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Danzig meselesi üzerinde 1 ---ye7zi-··ıef~ik~f;;~mı; .. 
Almanlar halkın reyini · ı 11 temmuzda başiıvor: 

s o r m ak " i s ti y o r l ar "Kör Kuyu., roman~euetlc okuduğunuz 

-

Geçen sene Sarda olduğu gibi Meziyet Çürüksulu 

bu takdirde . Danzigde de Alman İBiml~~~.c~~!!!:u~irroyan~~~~~-~~~dah• 
idaresi teessüs ede~ekmiş büY.ilJ<blrrAıvkletakipedeoekBinir. 

f:ransa ve lngil- · , 2 
terede endişe 

londra, 7 (A.A.) - Siyasi ma
~fi!, tu ~fıaatta bulunmaktadır: 

Danzig ayan reisi M. Gıei· 
ler'in "Alman milleti namına 
'°ı a<>ylemekte olduğu,, suretin- '.l.Oiliıı~!IP.I' 
.deki iddiası, M. Hitler'in ken-

~•ini ya.lnız Almanyanın değil, ~!!!$;~!! 
•nzig, Memel, Avusturya ve Çe

~oılovakya akalliyetleri de dahil 
0lduğu Alman dili ile konuşan bü
. tün nüfusun mümessili telakki el• 

llıelct~ olduğu manasına gelmekte
dir. lfte, dün öğleden sonra aktet· 
llıiı ve bilhassa Danzig meselesi· Avrupada yeni siyasi hadi.elere sebep olan Danzig ıerbest ıehrirr Jlı 

Huligllnun intikamı ! 
Murat Sertoğlu 

tarafmaan telif edilen bu büY.ilk tarilıt romandan bir parça:, 

- Devendeki yU.k nedir-.!. · 
• - Kumaş, Hind bezleri., 

Bağdad kapısının muhafızlan b1rioirieıinin suratıarma 
terinden biri söylendi: 
I ; - Ebu Ka.snn! Batır bakalım §U yilklere §İ§leri. 

Deveci sapsarı kesildi 
[ Ebu Kasım elindeki uzun şişi yilklerden birine batmlı • 

-Ayyy!!! 

Bu iki tefrikamız da 11 temmuzda 
başlıyor. 
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(Devamı 4 ilncüde) Jen bir görünÜf •.• 
·' 

lngilterenin Boğazlar konferansına verdıaı proje 

Boğazlar mukavelesinin 
Bilardo masasından 

geçen devlet hududu! 

müddeti 50 yıl olmalıdır 
Aynı proje boğazlardan geçecek harp 
gem· erinin tonajını da arttırmaktadır 

!ar ırontrö, 7 (Hususi) - Dün Boğaz-ı azami 45,000 ton olmak üzere mütcna"'f sile muhafazasını IBtemektedirıer. 
~· ~onferansına İngiliz projesi veril- _siben fazlalaştırılabilecektir. Yeni Boğazlar mukavelesinin de Tür 
~tır. Verdikleri projede Boğa.Zlar komis· kiyenin teklif ettiği 15 sene yerine 50 

l ~ llgiliz projesi, 26 maddelik Türk yonunun statistik ve istihbarat gaye· sene mUddet için olmasını istiyorlar 
~,_lifinin muaddel bir şekli denebilc· ltalyanların lftlrakl me 1 1· 

1\ ınah' tt d. Jt [ •• •• ıye e ır. ' a ya 
l'ro;en!n esas maddelerl ı İtalyanın mUzakerelere iştiraki ihti"' 
ln f1 mali son dakikada gecikmiş bulunu-

daıı ~ iz projesine göre Boğazlar • ve Bog""azlar 
l~ ... ~eçccek harp gemilerinin tonajı yor. 
a:UO olartı.k tesbit edilmiştir. Hep bir İtalyanın vaziyetine dair Fransız 
~ua .Raradcn.izdc toplanabilecek ge- j kofl' .f.e r~nsı :~dmuri.·ajansı Havasm verdiği telgraf 
bi} etin miktarı 30000 tona baliğ ola· J • .1 U ~ .. 
ifa ecektir. Ancak Karadeniz devletleri Dün son dakikaya kadar ltal. " Dün akşama kadar ltaıyanm Bo-
~alarını arttınrlarsa bu miktar yanın Boğazlar konf eransma ge ğazlar konferansına resmen iştirak -e .. 

~
-.;uonazn ooperDet aolymuncuasus leceği aanılmı§ken, birdenbirE. deceği zannedilmekte idi. Fakat, ttaı-
<. gelmiyeceği haberinin çıkması- yanın süktitu karşısında, belki de sa· 

na sebep nedir? Ve bu haber n~ dece bir mtişabit göndermekle iktifa 
~IS> hastallğından gibi bir esasa dayanıyor? edeceği dUşünUimektedir. Söylendiğine 

D U• • n o•• ı d u• • 1 
göre, İtalyanın zecri tedbirlerin kaldı· ( nf'rnmr 2 inrlflp) 

(Devamı 2 inciJ e) 

Zozo Dalma. 
lY azısı 4 üncüde) 

Avusturya kralllk BUyUk müsabakamız 
olursa 

Yugoslavya 
FRANSADAN ASKE
Rİ YARDIM iSTiYOR 

Bu sabahki posta ile gelen Ni• 
yuz Krorıikl gazetesinde V ern.ln 
Bartlet yazıyor: 

"Habsburgların yeniden tahta 
getirilmesi hususunda b~r teıebbüs 

vaki olursa Paristen gelmesi b~k
lener.. yardım hakk.nda Yugoslav No.27 

hükumeti Fransadan kat'i ve aa- =============== 
rih temiııat talebinde bulunmuı- nın Yugoslavyaya kartı harekete 
tur. geçmesi takdirinde Fransız asker-

. Krallığın iadesine mani olmak lerinin balyaya hücuma hazır ol

üzere eğer Yugoslav ordusu Avua• masına dair eıaılı teıı:ıinat İlte-
tury.ıya yürüY.ecek oluraa, 1talY.a· _mekt~ir.,... . - . 

Belç:ka ile Holanda arannda Baar 
- le - Duc köyü dünyanın en acaip 
yerlerinden biridir. Burada iki hü
kumet birden m2vcuttu• Hudut 
da, odaların, bilardo masalarının, 
damların üstünden geçmek ıureti
le kasabayı ikiye ayırır. 

Resimlerdeki ''B,, iıaretleri Belçikayı ve ''H,, harfleri Holanaayı gÖ• 
termekted ir. 

Beş liraya bavul 
dolusu elmas 

Satanlar zabıtanın takibile 
yakayı ele verdiler 

,.(Yazısı 2 nciJe)~ 
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12-13 temmuz gecesı 

Bir milqon harp 
maktu/ünün mezarında 

Umumi harpteki do•t ve dUfman mıuetıerlne men•up 

100,000 kişi sulh yemini edecek 
12-13 temmuz gecesi, harbin} 

fecayiil1i hatırlamak ve 1914 -

1918 muharebesindeki cinneti yad. 

etmek, şehitleri anmak üzere, F ran 

ıada Verdune her milletin mümes· 

silleri gidecektir. 

Buraya iki muharip taraf millet

lerinden heyetler gelecektir. Böy

lelikle, 100.000 inaan Verdwı'de 

toplanacaktır. 

Malum olduğu üzere, Verdun'ae 
bir milyoıv ölü gömülüdür. 

Diriler, ölüler müvacehesinde 
§Öyle yemin edeceklerdir: 

"Burada ve başka yerde yatanlar 
ölümün sükünü içine hayattakile
rin sükune erişmesi için ginnişler-
rin sükfuıa erişmesi için girmişler. 
yun olduğumuz sulhu muhafaza 
edeceğimize ve bunu istediğimize 
dair yemin ediyoruz.,, 

Beş liraya bavul 
dolusu elmas 

Satanlar zabıtanın takibile 
yakayı ele verdiler 

Şiglide, eweıce ~ olan Baba·ı 
yan paşa.ya. ait blnaaan eşya taamdığr 
nı gören Rıza, Hüsameddin ve Himmet 
isminde Uç kili hemen arabalarm ara· 
ıma sokularak ve telA§tan istlfade 
ederek bir bavulu alıp kaçmışlardır. 

Mesele mal sahipleri tarafmdan anla• 
3ılmca polise haber verl1:tıilş ve ta1ıld· 

kat başlamıştı. 
üç hll'81Zlll çaldıkları l>avut ıçtncıe I 

gUmUş yemek taknnları, elmas ve al· 

rindcn hepsini birden bavulile Şeref 
isminde bir adama. beş liraya satmır 
lardır. Polis yapbğı tahkikat netice
sinde hll'8IZlan yakalam11 ve bavulun 
satıldığı adamın adresini de atmışsa 
da kendisini yakalayam.amı§ ve niha• 
yet dün Ül!!kUdardaki evln1 aramı§br. 
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HABER - '.Alişam Poıtuı 

Dünkü yağmurda 

Csküdarı 
su bastı 

Bir eamiye yıldırım 
düştü 

Dün ve evvelki gün yağan şiddetli 

yağmurlar yüzünden lstanbulun baz1 
semtlerini su basmıştır. ı 

DUnkU yağmur şiddetini bilhassa 
Uskildarda göstermiş ve koca kazada 
akmayan bir tek ev kalmadığı gibi bir 
çok evleri ve bu arada Üsküdar adliye 
binasını su basnu~tır. Alt 'katta bulu
nan evrak güçlükle kurtarılmıştır. 

Tepelerden akan küçük seller Üskü"' 
dar çar§ısını basmış ve yüksekliği diz 
kapağını geçmiştir. Bu yüzden çar§J" 
daki nakliyat durmuş ve tramvaylar 
işliyememlgtir. Yağmurdan sonra yol· 
ları kapayan kumlar temizlenmiş ve 1 
arabalar bir saat sonra işliyeöılmietir. 
Yağmur esnasında Üsküdar Valdei l 

atik camii minaresine yıldırım isabet 
etmiş, fakat minarede bulunan siperi 
saika dolayıslle bir zarar yapma.mır 

tJr. Sadece civar evlerin elektrik sı· 
gortalan patlamlltır. 

Bulg•rletanda ~ajlmur 
Sofya 6 - Bulgarlstanm birçok yer" 

leri.De yağan giddetli yağmurlar neti· ı 
oesinde bazı köyler bUyUk zararlara 
uğramıflardır. Bu nıey.anda Harmanlı 
kazumm Si11Danlar köyündeki evlerin 
damları uçmut köydeki ağaçlar kökUn 
den yıktlmıftır. Omortag kazasının 
Kitino klSyUnde de toz, toprak ağaçlar 
blriblrlne kanfmı§ ve köy halkı bU
ytık bir paajfe dUşmtışttır. 

Meriç nehri gittikçe kabarmaktadır. 

Kavalada 

Grevciler 

Boğazlar 
(Baı taralı 1 incide) 

nlmaslndan sonra muhtemel lstinkUı,/ 
Akdeniz devletleri arasındaki anlaş

manın muhafazasından ileri gelecek-' 

!ta/ya 
ve boğazlaı· 
konferansı 

( 80§ taralı 1 incide ı 
ltalya kendisine zecri tedbir 

ler tatbik edildiği için, "mukabil 
zecri tedbir,, olmak l!zere hı~ 

bir beynelmilel müzakereye İft: 
rak etmemeğe karar vermİ§ti .. 
Zamanı geldi; zecrt tedbirleı 

kaldırıldı.. Zecri tedbirlerin 
kalkmasile, ltalyayı beynelmilel 
müzakerelere girifmekten alık,, 
yan engel de zail olduğu için, bu 
devletiıv artık diğer devletler!c 
tefriki mesai etmesi tabii gör3 
lüyordu. 

Halbuki ltalya, Akdenizdf 
bu ıenenih baılangıcında yapıl· 
mıf diğer anlapnaların da bo. 
zulmaıını istiyor ••• 

Şimdi ıurada bir mesele var: 

7 TEMl4UZ - 1938 

meselesi 
tir. ÇünkU Roma bu anlaşmayı pak 
16 ıncı maddesinden doğan tedbiri 
den ayırmamaktadır.,, 

MUzakere 

Konferansta İngiliz prozesi mil 
reye konulmuş ve neticede boğazlard 
ticaret gemilerinin geçmelerine d 
altı madde kısmen kabul edilmi§ 
Müzakere esnasında Sovyetıer Biri 
delege heyeti bu hususta TUrk pro 
sinin müzakereye konulmasını tc 
etmiş, fakat neticede yeni proje 
-nüzakcresini kabul etmişlerdir. 

Toplantıda lnglliz projesi Türk p 
iesile karşılaştırılarak müzakere e 
miştir. 

Birinci ve ikinci maddeler hiç 
mülAhaza yapılmaksızın kabul edi 

ÜçUncU madde muvakkaten ka 
edildi. 
Dördüncü madde, sağlık kontrolun 

hem girişte, hem çıkışta yapılaca~ 
ve fakat resminin yalnız bir defa 
nacağını tasrih maksadile yapılan 
tadlli.tla kabul edildi. 

Beşinci madde, Tilrkiyenin Mille 
cemiyeti azası aıf atile olan vecibel 
hakkındaki 23 üncü maddenin kat'i 
kilde tahriri kaydı ihtirazisile ka 
edildi. 

Altıncı madde, bir noktai nazar 
tisine vesile oldu. Bulgaristan ve 
manya delege heyetleri, Lozan mu 
velesinin buna tekabül eden maddes 
deki formüle benzer bir formUl ka 
Jü suretile bazı düşmana yardım §e 

lerinin tasrihi faydalı olacağını bil 
diler. 

tın ytlzükler, kıymetli fincan zarflan, 
bilezikler ve m\ll'88m nişanlar ve bir 

Bu araşbrma da bir netice verme
yince ev tarassut alüna almmış, biraz 
sonra İsmail isminde bir adamın eve 
girdiği g6rU1Unce hemen yakalannuv 
ve Uzeri aranınca mücevherlerden bir 
kısmı bulunm.UŞ, lsmallin Şerefle akra 
ba olduklan da anlaşılmıştır. lkl Jandarma ile bir 

Zecri tedbirler, Milletler c~ 
miyeti miıakma göre ltalyanm 
Habet bari.indeki vaziyeti tayin 
edildikten, yani "suçu,, teabit O· 

luoduktan aonra konulmuıtı•. 
Binaenalyeh, mevcut bir suçun 
beynelmilel kanunlara göre ce
zaımı teıkil ediyordu.. ltaly3 
bilhassa bu :ooktayı göz önünde 
tutarak Akdeniz an1a§malarının 
da, Milletler cemiyeti misakın· 
dan doğmu§ bir zaruret olduğu 
nu ileri sürmektedir. 

M. Politis "düşmana yardım,, ta 
rinin, beynelmilel hukuk ka'idel 
le muayyen olan bitarafhk vazife! 
ne muhalif olarak dUşmana yapıl 

hizmetlere gamil olmak llmnegldi 
ni ve Türkiye delege heyeti, kendi n 
tal nazarına tamamen uygun olan 
tefsirin her tUrlil turihi zait kıldığ 
bildirmiş ve konferans altıncı madde 
kabul etmiştir. 

cok mUcevherat 'Vtll'tbr. 
I<"akat hırsızlar çaldıkları şeyleri 

r an evvel elden çıkarmak istedik18" 

Zabıta mücevherlerin diğer kısmmı işçiyi Uldttrdttler 
da pek yakında bulacağını ümit etmek Atin& 6 (A.A.) _ Atin& ajansı Ka· 
tedir. Vala.dan blldirfyor:ı 

Bu suretle ltalya, kendisini 
alakadar eder aördüiii ve eon 
zamanlarda almmıs her tür. 
lü tertibatın ne tekil ve ruhta 
olursa olsun bir tefsirle kaldın!. 
masım istiyor. 

c.,iveraitede 

Yabancı 
profesörler 
Hakkında rektör 

beyanatta bulundu 
Ankar' 6 (A.A.) - Gazetelerimizin 

son günlerde 'Onlversiteye dair yap
tıklan nepiyat Uzerlne Ankarada k~ 
dlaine mUracaat ettığlmlı Univeralte 
Rektörll C. Blllel 111 beyanatta bulun• 
muttur: 

" - Muhtelif vesilelerle alSyledlf1m 
glbl Vnlvenıitcnlıı en esaslı hedeflerin· 
den biri de yarmm genç TUrk lllmleıi"' 
nı yetıtUrmekt.lr. Bu ana hedef hiçblr 
saman de#iflnl.yecektir. Bunun için de 
ıtmcllye kadar OOçentlik'. ve ulstanlık 
lara. bir tek yabancı gefüilmemı,tlr. 
Ve getirmek fikri <le yoktur. 

Doçentlerimlı, bugtın yerli ve yaban 
cı defcrlf prof eaörlerile tam bir a• 

henk içinde prof es6rlerlnin ilimlerin· 
den uamt latitadeye ça.lllJJlakta olduk
lan gtbi profesörleri de onların yetil" 
melerine uami gayret göstermektedir 
ler. Bu ciheti RckförlUk önemle takip 
etmektedir. Şurasını ili.ve edeyim ki, 
hll.kiUnetin hUyUk !edakArlıklarla Unl· 
veraltemiJı için seçtiği garplı profesör 
lerin !Seferli ça.lıtmalan diğer Tilrk 
kolleglerl gibi her tUrlU takdire llyık-
tır. Ünlvercae gibi bir ilim ocağında 

Modada 
DBn gece dHrt gene 

boğuluyorlardı 
Dün ıece saat 23,30 da Modada 

heyecanlı bir Taka olmut, ilriıi 

kadın, ikisi erkek olmak üzere dört 

lkif i muhakkak bir ölümden kurtul. 
muılardır. 

