakline de ağustos içirwde başlana
caktır. 

ola 
fronoo 2,35 12,18 16.19 19,44 21,45 

tu'!~o 6.~1 4,35 $,35 12,00 2,01 

GEÇF:N SF.~"E BUGÜN 1\"E OLDU·: 
Ingllterc hifü(ımcti Sudanda ve Kıztl de• 

nizdc muhtemel Mr taarruza karşı askeri tcd ı 
hlrlcr almıştır. 

Bunun üzerine çocuklar boğul· 
mak tehlikesile karşılaşmışlardır. 

Büyük olanlar derhal taşlara tutu · 
r.ıarak dışarı fırlamışlar ve vaziyeti 
karşıdaki karakola haber vermiş. 
!erdir. 

Polisler bunun üzerine hemen 

mektebe koşarak çocukları büyük 1 
bir tehlikeden kurtarmışlardır. 

1 Ş E_H RİN DE R..TLERİ 1 

~d~o!~k!u~W~ı! birka~z~ra~ k~!!b~k~ z~n gcç!i ~e ~iç~işm~ 1 
C'aat ederek 5öyle dert yandılar.: di. Eski hamam eski tas grne, o fena ekmekleri yemek 

- Epey .zamandır Şişli ve eiYarmda, ekmekler müm· mecburiyetinde kalıyoruz .. , 
kün olduğu kadar fena çıkartlnı°S.ktatlır. Hem hamur hem HABER - Son zamımlarda ekmeklerden şikayet· 
siyah olarak yapılan bu ekmekleri ister istemez almakta• ler çoğalmıştır. 10-15 gün evvel bir şikayet rnki olduğu 
yız. Çünkü civarda hep ayni mal ı:ıatılıyor. halde Belediye nasıl oluyor da harekete geçmiyor, §aştık 

Bu vaziyetin ve ıhtikarın önllne geçilmesi için doğrusu. t' blitt~ terefine bir ıiytf et veril-
~~~~~~~~~~-=-~__;~~L...ı._...__,.__.~,_.J u· 2.kAd.a.cl .....an.-.ıUU..lil.l....W...l!JiJii.L.lJı:.u.Jı;;e.ı.Jr.JtiH.lı.w:Jlk-~ 

Ham· an )erlerinde kunduı rrsTz ve 
cartksı:! iş görmiye aklımız erer. Oı a" 

da çıplak ayakla çalışmak köylünün 
enerji ier"cesini çoğaltır diyebiliriz. 
Fakat şehir içinde park~ kaldırımlar 
üstünde çıplak ayaklı \•at1nda.şlar gri-

zümüze iiı ~:nce, merhametle beraber 
bir utanç r:la hissediyoru:.. Gerçi fakir"' 
lik yasak f•dilemez. ve b J :mkansızlığı 

ortadan :rnld;rmak için .. .,,,rkes zengın 
olacaktır, . gibı bır kanu.ı çıkarmak da 
gülünç olur. Fakat çıplak a~;akla baı· 
dır bacak gezmeyi yasak etmek müm· 
kündür. Bu yasağa uymak için mali 

vaziyeti müsait olmıyanlara devlet ve• 
ya belediye, yılda hiç olmazsa bir çift 
pabuç tedarik edebilir. 

Hülasa: Medeni bir şehirde çıplak 
ayaklı insanlar görmek, utanç \eren 
bir manzara oluyor. 

~ 

Kcooe~snv~ırn 
meıraılko 

Taıı ga::;cfcsiııdc Yusuf Ziya ynzf' 
yor: 

Herkeste bir kollcksiyon ·merala 
var. 

Şu, k<i.ŞI Greta Garbo, dudağı Marlen 
Ditrih, saçları Marta Egert kız, artist 
kartlarmn meraklıdır. Odasmda yırtık 
pabuçlu komiğinden, kaytan bıyıklı 

züppesinc kadar bütün Hollyvoodu bu· 
lursunuz.! 

Şu golf pantalonlu. mavi caketli, 
hantal kunduralı delikanlı, spora mc• 
raklıdır. Bütün dünya sampiyonlan 
mektep çantasında: Kimi yumruğunu 
sıkmış, kimi pazusunu şişirmiş, kimi 

koşuyor, kimi atlıyor, kimi yüzüyor. 
Şu aksaçlı yüzlü adam antikaya me

raklıdır.: 568 çeşit kahve fıncanına 
bir yenisini ilave ettiği gün bahtiyar! 
Şu servetin ilahlaştırdığı taze. mü• 

cevher kolleksiyonuna du·· ~ku·· "' ., n. . çın 

zengin adam, pul kolleksiyonuna me
raklı .. Şu çapkın delikanlı, nisanlı kol· 

leksiyomma heveskar .. Şu pinti ihtiyar 
emlak kolleksiyonu yapmakla meşgul.. 

Başım. bu kolleksiyon meraklılarile 
dolu, Babıali yokuşunu tırmanırken, 

camekanlarda müşteri beklemektr.n 
solmuş eserlere bakarak düşündüm: 

Acaba kitap kolleksiyonuna meraklı 
bir kişi var mı? 

~ 

IQ)ttJı ifil ~ddı maç' 
Galatasaray - Fener maçı hal..·1..-ın• 

da sabah gazeteleri şöyle ya:_ıyorlar: 

Cumhuriyet diyor ki: Dünkü maçı 

kazandığı için Galatasarayı, 28 inci 
;y,Idönümünü kutlularken büyük bir 

spor varlığı gösterdiği için de F'cneri 
tebrik ederiz. 

Kurun diyor ki: Galatasaray tııkı

mı c;ok iyi oynadı. A mi. Gündüz. 1bra• 
him muvaffak oldular. 

Tan diyor ki: Oyun çok heyecanlı 

oldıı. İlk de\'re Galulaı::aray, ikinri 
devre Fener hakim oynadı. 

Son Posta diyor ki: Fenerbahçc ikin 
d devrede takımını değiştirmekle b i• 

yiik bir kuvvet kazandı. Galatasaray 
ise böyle yapmakla hala etti. 

11'-
M aı l}(aı ~O ft ifil ce m €1! cı 
<eSS Dır lfi) ~$ ırU;t©ı~ 
Bu şabahki "Akşam.. arkadaşmmı 

Kadıköy yakası tram\'aylarmın uza• 
tılmasm:ı dair verdiği bir havadis aı a• 
smda tramvayların "Bostancıya kadar 
temdit edilmesi. , lüzumunu ısrarla mil• 
dafa:ı etmektedir. 

.Müessir neı;riyat şimdiye kadar ço!t 
görülmüştür. Lakin makabline müe. • 
sir neşriyat '1fmdiye kadar göriılme· 

mişti: Akşam gazetesinin burun hah· 
~ettiği Bostancı tramvayları 

0

uzun za• 
manda.nberi islemektedir_ 
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Sergide 
dolaştık 
Sanayi Birliği bu seneki yerli 

mallar 5~rgisinin yerini çok iyi 1 

seçti. Ta:uim Bel"?diye Lahçesi bu ı 

"Milletler Cemiyetinin 
kara güriü,, ndeki kararı 

Dün Musolini tarafından 
itirazsız kabul edildi 

7 yaşında bir çocuk 
itham ediliyor: 
Hafif meşrep olan annesinden nefret 
ediyormuş ve onu hamamda yakalı' 
yarak öldtlrmllş ••• 

iş içi'il biçilmit kaftandır Edebi· 
yatı cetli:le şairlerinin ç~k sevdH ... 

leri bu gJzel park yıllardan bui 
gözden dütmüt bulunuyordu. Oı le 

tahmin ediyoruz ki sergi Taksim 
bahçesinde kurulduğu için bu se· 
ne daha fazla rağbet görecek, bu· 
na mukabil bahçe de, unutulmağa 
yüz tutan güzelliklerini bu veiile 

ile lstanbul halkına hatırlatmış G"' 

Jacaktır. 

Ba seneki sergi hafif zarif ol· 
du. Büyük fabrikalarımız sergiyi 
adamakıllı yan çizdiler. Bu. i1in 
hafif tarafı! Buna mukabil bahçe· 
nin ye§ilJikleri arasında yer yer 
kurulmut tık pavyonlara stand .. 
lara tesadüf ediyoruz. Bu da itin 
zarif tarfı ... 

Serginin diğer bir hususiyeti de 
ziyaretçilerden 5 kurut duhuliye a
lınma111dır. Bet kunıf, bet kurut· 
tur. Buna rağmen ziyaretçi adedi 
geçen senelere nisbetle hiç de az 
değil. Böylelikle Darülac.ezenin 
kaıaıma epey para giriyor, 

Sergide arayıp bulamadığımız 
bir fey varsa, o da atrakıiyon, ya

ni standlara alıcı çeken, batına a"' 
dam toplıyan, meraklı, eğlenceli, 

gürültülü ıeylerdir. Bir çefit ma
lın teşhirine haaredilmeyen umumi 
sergilerde atraksiyona çok ehem· 

miyet vcı mek icap eder Bu iti· 
barla inhisarlar pavyonu~daki 
minyatür sigara fabrikasını kim 
düşünmü~se isabet etmit. 

Ufacık bir kıyım makinesi, ya"' 
nıba§ında gene ufacık bir ~igara 
makinesi, bir de küçük tezgah .. 
Yaprak tütün kıyılıyor, ıigara ya-

pılı}'or, kesecikle:e konulup hal· 
ka satılıyor. Hilesi2., hud'asız, gül 
gThi sigara! Henüz kavrulmu! aı· 
cak ~ekirdek kahveyi nasıl gözü .. 
ni;zün öniinde çektirip buram bu· 

t_nm kok:ısiyle kese kağıdına dol· 
dı.:rtarak ılık bir halde satın alır
sanız, inhisarlar pavyonunda da 
Cfumanı üstünde sigara satın alı· 
Jfora}ınuz! 

Cibalideki ı<ocaman Anne -
Fabrikanın karnından çıktığı hal· 

de, (annesi kadar iyi yüzen ördek 
yavrusu gibi), annesi kadar -

hatta bir rivayete göre df'ha iyi! -
ıigara yapmasını hilen bu yavru 

fabrikayı, (ve ona dadılık eden 
güzel iıçi kızları) , halk merak ve 
alaka ile seyrediy.:>r ... 

Her pavyon veya standda bu 
kabilden bir atraksiyon bulunsay-

dı, sergi her halde daha canlı ve 
hareketli olurdu. Buna ı ağrnen 8 

inci yer!i mallar sergisi bilhassa 
bu sene, :ıtevsimin en güzel bir mc.• 

siresi olmuştur. Onun için ucuz 
eğlenceye susamıf olan halk üç 

g~nden :~eri akın akın oraya gidi· 
y:r. 

NOKTA 

P. S. lnhi~arlar pavyonun· 
cla:ı bai1settim de aklıma geldi. l· 
d~_re bu kndar güzel likörler yaı: .. 
tığı hald !, mesela pavyonun önüne 

Milletler Cemiyetinde zecri ted·( 
birlerin kaldırılma~1na ve Habeıh .. 
tana istilo:raz verilmemesine dair 
alınan kuar ıuretinin dün sabah 
Musolini.: e arzedildiği ve kendisi· 
nin bunu bili.itiraz kabul ettiği ha· 
her verilmektedir. 

Bununla beraber Milletler Ce· 
miyetinin evvelki günkü karar gÜ"' 

nü, kara bir gün n.yılmaktadır. 
Pı..ris gazetelerinin Cenevrede· 

ki hususi muhab:rlerinin hemen 
hepsi gazetelerine bu mealde tel· 
graflar çekmi~lerdir. 

"Lö Jurnal,, gazetesinde Sen 
Bris iıimli diplomatik muhabir, 
"dünkü gün Milletler Cemiyeti en 
ezici demlerini yatadı,, demekte· 
dir. 

Evve!ki günkü müzakerelerin 
neticesinden sonra reis Van Zeland 
zecri tedbirlerin Habeıiıtana fay· 
dası dokunmuı olduğundan bahse· 
derken dem ittir ki: 

"Ancak ekonomik tedbirler, 
hiç bir zaman toplarla tankların 

yerini tutamıyacağı için kat'i bir 
tesir yapmamıştır .•. 

( 8mj taralı 1 ir.cide) saatlerin! ne tekilde geçirdiğiıt' 
Annem ö 1 d ü dair ondan tafsilat istemiılerd~ 

Bu neteli kadınrn yedi yatında· Çoc..:ğun verdiği cevaplar, onun f 
ki oğlu Cimmi, pazar günlerine zerindeki şüpheleri daha ziysdt 
mahsus dan en güzel eibiselerini teksif etmektedir. 
giyerek, geçen ıabah, polis merkc"' Cürüm, gece yarısı iılenrıı~ 
zine mü:.-:ıcaat etmiıtir. Gayet •a· Cimmi ancak sabahleyin dokuıdt 
kin olar.ak: poliı;i haberdar etmi,tir. 

- Geliniz! Annemi öldürdü· Bu takdirde, cinayeti seyretl:~ 
ler ! · demittir. ten töonra. yatmıf ve sabl!ha kad• 

Yol da yürüdükleri sırada da ili... rahat rahat uyumut olma•• ikt;ıf 
ve etmiıtfr: ede!'. Annesinin naşı karıısınd' 

Kurşuna dizilen Röhm'ün intikamını 
almak için .. _ 

- Cin-ıyetin nasıl olduğunu en güzel elbiselerini de giymit J 
ben de gördüm. Kocaman bir zen· ması dikkati caliptir. Sonra, pi 
ci, kiremitle vurar:tk annemi öldür· lise ifade verirken gösterdiği .~ 
dü. kunet de gözden kaçmamaktadır· 

Poliı müfettitleri, kadının na· Çocu\: on defa istintak edilrıı:t 
şını banyo odasında bulmuft'.lr. her seferinde ayni §eyleri söflt 
Yarı çıplak vaziyetteydi. Katil O"' mi9tir. -• 

yerıne Bitler nun kafasını parçalamı!tı. Castle'nin yakınh;.rı, çocuğun~ 

Ona benziyen şoförünü Katil, 7 yaşındaki nesi1'den nefret et:nekte oldui' 

çocuk mu? nu ıöyle~nektedirler. 

Nasıl öldürdüler? Tahkikat ilerlediği sırada, poli· Faraziyeye nazaran, çocuk. •' 
ıin dimağında müthit bjr faraziye nesini hamamda yakalamı§ ve tıır 
uyanmıtt1r ki, ya vat .> avat ha layla kafasına vurarak onu öldi1 BUttln Nazi reisleri mutantan cenaze 

merasiminde bulundu ve fedakAr şoför 
için oğlaştılar 

kikat gibi görünmektedir. müıtür. 
Polisl~·r, çocuğu uzun uzad.ya Ruhiy"t mütehassısları CimJ 

istintsk etmitler, günün muhtelif yi tetkik etmekt.ediı. 
~~~~~~~~~~~~-~~~~---~-~--~ 1934 de Hitlerin emrile öldürülen sayesinde kurtulmuştur. Bu havadisin 

hücum kıtaları kumandanı Röhm'Un 
intikamını almak üzere Almanyada 
gizli bir teşkilat vücude getirildiğine 

dair bir Fransız gazetesinin verdiği 
haber bilahare Alman membalarmca 
tekzip edilmişti. Bu sefer de bazı !ngi• 
liz gazeteleri ayni mealde haberler ve· 
rirken !JU yolda bir de vaka yazıyor

lar: 
Alman gizli poUs teşkilatının, Hitte

ri muhafazaya memur polis sayısını 

iki Uç misline çıkarması üzerine, ge· 
çenlcrde devlet reisine karşı yapılan 
suikasdin mahiyeti anlaşılmıştır. Hit· 
ler bu suikastten ancak şoförünün 

Bulgaristanda 
ilk teşrinde 

Serbest teşrlt inti
habat yapılacak 

Sofya, 5 (A.A.) - Hükumet 

a§ağıdaki beyannameyi netretmit· 

tir: 

"Kral tarafından memleket ida

resi kendisine tevdi olunan hüku

met, evvelki kabir.enin harici ıiya

ıetine hiç ayrılmakuzın devam 
edecektir. Bu siyaset, Milletler ce· 

miyetine bağlılık, Yugoslavya He 

mukarenet, Bulgaristan ile komşu 

olan bütün memleketlerle sulh, an

laşma ve samimi teşriki mesai ve: 

nihayet bi!tün devletlerle dostane 

münıasebetlerden ibarettir. 

