
Bir Habeş çetesi 8 
Italyan zabiti öldürdü 

Yazısı 2 inci sayfada ~ - • x 

l§~QSzıar akOU~fea~i~Slnı~ bÖVie 
Çık aza sokacak olurlarsa .. 
:··Diğer devletlerin imzasını almadan da 
Çanakkaleyi tahkime mecbur kalabiliriz! 
~nutuımasın ki : Konferans açıldığı sırada. bu karışık zamanda. n n @rece haklı olduğumuzu herkes tastik etmişti 1 

h?ğazlar, diğer milletler için tali, 
~zim çin hayati bir meseledir 

llıbayet. bu sular, bu· 
topraklar bizimdir 
~0~f eransta bizim teklifin 
t ega de lngiliz teklif inin esas 
t.ı.~~.lması, Ankarada ve bütün 
,.... Urkfyede fena karşılandı 
~k kuvvetliyiz: 

lllr Fransız gazetesi : "Tttrklyenln 
llıUdafaa kuvve i denenmiştir . Türk 

1J0 .. tuıenını reaaetmeB guçtor ! ,, diyor. 
~rı ~ar meselesine dair telgraflar ikinci sayılamızda, lngütere
lirfi~ era11aa verdiği projenin metni dördüncüde, makalemiz 
J "1.çc'.i ;aYılanın 1 inci sütununda, diğer gazetelerin düıünceleri 
ıq "irQd ':!lamwn beşinci sütununda, tarihte Boğazların ncuıl taarru-

Gayrlaskeri blr 7tare··gerıı·m>ff§ t'>ıılltıımı Bo"ğıızldf1ffuı1a7'aSınt 'Tia7iraman TUr7C a.~~=ertnln ve Tilr'k lopçularıntn 7tlmaye. 
Bi altına tıermek vatanın hayati menfaatleri icabındandır. Bütün Türkiye, konferansın dt:ıha ilk günlerinde bu zarure. 
ti t eslim etml§ olan devletlerin bizi tuttuğumuz dürüst yoldan ayrılmağa mecbur etmiyeceklerini ummaktadır. 

ıgına dair bir yazı 10 uncu sayılamızdadır. a Habsburgların Avusturya taht1na Gece yarısı sevglllslol ziyarete 
~sabah Ankaradao gelen gey·~g~m~i~;y~t giden arıibacı 
Qaşbakan Aımanyaya ·da Haqdarpaşa . tre~i'!'-de 

ı\t .. müracaat etmiş aliır lJar.alı buluiıdu aturke Floryada Fransaoın bu mttra- ~. • • • • - • .. I .Aı.. k • l d eaata cevabı Kendısını kımın yaraladıgını bır 
nı u a ı o u si~v::=~::~!:!!=of:!: türlü söylemek istemi_y~r 
General Salih ile birlikt:e gelen na işaret eden haberler çıkmaktadır. 
1 Dün gece on bire beş kala Hay. mobiliyle Haydlll'Pa§a hastaliane-
S tnet: lnönünün bu akşam An- Dün Yugoslavyanın böyle bir ihti· 

._ d b darp~fadan kalkan 48 numaralı sine kaldırılını§tır. 
'b "'-el raya dönmesi muhtemeldir mal etrafında Fransa an azı teminat . • 
Q'ıl>~ istediğini İngilizce "Niyuz Kronik!,, tren Kızıltoprak istasyonuna gel- Müde!umumi tren yolcularm. 

~· ~et 1 .. lsnıet İnönü bu sabah ekspresle §ehrimizc gelmiştir. gazetesinden naklen yazmıştık. diği zaman arkadaki vagonlo.r- dan bu vagona yakın ola.nlan ve 
d 

1
ddin O n~nü liaydarpaşa istasyonunda Vali ve Belediye l'eisi Mu- Bu sabahki posta ile gelen "Sandey dan geçen kontrol memuru. dıt aa· konltol memurlarını • dinlemittir. 

'-il ~lılatundağ ile mebuslar Vilayet ve Belediye erkim tarafm- Ekspres,, gazetesi ayni mevzu üzerin· hanlıkta yerde kanlar içinde hir Bunlar trende hiç bir feryat itit. 
Q'!°ba~tunııtır. de daha mufassal havadis verirken adamın yattığını görmü~tür. mediklerini ve yaralının ne suret. 

" ... •.tıl\ .... ı"'n110 •• 
1na .. birlikte General Salih de Ankaradan g~lmiştir. ' Yugoslavyanm Almanyaya da müra• Kı•ıl- le yaralanaığını görmediklerini 

""' ... , Bunun üzerine hemen " 
tid~ .. '- A u __ trenden çıkınca lstanbula. geçmiş, doğruca Florya- caat ettiğini bildirmektedir. U söylemiılerdir. 
b "'~ "'ta toprak merkezine, oradan skü-~tha 1- turke mülaki olmuıtur. (Devamı 2 incide) Ağır yarS:lı olan adamın faı.la 

J(l\nın b ak dar müdeiumumisi T ahline haber ~.. u şamki trenle Ankaraya dönmesi muhtemeldir. sarhot olduğu da tesbit edi~İf, 
'"'lilletı 11 yaşında veilmittir. kendisİnİnİfadesİAlmma.k isten• 

l 
~~nerzCigemiymetinee syeenli ebisr İı•Ş kabadayı ı Müdeiumumi derhal vaka ye· mittir. U rine gelmif, yaralı sıhhi imdat oto- Sulta'1ahmette Binbir direk cİ• 

Def kuru• yUzUnden varında oturan ve Si!leyman ismın· h BUyUk müsabakamız y . 
h~e lSfan tarafından azimkii_- ar:!d~~~~~d:~!du ::~:.~:.:~::ini •m~i~::~~~~c·~i~ 
( 4.Jze h meyhanec\e rakı içtikten sonra Sa .. 