Kalamıı caddesinde oturan Ha
tice ile kız kardeıi Bano, Cahil Te 

Bebekli Lltif adında iki gençle bir 
aandal tutmutlar, ve Moda ile F e-

nerbahçe arumda gece vakti gez
meğe çıkmıtlardır. Fakat volta VU· 

rurlarken dalgalar yüzünden kayı· 

!iın müvazeneıi bozulmuı, ve dör
~ü birden denize yuvarlanmıılar· 
dır. 

Bunun üzerine dört genç avaz. 

lan çıktıiı kadar bağırarak imdat 
istemefe baıla'Dııılardır. 

imdat ıeıleri cahilden duyulun

ca polisler derhal aandalla vak~ 
yerine yetiımitler ve dardilnü de 

muhakkak bir ölümden kurtararak 
ıahile çıkarmıılardır. 
~~~~~~~~~~~~~ 

Sekizinci lbtlsns 
mahkemesi azası 

yerli ve yabancı hoca farkı olmaz. Lağvedilen İstanbul sekizinci ihti-
Hcpsl Unlvenıltenln hUrmete değer sas mahkemesi reisi Atıf İmıir ceza 
birer lllVUdur. hakimliğine, Müddeiumumi Re§at Ay-

Edebiyat fakUlteSintn kendi bari· dm Müddeiumumiliğine, 1.füstantik 
minde yaptığı profesörler toplantısın· Hakkı Şükrü Balıkesir müddeiumumi 
daki konuşmayı yanlı§ tevil eden bir muavinliğine, başkatip Muammer de 
zatın gazetelere verdiği havadis hepi" ı Diyarbekir ihtisas mahkemesi başka• 
mizi müte<'.Ssir etmiştir. Bu yanlı~ ha· tipliğinc tayin edilmişlerdir. 
\"adisin menşei tahkik olunmaktadır. -------------
Yolsuz hareket eden hakkında gereken Gemi anbarına 
muamele yapılacaktır.,, dUştUler 

Kumar oynayan 
mezarcı 

Eyüpte oturan mezarcı Sadıkla 
arkadqı Hayreddin eski yeni cad
desinde kahveci F eyzullahm kah
Yeainde kumar oynarlarken cürmlı 
maılıut lıalidde Jakalanmıtlardır. 

Galata rıbt111una bağlı Gülc~

mal vapunmda çalıtan Rizeli Yu· 

ıuf dün gece mbar kapaklarını ka. 
parken müvazenesini kaybederek 

anbara düflDÜf kolundan ve batın· 

dan hafifçe yaraladığından hasta· 
haneye kaldınlmıftır. -

TiitiiD am.elelltnden bir grup mUatalı· 1 
demeleri grev yapmıya mecbur etm 
için zorla tutUn depolarına girmiştir. 
Bunun üzerine jandarma mUdahale 
etıniş ve grevcllerln eleba§ıları ~ki jan· 
darma ile bir ameleyi öldUrmUştür. 

Htlkftmet yaptığı vade uygun olarak 
amele lehinde tedbirler tatbiki nıese
leslnl patron ve amele mümessillerile 
tetkik etmektdlr. 

ltalyanm yakında iştirak et. 
mesi beklenen diğer bir beynei 
milel toplantı daha var: Reni it 
gal auretile Veraay muahedesinı 

F• ı • t• d yırtmı§ olan Almaıvya hakkında 
1 1 s 1 n e yapılacak Lokarno toplantısı ... 

Arap Çeteleri Son AKdeniz anla,malarınm 
baılıca rükünleri lnıgiltere ve 

Jnglllz askerlerine Fransa, o toplantıda da buluna· 

hücum ettiler cağına göre acaba ltalya, Lokar. 
Kudüı, 7 _ Arap çeteleri yol- no toplantısına ittirak etmekte •. 

da gitmekte olan ve içinde 8 inci çekinıecek mi? 
Akdeniz anla,maları, o bey 

büsar alayına mensup askerler bu-
nelmilel müzakereye de ittirak 

lunan bir kamyonu durdurmu~lar 
ten ltalyayı menedecek midir ! 

:ve üçü çok ağrr olmak üzere ıekiz 
Ve bu, böyle sürüp gidecek mi-

kitiyi yaralamıılardır. dir? 

Yahudilerin toplandıkları yerle- İngiltere hariciye nazırı Ak 
re bomba ıkoyan bet kiti cürüm denizde geçen kaıvunuıani dt.. 
üzerinde yakalanmıılard_ı_r. ___ ı akdedilmit anlatmaları bugün· 

lng111z M allye Nazırı kü kararsız vaziyet devam ettiği 

4 5 · ı müddetçe muhafaza niyetinde m 1 yon olduğu ıöylemişti .•• Vaziyetirı 
1ngi1 iz 1 i ra l ık kararsızlığı veya istikrar pey

daetmekte oluşu muhakkak 1\ 
Tahsisatı silAhlan- bu nazariye ihtilaflarımn haliı 
mağa kAll görmlyor de bi.ivük hir "m;1 rlacaktrr. 

Londradan bildiriliyor: 
lnglltere lla Mısır 

arasında 

Muahede 

Tla•r•t gemUerlnden ahnan 
"••im 

Hükfunetimiz, tüccar gemilerin 
seyrilsef erini kolaylaştırmak ve in 
şal ettirmek nıaksadılc Boğazlard 
geçen ticaret vapurlarından alınmak 
olan resimlerde yüzde 60 nisbetin 
tenziH\ta muvafakat elmi!jtlr. 

Londrada 

Habeşlere 
yardım 

Maksadlle iane açıld 
j Londra, 7 (Radyo ile) - Ha 

imparatoru Cencvreden Londraya d 
müştilr. Bu münasebetle Londrad 
Habeş elçisi Doktor Martın "mahk 
edilmi§ bir millet,, namına lngillz :aı 
Jetine hitaben bir beyanname n~ 
rek, Habeşistanın İtalyanlar taraf 
dan işgal edilmi§ olan kıl!!mınm mUd 
faal!!ı için hiç olmazsa iki milyon 
giliz lirası ikrazda bulunulmasını 
temi§tir. 
Habeş elçisinin bu teşebbUsU bil 

bir allka uyandırmıştır. Başta a.ıne 
fırkasının naşiri efkarı olan Deyli lf 
rald olmak Uzere büt\in gazeteler lf 
beşistan için iane sütunları açmışl 
dır. Halk bUyUk mebIAğlarla iane 
İ$tlrak etmektedirler. 

Toplanan paralarla tayyareler 
tın almacafı ve sonbaharda tta.lvt 
lara kartı yeniden harbe baılana 

haber verllmekt~ir. 

ıt••ya llk•Yl 1 Avam Kamarasında maliye na· 
zırı Çemberlayn, askeri teılihat 

için milli müdafaa bütçesine konu· 

lan 45 milyon lrvgiliz liralık mun· 
zam tahsisatın İngiliz tealihatının 
fevkalade tacil edilmesinden dola· 
yı kifayet edemiyeceiini ve bu 
miktan geçeceğini ıöylemiftir. 

Roma, 7 (Radyo ile) - Zecri 
birlerin kaldınlmuına d&ir Cemi 
Akvam tarafındl\11 verilen karar 1 

iki ~Un içinde yada bUyUk bir lakaydile kB.rtJla 

Zeplin Almanyaya 
dUndtt 

Bertin, 7 (Radyo ile) - Jeplin ba
lonu dün alqam Almanyaya dönmtır 
tilr. Fransız hUkiimetı balonun ı.rran
sız topraklan üzerinden uçmasına mü
saade ettiği için, Jeplin birkaç saat 
erken Almanyaya dönebilmiştir. 

parafe edilecek tır. 
. . Zecri tetllllrler arın on il••' 

Londra, 6 - İngıltert ıle Mııır llalkıror 
arasındaki müzakereler tamam!an Cenevre, 8 - Franam - lnıiUI 
mak üzeredir. Şimdiye kadar ıö~ terek tekllfi Uııeriııe zecri tedblı' 
rüşülen bütün me,e!elerde tam bir kaldmlmuı tarihi 15 temmuz ol~ 
anlatma olmuıtur. teeblt edilmiıtir. Diğer taraftan iP'!.: 

Bu anda müzakere edilmekte yaya tatbik edilen zıecrl tedblrleriD 
1 ... •• d f • nlk mekanstmumı tetkik ttıntk 

o.=.:: ıı:~ısı:ı~ mu a aasına a~t m~- re de blr komite tetkll edllmlşttr. 
ıelelerm ıkı güne kadar hı terek 1 komıte vaziyeti tetkik edecek, i!lt 

muahedenin parafe edileceji ÜIP\tl bal lfin faydalı hUkümler .çıkaraet' 
edilmektedir. tır. -
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Danzig meselesi üzerinde 

Almanlar halkın reyini 
sormak istiyorlar 

(Baı taralı 1 inl'ide) ! edebilir. Bizim inkılabımızın büyük hariciye nazırına Avam liamarasında 
nin-tetı'.iikine tah~i& eylemit oldc.• gayesi, Alman milletinin va.hdetidir.,, şu sözleri söyletmiştir.: 
ğu celsede kabinenin va!!l olmuş Almanya ile Lehistan blrllk mi i - Artık Alman cevabını beklcmeğc 
b!ılur. dı:iu elice budur İngiltere gazeteleri Danzig meseıe· niyetim yoktur! 

' n · sinden birinci planda ehemmiyetle bah Avam kamaraemda müzakereler 
Der:z:g Ayan refelnln Berllndekl 

temasları setmektedirler. Morning Post gazetesi Londra: 7 (A.A.) _Evvelce bir çok 
Btrlin, 7 (A.A.) - M. Greiıer, şöyle yazıyor: defalar Almanya lehinde müdahaleler' 

dün bütün gün Nasyonal - Sosya• "Habefistan meselesinde uğr8.§mış de bulunmuı:s olan mebuslardan M. 
oldugu~ muvaffakiyetsizlik dolnyısile s dy d" A k d D • list liderleriyle görüşmü,tür. Bu an • un vam amarasın a an 
Milletler cemiyetinin meydana çıkan zig meselesinin bir plabisist yapılmak 

görüimelerin mevzuu hakkında aczini istismar etmek için tam muva- suretile halledilmesi teklifinde bulun-
hiç bit' ıey ifıa edilmemiıtir. fık addettiği bir zamanda Almanyanın muştur. 

Siyasi mahafil, Danzig meıele· oz;taya bir hldlse çıkarmak i!ıtemesi M. Eden, gu cevabı vetml§tir: 
ıinin Berlin ile Vartova araımda• için birçok sebepler bulmak mUmkUn· " - M. Sandynln bu meselenin bir 

Betoven 
filmde 

7 TEMMUZ - 1936 

Bitaraf lsvıçre 
endişede 

Hiç bir sulh ışı 
görünmiyor 

Lüsern 6 (A.A.) - ltviçr 
Avusturyaya karşı kazanmıf 
ğu zaferin 550 ird yılclönünıU 
nç_:;ehe!i!c Scmpa§::fa bir nutu} 
lmnit olan 1sviçre kcnfedet 
reisi M. Motta, bilha11a fÔ)J• 
mittir: 

"-Beynelmilel vaziyet, biSI 
yük endi!elere dü~ürüyor. 
hiçbir sulh ışığı görmiyoruz. 
muahedenamelere ve hatta ib 
ri olarak imza edi:miş ola~ 
riayet edilmiyor. Siyasi tcşck 
en as~l ~ekli olan demokrasi, ' 
kar ediliyor. 

Ecnebi erkanıharbiyeler, 
ki iyi an!a.ıma için bir engel teıkil dilr. Fakat en ziyade nazarı dikkate muahede ile halledilmiı bulunduğunu 

alınması lii.zımgelen nokta, Almanya ve ı'kı' alflkadar d 1 t' Alın 'le 
etmemesi lazım geldiğini kaydet- ev e ın anya 1 Dahi bestekaı· Betoven'in hayatı 
mektedı.rler. ile Lehistanm bu ~şte elbirliği etmiş Lehistan olduğunu unutmaması lazım• 

bilmelidirler ki arazimize karfl 
\tüzde bulunmak veyahut meıt! 
timizi sevkülceyfi maksatlarl• 
lanmak için vaki olan her tür!' 
ıehbüı, lsviçrenin muannidao' 
mukavemetine maru~ kala 

Havas ajanımm muhabiri, Na· 
zi liderlerinin Dumg ayan relıi
ne son -derecetle itilifc&yane bir 
hattı hareket kalnıl etmesini ta'Y"' 
ıiye etmit olduklarmılim1ıJ;aratr 
na atfen bildirmekteöir. 

Halkın reyine mUrac.at? 
B•rlin, 7 (N:A.) - Fra.naız ae· 

firi ile İngiliz m«sliliatgüan M. 
Mevton, dün h&riciye nezaretine 
gi~miıler Ye ota"da Damig Ayan 
reisi M. Greieerin CerıevteCte eöy
lemiı olduğu nutuli li&ldmıCla M. 
Von Neurath' ile g<Srfi!m~eidir. 
çen sene Sar' da yapılan reyilm-

D:f plomaıi mahafil, Danzig ni• 
zamıtamesinin referan~um {(<1i~l • 
krn reyine müracaat) yo. ~ ! 
dil ve ıslah edilebileceğini tahmin 
etmektedirler. 

M. F oaterin g~ealerde Berlin
de M. Hitler ile M. Goering~le gö• 
rüıtüğü zaman onlara bU ,e1di tay

aiye etmi' olduğu söylenmekte<lir. 
Alman mahafiH, böyle bir referan· 
dum neticesinde Almanyanm ge
çen sene Sar' da yapılan Reyiim• 

lmal ndı Fransada rejisör Abel Gans tara. o a r.,, dır. 

"Deyll Herald diyor ki: Diğer bir mebus, bUkQmetfn Alman f ından filme alınmaktadır. Hak. 
Bu hususta Ştlphe ve tereddUde mahal yadan Ren mmtıkuınm tahkimatına kında Vagner gibi gene büyük bir 

yoktur. ll. Hitlerln hedefi, serbest dair bir şeyler sorup sormıyacqmı bestekarın "Allah ve Betoven'e 
Danztg şehridir.,, öğrenmek istemiştir. iman ediyorum!,, dediği Betoven 
Franeım: gezetelerlnln endlf•al M. Eden, şu cevabı vermiştir: bu filmde meıhur Fransız aktörü Bugünkü kat 

Fransız garıeteleri bu vaziyetten lıa.y " - Almanya ile umumt müzakere• Hani Bor tarafnvdan canlandırıl· Küçükpazatdıt 
Ji endife eseri göstennektedir. ye giri§mek Umldl~ be!lenilmekte maktadır. Resmimiz Harri Bor'i 

Parlste çıkan "Tan,, gazetesi Danzig olduğu bir sırada bu meseleyi aynca Betoven rolünde gösteriyor. 81 r ÇOCU k t 8 ban 
&yan reisi Krayserin Milletler cemiye- ortaya atmanın mevsimsiz olduğu mu- _________ .._,.... ___________ .......,___ ile vuru 1 d u 
ti ko!l8eyinde pek serbest davranma- taleasmdayım.,, Japon fsyanı Bugün öğleden sonra Küç'' 
smı mevzuu bahsederek diyor ki: Lehletanda tevkifler 8UÇIUl&r1ndan zar, Kantarcılarc!a feci bir kd 

"Bu Ml>Urlenme, hiç olmazsa bir ih• V&l'fOva: 7 (A.A.) - DUn muhale- 17 zabit idam edilecek 
tar kıymetini hafroir. Esasen birkaç fet fırkası azasından 50 kiti tevkif e• mut ve on bir,, on iki ya,Iar 
.za.manda.Dberl, bazı beynelmilel maha· dllm~§tir. Tokyo 6 (A..A.) - Harp diva· küçük bir çocuk ölmüştür 
filde Hitler Almanyasmm Avrupanm nr, 4 ay eüren bir muhakemeden Çocuk babasının sahibi b 
siyasi istikrarına, doğrudan doğruya Zozo Daim as sonra, 23 ıubat ihtilaline iıtiraktmı duğu Kantarcılarda silahçı d 
indireceği darbenin Danzigde indirlle- suçlu olanlar hakkındaki hükmünü nınıla bir tabanca ile oynark-
oeği ad§ilncesl hllküm sUrmektedir.,, o·· ıdu·· venniıtir. banca birdenbire ate, almıt "' 

Eko dö Pari yazıyor: 17 zabit ölüm cezasına, 5 suçlu kan kurtun kalbine 1aplanırut 
"M. Creiser, Danzigôen gellrk'en Selinikte temsiller vermekte o· müebbet hapse mahk\im edilmit· Derhal Küçükpaır eczah 

Berline uğramış ve orada biraz kal• 
mıştir. Şu halde söylediği sözler, M. lan Yunan operet oyuncuıu Zozo lerdir. Adedi 108 olan suçlulardan ne kaldırılan çocuk daha 
mtJerin niyet ve tasavvurlarma terctı• Dalmaaın dün akıam orada &ldü- diğer 71 i muhtelif cezalara mah- iken 5lmüıtHr. Polis tahkikat• 
man olmaktadır.,, ğü h"be! verilmektedir. kum olmuş ve 25 i beraat etmiştir. lamu:tır. 

,.....__............,..::._~---.._;...~..._~--:~~~~~ 

ltalyanlar Armanya11 haklı Dört ıendenberi tehrimizde 
görUyor muhtelif fasılalarla birçok temsil· 

Roma, 7 (Radyo ile) - Danzig me- ler Term~t olan W Yunan oyuncu· 
selesinden bahseden İtalyan gazetele.o ıunun kalp hastalıiı vardı Ge · 
ri Almanyanın haklı olduğunu yazmak 
ta.dırlar. çenlerde Selinikte bir kriz geçir• 

da kıızanmıf olduiu ekseriyet· ka- Messagero gazetesi arazi meselele• 
dar ezici bir ekseriyet kazanaca· rinde tamamile tatmin edilmedikçe 

mitti. Kendisi eroin ve k::>kain mi:p 

telası da bulunduğu içir1 bünyesi 

bu krizlere kar!ı zayıf kalrnıt dür 

akıam saat on sekiz buçukta öl· 

ğu·• ':\ kanı bulunmaktadırlar. Almanyanın Cemiyeti Akvama dönmi 
Atmanya •lddet tablyeel yeceğini haber vermektedir. 

kullenmıyacak Almanyaya sorulan eualler 
Paris: 7 (A.A.) - M. Pierre Ber- Londra, 7 - İngilterenin Alman-

aus, Jurnal gazetesinde Da.nzig hakkın yaya gönderdiği sual listesine henüz 
daki müzakerelere dair mUtalealar cevap gelmemiş olması nihayet İngiliz 

müıtür. 

Zozo Dalmu a•len latanbullt· 

idi, Langa civannda doğmuıtu 
)11rütmektedir. Mumaileyh, Almanya• ________________ ....., ______________ ................. ...._ 
nın peıt yakın zamanda bu araziye ta· 
rnamile el komak niyetinde olduğunu 
ancak buıfo kuvvete müracaatla değil 
daha mahirane bir takım usuller kul· 
lannril.lc yapacağını yuma.kta&t. 

M. Bernus, Hitlercilerin Daniig ve 
A vusturyada kullanmakta olduklan 
tabiycler arasında yakınlık görmekte• 
dir. 

Her iki yerde de Almanyanm bu 
anda l'laşhca kaygusu, Hftlcrcl unsur