Kralın geçen sene nisanındaki 

21 tarihli beyannamesi kabinenin 

dahili siyaset programı olacaktır. 

Bu programın tahakkuku emrin. 
de, kabine memleketi iktııaden 

canlandırmak ve iktısaden zayıf 

olan halk kütlelerine yardım et
mek için bütün gayretini sarf ede 

cek ve bütün vasıtalara müracaat 
edecektir. 

Hükumet, memleketi en kıaa bir 
müddet içinde normal bir hale koy 

ortaya çık.maaile Hitlerln şoförü Ju· 
lius Şrekin birdenbire ölmesindeki es· 
rar nihayet anlaşılabilmiştir. Avrupa 
bir aydır bu ani ölüm karşısında şa· 

§a kalmış bulunuyordu. Şoför ancak 
kendi derecesindeki bir adama yakışa· 
cak surette ve normal bir şekilde gö• 
mUlcceğine en yüksek askeri şeref ve 
merasimle mezara götürülmüş ve yapı
lan cenaze töreninde Nazi hükfl.meti-
nin bütün reisleri bulunmuştu. 

Julius Şrek, Hitlerin tıpa tıp benzeri 
idi. Onu R. R. harflerile tanılan Hitler 
aleyhtarı gizli teşkilat öldürmUştUr. 

8ovyet Rusyadakt 

Stajyer Yunanistanda 

Yeniden btıyUmek pilotlarımız 
istidadını gösteriyor Derslerini muvaffB" 

Grev 

Atina 5 <Hususi) - Dün, Kavala- ki yelle bilirdiler 
dan sonra Pirede de kiremit ve tuğla Moekova. S ( A.A.) .L. Merk' 
ameleleri grev ilan etmişlerdir. Bunlar tayyare ~dübü pilot derslei1ni il'' 
gündeliklerinin arttırılmasını ve iş vaffakiyctle bitir~n Türk sporı;' 
saatinin tahdidini istemektedirler. ları ~erefine bir ziyafet vermitti• 

Grevcilerin birçoğu çalışan ameleye Türk:)'e elçisiyle Eidemain 1 
mini olmak istediklerinden polis tara· 
fmdan tevkif edilmişlerdir. mimi nutuklar teati etmitleı dit 

30 haziran 1934 gecesinde Hitlerin sağ Sokolodaki ipek fabrikaları amelesi Türki~ e elçisi Zekai Ap:ıy d• 
kolu otan Ermest Roehm'i dıvara da· 24 saatlı"k grev ua·n etmeg~e karar ver" T"' ı I ·· d"kl · dl urı< ıporcu arının gor .ı erı 

yayarak kurşuna dizdirdiğindenberl mişlerdir. Dofnopotamideki grev har~ tane kabulden dolayı Sovyet t; 
Roehm'in arkadaşları müthiş bir inti- keti hftla devam etmektedir. t 
kam almağa yemin etmiş bulunmakta· Atlandlsdeki esnaf da grev ilan et- kumetine, Asnoviakhim'in merk 
dırlar. miştir. komitesine ve merkez tayyare k1 

Bunlar "Röhm'ün intikamcıları,, Bir komUnlst mebus tevkif edlldl büne minnettarhğını bildirmistil 
adı altında bir teşkilat vücude getir- Vukubulan grevde, ameleyi hükfı• TaleL~lerimizden üçi' pek if 
diler. Naziler şimdi herhangi bir teh" met aleyhine teşvik eden komünist ikisi de iyi derece ile mezun olı1' 
likedcn ziyade bu teşkilattan korkmak mebuslardan Manoleas diln saklı bulun }ardır. 
tadır. duğu yerde yakalanarak tevkif edilmiş ./ 

Dıvarlara ve köprü başlarına esrar' tir. ltalya, Macarislands' 
engiz eller boyuna "R. R.,, harflerini Açhk grevi 
yazmakta.; hükfımet vesikalarının US- Atina, 6 (Hususi) - Grev hareketi- buğday alıyor 
tünde R. R. görünmektedir. le alakadar olarak yakalanan komü- Roma, 5 (A.A.) - Hariciye ti 

ÖldUrülmek korkusu dolayısile Hit• nist mebus tevkifini protesto maksa· zırı Kont Çiano ile Macaristan f 
lcr daima kendi benzeri olan şoför dile açlık grevi ilan etmiştir. firi arasında İtalyanın Macarist' 
Şreki kullanmakta idi. Bulgerlstenda grev yasak edlldl dan buğday satın alması hakkııt 

15 mayısta kendilerini Bernau'ya Sofya, 5 - HükUınet. sık !'ık b ir mukavele imzalamı§tır. 
götürecek olan otomobilde ikisi yanya vuku bulan grevlerin ö • .,üne geç ___________ :...___/; 
na oturmuııılardır. Bütün görenler Hit· mek üzere yeni bir kanun layihası I LI ıtanbul Aıliye 2 nci Hıl" 
lerin yolcu yerinde oturduğu ve Şrekin hazırlamı•tır. 

"$" mahkemeıind en: 
de direksiyon başında otomobili sür" Bu layihaya göre, iıçiler bun· " Davacı Karlo Holas oğlu tJ'~ 
dtiğünil sanmışlardı. dan sonr~ ansızın ve grup halinde r fındL.n müddeialeyh Giz? maht" 
• Fakat bu sefer Hitler saçlarını ar- olarak arev yapamıyacaklardır. ·• 

• ları tirketi ile Beyoğlunda P•" 
kaya doğru iterek şoför kasketini göz- Buna mukabil patronlaı da itçiyi 

da 19 numaralı AnC:on aleyhiııe 
lerinin üstüne kadar indirmiş ve di• birdenbire itinden çıkaramıyacak· I• 
reksiyon başına geçmişti. lardır. çılan istihkak davasından do' 

Şrek ise saçlarım Hitler gibi alnı" 

nın üstüne yaymış ve liderin yerine 
oturmuştu. 

Otomobil, dcmiryolunun üstünden 
geçmek 19.zımgelen dönemece vardı ve 
hızmı yavaşlattı. Tam bu sırada yolun 
kennrma kurşun sesleri duyuldu. 

Yolcu koltuğunda oturan adam, bir" 
denbirc yığıldı. Şrek ölmüştü. Hitler 
mezarın başında hüngür hüngür ağla· 
dı. 

Layihi'\nın kabulünden ıonra 

grup halinde itlerini bırakanlar 6 
ay hapse ve 5000 leva para ce2.a • 
ıına, bunları tetvik edenler de bir 
seneden 4 ıeney kfl dar hapıe ve 
5000 de~ 100.000 levaya kadar 
para cez.lsına çar~tırılacllklardrr. 

Amerikada 

Bayramda 123 

müddeialeyhlerden Andunun 
nanistana gitmesi s~bebiyle dı" 
tiyenin 1 - 7 - 936 çartamb• f 
nü için ilanen tebliğat icra eclil 
g .. i hnlde davete icabet etmedi~ 

'f. 
den H. U. M. K. 398 ve 401 1 

kü!;;ük bir ''büvet,, kurdurup, niçin 
ka-dehi bet kuru§& likör satlırmr 

1 yor? 

Bu nefis içkilerin tadını peki l 
bilmiyen halkımızın ağz, tatlanır, 

maya azmetmittir ve milletin hü

kumete ittiraki ,artlarını hazırla

mak yolunda evvelki kabinenin 
mesaisine devam ederek önümüz-

O günden beri Nazi polisleri gözleri• 
ni dört açmış bulunmaktadırlar. Buna 
rağmen R.R. teşkilatından kimseyi ya· 
kalayamadilar bu ..-ırarengiz harfler 
hali\ hUklımet evrakında, resmi daire· 
terin pencere camlarında, umumi yer-

kişi öldü 
Nevyork, 5 (A.A.) - Amerika. 

da iıtikli.l bayramı münaaebetile 
yapılan nümayişler eınaıında 123 
kişi ölmüştür. 

maddeleri mucibince bir ay dl~ 
detle gıyap kararının ilanen teg; 
ğine ve durutmanm 25 - 9 -
cuma saat 13,30 a bırakılınş' ~ 
mahkemece karar verilmit ol 
ğundan yukarda &Österilen gii"; 
saatte müddeialeyhlerden J."f 
nun mahkemede hazır bulu11dl t 
na ve aksi takdirde kanuni ..,;' 
melenin gıyabında yapılacağı 
Hunu olmak üzere ilan olunur• 

fena mı? · .... 
deki tcırinievvelin son 15 günü 

içinde serbest teırii intihabat yap
~ıracaktır.,, 

lerde ve köprü başlarında gözilkmek"' 
tedir. 

Geçen yıl aynı günde &tenlerin 
sayısı 214 Ü bulmuttu • 
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Ben mezarlıktan 
nefret ederim 
D\\ııkU kısmın hülbaaı: ı la .. Münaıebetleri çok ileri gidi. Hahl'alarını anlatan'!' EFDA'!l TALAT -127 - Yazan: IHSAN ARIPJ 

1 Üniversite ar~m. ll'ranz yor .• Kim bilir? Belki kocası karı· -------------------------------------------

bfr meyhanede baM bafından ıının kendiıini aldattığını daöğre. 'çı·me şu··,,he gı·rdı·. Ledı· Dusmund 
geçen büyük bir f elôketi anlat\. · z ll d k d" · · :-L • .l ~ 

B
• Sö t t t.:'· d __ nıyor. ava ı a am en ıaını ~ı· 

'!/(11'. ır mea r a uın e -,,~ . 
zarlakta do~rken bir ölü. kc.fa,. ye verıyor.. b d b • • t k • it c ...,_. .. d 
6'I bulmuştur. Kafaya U.."'Un bi1' Fakat hariı Atıklar artık onu u a amın lZl a zn e ının en 
çivi çakılm~tır. Bıı suretle gizli aralarında fazla görüyorlar. Sim· ,, 4§ 
kcılmıf müthi§ bir cinayeti keş. siyah bir gece de kafa kafaya ve· Jı b d d 
/ettiğini anlıyor. rip kıpkırmızı bir karar veriyor· a er ar l 

lar. itte bu ıebeplerden dolayıdır ki d" . . . b . ı karı çıktık. Kapiten Benet, mül&:~· 
Bu, hafi küçük olmakla beraber 

Le, alb santimetre tulünde bir çivi 
İdi. Birden ıaıaladım ve tesadüf en 
"1üthit bir sır öğrendiğimi anla
dttn. Hiçbir teY demeden çiviyi ce. 
\ifne koydum. Sonra orada bir Jcö. 
!ede yapılan i~lcre r~zaret eden 
lbezarlık memuruna yaklaştım. 

- Affedersiniz. Şimdi açılan 
hıı ınezar kime ait? 
Mezarcı, geveze bir adamdı: 
- Bu mu? Nasıl bilmiyorsun? 

lierhalde yabancı olacaksın. Bu 
~zar eski Belediye reisine aittir. 

- Ne kadar zaman oldu öleli? 
Biraz dütündü. Sonra anılatma· 

ia başladı: 
- İki sene oldu. Kendisine oka. 

~muhteşem bir cenaze merasimi 
hpıldı ki ben, bu kadar mutantan 
hir merasim hatırlamıyonmı. Yal· 
nrz ben değil ıbabam da hatırlamı
l'or. Vakıa lbuıidan yirmi sene ev. 
Vel vefat eden kilisenin hat rahibi-
ne ... 

'Sözünü kestinı: 
. -Acaba neden öldü?.Hat~ız 
da kaldı mı? 

- Kalmaz; olur mu? Bu, mühim 
~\r meacledir, Belediye ai.ioir aa. 

ah yatağında ölü olarak bulundu. 
Zavallı karısı çıldırmak dereceleri. 
lle g€ldi. Maamafih hakkı da yok 
değil. Bütün geceyi bir ölünün koy 
tunda geçirmek ne de olıa feci bir 
ley doğmsu.. Belediye doktoru 
~ktei kalpten öldüğüne dair npor 
~erdi. Zaten o gece eve geldiği za
~an çok sarhoş muş. Hatta karıaı .. 

- Karısı timdi ne yapıyor? 
t._ - llh önceleri uzun müddet has. 

Yattı. Sonra .• 
- Sonra? 
- Sonra unuttu 

0

gitti ..... 
..._Şimdi nıe yapıyor? 

l ..._Hiç ne yapacak .. Yeniden ev. 
~di. Hatta karnnın anlattığıns 

~ôt-e yakında bir de çocuğu olacak 
'<lif. 

.._ Kiminle evlendi. 

.._ Belediye doktorile .. Doğrusu 
::ıc isabet etti. Doktor çok iyi 
~ ~nı. Ölüler arkaıındaıv laf eöyle. 

~lt iyi değil amma neme lizmı 
:• i ltoca11 hiç de iyi bir adam 
_:aildi. Bir defa gayet çirkind~, 
l( llre. nıüthit kıskanç ve ayy&Jtı. 

llrıaııu ve küçük kızmı .• 
- Ya? Demek !bir de kızı var? 

'hf --Var •• Dört 7apnda !kadar za. 
~ 9-rıtm bir çocuk .. Bununla lbe· 

er .•• 

d ~eli artık onu dinlemiyor. Bul· 
l'~Utn feci 'lırları birbirine ekliye
\iı en acıklı romanlara mevzu ola. 
~· ecek kabiliyette olan bu aile fa· 
t::ııu diifiinüyordum. Bu müthiı 
~etin her afhaaı gözümün 
el.._ 'V de ~etle tecesaüm ecUyor
~ e düfündüklerimin gayet doğ 
d....:.e )erinde olduğuna inanıyor. 

Nisı;eı 
~l en aenç, ,eh evi, fena ba-
d~1 ,.~ fena .niyetli bir kadm, on
lc..1r ... ~ hayli daha yatlı, çirkin, 
el~~ bir koca.. Kadın onu al
~~:· Henı de kiminle? Kocaıı· 
~e çal'f&D lbir doktor-

Evet o mutlak ölecek.. Ve onu bizim aptal hafiye hafif tertip ha- etme ığım ıçın enı mazur görü zım Bland ile orada idi. lkiıi de 

im k h. b ku zı itirazlardan sonra karakolun nüz... ayagv a kalkarak Ledi Dusmundu ö e ten 19 ir §ey rtar&· 
yolunu tuttu. Bu sözlerim üzerine kahkaha- hürmetkirane bir reveransla ka-ı .. 

mıyaqlk .. Ondan sonra birbirleri- ·ır 
•....1..• Ben onları yolcu ettikten sonra larla gülmeğe baıJadı: ladılar. Gezdig"imiz yerler hakkın• ne ebediyen kavutacaklar •. Bıruır· 
,__ otomobile döndüm. Ledi Dusmnud - Ya öyle mi? Bunu bilmiyor- da izahat verdik. Konu•mamız bı·r. 

lerine iyice doyacaklar. KanıJW11· :s 
yıncaya kadar, tiskinin:iye kadar suratım asmıf, arabanın bir kena- dum. aralık tevakkufa uğradı. O zaman 
birbirlerinin olacaklar .. Kim bilir rına büzülmüt beni bekliyordu. Fakat halindeki durgunluk kay- bu üç casua araaında vücudumun 

1 Yaıiına otururken, laf olsun diye: bolmadı. Hareketimden her neden fazla geldig"'ini hissederek ayağa bu tüyler ürpertici kararı verdik e· 
d - Siz de rahatsız oldunuz ma· se mütee11ir olmuştu. Bunun gebe- kalktım, müsaade istedim. Kapited ri zaman şehvetten ve heyecan an 
d dam. deidim. Yüzüme sert bir ba- bi ne olabilirdi? Birden içime ga. Benet de bunu :ı...eklı'yormuf, h .. titreyen kanlı dudakları ne ka ar ~ 

b kıtla: rip bir tüphe girdi. Ledi Dusmund men ayag"a !kalkarak: 
üyük bir hırela kenetlenmittir .. 

