
Yeni Tefrikan1ız: 
Biı' iftiı·a yüzünden 

Nakleden: Meziyet Çürüksulu. "Körkuyu,, romanım lezzetle okuduğunuzmuharrl; 
renln bu yeni ve daha gUzel romanı yakında Haberde başlıyor. 

b -- 6 Temmuz 1936 Pazartesi Sene: 5 ·Sayı: 1606 5 K'tıru§ • Telefon: 23872 

SON DAIK 
a 

o K A: 
hakkında ltalya, Boğazlar bir 

ge.iyor ile konferansa • proje 
Çanakkalenin tahkimine itiraz etmemekle beraber... Edirnekapıda bir mahzen içinde 

••• Bu proje konferansta Bir günlük çocuk köpek 
Sim.diye kadar alınmış karar- ağzından kurtarıldı 
ları değiştirecek mahi~ett~~ir 0;:~~~~!:1d~a~~=~::e::0:~:~1~~:0 

. Cenevre, 6 (Hususi muh:ıbiri- : .ırladıkları bir projeyi konferansa dan !alımat almıt dcgıllerdı. Bugün Edirnekapıdaki Kasmı• feryada .:aılamıılardır. Bu eanat-1& 
nıızd k 1 • • • ağa camiinin yanında oynayan ço· oradan geçmekte olan genç bir 
c on saat on bette telsizle) - verecekleri ve bunun onutu ma- Bu ıabahki posta ilen gelen cuklar, camiin altındaki mahzen· kız, ıeıleri duyunea apf.ı. inmiı ve 
ın:n~=·dc zecri tedbirleri kaldır- smı iıtiyecekleri ıöylenmektedir. ''Morning Post,, gazetesinin Mı:>nt- den bir ıea ititmiıler ve aıağıya terkedilmit yavnıcağı kucaiına a· 
ğınd~ ıııywonu bu sabah taplandı- Ayni rivayete göre bu projenin e- rö muhabiri yazıyor: inince bir gazete kağıdı üzerine larak karakola ıötürmüıtür. ÇCJlll 
tim ~ ho~azlar konferansının ıç- sas~ timdiye kadar konferansda va "Boğazların tahkimine dair yatırılmıı henüz doğmut bir çocu· cuk çağrrılan imdadı ııbht otomo
Ko:; u~un1saat .:>n yediye kaldı. rılmıt olan neticeleri deği,tirecek müzakereler o kadar ilerlemiıtir ğun iri bir köpek tara~ından pe.r biliyle haatalianeye kaldırılmıf, 
ti. Jerbansa talyanların ittiraki ih h' tt d' ki pazartesi günü (yani bugün) 1 k ·· ld k h b ma ı u•und w . . h 

1 
k ma ıye e ır. , ça anma uzere o. uğunu görere ta kikata aılanmııtır. 

Pld · u~~m azırı ~ K f l l 1 ·ı·A-· ~~~~~~m~~ .. ~~-------------~-------------
1 1, on eransa ta yan arm ıı ır'°ıu 7 
İtalya.o hh ihtimali katileıı:mek!e beraber mesi umuluyor. Hafta ıonuna da ya Şifi da hı• r ço euk I t ınura aılarmm Boğaz. :r (DerJamı 2 incide) 

a~~ ~nkiınine muh:ı.lefet etmiye· Cenevrede bulunan İtalyan deie- -------------

~.~~ -er-:::ı, a-:--.r.c-ak . ...:....:bu~h-uau_•ta_k_eıı_di _~•· gele:i bu dakikaya kadu Roma· Cezairde itham ediliyor: 

. .....-~,,,,,,., - . ~ngiltere,. bC'!pıclnıilel vaziyetüı nazikliği ifoT<ıyıtJile parldmento tatili 
tatbiki 'llda dakı tıazıriamı Londradan ayrılmamasına ııc fC8lilı.at programının 
'teai,rnlei ~ratlendirnıeğe karar ver mi§tir. Tafsilô.at 2 inci sayfo.dailır. Bu 
'edil~ngıltcrenin yeni yaptırdıkları hiicumbotlarından biri görülüyor: ifşa 

§ olmakla beraber sürati 40 milden fazladır, iki torpil taşımakta ve 
---- makineli tüfeklerle ve telsizle milcehhez bulmımakadır. 

Bütün Habeşler . 
l\f ü~;d~i; d~d;~ek 

Cen.e 
Yorul vre, 6 (A.A) - Pek ziyade 
e.ıa.m~\lş .olan Habet imparatoru 
Jant lenın cumartesi günkü top· 

ısında d 
sıkın n sonra apartımanın an 
ti k aınrıtır. İmparator gazeteciJe. 
ı>l. ahu) etme!{ten ve istikbale alt 
" anJ.:.rı hakkında onlara malumat 
.erınekten iıntina etmictir. Kendi· 

•ın· l 

k.kın Yakınında bulunanlar, bu da-
1 ad · b 

1 
a ıınparatorun tek bir arzusu 

Utn~uğunu söylemektedirler: 
ngılterede kalmıt olan cocukla-

r1ru tek .. 1 • b· ı · h rar gorınek. Plan arını ı.a. 

are tesbit edecektir. 

d lınparator, dün ak§am saat 22,30 
a "e Paris tarikile Lon:lraya ha

~eket e~~·ittir .. Habetistanın Lon
'd~ sefırı Martın ile Ras Kassa ken 
11~• refakat etmektedir. Cenev-

l Hafif meşrep olan annesinden nefret 

haA JiseL~er ediyormuş ve ODU hamamda yakalı-: 
U~ yarak öldürmUş ... 

F ran&qcl eki lır.ka müccJcl ele&i.nin 
tesiriyle ve yalıucli aleylatarlıf'. 

yüzünden 

FRANSANIN ARAP 
MÜSTEMLEKELERi 

A YIKLANIVOR 
Cezairdeıı 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 te§ebbü· 

sUnde bulunmuş nümayişçiler, bunla.· 
rıo üsttinc saldırmıştır. Bu yüzden bir 
komiser ve bir polis yaralanmıştır. 
Fa.kat neticede zabıta muvaffak olmuş 
dördü Avrupalı beşl yerli olmak üzere 
dokuz kişi yakalanmıştır. 

(Devamı 2 ncide) 

Nevyorktan Jıil- ' 
Jirüiyo.1r: 
Şikago polisi, 

bütün ,ehri mF:ş• 
gul eden bir ci
nayetin halledtl· 
mesi için ~ğrcş· 

maktadır 

Bayar. Ca!ıtlP · r· 
mınde gclyet • a· 
rif bir kadıLın 

esrarengiz şekil· 
deki ölümü he • 
yecan uy<lndu • 
maktadrr 
Eğlenilen mı~ • 

hit içinde pek Bayan Castle ve katili olduğu sanı1an oğlu Cimmi 

fazla kendisıni 

gösteren Bayan Castle'nil! şü~ • rında gelip geçici dostlarla birlir 
hesi~ ki ,;ek o kadar ciddilikle ala· te ıık sık görürlerdi. 

BilyUk 
kası yoklu. Onu, gece lokantaia· (Devamı 4 ilncüde) 

müsabakamız--------------------

No.26 

Yunanistan 

36 tayyare 
ısmarlıyor 

Atina, 6 (Hususi) - Yunan 
hükumeti. 36 tayyare asmarlıya· 

""' caktır. Bun!a: dan 24 tanesi 
bombardıman, 12 tanesi deniz 
tayyaresi olacaktır 

Ismarlanması mevzuu bahis 
dört torpitonun mukavelesi ç;ır· 
çamba günü imzalanacaktır. 

Hitler • 
yerıne 

Ona benziyen şoförünü 
Nasıl öldürdüler? • 

Biitiln Nazi reisleri mutantan cenaze 
merasiminde bulundu ve fedakAr şoför 

için nğlaştılar 

. (DerJanu 2 incide) 
Habe~ fmparator:unıt ta~yare~f1c g~tü· 1 
receği yazı'Uın tayy_arecı _Bmı _Mol~on .... _ .... _________ _. 

Bu r_esim Bitler ile §o/örü Şrek arasuıdak"i k"Uwetli benzerliği göstermek-t~ 

(Y auıc 4 liıııt'li4 



Ha eşi.er 
edecek 

HABER - Akşam Poıtan 

Aynen taksi otomoblll gibi 
mUfterinln emrinde 

Taksi 
tayyareleri 

(Baş taralı 1 incide) 
reden ayrıldığı zaman istasyonda 
ancak on beş ki§İ bulunuyordu. 
Hiçblr hadise olmamı§tır. 

mış olduğunu söylüyor. Bu takdir Bizde de ihdasına 
de, meşhur İngiliz tavyarecisi Ba- k a a e I d -

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

Mollison·untayyaresiyle Habeşi:.• 11 vllAyetlmtz &rl!SID· 
R-as Nasibu, Cenevrcde kalmı§

tır. 

tana gidecekmiş... da tayyare seferleri 
iki tayyareci bundan :ki gün ev· yapılaeak 

vel, bu hususta imparatordan tali· ... on damla kana kadar 
m:!cadeleye devam 

Ldncka, 6 (A.A.) - Habeş mu· 
rnh?ms heyeti katibi M. Emmanuel 
Abn::h::ım, sulh severler tarafından 
yapıİan bir halk toplantısında şu 

Devlet Havayolları idaresi yakında 
mat bekliyorlardı. imparatoru, 11 vilayetimiz arasında hava seferleri 
belki de Sudana indireceklerdir ihdas edecektir. Bu vilayetler: lstan· 
Yapılacak uçuş, muhataralı ol- bul, İzmir, Ankara, Adana, Erzurum, 

beyanatta bulunmuştur: 
"Adisababanın haricindeki bü

tün Habeş halkı, yağmur mevsimi 
başlar başlamaz ıonuna kadar 
düşmanla ça.rpışmağa azmetmiş· 

tir. Habeşliler, hatta aopa ile dahi 

cağı için Bayan Emi'nin değil. k~· -Diyarbekir, Samsun, Kayseri, Sıvas, 
cası Cim Mollisonun pilot olarak Antalya ve Edirnedir. Bu vilayetler • 
hareketi umulmaktaydı... den ilk olarak lzmire sefer ba§hyacak-

tır. 

Ayni mevzu üzerinde malumat 
vere~ Niyuz Kronik! gazetesi de, 

1 

İmparatorun Cenevreden Londra-

olsa muhare'beye devam etmeğe ya Mollisonun tayya~esiyle gelece• 
karar vermişlerdir. Habeşliler, düş 
man büyük babalarının mukaddes 
toprağından atılıncaya kadar ve 
yahut artık muharebe edebilecek 
tek bir Habeşli kalmayıncaya ka. 
dar istiklalleri için mücadele ede. 
ceklerdir. 

Biz hiçbir memleketten bizim 

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

Fakat tayyarecinin kendisi, İm
paratoru Habe§istana uçurmak 

imkanları etrafında bir §ey söyle• 
memeği tercih etmektedir. 

istiklalimiz için askerlerinin kanı. imparator Parlste 

nı dökmesini istemiyoruz. Bizim Paris, 6 (A.A.) - Habeı im• 
bütüti iatediğimiz §ey, silah ve mü· parntoru, beraberinde Ras Kasaa 
himmat alabilmek için bir miktar olduğu halde bu ıabah saat 8,30 
paradır. da buraya gelmit ve beyanatta bu-

Ost tarafını Habeş muh'aripleri lunmaktan imtina etmiıtir. 
yapacaklardır. 

A\'tupanın emniyet ve aelameti Kahirede lngiliz 
namına bize ihanet edildi. Hiçbir • 
fedakarlık, hatta Hftbeşistan gibi askerlerı 
eski ve kimseye zaran dokunmı· 

yanı bir milletin imhası bile Avru
panın ve cihanın ufuklamida teres 
süm etmeğe başlamıı olan müthiş 
hnrp tehlikesini defedemez.,, 

imparator on milyonluk 
tstlkrazla ne yapacakll 

Bu u.bahki posta ile gelen 
"Deyli Herald,, gazetesinde okun
duğuna göre, Habeı imparatoru 
Milletler Cemiyetinden isteyip de 
alamadığı 10.000.000 sterlini, mu• 

kabil bir hücum temin etmek iç.in 
kullanacakmıf. 

Gazete, Habeş İmparatorunun 
sonbaharda Habeıiıtana "dönüp 
harbe devam etmek emeline kapıl-

Danzig 
meselesi 

Gittikçe vahim bir 
mahiyet alıyor 

Danzig aerbest ıehrinde Nazi· 
ferin tezahtirau gittikçe arttığın· 

dan ve l\jilletler Cemiyeti komise
ri aleyhine hareketler belirdiğin• 
den bu me!ele Milletler Cemiyeti 
toplant.ılapıun ruznameıine kona· 
rak fevkalade müstacel bir hadise 
olarak müzakere edilecektir. 

Alma.nların Laypzig kntvazö· 
runün Danzig'i ziyareti esnasında, 
gemi kumandanı tarafından fev· 
kala~e komisere karşı alman tavır 
ve hareket üzerine buhran son had 
dine vasıl olmuş addedilebilir. 

Danzig'deki Nazilerin lideri 
Herr 1or&ter de Mr. Lestere: ''Dan• 
zig' de istenilmiyen adam ve bü
tün kargaşalıkların kaynağı siz· 
siniz,, gibi cümleler sarfederek 
ımumaileyhi alenen tahkir etmıt· 
tir. Bunlara ilaveten Alman mat· 
buatında Milletler Cemiyeti ko
mise~ aleyhine intitar eden bir sü· 
rü ''tefevvühat,, da mevzuu bahis-

Inglltere tarafından 
geri alınıyor 

Bu sabahki posta ile gelen "Deyli 
Herald,, gazetesi Kahire muhabiri ya• 
zıyor: 

lngiltere Mısırlılarla yapılan harp
lerdenberi yani 50 seneyi mütecaviz 
bir zamandır Ka.hirede bulundurmakta 
olduğu garnizonlan çekerek şehri tah• 
liyeye hazır bulunmaktadır. 

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

Keza SUveyş kanalı mıntakasında 

da ağır kuvvetler bulundurulacaktır. 
Anlaşıldığına göre Kahirenin lngi· 

liz garnizonlarmdan tahliyesi İngilte" 
re hükfuneti ve İngiliz fevkalade kO" 
miseri tarafından Mısır başvekili Na.• 
has paşaya lngiliz - Mısır muahedesi 
müzakerelerinde verilmi§ olan imti" 
yazdır. 

Her iki taraf da sıkı bir ketumiyet 
muhafaza etmektedir. 

Mısırın hükumet merkezinde İngiliz 
askerlerinin manzarası Mısmn etine 
batan bir diken olmuştu. Fakat 1ngil· 
tere harbiye nezareti, Mısırın tam ma• 
nasile emniyette olması için bu garni· 
zonlann Kahircde bulunması zaruri 
olduğunu ileri sUrüyordu. 

Sevkulceyş hava silfLhlarınm gittik· 
çe bilyilyen ehemmiyeti vaziyeti deği§" 
tirmiştir. Ve harbiye nezareti de şimdi 
muhterizane muvafakat etmiştir.,, 

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. 

İmı.irdeld tayyare sahasının ilona" 
linden sonra Adanada da hazırlık ya• 
pılacak ve Adana - Şam arasında tay 
yare seferleri açılması için çalışıla· 
caktır. 

Memleketimizde yapılacak tayyare 
sef~rleri için esaslı bir proje hazırlan• 
mıştır. Bu proje mucibince üç seneye 
kadar Havayollan idaresinin elinde 20 
yolcu tayyaresi bulunacaktır. 

Oazetecllerln uçufu 
Devlet Havayollan idaresi İstanbul 

gazetecilerini dllnkU pazar gUnU için 
uçuşa çağırmıştı. Öğleye doğru hava" 
nm birdenbire bozması tayyareye bi· 
necek arkadaşlann ne§eSini kaçırmış 
ise de gazteciler yağmura ve fırtınaya 
rağmen Yeşilköye giderek kendilerine 
tahsis edilen yolcu tayyaresile uçmu§"' 
lar ve havanın yerden çok daha emin 
ve rahat olduğunu g<Srmil§lerdir. 

Cezayi e 
hadiseler 

(Bcq taralı 1 incide) 
MUstemlekedeki bu hareketler, 

"Milli cephe,, ve "Halk cephesi,, hare
ketleri haline de inkılap etmiş ve bele-
diye bahçesinde 50 den fazla tüf ek atr 
larak hakiki bir muharebe meydana 
gelmiştir. Birçok kimse yaralanmıştq'. 

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

Bu hAdiseler üzerine, vali general 
Le Beau, tayyare ile Par1se hareket et
mi§tlr. 

Flll•tln hldlselerl 
Kudüs 5 - DUn bir otobüse atılan 

bir bomba yilzünden üç Yahudi ağır 
surette yaralanmıştır. 

İngiliz askerlerlle Arap çeteleri ara· 
smda vukubulan bir müsademede bir 
Arap ölmüş, üç Arap da yaralanmış• 

tır. 

Bir çok yerlerde bombalar atılmak· 
tadır. Ebrodaki Iskoçyalı askerlerin 
karargahına Araplar tarafından bas
kın verilmişse de 2 Arap ölmüş 5 A· 
rap da yara.lanmıştır. İngilizlerden iki 
yaralı vardır. 

Lambert isminde bir papasa da 
bir suiknat tertip edilmiştir. G .. ev 

hareketlerinin ve parktaki çarpış· 
maların komünistler tarafından i
dare edildiği anlaşılmıştır. 

Balkondan düşüp 
yaralandı 

Ni§anc.ada Havuzlu hamam so· 
kağmda oturan Artin dün gece evi 
ne saı-hoş olarak dönmüş, balkon· 

dan sokağa bakarken müvazenesi
ni kaybederek sekiz metre yüksek· 
likten taşlar üzerine düşmüştür. 

Artin ağır surette yaralanmış, 

Cerrahpaıa haatah~l!-esine kaldırıl 
mıtl11'. 

6 TEM.MUZ - 1936 

az ar konferansın a 
·htilif lı mesele kalmadi 

Boğazlar konleransında baş murahhasımız T evlik Rüştü Araı, murah· 
haslarımızdan Fethi ve Necmettin sadık'ın ara&ında ... 

(Bcu; taralı 1 incicle)l 
yeni bir muahede imzalanması 

bekleniyor. 
Bütün mühim meseleler timdi 

yoluna konulmuş vaziyettedir. Bu 
mühim meseleler arasında Sovvet 
Rusyanın serbestii harekatı ve Ka· 
radenizi ziyaret edecek yabancı 
gemilerin tahdidi de vard.ı:r. Te• 
ferrüat kabilinden bazı meseleler 
varsa da bunların hakiki bir güç· 
lük tevlit edeceği veya her hangi 
bir tehiri mucip olacağı zannedil
miyor. 

Eğer halya bu hafta bir mu -
rahhas heyeti gönderecek olur•a, 
müzakereler bir parça bekletile • 
rek İtalyan delegelerinin teklif e -
dilen mukaveleyi tetkikine fırsat 
verilmesi mümkündür. 

Eğer balyadan bir murahhas 
heyeti gelmezse, öğrenildiğine gö· 
re, diğer alakadar devletler tara· 
fında m ahede imzalanacaktır. 

İtalya bilahare muvafakat reyini 
verebilir. 