._,ill alledilmediği takdirde pa!::~.g~~~::~=~~et ~~: ~~:!ci•:.'.:ı!:~:y::v~:~~~~i ~~~! 
ıı etler Cemiyetine verilecek -d. iki küçük çocuk ara••nda bir miıtir. 

titıd anı:g, 8 _ .------------ kavga olmuftur. Kavganın sebebi Süleymanın yarası göğsünde 
t~i/' hadiseye ~ılletler cemiye. halka hitaben söylediği bir nutuk- beş kuru§ kadar bir alacak mesele· kalbinin altındadır. kendisini ki· 
a~ı '.Creiaer düae ep olan ayan ta ez cümle demi§tir ki: sidir. min vurduğunu katiyen söyleme-
t~rd1ii Za.nıa.n .n akşarn buraya "Şimdilik gönlümün istediği gi- On bir" yaşında olan Hikmet, on mekte ve her sualin soruluşunda 
~ 1"•data h ıablal'Pnda halk ta· bi konu§amam, raH:a.i: oeidern;:kie iki r~'lildn olan Ahınedi çakı ile f qöyle cenp vermektedir: 

tfıl,tad1 araretli nür.ıayi§lerle oldı.;ğumuz zaman yakındır!,, sol omuzundan vurmuştur. Yaralt ı -E !... Sormayın yahu! n..e· . N 28 1'er k Greiser arkadaş!ariyle görü§- çocuk evvela eczahaneye sonra has o. Adliye ve zabıta tahkikatı de. 
endisini alkışlıyan -· · · ~ · {Devamı 2 incide}. tahaney:e kaldırılmııtır. vam ediyor-
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anzig meselesı ~ sına 

• gr ır n 
Botazlar konferansı dün hara- miyeceğini alakadarlara resmen ayya r~si 

retli hatta . Anadolu ajansının bir bildirdiği şeklinde Jıaberler varsa d • • • • • • 
notuna DM:aran. akibetinden en- da bu haber resmi ajanslarla teey- uşu r u er 
diteediJecekbirnafhayasirmiştir. yütctmitmahiycttedeğildir. Sekiz ltalyan zabitini 

lngiliz murahhas heyeti tarafın- TUrkly nln mUdafaa kuvveti Uldiirdiller 
dan \evdi edilen proje sureti, Sov- denenmiştir 

l · h l f Londra, 7- Habeşiatandan ge-yet Rusya delege erınin mu a e e· Fransız gazetelerinden Pöti • 
k len haberlere göre Habeş çeteleri 

tine rağmen müza ereye esas tu- Parizien bu arada töyle bir yazı 
1 bugün Adi,ababaya giden bir tay 

tu muş.tur. DC§retmektedir: 
yareyi düşürerek sekiz ltalyan 20. 

İngiliz projesiırin bilhassa on bi- "- Türkiye, memleketini mü-
bitini öldfö·müşlerdir. 

rinci ma"ddesine Türk delege heye- kemmelen idare eden kuvvetli bir 1 

tinin itirazı üzerinde ehemmiyetli hük\ımete maliktir. Müdafaa kıy. Times gazetesinin Romadan al \ 
münakaşalar başlamıştır. meti harpte denenmiş olan bu dığı bir habere nazaran şarki A f 

İngiliz projesinin münakap.ya memleket, topraklarını hakimiyet- rikadnn ltalyaya dönecek askerıc 
mevzu olan 11 inci maddesi şudur: le koruma hakkını istiyor. Hem ne rin yeri gene haJyadan gönderile 

1 

"-Herhangi bir zamanda Bo- ala ekilcle. Versaym yıkılmasına cek }eni kuvetlerlc doldurulacak
ğazlarda tranait halinde buluna- lafta mukabeleden soma, Türk ta· tır. Bu suretle İtalyanın Hnbeşis. 
bilecek olanı !bütün ecnebi bahri lehini reddetmek güçtür.,, tandaki kuvetleri azalmıyacaktn. 

kuvvetlerin azami tonaj yekUnu ge in IJter , Rusya ve Japonya y h . . 
çif esnasında fiili hizmette bulu- ara md hl noktal naznr f rkları UD30 fa f elbahır• 
narl Tüık filosu tonaj yeknnunun Pnristen bildirildiğine göre M.ontrö ı erı· T .. k. 
msfmı tecavüz ebniyecek veyahut konferansında Türkiye, İngiltere, Rus• Ve Ur Jye 
fiilt hizmette buluan Türk filosu ya ve Japonya arasındaki noktai na· 
tonajmm yansı itbu rakama baliğ zar farkları umumiyet itibarile §Öyle 
olmadığı takdirde 15.000 on bet hülfısa edilebilir. 
bin tonu ıgeçmiyecektir. Sovyet Rusya. Karadeııi%i azami de-