S f · - Niçin? diye sordu. bu adamın bizi takip ettiğinden - Güle gu'"le Mister Efdal'· dı·y• onra, !onra .. Bir gece bu ecı 
ı - Bu münaıebetıiz adam yü. mutlaka haberdardı. Binaenaleyh, elimi sıktı. Benetin bu ı· •tı"""•lı· 11...ay .. oyunu betbaht kocaya oynuyor ar. .. - n 

Z 11 k zünden buralarda beklediniz. ben, Ermeni hafiyeyi, ne yapaca· retimi mucip olmakla ı... -raı.er at .. ava ı adam yatağında uyur en.. ue u 
· · - Bemm bekledig"'im bir •ey de. ğrmızı !kendisine ıormuı olsaydım dırı• etmedim. Ledı" Duımund·· Karanı~ıkta parlayan iki göz, ııvrı 'S' :r • 

H ğil ama, ke-Le bu adama batka ne yapıp, ne edip, onun polisin elin dog"ru ilerledim. O kendı'ne h•• bır· bir çivi, ağır bir tokmak .. Ah.. a· 'fA -

h b b 1 d '- türlü muamele etseydin. den kurtarıp, beıka bir suretle işve ile boyrvunu bükmu··· benı· ıey4 yır ayır en un arı üşünme~ :r 

Ç f - Ne yapsaydık madam? uzaklaıtırılmasmı temin edecekti. rediyordu. Veda ederken,· istemiyorum.. ok feci ve ena şey. 
lerdi bunlar.. - Bunu daha evvel bana aorma- Evet, Ledi Dusmund, meç.bul _Mister Efdal! cdedi. Bugünldi 

F ka nız münaıip olurdu. Çünkü siz de bir sebep ve lüzumla bizim takip arkada•lıg" ımızın bu kadar 1-1 • ., akat, aradan bir ç gün geçip ır a -
de yılbatı münasebetile verilen bir biliyorsunuz ki, ahbaplarım dola- edilmemizi istemiıti. ~en de onun sürmesini istemiyorum. Sizden ak· 
baloda beni Belediye doktoru ve yısile istiharat ve poliıle benim de farkına varamamış, üstelik herifi ıam yemeğini beraber yememizi 
karııına takdim ettikleri zaman bir alakam vardır. Eğer, kendisini Türk polislerine yakalatmı~tnn. rica edeceğim. 
çok tuhaf bir tesir altın.da kaldım. Türk polislerine tevkif ettirmeden Suratı lmndanc:h. Batka neden ola- _Estağfurullah! Emredeninis. 
Aman yarabbi ben hayalimde fena evvel bana aormut olsaydınız İca· bilirdi? - Bir iıiniz yok ya ..• 

k 1 h hına bakardık. Araba ile daha bir müddet "do. _ Olsa da ne ehemm·ıyet·ı va•. ve çir in o arak ta ayyül ettiğim . , 
kadın ne kadar güzeldi? On yatın· Güzel kadına doğru döndüm. lattrktan sonra, Galata istihbarat Bu şeref için her ıeyi feda ederim. 
daki bir çocuk maıumiyetile bakan Yarı !aka, yan ciddi: bürosuna geldik. Arabadan iner- - Yalnız bu geceki arkadaşb .. 

- Muhterem madam! Biz Türk. ken • ... ·· dil 'b' · 1 gözleri ne kadar temizdi? Ancak · gımz gun z gı ı neşesız o masın 
yirmi be§ yatında kadar görünü- ler de bir Adet Tardır. Biz e~kelin - Yukarı !fıkmaz mısınız? diye emi? 
yordu. işine kadını karııtırmayız. Daha sordu. _ Emrinize amadeyim. 

Doktor da ondan daha yatlı oldu- doğnııu biz de kadmm ve erkelin - Artık Krokere dönsem. _ Ben ıizi ıaat sekiz ile ıekiz 
iu halde sok dinç ve sempatik bir itleri ayrılmıttır. Bir tehlikeye ve - Biraz istirahat etmenizi rica buçuk arasında Krokerden alırım. 
adamdı. Onlar, konuştukça muhab tecavüze maruz bulunan bir kadını etsem. Bu konuımamıza ıahit olan Ka• 
betlerine ve saadetlerinıe hayret müclefaa da bw erkek vazifesidir. - Emredersiniz. piten Benet ile mülazım Blandnı 
ettim.Y~arında~n~luk~~~=B=~=a=e~M=~=y=h==b=u=i=tt=e=~=z=i=n=h=a=t=sı=z==I=ı=~=r=e=d=i=n=c=e=a=r=a=b=a=d=a=n=i=n=d=im=.Y~u ha~~~gfuWec~~ydi.O~a~ 
li küçük bir kız vardı. Öne doğru eğildi ve bana çok es- ile düello edecektik. Ben katiyen casus kadınhn bana böyle bir davet 

Belediye reiıinin kızı diye dii- merletti göründü. Hiçbir teY deme. kendimde değildim. Sairfilmenam yapacağını akıJlarından bile geçir. 
ıündüm. Doktor onu büyük bir mu- deli fecı· bı"r sayha ı"le·. "b" h ek d. d memişlerdi. Kendileri de dahil oJ,.. gı ı ar et e ıyor um. Çok sisli 
habbetle ok•uyordu Kadının biraz duğu halde lstanbuldaki İngiliz 

:r - O çivi! •. diye bağırdı. Ve ol. bir sabah vakti bir ormanda ka:r-
gayri tabii büyüklükteki kamı, me- kumandanları ve zabitleri bu ka• 

duğu yere düıüp bayıldı. Dana dur. Jılaştık. Kurayı o kazandı. Elleri. 
zarlık memurunun kansının aldan. dınla bir aktam yemeği yemek içiıl du. Kocası ve kızı koıuıtular. Ben mizde tabancalarla 50 adım yürü. 
madığını isbat ediyordu. neler feda etmezlerdi. Ben onlar 

müthit bir hiıin tahtı tesirinde lba. dük. Dan ... Bir kurıun sol kulağı. 
O esnada ag" ır bir vals ba•ladı. V h için ideal bir randevu olan bu da-

:J' lodan kaçtım. e emen ertesi gü. mın memeıini yalayarak geçti . 
Doktordan müsaade istiyerek karı. nü Berline hareket ettim. Ölümü yanımda el ile tutulacak veti istemeden almı§tım. Dütün· 
smı dansa kaldırdım. arkadaıımla panıiyonuma avdet kadar kuvvetli ve maddi olarak mesi bile zevk veren ibu akşam, ha.. 

- Hayret? Bu kadar harı.kula~ de h yatımda sayılı günlerden biri ola· 
ettiğim zaman beni salonda biriai- issettim. Gev§ek adalelerim ve si-

g üzel ve iyi kadın 0 kadar ,. 1·rkı'n · . h b . l b d k bilirdi. Bunları düşünürken zevlC 
y nin beklediiını a er verdiler. Bir nır erim ir e~ urıun gibi sıklaı· 

ve fena bir cinayeti nasıl i•lı'y,.,bı". l I d ve sevincimden ibiran titredim. Fa• 
:r ~ iki gün sonra akıam üzeri bir tı ar. çim en o beni vuramadı, fa . 

lirdi? den bire içimde kablelvuku bir his kat ben onu vurmıyacağnn diye kat aklıma geldi ki bu güzel kadın, 
B'l · · d h aık için yaratılmış bir mahlUktaa 1 mem ıçım en angi şeytan beni rnüthit surette heyecanlandır. dütüıidüm ve taabncayı 18.alettayin 

d .. ··? N ı ziyade, siyasi ihtiraslar için, büyüli 
urttu · ası yaptım da bir müna· dı. Adeta ıürüklenirceıine salona kaldırarak ona bakmadan ate§ et· 
b . bir empriyalizm için çalışan tehli .. 

se et getırerek: indiğim zaman doktorla karşılaı- tim. k I . d e i hır ilillmodur. O, bir maksat 
- Size bir yıl batı hediyem var.. tım. Bilmem neden? Ben mi öyle Fakat bu kurcunun hareketi pek 

:r için temas ettiği, kandırdığı, mu• 
dedim. gördüm .• Yokıa hakikat mı idi? feci oldu. Doktor yere yıkıldı. He-

Güldü ve: Doktor bana evvelkiıine nazaran yecandan bayıldı ıandmı. Halbukı' 
vakkaten meıut ettiği biçareleri. 
ıonra merhamet !!tmeden öldüre• 

- Gö.teriniz. <ledi. on yaı ihtiyarlamıt göründü. Yüzü kurtun ıeytani lbir iaabetle dokto- ve öldürten me§um mahluktur. 
Daima cebimde taııdığmı çiviyi bembeyazdı. Ben heyecandan hiç run tam alnının ortaıım bulmuıtu. (Devamı var) 

avucuma aldım. Fakat tam açaca· 'bir kelime telaffuz edemiyordum. Sonrası daha feci oldu. Bu mu- -------------
ğmı esnada yapmakta olduğum O, yavaı fakat keıkin, tüyler ür- azzam felaketler zavallı kadını çıl. 
büyük hatayı hisaettim. pertici bir sesle söylemeğe başladı. dırttı. Onu bir sabah götürüldüğü 

- Haydi .• Neden tereddüt edi- - Ailemizin memnu bir sırrına haıtahanede batını duvara vura-
yonuJiUZ? vakıf oldunuz.... rak intihar ebnit buMular. Ve bir 

Avucunuzu açsananıza ! .. İkimizden birimiz mutlak ölme· gün küçük çocuğu Berlin yetim ço· · 
Açmadım fakat.. liyiz ... Y ann bana ıahitlerinizi gön cuklar evinde gördüm. Bana elleri. 
Franz lbir kadeh daha içti. deriniz .. hte adre•İm.. ni uzattı, ve: 
- Fakat o kadar 11rar etti ve Bir kart dö vizitin ıuratmıa fırla. - Ben ıizi tanıdım. Siz baloda 

'beni o kadar mütkül vaziyette bı- tıldığını hi11ettim o kadar .. Baıın1 annemle danıettiniz, değil mi? Ne 
raktı ki avucumu açmak mecburi- dönüyordu, hiçbir ıey anlamıyor- olur beni onun yanına götürün .. di. 
yetinde kaldım. dum. Doktorun garip bir ıtıkla ye ağladı. 

Çivi ona harikulade bir tesir parlayan gözleri beni adeta ipooti. Ve ben onu görmemek, sesini 
yaptı. Olc!uğu yerde durdu. Gözle. ze etmitti. duymamak için oradan kaçtım. 
ri büyüdü. Düz ve gergin alnında Franz ıuıtu .. Uzun bir müddet Murad SERTOGLU 

k 1 d b. k dmd d"" .. d"" M h ·· d k NOTı Bu hikiye tercüme, iktibu anca a tnııf yatın a ır a a ufun u. ey ane ':'e oni.imıtr.: e~ i 
görülebilen derin çizgiler belirdi. içki tişeleri bomboştu.. veya Adapte değildir. Vaka bizim r.l.::m· 

lckctte geçemiyeceği için isimler ve 
Bütün güzelliği, gençliği ve tazeli· - •...• Sonra evet sonra.. Oldu momleke$ böyle 1eçilmiıtir. 
ti _.arimnn Hnünde bir anda eridi. ( İfte ••• Her JeJ'. hazırlandı. T ahana M. S. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutuau ~: lstanbul 214 

• Telgraf acıresı . ıstantıuı HABER 
Vazı ısıerı telefonu 23R72 
idare ve 116n •• · 24370 

, ABONE ŞARTLARI 
Turkıg• Encb• 

Senelik '400 Kr 2700 K•. 
a avlık 730/ ., 'ı"50 ., 
3 •Vlık 400 ., 800 ., 
, aylık 150 - " 300 •• 
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Dün Sipahi Ocağında yapılan 

f\a~, $imfflıa.fty_a~ AtDo mlÜl~C§llb>C§lk©\U©\ 
R A L> Y O SiNEMALAR 

1 S '.l' A ~BUL: 
18 senfonik muslkl (pl!k), 19 haberler, TUHK 

19,15 muhtelif pl!klar, ıo halk musikisi, 20, 

BEYOCLU Büyük bir muvaf f akiqetle başarıldı 
ı Bayanlar ve Dün Sipahi Ocağının yaz atlı mani. ..... • lt~_........ı;."~~~~il) 

geceleri yarışlarının ikincisi yapılmıştır. Hava· 
30 stildyo orkestraları ıı, 15 viyolonist Mar
gosyan (kertıan soıuı, piyanoda: Bayan B,· 
Jlnder .7aporenskl (Bah, Mozart, SarazatJ, 
21,45 ~on haberler, .8aat 22 den sonra Ana-
dolu ajı.nsının gazetelere nıaıı.sua havadis 
&crvisl vcrilecekUr. 
V t \'ANA: 

18,45 tlftc piyano ile konser, 19,15 halk 
havalnrı, 19,35 konuşma, haberler, hava ra· 
poru, 20,15 karıoık musiki, 21,05 Ausseeden 
nakli, 22,05 karI§ık musikl yayını, 23,05 ha· 
berler, kitaplara dair, 23,30 ko1l8er, 24',05 
konu§tn&, 24',35 mualklkl 

BE R L t N: 
18,35 cıenubl Afrika edebiyatı, 19,05 gra.

mofon, 20,05 konuşma, 20,25 dans havaları, 
20,50 gUıtUn akisleri, haberler, 21,15 Bresıav 
dan, 23,05 haberler, bava raporu, havadis, 

SAK\ 'V 

sll l\lEU 

\'ILUU. 

TAN 

ALKAZ1t. •• 

ŞARK 

Ab'TOHYA 

ı Iı"aklr tılr delikanlının 

blkflyesi ve Kaçak om devamlı surette yağmurlu ve saha• 
eevdalıtar nm çok çamur olmasına rağmen mÜ" 

a Kiralık gonuı ve Macar sabaka büyük bir intizam içinde cere- • 
romansı 

ı Attı karılı kral ve yan etmiştir. Yağmura rağmen Sipahi :'\..;. 
Metropoliten 

a HOcum filosu ve Dokunma 
knlblme 

ı Sevda gecesi ve AJ::zımdan 
değil 

a Buhran bitti ve Renkli 
Peçe 

a Korkunç canavar ve 
Operada yangın 

ı Kanlı karga ve Gece 
adamı an 
Aşka tövbe ve Neron 
Vatandaş silah ba§ına, 

Ocağı sahasında büyük bir seyirci ka• 
1 

labalığı göze çarpıyordu. 

Yapılan müsabakalar sıra ile şun· 
tardır: 

BlrJncl mUs:!bak3: Marmara t 
mUka:a · ı t 

ı Mayıs 936 tarihine kadar hiç mü· 
sabakaya girmemiş sivillere mahsus• 

tu. 

Beş at iştirak etmiş, birinciliği Efe 
kızı ile Danyal, ikinciliği Neriman ile 

B U D A r E Ş T E: 
18,05 koro kon.seri, kon!erana, 19,25 flüt 

konseri, konferans, 20,25 çlııgene muaikJ.sile 
CUMURIVE'ı ı 

Glzll define ve Morg 
sokağı clnayeU 
Programını bildirmemiştir 

Cavit, üçüncülüğü Kısmet ile Albert 
kazanmıştlardır. 

Sipahi Ocağında yapılan müıabakalarda muııahakiyetli 

birlikte Macar §&?'kılan, 21,30 haberler, gra
mofon, 23,06 kon.ser, 24'.05 cazband, ve pn 

24,55 fııı.naızca haberler, 1,05 son haberler. 