Ticari noktai nazardan Türkle• 

rüklemit olan bir meseleyi . her 
ne tekilde olursa olsun . neticeye 
bağlamış olmanın yorgunluğu de• 
legelerin yüzlerinden seziliyor• 
Maamafih bu yorgunluktan ıonr• 
Boğazların yeniden tahkimi gibi 
bir diğer beynelmilel mevzuuı:ı 

müzakeresine giriımek üzere 014 

malarmdan hiç fütur duymıyorları 
Çünkü, bu meselenin halli, ne ça• 
tallı bir ittir. Ne de öyle görülmek 
isteniyor. 
ltalyan gazetererlnln ne,rlynb 

"La Stampa,, isimli İtalyan ga• 

zetesi Boğazlara dair bir yazısmdş 
diyor ki: 

"Türk hükiimcti farkında olmak 
sızın lngiliz - Sovyet münasebeti~ 
rinin te§kil ettiği tehlikeli meseleyi 
tekrar meydana attı ve Alman 

aleyhtarı bir İngiliz - Fransız - So..ı 
yet ittifakı taraftarları ile Sovyet 
aleyhtan l>ir l~iliz~J.JUUIZ • Al 
man anlaşması taraftarlarının gö· 
rii! noktaları arasındaki zıddıyeti 
tekrar canlandırdı.,, 
~~~~~~~~~~~~~--

r İn mutedil bir hattı hareket ta· Beynelml .eı vaziyet dorayfslle 

~ip ettikleri anl~tılmakt~dır. ~o- lngiliz nazırları 
gazlarda tarhedılen sıhhı)e resım· 
leri vesair vergilerin miktarından Tatilde bile Londrada 
hayli tenzilat yapmağa muvafakat kalacaklar 
etmişlerdir.,, Londra 5 (A.A.) - Sund y ExpreS 

lnglllz murahhası deöl•tl politika muharriri beynelmilel vaziyet 
Gene ayni gazetenin bildirdiğ~· dolayısile kabine azalarının parlamen• 

ne göre, kabineye dahil mesai bi- to tatili esnasmôa payitahhttan çok U" 

rinci komiserliğine tayin edilmiJ zaklll.§mamalan için her birine talimat 
verileceğini bildirmektedir. 

olan İngiliz ha~ murahhası Lord 
Stanhop, yeni vazifesine baılamak 
üzereMontröden ayrılmakta ve 
yerine İngiltere bahriye nezareti 
parlamento ve mali sekreteri Lord 
Stanley gelmektedir. 

Bununla beraber, müzakerele· 
rin aaşlangıcında bulunmuı olan 
Lord Stanhop yeni Boğaıla.r mul 

velesini imzalamak üzere tek. 
lsviçreye dönecektir. -,.--... 

BugUnkU toplantı 
Montrö, 6 (Arkadaıımız yazı

yor) - Boğazlar konferansı ikinci 
devresinin il!t toplanmasını bugü:ı 
burada yapmaktadır. 

Geçen kısa fasıla içinde beynel· 
milel diğer meseleler neticelendi· 
rildi. Bu arada zecri tedbirlerin 
kaldırılmasına da karar verildiği 
için İtalyanın da1.ıi beynelmilel mii 
zakerelere iştirakine bir mani kal· 

mamış olacağından Boğazlar kon
f eransına bir delege heyeti gönder 
mesi bekleniyor. Bununla beraber, 
'bilhassa lneiliz matbuatmda göze 
çarpan bir işarete göre, Boğazlar 
konferansı İtalya iştirak etmese 
de ergeç bitirilecektir. 

Cenevre i~timamdan sonra dele. 
geleriti hepsi tekrar Montröye gel
miş bulunuyor. Otel birdenbire ge· 
ne doldu. Son bir yıl içinde biitün 
Avnıpayı endi~eden endişeye ıü· 

Ayni muharririn tahminine göre 
hükumet bilhassa havada teslihat 
programını derhal süratle bitirecektir• 

Parlamento tatil olmadan önce, bil" 
kumet yeniden ikih rap gemisi inşası t 
çin bir mukavele aktedildiğini Avaııı 

kamarasına bildirecektir. 
Diğer taraf tan, silahlanma işlerine 

hasrolunmak ilzere hükflmetçe bir i9" 
tikraz aktedileceği zannolunuyor. 

Parlste komünist 
aleyhtarlarının 

çıkardıkları hAdlse 
Aix En Provence 5 (A.A.) ." -

Dün akş:ım komünistlerle bunlarırt 
aleyhtarları arasında bir arbede 
çıkmış, her iki taraftan birçok si• 

lah atılmıştır. Altı kişi ağır surette 
yaralanmıştır. Belediye reisi Mar~ 
silyadan yardımcı kuvvet istemiş· 
tir. Bazı kimseler tevkif edilmiştir• 

Hnbeşistanda BtalyaıJ 
teşkilatı 

Roma, 5 (A.A.) - Kabine do
ğu Afrikasının tensiki ve ezcüınl" 
sağlık, ticaret, mektep, adliye ,·e 
müstemleke teşkilatı hakkında b1t 

takım tedbirler kabul etmi§tir. 

Ekonomi sahasında, bütün husı1• 
si teşebbüsler devlet taraf ındşJ1 
kontrol edilecek ve kooperatif ait' 
tem teıiı edilecektir. 
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!JlPIA: IJIJI •• •• •• 

'-:::~ qocaşum: ~aJJdh~ 
~~? Be ll<aıoö ı&ıı9nE- -

li &c§la1r eskDaaa .. ••Wlllllllttl lllllRR~ 

Ietı ~Qıeıı her gün ayrı ayn mil· 
lar 'l'in gazetelerinde ıiyaıi nutuk· c ive 1 e k 

ltldıı • t t• •• l 1 k lıy aynı er ıp cum e ere rast• so aoındak! 
0~~:BugUn de Yunuı Nadide Kadınlar 
kik Cenevredecanlanan biricik ha· kavgasında 
trı~t ~lhun dahi ancak kuvvetle 
ile, <lbileceği keyfiyeti olmu§tur. Hamile bir kadın 
§~/evletin kendi ıahcuında her dayak yedi 
krı '" evvel kendi •ela.meli için 
ilkvvef.li olmcuı lazımdır. Ancak bu F eriköyde Civelek sokağında 9 

fctrt • l · l numaralı evde oturan Umu-- fab. ki k ın yerme getiri me6ly edir • ~ 
W .. ol.lektil emniyeti kurmağa ve rikasında kapıcı Ali dün evinin 

"lft... ... • k" l bil k • hah . d ... .. d"" ··•ege ım an o a ece tır.n çesın e çocugunun aunnet u-
~ • 11- ğününü yaparken komıularmdan 

~i Bu tarz dü§ÜnÜ§, zannedermı arabacı Emin kız kardeti Emine, 
fa~ a~lh perisinden ziyade ıili.h Ay§e, Zeynep, Gülizar rakı içmek 

Ol'tkat•• 1 • • • • 1 d" tir· or erını memnun edecek· ıstemıt er ır. 
di~· lier millet kuvvetlensin, ken· Alinin kızı Sabiha buna razı ol
he ~koruyabilsin .• Yani nasıl? Ha• mayınca kavga çıkmış, komşular 
çi~~'lan kendini koruyabilmek i· ev sahibinin kızı Sabihayı dövmüş
du"> talya kadar mı kuvvetli olsun· lerdir. Sabiha hamile olduğunu id
llij · Öyleyıse yalmayak köylüsü· dia etmif, muayeneye gönderilmiş-
V·ll '-'arını yoğunu Skodaka''-a · •tk J , tır. 
)edi~~s ~· Armstrkon ... g

1
':'· Krupp'a Kavgacı kadınlar yakalanmışlar 

dcı.f n ı; - pe a a vatan mü- d 
~ılQi\aaı için elbette her §eye razı _ır_. -----------
de du; - Jak:n, kuvvetli olmak 

l't:ek b" ~i\~ ır muayyer. kuvveti bul· 
laf demek değildir ki! Kartı ~a· 
~ l"eniden bin tayyare daha ı:· 

i\t1ı""' kt . k 0 

,... J .. ca ır; nıte ım ısmarla-
"41lf •• , • 
Li taıye gazetelerde okuyoruz; 
le S~te Habeşistamn bütün tedbir· 
~1 Rene güme gitmit olacaktı. 
lctırıku, mesele, İtalya gibi bir dev· 
lttı e Habeşistan gibi bir devlehn 
Jctı dret ~~va~enesindedir. Kurtla 

Zll hıkayesı ... Kurt acıkmı§, ku· 
~ yiyecektir. 

"' .. 
Şayet btı sözler, her millet na

hak'k ··yJen.mese de, izim millet 
1nd ·· ı Püp a soy ense, amenna ... O· 
de başımıza koyalım .. 

l" - Milliyetçiliğimizin bir naza· 
ı~esid" • b. k d. . . . ..... N ır, ız en ımızı duıum.:.• 

ı ! • diyelim - Hiç bir milletten 

lllii it kalmamak üzere, ıilahlana· 
)Uk ...nüfosça artalım, iktisadça 

aeJe i M·· b. ti\} rn... umtaz ır mevki iu 
tdeliın. l; 

llki b""t•• ·ı )a n, u un ft\1 letleri ve dün· 
•ı.ıthu d"" ·· k 
11 

nu uşunere : 

isitı ~er millet kendisini korumak 
~e~ •ılahlı ve kuvvetli olmalıdır!,, 

tlt b . ... 
aeı~. • enım mantıgıma uygun 

~!,or. 
11111 Ud;ıfaa ve taarruz silahları· 
~ll~e olduğunu tarif hususunda 
\ı~l'a an senelerce evvel o kadar 
~. ~ltlar ve muvaffak olamadr 
\>e h 'i!:an tokat bir hücum silahı 
d4f C\ aıan 42 lik top aci2 bir mü• 

a aletidir. 

ktı\>~er halde "milletler kendileri 
· yett· ı sılld ı o sunlar da bunun netice· 

llıtt e \ulh müdafaa edilsin! de· 1 ~ \' . ,, 
i\tı1 e ounu esaa tutmak, havsa· 
~ alacağı işlerden değildir. 

le ~t~' ''hak kuvvetlinin!, ıöziy• 
On ır \re kahi bela kadar eskidir. 

dt~Yae Uluslar Kurumu gibi mo· 
le~t l.e§kilata ve modem nazariye-

lle lüzum vardı? 

Bakırköyünde 
Deniz Bayramı 
Bakırköy Çocuk Esirgeme Ki!• 

rumu ile İstiklal idman Yurdunun 

müıtereken tertip ettikleri deniz 

yarı,Iarı dün Bakırköyde yapılmış· 

trr. Havanın yağmurlu olmasına 

rağmen binlerce seyirci toplanmış 

ve muhitte bu eğlenceye fazla rağ· 

bet gösterilmiıtir. 

Saat 14 den 19 a kadar devam 

eden yüzme müsabakalrı ile muh· 

telif deniz yarııları heyecanla sey
redilmiı, birinci ve ikinci gelenle· 

re madalyalar dağıtılmıştır. 

Ayni kurumların gece için ter
tip ettikleri kır balosu ha~n 

muhalefeti dolayısiyle gelecek haf· 

ta cumartesi akşamına tehir edi?· 
mi,tir. 

Müsabakalara Samatya. Yeni· 

kapı, Y eşilköyden. birçok amatör 

ve profesyönel iıtirak etmiştir. 

Deniz eğlencelerinin ağustos a· 

yınde. Bakırköyde bir daha tekrar 

edilmesi dütünülmt?kte olduğu ha· 
ber alınmııtır. . 

Yeniden on bin 
göçmen gelecek 

Göçmen iıJeriJe meşgul olmalc 

üzere Romanyaya gitmiş olan is
kan umum müdürlüğü memurların 

dan Recai ve Nebil Ankaraya dön
müşlerdir. 

Bu ıene ilk parti de memleketi. 

mize getiril.mit olan 6500 göçm~
nin yerlettiriJmeıi iti tamamlan
mak üzeredir. 

ikinci parti olarak getirtilmesi 

l<ararlattınlan 10.000 göçmenin 

nakline de ağustos içinde başlana
caktır. 

Kadıköy Su Şirketi 

Aczini itir et i ! 
Fakat abonelerden haksız para 

almakta devam ediyor 

Şirketin abonelerden para alma 
usulü değiştirilmelidir 

Üsküdar ve Kad1köy tarafı ha!·' 
kının su şirketinden yaptıkları şi· 
kayetler üzerine n~hayet şirke~in 
acziyle neticelenen mühim bir va
ziyet ortaya çıkmıthr. Şirket be· 
lediyenin sıkıştırmalarına ve Nafıa 
Vekaletinin ihtarlarına kar§ı yaz 
aylarında şebeknin yüktek mahaI· 
]erinde bulunan abonelere her xa· 
man su vermeğe imkan olmadığı· 
nı knt'i o?arak bildirmiştir. Yalr..ız 
şirket mukavele üzerinde yapılma· 
sım isted: ği ve şimdi tetkik edil• 
mekte olan değişiklik yapılacak 
olursa bunun neticesinde hu im· 
kansızlığın zail olabileceğini öne 
sürmüttür. 

Şirket bu mukavele değişmesi· 
ne intizaren verilen suyun çoğaltr 
lamıyacağım, çünkü suyun haddj 
azamiyi bulduğunu göz önüne ko· 
yarak buna karşı da "pratik bir ça· 

KCÇCK 
HABERLC::R 
• !nönünde kurulacak olan Türkku" 

şu kampına §ehrimizden biri kız olmnk 
üzere 22 kişi iştirak edecektir. 

• Diln, diş tabibleri senelik kongresi 
ekseriyet bulunmamasmdan dolayı 

yapılamamıştır. 

re!,, olarak abonelerin bundan 
sonra az su sarfetmelerini temen· 
ni etmektedir. Bununla beraber 
şirket Göztepe ve ilerisi yüksek 
mah:ıller için gene abone kaydet· 
mekle beraber bu abonelere her 
zaman su vermeği de ta&hhüt edc.
miyeccğini bildirmektedir. 

Bu vaziyette alakadar dairek· 
rin şu iki nokta üzerinde bir karar 
vermeleri halkın lehine oJacaktir: 

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

2 - Birinci şekil şimdilik · yapr 
lam.ıdığı takdirde şirketin abone• 
!erinden istediği ücret usulü Ü2.e· 
rinde değişiklik yapılmalıdır. Çün 
kü şimdiki vaziyette şirket abone· 
!erinden senede muayyen biı mik
tarı t.aksitlerle muhakkak almak• 
t«, su sarfiyatı için ise ayrıca ücret 
tahsil etmektedir. Böylece şirke
tin su verememesi yüzünden pek 
az au suf eden aboneler bile sene· 
de mühim bir yekun tutan bu mu· 
ayy~n ücreti ödemek macburiye• 
tinde kalmaktadırlar. Mademki * İstanbul Müddeiumumiliği başmu" 

avinliğine tayin edilmiş olan Balıkesir şirket su vermekteki aczini itiraf 
müddeiumumisi İbrahim eehrimize etmitlir, ne diye o.boneler bu faz
gelmiştir. la parayı ödesinler? Kendilerin· 

• Bugün, gümrük ambarlarının dev den yalnız kullandıkları suyun pa· 
ri için Liman Umum müdürünün ri• rası alınmak iktiza eder. 
yasetinde bir toplantı yapılacaktır. 

• l{ızılay tarafından tertip edilmek- .. ~=s~~eyi alakadarların dikkat 
te olan beynelmilel Bebek sergisine gozu onur..e koyuyoruz. 

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

"' Dun sa.at 15,30 da Ankara seferıni • • • • 
yapmak Uzere Yeşilköyden hareket ~ Dun k u yağ m ur 
den posta tayyaresi havanın fenalığın- esna s 1 n da 
dan geri dönmüştür. 

• tki gündür şehrimizde bulunan Mektep çocukları 
Maliye Vekili Fut Ağrah bugün tay" boğulmak tehlikesi 
yare ile Ankaraya gidecektir. i d •1 . geç r ı er 
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CJW>c4fn .e~t~ı 
19,14 

alo 
,_ 2,35 12,lS lG,lO 10,44 21,45 2,17 

t~o G.51 4,35 8,85 12,00 2,01 6,33 

GEÇEN SE;:".9E Bf.'GüN 2''E OLDUY 
lngiltcrc hUkCmctl Sudanda ve Kızıl dc

ntzde muhtC'mcl bir tanrnıza karşı asker1 tcd 1 

blrlcr almı§tır. 

Dünkü şiddetli yağmurlar esna· 
smda Çukur çeşmede 17 inci ilk 
mektep binasımn önünde oyna

makta olan çocuklar ıslanmamak 

için mektebin yanında bir çukur 
içinde bulunan çeşmenı:n altına il
tica etmişler, fakat gittikçe şidde. 

tini artıran yağmur burasını bas-
tmağa başlamıştır. 

Bunun üzerine çocuklar boğul
mak tehlikesile karşılaşmışlardır. 
Büyük olanlar derhal taşlara tulu. 
rıarak dışarı fırlamışlar ve vaziyeti 
karşıdaki karakola haber vermiş
lerdir. 

Polisler bunun üzerine hemen 
mektebe koşarak çocukları büyük 

1 bir tehlikeden kurtarmışlardır. 

"---·----~~~-l-·N-0)~ 
llabillye Veklll 1 ŞEHRİN DER TL~=R.İ] 
n Rursada 

r Ursa. 5 D h .. 
U l\a ' - a ılıye vekili Şük-

l>eti :Ya, yanında parti umumi he. 
l'o)iJ~Zalan olduğu halde Yalova 

Şi~_ Buraaya gelmittir. 
~rij Ka 

' "- ya d~ at yarışla· 
~ittir. J'&rqı muteakip otele git-

.Cece . . . 
lttııtir. !•refıne bır zıy~fet veril· 

~d~o!~!~w~! birka~~~rn~ k~~b~k~ !.n g~!i ~e ıs hiç~=~ 1 
c-aat ederek §Öyle dert yandılar.: di. Eski hamam eski tas gene, o fena ekmekleri ~:mel~ ı 

- Epey zamandır Şişli ve civarında, ekmekler müm- mecburiyetinde kalıyoruz.,, 
kUn olduğu kadar fena çıkarılmaktadır. Hem hamur hem HABER - Son zamanlarda ekmeklerden şikayet.• 
siyah olarak yapılan bu ekmekleri ister istemez almakta• ler çoğalmıştır. 10-15 gün evvel bir şikayet vaki olduğu 
yız. Çünkn civarda hep ayni mal satılıyor. halde Belediye nasıl oluyor da harekete geçmiyor, şaştık 

Bu ,-.ıziyetin ve ıhtikann önilne geçilmesi için doğrusu. 
10-15 gündür Belediyeye miiracaat ve şikayet ettik, fa.• AlA.kadarların nazarı dikkatini celbederiz. 

~ajp)O~~ ~W©ılk<O~ır 
Açık So;.dc, Hatice Hatip yazıyor: 

Harn·an yerlerinde kunduıasız ve 

çarıksız iş görmiye aklımız erer. Ora• 
da çıplak ayakla çalışmak köylünün 
enerji derecesini çoğaltır diyebiliriz. 
Fakat şehir içinde park~ kaldırımlar 
üstünde çıpla~ ayaklı vatandaşlar gô

zümüze ii:~;nce, merhametle beraber 
bir utanç da hissediyonı=.. Gerçi faki~ 
lik yasak <ıdilemcz, ve b.ı :mkansızlığı 
ortadan !<eld;rmak için ""<>rkes zengin 
olacaktır, gibı bır kanu.ı çıkarmak da 

gülünç olur. Fakat çıplak ayakla bal• 
dır bacak gezmeyi yasak etmek müm• 
kündilr. Bu yasağa uymak için mali 
vaziyeti müsait olmıyanlara devlet ve• 
ya belediye, yılda hiç olmazsa bir çift 
pabuç tedarik edebilir. 

Hülasa: Medeni bir şeh'irde çıplali 
ayaklı insanlar görmek, utanç veren 
bir manzara oluyor. 

}} 

fK@D Ocel}(sfty@((i) 
ffl®lral~O 

Tan gazetesinde Yusuf Ziya ya-"'!' 
yor: 

Herkeste bir kolleksiyon mernla 
var. 

Şu, kaşı Greta Garbo, dudağı Marlen 
Ditrih, saçları Marta Egert kız, artist 
kartlarına meraklıdır. Odasında yırt.ık'. 

pabuçlu komiğinden, kaytan bıyıklı 

züppesine kadar bütün Hollyvoodu bu· 
lursunuz.! 
Şu golf pantalonlu, mavi cakctli , 