lo.rın dahilde nüfuz ve h!kimiyeti ele 
geçirmelerini temin etmektedir. Bun· 
dan başka her iki mıntakada o mmta• 
kaya komşu bulunan ve oranın Alman
} :!ya doğrudan doğruya veya dolayısi· 
le irtibatına muhalefet edebilecek olan 
d"vlctin bitarnflığını elde etmekte AI· 
ın"::ıyanm takip etmekte olduğu bir 
g:ıyl'd ir. Bu devletler de Avusturya 
me::nlcsindc İtalya ve Danzig işinde 
Lchistandır. Şimdiye kadar M. Beck, 
bu rnr.n!'vrayı teshil eder gibi görün· 
J"' ·1 tüı:. Bu siyaset. her türlil tertib
n"'n m"hrum karmakarışık bir politi• 
lmdlr. 

~ trerln yen1 nutku 
Weimar 6 (A.A.) - M. Hitler, dün 

burada Eöylemiş olduğu bir nutukta 
ezcümle ~öyle demiştir: 

1 

1 

" - Alma.nyanm yeniden silfıhlan
ması, ba5lı ba§ına bizim partimizin 
me\'cudiyetini muhakkak gösterecek 
bir hadisedir. Seleflerimiz, Almanyayı 
silahlarından tecrit etmek hususntla 
ne derece istical göstermişlerse biz de 
onu yeniden silahlandırmak için o de• 
rece istical gösterdik. Bizlm eııu vazi
femiz, Alman erkeğini yeniden yetir 
tirmekttr. Bu vuife, asırlarca devam 

Deııl!'~r Haoeıiatan cevizini kırmağa uğra§ırlarken ~ütiinü. Jtal11a Gldı bile! 1 
.._ Alman karikatUrU -

Kasa gibi bfr otomobil içinde getirilen bu sandıl•larda 'herhalde altın 
duğtttııt zanncdiyor.!unuz değil mi1 Mıı hafızların bir ellerinde tabanca 
Zarı da bu zan>ıı kuvvetlendirmektedir. Fakat hakikat böyle değildir: S 
larda Tfolivudda çevrilmiş btt filmin menfi aslı saklıdır. Holivudda 
larca lira sar/ile vücude getirilen filmlerin CSM kopyelerini haydutlard614 

ha/aza için böyle tedbir alnı.ağa lüzum gi>rfllmektedir. 

Bayanlar henıen 
koşunuz! 

ÇUnkU; en son moda ve en gUzel ~eseol 
lpekll emprimeler, 
yazlık panıuklu 

kunıaşlar ve yünlülB 
Fevl!<aDAde ucuz flyatnarna 

yal naz ••• 
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~ BitJük 4daya getirdi. yolcu mızda da bir zümrüt kadar teffaf T. ·z · k J. l J 
lllilctanokadardeğildi.Balba,ana yeıilim•imavi... 1.ngz lZ CQSUSU QUlR Q TQRueVUmU 
~ı ve damatlarından mürekkep Etrafta hiçbir büyük gemi aö· 
l.ebu bir ai1e ile iki kiti de biz var· rünmiyor, yalnız Türk bayrağını Esat Beye ha her verdı·m 
dılc. Ha! ıEvet ! Haliçten lstanbula taııyan iki tekne acele ile sahilden 
°llaaı»an tahta köprüde iken genç reçiyor. Biri •bekçi çadırı büyüklü
hir adam biııe iltihak etti. Elinde ğünde bir istimbot, diğeri on iki 
ltııdığı portfoliodan re11am oldu- kürekli bir tekne.. Kürekler hep 
b. anlaııhyordu. Siyah uzun saçla. birden denize girip çıktığı zaman 
it omuzlarına saUanmıı, saz beniz- uçlarından erimit gümüşler dam
li, ıiyah gözleri çukurlarında kayb. lıyordu. Yunus balıkları emniyetle 
0lınuttu. İlk nazarda beni alaka- orada burada oynaşıyorlar, martı
dar etti, bilhassa bilgisi ve lutuf. lar deniz sathında kavisler çiziyor
ltarlığı ile. Fakat fazla çenıebazlr. lardı. Mavi göklerde arasıra sakin 
iından kaçtım... kartallar gidip geliyorlar iki kıta 
Polonyalı aile daha hottu. Ana, arasındaki mesafeyi ölçüyorlardı .. 

l>afba iyi tabiatlı insanlar damatla- Altımızdaki bayır havayı latif 
tı da güzel zarif bir çocuktu .. Bü- kokulariyle doluduran güllerle ör
)ük aday:a biraz rahatsız olan kız- tülü idi. Yanımızda deniz kenraın-
1-rı için gelmi9lerdi. Solgun yüzlü daki kahvede çalınan müzik sakin 
liizel kız, ya büyük bir hastalıktan havada bize kadar gelip biraz 
)'eni kalkmıf, veya mühim bir has- uzakh.rda ölüyordu.. Ruhlarmuzr 
~ık, pençelerini henüz üzerine ceoette farzile hepimiz sakindik. 
terleft.iriyordu. Ekseriya oturarak Lehli kız c:imenler üzerine oturmuş 
İatirahat ediyor, dolatırkerı de sev. batı sevgilisinin göğsüne dayalı 
tiliıine dayanıyordu. Sık sık teker idi. Narin solgun yüzü hafif renk 
tür eden kuru kısa öksürükler ko- lerle daLgalandı. Mavi gözlerinden 
:llutmuına mani oluyordu.. 1birdenıbire yaşlar botandı. SevgiH-

Cenç adam ona elemli nazarla- ıi anladı. Eğilerek akan yatları bi
larile bakıyor, fakat kız mukabil rer birer öptü annesi de ağlamağa 
hakıılarile, ehemmiyeti yok. Ben başladı. Hatta ben bile tuhaf biı· 
llleaudvm demek istiyordu. Saadf!'t· acı hissetmiştim .. Genç kız: 
lerine inanıyorlardı. "İnsanın bu güzel yerde sıhhati 
Rıhtımda ıbizden derhal ayrılan yerinde olması lazım.,, diye fısılda

Renç adamın tavsiyesi ile tepede dı. Babası titrek bir sesle: 
'biı- cıtele indik .• Müıteciri zevki te· "Allah bilir diişmanıın yoktu.-, 
liaa aahi'bi bir adam oldutu için, fakat olsa idi burada mutlak affe. 
otel de itinalı bir tarzda ıayet ıü· derdim.,, 
-"1 ••:r---•:r .. •• T.:.1~ca. oukdı1'Cl La, adı. Hepi· 
Beraber kahvealtı ettikten ıonra, miz bu seuizlik i~inde bir birinden 

atle 11cal11v:la kendimize çamlarm güzel ruyalara dalmıl}tık. Herkes 
altında manzaraıı ile eilenebilece. kendisini dünyanın en bahtiyarı 
linıiz bir yer aramağa batladık.. hissediyordu. Ben de öyle. Kimse 
lienüz bulup oturmuttuk ki genç kimseyi bu ruyadan uyandırmıyor 
lclam tekrar ıörilndü. Bizi telim- du. Bir saat sonra portfoliosunu 
ladrktan ıonra etrafına bakındı, koltuğuna alıp yavaşça sıvışan 
~irkaç adım ilerimize oturup port- genç a : ıma bile fazla dikkat et-
olio.unu açarak reıimler yapma- memiştik. Biz yine yerlerimizde 
ta kovuldu. 1

• idik. Uzun saatlerden sonra etrafı 
"Zar.nıedenem bize, arkuınır kaplryan koyu meDekte rengi sise 

~ılmı aBnnlyelim db'e d&ıdU.,, ve §arkın bu harikulade güzelliği-
edim. ne daldığımız bir zamanda annesi 
''C8rmek ele lıtemeyiz ! ÖDUımtiz ıbize vaktin geldiğini hatırlattı. 
~ bakabilecefi:a daha ,Uzel t•Y· Kalktık otele doğru tembel adım

Y&t,, ve illYe etti "Bana öyle larla yürüdük. Varanda da ancak 
fll10tki bizim re1minıizi yapıyor. oturmu§tuk ki atağıdan kavga ve 

ll'alaıı yapem.,, yemin sesleri işittik. Bizim genç 
lfakibten etrafımızda aBrüle- adam müstecir ile kavga ediyordu. 

"it ç0k ıeyler vardı. Dünyada Bü. Eğlenmek için biz de kulak 'kabart 
)\ile adadan giizel ve meıut bir kö- t k 
~ ı . 
ı olamaz. Siyasi maidurlardan "Eğer ba.fka misafirlerim olma-
'\tei il Büyük Şarl tarafından 'buraya saydı,, diyerek bize dogvru geliyor-

1' •Y. nefyedihnifti. 

Başım.dan afaiı kaynar suları - Git .•• 
dökülmüt gibi oldu. Fakat ne çare - Gideceğim. Fakat, güzel bir 
ki onun arzualan ·biraz, biraz değil kadınla bir gece raodevüsünün 
tamamile emir mahiyetinde idi. tehlikelerini dütünüyorum. 
Hem bu pitkin casuslar arasında - (Arkamı ııvazlıyarak) haydi 
böyle güzel bir casus kadının da. 1benim mert çocuğum. Y olwı açık 
vetinden kaçarsam 'büsbütün fÜp- olıun ... 
heli vaziyete girebilirdim. Binaen- - Bu gece için yevmi raporları
aleyh, herçebatabat onun randevu- mı size getiremiyeceğim. Onları 
suna gidecektim. size yarın erkenden getiririm. 

IJEDI DUSMUNDLA GEÇEN Polis müdüriyetinden ayrılarak 
GECE Krokere döndüm. Esat (beyin) be. 

İstihbarat bürosundan çıkmıca nim madam Duamundla münaıe
doğru polis müdüriyetine gittim ve bet tesis etmemden her nedense 
Esat (beyi) ziyaret ederek gündüz korkmıyordu. Onun korkmayıfı 
geeçn hadiseyi anlattım ve Ledi ben1im de cesaretimi artırmıştı. 
Dusmundun davetini haıber ver- Vakit hayli ilerlemit olduğun-
dim. dan Krokerdeki bütün memurlar 

- Sizi takip eden musibet Er- gitmişlerdi. Odamda oturarak ran 
meninin yakalandığını biliyorum. devü saatini bekledim. Saat sekiz 
Ser komiser Murat telefon ederek buçuğa doğru kapım vuruldu ve 
iti haber verdi. Adamı orada bir Kapiten Benetin §oförü içeri girdi 
temizde ıslatmıılar ve mahfuzen ve madam Dusmundun beni atağı. 
müdüriyete ıevketmiıler. Şimdi da otomobilde beklediğim haber 
müteferrikada, ıer komiıer Kimi- verdi. Hemen fesimi giyerek &§ağı. 
lin (Kamil vil8.yetlerden birinin ya koştum. Şoför kapıyı açarken, 
polis müdürüdür) nezareti altında. güzel kadını askerce selamladım. 
dır. Gülerek yanındaki bot yeri göster-

- Bu Ermeniyi tanıyordum. Bir di. içeri girdim. Kendisi Tokath
güo beni Ada yolculuğunda takip yanda oturuyordu. Benden aynl
ettiğini de haber vermiştim. Bina· diktan sonra otele gitmiı, güodüz
enaleyh, kendi4ini kaıten yakalat- ki elbiseıini değittirmif, güzel bir 
tmı. Hempalarına bir ibreti müeA· akşam tuvaleti giymifti. Koyu 
sire olması için herifi mümkün renk, dekolte tuvalet içinde daha 
mertebe fazla alı koymanızı ve ıahane bir güzellikle pırıl pırıl ya. 
icap ettiği kadar da hırpalamamzı nıyordu. 

rica edeceğim. Arabamız hareket etti ve Şişli 
- O kolay! yolunu tuttu. Oradan Büyükdere 
- Size bir şey danıımak istiyo- yoluna saptık. Şoföre bir yer ıöy-

rum. Bu Ledi Duamund benimle lenmediğinıe göre kendisine daha 
çok alakadar görünüyor. Her hal- evvelden talimat verilmit o1aca.k
de bunda bir maksat takip ediyor. tı. O, dalgın, yetil kırlan seyredi-

- Ona ne şüphe! yordu. Sırf konuşmak mecburiye-
- Bu profesyonel kadm ile boy tile sordum: 

ölçüşemiyeceğimden korkuyorum. - Gündüzki gezintimizden 
Beni bir atlatırsa... memnun kaldınız mı? 

- Kuvvei manevi yeni kırma... - Çok! Tetekkür ederim ••• 
- Kırmam! Fakat onun ne ka- - Türkleri nasıl buluyorsunuz. 

dar tehlikeli bir mahluk olduğunu - Bana çok fena tanrtmıt1ardı. 
bütün dünya gibi siz de biliyorsu- Fakat hakikatta iyi insanlar ... 
nuz. - Şehri nasıl buldunuz ... 

- ihtiyatlı ve kurnaz ol ... Ağ- - Harikulida güzel ... 
zından bir şey kaçırma ... Belki de Ve bu sözden ıonra yarım döne-
vaziyetten sen istifade edersin rek yüzüme baktı ve ıunları mınl-

- Bu akşam beni beraber ye- dandı: 
mek yemeye davet etti. - lstanbulun hakiki Türk hal-

kından bir kiti ile tanıttım. Fakat ~•Yt.tımm 'bir ayım burada ya- du. Ger;ç Lehli müıtecire: 
'-hb·ı.e d. "Rica ederim anlatınız! Bu- c-;n. ' 
ite: 1 

y ım amrümün ıonuna tilmen kimdir? lemi nedir? HABER! 
onun ber.>de -bıraktığı tesir benim 
Türkleri sevmeme k?.fi gelecektir. 

~at bu bir ayın verdiii zevkle "Herifin adamın ne olduğunu 
'- tİJar olurdum. Bmada geçen 
ou bir tek .günümü unutmıyacağım. kim bilir?,, diyerek batım önüne 

li eğdi. "Biz ona meıum adam deriz,, ava bir pırlanta kadar tberrak. 
~.Jc_-dar J"'lllDuıak o kadar olqayıcı 
, 

1 111aaıı pyri ihtiyari ruhmıu yük
ı~ler ele 1ıiaediyor. Sağda deni
.: ~da kahve rengi J\ayai 
d 21rve yükseliyor. Solda uzaklar 
".A.'VruJ>aıun sarp sahilleri morla
~ Ci~anmızda Preı* .Aıki Pel
lf ~~olan adumdan biri olan 
ı e,beJının, Y.(ikselen çam orman-
~ •eaaizliii kederli -bir nıyayı 
.,_ ll'ıyor. Ve onların biraz yuka. 
w.~ald !beyaz 'bina onlara taç va. 

"B" t ır ressam.,, 

"Evet! O yalnız bq resimleri 
yapar. Ölecek insanlal'ın 1bat resim 
lerini baykuı gibi hiç yarwılmaz.,. 

ihtiyar Lehli korkudan titredi. 
Kucağında kızı bayılmıttı ! Yüzü 
kireç gibi idi .• 

Genç a§ık ıbir sıçrayıfta kalktı. 
Kotarak mefum adamm üzerine 
atıldı. Bir elile adamı yoklamış 
diğer elile de resmi almaığa uğra. 

fıyordu. Arkasından kottuk. ikisi 

AKSAM POSTASI 
iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
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f , Yazı ışıerı telefo nu : 2:!R72 
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. ABONE ŞARTLARI 

senellk 
e aylık 
3 aylık 
'I ayıık 

Türlt ig, Ern,bi 
, 4 0<> l<r. 27oO Kr. 
730 , .. ,450 
400 " aao •• 
150 .. 300 •• 

Sahihi Pe Ne$Tİgat Müaürii: 

Hasan Rasim Us 
p Basılc/ığı 11er fY AKIT) matbaÔşı 
\ .. 

Acaba kadm bana kur mu yapı· 

yordu? Yoksa bu numaralarının 
bir mukaddemesi mi idi? Ne ise .. . 
Ötedenberiden konuşarak Tarab
yadaki T okatlıyan otelinıe geldik. 

Meler dötel bizi kapıdan karıı
layarak orkestranın çaldığı bahçe· 
ye nazır odalardan birine götürdü. 
Burada mükellef bir masa hazır

lanmıştı. Meter dötel bizi ıelamlı· 
yarak kapıyı kapadı ve çekild:, 
gitti. 

'"'lTeılllİ ~l"Üyordu. 

~ denizi hafif kırıtıyor. 
""' ribi parıldıyarak renk oyun. 
'iit ~P!Jordu. Deniz uzaklarda 

de kumlar içerisinde yuvarlanıyor- ==========:::::::============~== 

Odada güzel kadınla yalnız ka'
mıştık. Ben ayakta ne yapacağımı 
ıaşırmış vaziyette duruyordum. O 
serbest bir tavırla aynanın önüne 
geçmiş saçlarını tarıyor, yüzüni!n 
tuvaletini tazeliyordu. bu işini bi
tirdiktenı sonra bana döndü: 

-.dar ~z IOlU'a pembe, iki 

lardı. Portfolionuo muhleviyatr et. 
rafa saçılmıştı. Kağıtların birisin
de Lehli kızın kalemle çizilmit res
mi vardı. Gözleri kapanmıt, katla-

nnm üzerine Mersin dalından bir 
çelenk konmuştu! 

Jan Herida' dao çeTİren 
S.S. BAYKAL 

- Öyle ~v.akta neden duruyor
sunuz? 

- Sizi bekliyorum. Matlam. 
- Ben sizden bir ıey rica ede-

ceğim. Bu akşam resmiyeti bir ta· 
rafa bırakınız. Ben resmiyetten 
tekliften o kadar bıktım ki .. Bu ak 
tam bütün o beni müthiş sinirlendi 
ren resmiyetten kaçtım. Sizi sere
moniden azade kalarak hususi ıu
rette bir akşam yemeği Y.emek için 
davet ettim. \ 1 

- Siz nasıl istersiniz ..• Ben 'de 
artık resmiyeti bıralimm. 

- Evet, evet ••• Bunu ben ietedili 
ten sonra mesele yok 'değil mi?ı 
-Hayır, yok! 
Bunlan konUfUrken aimiide 

gülüyorduk. Bahçeye karşı olan 
biiyülc pencerenin ÖDÜne koltuğa. 
çektim. Ledi Dusmuıid !ulİ bir 
haraketle ona oturdu. Ben de liasır 
koltuğu çekerek kU§ııma geçtim. 
Bu nefis lngiliz kadmı ile adeta 
diz dize idik. Odada bizdeo bafka 
hiç kimse yoktu. Bahçeden güzel 
çiçek kokulan, biraz öteden 'deni
zin İyot dolu havası ciğerlerimize 
doluyordu. Aklımdan türlü türlü 
feyler geçiyordu. Fakat cesaret 
kimde? Kalbim atıyor .•• O karşım
da dekolte elbisesi içinde vücudtı
nun en güzel tarafları meydanda 
yan mest bir halde koltuğa uzan· 
mış uzaklan seyrediyor. 

Böylece dakikalarla karşılıklı 
oturuyoruz. Nihayet, sükUtü o bo
zuyor: 

- Siz vaktile l>aliriye mekte4 

!binde bulundwıuz değil mi? 
- Evet! Neye sordunuz? 
- Bahriyeliler, kadınlara h~ 

met etmeyi iyi bilirler de ... 