B t) KREŞ: 

18,05 konser, havadi8, 19,20 konserin deva• 
mı, konferans, 20,25 gramofon, konferans, 
21,25 oda mu.siklal, kitaplara dair, 22,10 ıan 
konaeı1, haberler, spor, 22,50 gece kon.seri, 
23,50 fransızca ve almanca haberler, 23,M 
haberler, konser, 

P A R t 8: (P,T,T.) 
17,M gramofon, 18,05 orkestra konseri, 

18,35 konu§ma, 19,05 orkestra konseri, 19,35 

havadls, 19,45 orkestra konseri, edebiyat, 
harici myıuıct, 21,25 §8.rkılar, 21,35 komedi 
23,35 havadls, 

ROMA: 

lSTANBUL 
ı Define adaaı (türkçe) ve 

KüçUk anne 
ı Hayat acılan ve . Yer 

ttlredl. 
a Kontinantaı ve Dostum 

kral 
AZAR ı Programmı bildirmemiştir 

&EMALBEY ı YUzU damgalı adam ve 
ÖlU.m maakeal 

SUREYYA 
llALll 

KADIKÖY 
a Prognunmı blldlrmemltUr 
ı İlkbahar §arkısı (alnema 

geceleri bahçede oynar) 

OSKODAR 
ı Programını blldirmemioUr 

ikinci müsabaka : ou,ur çık 
mUsabakası 

Her nevi ata binmiş bütün binicilere 
mahsustu. Azami yükseklik 1,25 idi. 

24 mani atlanacaktı. Manii düşüren 

müsabaka harici olacaktı. Teğmen Sa· 

im Polatkan Kısmetle parkuru hatasız 

olarak ve 2 dakika 34 saniyede bitire

rek birinciliği, Cevat Gürkan, CeylAn 

ile gene hatasız bir surette 2 dakika 

37,5 saniyede ikinciliği, asteğmen Fa· 
ik, Arkadaş ile dördüncülüğü, teğmen 1 
Saim Polatkan Gelin ile beşinciliği, 

teğmen Sadettin Arukay Akın ile altın 

cılığı ve teğmen Eyüp öncü Ok ile l 
yedinciliği kazanmışlardır. 

OçUncU mUsabaka : Ankara 

mUklfata 

Her türlü atlara binmiş subaylara 
mahsustu. Mani 14, azami yükseklik 
1,40 azami genişlik 4,5 metreydi. 

Sadettin Erokay, Akınla ve 1,37 
saniyede hatasız bitirerek birinciliği, 

Saim Polatkan hatasız olarak 1,38 sa· 
niye ile ikinciliği, Saim Polatkan Yal· 
çınla hatasız, 1,40 saniyede üçüncü· 

lüğil, Eyüp Öncü hatasız 1,41 saniyede 
dördüncülüğü kazanmışlardır. 

ve r,__s ___ i ____ G~A~R_A_i C_E _N_L_E_R-. 
-~~-:v·- ....... -

BALAT 18,05 havadis, dana musik181, 19 fnpd-
lar, yabancı dillerde konu§Dla.. gramofon HlLLI 
seyahat haberlerl, 20,25 eğlenceli musiki, 
franBJzca haberler, Yuna.nlııtan için yayın, 

a Kaçakçrlar 
İn2illz &ianJ 

pe§tnde 

21,10 havadis, 21,45 piyano konseri, seyahat 
habcrler1, k&n§ık yayın, 23,315 dana muai· bZEl 
kisi, lstlrahaUerdc haberler. 

KARAGÜMRUK 

I •' 

ı Blnlklnci gece ve YıkıJan 
aaltanat 

TiYATROLAR 

Küçük 
ilanlar 

Kabul ıcraltl: Ticari mahiyeti haiz olmay&D 
küçUk lldnlardan 

20 kcUmeye kadar SO kurut 

Bcı defası 100 kuruıttur 

Fazlası lkt misil Ocrete tabidir. 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

Saat 21,45 de 

HALiME 
BÜYÜK OPERET 

llaaalar E"vvelden ayırttla• 

bDlr. Telefon: 4S70S 

lo araynnlardnn :ı~n:~meye kadar Ucret lr.~::f ::o~==~ 

Kasyer aranıyor Cildiye mute~a••••• .. il 
. . Muayenehaneıı .ı Kadtkoy,g 

Kaıyer bir bayana ıhtıyaç var· :: 
dır. Çalışmak iıtiyenler lıtanbul Süreyya sineması kar~ıaında ln-H 
Ankara caddesi No. 72 Basın Fo· önü ıokağı numara 8 her günü 
toya müracaatları. betten dokuza kadar.. ~i 

::::::::::::ma:m:::::-.: _____ .:ı-=ım: 

Dr. Apoıtel Atızlıtııı. dahili tertibatı , 
~ ~ ..... wıl!bo-

Bjj ™*&Sl fü t ; [ ... ~ 

• os 
Sıhhi ağızlık an ile sigara içiniz 

AQzınız, ci§eriniz, yüreğiniz daima 
temiz kallr. 

AQızllklar kutu içinde 10 taşla 
beraber satılır. 

Anadoludan arzu edenlere po3ta ile tediyeli olarak derhal gönderilir .• 
Deposu: Sultanhamam, Kebapçı karşısında 

PAZARI p • 
1 PO 

İzmir: Mehmed Alim Şen Ocak, liaşdurak 61 No, 
Ankara: Ali Tümen, Tütüncü Taşhan 
Bursa: Nurettin Neşet, Saatçi Uzunçar§ı 126 ............................. , ..... 

sı ~ 
Vücudunuza 

yegar1e 
sıhhE:ıt ve midenize iştiha veren 

rakıdır. 45 derece ilk nefis 
... .. " . 

•, • ' • • '; _. I 

D~Şıerinizin kıymetini biliniz. Olur olmaz diş KOZM .
1 
N 

macunlarını a~zınıza sokmayınız. Çünkü 
her m'krop aQızdan alınır. Ağız mikropların 
öldürecek kıymetli maddeyi haiz yalnızı 

DiŞ MACUNUDUR 
Fiyatl her yerde 15 kuruştur. 

DördUncU mlisabaka: Zlr.gal 
mUkafötı 

Zati atlara mahsustu. Bu müsa 
kaya beş at girmiş, birinciliği Orb 
Azizin bindiği teğmen Saim Polatk 
1932 Nis yarışlarındaki muvaffakiy 

tine mükafaten Atatürk tarafından 
diye edilmiş olan "Çankaya,, ismind 
ki at kazanmıştır. 

Ikinciliğı gene Orhan Azizin bin 
ği Tevfik Alinin Olgası, üçüncülü· 
gene Tevfik Alinin Mellisi kazanmı 
lardır. 

Dün bu müsabakalarla beraber y 
pılan at terbiyesi müsabakasında S 
var\ blnicllik mc'ktc.hin'1 .. w6..-ncıı 

yüp Öncü, Serkeş ismindeki stile ye 
puvanla birinci, teğmen Saim Polat 
kan Gelin ile ve dokuz puvanla ikin 
teğmen Eyüp Öncü Ok ile ve on b 

puvanla üçüncü olmuşlardır. 

Bu suretle dünkü müsabakaların 
kıymetli hediyesi oları lsmet lnö 
kupasını teğmen Eyüp Oncü ka 
mı~tır. 

Güzide binicilerimizi, dünkü çam 
lu sahada ve yağmur nltında kaza 
dıkları m11vaffakiyetlerden dolayı te 
rik ederiz. 

Ollmplyada kimler gidecek 1 
Olimpiyada gidecek heyetimi 

Saim Özkanın başkanlığında, yüz 

§I Cevat, teğmen ~vat, Eyüp, sa· 
Sadet:.+in ,.e Fahl'iden miirekkep ela 
~ı k•ı•:•·etle muhtemeldir. 

Dün akşamki 

Boks 
Seçme müsabakala 

Dün akşam Galatasaray klübü 
lonunda, Türk Spor kurumu 
Başkanı General Ali Hikmet önün 

boks seçme müsabakaları yapılmış 
olimpiyada gitmesi ihtimali olan 
sörler ayrılmıştır. 

Bu müsabakalara 15 i Güneşten 
şi Ring klüpten 2 si Galatasarayd 
ri Bahriyeden olmak üzere 24 aın 
boksör iştirak etmiş çok heye 

maçlardan sonra Mehmet (GÜ 
Agoba (Güne~). Vasil (Güneş) 
ra (Ring), Büyük İsmail (Güneş) 
ristoya (Güneş), Coşkun (Güneş) 

niye (Ring) Cihat (Güneş) Em 
(Ring>. Küçük İsmail (Güneş) M 
faka (Güneş), Ali (Güneş) Antu 
(Ring), Nazmi (Güneş) Mekine 
nadolu,) Aslan (Güneş) l{ 
(Ring), Şemsi (Güneş) Yaşara ( 
riye), galip gelerek finale kalın~ 

dır. Maçlara bu akşam devam edil 
tir. · 



<.2:Jerın f!Örüsüne göre. 

F eilerbahçC --
Galatasaray 

Dün Fcm:rbahçe kfübil 28 inci spor 
llılını kxtluladı. Bıt mes'ut gnüilnde o· 
1lc Yardımını esirgemeyen Galatasa. 
~ıt~uı dostça el uzatı§ı bizleri yalmz 
~~Pçülilk tıoktai nazarından değil, ay. 
ı zamanda spor bakımından da çok 

eCUindirdi. 
llzaklCl§an bir samimiyetin iadesini 

tıe ımutulan bir rekabetin teessiısüne 
tesiıe olan dünkü kar§ıla§ma, bizlere 
Yeni bir varlık, memleket hesabına da 
f ıttbolde iyi bir canlılık yaratacağın· 
~n, Avrupaya diüı için takım celbi 

1~cbbüslcrimizin neticesiz kaldığına 
-endi hesabıma çok sevindim. 
. Spor scverlerle eskiden sporu zevki 
için yapmı§ kimselerin, iyi canlı ve tek 
~ik bakımından futbol m(lçlarını zevk. 
e taJ:ip etmeğe alı§11ıı§ kimselere hC;· 
leca,ı verebilmek için, spor sahaların .. 
da 1ı.-urtretleri1ıi çalışma kabiliyetlerini 
'>ı<ıçlarla ölçrncğc alışmı§ ldmselcrc 
durgun oyunlar, gayesi::: rekabetler 
8 J 0n zamanlarda zevk vermcnıeğe b<ı§· 
lam.ıştı. 

Bıı iki csld spor kaynağınm biribiri .. 
11e el uzatması, spor bakımındtrn çok 
faydalı olacaktı. 
. Şahsi klüp varlıkları btı§lı başına 

bırer mevcudiyet olan bu iki müessese 
11Yni •manda kombinczonlarında bir
leşmi1 olmaları bize ilerde spor canlı 
lığı yaratacağından, dünkü Fener bay: 
tamırn biı iki §ek"ilde kutluladık. 

• * • 
Dün Galata.sarayın genç ve istikbal 

tılldeden futbol takınw, Fcnerüı ona 
~ran daha eski oyuncuları biribiri., 
t ~arpışırken~ maç kabiliyetinin Gala· 
· <ıaaray lehine tecellisi, gençliğin, can. 
lılığın yQ,§a, tecrübeye galebe çaldığı· 
tıı gözlerimizle gördilk. 

Galatasaray tak"tmı dil?ı oyım an-
~ı, pas tevzii, hat irtibatı, kombi· 
fl.ezon tesisi, tak"tm varlığı itibarile bi. 
ti1ıci devrede aksayan Fener takımına 
Cl.§ır basması neticesi, kaklı olarak bir 
!Jcilibiyet temin etti. 
li1 ikinci devrede de hatasını anlayan 
~erbaJıçe takımının düzelen oyunıı 

bi:e biraz a.~abi fakat canlı bir oyun 
4eyrett• a· ır ı. 

t· Galatasaray takımı, kildret faik"iyc-
ıni birinci devre sonuna kadar idame 

ettirtti. Bunun mükafatını 3-0 gibi 
~Yük farkla elde etmi.J bulundu. Fc,• 
~bahçe ise ancak ikinci devrede iki 
t 111/ı kazanarak 3-2 sahayı mağlıip 
er ketti. 
bankü Galatasaray - Fenerbahçe 

;cı~n.da, her iki taraf da biribiri gü .. 
1J Ctı.nıesin diye galiba haf taym faiki
~lerini adeta payla§tılar. Birincide 
.~tasaray, ik"incidc Fener. 

rı:, .. Sona kalan dona kalır,, tabirinin 
b Yrıtluğunu dünkil maç ne güzel is• 
J a.t etti; hızı alan Galata.saray bir 
a.~~& galibiyetl6 oyımtt bitirdi. 

Dünkü törende Fenerbahçe atlet ve futbolcuları geçit reımincle .•• 
.. 

F enerbalıçe 28 inci yıl dönümünü 
Yapılan fut bol maçında 

kutlu/adı 

Galatasaray Feneri 3-2 yendi 
:·································································································· .. ····· .. ···········: . . 
~ ilk devreyı Sara kırmızılılar arka i 
i arkaya yaptıkları 3 golle 3 - O i 
~ galip bitirmişlerdi ! ........................................................................................................................ 

İstanbul ve Türkiye futbol şampi
yonu Fenerbahçe klübü dün Kadıköy 
stadında 28 inci yıldönümünü kutlula
dı. Sabahtan başlıyan şiddetli yağn:ıut 
Sarı lacivertlilerin bu mühim bayram-

larınrn lezzetini kaçırmış ve sahaya 
bu yüzden pek az bir seyirci topldt• • 
mıştı. 

Saat lfi,10 da Fenerliler resmi geçi
de başladılar. Temiz kıyafetli yiizden 
fazla sporcu önünde atletler arkada de
nizciler, ve nihayet futbolcular b!lyUk 
bir intizamla pisti dolaştı. ve yil,~cd 
kapalı tribünlere dönük olarak ;füi}. 

diler. Bu sırada sağ tarafta yer alan 
bando İstiklal marşını çalmağa ba)l •. dı. 
Ayakta büyük bir saygı ile dinlen:~en 
İstiklal marşından sonra kürsüye Fener 
Asbaşkam Hayri Celal çıktı. Ve 
bir söylev verdi. Böyle bir yağmur" 
lu havada bile yıldönüm merasır.ıt'1e 

gelmek zahmetinde bulunanlara te~C'k
kür etti. 

Hayri Celil'in söylevi nihnyct 
bulduktan sonra Fenerbahçenin !!i!~ük 
oyunculnrı büyük al:ika ile takip etli· 
len bir müsabaka yaptılar. Ve saat 
tam 17,25 de Fenerbahçe-Galatas;aay 
futbolcuları sahaya çıktılar. 

Güneşle birleşen sarı kırmızuı·ar: 
Avni - Liltfi, Faruk - İbrahm, R.ı.a, 

Kadri - Danyal, Haşim, Gündüz. Bü
lent, Necdet - den müleşekkil bir 
takımla. çıktılar. 

Sarı Lacivertliler de Fikretten n·.:ıh· 

idaresinde oyuna başlandı. Galatas:ıray
lılar Fener kalesine doğru uzanfü ar. 
Cevad Haşimi karşıladı. Ve topu l m
di mühacimlerine verdi. Soldan C'1Ja
tasaray kalesine akan Fenerbahçe "lÜ

hacimlerini Faruk topu kornere :ıt.nak 
durdurdu. 

Bu ilk tehlikeyi savuşturduktan 

sonra Galatasaray üst üste üç hür.:um 
yaptı. Bunların sonuncusunu Reşad 
Necdete favul yaparak durdurduğl! için 
Fener kalesine serbest vuruş verildi. 
Necdetin kaleye gönderdiği topu Bedii 
yumrukla Danyala attı. Danyal da boş 
vaziyette bulunan Bülende gönderdi. 
Bülendin kaleye çektiği plase şütü ka
leden çıkmış bulunduğu için Bedii tııta
madı. Ve top ağlara takıldı. 