hantal kunduralı delikanlı, spora me" 
raklıdrr. BUtün dünya sampiyonları 

mektep çantasında: Kimi yumruğunu 
sıkmı§, kimi pazusunu şişirmiş, kimi 
koşuyor, kimi atlıyor, kimi yüzüyor. 
Şu aksaçlı yüzlü adam antikaya me"' 

raklıdır.: 568 çe11it kahve fincanına 
bir yenisini mı.ve cttihri gün bahtiyar! 

Şu servetin ilahlaştırdığı taze, mü· 
cevher kolleksiyonuna düşkün.. . Şu 

zengin ndam, pul kolleksiyonuna me
raklı .. Şu çapkın dclikanlr, nişanlı kol
leksiyonuna heveskfı.r .. Şu pinti ihtiyar 
emlak kolleksiyonu yapmakla meşgul.. 

Başım, bu kolleksiyon meraklılarile 
dolu, Babı8.li yokuşunu tırmanırken, 

camekanlarda müşteri beklemekten 
solmuş eserlere bakarak düşündüm: 

Acaba kitap kolleksiyonuna meraklı 
bir kişi var mı? 

m~~ 
Galatasaray - Fener maçı haklı."'l'tf' 

da sabah gazeteleri şöyle yazıyorlar: 
Cumhuriyet diyor ki: Dünkü maçı 

kazandığı için Galatasarayı, 28 inci 
yıldönümünü kutlularken büyük bir 
spor varlığı gösterdiği ~çin de Feneri 
tebrik ederiz. 

Kurun diyor ki: Galatasaray takı

mı çok iyi oynadı. A \-ni, Gündüz, 1bra• 
him muvaffak oldular. 

Tan diyor ki: Oyun çok heyecanlı 

oldu. İlk devre Galatasaray, ikinci 
devre Fener hakim oynadı. 

Son Posta diyor ki: Fcnerbahçe ikın 
el de,Tcde takımını değiştirmeklc b. • 

yiik bir kuvvet kazandı. Galatasaray; 
ise böyle yapmakla hata etti. ' 

~ 

Mal ~aı LQJD n ifil@ m lUl o 

®~~Hır lfi)~~lrÖ'1'@.l~ 
Bu sabahki "Akşam,, arkadaşımız 

Kadıköy yakası tramvnylarmın uza• 
tılmasma dnir verdiği bir havadis arn• 
sında tramvayların "Bostancıya kadar 
temdit edilmesi,, lüzumunu ısrarla mü• 
dafaa etmektedir. 

Müessir neşriyat şimdiye kadar ço't 
görülmüştür. Lakin makabline m·· 

• • UCS'" 
sır neşrıyat ~mdiye kadar görUlmc· 
mif;lti: Akşam gazetesinin bugün bah
settiği Bostancı tramvaylan uzun zu· 
ınandanbcri işlemektedir. 



r 
ola 1 

Sanari Birliği bu seneki yerli 
mallar sc=rgisinin yerini çok iyi 1 
seçti. Ta!uim Bel~diye Lahçesi bu 1 

iş içhı biçilmit kaftandır Edebi· 
yatı cedide şairlerinin çc·k sevdik• 

leri bu glizel park yıllardan beri 
gözden düşmüş bulunuyordu. o~ le 

tahmin ediyoruz ki sergi Taksim 
br.hçesinde kurulduğu için hu se
ne daha fazla rağbet görecek, bu
na mukabil baı(çe de, unutulmağa 
yüz tutan güzelliklerini bu vesile 

ile İstanbul halkına hat.rlatmı§ o• 
Jacnktır. 

Bu ıeneki ıeriİ hafif zarif ol
du. Büyük fabrikalarımız sergiyi 

HABER= J\Kşam Poata11' 

'' 
a 

illetler Cemıyetinin 
g ·· n ··,, ndeki ararı 

o·· usolini tarafından 
it·razsız kabul edildi 

Milletler Cemiyetinde zecri ted·( 
birlerin kaldırılmaa1na ve Habeşiı.• 
tana istikraz verilmemesine dair 
alınan karar suretinin dün sabah 
Musolini1 e arzedildiği ve kendisi
nin bunu bilaitiraz kabul ettiği ha
ber verilmektedir. 

Bununla beraber Milletler Ce
miyetinin evvelki günkü karar gü• 
nü, kara bir gün sayılmaktadır. 

"Lö Jurnal,, gazetesinde Sen 
Bris isimli diplomatik muhabir, 
"dünkü gun Milletler Cemiyeti en 
ezici demleı;ini yaşadı,, demekte· 
dir. 

Evvelki günkü müzakerelerin 
neticesinden sonra reis Van Zeland 
zecri tedbirlerin Habeşistana fay
dası dokunmut olduğundan bahse
derken dem ittir ki: 

6 TEMMUZ - 1936 

7 yaşında b·r çocuk 
• l am ediliyor: 
Hafif meşrep oJan annesinden nefret 
ediyormuş ve onu hamamda yakalı' 
yarak öldürmüş ••• 

(Bcq taralı 1 ir.C:de) saatlerim ne şekilde geçirdiğİf. 

Annem ö 1 d ü dair ondan tafsilat istemiılerd 
Bu ne~eli kadmuı yedi ya§ında- Çocuğun verdiği cevaplar, onur1 

ki oğlu Cimmi, pazar günleriae zerindeki füpheleri daha ziya 
mahsus otan en güzel eibiıelerini teksif etmektedir. 
giyerek, geçen ıabah, poliı merkf.• Cürüm, gece yarısı iılenrtl 
zine mü:;3caat etmiıtir. Gayet sa- Cimıni ancak sabahleyin d,,1nı1J 
kin olarak: polfoi haberdar etmi§tir. 

- Geliniz! Annemi öldürdü- Bu takdirde, cinayeti seyretl: 
ler ! - demittir. ten Honra. yatmış ve sa be.ha kad1 

Yol da yürüdükleri sırada da ilfi.· rahat rahat uyumuı olması ikti 
ve etmittir: eder. Annesinin naıı karıısıl1 

adamakıllı yan çizdiler. Bu. İ§in 
hafif~nh!Bunamukabilbahçe-~~~u-r-ş~u~n-a~d~i-z_i_le~n~-~-0-•• -h~~~,u-··-n~-in~t-ik~a-~~-,n~ı
nin yeıilJikleri arasında yer )ler 

P~ris gazetelerinin Cenevrede
ki hususi muhab:rlerinin hemen 
hepsi gazetelerine bu mealde tel
graflar çekmiılerdir. 

"Ancak ekonomik tedbirler, 
hiç bir zaman toplarla. tankların 
yerini tutamıyacağı için kat'i bir 
tesir yapmamııtır .•. 

- Cinayetin nasıl olduğunu en güzel elbiselerini de giymit" 
ben de gördüm. Kocaman bir zen- ması dikkati caliptir. Sonra, r 
ci, kiremitle vurarsk annemi öldür- lise ifade verirken gösterdiği ' 
dü. kunet de gözden kaçmamaktadıı 

kurulmuı tık pavyonlara ıtand· a 1 m ak 1 ç in . . . Polis müfettitleri, kndının na- Çocu°' on defa istintak edilrıı· 
lara tesadüf ediyoruz. Bu da itin _ı:ı::aıı _______ _ 
zarif tarh... Hi tler • fını banyo odasında bulmuıt-Jr. her seferinde ayni §eyleri söyl 

Yarı çıplak vaziyetteydi. Katil, o· mittir. 

Serginin diğer bir hususiyeti de 
ziyaretçilerden 5 kunıt duhuliye a
lmma'lıdır. Beı kunıı, beş kuruı
tur. Buna rağmen ziyaretçi adedi 
geçen senelere nisbetle hiç de az 
değil. Böylelikle Darüla~ezenin 
kaıaama epey para giriyor. 

Sergide arayıp bulamadığımız 
bir §ey vana, o da atraksiyon, ya-

ni standlara alıcı çeken, ba§ına a• 
dam toplıyan, meraklı, eğlenceli, 

gürühülü ıeylerdir. Bir çetit ma
lın teıhirine haaredilmeyen umumi 
sergilerde atraksiyona çok ehem-

miyet vermek icap eder Bu iti
barla inhisarlar pavyonu~daki 
minyatür sigara fabrikasmı kim 
dü§ünmü~se isabet etmi§. . 

Uf acık bir kıy un makinesi, ya· 

nun kafasını parçalamıştı. Castle'nin yakınları, çocuğun f 
Katil, 7 yaşındaki nesinden nefret etmekte olduğ 

çocuk mu ? nu söylemektedirler. 

Tahkikat ilerlediği sırada, poli- Faraziyeye nazaran, çocuk. şf 
sin dimağında müthiş b1r faraziye nesini hamamda yakalamış ve ttı 

yerıne 

Ona benz·yen şoförünü 
ası ··ıdürdüler? 

Bütün Nazi reisleri mutantan cenaze uyanmışt.r ki, yavaı :> avaş ha layla kafasına vurarak onu ölet~ 
kikat gibi görünmektedir. müşttir. 

meras minde bulundu ve fedakt\r şof6r Polislt:r, çocuğu uzurı uzad~ya Ruhiyi.!t müteha.uııl.srı Cim~ 
Jçin ağlaştılar istintak etmişler, günün muhte!if yi tetkik etmektedir. 

1934 de Hitlerin emrile öldilıiilen sayesinde kurtulmuştur. Bu havadisin ------------------ ----------
hücum kıtalan kumandanı Röhm'ün ortaya çıkmasile Hitlerin aoförü Ju· 
intikamını almak üzere Almnnyada lius Ş11ekin birdenbire ölmesindeki es" 
gizli bir teşkilat vücude getirildiğine rar nihayet anlaşılabilmi§tir. Avrupa 
dair bir Fransız gazetesinin verdiği bir aydır bu ani ölUm karşısında ı;a

haber bilahare Alman membalarmca 
tekzip cdilmi§tl. Bu sefer de bazı lngi· 
liz gazeteleri ayni mealde haberler ve· 
rirken gu yolda bir de vaka yazıyol"" 

ea kalmı§ bulunuyordu. Şoför ancak 
kendi derecesindeki bir adama yakıaa· 
cak surette ve normal bir §Ckilde gö• 
mUleceğine en yUksek askeri §eref ve 

lar: merasimle mezara götürülmün ve yapı-
Alman gizli polis te§kilatmrn, Hitle"' lan cenaze töreninde Nazi hükümcfr 

ri muhafazaya memur polis sayısını nin bütün reisleri bulunmuştu. 
iki Uç misline çıkarması Uzerinc, ge· Julius Şrek, Hitlerin tıpa tıp benzeri 
çcnlerde devlet reisine karşı yapılan idi. oıiu R. R. harflerile tanılan Bitler 

• 

Yeniden biiyümek Pi 
istidadını gösteriyor Derslerini u a 

Atiı1a 5 (Hususi) - Dün, Kavala- klyelle bilirdiler 
dan sonra Pirede do kiremit ve tuğla Moskova, 5 (A.A.) - Merkel 

Yunanistanda 
Grev 

Sovyet Rusyadakt 

tajyer 
tlarımız 

am l l ri ı;r v ilan e mlşlerdlr. u ar tayyare o.rlüöu pı o er erını 

gündeliklerinin arttırılmasını ve i§ vaffakiy~tle bi!ir~n Türk spor~~ 
saatinin tahdidini istemektedirler. 

hırı şerefine bir ziyafet vermİ§tİt• 
Grevcilerin birçoğu çalışan ameleye mba§ında gene ufacık bir ıigara 

makinesi, bir de küçük tezgah .• 
Y cıprak tütün kıyılıyor, sigara ya· suikasdin mahiyeti anlaşılmıştır. Hit· 

ler bu suikastten ancak şoföıiinün 
pılı)'or, kesecikle:e konulup hal- ---- - - ---- - ---

mani olmak istediklerinden polis tara- Türkiye elçisiyle Eidemain • 
aleyhtarı gizli teşkilat öldürmüııtür. fmdan tevkif cdilmi§lerdir. mimi nutuklar teati etmitler dir 
30 haziran 1934 gecesinde Hitlerln sağ Sokolodaki ipek fabrikaları amelesi Türki~ e elçisi Zekai Apaydı 

ka satılıyor. Hilesh., hud'aıız, gül 
gj!>i sigara! Henüz kavnılmu! sı
cak ~ekirdek kahveyi nasıl gözü• 
ni::z:ün önünde çektirip buram bu-

t.im kokusiyle kese kağıdına dol
durtarak ılık bir halde sahn alır 
s.n~, inhisarlar pavyonunda da 
cumam üstünde sigara satın alı· 
librsünuz! 

Cibalideki liocaman Anne -
Fabrikanın karmndan çıktığı hal

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

hatta bir rivayete göre dnha iyi! -
sigara yapmasını hilen bu yavru 

fabrikayı, (ve ona dadılık eden 
güzel İ§çi kızları), halk merak ve 
alaka ile seyrediyor ... 

Her pavyon veya standda bu 
l<abilden bir atraksiyon bulunsay-

dı, sergi her halde daha canlı ve 
hareketli olurdu. Buna 1 ağmen 8 

inci yer!i mallar ıergisi bilhassa 
bu sene, :nevsimin en güzel bir m~· 

siresi olmuştur. Onun için ucuz 
eğ!enceye susamış olan halk üç 

g:.inden beri akın akın oraya gidi-
yer. 

NOKTA 

P. ~· - inhisarlar pavyonun
cfo.'1 bahsettim de aklıma geldi. 1-
da!ı: bu kadar güzel likörler yap• 
lı ğı I1ald?, mesela pavyonun önüne 

kü~ük bir "büvet,, kurdurup, niçin l 
klidehi beş kuru§a likör sattırmı-l 
yor? 

Bu nefis içkilerin tadını pek l 
bilmiyen halkımızın ağza tatlanır, 
fena mı? 

Bulgaristanda 
ilk teşrinde 

Serbest teşrii inti
habat yapılacak 

Sofya, 5 (A.A.) - Hükumet 

aşağıdaki beyannameyi neşretmiş. 

tir: 

"Kral tarafından memleket ida

resi kendisine tevdi olunan hük\ı. 

met, evvelki kabinıenin harici siya

setine hiç ayrılmaksızın devam 
edecektir. Bu siyaset, Milletlerce

miyetine bağlılık, Yugoslavya ile 
mukarenet, Bulgaristan ile komşu 

olan bütün memleketlerle sulh, an

laşma ve samimi teşriki mesai ve 

nihayet bütün devletlerle dostane 

müntasebetlerden ibarettir. 

Kralın geçen sene nisanındaki 

21 tarihli beyannamesi kabinenin 

dahili siyaset programı olacaktır. 

Bu programn~tahakkuku emrin. 
de, kabine memleketi iktıaaden 

canlandırmak ve iktısaden zayıf 

olan halk kütlelerine yardım et. 
mek için bütün gayretini sarfede 

cek ve biitün vasıtalara müracaat 
edecektir. 

Hükumet, memleketi eri kısa bir 
müddet içinde normal bir hale koy 

maya azmetmİ§tİr ve milletin hü· 

kumete İ§tiraki şartlarını hazırla· 

mak yolunda evvelki kabinenin 
mesaisine devam ederek önümüz. 

deki teşrinievvelin son 15 günü 

içinde serbest teırii intihabat yap· 
~ıracaktır.11 

kolu olan Ermest Rochm'i dıvara da· 24 saatlik grev il:'tn etmcğc karar ver" Türk sporcularının görd:ikleri do 
yayarak kurşvna dizdirdiğindenberl mişlerdir. Dofnopotamidcki grev hare- tane kabulden dolayı Sovyet ~ 
Rochm'in arkada.şlnn müthiş bir inti- keti hüla devam etmektedir. 

· kumeline. Astoviekhim'in merkt kam almağa ycmın etmiş bulunmakta• Atlandlsdeki esnaf da grev ilan et· ..,. 
dırlar. miııtir. komitesine ve merl:ez lllyyare ki~ 

Bunlar 11Röhm'ün intikamc.ılan,, Bir komUnlat mebus tevkif edlldi büne minnettarlığım bildirmiştir· 
adı altında bir teşkilat vücude getiı- Vukubulan grevde, ameleyi hUku· TalebPlerimizden üçü pek if 
diler. Naziler şimdi herhangi bir teh· met aleyhine teşvik eden komünist jkisi de iyi derece ile mezun olıtı~ 
likcden ziyade bu teşkilattan korkmak mebuslardan Manolcas diln saklı bulun )ardır. 
tadır. duğu yerde yakalanarak tevkif edilmiş -------------~ 

Dıvarlara ve köprü başlarına esrar' tir. ltalya, Macarislanda~ 
engiz eller boyuna "R. R.,, harflerini Açhk grevi 
yazmakta; hükumet vesikalarının US" Atina, 6 (Hususi) - Grev hareketi- buğday alıyor 
tünde R. R. göıiinmektcdir. le alakadar olarak yakalanan komü- Roma, 5 (A.A.) _ Hnriciye 11• 

Öldürülmek korkusu dolayısile Hit· nist mebus tevkifini protesto maksa· zırı Kont Çiano ile Macaristnn 5t 

ler daima kendi benzeri olan şoför dile açlık grevi ilan etmiştir. firi arasında İtalyanın Macaristolf 
Şreki kullanmakta idi. Bulgarlstanda grev yasak adlldl d b d h kk el' an uğ ay satın alması a ın 

15 mayısta kendilerini Bernau'ya Sofya, 5 - Hükumet, sık ıuk b k l ir mu ave e imzalamıştır. 
götürecek olan otomobilde ikisi yanya vuku buıan grevlerin ö.ıüne g~ç- --------- / 
na oturmu§lardır. Bütün görenler Hit· mek üzere yeni bir kanun layihası l b k 1 stan ul Asliye 2 nci Hu " 
lerin yolcu yerinde oturduğu ve Şrekin hazırlamııı.tır. 

-s mahkemesinden: 
de direksiyon başında otomobili sür" Bu layihaya göre, işc;iler bun- 1 

Davacı Karlo Holas oğlu ts.r" 
düğünü sanmışlardı. dan sonrl\ ansızın ve grup halinde ıt 

b f ınde.n müddeialeyh Giz! mahtu 
• Fakat u sefer Hitler saçlarını ar- olarak grev yapamıyacaklardır. 

ları tirkeli ile Beyoğlunda Pa5ı 
kaya doğru iterek şoför kasketini göz- Buna mukabil patronlaı da i•riyi ı 

n da 19 numaralı AnC:on aleyhine 
lerinin üstüne kadar indirmiş ve di• birdenbire işinden çıkaramıyacak- f 

k · b i t ' çılan istihkak davasından dolıı re sıyon aşına geçm ş ı. lardır. 

<:!rck ise sa"larını Hitler gibi alnı· müddeialeyhlerden Andunun 1{ı 
~ ~ Layihrının kabulünden sonra e 

nın üstüne yaynu§ ve liderin yerine nanil!tana gitmesi s;:bcbiyle da' 
grup halinde islerini bırakanlar 6 il 

oturmuştu. tiyenin 1 - 7 -936 çarşamba S 
Otomobil, demiryolunun Ustündcn ny hapse ve SOOO leva para ce2 n• nü için ilanen tebliğat icra edild 

geçmek Irtzımgelen dönemece vardı ve sına, bunları teıvık edenler de bir ği hıı.lde davete icabet etmcdiğ ' 
seneden 4 seney kndar hapse ve · t 

hızını ym•aşlattı. Tam bu sırada yolun den H. U. M. K. 398 ve 401 1.f.. 
1 

k k 1 • d ld 5000 de~ 100.000 levaya kadar v enarma urşun ses crı uyu u. maddeleri mucibince bir ay rrıi.l 

Yolcu koltuğunda oturan adam, bir• para cezdsına çarptırılacaklardır. blı 
detle gıyap kararının ilanen te , 

~------..------.,,---~ dcnbire yığıldı. Şrek ölmUştü. Hitler A m e r ikada 
~~znnn başında hUngUr hüngür ağla· ay fam da 12 3 

k .. öldü O gUndenbcri Nnzi polisleri gözleri· 
ni dört açmış bulunmaktadırlar. Buna 

.. R R . • . . Nevyork 5 (A.A.) - Amerika-ragmen . ~. teşkılatmdan kımseyı ya- . . ,. ' .. . 
kalayarnadılar bu esrarengiz harfler da ıstıklnl bayramı munasebetıle 
hflla htikumet evrakında, resmi daire·ı yapılan nümnyişler esnasında 123 