- Öyle'dirler. ı" 
- O halde isbat e'din. 
:Aman yarabbi, ne yap.yun l r 

Kadın manalı manalı konUfUYor. 
Beni bu otele getinnes:n:?e elbette 
bir maksadı var. Ben bu cesaretsiz. 
liğimle kartısmda süklüm püklüm 
oturacak mıyım? Sonra İsmim ap. 
tala çıkacak ... Fakat diğer taraf. 
tSln şöyle düşünüyorum. 

- Efdal, dikkat et ... Karşmtlakl 
pusu kurmut ... Seni mağlup etme 
ğe hazırlanıyor. iradene hakim oL 
Bir sendeledin mi kendini kurtara· 
mazıio. Bir kere bu kadmm pen
çeıine dütmeye gör. Sonra birçok· 
ları gib ıen de onun muti lbir köle
si olurıun .•• 

Karıımdaki dit i kaplana bakıyo 
rum. Nefis mahlUk .•• Gözlerinden 
gözlerime ate§ geçiyor. Vücudun
dan intipr eden IP.tif kouku, aea
bımı tutuıturuyor. Ne tehlikeli va· 
ziyetteyim. İçimde atk ve ibtiraa 
ile akıl ve şuurun mücadelesinden 
doğan bir buhran var. Kendimi zor 
kurtarıyorum. 

-, Yemek yiyecek miıiniz? 
Güzel ditlerini göstererek ıülil

yor: 
- Bir fey içmedin mi? 
Hoppala .. Şimdi bir de içki iç• 

ceğiz. Güzel casusun 'eytam zekl
sı işliyor. Beni sarhoş etmek isti· 
yor. Cevap veriyorum: 

- Ben içki içmediğim için unut.. 
tum. Affedersiniz. 

( Deuamı UOF) 



R.4.DYO 
----··.ı-

1 STA N DUL: 
ıs o'~ra parçıı.ları (plb.k), 19 haberler, 

19,15 m•hl.:.li! plAklar, 20 slgan havaları, 

cpl1k), 20,CO stUdyo orkestra'arı, 21,30 aon 
haberlctt". 

S3at !:2 den sonra Anadolu ajansının gL.• 

7.etelere mahsus lıavadls servisi verilecek• 
Ur. 

\" 1 YANA: 
18,45 v1yolon.scl kon.seri, 19,05 konu§Dl&.

lar, lıaburler, hava raporu, ulwıal yayın, 20, 
35 mUSijd, 22,40 hattanın makalesi, haberler 
vesaire, 23,15 oda musikisi, 24,15 konU§IJla, 
2-1,30 eğlenceli musfkJ, 

•J,35 83nat bahislcr:f, kıraat, 19,05 MUnJhten 
konser, 19,35 devlet yayını, 20,05 amele k<>
roau, 20,35 lngillzce ders, 20,50 gUnUn akJs
terl, haberler, 21,15 orkestra konseri, 23,05 
hava raporu, havadJs, spor, 23,35 eğlenceli 

muaikJ ve halk havalan, 

BUDA PEŞTE: 
17,20 masallar, 18,05 orkestra konseri, 

konferana, .J9,55 piyano ve keman konseri, 
konferlı.n.s, 21,05 Vlyanadan nakil, 22,35 ht.• 
berler, 22,55 çingene musikisi, 24 gramofon, 
tranıızca haberler, 1,05 son haberler, 

B t1 KREŞ: 
18,20 gramofon, hava raporu, havadis, 19, 

20 gramofon, konferans, 20,20 viyolonsel kon 
acri,, oan konaerl, kollferans, 21,35 senfonik 
konser, 22,35 haberler, 22,50 konserin deva
mı, 23;25 gramofon, fran!'lzca ve almanca 
haberler, 24 haberler,. 

P A R·l S (P, T, T,): 
17 ,35 çocuk oarkılan, 18,06 orkestra kon· 

eert, lS.35 konu§lllalar, 19,05 orkestra kon• 
seri, 19,35 havadi8, 19,43 orkestra kon.seri , 
konuşma, 21,20 dinleyicilerin zamanı, pratik 
naslhııtler, 21,35 Llyondan nakil, 23,35 hava~ 

dls, 

ROM Aı 
17,4"i kontıptıa, h&vadts, yeni plA.klar, 

19 karışık yayın, yabancı dJllerde yayın, 

eğlc..-ıcı!ll musiki, 20,15 seyahat haberleri, 
llngillzc-:ı), 20,20 eğlenceli muaikJ, franaızca 
haberler, havadfıı, konu~ma, 21,•5 komedJ 
23,20 do.na mus1ki::ıt, ist1rahatıerde haberler 
,.e lngmzcc haberler, ______ ....__ __ ~·~-----

Küçük 
ilanlar 

Kabul ~aJU: Tlcıır1 mahlyeU haiz olmayan 

kUçUk UAnlardan 

20 kelimeye kadar SO kuruı 

Beş defuı 100 kunııtur 

Fazlası iki misil Ucrete tabidJr. 

lf &rayadardan 10 kelimeye kadar Ucret 

alınmaz 

• • • 
Kasyer aranıyor 
Kasyer bir bayana ihtiyaç vn· 

dır. Çalıımak istiyenler İstanbul 
Ankara caddesi No 72 Basın F c · 
toya müraco.atlan 

* • • 
SATILIK KOTRA 

6,50 met.re boyunda kamaralı çol~ 

yollu ve denizci bir tekne, görmek için 
Fenr.":"bahçe Belvü yanındJL kayıkçı 

Niyaziye nüracaat, 

SiNEMALAR 

TVRK 

iPEK 

SA.RAY 

BEYOC~LU 
ı Bayanlar ve Petresburg 

geceleri 
a Fakir bir dellkanlmm 

hlkAyesJ ve K~k 

sevdalılar 

a Kiralık gönW ve Macar 
rom.ansı 

a .Altı karılı kral ve 
Metropoliten 

ı:JlT)U:H ı Hücum tiloau ve Dokunma 
kalbime 

YlLOIZ ı Sevda gecesi ve Ağzımdan 
değil 

TAN a Buhran bltU ve Renkli 
Peçe 

ŞIK ı Korkunç canavar ve 
Operada yangm 

Al.KAZAR ı Kanlı karga ve Gece 
&damlan 

ŞARK ı Agka tövbe ve Neron 
ASTORV A Vatanda§ alla.h bqma, 

Gizli define ve Morg 
eokağı ctnayeU 

OUMURIYET ı 1kl yüzlü katli ve Şafak 
yolu 

ISTANBUL 
tnı.LJ a Define adam (türkçe) ve 

Küçük anne 
lltLAL ı Hayat acılan ve Yer 

tltredJ. 
ALEMDAR ı Kontlnantaı ve Dostum 

kral 
AZAR De De ve Garbe hücum 
KEMAi.SEV 1 YUzü damgalı adam ve 

ô!Um mıu:kest 

SUBEYVA 
RALIC 

RAl.JC 

KADI KOY 
ı Programını bildirmemiştir 

(Gece bahçede: Naşlt ve 
arkac:İagları) 

ÜSKUDAR 
ı İlAhlar eğleniyor 

BALAT 
HtLU ı Kaçakçılar pqlnde ve 

İngiliz ajanı 

KARAGÜMRÜK 
OZEN a Blniklncl gece ve Yıkılan 

aaltanat 

TiYATROLAR 

TMtStM BAHÇESİNDE 

Saat 21,45 de 

SEVDA OTEL! 
Pek yakında 
Rahmet Efendi 

.;Jıı.salar t'ı'Vl"lden ayırtıla• 

bilir. Tt'lefon: 4S70S 

CD ın lb.cncdlcs0 a 
mey<dlan 
Cll<lYIV@ır R 

Şu re.ime bakınız; hele eli .. in 
bahadırcc.ı. vaziyetine dikkat ed'· 
niz... Sanki pehl:.van maşaJla~ . 
Cim Londos'a meydan okuyor! 

60 senede 

453 kafa 
kesen adam 
Nerede heyecan 

duyar 
Franıada 60 ıenedenberi cellat. 

ların baı muavinliğini yapan "Le. 

opold Amca,, nihayet 78 yaşında 
olarak tekaüde sevkedilmittir. Bu 

ihtiyar, şimdiye kadar giyotinde 

ihtiyar, §İmdiye kadar giyotinle 

453 baş kesmiştir. 
Bunların içerisinde 13 tanesinin 

adı Marten' di. Bu adı taşıyanların 

garip bir tesadüf neticesi affa uğ. 
ramadıklarını Leopold Amca söy-

lemektedir. Bazı isimlerin pek bol 
oldukları halde idama mahkUm ~
madıklarını da ilave etmektedir. 
"Düpon,, adını taııyanlar ·bunlar 
arasındadır. 

Bu kaşarlanmış celli.t, kestiği 
insanları hayli sakin bir lisanla an. 

!atmaktadır. Onu hiçbir ıeyd~ 
heyecan duymaz sanmak kabildir. 

, 

MC§Tııtr cclldt heyecanla at yarı§larını 
seyrederken ..• 

Lakin, at yarışlarındaki haline ba

kanlar bu tahminin doğru olmadı· 

ğını anlarlar. Çünkü LeopoH

Amca mHsabakalarda hayli beye· 

can duymaktadır. 

V!P~A~J 
SERViSiNDEN: 
tlanla alak~dar müessesat 

?uketler ve tüccaranın nazıır 

~ikkatine: 

Gazetemizde nepettirilece 
ilC.nlara ait tar:le Q§ağıda göı 
terilmi§tir. • 

Birinci sayfada santimi 300 kt.. 
ruştur. 

İkinci sayfada santimi 100 kı, 
ruştur. 

Üçüncü ve dördüncü sayfalard 
·antimi 50-35 kı.:ruştur. 

Bu y"vru, yedi buçuk aylık ol· 
duğu haHe on iki buçuk kilo geli· 
yor. Sade annesinin süt!yle beslc.r:• 
mittir. ismi Yı!mazdır. Anneıin!r. I 
adı Bayan Hayrite Babasmı:•ki 

berber Bay Galiptir. 

tlan sayfalarında santimi 30 kı 
ruştur. 

Resmi ilanlar santimi 20 kı 

ruştur. 

Kitap kitaphane mektep. gazetı 
ve hayır müesseseleri ilanatı 2 
kuruştur. 

Başlık ilanlar: 500 kuruştur. 
Ticari mahiyeti haiz olmayan kP 

çük ilAnlar yirmi kelimeye kad:ı · 
·rn kuruştur. 

BÜyükderede, Dere mahalles:r.• 
de oturan bu aileyi, bö)'le gürbüı I 
bir çocuk yeti,tirdiklerinden dola 
yı tebrik ederiz. 

Kilçük ilanların beş clefası 1 r 
kuruştur. 

Muhtaç sanatkA.rlar ve iş araya• 
tarın ilanatı bedavadır. 

Göz Hekimi ı 
Bu ~·1c rastQ~ ~crede ml-ya;ıldı,· işte Dr. Şükrü Ertan 1 
adre.!i: 

Devamlı yapılacak ilanat iç ı· 

tr"':iliıt yapılır. 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 'tfo 3C 
Yenipostane karşısında Foto Nur ya• · (Cağaloğlu Eczanesi yanında l 
;:mda Letafet hanında 4 No. da terzi Sa!ı günleri rneceanendır. 

YAVUZ;SEZEN.._1--Telc-fon.-225-66---

İlanlar için yalnız Ankara caa 
desinde Vakit yurdunda ikinci knt· 
'n Vakit propagar.da servisinP mil 
r;ır~ıtt prli\rn<>lidir 1' .... lef~n: ~4:l70 .................. ,,... ............ ....... 

too yaşına kadar yaşa
mayı Öğreten mektepte 
Yetmişlik, doksanhk çocuklar 

nasıl tahsil görüyorlar ? 
Eğer yatınız yetmİfİ afmıt :.e 

ve 100 acneyi doldurmak istiyor
ıanı..ı:, bunu nasıl baıaracağın=zı 

gidi'1t mektepte öğrenebilirainiz ! 
''Yaş yetmİf, if bitmiş!,, ıözünUn 
artık manası kalmamı ıtır. 

Bir Amerikalı profesör yatları 
yetmit ve daha fazla olan kimseler 
için bir mektep açmııtır Mekte
bin asıl gayesi böyle adamla•ın 

hayata karşı alakalarının ıönrn~· 
sine mani olmakttr. Profesöre rö· 

re böyle ~damların ölümüne sebep 
hayatla olan alakalarını ka) bet · 
mek ve raagele yemek yemekti.. 
Amerikanın ()1,daham& tehrin-

de açılmıt olan bu mektebe daba 
ıimdiden 900 talebe yazılmıştır. 
Talebeler araıında ''en yatlı erkek 

çocuk,, 101, "en yatlı kız çoculr,, 
da 102 yaıındadır. Dcksan yaıı• 
da olanlc1.r 40, seksenine baııanlar 
300 lritidir. Bunların y~mekte ol· 

dukları yemekler meyva ve seb· 
zedir. Poak nadiren et yemektedir

ler. Devam ettikl~ri smıflardan 

biri de dünya ahvaline dair veri· 

len konferanslardır. 

Yatlı ı;ocuklar hoşlandıkları 'f' 
lere göre sanayi taaliyetlerine ~y· 
rılmıtlarrlır. Kendilerine içtimai 

oyunlar fja oynatılrr.akudır. Ha.f• 
tada bir defa sinemaya, bir dcf a 
da tiyatr:;ya gittikltri gibi her gün 

yaya gezıntileri, yahut otomobil 
teferrüçt--ri yapmaktadırlar 

Taleb~lerden doksanl.k bir ç~ 
cuk kun.:luracılıkan hoılandığ.n· 

dan kendisi için 1lyrıca bir kun~u

racı atülyesi tesis edilmııtir. Bu· 
raya her gün muntazaman devam 
etm.ektedir. 

Sekı~n yatındaki oğlu Jonni ;. 
çin ev idare etmekte ol'-n dokıan 
sekh yaımdaki bir ana: 

- Henüz itten bıkmadım, da• 
ha bırçolt seneler oğluma bakaca· 
ğım! 

Demeklr, ! ir. 
Diğer ralebeler fİİrler yazmak

ta, türkiiler bestelemektedir. l~t~ 
rinde bahçıvanlık itlerİj le ui' a· 
tanlar, iğne ve tenteli itleri ya• 

panlar da vardır. 

Bayan Küri'nin hayatı 
sine~ada ... 

Küri ailesi, insanlığın yetiıtir- kitaba ve sinemaya geçirmek üze
diği en şayanı dikkat ailelerden- re çalışmaktadır. Bütün kadınlr 
dir. Baıtanbata, kadınlı erkekli ğın, kadınlıkla berabeı· bütün iır 
mütC!fenninlerle, sanat adamlar:y
le dı:ıolu ... Adeta bir münevver e.ıa• 
leti ... 

Bay ve B:.yan Kiiri mü~terP.ken 
fen tetkiklerine atılmıtlardı. Ba
yan Küri radyumu~ katifi olarak 
parlaktır. Ne zaman: ı 

- Kadın zekası erkeğinkinden 

aşağıdır! Bu medeniyeti ileri götü 
ren mucitler; kaşifler erkeklerdir. 
• der.ilse, derhal feministler onu 
gösterirler: 

- Madam Küri'yi unutuyorsu
nuz! - cevabını verirler ... 

Hakikaten de aknr sular durur. 
• • • 

Me,huı ilim kadının kizı Ba
yan Eva Küri, hem romancı, hem 
de ,airedir. Annesinin hayat.nı 

Askere davet 
Eminönii Askerlik Şubeşinc!en: 

Atağıda künyeleri yazılı ve kmı 

hizmetli efradın kısa bir zamanc!n 
,uheye gelmeleri ilan olunur: 

Mehmet K~.mil oğlu Mehmeı: 
Fahrettin. 

Hasan Tahsin oğlu Mehmet Mü· 
nır. 

Şerafettin oğlu Ahmet Ni!sret 

Osman Haluk oğlu Ali Şefik. 

Hüseyin Mazlum oğlu Ahmet 

Mefhur alim kadının kızı 
Edip Bayan Eva Küri 

sar.lığın ·ftiharı olan annesi halr' 
kında demektedir ki: 

- Es.:rimde hiç bir fantezi ve 
hayaı izi olmıyacaktır. Tamamivle 
hakiki ,ekilde annemin yatayıııııı 
nakledeceğim. 

Adnan. __ B_l_r_h_a_f_t_a_d_a_4_5 __ 

İstanbul Vilayetinin müsaadesile 
Türk Matbuatının Emekdarları 

Mürettipler Cemiyeti menfaatine deniz 
gezintisi 

Boğaziçi ve Adalara 

8-8-936 cumartesi günü saat 15 
den 24 e kadar. 

(Şirketi Hayriyenin 67 numaralı 

kaçakçı yakalandı 
Ankaradan bildirildiğine gör• 

geien bir hafta içinde gün::· 
rük mu haf aza te!kilatı 45 kaçakçı, 
791 kilo gümrük kaçağı. 365 kilo 
inhisar kaçağı, 1 tüfek, 3 tabaıır-..a. 
14 mermi, 59 Türk lirasile 20 k•· 
çakçı hayvanı ele geçmiştir. 

vapurile) ZA YI - 14/6744 numaralı ta1· 
Ayni zamanda mürettiplere müzahe fahk cüzdar.11mı zayi ettim. Yeni· 

ret te~kil edecek olan bu gezintiye. kt- d::i ~lc.C2.ğımdan eskisinin hük..ıii 
tap, mecmua, risalelerin okuyucuları[ yoktur. 
ve biltün münevverlerin i§tiraki bek· Mustafa oğluNecati 
lenmektedir, - · 



O li.....,..·piyadlarda 
E:la,s etbol turnuvası 

nasıl olacak 
BerHn (Ôzel aytarımızdatı): r 
Olimpiyadların ilk basketbol turnu· 

\'ası hiç umulmadık bir alaka uyandı
taraıc tamam 25 millet kaydolun• 
:~§tur. Bu hareket baskctbolün bütün 
Unyada ne kadar sevildiğinin ve taraf 

tar topladığının bir isbatıdır. Bu vazi• 
~~te bakılırsa programa ithal edildi· 
gı Vakit en az seyirci toplayacağı ta· 
aa""1ır edilen basketbollin bu hususta 
~kor kıracağı muhtemeldir. 

düncü günü, gene ikinci bir teselli tur" 
nuvası cereyan edecek ve galipleri de 
bu suretle üçüncü devreye geçmiş bu
lunacaklardır. 

Üçüncü devre (15) millet arasında 
oynanacaktır. Bermutad (15) takım• 

dan biri gene kur'a neticesi maç yap• 
madan bir devre daha atlıyacak ve di· 
ğer (14) yekdiğerile karşılaşacaktır. 
Bu (14) millet arasındaki karşılaşma· 
da mağlftp çıkan (7) takım için olim
piyad §ampiyonu olmak Umidi, ömrü· 
vefa ederse, 1940 olimpiyadlarma ka· 
lacaktır. Bundan sonra dördüncü deV-

.Avrupadan olimpiyad basketbol t~ 
~~~asma iştirak edecek milletler §un· 
~~:Türkiye, Bulgaristan, Estonya, 
~lçıka, Frnn.sa, İngiltere, İtalya, Lit· 
'iazıya, Polonya, İsviçre, İspanya, Çek
~lovakya, Macaristan, ve Almanya. 
~ır hayli millet de Amerika, Asya, cülük için çarpışacak ve neticede ikisi 
.\.trika ve Avusturalya krtalarmdan tasfiye olunacaktır. Ayni suretle dört 
telecektir. Mesela cenubi Amerikadan galip de yekdiğerile son devreyi oyna• 
da Brezilya, Şili, Urguvay, Şimalt A· yacak, ikisi elendikten sonra dünya 
bıerikadan başta Birleşik hükümetler birinci ve ikincisi belli olacaktır. 
0hnak üzere Kanada, Meksika, Filipin Yeknazarda biraz muğllk görünen 
aaaıan, Afrikadan Mısır, Asyadan bu sistemin Uurinde biraz kafa yora· 
.laponya ve Çin takım gönderecekler' rak meşgul olunacak olursa gayet ba· 
dir. Şu halde olimpiyadlara i§tirak e· sit olduğu görlllüyor. Avrupanm bir 
~n milletlerin hemen ekserisi basket· çok milletlerine yeni görünen bu t~ 