Danyal. F enerbahçeye ikinci 

Boçkay 
Ankaradaki son 
maçı 3-2 kazandı 

Ankara, 5 (A.A.) - - İki maç 
yapmak üzere şehrimize gelen 
Boçkay takımı ikinci ve son maçı
nı, Ankara birincisi Ankaragücü 
takımı ile bugün yapmııtır 

································································································-······················· i İkinci devre san lacivertliler canla ! 
~ başla oynadılar ve iki gol çıkar- ! 
i mağa muvaffak oldular i 
·····································································••t•••••··········································· 

Bu sayıya cevap vermeğe k~lkan 
Fenerliler bir türlü müessir olam:ı.clık· 
tarından Yaşarın karşısında bugün çok 
muvaffak olan Danyal Fener kalesini 
tehlikeli vaziyetlere sokuyor. 

Soldan bir Galatasaray hücumu 
esnasında Danyal Yaşan küçük bir ça
lımla atlatarak sağ bir şiltle topu ikinci 
defa Fener ağlarına taktı. 

Sahayı yerinden oynatan alkış ses
leri arasında bir an şaşalıyan Fenerliler 
İbrahimin uzaktan çektiği bir !!fC:ıJ.in 

Gündüzün kafasından üçüncü defa ka
leye girmesiyle büyük bir mağlubiyete 
düşmek tehlikesiyle karşılaştılar. 

Fakat sarı lacivertliler kendile.rini 
yavaş yavaş toparlıyarak oyunu Oda
tasaray kalesine intikal ettirmekte 

golü böyle yaptı .•• 

Yugoslav 
milli takımiyle 

Bu hafta 
karşılaşacağız 
Maçı bir Macar 
hakem idare 

edecek 

geçikmediler. Şimdi üst üste k:uner 
tehlikeleri atlatan Galatasaray müdafa
ası sıkı§mağa başladı. Fakat netice 
değişmedi. ve haftaym 3..:....o sarı kır

mızılıların üstünlüğü ile nihayet but· 
du. 
rın üstünlüğü ile nihayet buldu. 

ikinci devre: 

Fencrbahçe bu devreye: - Ncc·ıel 

- Yaşar, Fazıl - Cevad, Ali Rıza, Re
şad - Niyazi, Namık, Ali Rıza, E~t 
Naci- şeklinde bir takımla. Galat.,~a· 

ray da kaleye Safayı, Sağ hafa Sa:ııaj, 
sağ içe Necdcti alarak çıktılar. 

Fenerbahçe çok ouyü bir f'n..:rji 

ile derhal Galatasarayı zorlamağa l;;ış· 

ladı. Üst üste şiddetli hücum13rla 
sarı kırmızı müdafaaya yüklenen Fe· 
nerliler Ali Rızanın fena oynaması yü· 
zünden gol çıkarmağa muvaffak olamı· 
yorlardı. 

Nihayet Esat uzak mesafeden ve 
Safanm bacakları arasından sıkı bir ~üt· 
le topu ağlara taktı. Şiddetle a~kışıa

nan bu sayı Fenerlileri büsbütün fünit· 
lendirdiği için büsbütün açılarak Ci~ia· 
tasaray kalesini sardılar. 

Bu arada Ali Rıza hakemin r;ö· 
zünden kaçan bir ofsaydden de istifa• 
:le edemedi. Topu kendisinden y •• mi 
metre arkadan yeti~en Lfıtfiye kaµtır· 
dı. 

Fenerlilerin şiddetli hücumları le· 
vam ederken Cevadın kaleye ortalaC:ğı 
topu Ali Rıza Esada, Esat Naciye ver• 
diler. Naci de güzel bir kafa vuruşıyic 
topu kaleye soktu . Bu güzel g-:ıuen 
sonra Fenerbahçe berabereliği te-:ın 

için bugün varlığım sarfettiyse de E· 
sadın iki güzel şütü direğe çarpa•ak 
neticesiz kaldığından mağlubiyct•cn 

kurtulamadılar. 

ilq Un bize iyi bir maç seyrettiren her 
~l takım. gençlerine teşekk-ür eder, 

~,;:.ttı.sarayın sportmen kardC§liğintl 
(l)ıla karşılarız. 
~ Cafer Çağatay 

rum ve: - Bedii - Yaşar, Faz.1 -
Cevad, Ali Rıza, Mehmet Reşa,1 -
Niyazi, Şaban, Esat, Naci, Angeli·!;s
şeklinde idiler. 

Saha düne nazaran çok daha 
fazla k~labalıktı. Tribünlerde 
sporcu vekillerimiı.. ve spor erki· 
m yer almıılardı. 

Milli futbol takımımızla karşı · 
laşmak üzere davet edilen Yugos· 

lavya milli takımı oyunı::uları önü. 
müzdeki cuma güıvü şehrimize gel. 
miş olacaktır. 

Devrenin sonlarına doğru oyun sert 
bir şekil aldı, hakem Galatasaraydan 
merkez muhacim Necdeti çıkardı. Bir 
az sonra Galatasaraydan Danyal sa· 

Hakem Ahmet Adem Göğdüm'ün 
Oyuna çok seri olarak başlan

dı. llk golü Ankaragüçlüler yaptı
lar. Fakat Boçkay muhacimleri 
Gücün bu golüne iki golle muka• 
helede gecikmediler. birinci devre 
sonlarına kadar 2 - 1 mağlup va
ziyette olan Güçlülerin seri bir ,. 
kını l:Olle neticelenerek, devre 2 • 2 
berabere bitti. 

Güçlüler ikinci devre rüzgara 
karşı oyr.amalarma rağmen. dev
re sonuna kadar gol yememişl~r, 
fakaL gol de yapama.mıılardır 

Boçkay muhadmleri bu devre 
sonunda güzel bir akınla galibiyet 
sayılarını kaydetmişler ve ovun 
3 • 2 Bo;kayın galibiyetiyle neti
celenmi tir. 

Dost Yugoslav miJletinin futbol. 

cularile cumartesi ve pazar günle. 

ri iki karşılaşma yapılacaktır. C1ı· 

martesi günü İstanbul . Belgrat ve 
ya İstanbul . Zağrep temsili maçı 

yapılacak, pazar günii de Türki
ye . Yugoslavya milli takımları kar 
şı!aşacaktır. 

Bu maçları Macaristanın beyne1 
milel hakemlerinden Klaynu idare 
edecektir. 

Planör r koru 
Paris, 5 - Cenubi Amerikalı bir 

tayyareci planör romörkile havada 
yedi saat durarak rekor kımıı~tır,. 

katlandı. Yerine Reşat girdi. Oyunun 
sertliği devam ettiğinden hakem 
Fenerden Cevadı dn dışarı çıkardı ve 
maç Galatasaraym son dakikada r~J·tı· 
ğı tehlikeli bir hücumdan sonra niha! et 
buldu. 

Oyun umumiyet itibariyle zt ·•idi 
ve bilhassa çok heyecanlı oldu. İlk hv· 
rede Galatasaray ikinci devred.: C:e 
Fcnerbahçe çok muvaffak oldular 

Sarı kırmızı takımda: Başta çok 
büyük bir muvaffakıyet gösteren J (;t· 
fi olmak üzere, Avni Haşim, Rıza, Gün· 
düz, İbrahim ve bilhassa Danyal ~ok 
güzel oyncıdrlar. 

Penerbahçe takımında: başta Fa
zıl olmak üzere Esad, Naci, M<.h· 
met Reşad çok çalıştılar. 

O.KAVRAK 
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Kuçuk hır kasaba girişildi. Lftkin fayda hasıl olmadı 

Zaptedı• ldı• jandarmamn ferageti nefs hu!t1' 
sundaki tedbirleri anlaş.lır 

1 
lıı 

' 

Padi'şaha müjdeyi veren, koca bir kasabayı 
tek başına zaptetmek isleyen kAhya idi. 

Dört bin akçe mükafat aldı 
1 Karanlık, zifiri bir gece.. cede ko§arlarken, Sikloa'lular kor-
Tepelerin §Urasında burasında ku i~indeydiler. Halk birbirine g:-

büyük ateıler yakılmı~.. riyor: 
Arada bir uğultu halinde sesler - Türk esirlerinin bulundugu 

yükseliyor.. kulede ate§ görmüı!er .. Felaket .. 
İki gölge, yıldırım süratiyle ko· - Aman vakit geçirmeden ku-

!uyor, düte kalka ilerliyorlar. Göl· leleri yıkalım. Ancak bu suretle ı:· 
geler uz~n mesafeler a.ıtılar ve ğursuzluğun önünü alabiliriz. 
artık ne bir aet, ne bir ugultu, ne Ve yü~lerce kiti Türk esirlerinin 
de büyük ate§lerin alevleri kalınca içinde mahpus bulunduğu kuleyi 
dinlenmeğe baıladılar. sardı~ar. Çapa, kürek, ellerine ne 

Y orgım, bitkin bir hale gelen geçirdilerse kulenin duvarlarına 
iki gölge baıbaıa vermişlerdi. Ko· çarpmağa baıladdn. B;rkaç saat 

Tranitscı çi/tliğinden bi r manzara nuıuyorlıırdı. ıonra kule parçalandı. 
{. 

Biri ıöyle diyordu: - Tü:kleri öldürelim. 
- Ben burada kalacağım .. Giz· Bu ıes ağızdan ağıza dolatırken 

leneceğim. Sen erkenden yola çık. bir gece evvel kulenin üzer;nde a· 
Siklot kapılarından bir köylü gibi teş görenier: 
gir .. Yann gece, sokakta dola~. -Aman, onlara <iokunmıyahm. 
Kulaklarım kabarık bulundurma· Uğursuzluk, felaket bizi )aklllu .. 
ğı unutma .. Eğer U2.aklan bir ezan diye kar~ılık verdiler. 
sesi duyarsan, fırsatı kaçırma, et- Son teklif daha muvafık bulun· 
rafındakilerin de kulaklarını ka- du. Türk esirleri, muhafızlar: r-
bart: bafka yerlere nakledildi 

- Bakınız, dinleyiniz .• Ezan o· 
kunuyor .. de. 

İkinci gölge bunları dinledikten 
sonra: 

- Peki usta, dedi, söyledikleri
nin hepsini yapacağım. Fakat ben 
bunlardan bir ıey anlamıyorum. 
Biraz da sebebini anlat .. 

- Sebebi mi? Para kazanmak .. 
- Böyle para kazanmak olur 

mu? Kim bize para verecek 7 .. 
Birinci gölge, Usta, güldü. Şöy· 

le kartılık verdi: 
- Mehmet kahyanın padişah· 

tan iki yüz duka aldığını duyma· 
dın mı?. 

- Duydum .• 
- Biliyor musun mçın aldı. 

Mehmet kahya, atından inerek top 
ç~ken askerlere yardım ett!ği 

için iki yüz duka aldı. 
- Peki amma, biz niçin pa· 

ya alaca.ğ:z? 

- Beni dinle .. Padi,ah bütün 
orduya demiı ki, bozguna uğrayan 
kumandanları, askerleri aff etmi · 
yeceğim. Galip gelenleri ihsana 
garkedeceğim .. 

- Peki Usta, bunları anlıyorum 
amma, biz ne diye para a!acağız.. 

- Ha şunu :la söyliye:rim Sik
los'un muhasarası Ahmet pa,aya 
veriln'fit ;ken vezir Mehmet ve 
Hüsr~v pR.§alar, Stmendre beyi 
T ekezade Hccı Mehmet, Mora va· 
Hsi Turhan, lzovink beyi Hay· 
rettin hep orduya geld\jer Post 
kapmak :çin .• 

- Peki Usta, hepsini anladım. 

Bunları bana anlatma bi? para 
kazanacak mıyız?. 

- F.lh~tte kaz:ınncağız. Fakat 
sen, ezan sesini duymalısın .. 

- Duyacağım. 

• • • 
iki ar~·mda! kucaklatarak ayrı:

dılar .. Biri Macaristanm Sik~os 
!ehrine doğru yol aldı. Diğeri, ge· 
ceden, gizlenecek bir yer aramağa 
hqladı. 

•• :ıı: 

lki :nıe.çhul adam, karanlık ge· 

Uzaktan top ıesleri akıetmeğe 
baflamı§tı. Sikloı sokaklarında ba· 
!Inl havaya dikmiş, bir §ey duy
mağa çalııan biri doiatı~ordu. flu 
adam, bir gece evve! şehire 3iren 
ve ezan :;esini duymağa memur e· 
dilen yabancı idi. Fakat saatler 

Ventrok gölünde seyahat 
, , . 

geçiyor, Lir ıes duymuyordu. Hatta bir aralık, Hayri paşanın ğundan Selanik jandarma tefki. 
Bir aralık bir ses duyar gibi ol· damadı Galip pafa zırhlı ıanda.1- ]atının Rus zabitanına. Serez'in 

du. Yanından geçen yabancınrn lar yaparak buna yanaşmak ı;a· Fransız zabitleri.1~ Dramanın !n
kollarından yakaladı: relerini aramıtsa da bu teşebbüsat giliziere, Manastınn halyaulara ve 

- Bakınız, kulaklarınızı kabu· da akim kalmıtlır. Konvanın ela Avusturya zabitleri 
tınız. Bir ezan sesi. dedi J anda r m ada idaresine verilmeı1i takarrür eW . 

Hiç bh· ses yoktu. Fakat yab,n• • ğinden :.rtık Makedonya tama . 
cı kulak!ilrım kabarttı: ademı merkeziyet miyle nüfuz mıntakalarma ayrıl . 

- Evet, bir ezan sesi .. diye kar· Artık Makedonya ihtilali mi!z· mış bubruyordu. 
!ılık verdi. min hale gelmiı olduğundan Avru- Selanik jandarrr.a mektebine 

Knlabalık çoğaldı Her ağr:ıd!ln: pa bu haıtalığın ya bir ameliyatla de en zİ}•ade lng~li7 zabitanı geti· 
- Ezan okunuyor, m~hvolduk.. neticeler.mıesini veyahut mahalli rildi. Bu hal, Meşrutiyetin ilanına 

sözleri dolaşmağa başladı. ahalinin intibaha gelerek bir ihti- kadar devam etti. Fakat bu zabi. 
"" "" ~ lalle laviçre gibi bir konfedarasyon tan Dcorcis Paşanın vermiı oldu. 