terin pencere camlarında, umumi ycr-1 kişi ölmüıtür. 
lerdc ve köprü başlarında gözükmek• Geçen yıl aynı günde ölenlerin 
tedir. sayısı 214 ü bulmuştu. 

ğine ve duru§mamn 25 - 9 - 9-'
1 

cuma saat 13,30 a bırakılmas•J. 
mahkemece karar verilmit old 
ğundan yukarda gösterilen gün ' 
saatte müddeialeyhlerden And~ 
mın mahkemede hazır bulunrrı"~ 
na ve aksi takdirde l<anuni 111"' 
melenin gıyabında yapılacağı 111~ 
lumu olmak üzere ilan olunur~ 



HABER - ~ Poitüı 

Ben mezarhktan 
nefret ederim 
DinkU kısmın hWAsası: 

ı V'"1Jeraite arkada§'m Pn.ın.ı 

bfr meyhanede bana bafıtıdan 

geçen bil yük bir f eldketi anlatt. 
yor. Bir Sömestr tatilinde me
zarlıkta dola§ırken bir iilil kafa,. 
aı bulmU§tur. Kafaya uzun bir 
çivi çakılmıştır. Bu suretle gizli 
kalmt§ müth~ bir cinayeti keş. 
/ettiğini anlıyor. 

Bu, b&Jı küçük olmakla beraber 
be§ aHı santimetre tulünde bir çivi 
idi. Birden fataladrm ve tesadüf en 
lnüthit bir sır öğr~ndiğimi anla
dım. Hiçbir teY demeden çiviyi ce. 
bime koydum. Sonra orada bir kö
§ede yapılan i§lere r..-ezaret eden 
mezarlık memuruna yaklaştım. 

- Affederainiz. Şimdi açılan 
hu mezar kime ait? 

Mezarcı, geveze bir adamdı: 
- Bu mu? Nasıl lbilmiyorsun? 

Herhalde yabancı olacaksın. Bu 
ıtM!zar eski Belediye reisine aittir. 

- Ne kadar zaman oldu öleli? 
Biraz dü,ündü. Sonra anlatma· 

~a ibqladı: 
- İki sene oldu. Kendisine oka. 

dv muhteıenı bir cenaze merasimi 
Yapıldı ki ıben, bu kadar mutantan 
bir meruim hatırlamıyonnn. Yal. 
nız 'ben değil ibabam da hatırlamı· 
yor. Valaa bmJdan yİTmi sene ev. 
vel vefat eden kilisenin baı rahibi-

__..Jicı ••• 

Sözünü kestim: _ 
. -Acaba neden öldü? Hatınnız 
da kaldı mı? 

- Kalmaz olur mu? Bu mühim 
bir me:;eledir,Belediye rei~i bir sa
bah yatağında ölü olarak bulundu. 

Zavnllı karısı çıldırmak dereceleri. 
ne geldi. Maamafih hakkı da yok 
değil. Bütün geceyi bir ölünün koy 
nunda geçirmek ne de olsa feci bir 
§ey doğrusu.. Belediye doktoru 
•e'ktei kalpten öldüğüne dair rapor 
~erdi. Zaten o gece eve geldiği za. 
inan çok sarhot muf. Hatta karısı .. 

- Kı-.rısı §İmdi ne yapıyor? 
- il!: Ôn<.."eleri uzun müddet has. 

ta yattı. Sonra.. 
- Sonra? 
- Sonra unuttu gittL-
- Şimdi ne yapıyor? 
'-Hiç ne yapacak .. Yeniaen ev. 

lendi. Hatta kamnm anlattığına 
töre yakında bir de çocuğu olacak 
ı:n.,. 

- Kiminle evlendi. 
- Belediye doktorile .. DOğrusu 

$ok isabet etti. Doktor çok iyi 
'-dam. Ölüler arkasmdaıw lif .öyle. 
-ek iyi değil amma neme lazım 
eski kocası hiç de iyi bir adam 
değildi. Bir defa gayet çirkindi, 
~nra müthit kıskanç ve ayyaftı. 
karısını ve küçük kızım .. 

- Ya? Demek bir de krzı var? 
- Var •. Dört 1atmda kadar za. 

1ıf, arqm bir çocuk .. Bmnmla be
l'aber ... 
. Ben artrk onu dinlemiyor. Bul
duğuın fed sırlan birbirine ekliye
l"e'k en acddı romanlara mevzu ola. 
bilecek kabiliyette olan bu aile fa
ıc~ım düıünüyordum. Bu müthit 
eınayetin her safhası gözümün 
~e bn-etle teceuüm ediyor
"11. Ve ~erimin gayet doğ 
l'Q • d "t'e yeı ıu e olduğuna inanıyor. 
d11nı. 

L.....~~en venç, !ehevi, fena ba
'""!lı Ye fena niyetli bir bdm, on-
~ Layli daha yaılı, çirkin, 
ıı1.:...___ -. bir koca.. Kadın onu at
~ .. Henı de !kiminle? Kocası
~tk«le çahpn lbir doktor-

la .. Münaıebet1eri çok ileri gidi- ffahralannı anlatan~ EFDA .. TALAT -127 - Yazan: IHSAN ARiA 
yor .. Kim bilir? Belki kocası karı- -----------------------------------------

11mn kendiıini aldattığını da öğre. 'çı·me şu··phe gı·rdı·. Ledı· Dusmund 
niyor. Zavallı adam kendisini içki- ,ı ~ 
ye veriyor.. b J b k 
ar:ı:~.~d~a;!:ı!.''~!:~yo::~ s':.~ u auamın izi fa ip eif iğinden 
siyah bir gece de kafa kafaya ve
rip kıpkırmızı bir karar veriyor. 
1 ltte bu sebeplerden dolayıdır ki ar. 

Evet o mutlak ölecek.. Ve onu bizim aptal hafiye hafif tertip ba-
ölmekten hiçbir §ey kurtara- zı itirazlardan ıonra karakolun 
mıyacak .. Ondan sonra birbirleri- yolunu tuttu. 
ne ebediyen kavuıacaklar .. Birbir- Ben onları yolcu ettikten aonra 
lerine iyice doyacaklar. Kamba· otomobile döndüm. Ledil>uamnud 
ymcaya kadar, tiıkiniıwciye kadar suratmı aamıf, arabanın bir kena
birbirlerinin olacaklar .. Kim bilir rına büzülmüt beni I bekliyordu. 
bu tüyler ürpertici kararı verdikte. y a1*na otururken, laf olsun diye: 
ri zaman şehvetten ve heyecandan - Siz de rahatsız oldmıuz ma
titreyen kanlı dudakları ne kadar dam. deidi:m. Yüzüme ıert bir ba-
büyük bir hınla kenetlenmittir.. kıfla:· 

Sonra, sonra .. Bir gece bu feci - Niçin? diye sordu. 
oyunu betbaht kocaya oynuyorlar. - Bu münasebetsiz adam yü. 
Zavallı adam yatağında uyurken.. zünden buralarda beklediniz. 
Karanılıkta parlayan iki göz, sivri - Beıwim beklediğim bir !ey de. 
bir çivi, ağır bir tokmak.. Ah .. Ha· ğil ama, ketlce bu adama batka 
yır hayır ben bunlan düşünme'k türlü muamele etseydin. 
istemiyorum .. Çok feci ve fena şey. - Ne yapsaydık madam? 
lerdi bunlar.. -'Bunu daha evvel bane. eonna-

Fakat, aradan ıbirkaç gün geçip nız münasip olurdu. Çünkü ıiz de 
de yılha,ı münasebetile verilen bir biliyorsunuz ki, ahbaplarım dola
baloda beni Belediye doktoru ve yıaile istiharat ve polisle benim de 
karısına takdim ettikleri zaman bir ali.kam verdır. Eier, kendisini 
çok tuhaf bir tesir a1tmda kaldım. Türk polislerine tevkif ettirmeden 
Aman yarabbi ben hayalimde fena evvel ha.nıa IOl'IDUf olaaydmız İca· 
ve çirkin olarak tahayyül ettiğim hına bakardık. 
kadın ne kadar güzeldi? On yafm· Güzel kadına doğru döndüm. 
daki bir çocuk masumiyet ile bakan Yarı ıaka, yan ciddi: 

- Muhterem madam! Biz Türk. gözleri ne kadar temizdi? Ancak 
yirmi bet yatında kadar görünü· ler de bir adet vardır. Biz erkeğin 
yordu. i!ine kadmı karıftırmayız. Daha 

haberdardı l karı çıktık. Kapiten Benet, mül{4 
etmediğim için beni mazur görü- zmı Bland ile orada idi. lkiıi de 
nüz... ayağa kalkarak Ledi Dusmundu 

Bu sözlerim üzerine kahkaha- hürmetkarane bir reveransla kart•• 
larla gülmeğe baıladı: }adılar. Gezdiğimiz yerler hakkın .. 

-Ya öyle mi? Bunu bilmiyor- da izahat verdik. Konutmamız bit. 
dum. aralık tevakkufa uğradı. O zaman 

Fakat halindeki durgunluk kay- bu üç casus arasında vücudumun 
bolmadı. Hareketimden her neden fazla geldiğini hissederek ayağc 
se müteessir olmUJtu. Bunun 'ebe- kalktım, müaaade istedim. Kapited 
bi tıe olabilirdi? Birden içime ga- Benet de bunu bekliyormuf, he. 
rip bir füphe girdi. Ledi Dusmund men ayağa kalkarak: 
bu adamın bizi takip ettiğinden - Güle güle Mister Efdal! diy• 
mutlaka haberdardı. Binaeneleyh, elimi sıktı. Benetin bu isticali hay .. 
ben, Ermeni hafiyeyi, ne yapaca- relimi mucip olmakla beraber alt 
ğmıızı !kendisine sormut olsaydım • drrıt etmedim. Ledi Dusmund 
ne yapıp, ne edip, onun polisin elin doğru ilerledim. O kendine has b' 
den kurtarıp, bqka bir s~tle itve ile boynJunu bükmüı beni ıey .. 
trzaklattmlmaımı temin edecekti. rediyordu. Veda ederken; 

Evet, Ledi Duamund, meÇhul - Mister Efdal! dedi. Bugünkd 
bir sebep ve lüzumla bizim takip arkadatlığnruzın bu kadar: kı 
edilmemizi istemiıti. iBen de onun sürmesini istemiyorum. Sizden a 
farkına varamamıt, üstelik herifi şam ye~eğini beraber yememiz 
Türk polislerine yakalatnuştım. rica edeceğim. 
Smatı bundandı. Bajka neden ola. - Estağfurullah! Emredersin· 
bilirdi? - Bir iıiniz yok ya ••• 

Araba ile daha bir müddet ao- - Olsa da ne ehemmiyeti vu 
lattdrtan aonra, Galata istihbarat Bu §eref için her ıeyi feda ederi 
bürosuna geldik. Arabadan iner- - Yalnız lbu geceki arkadaıh 
ken: ğrmz gündüz gibi neşesiz olması 

- Yukarı ~ıkmaz mısınız? idiye 
aordu. 

- Aıtık Krokere <lönıem. 

. ., 
emı. 

- Emrinize imadeyim. 
- Ben sizi ıaat sekiz ile Doktor da ondan daha yatlı oldu· doğrusu biz de kadmm ve erkelin 

iu halde çok dinç ve sempatik bir itleri aynlmıftır. Bir tehlikeye ve 
adamdı. Onlar, konuftukça muhab tecavüze manız buluJJa.n bir bdmı etsem. 
betlerine ve aaadetlerinıe hayret müdafaa da bit- erkek vazifesidir. - Emrederainiz. 

- Biraz istirahat etmenizi rica buçuk arasında Krokerden alır 
Bu konu§lllamıza ıahit olan K 

piten Benet ile mülazım Bland 
hayretleri görülecek şeydi. Onlar 
casus kadımn bana böyle bir dav 
yapacağını akıllarından bile geçi 
memişlerdi. Kendileri de dahil o 

duğu halde lstanbuldaki lngili 
kumandanları ve zabitleri bu k 
dmla bir akşam yemeği yemek iç· 
neler feda etmezlerdi. Ben onl 
için ideal bir randevu olan bu d 
veti istemeden almıştım. Düş·· 
meıi bile zevk veren bu akşam, h 
yatımda sayılı günlerden biri ola 

ettim.Y~umdanrı!~~bmiz.=B=~=a=e~•=~=y=h==b=u=i=ft:=e=~=z=i=n=~=t=sı=z==I=s=u=r=e=d=i=n=c=e=a=ra=b=a=d=a=n=in=·~d=im=.Y~u 
li küçük bir kız vardı. 

Belediye reisinin kızı diye dii
şündüm. Doktor onu büyük bir mu
habbetle okşuyordu Kadmm biraz 
gayri tabii büyüklükteki kamı, me. 
zarlrk memurunun karısının aldan. 
madığım isbat ediyordu. 

O eınac'la ağır bir vals ba§ladı. 
Doktordan müsaade istiyerek karı. 
smı dansa kaldırdım. 

Öne doğru eğildi ve bana çok es
merleıti göründü. Hiçbir feY deme. 
den feci bir sayha ile: 

- O çivi! .. diye bağırdı. Ve ol
duğu yere düfiip bayıldı. Dans dur
du. Kocası ve kızı kotuttular. Ben 
müthit bir hisin tahtı tesirinde 'ba
lodan kaçtnn. Ve hemen ertesi gü. 
nü Berline hareket ettim. 
arkadatımla panıiyonuma avdet 
ettiğim zaman hem salonda birisi
nin beklediğini haber verdiler. Bir 

- Hayret? Bu kadar harikulade 
güzel ve iyi kadın o kadar çirkin 
ve fena bir cinayeti nasıl itliyebi
lirdi? 

lki gün sonra akpm üzeri bir 
den bire içimde kablelvuku bir his 

Bilmem içimden hangi ıeytan beni müthit surette heyecanlandrr-
dürttü? Nasıl yaptım da bir müna· dr. Adeta sütüklenircesine salona 
sebet getirerek: iı»diğim zaman doktorla karıda .. 

- Size bir yılbatı hediyem var.. tnn. Bilmem neden? Ben mi öyle 
dedim. ıgördüm .. Yoksa hakikat mı idi? 

Güldü ve: Doktor bana evvelkisine nazaran 
- Gösteriniz. tiedi. on yaı ibtiyarlamıt göründü. Yüzü 
Daima cebimde taııdığım çiviyi bembeyazdı. Ben heyecandan hiç 

avucuma aldrm. Fakat tam açaca- 'bir kelime telaffuz edemiyordum. 
imı esnada yapmakta olduğum O, yavaf fakat keskin, tüyler ür-
büyük hatayı hissettim. pertici bir sesle söylemeğe başladı. 

- Haydi .. Neden tereddüt edi- - Ailemizin memnu bir sırrına 
yorsunuz? vakıf oldunuz .... 

Avucunuzu açaananıza!.. İkimizden birimiz mutlak ölme-

ile düello edecektik. Ben katiyen , 
kendimde değildim. Sair filmenam 
gibi hareket ediyordum. Çok ıiıli 
bir ısabah vakti bir ormanda kar
ıılaştık Kurayı o kazandı. Elleri
mizde tabancalarla 50 admı yürü
dük. Dan ... Bir kurıun sol kulağı. 
mm memesini yalayarak geçti. 
Ölümü yanımda . el ile tutulacak 
kadar kuvvetli ve maddi olarak 
hissettim. Gevşek adalelerim ve ıi- bilirdi. Bunlan düşünürken zey 
nirlerim birdenı kurtun gibi sıklat- ve sevincimden biran titredim. Fa 
tılar. içimden o beni vuramadı, fa- kat aklıma geldi ki bu güzel kad 
kat ben onu vurmıyacağım diye atk için yaratılmı§ bir mahliikt 
dü•ü-'..ıüm ve taabncayı laAalettayı'n 

:r ocı ziyade, ıiyaıi ihtiraslar için, bü ·· 
kaldırarak ona bakmadan atef et- b · 1 ir emprıya izm için çalı§an tehli 
tim. keli bir dinamodur. O, bir makaa 

Fakat bu kur§ unun hareketi pek için temas ettiği, kandırdığı, m 
feci oldu. Doktor yere yıkıldı. He- vakkaten me.ut ettiği biçarel • 
yecandan bayıldı aandım. Halbuki aonra merhamet etmeden öldü 
kur,mı feytani bir isabetle dokto- ve öldürten mefum mahluktur. 
run tam alnının ortasım bulmuttu. (Devamı var) 

Sonrası daha feci oldu. Bu mu- ------------
azzam felaketler zavallı kadını çıl
dırttı. Onu bir sabah götürüldüğü 
hastahanede batını duvara vura
rak intihar etmİf buldular. Ve bir 
gün küçük çocuğu Beri in yetim ço· 
cuklar evinde gördüm. Bana elleri. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddı!si 
. Posta kutuau ~ lstanbul 214 Açmadım fakat.. liyiz ... Yarın bana tahitlerinizi gön 

Franz lbir kadeh daha içti. deriniz .. İ§te adrer.im.. ni uzattı, ve: 
- Fakat o kadar ıarar etti ve Bir kart dö vizitin suratıma fırla. - Ben sizi tanıdım. Siz baloda 

• Telgraf adresi : ıstantıuı HABER 
Yazı lşıerı telefonu . 2;,s72 
idare ve ıı~n .. 24370 

beni o kadar miifkül vaziyette hı- tıldığını hissettim o kac!ar .. Batm1 

nktı ki avucumu açmak mecburi- dönüyordu, hi~bir fey anlam.Yor
yetinde kaldım. dum. Doktorun garip bir ıtıkla 

Çivi ona harikulade bir tesir parlayan gözleri beni adeta ipooti. 
yaptı. Olduğu yerde durdu. Gözle. ze ebnitti. 

annemle dansettiniz, değil mi? Ne 
.olur beni onun yanma götürün .• di
ye ağladı. 

Ve ben onu görmemek, sesini 
duymamak için oradan kaçtım. 

Murad SERTOC lU ri büyüdü. Düz ve gergin alnında Franz sustu .. Uzun bir müddet 
ancak altmıı ya§ında ibir kadmda dütündü. Meyhane ve önümü:deki ı NOT: Bu ~ye tercü~~· iktibas 

.. ··ı b"l d · · ·ı b l' d' · k" · I • b bo l *ya idapte değıldır. Vaka bızım r:.1cm-goru e ı eıw erın çızgı er e ır 1. ıç ı şııe en om ştu.. 1 k · ğ. . · . 'ml e ette geçemıyece ı ıçın ısı er ve 
Bütün güzelliği, gençliği ve tazeli· - ..... Sonra evet aonra.. Oldu memleket böyle ıe_.cilmiatir. 
ji '.f3-dimün önünde bir anda eridi.J İfte ••• Her J~ hazırlandı. Tabanca M. s. 

ABONE ŞARTLARI 
Seneııı. 

e ayllk 
3 •vı.ı. 
1 •Vlıl< 

Turlt ıg~ E~tıdı 
1400 t<r 2700 t<r. 
730 .. 1450 
400 •• 800 : 
u~o _ .. 300 _ •• 

Sal116i " N~l"1Jal Miidüriiı 
l Ha-s_a".1 Rasim Us 
~ldıtı.qer fYAKIT) maİboôıı 

• • 
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Dün Sipahi Ocağında yapılan 

!\a~~ $~,~ A tD o lfifil lÜJ~©llb>©ık©ıD©lD4 
RADYO 

1 S 'l' A N B U L: 
18 sen!onik musiki (p1flk). 19 haberler, 

19,15 muhtelif pla.kler, 20 halk musikisi, 20, 

SINEMsAELYAoRc.Lu Büyük bir ~uvaffakiqe!le başarı!t!J 
Petresburg Dün Sipahi Ocağının yaz atlı manı , ~ :4> TURK ı Bayanlar 

geceleri 
80 stiıd3·0 orkestraları 21, 15 viyolonist Mar-- a Fakir bir Yarışlarının ikincisi yapılmıştır. Hava· ' 1 

delikanlının 

Kaçak nın devamlı surette yağmurlu ve saha· · gosyan (keman SOiu), piyanoda: Bayan B,• 
llnder Şaporcıaki (Bah, Mozart, Sarazat), 
21,45 :ıon haberler, Snııt 22 den sonra Ana.-

dolu ajan&ınm gazetelere mahsua 
ı;crı.isl vertıecekUr. 

\"lYANA: 

havadis 

18,45 tlfte piyano ile koiıaer, 19,15 halk 
hıı.vallll'ı, 19,35 konu§ma, haberler, hava ra• 

poru, 20,lt'i karışık musiki, 21,05 Ausseeden 
nakli, 22,0t'i kan§ık musiki yayını, 23,00 ha• 

berter, kitaplara dair, 23,SO konser, 24,0t'i 
konuşma, 24,30 muslklkl 

JS En L 1 N: 
18,35 cıenub1 Afrika edebiyatı, 19,0t'i ~ 

mo!on, 20,0:S konu§Illa, 20,20 dans havalan, 