lde de dahil olmuş bulunacaktır. nuva aekli hiç de fena değildir. Zira 
lık defa bu olimpiyadlarda görüne- (25) nrlllet takımına mUt.eaddit ka· 

tek olan basketbol turnuvasmm hu· zanmak §8.D.SI vererek turnuvayı yU
~iyeti şudur: Basketbol olimpiyad· rütmeğe bundan başka ihtimal yoktur. 
~ yeni bir sporu olacağından teş- ---------------

reye kalan (8) millet için iş basitleşi· 
yor. Şöyle ki bu sekiz takımın dört 
mağlftbu aralarında Uçtlncü ve dördün• 

ik maksadne turnuva öyle tanzime· TUrk basketbolcuları 
~ın.lş~r~i.hertakımm kazanmak için Olimpiyadlar için 
~~gı?_~ı. !eya üç şansı vardır. Bas· ne düşünüyorlar 
bf ~brA.d t.ur.nuvaaI bagkPnı r.I'Urk bo.8ketb01culan Bcrline hare-' 

la 8fıı izahatına göre her bir takıma ket etmek Uzere olduklan bu son gün• 
~ ~bettiği iki maçtan sonra dahi tuı- lerde onlan idmanlarında gördüm. Ta
~a kalmak ve belki de talii yar- kım şimdi açık havada ve 28 metrelik 
~ ettiği takdirde olimpiyad şam~i- sahada çalışmaktadır. Pivotlara. dep
~u kazanmak ihtimalini ve im· Iasömanlara, ve beş kişilik müdafaaya 
t veren yeni bir sistem bulunmuş çok ehemmiyet verilmektedir. 
Ur. llq sisteme nazaran (25) takım· Takım kaptanı Naili Yoran bana: 
~ '1eya milletten b"ır tanesi hiç maç "Berline eğlenmeye gitmiyoruz. Mak· 
·"'Ptna.dan turnuvanın ikinci devresi- sadımız Türk basketboltlnü esaslı su· 

t doğrudan doğruya geçecektir. Bu rette tanıtmaktır. Takımda avantürist 

1 
akını kur'a ile seçilecektir. Geri ka· yoktur, on arkadaş realistsiz. Bu fi

i3.'fl diğer (24) takımın her biri ilk kirle aylardanberi bir gaye için di'" 
~\'rede oynayacaktır. Birinci devre· diştik. Berlin sahalarında son düdük 
~ n. on iki galip takımı bittabi ikinci çalımcaya kadar mücadele edeceğiz. 

1
;"reye gireceği gibi diğer (12) mağ- TUr1t renklerinin üzerine yükselebile

b·P da mağl\1biyetlerinden dolayı hiç cek bayraklar o yükselme hakkını kar
i· ·r laman turnuvaya devam haklarını şımızda. pek zor kazanacaklardır. Biz 
~Ybetmiycceklerdir. Turnuvanın ikin• ecnebi topraklar üzerinde yabancı bir 

:
1 CiinU bunlar arasında bir teselli ~ halk kar§ısmda oynamaktan korkma.• 

lı. llvası icra edilerek galipleri turnuva· yız. O halk bizimle beraber olacaktn-. 
1~ i~ind safhasına dahil olacaklardır. Çünkü alkış daima. kuvvetlinin hakkı· 
~ kınci devreye (19) takını dahil ol· dir.,, Müdafi Hayri "Biz terlemeyi öğ
ıı.·llş bulunacak yani (1) birinci devre· rendik, korkumuz yoktur, bugün U.S
~n. 12 galibi, (2) kur'a neticesinde tün kuvvetlere baş eğmiyecek kadar 
lıtl ~apmadan dahil olan takım, (3) nefsimize hl.kimiz,,, Sadri "Bir korku 
~ 1~ncı devre teselli turnuvasmm 6 vardır, o korku hasmın payıdır.,. Şe
'trı.~ 1bl. Beşinci güne kadar bunlar bit- ref "adımm manasını yaşamak için 
le~ olacak, ayni günde tekrar bir mil· Berline gidiyorum,, demişlerdir. 
~gene kur'a ile üçUncU devreye bila Bu yüksek moralm seviyesine varan 
lee n geçecektir. Geri kalan (18) mü• takımın formunu on yedi milyon TUI"' 
~e ın. (9) galibi de tabii üçUncü devre- kün yüzünü güldürecek kuvvette but· 
(S)gırecek ve bunların mağıtı.p ettiği dum. 
~knn arasında, turnuvanın dör- Recep Ali 

'" 

~ 
,•~ 

"'~ ~ 
Berlin ol~mpiyadı stadyomu 

Berlinde yapılan, yukarıda resminı ve sol ta.rafta da 
bir krokisini gördüğünüz olimpiyad aahası, 131 Hektar 
yani 1.310.000 metre murabbaı bir araziden ibarettir. Ve ı 
bu arazide resmini gösterdiğimiz gibi inşa olunan stad'" 
yom yüz bin seyirci alabilir. Stadyomun dış dıvarlan 15 
metre ve iç duvarları 13 metre irtifadadırlar. Stadyomun 
içi 400 metre tultlnde bir koşu meydanı teşkil eder. Fut· 
bol meydanı 105X70 metredir. 

Stadyom, altındaki toneller, spor meydanı ve oyun· 
cularm soyunma dairelerini biribirine raptetmektedir. 
Bunlardan başka bu tunellerde posta dairesi, lokanta ve 
daha birçok dükklnlar da bulunmaktadır. 

Yüzme stadyomu 18,000 seyirci alabilir. Burada 
20X20 metre murabbamda bir atlama. ve bir de 50X20 
metre murabbamda yüzme havuzu vardır. 

Matbuat, lokanta ve giyinme mal:ıalleri burada da 
birer ttlnelle aynlmıştır. Atlama. kuleleri 10 metre irtifa• 
mdadırlar. 

Pehlivanlı][, ooltsörltık, ıdklet lialdırma mahalli 
15000 seyircl istiap eder. 

STADYOMUN TAKS!M;ATI ŞöYLEDlR: 
danı, FF futbol mahalli, TU tünel methali, HE lx:ıfmetMJ; 

SEY!Rct MAHALLERİ: 
L B ~ pisti, HB manialı koşu pisti, HS yüksek

atlama yeri, SS sınkla irli/a atlama yeri, SW cirit atma 
mw(f.aftı .. DW Diak atma m.,eydam .. KU gane atma mey. 

AL olimpiyad komitesi mahalli (beynelmilel), BL 
olimpiyad komitesi mahalli (milli), ONOK oyunculan" 
ata§eleri, D 4İ11lomatların locaları. 

Yeni dekatlon Amerika 
rekor A tle tiz m d e 

. U Gene olimpiy at 
. Amerika ~~!eşik hükümetı~ o· şampiyonu olacak 

limpiyadlar ıçın muhtelit yerlerınde Los Ancelosta gene olimpiyad ha.zır
yapılan seçmeler harikullde neticeler lıklarmda maruf sUratçi ve 1932 oliın· 
vermektedir. Son günlerde elde edilen piyadlan 4X100 şampiyon bayrak ta· 
bu fevk~lde ~erecelerin içinde en dik kımı elem.anlarmdan Wykoff (10,5) 
kate degeri ~phesiz Milwaukee atle- saniye ile 100 metreyi kazanmıştn-. 
tizm seçmelerınd~y Glen Morriısin de- 200 metrede B. Grahamm (21,1} sani· 
katlonda elde e~ği ~7880) puvandır. ye gibi olimpiyad rekorundan aşağı 
Bu suretle Morrıs olımpiyadlara seçil· bir vakit elde etmiştir. Gene 1932 er 
mekle kalmıyor ayni zamanda geçen limpiyadları 400 metre koşu ikincisi 
sene ağustosda Hamburgda Alman B. Eastman 800 metreyi 1 :50,1 gibi 
Sievertin dünya rekoru olarak vazet- gUzel bir zamanda almıştır. 
tiği (7824,50) puvanı da bUyük bir Bütün bu rekorlara nazaran atıe· 
farkla geçiyor. Ayni seçmelerde 7595 tizmde gene Amerikanın olimpiyad 
puvanla ikinciliği R. Gark (7290) pU- şampiyonu olacağı aşikardır. 
vanla UçüncülUğü G. Palmer almışlar- Suat ERLER 
dır. Ayni müsabakada Garpenter (ha• --------------
lihazırda Amerıkanm en iyi üç dişkçi· Atle tizm 
sinden biri) diski (51,82) metre atmıe müsabakaları 

Boks maçları 
DUn gece Galatasaray klübünde 

boks seçme müsabakalarına devam e

dilmiştir. Beş çift arasında yapılan 

müsabakalarda 61 de Ali Şemsiyi 66 

da Büyük İsmail Lizariyi nakavtla. 
53 de Coşkun Mehmetli abandone ile 
kazanmıştn-. 

Eskrimciler gidiyor 
Türk eskrim takımı bu akşam Ma• 

caristana hareket edecektir. Federar 
yon başkanı Fuadin idaresinde gide" 
cek olan sporcular ı:ıunlardır: 

Enver, Orhan, Cihat, Halim, IUa.ami~ 
Enver, ilhan, Zihni, Mustafa, Naci Od' 
uit ile Flore için Bayan Suat ve Fraıı
sada bulunan Halettir. 