Şehir önlerine )'akla§an Türk halini almasını beklemekte idiyse ğu intizamı bozmadılar Hatta 
ordusu, en büyük toplariyle yüıer, de siyasi entrikalar devam ettiğin- Drama'da İngiliz Miralaymı ihata 
küçük toplarla iki§er yüı: tane at· den jandarma teşkilatı nüfuz mm· etmiş olan otuz kiıiden mürekkep 
mıştı. Kasaba hali kar~ı dU'ruyor- takalarına ayrılması karar altına bir çete Mehmet onbaşı nami.rle 
du. Harp sekiz gün daha sürdü alındı. Zaten biçare Deoreis 0 es· maruf bir jantlarmanm bir pusu 

393 sene evvel bugün 1543 yı· na vefat etmiş ve gayet muktedir tutarak otuz komitenin ekserisini 
lı 6 Temmuz günü kasaba halkı ve namuslu olan ve lstanbulun öldürerek Miralayı kurtarması 
çil yavrusu gib: etrafa koşufmaia İşgalind~ ittilif hükumetleri müş· ve aldığı dört yaranın tedavisi için 
başladı. Türk askerleri kasabaya terek jandarma kumaudaı11 bulu- bizzat f ngiliz zabitleri hasta bakı· 
gl.rmı"•tı". nan Kont Erprim de ltalyaya av - cılık etme · b k h b' ,. sı ve u a ramamn ır· 

det eyle'llİftİ. denbire rnülazımhğa terfi ettiği 
Yerine tayin edilmiı olan "'e Ro ne.zarı itibara alınırsa 0 zamanki 

bilan paıa, aıil ve tahsil görr· ·;ş ' 
bir zat idiyse de hilkaten gevşek 
ve idarei maslahat taraftarı oldu-

Kasaba teslim bayrağını çeker 
çekmez. padişahm önünde üstü 
başı toz ;çinde bir ki~i di ... çökü}'or• 
du. Bu adam, karanlık hir gecede 
arkadaş;vle koşan ve şehir dıtında =======--=-=-==-=-=-=.:======== 

gece esnasında bir burç tf'pesinden ' 
saklrınan adındı. Husrev paşa kah· ezan okur.duğu işitildi .. 
yası Siih~yJi adını taşıyordu Pa· 
difaba: Süheyli, kaıabııyı tek baıma 

- Kasaba teslim oldu Müjde.. heyecana düşürerek gcrülmetr iş 
dedi. bir muvaffakiyet elde etmek iste· 

Süleyman, gü!ümsiyerek etra· miıti. Hevecan uyandırma\.-t;:ı rru· 
f ındt.kilere: vaffak oldu. Fakat bunun mü!ı.t.• 

- Dör: bin akçe .. dedi fa tın: değil, bvlunduğu tepeden 
Süheyıi biraz sonra dört bin ak• kas?.banm teslim olduğuııu ilk rıe· 

çeyi koynuna indiriyordu fe g5rerek müjde alabadi n~ r~ 

Bazı tarihler bu vakayı ,öyf e 
kaydediyorlar: ''Türklerin vusu· 
lünden mukaddem sükWıetli bir 

bin altından arkadr..fına ayırd.ğı 

para da kendisine kalmıştı. Çün· 
kil tehrin zaptında arkadaıı yara· 
lanmıf, ölmüttü. - -

ittihat ve Terakki 
Bu es,ıt.da ittihat ve Terakki 

Cemıyet:, nüfuz ve faliye\:ini artır· 
dığı gibi, bir yan<lan Bulgar ko· 
mitelrinden Santralistlere cşrikİ 
mesailiyle çalışıyor ve diğer taraf· 
tan da 1 itan bula ve Anadoh:yt l\o 

hol ..\lıyordu. 
ittihat ve Terakkinin tarihçcıİ 

ve riiesa ve eşhasımn tercümeihal· 

h, 
beı 

\e,.i defaı?.ıca yazılmış ol cluğundaıt 'tn 
burada t";:~rarmdan sarf. l!a~ar o· 
lunmuştur. 

Meşrutiyet 
Sene 324. 
1stanhu!, Makedonyadaki C1' • 

miyetin harekatından fevkalade 
ürkerek burada hafiye teşkil&tı 

yapmak üzere ge•ek askeri ve ge• 
rekse mülki memurlardan birçol< 
guruplar göndermistir ki burılarrıt 
ne surede itlaf edildikleri ve)• 
kaçı:ıld.1~~3rı ttt:hat v.-.. Terakki 
Cemiyetinin tarihçesinde yazılı • dr, 
dır. 

işte bu esnada o gibi icraat te" 
vali ederken federalist çetelerle 
görü§üldüğ~ gibi, Verhovist çete• 
lerle de müzakere ediliyor 
hayet m.slftıri otan Niyazi l~,xfanc· 

raati ve arkasından Enve~yi1' 
(paıanm) faaliyetleri meyda.ı• 

gelerek ;btilal artık tahakkuk et· 
mit, mabeyin her ne kadar bir tı•' 
kım paşaları lstanbula calbctmif 
se de bundan da bir semere hasıl 
olmadı. Galip beyin (bilShare erı1' 
niyeti umumiye müdürü Galip pı' 

şa) Kosvada topladığı Arnavutlı' 
ra, meclisi meb'usanı talep etti( 
mesi ve Manastırdaki vukuat ( Ş'!ffl 
si p.lfanın vurulması, Tatar Of 
man paşanın dağa kaldmlmaı• 
Hafız paşanın vurulması Niyrııi 
ve Eyüp Sabri beylerin :craalı .,e· 
saire) s~TeZ ve Dramadan kan1'' 
nuesasi verilmeyip hürriyet ilan o' 
lunma7.S!\ ve!iahtı s1ltar.at Reş•1 

Efendiye biat edileceği yolundfl~i 
o zaman adliye müf eui,i bili\h::ı•' 
iıyan azasından Niğdeli Galip be' 
yin tanzim ettiği telgraf üzerif11 

zaten mevcut olan kaııunuest'sf' 
o hkA b'k' ::I nın a amının ta• 1 ın~ le\'eS'" 

olunacağı ifadesiylf' gelen telgr'.f 
her ) erde hürr!yeti ilail etti-:-~1• 
Hatta Manastırda bu telgrdfın v-1 
rudundan evvel sırf cemiyetin 1''' 
rariyle hürriyet ilan olunmuıtur• 

(Devamı vor1 



r 
işi tetkik eden 

cevap veriyorlar: 
l='a!2la şişmanlar, kilosu tam 
01anıardan daha az yaşarlar 
~e katlar yaşıyacağınızı an!amak 

için tavsiye edilen usu~ 

Bu 

l 8u sayfayı okuyanlar uzun boy-
ıı , kıt.~ bacaklı ve yaşına göre bir 
'ı §İ~nıan iseler, uzun boylu, lü-
ıu.rn d . b ıı;n an fazla ş1şman ve uzun 
ilta.kiı adamlnrdar. daha 1".ok ya-

g -
· ')'ataklarını öğrenerek sevine-
ceklerdir. Eğer bu mera!ca değer 
~ltıları okuyan ı:at kırk beş yaşm

f· ha. 01 ı:p c! a };;zumundan 1 O kilo da. 
il. ağırsa, kendi yaşında ve fakat 

ş h01'nıal ağırlıkta bir nrlamda; da
si b l a.z yaşayacağını öğrenmekle 

!!lkj de canı sıkılır. 
I· p 
., , eki arrıa , ne kadat y~ aya.ca!:. 

0
• ,,~1ı? Önünüzde semereli bir ı.u· ....,..,,,. __ 

tı.•te :-alı~abi lcceğiniz daha kaç y1 '. 1 

0
1ı va~ ? Görmekte olduğunuz iş 
llltür.üzdcn seneleri azaltıyor 

~il? Öyle ise başka han3i bir işin 
o~ .. 
1 
'ru:ıüze seneler katacağını nasıl 

• e~Yin edebilirairıJİz Bun~ lesbit 
~rken her halde scnelen. kaza. 

tıaca ~ ı· l "h . )• gınız ıra anı tcrcı etmenız 

a~ırn gelecektir. 

·-= -

• 
iki erikalı doktor 

... 

.lia.yatın uzunluğuna ve kısalığı
~. hayatı uzatan veyahut k11altan 

~ '~beplere dair bu ve bur.n.ın gibi ıu· 
: lerin karşılrkları bilinecek olıay-

1 • 
1
• btı malumatı her sene milyon· 

J iiksck ıa 1ı,\ıl ialtbclcri, mc1.-tcl1e gitmemi§ adamlardaıı aulıa uzırn yaşarlar. 

l'iyanaımı meş .. 
hıır aldrisi giizcl 
Diııa Oras'nın pek 
çiroz olmasına rağ 
men şişnum kadın .. 
lardan çok dalıa 

ttzım yw;ıyacağı • 
m dol.torlar sôylc
mcldcdir. 

tf 

le 

c· 
i 11 

:11' 

t' 

~ 
~~Ya ~r.1ı?.1'10lerini!t tanınmış 
t e.. 0~h 3};~ l~ıfo ağırlığımla ki ima Ru-

~l:frı ft 

ı,~~l Şc / af V ilyam,, lakabilc tanılan 
tloh "t kadar zayıf partoncrindcıı r.ok 

rı lı.·ısa ömür lü olacaktır. 
111.r 
kıt~ l'ira. vermekte olan ıigorta 
bil~ktıyaltırının mütehassısları 

trdi B 1 b .. ··k f 
i\tl~ . • un ~ rın en uyt~ men a-
d .. rı , tr.üı;terilerirJ.n mümkün ol-.. tht N s· kadar fazla yaşamalarıdır. 
\oalt 1~0ı-ta kumpanyal:ırı insanları 
'eb tırıden evYel öldürmekte olar. 
ııı · epleri uzun uzac!ıya tetkik et· 

li,
1

{.k~lllunmaktadır. Yapılan ista
blı~Ji e·~ Amerikalı doktor Louiı 
4lıt. rı ıle doktor Alf red Lotka el~ 

tak ''H bit- k' ayatın uzcnluğu,, adlı 
~~f ıt~~ Yazmışlardır. Dört yü:: 
ta, c ~ buyüklüğünde olan bu k:tap 

r-.,0 
tuhaf eşyler de okuyoruz. 

i\~ll. eı~a. çivi kadar sağlam bir 
l''ı tn olsanız hile ısigorta kumpan

b~ ~~ta]arınızın §iddet)i ölümlerle 
•İıj ~nyntlan göçtüklerini anlarta 
diitn~ıgorta etmez. Amcanız katle 

1 IJ b·· .. k b 
~arı 'b: uyu abanız gemi azıya 
l:ı); k ır at tarafından öldürülmfü~, 
• ard · . · 
~u ln] eş ınız yanarak ölmüş oldu. 
l'tıür, 'tılırsa kumpanya sigorta 
~Yle~trnızı reddeder. Ailede 
l>eJt,, ece)i kaza ile ölenlerin listesi 
. --~· .. '~ ~ ıae sızın ıallapatı ve zevk 

~olabileceğiniz ihtime.l 

terini dütünürler. 
Diğer taraftan intiharlar öyle 

zannedildiği gibi pek fazla değil
dir. Kendi elile canına kıyanlar 
pek azdır. Fakat gayri sıhhi şerait. 
le yaşamak, çal~mak yemek sure· 
tile kendilerini bile bile ölüme 5Ü· 

rükleyenler pek çoktur. 
( 

Ne kadar yafayacağmızı l\nla-

manın bir yolu: Ana ve babanızın 
ya§ı dede ve ninelerinizi~ dört ta
neainirv ya§larile cemediniz ve ye
k6nu altıya taksim ediniz. Eğer çı . 

kan rakam kadar yaşamazsanız ta. 
1i sizi a1datmış olur. Tabii bu he
saplara kaza ve bela öWmleri da. 
hil değildir. 

Gençyaşta nlenlerin ekserisi şiş. 
man kişilerdir. Doktor1arm yaptık. 
ları istatistikler hep bunu gösteri -! 
yor. 45 ya§mda iken normalden 10 
kilo daha ağır olan kadın yahut er. 
kek normal ağırlıktaki adarnla1 
kadar yaıamak imkanlarını kaçır

mışlardır. Kazanılan her kilo 
ömürden kaybedileh bir •enedir. 
Kadınlar ise doğumlarında tabia. 
tın kendilerine vermiş olduğu bazı 

maddi hacsalar dolayısile erkekler. 
den çok daha uzun yaşıyorlar. 

F azla şişmanlık bilhassa orta 
yaşlarda çok tehlikelidir. Çünkü 
vücut yavaş yava§ yıpranmakta 

fazla yük ise, mezara doğru olan 
adımları hızlandırmaktadır. Genç 
yaşlılar iç.in de biraz şişman olmak 
ta hiçbir zarar yoktur. Bu !İşman

lık mikrop aşılamalarına bilhassa 
çok zayıflara hücum etmekte pek 
atik davranan verem mikroplarına 
karşı bir ihtiyat kuvveti vazifesini 
görmektedir. Oı·ta yaştan sonra ise 
zayıflık çok yaşamak için bir va . 
sıtadır. Nete:kim orta yaştaki ölüm 
lerin başlıca sebeplerinden biri şe
ker hastalığıdır. Bu da fazla ye. 
mek yiyen insar~lara saldıran bir 
hastalıktır. 

Yaşlı şişmanların hemen hepsi 
Ancin Pektoris denilen kalp rahat. 
sızhğma çok müsteittirler. Bu ha~
tahk bilhassa pek şişman olanlara 1 
sataşır. Kalp, şiryan, damar ve 
kan cereyanı hastalıklarının birço. 
ğu daima şişman adamlar da gö. 
rülmektedir. Şişman adamJ.-- me
zarlarını çatal, bıçak ve kaşıklarile 
kazarlar. 

Böbrek hastalıkları, inme, apan. 
dist, enfloer.ıza, ci ğ er hastalıkları , 
tifo humması ve zatiirreenin ha"Zr 

şekilleri şişamn ac! amları çok ça. 
buk öldürür. 

Zayıf adamların dayanamadık. 

A y 11-§tayn gibi ri. 
yaziyecilcr 64 ya • 
§ttıa 1uıdar ya§ar • 
lar çiinkü bunla 
rııı i§i sulh ve sii: 
ldm işidir. 

fes cihazı ve 
bilh:\sı;a ve· 
rem hastal ,k
ları d ır. 

Boy bakı · 

mından genç • 
Jer arasın.:ia 

vücudu 7ayıf, 
boyları uzun olanlar da ölüm nis· 

beti daha çoktur. 

1 

69 olarak te~bit edilmektedir. Has-

ta bakıcılar boyuna hastalarla le· 

mas etmelerine rağmen uzun yaşa· 

r.ıaktadırlnr. Bu da belki bekar lcal. 
malarından ileri gelmektedir. 

Bütün İnsanlar ergeç ölüme 

mahkumdurlar. Ancak dün ya ya 

gelmekten maksat m ümk ün oldu· 

ğu kadar uzun ve sağlam bir hayat 

sürmektir. 

Doktorluk da uzun yaş:ı~ 

mamn esbap ve amillerini bize 

açıktan açığ :\ ve bir bir anlatmı' 

bulunmaktadır. 

Ya~lılar da ise kısa boyluların Önümüzde!<i yüz y ıl içinde in .. 
ölüm nisbcti yi.;ksektir. Burn.ın se- sanların fen sayesinde vasati ömür 

bebi henüz kati bir surette bilinmi. lerini 90 ile. lC _ ~~ e çıkaracaKı 

yorsa da amudü f ıkarinin nisbi u . ları i!mit edilmektedir. (A. E ). 

zunluğu ve vücudun merkezi sini ı 

sisteminin bir alakası olduğu sanıl 

maktadır. 

Uzun ya~amanın en iyi çaresi 

sıhhi bir İ! bulmaktır. Sakin bir ha. 
yat sürenler çok daha uzun yaşa. 

maktadırlar. Filosoflar, yazıcılar, 

riyaziycciler ve hayatlarını sulh ve 

sükUn içinde tetkiklerle geçirenler 

vasati 64 yaşm?l !.adar yaşarlar 

Tabii bunun müstesnaları da 

vardır: Mesel · Yunan filosofu ·Ef 

latun 80 yaşına kadar yaşf\mıs 

Fransız riyaziyecisi Galois 20 ya 

şında ölmyştur. 

Şair, muzikı§inaslar daha heye

canlı bir hayat sürdüklerinden, şa 

irlerin vasati ömrü 64 muzikışinas

ların 62 dir. 

Yüksek ya§ama istandartlannı 

öğrenc,1 ve mektepten çıkar çık· 

maz İ§ bulan ili tah~il talebeleri 

bir memlekette tabii ömrün uzun· 

luğu 62 yahut 65 iae bunlar 67 ya. 