20,t'iO gllıtlln akisleri, haberler, 21,lt'i Breslav 
dan, 23,0:S haberler, bava raporu, havadlıı, 

iPEK 

SAH.\ Y 

VlLIUZ 

şm 

ALKA7Jl .. 

ŞARK 

ASTOUYA 

'blkAyesJ ve 
aevdalılar 

ı Kiralık göoUI ve Mac 
romansı 

ı Altı kanlı kral 
Metropoliten 

ve 

a Hucum filosu ve Dokunma 
kalbime 

a Sevda gecesi ve A~zımdan 
değil 

a Buhran bitU ve Renkli 
Peçe 

a Korkunç canavar ve 
Operada yangın 

ı Kanlı karga •ve Gece 
adamları 

ı Aşka tövbe ve Neron 

nın çok çamur olmasına rağmen mü• 

sabaka büyük bir intizam içinde ecre- t 

Yan etmiştir. Yağmura rağmen Sipahi 

Ocağı sahasında büyük bir seyirci ka• 
labalığı göze çarpıyordu. 

Yapılan mUsabakalar sıra ile şun· 
!ardır: 

Birinci mUa:ıbak3: Marmara 
mUka~a : ı 

ı Mayıs 936 tarihine kadar hiç mü
sabakaya girmemiş sivillere mahsus
tu. 

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

BUDA PEŞTE: 
18,05 koro konseri, konferana, 19,25 flüt 

konseri, konferanş, 20,2:S çingene muaildalJe 

birlikte :Macar ıarkılan, 21,30 haberler, gra.
mo!on, 23,()(i konser, 24,0!I cazband, ve ıan 

ı Vatandq alJth b&§ına, 

Gizli define ve Morg 
aokafı cinayeti 
Program.mı blldirmemi§tlr Cavit, üçUncillüğil Kısmet ile Albert 

kazanmıştlardır. 
Sipahi Ocağında yapılan müsabakalarda muoallakiyetli bir atlayl§~ 

24,55 !nımıızca haberler, 1,05 .on haberler. 

BU KREŞ: 
18,0:S konser, havadia, 19,20 komertn deva• 

mı, konferans, 20,25 gramofon. konferans, 

21,25 oda mu.s1kis1, kitaplara dair, 22,10 tan 
konseri, haberler, .spor, 22,tiO gece konseri, 

23,50 fransızca ve almanca haberler, 23,M 
haberler, konser, 

J> A R 1 S: (P,T,T,) 
17,~ gramofon, 18,05 orkestra konseri, 

18,35 konu§Dla, 19,0!I orkestra konııerl, 19,30 

havadis, 19,45 orkestra koruıeri, edebiyat. 
harlct siya.set. 21,2:> §&rkılar, 21,35 komedi 
28,35 havadia, 

ROMA: 

18,015 havadia, dana muatldat, 19 fnf&d-

lSTANBUL 
ı Detıne adaaı (tUrkçe) ve 

Küçük anne 
ı Hayat acılan ve Yer 

tt1red1. 
a KonUnantaı ve Dostum 

kral 
AZAR ı Programnu blldirmem11Ur 
KEMAi.BEJ' 1 Yüzü damgalı adam ve 

oınm mukcat 

• KADIKÖY 
ı Programım blldirmeml§tir 
a İlkbahar prkm (ainema 

geceleri bahçede oynar) 

OSKODAR 
ı Programmı blldirmemi§tlr 

BALAT 
lar, yabancı dillerde konugma. gramofon HtLLI 

ı Kaçakçılar pefhıde ve 
tn.rdıJz aJJUI ı aeynhat haberleri, 20,25 eğlenceli mua1k1, 

fransızca haberler, Yunanistan için yaym, 

21,10 bavadia, 21,45 piyano konseri, aeyahat K A R A C: U M R Ü K 
haberleri, kan§ık yaym, 23,38 dana muııf- ~ZEN ı Bfnlldııcl gece ve Yıkılan 
kisi , IStlrnhaUerde haberler. 1 .ız aaltanat 

Küçük 
ilanlar 

Kabul şeraiti: Tfcari ma.hJyeU haiz olmayan 

küçUk lldnlardan 

:?O kelimeye kadar 30 kanıt 

Beş dclaın 100 kuruştur 

Fazlası iki misil Qcrcte tabidir. 

TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

Saat 21,415 de 

HALiME 
BO'Ytl'K OPERET 

Masalar rvvelden ayırtıla• 
bDlr. Telefon: fS70S 

1§ arayanlardan ~::c:eye kado.r ücret ı~:::•:t:dfr~:·:~::~ı 
Kasyer aranıyor Clldtye muıe~a••••• .. =ıı 

. . Muayenehanesı ı Kadrkoy, ı Kasyer bir bayana ıhtıyaç var- :: 
dır. Çalışmak istiyenler lıtanbul Süreyya sineması karşısında ln·~~ 
Ankara caddesi No. 72 Basın Fo- önü ıokağı numara 8 her günfi 
toya müracaatları. betten dokuza kadar.. ii 

m:::m:·:::s:r.:::-.::::: • n •www 

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 GUrkan, CeylAıı 

ile gene hatasız bir surette 2 dakika 

37,5 saniyede ikinciliği, asteğmen Fa• 
ilr, Arkadaş ile dördüncülüğü, teğmen l 
Saim Polatkan Gelin ile beşinciliği, 
teğmen Sadettin Arukay Akın ile altın 

cılığı ve teğmen Eyüp öneli Ok ile l 
yedinciliği kazanmışlardır. 

OçUncU mUaabaka: Ankara 

mUklfab 

Her türlü atlara binmiş subaylara 
mahsustu. MA.nl 14, azami yükseklik 
1,40 aza.mt gen~lik 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· 

lUğü, Eyüp Öncü hatasız 1,41 saniyede 
dördUncülUğU kazanmışlardır. 

Si GARA iÇENLER 

' ,. .. 

,. 
• Sıhhi ağızlı ~n ile sigara içiniz 

Ağzınız, ciğeriniz, yüreğiniz daima 
temiz kallr. 

Ağızll1<lar kutu içinde 10 taşla 
beraber satıllr. 

Anadoludan arzu edenlere posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 
Deposu: Sultanhamam, Kebapçı karşısmda 

PAZARI p PO -1 
İzmir: Mehmed Alim Şen Ocak, tsaşdurak 61 NC!• 

Ankara: Ali Tümen, Tütüncü Taşhan 
Bursa: Nurettin Neşet, Saatçi Uzunçartı 126 

1 • .. •• - .. , .. ........ • •' • .. uw--

Vücudunuza 
yegane 

sıhhat ve midenize iştiha veren 
rakıdır. 45 derecelik nefis 

D]$1erinizin kıymetini biliniz. Olur oıma~ di~ 
macunlarını ağzınıza sokmayınız. Çl:.lnku 
her m 1 krop ağızdan allnır. Ağız mikropların 
öldürecek kıymetli maddeyi haiz yalnızı 

o i Ş MACUNUDUR 
Fiyatı her yerde 15 kuruştur. 

.. ... . . . . , .. ,,. . . ·,"' . ~~. 

DördUncU mUsabaka: Zlngal 
mUkafat• 

Zati atlara mahsustu. Bu müsaba• 
kaya beş at girmiş, birinciliği Orhan 
Azizin bindiği teğmen Saim Polatkana 
1932 Nis yarışlarındaki muvaffakiye-

tine mükii.faten Atatürk tarafından he 
diye edilmiş olan "Çankaya,, isminde" 
ki at kazanmıştır. 

tkinciliğı gene. Orhan Azizin bindi• 
ği Tevfik Alinin Olgası, üçünciililğU 

gene Tevfik Alinin Mellisi kazanmış
lardır. 

Dün bu müsabakalarla beraber ya• 
pılan at terbiyesi müsabakasında su· 
vari binicilik mektebinden teğmen E
yüp ncu, rkeş lSffifım ki a1nne 
puvanla birinci, teğmen Saim Polat • 
kan Gelin ile ve dokuz puvanla ikinci 
teğmen Eyüp Öncü Ok ile ve on bir 

puvanla üçüncü olmuşlardır. 

Bu suretle dünkü mii!labakaların en 
kıymetli hediyesi oları İsmet lnönU 
kupasını teğmen Eyiip Öncü kazan
mı§tır. 

Güzide binicilerimizi. dünkü ~amur
lu sahada ve yağmur altında k:ızan• 

dıkları muvaffakiyetlerdcn dolayı teb
rik ederiz. 

Otlmp'yada kim.er gidecek? 
Olimpiyada gidecek heyetimizin 

Saim Özltanın başkanlığında, yüzba• 

şı Cevat, teğmen ~vat, Eyüp, Saim, 
Sad~t~in \'e Fahr-iden miirekkep claca• 
~ı k•l':•·ctle muhtemeldir. 

Dün akşamki 

Boks 
Seçme müsabakaları 

Dün a}qşam Galatasaray klübü sa· 
lonunda, Türk Spor kurumu Genel 
Başkanı General Ali Hikmet önünde, 

boks seçme müsabakaları yapılmış ve 
olimpiyada gitmesi ihtimali olan boıt
sörler ayrılmıştır. 

Bu müsabakalara 15 i Güneşten 5 
şi Ring klüptcn 2 si Galatasaraydan 1 
ri Bahriyeden olmak üzere 24 amatör 
boksör iştirak etmiş çok heyecanlı 

maçlardan sonra Mehmet (Güneş) 

Agoba (Güneş), Vasil (Güneş) Tode1" 
ra (Ring), Büyük İsmail (Güneş) Hi• 
ristoya <Güneş), Coşkun (Güneş) Ya• 
niye (Ring) Cihat (Güneş) Emanoele 
(Ring), Küçük İsmail (Güneş) Muva.f' 
faka (Güneş), Ali (Güneş) Antuvana 
(Ring), Nazmi (Güneş) Mekine (A• 
nadolu,~ Aslan <Güneş) Koçoya 
(Ring), Şemsi (Güneş) Yaşara (Sah· 
riye), galip gelerek finale kalmışlar

dır. 'Maçlara bu akşam devam edilecek' 
tir, · 
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li'enerbahÇe 
Galatasaray 

Dün Fencbahçe klübü f8 inci spor 
?lıluıı htlul<ıdı. Bu mes'ut gnii.ünde o• 
na yardımını esirgemeyen Galatasa. 
rcıYın dostça el uzatt§ı bizleri yalnız 
kliıpçüliik no1."tai nazanndan değil, ay. 
tıi zamanda. spor bakım1nda.n da çok 
°'et>indirdi. 
Uzaklaşan bir samimiyetin iadesini 

te unutulan bir rekabetin teessüsüne 
t~ıe olan dünkü karştkz§m.a, bizlere 
'lleni bir varlık, memleket hesabına da 
lııtbolde iyi bir canlılık yaratacağın· 
dan, A.vrupaya dün için takım celbi 
1~ebbüslerimizin neticesiz kaUlığına 
kendi hesabıma çok sevindim. 

Spor severlerle eskiden spom zevki 
için yapmı-§ 1;imse'lerin, iyi canlı ve tek 
itile bakımından futbol ma.çlarmı zevk. 
le talı.ip etmeğe alı§mtŞ 'kimselere Ju,
lecan oorebilmek için, spor sahaların. 
rl<ı kutiretlerini çalı.Jma kabiliyetlerini 
~Zarla ölçmeğe alı§mış kimselere 
ıl~rgun oyunlar, gayesiz rekabetler, 
8<>tı zamanlarda zevk vermemcğe b<ı§9 
lııtn'§tı. 

Bu iJci es1d spor kaynağmın biribiri. 
tıe ez uzatması, spor bakımından çok 
f ay<l,alı olacaktı. 
Şahsi klüp ııarlıkları bCL§lı bCL§ına 

birer mevcudiyet olan bu iki müessese 
ayni •manda kombinezonlarında bir
le§mif olmaları bize ilerde spor canlı. 
lığı yaratacağından, dünkü Fener bay
ramım bi.ı iki §ekilde kutluladık. 

• • • 
Dan Ga.latasarayın genç v~ istikbal 

vadeden futbol takımı, Fenerin ona 
nazaran daha eski oyunculan biribiri.. 
'le çarpışırken, maç kabiliyetinin Gala· 
~Cl.earay Zekine tecellisi, gençliğin, can,,. 
ılığın yaşa, tecriibeye galebe çal.dığı· 

tıı gözlerimizle gördük. 
Galatasaray takımı diin 01Jltn an
~' pas tevzii, hat irtibatı, kombi· 
"eZOn tesisi, takım varlığı itibarile bi. 
li'Zci devrede aksayan Fener takımına 
r.ı§ır bMmaaı neticesi, haklı olarak bir 
9cılibiyet temin etti. 

ikinci devrede de hatasını anlayan 
lı'e-tıerbahçe takımının düzelen oyıınu 
bize biraz asabi fakat canlı bir oyun 
4ftyrettirdi. 

Galatasaray tak-ımı, kııdret f ai'kiye
tini birinci devre sonuna kada.r idame 
~irtti. Bumm mükd/atını S-0 gibi 

Yilk ·fark'la e'lde etm~ bulundu. F<f" 
'1etbahçe ise ancak ikinci devrede iki 
°'11Yı kazanarak S-~ sahayı mağlUp 
te,-ketti. 
l>iınkü Galatasaray - Fenerbahçc 

>n.cıçınd.a, her iki taraf da biribiri gü. 
ce,ı»ı.&in diye galiba haf taym faiki
Yetıerıni Meta paylaştılar. Birincide 
Oqla.tasaray, ikincide Fener. 

t'Bona kalan d.ona kalır,, tabirinin 
~ğrul'uğıınu dünk-ü maç ne güzel is" 
cıt etti; hızı alan Galatasaray bir 

lcırklı galibiyetle 01JUnu bitirdi. 

i1c;. l>iın bize iyi bir maç seyrettiren her 
, takım gençlerine te§ekkilr eder, 

~latt.ı.!arayın sportmen kard~liğinil 
tiıkr<rn?a kar§ılarız. 

Cafer Çağatay 

Dünkü törentl e F e'!erbahçe atlet ve lutbolculan geçit resminde ... ' I 

F enerbahçe 28 inci yıl dönümünü 
Yapılan fut bol maçında 

kut/uladı 

Galatasaray Feneri 3-2 yendi 
l"""j"j·~~·~::l~~~:~~f ~~·:k~f~~~-~~~ rg~-ı 
~ galip bitirmişlerdi 1 ........................................................................................................................ 

İstanbul ve Türkiye futbol şampi
yonu Fenerbahçe klübü dün Kadıköy 
stadında 28 ınci yıldönümünü kutlula
dı. Sabahtan başlıyan şiddetli yağmur 
Sarı lacivertlilerin bu mühim bayt'3m-

larının lezzetini kaçırmı§ ve sahaya 
bu yüzden pek az bir seyirci topJilrı -
mıştı. 

Saat U,10 da Fenerliler resmi geçi
de başladılar. Temiz kıyafetli yüzden 
fazla sporcu önünde atletler arkada de
nizciler, ve nihayet futbolcular bilylik 
bir intizamla pisti dolaştı. ve yü.,.ıcri 

kapalı tribünlere dönük olarak di7:il

diler. Bu sırada sağ tarafta yer aJan 
bando İstiklal marşını çalmağa ba)ladı. 
Ayakta büyük bir saygı ile dinlen:len 
İstikrnl marşından sonra kürsüye Fener 
Asbaşkanı Hayri Celal çıktı. Ve 
bir söylev verdi. Böyle bir yağmur" 

lu havada bile yıldönüm merasir.ıt'le 

gelmek zahmetinde bulunanlara te'}ck
kür etti. 

Hayri Cclal'in söylevi nih:ıyct 

bulduktan sonra Fenerbahçenin kU~ük 
oyuncuları büyük alaka ile takip edi~ 
len bir müsabaka yaptılar. Ve saat 
tam 17,25 de Fenerbahçe-Galata~<.ıay 
futbolcuları sahaya çıktxlar. 

Güneşle birleşen san kırmızuı·ar: 
Avni - Lutfi, °Faruk - İbrahm, R: ı.a, 
Kadri - Danyal, Haşim, Gündüz. Bü
lent, Necdet- den müteşekkil bir 
takımla çıktılar. 

Sarı Lacivertliler de Fikretten n-:ıh
rum ve: - Bedii - Yaşar, Faz.1 -
Cevad, Ali Rıza, Mehmet Re§aJ -
Niyazi, Şaban, Esat, Naci, Angeli',!;s
§eklinde idiler. 

Hakem Ahmet Adem Göğdüm'ün 

,. ,. J , 

idaresinde oyuna başlandı. Galatas:ıray
lılar Fener kalesine doğru uzamh ar. 
Cevad Haşimi karşıladı. Ve topu len
di mühacimlerine verdi. Soldan Cc:la· 
tasaray kalesine akan Fenerbahçe '11.lÜ

hacimlerini Faruk topu kornere at.ırak 
durdurdu. 

Bu ilk tehlikeyi savuşturduktan 

sonra Galatasaray üst üste üç hU~um 
yaptr. Bunların sonuncusunu Reşad 
Necdete favul yaparak durdurduğu için 
Fener kalesine serbest vuruş ver:Jdi. 
Necdetin kaleye gönderdiği topu Bedii 
yumrukla Danyala attı. Danyal da boş 
vaziyette bulunan Bülende gönderdi. 
Bülendin kaleye çektiği plase tlitll ka· 
leden çıkmış bulunduğu için Bedii t•ıta
madı. Ve top ağlara takıldı. 

Danyal. F enerbahçeye ikinci 

eoçkay 
Ankaradaki son 
maçı 3-2 kazandı 

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

Saha düne nazaran Çok daha 
fazla kıılabalıktı. Tribünlerde 
sporcu vekillerimiz ve spor erka
nı yer almışlardı. 

Oyuna çok seri olarak baılan
dı. ilk 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 t.• 

kını l'olle neticelenerek, devre 2- 2 
berabere bitti. 

Güçlüler ikinci devre rüzgnra 
karşı oynamalarma rağmen. dev
re sonuna kadar gol yememişl'!r, 
faka&. gol de yapamamı~lardır 

................................. _ ...... -------···· .. ·-·---··········--·---------·-············ı 
i İkinci devre san lacivertliler canla i 
~ başla oynadılar ve iki gol çıkar- 1 
! mağa muvaffak oldular 1 
••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaaa••--9'.•aaaaaaaaaaa••••••••aaaaaaaaa .. aaaaaaa••••••••-

Bu sayıya cevap vermeğe kalkan 
Fenerliler bir türlü müessir olamadık
larından Yaşarın karşısında bugün çok 
muvaffak olan Danyal Fener kalesini 
tehlikeli vaziyetlere sokuyor. 

Soldan bir Galatasaray hUcumu 
esnasında Danyal Yaşan küçük bir ça
lımla atlatarak sağ bir şütle topu ikinci 
defa Fener ağlarına taktr. 

Sahayı yerinden oynatan atkı§ ses
leri arasında bir an şa§alıyan Fenerliler 
İbrabimin uzaktan çektiği bir şt:.t;lin 
Gündüzün kafasından üçüncü defa .ka
leye girmesiyle büyük bir mağtubiyete 
düşmek tehlikesiyle karşılaştılar. 

Fakat san lacivertliler kendilerini 
yavaş yavaş toparlıyarak oyunu Gala
tasaray kalesine intikal ettirmekte 

golü böyle yaptı .•• 

Yugoslav 
milli takımiyle 

Bu hafta 
karşılaşacağız 
Maçı bir Macar 
hakem idare 

edecek 
Milli futbol takımımızla karşt· 

laşmak üzere davet edilen Yugos-

lavya milli takımı oyuncuları önü
müzdeki cuma günıü ıehrimize gel· 
miş olacaktır. 

Dost Yugoslav milletinin futbol. 

cularile cumartesi ve pazar günle

ri iki karşılaşma yapılacaktır. Cıı· 
martesi günü İstanbul . Belgrat ve 
ya İstanbul - Zağrep temsili maçı 

yapılacak, pazar günü de Türki
ye. Yugoslavya milli takımları kar 
şılaşacaktır. 

Bu maçları Macaristanın beyne\ 
milel hakemlerindenı Klaynu idare 
edecektir. 

Planör rekoru 

geçikmediler. Şimdi üst üste k:ııner 
tehlikeleri atlatan Galatasaray müdafa
ası sıkışmağa başladı. Fakat netice 
değişmedi. ve hanayın 3-0 sarı kır

mızılıl.ı..""lll üstünlüğü ile nihayet bul• 
du. 
nn üstünlüğü ile nihayet buldu. 

İkinci devre: 

Fenerbahçe bu devreye: - Nec•Jet 
- Yaşar, Fazıl - Cevad, Ali Rıza, Re• 
şad - Niyazi, Namık, Ali Rıza, E..at 