Eskrimcilerimiz Peştcde beş klilP"' 
le maç yapacak ve alınacak derecele" 
re göre olimpiyadlara iştirak edilecek-

tir. tır ki bu yeni bir olinıpiyad rekonı İstanbul atletizm ajanlığı tarafın• 
demektir. dan klüpler arasında bUyilk atletizm -------- O il ~I 

Günün şayanı dikkat derecelerinden müsabakaları yapılacaktır. Bu müsa· Federasyon ye ~ 
diğeri de Luvallenin 400 metre koşu· Atletizm federasyonu azalığına Ga-
da ( 

46
,
3

} saniyelik rekorudur. Halen bakalar için ajanlık büyük bir kupa 
Amerikanın elinde 400 metreyi 

4618 
koymuştur. Müsabakalar 21 temmuz- Iatasaray atletizm kaptanı Şinasi ~ 
da Fener stadında yapılacaktır. §it seçilmiştir. 

saniyeden aşağı koşan beş atlet var' 
dır. Bu halde 4 X 400 bayrak yarışı ye• 
ni ve çok farklı bir dünya rekorile 
neticelenecektir. Diğer dikkate değer 
dereceler şunlar olmuştur: 

Yükı:ıek atlama Burke 2,02 metre 
1500 metre koşu B. Bonthrons 3,52 

dakika, 
800 metre Woodruff 1: 51,3 dakika 
Çekiç atma Dreyer 54,94 metre 

Hususi maçlar 
T aksi m gençle r 

Büyü k dere 
Pazar günü Büyükdere sahasında 

Taksim Gençler Birliği ile Büyükdere 
birinci takımları karşılaştılar. Şiddetli 
ya~ur ve sahanın çok çamurlu olma· 
sına rağmen Taksim Gençler Birliği 
güzel oynayarak birinci devreyi 2-0 
lehinde bitirdiler. 

İkinci dc\Tede Büyükdere takımı Olfmpiyad oyunlarına i§tirak edecek yabtınet ~cularm ikametleri tçin b& 
iki gol attı. Böylece beraberlii?i temin . hassa in,şa ecfümiı7 ol.an, her konforu haiz bulunan Berline 14_ kilometı:e ~ 
etti.. deki oli~iY.ad köyj4 



354 sene evvel bugün 
Esirler, bal k eğlensin diye blrlblrlerlnl 
parçaladılar, subaşı, slpahller tarafından 

padişahın gUzU UnUnde sUrUkleodl 

~ 

Atmeydanının yüz serıe evvelki hali ••• 
~ zamanında muazz~mJ Vücutlarından su gibi kan akar, 

at yarıılaıı tertip edilen Atmeyda- dururdu. Padişah, bunların ceaa
DJ Oamanli tarihiııde de büyük eğ- retlerine mUkifatan her birinin 
lencelere aalıne olmuı bir yerdir. haline göre para ihsan eyledi. lç-

1582 yıht sabırıızlıkla bekleni- lerinden en ileri geleni dört bin 
yordu. Bir sene evvelinden hazır- n'kçelik bir pay aldı. Fakat iki
Ianan düğünün yapılmaıı yakla§- ıi açılan cerihalardan müteessiren 
mıştL Meydanın muhtelif yerleri- terkihayat eylemeleriyle insanlığa 
ne köıkler, üstü örtülü karargah- yakışmıyan bu manzara düğünün 
lar yapıldı. Şerbetler dağıhlacak baldyei eyyamında menolundu.,, 
çadırlar hazırlandı. Ortaya kuru- Şekerden yapılmış eşyalar ara· 
lan iki büyük direğin birine kırmr aında dokuz fil, on yedi aslan, on 
zı boya, diğerine zeytin yağı sürül- dokuz pars, yirmi iki at, yirmi bir 
dü. İkinci direğin tepeaine binler· deve, dört zürafa, yirmi beş du
ce fener aaılmışh. Fenerler '.At• ğan, on bir leylek sekiz turna, se
meydanını aydınlatacakb. kiz ördek ve daha baıka fey!er 

Meşinden kaba elbiseler giymiı vardı. Bütün bunlar dokuz hay
be§ yüz kiti, ıboyunlarmda hava i- vana yükletilmitti. Şeker daiıtı• 
le dolu kırbalar olduğu halde Jo- inken zenci ve diğer canbular, 
laf ıyorlardı. yağlı direkler ve ıueydandaki di-

• • • kili taı üzerinde yapbklan oyun-,.. 
Birkaç giln önce, gene 1iu aeri larla ıeyircileri eğlendiriyorlardı. 

yazılarımızın içinde ibretle okuna· Yapma tekerlerden sonra düğün 
cak bir ıünnet düğününü anlatmış• ağaçları geldi. Yirmi metreden u
tık. Bugünkü vakamız, O&manlı zun olan bu ağnçlar birçok kısım• 
ıaltanatmm içyüzünü bütün açık- lara ayrılmııt. Üzerlerinde kuf, 
lığı ile göstermektedir. Saray ha- hayvan, meyva ve büyük a)ualar 
zinelerinin nasıl sarfedildiği liak- göze çarpıyordu. Bu afaçları fe
kında iyi bir kanaat edinmiı ola• hir 3okakJarmda gezjlirebilmek i
calaınrz. çin birçok caddeler gcniıletildi, 

Haziranın birinci günü padiıah, hatta bazı evler yıktırıldı. 
büyük bir de'l>debe ile saraydan Erteıi günü vezirler~ hediyele
Atmeydanına geldi. Alaym niha- rini takdim ettiler. Veziriazam Si· 
,Yetinde çok iyi elbise giymi§ çavuş nan pafa, padişaha mükellef eğer
ve müteferrikalarla- saray ağa- ler vurulmut bet at, !ebzadeye 
lan ve a:ıker bulunuyordu, Bun- muhteşem elbiseler, altınlar içinde 
dan sonıa sünnet ağaçlan geliyor- ve incili gafiyeler vurulmuı üç at 
. du. Dön ağacın etrafında seksen verdi. Hepsinin kıymeti kırk bin 
yeniçeri vardı. Daha ıonra altın iı- altın tahmin ediliyordu. İkinci ve
lemeli ve kırmızı renkte elbiıe ve zir Ciyavİ§ pa§&, yirmi bin altın 
siyah sorguçlu bir kavuk gİymİf 0 - · değerinde sekiz at ve sırmalı ku
larak nliabt geliyordu. Sağ kula- ımaılar hediye etti. Üçüncü vezir 
ima afır, pahalı bir yakut ası!• Hadim Mesih pap. ikiai mükem• 
mıtb. Belinde kıymetU tatlarla mel eğerlenmiı dört at ile oha bin 
süılli bir kılıç vardı Baıı altınlar- altın kıymetinde yüz elli kat el
Ja bezenmiıti. Şehzade, düğün ye- biıe takdim etti. Padifahrn ber
rinde babaıının elini öptü. berliğinden vezirHğe yülueldiğ: i-

Oç gün ıonra ıultanl:ır bir ıe· çin kendjsine Cerrah lakabı veri!· 
ker kervaniyle beraber meydana mit olan Mehmet paıa on bet bin 
ıeldiler. Macariıtan hududu eıiı• altın değerinde atlar, elbiseler, kö
lerinden on ikiıi bunları takip edi- leler, gümüt oyuncaklar getirdi 
yordu. Bu eıirler, ıöıterecekleri Dahiliye nazırı demek c;Jan aad
oyunlarla halkı eğlendireceklerdi. rizam kethüdası Oıma:? bey on 
Esirlerin çarpıtmasını Hammer bin ı.ltın değerinde gümü! ena, 
taYle anlatıyor: Gürcü ve Çerkea köleleri verdi. 

"Kılıçlarla birbirlerini vurdu· Düğün esnasında, her akf&Dl 
lar; mızraklarla birbirini ~eldiler; meydanda bin tabak pilav ile on 
hatti biri kendi vücuduna bir de- albndan yirmiye kadar öküz eti 
mir harbe sapladı. Batkaları da dağıtılırdı. Bu yemeklerin yeniıiı 
kollarına oklar aaplamıt, bir takı• ıöyle anlatılıyor: 
mı aı:_kalanna at nalları ,çakmıJb. . "Halle bu et'ame üzerine aylel 

HABER - ~tam Poıtaıı • 

Anlatanı 

Neslp Karaçay 
Terdim• ve ilıtiba. hakkı 

malJazdııT. 
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Meşrutiyetin ilanı üzerine şevkle dehalet 
eden çeteler gene yavaş yavaş Balkan 

yolunu tutuyorlaı··dz 
Buhar tazyikiyle ııkıımıı bir 

kazanın inf ilikı ne derece teair e

dene ııkıtmıı vicdanlar ve hü ri
yete ıuıamıı ıahıalar bunun üze
rine cümleten sermest :>l\lp ~detii 
tecennün etmiı bir hale keldik.e
rinden kimıe ne ıiyaıeti ve ne de 
memlekti dUıünem~ olınuıtu Bir 
çı!gmhk rüzgarı esiyordu. Herkes 
o:rbirini kucaklıyor, herkes a ğlı
y:>r Yeya ıülüyor kimseııin aklı 

başuıda ·leğil ... Her yerJe bir hay 
ram, bir yortu man::ıarasıpı a h.n 
bu hal, Avrupalılar son defa o.a
rak gene f&fırth. 

"Mak~donyayı teskin ve f e
nalıkları izale için lazım gelen 
tiryakı siyasi belki budur!,, dedi
ler ve derhal memleketin dahili i· 
dareıine karıtm::ıkta.n kaçmdılar. 

O eınada, dağlardaki çeteler 
tehire davet ediliyc,r, bunlar ai1Ph
lariyle v~ kryafelleriyle tehirlere 
gelip ayrı ayrı dam.lar ediyorlar, 
her birisi bir yerde misafir ecHi
yor, Rumlarla Bulgarlar barışt ·rı
lıyor, davul zurna ve gayda ses'e· 
riyle bah~eler ve meydanlar dolu· 
yor. Hatta ''Vardar güneşi Apos
tol,, u Seli.niğe getirmek ve gene 
Yenice kuaıında buluııan Rum 
çetesi Andarteai diio.- Apo~tol ıle 

barııtırmak üzere Yenice jandar
ma kumandanı lbrahirn beyle er
kanıharp zabiti Mustafa Kemal 
(Atatürk) memur edilmi~ti. 

Bu zatlar arabayb Apos!olu Se
)aniğe getirdiler. 

Balkana dönen 
reisler 

Bu öyle bir andı ki, Osmanlı 
devleti ne istese yapabairdi ve der 
hal bir lsviçre teşkilatiylc Make· 
donyayı ve Arnavutluğu ebediyen 
kendine oendedebilirdi F akııt !>ir 
yandan taassup ve diğer taraftan 

f itap gös'.:erirlerdi ki meydan lem
hai baıar içinde kırılmış tabaklar, 
her tarafa dağılmıt pilavlarla. de· 
}ardı.Tersanede bulunan esirlerden 
iki yüz kişi meydanı tem1zlemeğe, 
ellisi aulamağa memur idi.,, 

Haziranın altıncı günü kaba 

bir surette giydirilmiş altı yüz ~a

ka tehir !Okaklarmda dtJh.ıtırıldı . 
Gece bir Macar istihkam. ü~erine 
hücum taklidi yapıldı. Muharıp

ler, mızrak yerine deynek miğter 
yerine küçük yastık taşıyorlardı. 

Yedi haziran günü elçiler gel-
di. Lehiılan elçisi Filipovski iki 
cins köpekle altı yük samur kiirk 
getirmitti. Her yükün içinde k !r
kar d~ri bulunuyordu, ki her yük 
bin altın değerindeydi T ranail
vanya. elçisi Ladi:slas, yedi gümüş 
kupa, yedi kümüş tepsi, ik\ leğen, 
ikisi altır:lı dört avize getirmi~ti. 
Kırım hanı on yük samur, on y:.ik 
diğer kürk, beş yüz zerdada beş 

yük kadınların giyeceği elbise, beş 
ayı balığı dişi, yirmi hıristiyen de
likanlısı göndermişti. Fas ve Me
rakeı sultanlarınır. içleri sadef 
sandukça içinde kıymetli bir ~et• 
bih, sırma iki seccade, meyva ve 
ağaç resimleriyle İflenmiş dört i
pek seccade, altınla işlenmiş bir 
ever, balıkçıl kutunun siyah tüyle-

Sela •kte me rutiyetin ilônınJa hükumet konağının önü. 11 T.e;:;J 
1908 

an'aneperestlik ve kalplerde örtü
lü kalan kin ve gay7; bu ..arhoıluk 
geçtikçe humarı gibi meydana 

çıkb ve her tarafta derin inkisarı 
hayaller husule geldi. Hatta ıi!i-
hını bırakıp dehalet eden bir.;ok 

çete rei!leri yeniden bdkan yolu
nu tuttular. 

Arnavutluk ve 
Makedonya 

Meşrı.•!iyetin ilanınJ müte kıp, 

rindf.D Vc..pılmıı bir ıorruç incili 
ve elmash üzengiler, birçok ipek
li kumaşlar, dört top sırmalı loı• 
maş altın üzerine tutturulmu' m
ciler, vergi olmak Uzere dört l·in 
krona a!tın göndermiılerdi 

Gece kuyruklarına m..-leler, 
fiıeklcr bailan!Dıf ayılar köpek 
ve tilkiler gezdirildi. Afrika zen· 
etlerine mahsu~ oyunlar Y€hı.di 
taklitleri yapıldı. Yeniçerilere, u· 
lema) a, ayrı ayrı :ziyaf t-tler veıil· 
di. Zencilere oyunlar oyr.attldı ve 

esnar ala:darı geçit reşimleri yap· 
tıla:r Kuagözcü}er, kuklacılar o· 
yunlo.r g~sterdiler Meydanda •ki 
kadı. ganın mul>ucbeıi ıöaterildi. 
Zili.erin, rebabla. •n, kemanlaı m 
ahengi' t\l'esında bir ltalyan celil· 
dı Küpidon'u temıi led11n h\r ~c· 
cuğun y&nına ıel~i Zorla J&k•la· 
mak istedi. F•kat Diyan mabedi· 
nin perisi, Am~z'ln gil:ııi elinde 
harbe bulunan bir ıenç k11 celll· 
dı menetti. 

Bu oyunlardaıa ıonra ıene ıe• 
çit. resimlerine devam edildi ole 
ve nitan tft.limleri yapıldı Dervıı· 
ler padi,ahın önünde bıçak yı.1t· 

mak yılanla dclu bir fıçımn l~lne 
ıirmek, ıekiz kitinin yeriıtdt!n kr 
mrld~tamıyacafı ta,ları g8!sUnde 
parçalamak gibi oyunlar g6sterrli• 

Rumeli krtası ahalişi iki züll\t'C 

ayrılabilir: Şimalde Aım.vutl 
ve cenubu ıarkide Makedonya 

Bu zümrelerden Arnavut 
O.manlı devletinin, yukar!da 
lediğimiz gibi, Rumeli kıtaaı 

hudutlarını muhafaza eder bir 
yar olup Arnavutluksuz Maked 
ya ve Me.kedonyasız Arna"Wut 
eun elde tutul~mt1ac"ğı Oını 
h ı•yaıilerhıce malumdu. 

1 
(Devamı '!!A. 

ler. Eın~flarm resmi ıe~
1

idi ~ 
hir sün ıürdü. Bunlardtn ıoıı'" 

dah;t yük.Jek esnl\fın geç~tleri 
ladı. Bunlar da on yedi ;;ün sı 
ile kendi!erini gösterdiler 

354 sene evve\ buaün, 1582 
hnı yedi ~ernnıuz günü, Veziı C 
rah pa.14. ~ehıade Mehm~di ıü# 
etti. Cerrah p:ııa seki:ı bin d 
mükif at a.ldı. . . . /' 

' •tt ı 
SünneU~n iki gün sonr:' yeııb 

rilerle sipahiler arasında uygu11• 
l»ir kadın yüzünden gür~ltü çı~ 

Yeniçeri suba1111 arkadat1 I 
le sipahilere hücum etti bir 1'f,j 
ıu yaraladı ve birini öldij.r(lij. "/ı 
kat ıipahilor boı dvrmadıla~ 
baııyı yailaladılar ellerini •Y~·~ 
run bai\•r•rak Atm•)'danı"• 
tirdiler v11t "ditahın ıöı:U ö.ı 
ıUrUkled~ 1or. · 

Yeniçeriler, köpUrmUılerdi 
diıan, ıünnet dUlünlerinde &el .. 
lan iıediyeyi de vermiyoı h .. 
nin .,.raııı oldulunu ileri ıU 
du. Fakat yeniçeri!er buna 
mac:hlar. Atmeydanını it1•I 
rek adam bt.tı~dan bir keı• 
aldnar, 

Padlıah, aaraydan çıkııııt•19 

ikinci günü debdebeıiz, tan~,. 
tekrar yerine d8nUyordu. 



~:!J"~i - Ne yaparsıntz, i§ler kesat 
bô 'Yor. Parça ku'TM§larla kendime 
~e fan tezi bir elbise yaptım! 
eı;ğnwe'lte g©>ıre 

~·Bir otomobil kazası geçirmişti. 
d

1
l'aretine gelen bir arkadaşı sor· 

il: 

la.' Daha nıe kadar zamn yatak
ka.tınak mecburiyetindesin? 

Ut·.._ Doktorun sözünü dinlersem 
'tı gün, avukatımın sözünü dinler

ttı on beı gün ! 