~a kadar yaşamaktadırlar. Mu· 
a.lli::!ılerin de va.sati ömyrleri 67, 
doktorlarrn1 681 ordu zabitlerinin 

Rl'<ttnfni gnrrliifjiiııii~ 147 11aşmda l:i Q, 

dımcu Joıı lfot•ın ıt:ım hoylu bodur bet 
caklılarm en iyi bir niinımıcsidir. 
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Mesire yerlerinin bir rakibi: Parisli sarışın güzelin 

oyun oynadığı 
Inglllz damat evlenme dairesinde beklerken 

dairede, nlkAh şahldlle evlendi 
o, başka hir 

Patisten yazılıyor: f l daha ön:: eden yaptırdıktan sonra 
Burada aarıtın bir güzelin iki İn. sevgilisini kız kaçırır gibi alıp gÖ· 

gilize oynadığı oyun bir hayli dedi türdüğü anlaıılmıştır. 
koduya aebep olmuştur. Bu güze! Gelinin gazetecilere ıöylediğinc 
kız erkeklerden birisile evlenmel< bakıhraa, ailesinin kendisi için ter. 
için evindeıv çrkmıı fakat nikahım tip etmit oldukları merasimde bu. 
asıl ni.1anlısile değil, merasimde lunmak r.ı\yetile sabhleyin evinden 
9ahitlik yapacak olan delikanlı ile çıkmıf, fakat eıki ıevgilisinin ümit 
krydırmıttır. sizliğini ve duyduğu ıztırabı gö-

Nikah merasimi Paris dıt mahal rünce dayanamıyarak onunla kaç· 
Jelerinin birindeki Belediye daire- mağa muvafakat etmittir. 
ıine damladı; tam bir ıaat beklf'. Kız yirmi iki yşında olduğu için 
biıelıerinıi giyerek Belediye daire- · bu birleımeye karşı kanuni hiçbir 
sinde damladı; tam bir ıaat bekle- engel yoktur. Ailesi de nikahla ne-
di, fakat, ne gelin, ne de ıahit gö. ticelenen bu kötü oyuna karıı aes 
ründü. çıkarmamağı tercih etmektedir. 

Nikah memuru artık daha fazla Düğün sabahı en iyi arkadaıı tara-
bekleyemiyeceğini söylemek üzere fından elinden karısı alınan öteki 
iken, salona •bir haberci girerek adam iıe duyduğu acı ve hüsranı 
bekleınekte olan niıanlıya bir mek gizleyemediğinden Parisi hemen 
tup verdi. terketmit ve nereye gitmekte oldu. 

-Adamcağız mektubu okur oku. ğunu kimseye söylememittir. 
maz yıldırnnla vurulmuıa döndü. rek bu ikinci adamla evlenmİf ol Bu zat Londranın zengin ıarraf. 
Çünkü nitanlısından gelmekte olan duğunu duyuma §aşkınlıktan biit· larından Mister Jimmi Lonıdur. 
bu mektup, onun dii!ünceıinden bütün dona kalmıılardır. En iyi arkadatı iıe Pariı banka. 
caymıf olduğunu ve l>atka biri.il~ Şahidin dini ve medeni nikahlar larında birinin ikinci direktörlerin. 
evlendiğini bildiriyordu. Yalnız için lazım gelen bütün tedbirleri dendir. 

bu batka ibirisinin o ,gün nikahta. • 

1 ~hitlik:apacakadam olduğunu Yarım mı yon 
ızah etmıyordu. altın 
Anlatıldığmagörebuaçrktahı· Üst Üste iki kasa içinde muhafaza 

rakılan adamla henüz nİ§&nlan- altında iken 
maklbile düşünıülmediği bir sırada, 

aarıım giizel öteki lngilize ,gönül Nasıl sır olmuş ? 
kaptırmıı ve aralarında birçok da • 
maceralar geçtikten sonra !birbirin Londradan yazılıyor: arasında bir kaç günı ardarda ıidip 
den ayrılmıtlardır. Bizim paramızla 625,000 lira gelmiı olduğunu meydana çıkar · 

ikinci erkekle tanıtıp niıanlan. kıymetindeki altın paranın kilitli dı. Bu yolculuklar niçindi? 
dıktan soma, nikah merasimi yii· bir kasadan, arkasında hiç bir iz Bereket versin ki muhafızlar .. 
zünden birinci sevgilisi ile yeniden bırakmıyarak sanki buharlatmış dan birisi bu adamı hatırladı. 
kartılatmaaı, aönmii! gibi görünen gibi yok olabileceğini hayaliniz. Muhafız Londradaki Skotland 
eski yangını tekrar alevlendirmiı- den geçirebilir misiniz? ı Yarda götürüldü. Önüne bütün 
tir. İtte bundan bir kaç. hafta ev· hıraızlar ve aabıkalıların resimleri 
Düğün için tesbit edilen günün' vel İngiliz demiryolu trenlerin· kondu. Bu resimlerden biriaini i . 

sabahında gelin annesi ve diğer den birinde böyle bir vak'a olmuf taret etti: 
aile efradile birlikte evlerinin Ö· ve Skotland Yardın en methur _ itte görmiif olduğum ada. 
nünde bekliyen otomobile binmek taharri müfettiti Jeymis Sviney mın benzeri! 
üzere iken ıahit olacak adam bat· hırsızlıg~ ı meydana çıkannag~ a me-· 1 

Fotoğraf ngiltere adalarının 
ka ibir otomobille gelmiş ve geline mur edilmi-.ti. 

::r en cesur hrrıızı. olan Çark Saçe · 
kendiıile tbir iki dakika huıuıi ibir Taıra bankalarından bir kac mn resmiydi. 
surette görüımesini rica etmittir. ta · 'd k l b 

nesıne gı ece o an u para mu· Sa.renin hemen tevkif edilmesi 
Gelin onun otomobiline girmi,_, t t l b"t"' 'ht" t h f ::ı a o an u un 1 ıya ve mu a a· için bütün taharri memurlarına e-

bir iki dakikalık görüpneden aon· t db' I ·ı t N k'. za e ır erı e aşınmıştı. a ı; mir verildi. 
• ra ailesi onların ıba§ döndürücü bir sabahi altın para bir de· 
ı. la ki t ki ·· .. Bu esnada ise, vagonda nöhet-
nız uza at ı anm gorunce ta· mir sandık içine kapanmı§ ve · 
.. a kalmıtlardır. çilik yapmıı olan iki muhafız ge · 
'3' bu ıandık da ekspres kumpanya -

Öğlııwve dog"ru bu aile, kızlannm celi gündüzlü göz hapsine ahnriı -~ sının temin etmi§ olduğu bir çelik 
'haıka lb·ır Belediye dairesine gide- ve at yarışlarının mütterek bahiıli kasanın içine konarak kilitlenmit· 

kumarına bir çok paralar yatır · 

Saçların köklerim kuvvetlendirir. 
Dökülmesine mani olur. Kepekleri i· 
nle eder. NetvünUmasını kolaylaştı· 
rarak hayat kabiliyetini arttmr. Lf. 
tif rayıhalı bir saç eksiridir. 

1NGtLtz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

ti. drkları teıbit edildi. 
Kasantm batına bekçi ve mu · 

hafızlar dikilmişti, fakat bunların 
elinde kasa ve sandığın anahtar -
ları yoktu. Yegane vazifeleri ser
veti tatımakta olan vagonu muha
faza etmekti. 

Tren Plymoth istasyonuna va· 
rır varmaz çelik kasa açılını§ ve 
içindeki demir sandık da mahalli 
bankalardan birine taşınmıştı. 

Bankanın memuru, ekspres 
kumpanıyası mümessilinin önünde 
anahtarı demir sandığın kilidine 
sokarak kilidi açmış, ve fakat ka
pak açılır açılmaz içinde altın ye· 
rine bir kaç çubuk görülmüştür. 

Bütün memurlarla muhafız ve 
bekçiler sorguya çekilmiş, fakal 

hiç kimse bu esrarengiz hırsızlığa 
dair bir şey söyliyememiştir. 

Bu. adeta sihirbazlığa benzi . 
yordu. Tahkikata memur edilenı 

polis haf iyesi bunun çok zeki bir 
hırsızın iti olduğunu anladı. Çok 
sıkı arayıp ıomşturmalardan son 
ra, bir adamın Pdymoth'la Londra 

Bunlar da derhal tevkif edi· 
]erek hırsızlık ıuçile ittiham olun· 
dular ve ayrı ayrı hücrelere kapa· 
tıldılar. 

Polis hafiyesi Sviney bu iki 
muhafızın, zeki hınız tarafındaTl 
fena halde aldatılmış olduklarım 
tesbit etti. Bunun üzerine Saçenin 
memleketten kaçmış olduğunu on 
lara bildirerek, çok ağır bir ceza· 
ya çarpılmak üzere bulundukları · 
nı kenıd ilerine anlattı. 

Polis müfettişi, oynadığı oyun· 
dan, umduğu neticeyi aldı; çünkü 
muhaf.ızlardan birisi bütün olup 
biteni anlattı. 

Muhafızın adattrklanna görf'!: 
Saçe demiryolunun Londra idare
hanesine adamlarından birini yer· 
leştirmişti; bu adamm vazifeıi 
çelik kasadaki kilidin mumla ka· 
lıbmıı almaktı. 

Bundan sonra Saçe kendisini 
Londradan ıonraki ilk istasyonda 
vagona ıokmaları için iki muhaft· 
zı kandırdı. Banka hırsızı, ıçı 

IFUT~O°== 
ihtiyar kadınlar bile saz dinlemel'~ 
tense Otakçılar çayırında futbO 
seyretmegi tercih ediyorıarmıS' 

- Yarın olsun, yarın olsun, diye! 
günler soluyor ... Neye baksam, ne i· 
§itsem, bana bin dert oluyor ... 

Mevki Kazıklıbağ. On dört, on be§ 
yaşında bir delikanlı, sesıni caza uy -
durarak tango söylüyor .ve çiftler dö· 
nUyor. 

Caz denilen §ey bir davul, bir ke· 
rnan ve bir akordiyondan ibaret. Çift· 
lerin de yalnız ikisi kadın ve erkek. 
ÖbUr çiftler hep erkek. Anlaşılan 
dansa meraklı kızların adedi bu civar· 
da biraz az. Dans yeri olarak ayrılan 
çayırın etraf ma çepçevre iskemleler 
dizilmiş kadın erkek, genç ihtiyar, ço
luk çocuk buraya dolmuş. 

Sakın buranın ismine bakıp ta bu
ranın kazıkçı bir yer olduğuna hük
metmeyin. Bilakis mütevazı bir yer. 

Bir kahve veya çay sadece on ku
ruş. Yani on kuruş verip te bir kahve 
içtin mi, istersen akşama kadar otu· 
rur dans edenleri bol bol, istediğin 

kadar seyredebilir, istersen kadın ve· 
ya erkek bir kavalye bulup dans ede· 
bilir, ağaçların serin gölgesinde bol 
bol temiz bava alabilirsiniz. 

I\:ahveciye i§lerin nasıl gittiğini 

sordum: 
- İyi, dedi. Fakat eskiden yani bir 

kaç sene evvel daha iyidi. Esasen 
halkta mesireye olan rağbet gittikçe 
azalıyor. 

- Neden acaba? 
- Neden olacak? Futbol yüzün-

den. Halk hatta ihtiyar çarşaflı kadın 
lar bile mesire yerlerine gitmektense 
futbol maçlarına gitmeği tercih edi • 
yorlar. Bir pazar günü Edirnekapıeın
daki Çukurbostan stadına, yahut Otak 
çılar çayırına giderseniz görürsünüz. 
Erkekten ziyade kadın oturmu§, bir 
sürü delikanlının yuvarlak bir meı;ıin 
top arkasından koşmasını bUyUk bir 
dikkatle seyrediyorlar. 

üstelik, gol, avut gibi kelimeleri de 
ezberliyorlar. Hatta ara sıra içlerin
de coşup oyuncuları teşvik için bağı· 
ran da oluyor. 

Futbol merakı bu kadar alıp yürü· 
dUkten sonra mesireye kim gider. 

Kazıklı bağdan çıktıktan ve cazın 
sesleri kulaklarımızdan silindikten 
sonra bir ince saz nağmesi duyuldu. 
Bu sefer de o tarafa doğru yollandık. 
Burası da bir başka alem. Dört beş ki
şiden mUrekkep bir ince saz heyeti, 
ve hanende olarak ta bir kadın icrayi 
ahenk ediyorlar. 

Vakıa saz heyetinden ara sıra fal· 
soİu sesler çıkıyor. Ve şarkı söyliyen 
kadının şivesi de bira.z ermeni şivesi· 
ne kaçıyor. Fakat bunun hiç bir zara· 
rı yoktur. BahÇeyi dolduran ve bir ta· 
raftan saz çalarken, öbür taraf tan ye 
mek yiyen, konuşan, muhabbet eden 
fazla yaramazlık yapan çocuğunu a· 
zarlıyan dinleyiciler bundan hiç Bika
yetçi değil. 

Buradan da çıktık. Kocasının ne
zareti altında yıkık bir duvarın arka· 
sında çayırda kendi kendine naınaz 

kılan bir kadını solumuzda bırakarak 
Otakçtlar çayırına doğru ilerledik. 

kurtun çubuklarla dolu iki büyük 
halı getirmitti. 

Saçe mum kalıptan yaptırmıı, 

olduğu anahtarla kasayı açtı. Son· 
ra da elindeki maymuncuklarla 

demir sandığı açarak altınları al· 
dı ve bunların yerine kurıun çu · 
bukları koydu. Altın torbalar d" 

ikinci istasyona varmadan vagon · 
dan dıtanya atıldı ve burada bek· 
liyen adamlar tarafından alın 
dı. 

Bu itiraftan sonra lnıiliz poH
ıi meıhur banka hırsızı ile dört 
suç ortağını kırk ıekiz ıaat zar 
fında tevkif etmittir. 

Yapılan muhakemede Saçe il~ 
ortakları dokuzar ıene alır hapı~. 
iki muhafız da üç.er seneye mah
kum oldular. Altınların büyük bir 
kısmı ele geçirildi. 

Osman Cemal bu sırada bo§ il' 
çayırı göstererek anlattı: 

- Şimdi bu bom boş görduffe 
yerde evvelce :)ayılı mesire yerıerill 
den biriydı. Bu yeri gayet yüksel\ 
gUzeJ ağaçlar kaplamış bulunuyord 
118.nı hürriyet zamanlarında ve B~ 
harbinden önce cuma günleri burv 
adım atılacak yer bulunamazdı. ~ 
tarafta Kel Hasan tuluat yapar, ~ 
taraftan da orta oyunu oynanırdı. O 
bazlar, hokkabazlar da bu hesap~ 
ayrı. 

Harpten sonra bir çok yerler f 
buraları da harap oldu. Ağaçlar ııı 
temadiyen kesilip yakıldı. Ve o gl.if 
lim yerler gördüğün gibi sadece ~ 
çayır halinde kaldı. 

Başka bir bahçe sahibi de Ey0# 
ki tuğla fabrikalarından şikayet ~ 
ti: 

- Bahçemde gördüğünüz bu ağ' 
lar büyüyecekleri yerde günden gilf 
ufalıyorlar. Her sene bir çok dallf: 
kuruyor. Bu ğidişle yakın zamand• 
ğaçlarımm hepsi kuruyacak. 

Uzun müddet bunun sebebini aJlt 
yamamıştım. Sonra biri söyledi. f 
fabrikaı8.rın dumanları imiş. Hava} 
raz lodos oldu mu bu dumanlar }';) 
bün üstünden ta buralara kadar lf 
tarafı kaplıyor. Ağaçlan zehirliyor 

Artık güneş yavaş yava§ ufka).,. 
laşmağa başlamıştı. Ağaçların aıtf 
da bütUn günü neşeyle geçirenler f 
vaş yavaş boşalan sepetlerini topıı.tl' 
yıp şehre dönmek için hazırlanıyo' 
lar. Bir saat kadar sonra Edirne!< 
dan Mısırtarlasma, Ramise ve ToP)f 
pıya doğru uzanan yollar dönmekte 
lan halkla doldu. 

Ve kalenin dar kapısı tlinelin ' 
hut Kadıköy iskelesinin kalabalık ~ 
vakti halini aldı. 

M.S· 

Beşizleri 
doğuran kadı~ 
Bu seferde bir rekof 

yapacak mı? 
Meşhur beşizlerin anası olan g.J 

dalı Madam Diannenin bu sefer dol 
racağı çocukların sayısı üzerine bil1 

Amerikada çok ağır bahislere girİf 
mektedir. Kadın gebedir ve yakmlııı' 
doğuracaktır. 

Beşizleri elinden almış olduklafl 
çin Madam Dionne doğurmak içiıı 1 

tık devlet hastanelerinden hiçb~ 
gitmiycceğini ve evine bir ebe ça8" 
rak orada doğurmağa karar vernılf 
duğunu söylemektedir. 