Naci- şeklinde bir takımla. Galat?sa· 
ray da kaleye Safayı, Sağ hafa Sa~iıni, 
sağ içe Necdeti alarak çıktılar. 

Fenerbahçe çok bUylik' bir t>ncrji 
ile derhal Galatasarayı zorlamağa l;.-ış

ladı. Ost üste şiddetli hücumlarla 
san kırmızı müdafaaya yüklenen Fe· 
nerliler Ali Rızanın fena oynaması yü· 
zünden gol çıkarın.ağa muvaffak olanu· 
yorlardr. l 

Nihayet Esat uzak mesafeden ve 
Safamn bacaklan arasından sıkı bir ~Ut· 
le topu ağlara taktı. Şiddetle alk\şla• 

nan bu sayı Fenerlileri büsbütün li:nit· 
lendirdiği için büsbütün açılarak G?ia• 
tasaray kalesini sardılar. \ 

Bu arada Ali Rıza hakemin gö· 
zündcn kaçan bir ofsaydden de istifa• 
de edemedi. Topu kendisinden y!.-nü 
metre arkadan yetişen Lutfiye kaptır· 
dr. 

Fenerlilerin şiddetli hücumları de· 
vam ederken Cevadın kaleye ortafacrğı 
topu Ali Rıza Esada, Esat Naciye ver· ı 
diler. Naci de güzel bir kafa vuruşiylc 
topu kaleye soktu • Bu güzel g~tuen 
sonra Fenerbahçe bcrabereliği te;;-.ın 

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

1 
kurtulamadılar. 

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

. ., •. _ ., .... 
katlandı. Yerine Reşat girdi. Oyunun 
sertliği devam ettiğinden hakem 
Fenerden Cevadı da dışarı çıkardı ve 
maç Galatasarayın son dakikada y 11pu
ğt tehlikeli bir hücumdan sonra niha,·et 
buldu. • 

Oyun umumiyet itibariyle zc,,,.kli 
ve bilhassa çok heyecanlı oldu. İlk cev• 
rede Galatasaray ikinci devred.: C:e 
Fenerbahçe çok muvaffak oldular. 

San kırmızı takımda : Ba ta s:ok 
büyük bir muvaffakıyet gösteren J {ıt· 
fi olmak üzere, Avni Haşim, Rıza, Ctin· 
düz, İbrahim ve bilhassa Danyal ~ok 
gUzel oyna.drla.-. 

.. f'enf:I" kaJ.eai önünde gü~lükle •avuıturaları bir tehlike ••• 

Boçkay muhadmled bu devre 
sonunda güzel bir akınla galibiyet 
sayılarını kaydetmitler ve ovun 
3 - 2 Bo%kayın galibiyetiyle neti
celenmittir ~ 

Paris, 5 - Cenubi Amerikalı bir 
tayyareci planör romörkile havada 
Y.edi saat durarak rekor kmn~tır,. . 

Fenerbahçe takımında: ba§ta Jl'a• 
zıl olmak üzere Esad, Naci, M~h· 
met Reşad çok çalıştılar . 

O. lU.VR.AıK 
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Kuçuk hır kasaba girişildi. L8kinfayda hasıl olmadı 

Zaptedl•ıdı• ; • jandarmamn feragetinefs busıt 1 ~~::r ... k \ sundaki tedbirleri anlaş.lır ,IJ. 

Padi1Şaha müjdeyi veren, koca bir kasabayı 
tek başına zaptetmek isleyen kAhya idi. 

Dört bin akçe mUkftfat aldı 
'Karanlık, zifiri bir gece .• 
Tepeler.in §Urasın da burasında 

büyük ateşler yakılmıf .. 
Arada bir uğultu halinde ses~er 

yükseliyor •• 
iki gölge, yıldırım süratiyle ko· 

ıuyor, düte kalka ilerliyorlar. Göl
geler uzun mesafeler aıtılar ve 
artık ne bir ses, ne bir ugultu, ne 
de büyük ateşlerin alevleri kalınca 
dinlenmeğe başladılar. 

cede koşarlarken, Siklos'lular kor 
ku i~indi!ydiler. Halk birbirine g:· 
riyor: 

- Türk esirlerinin bulunduğu 
kulede ateı görmüı!er .. Felaket.. 

- Aman vakit geçirmeden ku· 
leleri yıkalım. Ancak bu suretle l!• 
ğurauzluğun önünü alabiliriz 

Ve yü.tlerce kiti Türk esirlerinin 
içinde mahpus bulunduğu kuleyi 
sardı!ar. Çapa, kürek, ellerine ne 
geçirdilerse kulenin duvarlarına 
çarpmağa baıladıl&r. s;rkaç saat 

Yorgun, bitkin bir hale gelen 
iki gölge başbap. vennitlerdi. Ko• 
nuşuyorlardı. sonra kule parçalandı. 

- Tü:kleri öldürelim. 

Tranitsa çiftliğinden bir manzara ..., . 
Biri §Öyle diyordu: 
- Ben burada kalacağım .• Giz

leneceğim. Sen erkenden yola çık. 
Sikloı kapılarından bir köylü gibi 
gir .. Yarın gece, sokakta dola~ .. 
Kulaklannı kabank bulundurma· 
ğı unutma .. Eğer u2aktan bir ezan 
sesi duyarsan, fırsatı kaçırma, et
rafındakilerin de kulaklarını ka· 
hart: 

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

ikinci gölge bunları dinledikten 
sonra: 

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

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

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

le karşılık 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 ettiği 

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

ra alacağız? 

- Beni dinle .. Padişah bütün 
orduya demiş ki, bozguna uğrayan 
kumandanları, askerleri aff etmi · 
yeceğim Galip gelenleri ihsana 
ga.rkedeceğim .. 

- Pe~· Usta, bunları anlıyorum 
amma, biz ne diye para alacağız. 

- Ha şunu :la söyliyeyim, S:k
los'un muhasarası Ahmet paşaya 
veri:nri§ ·ken vezir Mehmet ve 
Hüsr~v p~alar, St:mendr~ beyi 
Tckezade Hacı Mehmet, Mora va· 
lisi Turhan, lzovh"ık beyi Hay· 
rettin hep orduya geldiler Post 
kapmak :çin .. 

- Peki Usta, hepsini anladım. 
Bunları bana anlatma biz para 
kazanacak mıyız?. 

E ~ttc kaz:ımı.cağız. Fakat 
sen, ezan sesini duymalısın .. 

- Duyacağım. 

iki arkadaş kucaklaşarak ayrı~· 
dılar .. Biri Macaristanın Sik!os 
tehrine doğru yol aldı. Diğeri, ge· 
ceden, gizlenecek bir yer aramağa 
bqladı. . . "' 

İki m~lıul adam, karanlık ge· 

Bu ıes ağızdan ağıza dolafırken 
bir gece evvel kulenin üzerinde a· 
tef görenler: 

-Aman, onlara ciokunmıyalım. 
Uğursuzluk, felak~t bizi l akl\lar .. 
diye kar~ıhk verdiler. 

Son teklif daha muvafık bulun· 
du. Türk esirleri, muhafızlar~ı

baıka yerlere nakledildi 

"' "' "' 

.., 

Uzaktan top sesleri aksetmeğe 
bat lamıf tı. Sikloı sokaklarında ba · 
ıını havaya dikmiı, bit fey duy
mağa çalışan biri dola§ıyordu. l!u 
adam, bir gece evve! tehire :?İren 
ve ezan ı;esini duymağa memur e· 
dilen yabancı idi. Fakat ıaatler 

V antrok gölünde SC1Ja1uıt 
. .. 

geçiyor, Lir seı duymuyordu. Hatta bir aralık, Hayri paıanm 
Bir aralık bir ses duyar gibi ol· damadı Galip pafa zırhlı sandal

du. Yanından geçen yabancımn lar yaparak buna yanatmak ~a
kollanndan yakaladı: relerini aramıısa da bu teşebbüsat 

- Bakınız, kulaklarınızı kabu- da akim kalmıftır. 
tınız. Bir ezan sesi, dedi Jandarmada 

Hiç bir ses yoktu. Fakat yab!u:• . . 
cı kulaklarını kabarttı: ademı merkezıyet 

- Evet, bir ezan sesi.. diye kar· Artık Makedonya ihtilali müz· 
tılık verdi. min hale gelmif olduğundan Avru· 

Kalabalık çoğaldı. Her ağızdan: pa b\.i. ha6talrğın ya bir ameliyatla 
- Ezan okunuyor, mahvolduk.. neticelemnesini veyahut mahalli 

sözleri dolatmağa başladı . ahalinin intibaha gelerek bir ihti· 
lf.. "' "' lalle laviçre gibi bir konfedarasyon 

Şehir önlerine yaklaıan Türk 
ordusu, en büyük toplariyle yüzer, 
küçük toplarla iki,er yüz tane at· 
mıftr. Kasaba hala kar~' dunlyor· 
du. Harp sekiz gün daha sürdü 

393 sene evvel bugün 1543 yı· 
lı 6 Temmuz günü kasaba hı..Ikı 
çil yavrusu gib: etrafa kr,şuşmağa 
başladı. Türk askerleri kasabaya 
girmişti. 

halini almasını beklemekte idiyse 
de siyasi entrikalar devam ettiğin
den janıdarma teşkilatı nüfuz mın· 
takalarına ayrılması karar altına 

alındı. Zaten biçare Deoreis o es· 
na vefat etmiş ve gayet muktedir 
ve namuslu olan ve lstanbulun 
iıgalind-? htilaf hükumetleri müş
terek jandarma kumandanı bulu
nan Kont Erprim de ltalyaya av · 
det eylemiıti. 

Yerine tayin edilmiş olan Ae Ro. 
bilan paşa, asil ve tahsil görr;iş 
bir zat idiyse de hilkaten gevşek 
ve idarei maslahat taraftarı oldu· 

Kasaba teslim bayrağını çeker 
çekmez. paditahın önünde üstü 
batı toz !çinde bir kişi di.t çöküynr• 
du. Bu adam, karanlık hi:; gecede 
arkadaş:vle koşan ve şe~ir dışında ===========--=-=-==-=-=-======== 

gece esnasında bir burç tf'pesinden 
ıakfonan admdı . Hüsrev paşa kah-

1ezan okur.duğu işitildi .. 
yası Süh-:yH adını taş1yordu Pa· 
di~aha: Süheyli, kasabayı tek başmo 

K b 1. ld M 'd heyecana düşürerek gcrülrnerr iş - asa a tes ım o u ÜJ e .. 
dedi. bir muvaffakiyet elde etmek iste· 

Süleyman, gü!ümsiyerek etra· mişti. Hevecan uyandırmakt~ rou· 
fmde.kilere: vaffak oldu. Fakat bunun mükt.• 

- Dör: bin akçe .. dedi falını değil, bvlunduğu tepeden 
Süheyı: biraz sonra dört bin ak• kas?.banm teslim o!du~unu ilk <le· 

çeyi koynuna indiriyordu fe görerek müjde alab\ldi D~ rl 

Bazı tarihler bu vakayı fÖyle 
kaydediyorlat': "Türkleriıı vusu· 
lünden mukaddem sükunetli bir 

bin altından arkad;:.tma a.yırd.ğı 

para da kendisine kalmıştı. Çün· 
kil ,ehrin zaptında arkadatı yara· 
lanmıı, ölmüştü. -

ğundan Sclanik jandarma tetki. 
latımn Rus zabitanına. Serez'in 
Fransız zabitlerİ..1ft Dramanın ln
gilizlereJ Manastırın İtalyanlara ve 
Kosvanın da Avusturya zabitleri 
idaresine verilmesi takarrür eu: . 
ğinden nrtık Makedonya tama . 
miyle nüfuz mıntakalarma ayrd . 
mış bulur.uyor:lu. 

Seliinik jandarma mektebine 
de en ziyade trıffaiz zabitanı geti· 
rildi. Bu hal, Me§nıtiyetin ilanına 
kndar devam etti. Fakat bu zabi
tan Dcorcis Pa~anm venni1 oldu· 
ğu intizamı bozmadılar Hatta 
Drama' da İngiliz Miralayını ihata 
etmiş olan otuz kişiden mürekkep 
bir çete .Mehmet onbaş1 namiyle 
maruf bir jandarmanın bir pusu 
tutarak otuz komitenin ekserisini 
öldürerek Miralayı kurtarması 
ve aldığı dört yaranın teilavisi için 
bizzat İngiliz zabitleri hasta bakı
cılık etmesi ve bu kahramanın bir
den bire mülazımlığa terfi ettiği 
nazarı itibara alınırsa o zamanki 

ittihat ve Terakki~ 
Bu esm:.da İttihat ve Teraklı' ! 

Cemıyet: , nüfuz ve faliyetini artff c.~ 
dığı gibi, bir yandan Bulgar kO') 

mitelrinden Santralistlcre le§rİ~ d 
rnesailiyle çalışıyor ve diğer taraf h 
tan da i ~tanbula ve AnadolcY' ~ 
kol atıyordu. h 

ittihat ve Terakkinin tarihce~ 
ve riiesa ve eşhasın,n tercümeihe.1 
le .. i defaıı:uca yazılmış olduğundl\f g 

burada tf:~rarmdan sarf. ~azar qftt 

lunmuştur. 

Meşrutiyet 
Sene 324. 
İstanbul, Makedonyadaki Ct t~ 

miyetin harekatından fevkaladt e 
ürkerek burada hafiye teşkilatt;ıı 

yapmak üzere ge•e'b. askeri ve ıttla 
rekse mülki memarlardan birço 
guruplar göndermiştir ki bunları hll 
ne suretle itlaf edildikleri ve} &e 
kaçr:ıldJ\:arı ltt:hat ve Ter:ıklı'llJ 
Cemiyetinin tarihçesinde yazılı ~r 
dı~ 

1 

işte bu esnada o gibi icrnat tt' 
vali ederken federalist çetelerl~ 
görü§üldüğü g;bi, Verhovist çete 
}erle de müzakere ediliyordu Ni' 
hayet malum olan Niyazi be in ıc 
raati ve arkasınaan nver beyı 
( pa§anın) faaliyetleri meyda:ı' 

gelerek ihtilal artık tahakkuk et 
mit, mabeyin her ne kadar bir t' 
kım paşaları lstanbula calbetrrıif 
se de bundan da bir semere hp.S 
olmadı. Galip beyin (bilShare erf. 
niyeti umumiye müdürü Galip P' 
§a) Kosvada topladığı Arnavutl' 
ra, meclisi meb'usanı talep ett!f 
mesi ve Manastırdaki vukuat ( Ş'!~ 
si po.~anın vurulması, Tatar Of 
man paşanın dağa kald,1,lml\f 
Hafız paşanın vurulması Niyıı{ 
ve Eyiip ~abri beylerin :cr:ıatı ~t 
saire) s~rez ve Dramadan ka11' 

t· 
nuesasi verilmeyip hürriyet ;ıa.11 c ~ 
lunmazsa ve!iahtı nltnr.at Rcş• 
Efendi ye biat ediJeceği yolund>'~ 
o zaman adliye müf etti,i bili\h:ı l 
ayan azasından Niğdeli Galip b' 
yin tanzim ettiği telgraf üzeril'I bi 
zaten mevcut olt.n ka11unuest'S ~l 
nin ahkamının ta~bikine tevest~ d 
olunaca~ı ifadesiyle g<::len telgt' 
her } erde hürr!yeti ilan ettird " 
Hatta Manastırda bu telg:;afın ,rd 'f! 
nıdundan evvel sırf cemiyetin !>' tıt 
rariyle hürriyet ilan olunmuştur· )ti 

(Devamı va1 b 

-A!·mwutlarla_ Bulga'(lar. 

t,I 
hj 
~ 
t, 



işi tetkik eden 
cevap veriyorlar: 

l="a!Zla şişmanlar, kilosu tam 
e ~lanıardan daha az yaşarlar 
~e kadar yaşıyacağınızı an!amak 

için tavsiye edilen us·~~ 
sıt l Bu sayfayı okuyanlar uzun boy. 

all, kıtA bacaklı ve yaşına göre bir 
• z ı !İşrnan iseler, uzun boylu, lü-
1 b tlıtııı:ndan fazla şişman ve uzun 
J( ataklı adamlardan daha C"Ok ya

tıf §a;a.taklarını öğrenerek ~evine-
u ~•derdir. Eğer bu mera!::a değer 
i~ d a.ııtarı okuyan zat kırk Leş yaşın· 
clf ~ a ol~p c!a !!.!zumundan 1 O kilo da. 
·Y' 'tt a. ağırsa, kendi y~şında ve fakat 

h 01'ınal ağırlıkta bir adamdan d:ı
et'~ az yaşayacnğmı öğrenmekle 
ı~ iki de canı sıkılır . 

• e.t g peki ama, ne kadar y~şayaca!i· 
u~i1z? Önlinü.zde semereli bir su· 

tı' e ~alışabileceğiniz daha kaç yı'ı 
öıı V<l!'? Görmekte olduğunuz iş 
llıllll'iinüzden seneleri azaltıyor 
~')o l . b k h . b" .. 

Öııt;.. .: e ıse 1a~ ka an~ı ır ışın1 ~ t lllıuze sene er atacağını nası 

dte~~İrı edebilirsil'Jiz Bunu tesbit 
atıılı el'ken her halde seneleri, kaza-

aea... ı· ı "h · gtj, gınız ıra arn tcrcı etmenız 

ço ctıtrn gelecektir. 

Bu 
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a çok yaşar· 
iki Anıerikalı doktor 

rıf'. liayatın uzunluğuna ve kısalığı
lpil., hayatı uzatan veyahut kısaltan 
k~ 1~heplere dair bu ve bumın gibi ıu· 
lı: lerin karşıMdan bilinecek olsay

ı, btı malumatı her sene milyon-

J'iiT•sek ta1ı,\il takbc1eri, mcktclıe git mcmiş adamlardan aaha u:ım yaşarlar. 

Viyananın meş. 

1ıur aktrisi güzel 
Dina Oras'nm pek 
çiroz olmasına rağ 
men şi.şman 1:adın .. 
Zardan çok daha 
uzun yaşıyacağı • 
nı doktorlar söyle
mektedir. 

te' 
,rlt 
te 
Ni' 

P' 
ti' 

:J 
OJ 
it• 
ei 
~t btı.. • 

''Ya ,_.ı.....-h - 7 • • t d ~k "-·-.uw• ?.nr~cnnuı atıınmış 
11 

t t·ey'08>:. ~15 1!i!o ağırlığmdak'i ima. Hu
. k ~~~Şeffaf Vilyam,, Uilrobile tanılan 

c •e-t.• f ~1ıa kadar zayıf partonerinden çok 
"~ hı.sa ömürliı olacaktır. 
or 11\.t 
J:ıl~ lira vermekte olan sigorta 
il'I biı· ~nyalarmın müteh:ıssısları 
şS 4tl 

1"~i. Bunların en büyük menfa-
.ı eı-ı .. t ·ı · · ··mk·· 1 • 11 11 ~ ' rnu~ _erı erırnn mu un o . 

ti ~~ kadar fazla yaşamalarıdır. 
:d "~~ 1~0rta kumpanyaları insanları 
,1' '~h lırıden ev\'el öldürmekte olar. 
1'/ ~· epleri uzun uzadıya tetkik et· 

ış b l r· 11~l'.k u unmaktadır. Y e.pılan ista· 
of bllbJ:e:-~ Amerikalı doktor Louis 

e.ı~ rı ıle doktor Alfred Lotka elf' 
b

1
• "ak ''Hayalın uz\!Jlluğu,, adb 
I' k• 

~l'f ıt~~ yazmışlardır. Dört yÜ'.! 

t\ a buyüklüğünıde olan bu kitap 

~:k ~ha.f ~şyler de okuyoruz. 
~da sela çıvı kadar sağlam bir l'" ttı olsnnız bile sigorta kumpan

hıı ~~tala.rınızın şiddetli ölümlerle 
•i~i ~nyadan göçtüklerini anlana 
dihtıaiıgo~a -~hnez. Amcanız katle 

-ıaı,. ~: büyük babanız gemi azıya 
ltıı k ır at tarafından: öldürülmüş, 
fut &.rdeş:niz ynnarak ölmüş oldu. 

&.nla 1 hlUra şı ırsa kumpanya sigorta 
bö~ıect\at~ızı reddeder. Ailede 
l>eit eeelı kaza ile ölenlerin listesi 

u2'ııı. . . 
•iı b· ıse sızın sallapat.ı ve zevk 

il' adanı olabile~iniz iht~al 

]erini dütünürler. 
Diğer taraftan intiharlar Ö,Yle 

zannedildiği gibi pek fazla değil
dir. Kendi elile canına kıyanlar 
pek azdır. Fakat gayri sıhhi §erait
le yaşamak, çalı~mak yemek ıure
tile kendilerini bile bile ölüme sü
rülcleyenler pek çoktur. 

Ne kadar yaıayacağmızı anlla
manın bir yolu: Ana ve babanızın 