Lre ili; ~u. tembel ameleler bakalım §im· 
tlJ: l~ :iı;~ ağaç'ların üstüne oturabileceJo. 

B~ırC~ffilal 
•" saı~oam R 

11' ~llııtıc.ı - Faturayı size ne za· 
r I takdim edeyim? 
dJ ~t~~~eri - Yeni adresimi ke§f e-
utl ildığiniz gün! 

o'~ 

rEın klYıçlYığlUı 
Edirnekapı - Sirkeci tre.mva

ymda kucağında çocuk olan bir 
kadın biletçiye bir elli kuruşluli 

uzattı: 

- Edimekapıya •• 
Biletçinin bozukluğu yoktu, sor· 

du: 
- Daha ufağı yok mu? 
Kadm hiddetlendi: 
- Daha ufağı olur mu ayol! 

Daha ev] eneli bir buçuk. sene ol
du! 

• ., 
• • 
.•· .. , . 

- Ben gelinceye 'kadar papatya fa
lana bak de~ti ama .. 

IHlasltaı çcclYI IK 
Doktor çocuğu muayene eder· 

ken tordu: 
- Jlk hastalandığın zaman ne 

hinettin yavrum? 
Çocuk cevap verdi: 
-Mektebe gitmiyeceğim diye 

sevinç! 

J 
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- Gene masantn ?istüne liizımı.<ttlZ 

bir §ey koymu*swı! 
- Aman Bay mühendi~' o fecriibe 

için yolladıkları dinamit! 

Taılhlsn n~aıro ok 
- Dünyamn en fena mesleği 

muhakkak tahsildarlrktrr. insan 
her gittiği yerde fena muamele 
görür. 

- Bilakis ! Sen işin içinde de. 
ğilsin de öyle geliyor. Ben tahsil. 
dar olduğum için vaziyeti biliyo
rum. Nereye gitsem "haftaya uğ
ra!,, diye beni tekrar davet ediyor 
lar. 

Buna istiskal denir mi?, 

Cambaz ailesinin rei.si - Aman k<J. 
rıC?ğtm, burnum1ın ucu kaşınıyor, eli
ni u::atıp kaşıyabilir misin1 

~@kaı~ 'ffensefesn 
Amerikalı bir ıaatçi dükkanı· 

nm camekanına 'öyle bir reklam 
levhası koymuı: 

"Eğer saatiniz sizi bir dakika
dan, metresniz de bir atıktan fazla 
aldatmıyorsa halinizden ıikayet 
edip baıkasmı aramağa kalkıtına· 
yımz!,, 

'AMER/KADA 
- Mesleğiııiz nedir1 
- 3874 nwna.ralı ha7k dil§manı! 

~ır~eını geo 
Doktor arkada§mın fikrini sor

du: 
- Kanm pek sinirli doldorcu. 

ğum, geceleri aaat ikiden evvel 
uyuyamıyor. Ne yapma1r acaba? 

Doktor, arkadaşım şöyle bir 

Meırnııame't 
Çocuk baba.sına yalvardı 
- Benim cici babacığrm. Bana 

yirmi bet kurut ver! 
- Yinni bef kuruşla ne yapa· 

caksin? 

-Tek kollu zavallı bir adam 
var ona vereceğim. 

- Nerede bu adam? 
- Sinemanm giıesindc bilet sa-

tıyor! 

- Affedersiniz, ben 
tümsek sanmı§hm! 

·°'~~ 
~,, 

otomobilinizi 

Uyk'611 n oa<eo 
Doktor sordu: 
- Kocaıu:z bu gece mıtıl mıtıl 

uyudu değil mi? Ona verdiğim 
kuvvetli uyku ilacından sonra za
ten başka türlü olmasına da imkan 
yoktu ya! 

Kadm ümitsizce '6a§mı salladı: 

- Ne gezer doktor, bir dakika 
bile gözünü kapamadı! 

- Nasıl olur? Muhakkak benim 
dediklerimi dikkatle yapmamı§$J· 
ruzdır! 

- Hayır efendim, bütün 'de.dik. 
lerini yaptım. Yalnız bir tedbirsiz. 
likte bulundum. Uacı verirken ti· 
ıenin üzerinde fiyatını gösteren 
etiketi koparmadım, kocam gör. 
dü? 

süzdü, sonra: 
_ Gayet basit, dedi, geceleri Erkek - Hayır sevgilim, Artık a,.. 

eve erken dön! ramızda herşeıJ bitti. Köpeğinizle bir 
titrlü anla§amadım! 

rluran şu vaı-

~aııraıoaıırolr\1 sesn 
- Senin komşun olacak adama 

geçen sene yüz lira borç vermiştim 
Aradan bu kadar zaman geçti, pa
radan ses seda yok! 

- Hiç sesi sedası olmaz olur 
mu? Ben o yüz liranın ıesile gece 
sabahlara kadar uyuyamıyorum! 

- Ne demek? Anlamadım? 
- Senin verdiğin para ile kom-

• • 1 _1 _ ' 

Kuırnaz 
Sınıfta: \ 

Muallim - 14 cevizin var. Bu
nun yarısını küçük karde~ine ver· 
meni s6ylerlerse sende kaç ceviz 
kalır? 

Çocuk - On ceviz! 

Muallim - Sen sayı bilmiyor 
musun? 

Çocuk - Ben biliyorum ama 
karde§im bilmiyor! 

Kürek mahkumu (kendisine glfode
rilmiş olmı saadet zinciri mektubunıı 
o1.."1ıyarak) - Sakın bu zinci kırayım 
demeyiniz, başınıza felaket gelir! 

ıravsnyce 
Terzi - Demek benim işim4 

beğenmediniz be.yan. Sizi mem
nun edemediğime çok mütessifim. 
Değerli bir müşteri kaybetmiş olu
yonmı. 

Kadın - Üzülmeyin canıın. 
çok fona iş yaptığınız için ~izi bü
tün tamdıklanma tavsiye edece
ğim. Böylece hepsinden iyi ben 
giyinmit olurum. 

Amerilc.alı sinema rejisöriL (Napol
yon Bonapart rolünü temsil edecek ar
tiste) - Bu ne hal! Napolyonun çi;,o 
meleri böyle değildi! ama sakalı t•e bı
yılclarını iyi taklit etmi.şsiıı! -. 

- Ucu::ca elden düşme b!r radyo 
arıyorsınııız d.emek.1 ÖylmJse Ahmcdo 
gidin, muhakkak onda bir tane 1·ar

dır. 

- Nereden biliyorBunu::1 

- Benim radyoyıl ona ~attım ifa! 



-
Yüzmek 

Otomobil, otobüs ve tramvay 
yüzm.den bacaklanmızı gittilcçe 
daha az kullanmakta olduğumuz 

da hiç fiiphe yoktur ya. Halbuki 
yürümek hem de uzun uzadıya yü-
riimek kadar vücuda faydalı hiçbir 
ekzeniz bulunamaz. Biliyor : ıuıu
nuz ki tanıiyonu olan İnAolara, 

mütehuııı doktorlar sünde on ki
lo metre kadar yol yürümeıini tav 
ıiye etmektedirler. 

Her ne iae, bugünkü öjiidü
müziin yürümekle bir alikaıı 

yok; ıize bu yazımızla mevıim 
iad>ı olan~ faydalı bir harekete 
dair dart beş aöz sC>ylemek istiyor
dum. 

Bacaklarmuzm ataletini gide
recek bqka hareketlerin mev.imi-
ne ainnit bulunmaktayız. -----------------------

• • 
Istanbul Belediyesi ilanları Buaihı kadro ve erkeklerin bede. 

nt inldtaflarmda çok büyük bir te
rakki sörülmektedir. Bu da yüz
mekle elde ediliyor. Yüzmek ulu- Bir metre murabbaına iki lira değer biçilen Vefa yanıın yerinde 
aal eatğlıiımızı iyileftirecek ve kuv Molla Hüsrev mahallesinin Vefa caddesinde 19 uncu adada yüzıüz 
vetleııtirecektir. 84 metre murabbaı araa alikadar lar arasında aatılmak üzere &r.Jk 

• • • arttırmaya konulmuıtur. Şartnameıi levazım müdürlüğünde ıörülür. 

Yüzmek nekadar erken öirenilir. istekli olanlar 12 lira 60 kunqluk munkkat teminat makbuz veya 
ee, vücut aağhğmdao derece iyi neti mektubiyle beraber 13 temmuz 936 pazartesi günü aaat 15 de daimi 
celer elde edilir. Orta yqlı adam- encümende- bulunmalıdır (8.) (3620) 

lar bile birdenbire yüzmeli 6;ren- Dün oe Yarın neşriyatı -----•• 
mek kararım verdiler mi ıı·hhatla-
rmm ne çabuk iyiliğe yüz tutacatı-

nı aörmelde !atacaklardır. Onlann 
ricudunda birikmiı olan fazla 
Yailann b~ yok olacak Te 
bütün ricudunı iılemesi çok daha 
kolaylaıacaktır. 

Diler sporlar gibi yüsmek de 

ÇiÇERON 
Eaki Roma tarıhinde h•tabet itibarile en ileri aitmiı bir 

~iyettir. Zaman .. na en yakın ve en yüluek bir taribçi:d olan 
Plilluk tarafmdan yazdan tercümei hali Haydar Rlfat taTa· 
tından tercüme ~dilmittir. Tarih ve hitabet ile alakadar olan-
lara hararetle tavsiye ederız. Fiatı 40 kw-uıtur .· 

Tevzi merkezi - VAKiT Kütiiphanai: ldanW. 

.. 

KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakl 

yalnız para biriktirmiş olmu, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de deneml 
olursunuz. 

iş Bankası asgari 25 lira mevdua 
bulunan bOtDn kumbara sahlplerlll 

8enede 7 defa kur'a çekerek 

2 00 Lira miıkl 
öyle alda geldikçe, zamanlı, za-11111!!!!~!!!!!!~~~!!!!~~~-~~~~!!~~!!!I veriyor. Mükif atlann 10,000 Lirası her se 

1 Nisan ve 1 r eşrinievvel tarihlerinde kur 
çekilerek verilmektedir. Bu iki ketidenin b 
birinde 5000 hra, şu şekilde tevzi edilmekted 

manaız ve rastgele yapılmamalı

dır. Yakıcı kumlarda yatarken bir\ 
denbire denize kotmak hiç de iyi 
delildir. Bu, bir takım hat ağrıları. 
na ıebep olur •e afnlar günlerce 
devam edebilir. Hatta tedavisi pek 
&'ÜÇ olur. 

Yatlı insanlar günün rastgele 
herhangi bir saatinde ha bre deni
se girip çıkmamalıdır. Denize bir ' 
kere ıirip çdnnca, vücudunuzun 
ıalaklıiı ciinefte iyice kurumada~-. 
tekrar denize kotmamal11mız. 

G6çlü kuvvetli ıençler bunu is
tedikleri kadar yapabilirler. Fakat 
7&1Wma bu, büyük zararlar vere
bilir. Yqlılar için ıünde iki defa 
iyi yüzmek kifi ve vafidir. 

Sabah kahvealt11mdan evvel ya. 
pılan bir yüzme öğle yemejinden 
eonra altı defa yüzmekten çok da
lla iyidir. Kann dolu iken katiyen 
~enize airmemelidir. Yemekten en 
azı iki ,,uçuk Mat ıeçmedikçe yüz. 
mekte tehlike vardır. 

DOKTOR 

619'·~ırn~n11••111• 
Ratlp TOrkoQlu 

Anura caddesı M•••rret 
otell Ka.-.ı• numrara (88) 

Tt:J C2 KiVE 

·zıR~AT 
BANKA51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~ObQ 

Birinciye 1000 L• 
ikinciye 250 " 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 " 
20 " 50 elliter ,, 1000 • 
175 ,, 10 onar ,, 1750 it 

Ceman 207 kişiye 5000 " 

ikişer bin liralıklar: 
DıQer be• ka•ldenın her birinde '/ 
nız 1 kl•ıye iki bin llra verlllyor. 
keşideler her aane Şubat, Hazıra 
Temmuz, Eylül ve birinci Kanun• 
ıarının ilk günlarl yapılmaktadır1 

'···· 
Yeni neşriyat 

"DON ve YARIN TERCOME KOLLIYATI 
AL TiNCi SERi KIT APLARI 

51 Eneit Virıile Ahmet Retit 100 K 
52 Para Relnen Muhib Etem . 25 ,. 
53 Sezar Plutark Haydar Rifat 40 ,, 
S4 ilmi F eleefe Reichenhacb Ziya Somar 40 ., 
55 Karıncaların bayab Matullncb Naci Ecer 75 ,. 
16 Demoatea Plutark Haydar Rifat 35 " 
57 Çiçeron Plutark ,, ,, 40 .. Doktor 

mer AbdDrrahman 
Clldlıemllt8llaaa• 

o OIC R 

Kemal Özaan 
llrolotl - U,,.,.atlJr 

Drolog Operatör 58 Hipnotizma P Janet C. Sena 100 

Mua,..ehaneai Kadrk&J 

• .,,. ıinemaaı karııaında 1 
ini eoblı _.ra 8 her ıfln 

betten dokuza kadar .. 

.. vtlye MUtehaasıeı 
ICralıl• - Bu.18'.,r ~aa. 

,,.,.UO. Her oün liğleden tonra 1 
ı . den fi ,. kadnr . Trl: 11235 

Doktor Ba Nrinin lıilııplan renlrli Wr letıpaJı iginde.,. tlilıifll 
SUreyya Atamal tatıta pluırrlrrtlfhr K.artun lıaplılan tla ,,.....,,... 
lıluayenetı•ne: Beyoflu • Parmak" 

1 kapı tnmny durab, Boma oteıı Satıı 1eri - VAKiT Matbauı - IST ANBUL 
yanında 121birinciIrat3-8 Ankara caddeai -- Teiefoa 24370 

Her sün 15 -201ebdar J~-.. ---------------~ 
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lngiliz Kralı Kayserin 
evlenecek? 

Şırınga ile 
doQruyu söyletem. • toruniyle mı Bir lngillz doktoru keşfini anlatıyor 

Sabıt Alman veiiahdinin 19 yaşında• : 
lrl KUaeı. kızı Prenses Cecilya Viktorya 

)1 Ahnan1ar İngiliz kralına vermek ar
~dadırlar. 

Prenees geçen yıl Londraya giderek 
ltukingham sarayına misafir olmuştu. 
İııgillz saray mahafili bu havadişi ne J 

Yalanlamakta, ne de tevil etmektedir. 

Bayianın asıl kaynağı o;an Bertin i~e 
bu havadisi resmen teyit etmiyor. 

Nazileri bundan daha çok memnun 

edebilecek bir hft.dise yoktur. Alman 

\anedtı.nı da böyle bir sihriyeti can ve 

tônUiden karşılıyacaklardır. Çünkü 

'8.bık Alman veliahdi kral Edvardın 
~ancdır. 

\ . 

A 

~ - ~ . ~\. 

LondraJan yazılıyor: ka evvel yaptığım bir ıırmga has· 
insanlara doğruyu söyleten ilaç tayı pek geveze bir hale sokmak· 

Edinburg'lu bir doktor tarafmdan ta, ona ıenelerdenberi tahteuuu· 
ketfedilmittir. runda uyur bir halde kalmıı olan 

Doktorun yaptığı tecrübelerden birçok hakikatleri bir bir söylet• 
alman neticeler o kadar büyük mu· mektedir. 
vaffakiyet göstermektedir ki. ıüp• Muhterem bir devlet memuru 
heli kimseleri istintak ederken bil- tırmgayı yedikten sonra birçok 
tün diinya adliyecileri ve polisi bu meseleler hakkında kendi noktai 
ilacı kullanmak için müracaatlcır nazarını şöylemi~ ve bu sözler din· 
da bulunmaktadırlar. leyenleri büyük şaşkınlığa sevk.,.t· 

Doktor bu ila~ın unutkanlığa mittir• Sözler o zatın gerçekten 
çare bulacağım, polislere cinayet- temkinli ve asil gibi görünen id· 

bar lavırlariyle taban tabana 7.ıd 
leri bulmakta yardım edeceğini bir mahiyetteydiler 
söyleme1<tedir. Bu~dan başka a:le B k ı a§ a ; r vaka da henüz evle~ 
anlaşmazlıklarının bir çoğunu her• mit yeni bir gelin hayatına dı;ıir 
tarai P.decek ve tah~eşşuur hakkm- tuhaf bir takım hadisele- anlA.trnıı 
da daha cok bilgi elde etmek iç,.in ve bütün bunları kocasına karfı 
alimıerin itine yarıyacaktır. duyduğu, istikrahtan yapmış ol~u-

Doktorun, tıb dünyası salahi- ğunu söylemiıtir . ., 

Cecili'nin Almanyada kazanmış ol· 

4'ığu sevgi çok büyüktür. Prenses ga· 

)tt cazip oldqğu kadar da vakur ve 

\ertıkinlidir, Prenses Cecilin, doğ\ımun· 
"-nbeı1 budala olan, bir de Aleksan· 

~ l\dlı kız kardeş! vardır. 
Prenses Cccilya iki erkek kardeşile bfr amdeı (M(Jdaki, Prens Hubertus solda· yettar makamlarına verdiği rapor- Şırınganın tesirinden kurtulan· 

da ıunlar yazılıdır: lar, neler söylemİJ olduklarmı ha• ki Pretıa Fredrig) 
"Uykudan hemen birkaç daki• tırlamamaktadırlar 

Küçük Çiftlik P?rkında 
CNLC SANATKAR . 