Bu sefer de en azı üçüz doğurac'l 
tahmin edilmektedir. 1 

--------~~----------_,.,,, 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailelerin ve bilb~ 
gençlerin lezzet ve kokusunu · 
,.e seve kullandığı yegane dit ~ 
cunudur. Dişleri beyazlatır, ~ 
roplan izale eder. Türk malı 
Her yerde bulunur. 

Fiatı 15 kuru§tur. 
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NEDEN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FIAllC rAZAllYOR 

:&leşbur bir sinenıacı : 
Bugün Holivud'da 

)alnız klasik güzellik 
kifayet etmiyor. 

(ij 
Yor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 

11~eıtıo. stüdyolarında klasik güzellik 
tibıde 8 "olur ve zeka 100 dolar kıy
llıettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
~eııçıeşmiş bir tenden daha fazla, 1000 

lar kıymetindedir. 
- Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
~etıi projektörleri alt:ında çalışırken 
0
lllarm yüzlerini çabuk soldurarak 

~rt.J.eştıren ve buruşturan bu projck· 
~lerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
llıeltrnek ve güzelleştirmek için gü· 

~llik müesseselerinde bütün servetle· 
l'irıi feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 
lfer yıldız, kendi kendine tevessül cde
Ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

- ~ -- = 
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muşluk. Ah mösyö! ... Şimdi ne 
görüyorum? •.• Kendisi için Tanıp· 
le kadar hücum edilen bir ,övalye 
karşımda duruyor. Evet, isminizi 
söylemeselerdi bile gözlerinizin i• 
çindeki bu tatlı, bu merhamet ve 
tefkat dolu bakıttan sizi tanımak 
mümkündü. sözlerini söyledi. 

Pardayan Rusete baktı. O. genç
le~. mi,, değiımiı, adeta güzelleı· 
ınişti. Sevinç ve kederle karıtık 
bir heyecan göğsünü tiddetle in
dirip kaldırıyordu Rusetle Paget 
Cli§lerinden, tırnaklarından arttır• 
nııg oldukları ufak bir sermayeyi 
hirl~!tİrerek şu lokantay. açtıkları 
zarnandanberi her gece dükk&n· 
larını kapadıktan sonra bir kögeye 
Çt?f~ilir, Tabi Rond fÖvalyeleri ef· 
aanaıi gibi Pardayan hakkında 
8u)'duklarını ve gördüklerini tim· 
diki gibi birbirlerine anlatırlardı. 
İtte, hayaliyle bile kendilerinden 
aeçtikleri bu kahramanı böyle kar• 
tılarmda görünce hayret ve se· 
'tinçlerinden taıırıp kalmıtlardı. 

Pardayan onların sevinçlerir.• 
dP-n ıığladıklarını görerek kalbi· 
nin ritrediğini hissetti Önünde 
duran kadehi botalttı. O. hiç bir 
vaka karşısında fa!ınnak adetinde 
d·~ğilken bu iki kadının göstermiş 
olduğu ıaf sevgi ör.ünde ıaıırmıf, 
ne yapacağını bilmiyordu. Hemen 
•ir eliyle Ruse~in öbür eliyle Pa· 
ıetin elini tutarak dudaklarına gö· 
türdü ve hürmetle öptü Onlann 

iıe sevinçlerine son yoktu. Çünkü 
o devirde yalnız kl'alın ve prens· 
)erin eli öpülürdü. 

O zaman siyahlı delikanlı: 
- Şimdi ııra benimdir. Şöval· 

ye dö Pardayan, sizi ben de ele 
venniyeceğim. Hem de sizi haber 
verecek olan kimseyi fU ellerimle 
parçalıyacağım. Çünkü, Sen Bar 
telemi katliimı gününde sizi tid
detle takip ediyorlardı. Bu ıır!lda 
kayb~decek bir saniyeniz bile yok• 
ken lnosanların mezarlığı önünde 
annesinin mezarım arayan bir ço
cuk görmütlünüz. Çünkü siz, o ço· 
cuğu teselli etmit, elinden tutarak 
anesinin mezarına kadar götür 
müftünüz. Çünkü o çocuk yüzü• 
nüze bakarak sizi kat'iyyen unut· 
mıyacağına yemin etmi!ti Çünkü 
mös)ö, o çocuk benim ve iımım 
Jak Kleman' dır. 

Şövalye şu söylenen vakaları ha· 
tırlıyarak titredi ve: 

- Jak Klemanl diye mırıldan· 
d11 Aliı dö Lüksün oğlu! 

Papas ayağa. kalkarak ıesi ho• 
ğuk, titrek bir hal alarak devam 
etti: 

- Evet, Alis dö Lüksün oğlu! 
Annesini teselH etmıf, kurtarma ğa 
çahşmıttınız. Killerin dö Medrç.i
nin .ıedimelerinden birinin güı.a· 
hını çıkartırken annemin büt~n 

hayalını öğrenmittim. Mademki 
siz Pardayansınız, mademki sis 
de o ifrit kadın yüzünden acı ve 

1'f 

Lise ikmal ve olgunluk imtihanlarına 
girecek talebeler için 

Yardımcı kitaplar 
Edebiyat ve cdebıyat tarihi özü Sadettin Nüzhet Ergun 
Tabii bilgiler El kitabı Adem Nezihi 

Felsefe bakaloryası M. Namık 
Kimya bakaloryası M. Mazhar 
Riyaziye olgunluk hazırlama meseleleri M. Doğan 

Fclsef e cotlan • Cemil Sena 

Kimya meseleleri İzzet Kemal 
Tabii ilimler son sınıflara 

Edebi sanatlara dair 
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nu isbat etmek için size ikiniz için 
yirnı, duka altını ve"İYO"\·m. 1öz
leriu\ söyledi. 

Ruset i)e Paget hemen gözlerini 
açtılll.:. Bu duyulmamıt cierc:c..-Je
ki yüksek kalplilik imlar: l:ayrt>•tt
bırakmıt ve sarartmıfb. 

Pardayan iki kikük küme a1tım 
ileriye sürerek: 

- Haydi alını.t fakat b ... na !far· 
4ılık Pardayanı nesıl tarıic•ığ111ızı 
bana anlatınız. Yemekten so~ırs 
güzei bir hikaye y ırmi altın değer 
tanırım. dedi. · 

iki otelci kadın ~irbirlerini dür
terek, bakıtlariyl~ birbirlerine ne 
yapmak lazım geld:ğini sordular. 
Sonra altınları ala ·ak Jturdular. 
Onlara Pardayan ötede beride 
serserice dolaf ıp .:ara harcayan 
bir a>rens gibi görı..i!1Dlü9tü. 

Ruset hemen: 

- Mlldemki istiyorsunuz anla· 
talım ! dedi. 

- Evet, yalnız .rtiyor değil, hat• 
ta israr bile ediy-orum. 

- Şüphesiz ki h=kayeye, Parda· 
yanın doğum günü:ıden baılıyacak 

değiliz. 

- Zaten orasrn.n ehemmiyeti 
yok. 

- O !1alde momıf!nyör mutll\ka 
otelimizin ismine 1ikkat etmişsi
nizdir. Pressuvar .•ö Fer ismi Şö· 
valye dö Pardaya111n hatırasını yr.• 

ıatmak için verilmıJ bir addır. 
Pardayan: 

- Ah ah! .•. De.aek tU herif bir 
ıöva.lyeydi ha!. .• d~di. 

- Evet, fakat : esaret ve yük· 
sek kalpliliği ele arınırsa bir mar

ki, dük, hata prem olmağa layik· 
ti. Ö) le Jeğil mi Puget? 

Paget: 
- Evet, öyle l dedi. 
Pardayan baıım ellerinin içine 

alarak her iki ka ..rmı süzüp i~ı..-ı• 

den: 
- Paget, Ruset ! dedi, fakat ,u 

iki kadının ne ismi, ne de yü2ü on· 
da bir tanıtıklık uyandırdı. 

Ruset tekrar söze batlıyarak: 
- Vaka, 1572 senesi ağusto,u· 

nun 24 üncü gecesmdc geçıni§tİ. 
dedi. 

Paget: 
- Yani mel'un Hügnoların i· 

dam olunduğu gece! diye ilave el• 

ti. 
Parda}'an titredi Ve beti beuzj 

uçtu 
- O Zl\man bizim Katu isminde 

tanıdığımız bir kadın vardı 
Pardayanın bakı,mda bir ıim· 

şek ;aktı. 
Ruıet hikayesine devam etti: 

- Katuyu biz, tıbkı bir abla gi· 
bi sevedik. Katu da Pardayarıı, 

ken ::fıs ine sez:lirmeden severdi,. 
Biz Katunun uğrunda camm:zı V9" 

rirdik, o da Şövalye için seve seve 
ölürdü. is batını da şimdi hika} e• 
nin e.şağı kısımlarında görecchr :,. 
niz. Çünkü o kadın Şövalyenin uğ-

::::::3. 

, 
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n!ıtda ölmiiftür. 
Pardayaa bolak hir .... ıeı 
- Oldü ha! dedi. 
- Eftl! O, Tampl'de mahpas 

hahiDan •• a]dmıza, hayalinise 
bile ıetiremiyecelinis kadar kötii 
bir ölümle öbneie mahkem olan 
Parclaya:ıla baı.11m lmrtarmak 
~nda caa ..-eli. Şinlyenin ba· 
batı uma boJI~ çıklk kemikli, 
korkunç yüzlü bir ihtiyardı. Bwı• 
lan bir demir odaya koJ111111lardı. 
Odaam tavanı ala' alır inerek bu 
iki zavallıyı yere hutınp eaecek-
ti. 

Pardapa kendi kendine: 
- Preuuvar dö Fer! (1) dedi 

.. 1apun keailerek bütün aaçlan 
mmdik olda. 

- Fakat Kata, hama nereden 
haber aldı 7 Bilemeyiz.. Yalnız 111· 
na biliyoru iri Pariıte ne kadar o
roıpu vana hemen hepaini top•a• 
dı. 

Parclayan ıözlerini JUJDclu. Dr 
rin bir aefea ıöiaünü titirdi Bu· 
lunduiu hal ıözünden bir ıilae 
aihi ıilindi. Geçmiı sünler hafıza· 
aında bütibı ppaıiyle canlandı. 

RUietin anlatbiı vaka olanca 
deJıtetiyle ıözünün önüne ıeldi. 
' Artık etrafmda ne otel ne Fam• 
tanm konalı, ae de Şarl Danp· 
ı- ile Ruet, Paıet ye ıiyahb de
a.mı ftldı. 

Gnm bütün hayalini ıimcli Ka· 

.. (I).,,_.,........._ 

tu, kendYini en aiır bir ölümden 
kurtanrken can Yeren ceaur Ka.tu 
dold11n1Jorda. 

Bir delikanlı kadar ıenç ruhlu, · 
orta çal aenerileri ıibi aailam Ye 
sBzü pek olan babuı1 Sövalye diS 
Pardayan ıhiinün önünden ıeçtL 
O, timdi Pariai cehennem ıibi bir 
atef içinde, kana boyanmıı, kts:• 
kınam bir ıakte ıörüyorclu. Oteİ 
de Monmoramideki mi.~iı çal"' 

pıımayı, Monmartr tepesi üzerin" 
de babuınm ölümünü dütünürken 
bütün bunlar ıözünden silinerek 
hqb bir hayal belirdi. Bu. Luiıin 
hayaliydi ••• Luiz, hayabLın aon ... 
ai,..Jeriade ıülümsiyerek kendııi• 
ne bakıyordu. Evet. Pardayan ha· 
yatınm burada dmdupnu, Luizle 
beraber her teJİn bittifini timdi 
daha iyi anlıyordu. 

O, 1'u hayalle birlikte ilmüt, 
yahut rubauz bir ceaet, yalmz ha· 
reket eden bir makine halini al• 
mıftı. Omın bu anda arl.k hayatla 
alikuı kalmamıflı. Ölümü İll'• 
mele bqlamqb. Gözlerini açtı. 
Göz bebekleri büyümüt. bakqı 
mülhit bir hal almıttı. 

T .dav ıülmeie bqladL Bu ıü• 
lüı Şarli titretti. Pardayan ıiyah 
elbiaeli Ye mahzun taYnlı 1ab~n· 
cıya dönerek, kendisinin bile tanı· 
:ramı:racaiı derecede deiitmiı bir 
1e1le: 

- E m&yö, naaıl bet bin lir•JI 
banmak iat~.miaiaia? dMIL 

Yabancı bqını kaldırdı. Şöval· 
yenin yanma yaaqtı ve: 

- HaJJr möq8 r ceyabmı Yer 
di, çünkü ıizi haber •ereceibne 
tlilimi ditlerimle kopannm. Eğer 
hayle bir ihanet kalbi;..den ıeçer 
ee, söltiinaü tırnaklarımla yırtar, 
o bl'bi yerinden aöker atarım. An· 
)adınız mı Ma.yö da Pardayan? 

Bu imrin baylece ortafa abldıiP 
aı duyan Ruaetle Paıet hayretle 
hajırdılar. Paıet kapıya koıtu ve 
ODU tiddetle kapattı. Yerinden bir 
hamlede fırlamıı olan Sari tek: ar 
oturdu. Parda:raıı iki elini alnın· 
dan ıeç1rdi. Kafumı dolduran 
'hayalleri dalıtmak iatiyordu. Her 
iki bdm titreterek Ye ellerini \:a· 
YUtturarak Şavalyeye bütılar ve: 

- Bu. o d•u! dediler. 
Bütün bunlar bir iki .. ani~e i~in· 

«le olup bitmifli. · · -
Şaftlye: 

- Siz kimainiz mösyiS? dedi, 
heai neraden taniJonunuz? Ve be• 
ni tanıdıfnuz halde, münadinin i· 
lin cttif. büyük mükafatı neden 
,kazanmak iıtemi1or111naa? 
· Yabancı: 

· - Şu iki kadına bakmız Mör 
ö da Pardayan ! Bunların taleb.nin 
devam eltili bir lokantanm talı·• 
hi olduldan Ye bet bin lira onlar 
için büyük bir aenet t84kil edece
li halde ıisi ele vermektense 6iG· 
mü tercih edecelcleri ıüaltriaclen 

.obwpr~ dedL 

Paıet: 
- Çünkü fakirler ve ldmaeair 

ler ODU MYefler ••• cevahmı vereli. 
/ 

Ruet: 
- Geceleri, bT&Dlıla hürün.n 

yollana hoyunca, bir aaatlik atk 
kartılıtmda bir dilim ekmek dHe
nen aç aokak oroepalan için onun 
dilinden timdi7e kadar hir tahkir 
blimeai ddJulmamıtbr. d~y~ ~~ 
•• etti. 

Gene Paket: 
- O, :ravallı fakirleri hapse tar 

mak için ıürük!eyip götüren asker 
kollarına kaç kere kılıç çelaniftl. 
dedi. ...... -- -

Rulet: 
- Katu derdi ki, o ailayanJa· 

nn dostudur. Bir felaketi teetMal 
etmek için clainw ıü)flmMmefe 
huır buluDUI' •e haz~ hir ekü fır
latır. kunetlilere ıiddetle zayıf
lara tatlılıkla muamele eder. Bi• 
zi aoyan, uan, k•en derebeylerle' 
.. ny8rlere kartı demirden bir IM'lr 
çesi var.Jır. Bu demir pençe ayni 
zamanda ıeceleri yeniz JQl'buz. 
aç dolatan avalblar için bir ana 
eli kadar oktaJICldır. E•el Ka• 
ta fakir . huta, 1atlam. ıenç, il.-" 
tiyar oroapulan batına topladalt 
aman hep bunlan anlabrdı O
m 1akalandılnu duyunca hepi
miz birlik olarak Tample aaldırw 
mq, bfl.Jük Ye lmnetllleria elir.de 
bnb Jat daken zayıfl•rm bu biri· 
cik koruJUC118UDu kmtanaaia kot· 