ya§ı dede ve ninelerinizin dört ta· 
nesiniJj yaılarile cemediniz ve ye· 
kCınu altıya taksim ediniz. Eğer çı
kan rakam kadar yaşamazsanız ta. 
li aizi aldatmış olur. Tabii bu he
saplara kaza ve bela ölümleri da
hil değildir. 

Gençya§ta ölenlerin ekserisi şiş
man ki§ilerdir. Doktorların yaptık. 
ları istatistikler hep bumı gösteri. 
yor. 45 yaşında iken normalden l O 
kilo daha ağır olan kadın yahut er. 
kek normal ağırlıktaki adamlaı 

kadar yafamak imkanlarını kaçır
mışlardır. Kazanılan her kilo 
ömürden kaybedilen bir senedir. 
Kadınlar ise doğumlarında tabia
tın kendilerine vermiş olduğu bazı 

maddi haı::salar dolayısile erkekler. 
den çok daha uzun yaşıyorlar. 

Fazla şişmanlık bilhassa orta 
yaşlarda çok tehlikelidir. Çünkü 
vücut yava§ yava§ yıpranmakta 

fazla yük ise, mezara doğru olan 
adımları hızlandırmaktadır. Genç 
ye.flılar için de biraz §İşman olmak 
ta hiç.bir zarar yoktur. Bu §itman
lrk mikrop atılamalarına bilhassa 
çok zayıflara hücum etmekte pek 
atik: davranan verem mikroplarına 
kar§ı bir ihtiyat kuvveti vazifesini 
görmektedir. Orta yaştan sonra ise 
zayıflık ~k yaşamak için bir va . 
sıtadır. Netekim orta yaştaki ölüm. 
lerin başlıca sebeplerinden biri şe
ker hastalığıdır. Bu da fazla ye· 
mek yiyen insanılara saldıran bir 
hastalıktır. 

Yaşlı tişmanlarm hemen hepsi 
Ancin Pektoris denilen kalp rahat
sızlığına çok müsteittirler. Bu ha~
talrk bilhassa pek §işman olanlara 
sataşır. Kalp, şiryan, damar ve 
kan cereyanı hastalıklarının birço· 
ğu daima şişman adamlar da gö. 
rülmektedir. Şişman adamlif,ı- me
zarlarını çatal, bıçak ve kaşıklarile 
kazarlar. 

Böbrek hastalıkları, inme, apan. 
dist, enfloeıııza, ciğer hastalıkları, 
tifo humması ve zatürreenin ha'Zı 
şekilleri şişanın ac!aır..ları çok ça
buk öldürür. 

ZaY.ıf adamların dayanamadık-

Ay11§tayn gibi ri. 
yaziyecilcr 64 ya· 
§tna 1.adar ya!}ar • 
kır çünkü bunla 
rm işi sulh ve sü: 
kUn i§iclir. 

yegane 
hastalıklar ne· 
fes cihazı ve 
bilh~\Ssa ve· 
rem hastahk· 
larıdır. 

Boy bakı · 
mından genç • 
ler arasmJa 
vücudu zayıf, 

boyları uzun olanlar da ölüm nis· 

beti daha çoktur. 

Yaşlılar da ise kısa boyluların 
ölüm nisbeti yi!ksektir. Bur.Jun se

bebi henüz kati bir surette bilinmi

yorsa da amudü fıkarinin nisbi u . 

zunluğu ve vücudun merkezi sinir 

sisteminin bir alakası olduğu tıamJ. 

~akta dır. 

Uzun yap.manın en ıyı çaresi 

sıhhi bir iş bulmaktır. Sakin bir ha. 

yat sürenler çok daha uzun yaşa

ma'l<tadırlar. Filosoflar, yazıcılar. 

riya'ziyeciler ve hayatlarını sulh ve 

sükUn içinde tetkiklerle geçirenler 

vasati 64 yaşıIXl kadar yaşarlar 

Tabii bunun müstesnaları da 

vardır: Mesela Yunan filosofu Ef 

Iatun 80 y~ma kadar yaşamış. 

Fransız riyaziyecisi Galois 20 ya 

şında ölmyştur. 

Şair, muzikışinaslar daha heye

canlı bir hayat sürdüklerinden, şa 

irlerin vasati ömrü 64 muzikışinas

ların 62 dir. 

Yüksek yaşama islandartlarını 

öğrcnc;ı ve mektepten çıkar çık· 

maz iş bulan 3.li tahsil talebeleri 

bir memlekette tabi! ömrün uzuı>

luğu 62 yahut 65 ise bunlar 67 ya. 

şma kadar yaşamaktadırlar. Mu

alfünlerin de vasati ömyr1eri 67, 

doktorlann, 68, ordu zabitlerinin 

69 olarak tC!.bit edilmektedir. Has. 

ta bakıcılar boyuna hastalarla te· 

mas etmelerine rağmen uzun yaşa· 

maktadırlar. Bu da belki bekar kal. 
malarından ileri gelmektedir. 

Bütün insanlar ergeç ölüme 

mahkumdurlar. Ancak dünyaya 

gelmekten maksat mümkün oldu· 

ğu kadar uzun ve sağlam bir hayat 

sürmektir. 

Doktorluk da uzun ya~ .. 

mamn esbap ve amillerini bize 

açıktan açığa ve bir bir anlatmış 

bulunmaktadır. 

Önümüzdeki yüz yıl içinde in .. 

sanların fen sayesinde vasati ömür 

lcrini 90 ila 1 C ... e çıkaracak~ 

ları ümit edilmektedir. (A. E >: 

R!'!l'fmfni gnrdilğilnüz 14; yaşındaki q, 

dunr,u Jon llovin ıı:::ım boylu bodur bet' 
ca7~1ılarm en iyi bir flümwıesidir,. 
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Parisli sa n •• z 
oyna oy n 

dairesinde beklerken lnglllz damat evlenme 
dairede, nikah 

o, başka hir 
şahldlle evlendi 

Par.isten yazılıyor: f p--tiİİiİi 
Burada sarı§ın bir güzelin iki in. 

daha öruceden yaptırdıktan sonra 
sevgilisini kız kaçırır gibi alıp gö
türdüğü anlaşılmıştır. gilize oyn.adıjı oyun bir hayli ded1 

koduya sehep olmuştur. Bu güze! 
kız erkeklerden birisile evlenmek 
için eyinde_n çıkmış fakat niltahını 
asıl niıanhsile değil, merasimde 
ıahitlik yapacak olan delikanlı ile 
kıydınnı§tır. 
· Nikah merasimi Paris dış mahal 
lelerinin birindeki Belediye daire
sine damladı; tam bir saat bekle. 
bise1'!rini giyerek Belediye daire· 
sinde damladı; tam bir saat bekle
di, fakat, ne gelin, ne de şahit gö. 
ründü. 

Nikah memuru artık daha fazla 
bekleyemiyeceğini söylemek üzere 

Gelinin gazetecilere söylediğine 
bakılırsa, ailesinin kendisi için ter. 
tip etmiş oldukları merasimde bu· 
lunmak r.ıiyetile sabhleyin evinden 
çıkmış, fakat eski sevgilisinin ümit 
sizliğini ve duyduğu ıztırabı gÖ· 
rünce dayanam[yarak onunla kaç
mağa muvafakat etrni§tir. 

Kız yirmi iki yşında olduğu için 
bu birleşmeye karşı kanıuni hiçbir 
engel yoktur. Ailesi de nikahla ne· 
ticelenen bu kötü oyuna karşı ses 
çıkarmamağı tercih etmektedir. 
Düğün sabahı en iyi arkada§ı tara· 
f ından elinden karısı alına~ öteki 

iken, salona bir haberci girerek adam ise duyduğu acı ve hüsranı 
beklemekte olan ni§anlıya bir mek gizleyemediğinden Parisi hemen 
tup verdi. terketmiş ve nereye gitmekte oldu. 

-Adamcağız mektubu okur oku. .. ğunu kimseye söylememi~tir. 
maz yıldırnnla vurulmuta döndü. rek bu ikinci adamla evlenmiş ol- Bu zat Londranın zengin sarraf. 
Çünkü ni§tmlısmdan gelmekte olan duğunu duyunıca şaşkınlıktan büt· larmdan Mister Jimmi Lonsdur. 
bu mektup, onun dii:§üncesinden bütün dona kalmışlardır. En iyi arkadaşı iıe Paris banka
caymıı olduğunu ve başka birisile Şahidin dini ve medeni nikahlar larında birinin ikinci direktörlerin. 
evlendiğini bildiriyordu. Yalnız için laznn gelen bütün tedbirleri dendir. 

bu başka birisinin o ~ nikahta y • ı 
~bitlik ~apacak adam olduğunu arım mı yon 
ızah e'tmıyordu. 

·altın 
'.Anlaşıldığına göre bu açıkta hı- üst üste iki kasa içinde muhafaza 

rakıle.n adamla henüz niıanlan- a 1t1 n d a i k en 
makbile düşüntülmediği bir sırada, 
sarı§m güzel öteki lngilize gönül 
kaptmnı§ ve aralarında birçok da 
maceralar geçtikten sonra birbirin 
den ayrılmışlardır. 

lkinci erkekle tanışıp nitalilan. 
dıktan soma, nikah merasimi ·yü
zünden birinci sevgilisi ile yeniden 
!karşılaşmaaı, sönmÜ§ gibi görünen 
eski yangını tekrar alevlendinnit
tir. 
Düğün için tes'bit eClilen günün 

sabahında gelin annesi ve diğer 
aile efradile birlikte evlerinin Ö· 

nünde bekliyen otomobile binmek 
ıüzere iken şahit olacak adam !baş
ka bir otomobille gelmiş ve geline 
kendi.aile lbir iki dakika hususi lbiı· 
surette görüımesini rica etmiştir. 

~ 

Gelin onun otomobiline girmiş, 
bir iki dakikalık ıgörii§meden aon-
ra ailesi onların ibaş döndürücü bir 
hızla uzaklaştıklarını görünce ta· 
!& kalmqlardır. 

Ô.ğleye doğru bu aile, kızlannm 
,•bafka bir Belediye dairesine gide-

Saçların köklerinı kuvvetlendirir. 
DökUJmesine m§ni olur. Kepekleri i· 
zale eder. Neşvünümasını kolaylaştı· 
rarak hayat kabiliyetini arttırır. Lf· 
tif rayıhalı bir saç eksfrldir. 

1NOtLtz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

Nasıl sır 
Londradan yazılıyor: 
Bizim paramızla 625,000 lira 

kıymetindeki altın paranın kilitli 
bir kasadan, arkasında hiç bir iz 
bıra:kmryarak sanki buharlaşmı§ 
gibi yok ola:bileceğini hayaliniz-
den geçirebilir misiniz? ı 

lıte bundan bir kaç hafta ev· 
vel İngiliz demiryolu trenlerin
den birinıde böyle bir vak'a olmuş 
V!! Skotland Yardın en meşhur 
taharri müfettişi Jeymis Sviney 
hırsızlığı meydana çıkarmağa me· 
mur edilmişti. 

Taşra bankalarından bir kaç 
tanesine gidecek olan bu para mu
tat olan bütün ihtiyat ve muhafa
za tedbirlerile taşınmıştı. Naki~ 
sabahi altın para bir de· 
mir sandık içine kapanmış ve 
bu sandık da ekspres kumpanya -
sının temin etmiş olduğu bir çelik 
kasanın içine konarak kilitlenmiş
ti. 

Kasarıım başına bekçi ve mu . 
hafızlar dikilmişti, fakat bunların 
elinde kasa ve sandığın anahtar . 
ları yoktu. Yegane vazifeleri ser· 
veti taşımakta olan vagonu muha
faza etmekti. 

Tren Plymoth istasyonuna va· 
rır varmaz çelik kasa açılmış ve 
içindeki demir sandık da mahalli 
bankalnrdan birine taşınmıştı. 

Bankanın memuru, ekspres 
kumpanıynsı 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, fakat 

hiç kimse bu esrarengiz hırsızlığa 
dair bir şey söyliyememi§tir. 

Bu adeta sihirbazlığa benzi. 
' yordu. Tahkikata memur cdile::ı 

polis hafiyesi bunun çok zeki bir 
hırsızın işi olduğunu anladı. Cok 
sıkı arayıp soruşturmalardan son 
ra, bir adamın Pdymoth'la Londraj 

olmuş? 
arasında bir kaç gün ardarda gidip 
gelmiş olduğunu meydana çıkar · 
dı. Bu yolculuklar niçindi? 

Bereket versin ki muhafızlar -
dan birisi bu adamı hatırladı. 
Muhafız Londradaki Skotland 
Yarda götürüldü. Orıüne bütün 
hırsrzlar ve aabıkalılarm resimleri 
kondu. Bu resimlerden birisini i · 
şaret etti: 

- işte görm~ olduğum ada
mın benzeri! 

Fotoğraf İngiltere adalarının 
en cesur hırsızı. olan Çark Saçe . 
nin resmiydi. 

Saçenin hemen tevkif edilmesi 
için bütün taharri memurlarına e
mir verildi. 

Bu esnada ise, vagonda nöbet. 
çilik yapmış olan iki muhafız ge · 
celi gündüzlü göz hapsine alındı 
ve at yarışlannm müşterek bahisli 
kumarına bir çok paralar yatır · 
dıkları tesbit edildi. 

Bunlar da derhal tevkif edi
lerek hırsızlık suçile ittiham olun· 
dular ve ayrı ayrı hücrelere kapa· 
tıldılar. 

Polis hafiyesi Sviney bu iki 
muhafızın, zeki hırsız tarafındatı 

fena halde aldatılmış olduklarını 

tesbit etti. Bunun üzerine Saç.enin 
memleketten kaçmış olduğunu on 
Iara bildirerek, çok ağır bir ceza· 
ya çarpılmak üzere bulundukları · 
nı kenıdilerine anlattı. 

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

Muhafızın anı1attrklarma göre: 
Saçe demiryolunun Londra idare· 
hanesine adamlarından birini yer
leştirmişti; bu adamın vazife9i 
çelik kasadaki kilidin mumla ka
lıbırıı almaktı. 

Bundan ıonra Saçe kendisini 
Londradan sonraki ilk istasyonda 
vagona sokmalan için iki muhafı. 
zı kanıdırdı. Banka hırsızı, içi 
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Mesire yerlerinin bir rakibi: 

FUT~ o lL 
ihtiyar kadınlar bile saz dinleme~ 
tense Otakçılar çayırında futi' 
seyret:meği tercih ediyorıarmı! 

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

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

Caz denilen şey bir davul, bir ke
man ve bir akordiyondan ibaret. Çift· 
lerin de yalnız ikisi kadın ve erkek. 
Öbür çütler hep erkek. Anlaşılan 
dansa meraklı kızların adedi bu civar
da biraz az. Dans yeri olarak ayrılan 
çayırın etrafına çepçe\Te iskemleler 
dizilmiş kadın erkek, genç ihtiyar, ço· 1 

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 hava alabilirsiniz. 

Kahveciye işlerin 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 yuzun-

den. Halk hatta ihtiyar çarşaflı kadın 
lar bile mesire yerlerine gitmektense 
futbol maçlarına gitmeği tercih edi -
yarlar. Bir pazar günü Edirnekapısın
daki Çukurbostan stadına, yahut Otak 
çılar çayırına giderseniz görürsünüz. 
Erkekten ziyade kadın oturmuş, bir 
sürü delikanlının yuvarlak bir meşin 
top nrknsmdan koşmasını bUyUk bir 

dikkatle seyrediyorlar. 

Osman Cemal bu sırada bo§ 

çayırı göstererek anlattı: 

- Şimdi bu bom boş görd 
yerde evvelce ~ayılı mesire yerle; 
den biriydı. Bu yeri gayet yükst 
güzel ağaçlar kaplamış bulunuy 
llfı.nı hürriyet zamanlarında ve B 
harbinden önce cuma gUnleri bı;. 

adım atılacak yer bulunamazdı. 

tarafta Kel Hasan tuluat yapar, 
taraftan da orta oyunu oynanırdı· 
bazlar, hokkabazlar da bu hesıı 

ayrı. 

Harpten sonra bir çok yerler 
buraları da harap oldu. Ağaçlar 
temadiyen kesilip yakıldı. Ve o t 
lim yerler gördüğün gibi sadece 
çayır halinde kaldı. 

Başka bir bahçe sahibi de E) 
ki tuğla fabrikalarından şikaye! 
ti: 

- Bahçemde gördüğünüz bu 
lar bliyüyet:ekleri yerde günden 
uf alıyorlar. Her sene bir çok d• 
kuruyor. Bu ğidişle yakın zamaııd 
ğaçlarımın hepsi kuruyacak. 

Uzun müddet bunun sebebini 
yamamıştım. Sonra biri söyledi· 
fabrikaların dumanl~rı imiş. Ha' 
raz lodos oldu mu bu dumanlar 
bün üstünden ta buralara kadat 
tarafı kaplıyor. Ağaçları zehirli}• 

Artık güneş yavaş yavaş ufk3 
laşmağa başlamıştı. Ağaçların ' 
da bütün günü neşeyle geçirenlef 
vaş yavaş boşalan sepetlerini top$ 
yıp şehre dönmek için hazırlan!) 
lar. Bir saat kadar sonra Edirne 
dan .Mısırtarlasına, Ramisc ve '!O 
pıya doğru uzanan yollar dönmeJ..f 
lan halkla doldu. 

Ve kalenin dar kapısı tünelill 
hut Kadıköy iskelesinin kalabalı~ 
vaktl halını a1aı. 

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 yUrU
dükten 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 mürekkep bir ince saz heyeti, 
ve hanende olarak ta bir kadın icrayi 
ahenk ediyorlar. 

Vakıa saz heyetinden ara sıra fnl· 
solu sesler çıkıyor. Ve şarkı söyliyen 
kadının şivesi de biraz ermeni şivesi· 
ne kaçıyor. Fakat bunun hiç bir zara· 
rı yoktur. Bahçeyi dolduran ve bir ta· 
raftan saz çalarken, öbür taraftan ye 
mek yiyen, konuşan, muhabbet eden 
fazla yaramazlık yapan çocuğunu a· 
zarlıyan dinleyiciler bundan hiç şikfı· 
yetçi değil. 

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

" kılan bir kadını solumuzda bırakarak 
Otakçılar çayırına doğru ilerledik. 

kurşun çubuklarla dolu iki büyük 
halı getirmişti. 

Saçe mum kalıptan yaptırın'~ 

olduğu anahtarla kasayı açtı. Son· 
ra da elindeki maymuncuklarla 

demir sandığı a~arak altınları al
dı ve bunların yerine kurtun çu · 
bukları koydu. Altın torbalar dh 

ikinci istasyona varmadan vagon · 
dan dışarıya atıldı ve burada bek. 
liyen adamlar taraf mdan alın 
dı. 

Bu itiraftan sonra İngiliz poli
si me~hur banka hırsızı ile dört 
suç ortağını kırk sekiz ıaat zar 
fında tevkif etmittir. 

Yapılan muhakemede Saçe il~ 
ortakları dokuzar ıene ağır hapıt", 
iki muhafız da üçer seneye mah· 
kum oldular. Altınların büyük bir 
kısmı ele geçirildi. 

-Beşizleri 
doğuran kadı 
Bu seferde bir rek 

yapacak mı? 
Meşhur beşizlerin anası olan P 

dalı Madam Diannenin bu sefer C 
racağı çocukların sayısı üzerine b 
Amerikada çok ağır bahislere gt: 
mekte<lir. Kadın gebedir ve yakJtl~ 
doğuracaktır. 

Beşizleri elinden almış olduld' 
çin Madam Dionne doğurmak ıçif 