MCNüR NU~lETTüN 
Ve Arka d aş ı a r ı 

Kemen~e FAHiRE, TBnbur REFiK, Kanun Artaki 
10 Temmuz cuma, 11 cumartesi, 12 pazar 

akşamları mevsimin ilk konserlerine 
başlayaeaklardır. Telefon: 41992 

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

ıonra Grev meydanına varmıtlar
dı. Her ~amaoki gibi meydan ka
).abahktı. Satıcılal' bağırıyor ve 
halk, mukaddes Hanri acaba bu· 
ıün ne yapacak? merakiyle topla• 
iııyoıdu. 

Krtıas halkı görerek: 
- Bugün torbamızı dolduraca· 

lız galiba! dedi. 
So~ıra kalın ve hazin sesiyle bir 

tark, okumağa baıladı. Pikvik de 
o~a yardım ediyordu. Şu ahenk· 
aiz 3ea ve kupkuru iskelet halinde
ki iki adamla yanlarındaki köpek 
h";'.~!un dikkatini çekti. Etrafların• 
da bir kalabalık hasıl olmağa haı· 
)adı. Pikvik ağziyle horu sesini 
taklit ederek öttü. Sonra ıöyle 
eöze batladı: 

- Madamlar, mösyöler, mat
maıeller, markiler ve prensler ben 
doğruca uzak ve vahşi memleket
l~rden geliyor, ispanya kralının 
yanına gidiyorum. Fakat Parbli· 
,lerin umumi istekleri üzerine bir 
_gün için burada kalmağa karar 
'Verdim. (Bir boru sesi daha tak· 
lit etti.) Diyeceksiniz ki, ıehrimir 
'de nede-.ı durmağa karar verdi.1? 
Evveli buluı'iduğum vah~i ormar.• 
lardan bile töhretini duyduğ!lm 

il>ük di> Gizi bir de gözlerimle gör
nıek iıtedim. (Boru sesi ve halkın 
alkıılan.) Sonra Arabistan çölle
rinde raıladığnn insan yüzlü bir 
llayvam size göstermek istedim, 
Şaı .. dülünüz elli. ayaklı, ağızlı, 

burunlu mahlUk; zannetmeyini:ı ki 
insandır. Kamı açıklığı zaman ça• 
kıl taıları, kılıç, mızrak gibi ıe-Y" 
le~ yutan ve bunlarla kamını do· 
yuran bir hayvandır. Baıka hiç bir 
ıey yemez. Hatta proteıtan bile ... 
(Kahkahalar ve alkıtlar.} 

Fakat §U tuhaf yemekte hazır 
bulunmak için duka, bir ekü falan 
vereck değilsiniz. Bir onluk ya· 
hut gönliinüzden kopan en uf ak 
bir para yeter. Haydi ha.ılıyor! ... 

Toplan.mı' olan ahaliden biri 
kocaman bir tat getirdi. Pikv:k, 
Kroaıı enıeıinden yakalıyarak ta· 
fi önüne attı. Lakin Kroaı tered• 
düt ediyordu. Çünkü bu her za· 
manki gibi yapma bir tat parçası 
değildi. 

Pikvik eğilerek yavatça: 
-Y,. hunu yutarsın, yahut mali" 

volduğumuz gündür. dedi. 

- Kroas tatı ağzm~-;-orla" soktu I· 
kmdı, sıkındr, fakat yutmanın ;n:• 
kanı olm:ıdığını anlıyarak fırla!.ıp 

attı. 

Pikvik hemen: 
- Ah, ah! ... Mösyöler, az kal· 

sın unutuyordum. Orlean yolu üze· 
rinde taş bırakmadl. Onun iı;in 
karnı toktur. dedi. 

Biraz öteden bir asker: 
- Durunuz, ben şimdi ona şu 

kılıcı yutturacağım! diyerek ileri• 
ledi Kroaıı bunu görünce taban!a• 
rı kaldır"rak kaçtı. Arkasından 
Pikvikle Pipo da fırladılar. Birkaç-

• 
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,ıstırap çektiniz, mademki o cehen
nem acuzesinin bütün kötülükeri• 
:ni biliyorsunuz ve mademki AUah 
1 

timdi ıizi benimle karıılaıtırdı, 
Allahın ıizin, benim elimden tesel
' li bulmanızı istediği anlatılıyor. O 
halde dinleyiniz möıyö: Ben Ka
terin dö Mediçiyi en fena bir ölüm
le idsma mahkum ettim. Çünkü 
ben bu menhus kadının can alacak 
damarını bilirim. O da. sevgili oğ• 
ludur. Duyuyor muıunuz? Ben onu 
sevgili oğlundan vuracağım. Onu 
bu tekilde kahrederek yalnız an
nemin değil, ıizin de intikamımzı 
alacağım. Ayni zamanda Allahın 
da istediğini yerine getireceğim. 

Çünkü intikam silahını bana gön
deren odur. 

Bu sözler biter bitme~. Jak Kıe
man otelcilere doğru dönerek giz· 
li bir işarette bulundu ve: 

- Allaha ısmarladık Şövalye! 
dedi, talii~izin gid;şini takip edi
niz. istikbaliniz pek parlaktır. Be-

1nimki ise korkunç ve karanlıktır. 
Haydi, kadınlar ... Bana şu araka
pısını açınız! 

Rusetle Paget papasın vermiş "?· 
duğu o müthiş i§areti görerek tit
rediler. Üçü birden odanın nihaye
'tine tioğnı giderek başkıt. bir salo-
1na geçtiler ve gözden kaybolrlu• 
lar. Birkaç dakika sonra kadınlar 
'geri dönmü,lerdi. 
' Pardayan, duyduğu ve gördüğü 
!eylerin tesiriyle zangır zangır tit· 

remekte olan Şarlin elinden tuta· 
rak: 

- Ar~ kapısı!... Yani Klodla 
Farneze ... Belki de Viyolettaya çı
kan kapı! diye mırıldandı. -

-52-

PiPO, PIKVIK, KROAS 
KUMPANYASI 

Romanımızın giditini munta· 
zam olarak takip etmek İçin iki 
gün evvelıne dönmeğe mecburuz. 

Pardayan Deviniyerden çıka• 
rak Gizin askerlerine teslim ol· 
duğu zaman Madam Hüget. he· 
men odasına çıkmr§, pazarlık ro· 
hasmı giyinmif, ve hizmetçilne 
nereye gideceğini söylemeden o• 
telden çılup gitmi~ti. 

Fakat Pardayan otelden çıkar 

çıkmaz: 

- Şimdi de seni kurtaracak he· 
nim! derıitti. 

Hüget gittikten sonra a§çıhaşı 
ile çırak!ar mutbağa girmek isle· 
dilerse de orasını kapalJ buldular. 
Eng.elleri kaldırıp her §eyi yerli ye• 
rine koyduktan sonra mutbağı nç• 
tıkları zaman Kroası orada gor 
düler. 

Kroas yiyip içtikter, sonra bir 
iskenıle üzerine kunılmu~ keyif ça· 
tıyordu. Herifler onu görünce ki· 
misi odun, kimisi slıpürge ile üı.e• 
rine yürüyerek zavallı Kroası bir 

.. 



Miklnin Kangurus 
Boksör 

---soydan 

IS!~"~ ~~L ba~?ı:~t 11--.YILMAZ RAKISI 
1 

torunu 
Sultan Ahmet Cağaloğlu caddesi 
No. 41 Tel: 20196 ve 56 - 37 

Yorgunluğunuzu giderir, dl mağınızı dinlendirir, 
derecelik en nefis rakıdır. her yerde bulunur 45 

Juvantln Kaozuk 

Saç boyaları 
- O İ K KAT }11HııtııHttff1111ıt1ıııınn""'""''"'"""""'"""""""'"""""f•-----Dün ve Yarın neşriyatı----• 

sALAcAK banyoıarma-g·-.t- Glandokratin 50 kitap koca bir kütüphan 
mek için köprüden, Kabata§tan D E M E K 

ve Beıiktaıtan gidit. dönüt. Adem·ı ı•ktı·darın teşkil eder 
kabine ve banyo ücreti yalmz 1. 
mevki için 35 Kr. il. inci 30 Kr. devası demektir. Bu mühim eserleri 8 lira pefin vermek ve her ay 3 lira ad 
(Sair günler) mü~terek biletleri . Profesör Steinach ve Brown Se. mekle elde etmek müoıkilndür. tik ıerilere abone olanlar ~ 
vapur iskelesinden isteyiniz. quardm mesailerile elde edilen ni çıkanlan da bedellerini taksitle ödiyerek alabilirler. 

Bahçede her gün 16,30 dan iti- mühim bir keşiftir. latanbul - Ankm-a Cadden - V AKIT Kütüphanuine 
haren caz vardır. • müracaat ediniz 

Her eczahanede bulunur. 

:::::::::::::a::ı: • • nr uz uı r 1111 

Kimyager il Satılık kAglr konka I 
U• • sam ed d 1• n fi Nuruosmaniyede Şeref sokağın • 

Türk Hava KuY"umu 
Büyük Piyangosu 

Kumral ve siyah olarak sabit ve !I da. 40--42 numaralı ka.gir konak 
tabit renk verir. Ter ve yıkanmak- 1 h rt1 1 tılıktır Bo... 1 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişti 
la çıkmaz. Yegane zararsız ve ta· H li f k ı~ d · · 

1 

umum tablilA.t. EminönU Emllk ve ·ı ve a. ce ev a a e manzara, yırmı 

1 
Tam idrar tahlill 100 kuruştur. Bil· i e ven P ar a sa • gaza 3. cü keşide 111 emmuz 936 dadır. 

nmmış sıhhi saç boyasıdır. d bU ··k bah lsti nı rı Eytam Bankası karşısmda lzr.et o a ve yu çe. ye e n 
lNG1L1Z KANZUK ECZANESİ Bey Hanı. :! Nuruosmanlyede bakkal Hafız 

~--·Be-y•o•ğ•ıu_-_ıs_tan_b_u_ı __ ... ._ ... .._ _____ lllİİilll_lllllllllllİll_,. H Nuriye müracaatları. i 
hl 1 &ii::: ... - ... --======·-· = 

Büyük ikramiye 50.000 Lirad 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye} 

(20.000) liralık bir mükafat vardJr. 

486 FAUST, 
-----------------------------------------------------.-.. te::r L dövdüler. Nihayet kapının 
açık olduğunu gören bh;im kaba-

' dayı, bir yıldırım bıziyle dıtanya 
f ırlıyarak kaçmı§ ve o hıı.la Pari
sin içind" iki saat kadar dönüp 
--lurm1.1§tu. 

Nihayet yorularak durdu. Ce· 
sur olduğunu hissettiği andanberi 
baıına gelenleri dü~ünerek kendi 
kendine acıdı ve: 

· -- Ah, cesaretimi anlamazdan 
evvel ne rahattım. dedi. 

Tam bu sırada ayaklarına bir 
ıeyin süründüğünü hissederek ade· 
ti korktu. Eğildi baktı, Devini
'yerin mutbağında mücadele etmiş 
olduğu köpeği, yani Pipoyu gördü. 
Fakat köpeğin halinden kendisine 
pek de zararı dokunmıyacağını an
lıyarak eğildi, başını okıadı. Kö· 
pek kısa kuyruğunu sallayıp sevir.• 

~.cini belli etti. 
Pipo belki de Deviniycrde olar: 

p:ı:'.trtıların hep sahibi yüzünden 
k "?tuğunu ve berkesin buradC?.n 
kaçışının kendisine daha emin bir 
yer bulmağı icap ettirdiğini anla· 
dığı için Kroasın peşine takılmsş· 
tı. 

Kroas artık üzerine hücum e· 
denlerin yollarını şaşırr:ıış CJ!duk• 
larına ka:ıaat getirmişti Fakat bu 

kadar hı.da nereye gidiyordu? ... 
O d:A bilmiyordu. Kendini tesadü· 
fe bırakmıştı. 

Kroas~a Pipo birkaç stıat daha 
bayle avare dolqtılar. Bu ıırada 

gece ıehri tamamen kaplamı§lı. 

Bazı dar yollarda hırsızlara raalr 
yorlar, fakat fakirlikleri görülerek: 

serbest bırakılıyorlardı. Ara ~ı;;., 
da devriye kollarına rulıyorlardı. 
Böylece korkudan korkuya, tehH• 
keden tehlikeye düıerek nihayet 
sabahın eaat ikisinde büyük bir 
konağın kapısına sığınarak U)u• 
mağa yeltendiler. Kroas ellerini 
ileriye uzatarak ve karanlıkta et'" 
rafını yoklıyarak ilerledi. 

Birdenbire Pipo homurdandı. 
Ve Kroas ileriye uzatmıı olduğu 
kolunun yakalndığmı hissetti. Ak-

ıamdanberi beı altı keredir duy· 
duğu ayni sözl~ri işitti: 

- Ah, aziz senyörüm Benim 
yüksek kalpli hırsızım. Para de
nilen ıeyin ne olduğunu bile l;~~· 

mem. Canıma gelince bence on 
para bi'~ etmez! 

Karşısındaki ayni ses: 
- Kroas ! dedi. 
O da: 
- Pik.Jik ! diye cevap verdi. 

Çünkü 'esinden arkadaşını tanı· 

mı!h. 

- Bu saatte burada ne yapıyor
sun? 

- Ya &en ne yapıyorsun? 
- Ne yapacağım Mösyö lö )ö· 

valye dö Pardayan tevkif ~dildı }.;• 

len sonra aç kaldım Kendime bir 
kaç para buimağa çıktım 

- Ya, demek ki senyörümüzU 

Y'XtrSTX' 

levkif ettiler? (Kroaa bilmemez
likten geliyordu.) 

- Ya, öyle oldu 1 
- Ah ne olurdu, l>en tie oraCla 

bulunsaydım da onu kurtarmağa 
çalıtıaydmı .•• 

- Hemen l>eni de yakalarlar 
korliusiyle kaçıp Bare ıokağma 
geldim. 

- Bak, iyi söyledin. Burası lie
nim aklıma gelmemitti. 

- Ne olacaktı? Merak etme o• 
I 

radan da hayır kalmamı§tı. Çünkü 
bir sürü asker konağı sarmıt §Üp· 
hesi~ Şövalyenin arkadatını da 
tevkif etmek istiyorlardı. Onun i
'çin oradan sıvıımak lazım geldi. 
'Aç kaldım. ne yapayım, bari er.ki 
'sanatmıı ele alayım, dedim. 

- Sari! ıcılığı mı? - . 
- Hayır, batkasının parasiyle 

geçinmeği, yani gelip geçeni ıoy· 
mağı ... Fakat iki ilç saat boı yere 
bekledim. Nihayet kar1ıma biri 
çıkt., meğer o da senmitsin ! Ne 
yapalım? Şimdi açlıktan, susun· 
luktan ö!üyorum. 

Kroas kaldırımın üzerine otura· 
rak: 

- Şimdi ne olacağız? dedi. 
- Elimizde yalnız bir çare var. 

O d .ı ~u üçüncü sanatımıza tek:a-r 
başlamaktır. Yani canbazlık. 

- Bak, bu doğru ... Oh, elim~z· 
de ne mükemmel bir sanat vıı.r. 
Kurtulduk.. 

Pikvik ıusuyordu. Be!ki de ar-

kadaımm aevinçle karfdadığı O. 
sanatı yapmaktan fazla bir zevli 
duymıyacaktt. Kroaı ise l>u a!qamr 
ki mücadelelerin vermit olduğu 
yorgunluğa daha fazla tahammül 
edemiyerek hemen uzanıp uyudu.. 
Pikvik biraz daha bekledi. Faka~ 
ne gelen, ne geçen vardı. Nihayet, 
o da bözülüp yattı. Pipoyu un..ıf.: 
mıyalmı. O da uyuyordu. 

Böylece sabh oldu. 
Pipo hepsinden evvel uyanmıf4 

tı. Kalktıiar. Biraz ilerleyince Pa4 

risin bir ı.cuna, Karmeltilerin ma• 
naıtm önüne gelmit olduklarım 
anladılar. Kroas: l 

- Haydi dönelim! dedi, fakat 
Pikv~k, Sen Martin ile Sen Nikda 
arasında gayet genit bir çayırlığın 
bulunduğunu, manastır papasl:ın 

tarafından eHlip biçildiğini ve ba• 
zan burada üzüm ve meyvaya da 
raslandığını hatırlattı. İki arka• 
dat fazla düşünmeden oraya d~ğ
ru gittiler. Çitten içeriye girdilEr. 

Üzümler henüz hamdı. Fakat <.•
0 

riklt;re diyecek y.lktu. Boyları u
zun olduğu için baıka bir vasıl:lya 
ihtiyaç duymadan bolbol kopaı:p 
açlıklarım ve aususzluklarını gİ"' 

derdilel' Nihayet Pikvik: 

- Haydi gideiim Güneş eper 
ce yükseldi. Bir de papasların t 1 İ• 

ne dü,ersek kırılmadık kemiğimiz 
kalmaz. Herifler sopa atmakta 
pek üstachrlar. dedi. 

Hemen yola çıktılar. Bir ıaat 