tık devlet hastanelerinden hiçti 
gitmiyeceğini ve evine bir ebe çB! 

rak orada doğurmağa karar verıJl 
duğunu söylemektedir. 

Bu sefer de en azı üçüz doğur' 
tahmin edilmektedir. 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailelerin ve bill1 
gençlerin lezzet ve kokusullı1 

,·e se,·e kullandığı yegane elit 
cunudur. Dişleri beyazlatır. ( 
roplan izale eder. Türk 111ıı1 

Her yerde bttlunur. 
Fiatı 15 kuruştur. 
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NıoeN BAZİ SİNEMA ARTİSTLERİ 
HAFTADA 

100.000 FfAIK KAZAllYOI 

'1eşbur bir sinenıacı : 

ıı 

Bugün HoJlvud'da 
)alnız klas·k güzellik 

kifayet etmiyor. 

Cliyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 
•!nema stüdyolarında klfısık güzellik 
ıtinde 8 tiolar ve zeka 100 dolar kıy"' 
ll:ıettedir. GUzel yüzler ise, zekadan \'C 

tençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

nin taravetini vikaye edebilirler. Vi· :::::::::::::aaımmmıwu 

1 
Lise ikmal ve olgunluk imtihanlarına 

girecek talebeler için 
yana üniversiesi profesörü doktor U 
Stesj tarafından keşif ve genç hay- H 
vanlardan istihsal edilen cildi besleyl· ~ 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim· U 
di pembe rengindeki Tokalon kremin· 5i 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel ii 
kullandıkta, siz uyurken cildinizi !i 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar H 
ve çizgiler silinir. Bu s:ıyede her kadın ii 
birkaç hafta zarfmda 10-15 :yaş genç i! 
leşmeğe muvaffak olabilir. Gündilzle:r' ii 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· U 
lon kremi kullandıkta bütUn siyah 5i 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa ii 
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. ~~ 

·ı 1. 
il 
Yardımcı kitaplar 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kU\
~etıi projektörleri altında çalışırken 
O?ılarm yüzlerini çabuk soldurarak 
llertleştiren ve buruşturan bu projek
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
dtbeıtmek ve güzelleştirmek için gn· 
ıeuık mUesseselerinde bütün servetlc
l'inl feda ediyorlardı. Fakat, bugUn ... 
lter yrtdız, kendi kendine tevessül ede
ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• .. 

1 
Edebiyat ve edebıyat tarihi özU Sadet tin Nüzhet Ergun 

Tabil bilgiler El kitabı Adem Nezihi 

Felsefe bakaloryası M. Namık 
Kimya bakaloryası M. Mazhar 

Riyaziye olgunluk hazırlama meseleleri M. Doğan 
Felsefe notlan • Cemil Sena 

Kimya meseleleri lzzet Kemal 
Tabit ilimler son smıflara 
Edebt sanatlara dair 
Kimya tecrUbelerl 
Fizik kanun ve dUsturlan 

Adem Nezihi 

Dr. Ali Nihat 
Avni Refik 
M. Şevki 

60 

60 

50 
60 

125 
200 
80 

150 
~ 

100 
30 

ı: 
:: .. 

D İ K K A T --• ::::::::::::mıaam: ı ı ı:n ı 11 a:a: ~~ 
SALACAK banyolarına git. iJ Satılık hAğlr konak D H 

Satış yerJ: lstanbul Ankara caddesi 
INKILAP KIT ABEVI 

mek için köprüden, Kabataştan f= !! ii 
1! N uruosmaniyede Şeref sokağın ·:: • :: 

Ye Beıiktaştan gidi!· dönüt· iİ da 40-42 numaralı kigir konakH H En hoş meyva usarelerlle hazır'"İ Drolog Operatör DOKTOR 
kabine ve banyo ücreti yalmz 1. if ehven şartlarla satılıktır. Boğaza!! ii ıanmıetır. Hazmi kolaylaştmr. ln-li Doktor Kemal Özsan 
mevki için 35 Kr.11. inci 30 Kr.

1 
:: ve Halice fevkalade manzara, yirmi!=!! kıbazı izale eder. Kanı temizliye-P. SUreyya Atam al 

(s . il •• .. Urolog - Operatör 
aır günler) müıterek biletleri oda ve bUyilk bahçe. lstiyenlerinH :.:. rek vücude tazelik ve canlılık bah•! ... 

g d Muayenehane: Beyoğlu • Parmaır.- Bevliye Mütehassısı 
vapur iskelesinden isteyiniz. • Nuruosmaniycde bakkal Hafız H :: şe er. ~ 
B hç ' Nuriye mUracaatlan. H S İNG~ KANZUK ECZANESİ 

1
, kapı tramvay durağı, Roma oteli Kraköy - Ekselsiyor mağaza 

'- a e r adü 16,30 dan iti- .mm nm:aa-m •• u.ırmrmm un cl I Beyoğlu -İstanbul Hyanmda 12
5
1 birinci kakt 3-Sd ı yanında. Her gün öğleden sonr 

oaren caz var ır. 1 er gu-n t 20 ye a ar ! . den 8 · e kadnr~ Trl: ~12.! 
l ································:········-·······rr .... :n· - · ...,..._ım:ıli!ll:lız:::::ıi::::::-::~s::r:B!!:!l'ZllCm:;::a!ll:::::ı:ms •• • •••••••• • ••••••••••••• • •• .. • • • • ••• •• •• • • • ••••• .. •• • 
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muıtuk. Ah mösyö! ... Şimdi ne 
görüyorum? ••• Kendisi için Tamp
le kadar hücum edilen bir fÖvalye 
karıımda duruyor. Evet) inninizi 
söylemeselerdi bile gözlerinizin i• 
çindeki bu tatlı, bu merhamet ve 
,efkat dolu balattan ıizi tanımak 
nıümkündü. sözlerini aöyledi. 

Pardayan Rusete baktı. O. genç
~:ı miı, değitmif, adeti güzelleı· 
mi!tİ. Sevinç ve kederle karıtık 
bir heyecan göğsünü tiddetle in· 
dirip kaldırıyordu Rusetle Paget 
rclitlerinden, tırnaklanndan arttır 
mıt oldukları ufak bir ıermayeyi 
hirlıaştirerek ıu lokantay, açtıkları 
zamandanberi her gece dükkan· 
!arını kapadıktan ıonra bir köteye 
çe.ıı"'ilir, Tabi Rond 9övalyeleri ef
aanasi gibi Pardayan hakkında 
tlu)'duklarını ve gördüklerini ıim
diki gibi birbirlerine anlatırlardı. 
İtte, hayaliyle bile kendilerinden 
aeçtikleri bu kahramanı böyle kar• 
ıılarmda görünce hayret ve ıe

•inçlerinden tatırıp kalmıtlardı. 

Pardayan onların sevinçlerin• 
den rığladıklannı görerek kalbi
nin ritrediğini hiuetti. Önünde 
duran kadehi boıalttı. O, hiç bir 
vaka kartı11nda ıaıırmak adetinde 
değilken bu iki kadının göstermit 
olduğu saf sevgi önünde tatırmıf, 
be yapacağını bilmiyordu. Hemen 
•ir eliyle Rusetin öbür eliyle Pa· 
telin elini tutarak dudaklarına gö· 
tüidü ve hürmetle öptü, Onların 

ise sevinçlerine ıon yoktu. Çünkii 
o devirde yalnız kralın ve prens• 
lerin eli öpülürdü 

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

ye dö Pardayan, ıizi ben de ele 
vermiyeceğim. Hem de ıizi haber 
verecek olan kimseyi 9u ellerimle 
parçalıyacağım. Çünkü1 Sen Bar 
telemi katlii.mı gününde ıizi tid
detle takip ediyorlardı. Bu sırada 
kaybedecek bir saniyeniz bile yok• 
ken İnosanlarm mezarlığı önünde 
annesinin mezarını arayan bir ço
cuk görmüıtünüz. Çünkü siz, o ço· 
cuğu teselli etmit, elinden tutarak 
anesinin mezarına kadar götür 
müttünüz. Çünkü o çocuk yüzü• 
nüze bakarak sizi kat'iyyen unu~ 
mıyacağına yemin etmişti Çünkü 
mösjÖ, o çocuk benim ve ismım 
Jak Kleman' dIT. 

Şövalye §U söylenen vakaları ha· 
tırlıyarak titredi ve: 

- Jak Kleman ! diye mırılda.ıı· 
dı, Aliı dö Lüksün oğlu! 

Papu ayağa kalkarak ıesi bO" 
ğuk, titrek bir hal alarak devam 
etti: 

- Evet, Alis dö Lüksün oğlu! 
Annesini teseW etmıf, kurtannağa 
çahımıttınız. Katerin dö Medrç.i· 
nin ı1edimelerinden birinin güı.a· 
hını çıkartırken annemin bütJn 
hayatını öğrenmittim. Mademki 
ıiz Pardayansınız, mademki sis 
de o ifrit kadın yüzünden acı ve 
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nu isbat etmek için size ikiniı. için 
yimaı duka altını ve,.iyo"t·m. '\Ö:r

leriuı söyledi. 
Ruıet ile Paget hemen gözlerini 

açtdR.:. Bu duyulmamıt derec..-~e
ki yiıksek kalplilik '1nlar: l:ayrr•t.
bırakmıt ve ıararbnıf tı. 

Pardayan iki kiif ük küme a'lınr 
ileriye sürerek: 

- Haydi alını.t: fakat b~na !-rar· 
tılık Pardayanı nasıl tanıclığıl"ızt 

bana anlahnız. Yemekten ıoı~n 
güzel bir hikaye yirmi a.ltın değer 
sanırım. dedi. 

iki otelci kadın ;~irbirlerini dür
terek, bakıtlariyle birbirlerine ne 
yapmak lazım geld:ğini sordular. 
Sonra altınları ala ·ak Jturdular. 
Onlara Pardayan ötede beride 
serserice dolaııp .:ara harcayan 
bir a>rens gibi görunmüıtü. 

Ruıet hemen: 

- Mademki istiyorsunuz anla
talım! dedi. 

- Evet, yalnız .~tiyor değil. hat· 
ti israr bile ediyonım. 

- Şüphesiz ki hikayeye Parda
yanın doğum günfü1den batlıyacak 
değiliz. 

- Zaten orasrn:n ehemmiyeti 
yok. 

- O :lalde monsf!nyör mutlaka 
otelimizin ismine ~ikkat etmişsi· 

nizdir. Pressuvar . •ö Fer ismi Şö· 
valye dö Pardayanın hatırasını ya• 
ptmak için verilmıJ bir addIT. 

Pardayan: 

- Ah ah! .•. Demek §U herif bir 
ıövalyeydi ha! ... d~di. 

- Evet, fakat ·es_aret ve yük
sek kalpliliği ele aıınITsa bir mar 
ki, dük, hata prem olmağa liyik
ti. Ö)le Jeiil mi Pııget? 

Paget: 
- Evet, öyle! dedi. 
Pardayan batım ellerinin içine 

alarak her iki ka..!mı süzüp i~m· 
den: 

- Paget, Ruset ! dedi, fakat fU 
iki kadının ne ismi, ne de yü2ü on· 
da bir tanıtıkhk uyandırdı. 

Ruıet tekrar söze başlıyarak: 
- Yaka, 1572 senesi ağusto.,u

nun 24 üncü geceıınde geçıniıti. 
dedi. 

Paget: 

- Yani mel'un Hügnoların i· 
dam olunduğu gece! diye ilave el• 

ti. 
Parda)an titredi Ve beti beuzi 

uçtu 
- O Zl\man bizim Katu isminde 

tanıdığımız bir kadın vardı 
Pardayanın bakııında bir tim· 

şek .;Aktı. 
Ruset hikayesine devam etti: 

- Katuyu biz, tıhk1 biı abla ızi• 
bi sever:lık. Katu da Pard.ıya:rıı, 
ken3ısine sez:lirmeden severdi. 
Biz Katunun uğrunda canım;zı ve

rirdik, o da Şövalye için seve seve 
ölürdü. isbatını da şimdi hiki} e

nin &fağı kısımlarında görecek!:\ 
niz. Çünkü o kadın Şövalyenin uğ· 



• r Mikinin Kangurusu 
Boksör 

KARYOLA meşheri 
Fabrikanın yeni binasında husınıt surette açtığı meşherin bir kere ger 
rülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz dün· Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 
yanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri memnun Kab ızllğı defeder 
edecek mükemmeliyettedir. Yemeklerden birer saat sonra almrr. 

H A L i L S E z E R sa HAZIMSIZLIQI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tatsız· 

Karyola ve madeni eşya fabrikası 1 1ık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
Sirkeci Salkımsöğüt Demirkapı catldesi No. 7 (Eski Ford kalı ambalajına dikkat. 

Garajı binası) . Telefon: 21632 •••••••" Deposu: Mazon ve Botton ecza de-
posu, Yenipostane arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. f 

482 l='AU 'STR 

ru~ja ölmüıtür. 
Pardayan boğuk bir ıeıle: 
- Öldü ha! dedi. 
- Evet! O, Tampl'de mahpus 

bulunan ve aklınıza, hayalinize 
bile getiremiyeceğiniz kadar kötü 
bir ölümle ölmeğe mahkfun olan 
Pardayanla babasını kurtarmak 
1 

uğrunda can verdi. Şövalyenin ha· 
bası uzun boylu, çıkık kemikli, 
korkunç yüzlü bir ihtiyardı. Bun• 
ları bir demir odaya koymuılardı. 
Odanın tavanı ağır ağır inerek bu 
iki zavallıyı yere bastırıp e2ecek
ti. 

Pardayan kendi kendine: 
- Pressuvar dö Fer! (1) dedi 

ve sapsarı kesilerek bütün saçları 
dimtlik oldu. 

- Fakat Katu, bunu nereden 
haber aldı? Bilemeyiz .. Yalnız §u
nu biliyoruz ki Pariste ııe kadar o· 
rospu varsa hemen hepsini top~a· 
dı. 

Pardayan gözlerini yumdu. De
rin bir nefes göğsünü §İ,irdi Bu· 
lunduğu hal gözünden bir gölge 
gibi silindi. Geçmiş günler hafıza
sında bütün şaşaasiylc canlandı. 

Rusetin anlattığı vaka olanca 
dehşetiyle gözünün önüne geldi. 
Artık etrafında ne otel ne F au!.• 
'tanın konağı, ne de Şarl Dangu· 
lem ile Ruset, Paget ve siyahlı .ie· 
likanh •ardı. 

Onun bütün hayalini şimdi Ka· 

• U). Demir mengene •• 

tu, kendisini en ağır bir ölümden 
kurtarırken can veren cesur Katu 
dolduruyordu. 

Bir delikanlı kadar genç ruhlu, · 
orta çağ serserileri gibi sağlam ve 
gözü pek olan babası, Şövalye dö 
Pardayan gözünün önünden geçti. 
O, şimdi Parisi cehennem gibi bir 
ateı içinde, kana boyanmış, k~p· 

kırmızı bir renkte görüyordu. Otei 
de MonmoransideM mi.:thiş ça~ 

pıımayı, Monmartr tepesi üzerin" 
de babasmın ölümünü düşünürken 
bütün bunlar gözünden silinerek 
baıka bir hayal belirdi. Bu, Lui7in 
hayaliydi ... Luiz, hayabr.ın son aa· 
niyelerinde gülümsiyerek kendis:• 
ne bakıyordu. Evet, Pardayan ha· 
yatının burada durduğunu, Luizle 
beraber her şeyin bittiğini şimdi 
daha iyi e.nlıyordu. 

O, bu hayalle birlikte ölmüş, 
yahut ruhsuz bir ceset, yalnız ha· 
reket eden bir makine halini al"' 
mıştı. Onun bu anda art k hayatla 
alakası kalmamıştı. Ölümü i~lt:• 
meğe ba~lamıştı. Gözlerini açtı. 

Göz bebekleri büyümü~. bakışı 

müthit bir hal almı~tı. 

Tekrar gülmeğe başladı. Bu gü• 
)üş Şarli titretti. Pardayan siyah 
elbiseli ve mahzun tavırlı yab..ın· 

cıya dönerek, kendisinin bile tanı• 
yamıyacağı derecede değişmiş bir 
sesle: 

- E mösyö, nasıl beş bin lirııyı 
kazanmak istemez misiniz? dedi • .. - - -

Yabancı batını kaldırdı. Şöval· 
yenin yanma yanaştı ve: 

- Hayır mösyö! ceval)mı ver 
Cli, çünkü sizi haber vereceğime 
C:Iilimi dişlerimle koparırım. Eğer 
böyle bir ihanet kalbimden geçer
se, göğsümü tırnaklarımla yırtar, 

o kalbi yerinden söker atarım. An· 
ladınız mı Mösyö dö Pardayan? 

Bu ismin böylece orta~a atıldığı• 
nı duyan Rusetle Paget hayretle 
bağırdılar. Paget kapıya koştu ve 
onu ~iddetle kapattı. Yerinden bir 
hamlede fırlamış olan Şarl tek:ar 
oturdu. Pardayan iki elini alnm· 
"dan geçirdi. Kafasını dolduran 
'hayalleri dağıtmak istiyordu. Her 
iki kadın titreşerek ve ellerini \:a· 
vuşturarak Şövalyeye b!C\ktılar ve: 

- Bu, o demek! dediler . 
Bütün hunlar bir iki saniye için· 

<Ie 'llup bitmişti. · ' 
Şövalye: 

- Siz kimsiniz mösyö? dedi. 
beni ner~den tanıyorsunuz? Ve be· 
ni tar.ıdzğınız halde, münadinin i
lan cttiğ1 büyük mültafatı neden 
,kazanmak istemiyorsunuz? 
· Yabancı: 

- Şu iki kadına bakınız Mös· 
ö dö Pardayan ! Bunların talebenin 
devam ettiği bir lokantanın sah·· 
hi oldukları ve beş bin lira onlar 
için büyijk bir servet teşkil edece
ği halde sizi ele vermektense ö iü· 
mü tercih edecekleri _yüz~rinden 
okunuyor. dedi • . 

Paget: 
- Çünkü fakirler ve kimsesiz

ler onu severler ... cevabını verdi. / 

Ruset: 

- Geceleri, kaTanlığa bürünett 
yolların boyunca, bir saatlik atk 
karşılığında bir dilim ekmek djle
nen aç sokak oroapulan için on•1n 
dilinden ~imdiye kadar bir tahkir 
kelimesi duyulmamııtır. diye ila• 
ve etti. 

Gene Paket: 

- O, .7avallı fakirleri hapse tıK
mak için sürük!eyip götüren asker 
kollarına kaç kere kıhç çekmitti• 
dedi. . -- --

Ruset: 

- Katu derdi ki, o ağlayanla· 
rın dostudur. Bir felaketi teess!!.ili 
etmek i~in daimcı gülümsemeğe 
hazır bulunur ve hazar. bir ekü fır-, 

latır. kuvvetlilere ~iddetle zayıf
lara tatlılıkla muamele eder. Bi• 
zi soyan, asan, ke:Sen derebeylerle· 
senyörlere karşı demirden bir pen· 
çesi var'11r. Bu demir pençe ayni 
zamanda geceleri yersiz yurtsuz, 
aç dolaşan zavalbl:ır için bir ana 
eli kadar okşayıcıdır. Evet Ka.• 
tu fokir hasta, sağlam, genç, ih·· 
tiyar orospuları başına toplad.ğı 

zaman hep bunlan anlatırdı O
nun yakalandığını duyunca hepi· 
miz birlik olarak Tample saldır

mış, büyük ve kuvvetlilerin elir.de 
kanlı yaş döken zayıflarm bu b:ri· 
cik koruyucusunu kurtarmağa kot· 