Karadenize 11ahildar ve gayri sa- recede kapalı, İngiltere azam! derece-
de açık tutmak, Türkiye ise Boğazlar

hildar devletlere mensup olup aa daki hil.kimiyetini ve bu geçit üzerin· 
transit halinde bulunmaksızm Tür- deki muhafızlrğıru hakkıle yapmak istC" 
kiyenin müsaadeıile Boğazlar da- mektedir. 
hilindeki bir Tiirk limanını ziyaret İngiltere Boğazlardan giriş ve çıkış 

Atina, 8 (Hususi} - iki Yunan 
tahtdbahirinin kadro harici edile· 
rek yerlerine yenilerinin alınacağı 
hakkında bir rivayet ç.ıkmı ve bu
nun üzerine de şöyle denmitti: 

"Türkiye ile Yunanistamn ara
sındalti anla§ma mucibince bu gi
bi bir bahri değiıiklik olunca, Yu-

(Ba.ı taralı l incide) 
mek üzere doğru ayan meclisine 
gitmiştir. 

Danzig f evkaf ide komiseri de 

dün akşam buraya gelmit ve yaya 
olarak istasyondan evine gitmit· 
tir. Herhangi bir hadiseye meydan 
vermemek üzere istasyonda ted
birler alınmıştır. 

diseye ıebep olan Danzig Ayan 
reiri G rayı:.er 

reiıi Glay:ıel 

e"rı' niyet ve tasavvuHarmı . 8 S 
şiddetle arzu etmektedır. 
için Almanla Lokarno konf;. 
nm ikinci safhasına davete 

1 

!}( 

~ 

tir. d; al~ 
Londra gezetelerlnln er ~ ı" 

s·,.ç~ ... nı 
Londra, 7 ( A.A.) - 1 

• .~ t" ··11... •rı. 
zeteler Danzig, me!ic1esi J1l·tll 

1 
•n 

tile endişe izhar etmekte~·''~ !Çını 
zet«!ler, bundan başka dil11 ~ E 
kamarasında M. Edenin art~ J.... 

manyadan lngiliz muhtır~5 ~ ek .... 
. . . .. rnute .. , 

vap vermesını ıstemege .. ~il 
1 d .. . .J k. 50f c o ma ıgı auretınıae ·1 . • 

ehemmiyetle kaydetmektedır ır h 
et• ~n 

Danzl g~e toplatılan gaı G ~e 
Danzıg, 7 (A.A.) - 1 

dün akşam buraya dönJ1liiş:~t !tta.ta 
Milletler cemiyeti feV'knlıı , iiru 

miserinin oturduğu bina et' 
""b ·ı k 8 

no etçı er onmuştur. . rıtı 

G . . M'll 1 ·.,etı ta re11enn ı et er cerrııı ~ . 
seyindeki nutkunu tenkit ede tf. ~l'e 
halefet gazetelerinden v-~ l rrd 
V olkszeitung ve Danıtziger f 1 
timme gazeteleri polis tıırll l>ek 
musadere olunmuştur. hitl 
Lokarno cfevretrerl topltl~~ ıt e 

Londra, 7 - Danzig meselesi. Brüksel 7 (A.A.) - J)ı:I te~ 
nin de Brükeelde toplanacak Lo. tamki nazırlar meclisinin tot e 
karnocular konferansı müzakerele sından ıonra Lokarnocult1t . 
rinde mevzu teşkil edeceği anlatıl- ranımm bu ayın on beşile ~I 
mı§tır. Buradaki kanaat Lehista- arasında Brükselde akdedı nanistamn Türkiycye ihbar etme. eden gemiler bu tonaja dahil olmı· tahdldatmm mUsavi olmasına. taraftar 

yacftkbr.,, olmnktn devam ediyor. 
. 1... d nın bu işte azimkarane hareket et- teyit edilmiştir. · 

1 sı azım ır.,, 

mediği takdirde Damig meselesi- M. Van Zeeland, bu toP 
Konferans, t t inci madde içm Rusya. ise, Karadeniz devletlerinin 

lnrıiHz delege heyeti tarafından biraz daha imtiyazlı olmalarını ve Bo
teklif edilen son metnin, hasar ve ğazlarda.n haber vermeksizin çıktnala· 

rmı, yahut a.zam1 Uç gUn evvel haber 
yahut ikaza vukuu sebebile gemile- vcrmelde iktifa etmelerini istiyor. 
rin uzun müddet istimalden sakıt 

Japonya, lngiltereye taraftar olmak 
kalmalan halini derpiş edecek tarz 

tadır. 

Bu meseleye d ir fikri sorulan . k M"ll l · · Cenevre mu""zakerelerı"le be' Baıveldl Metak&as: nın te rar ı et er cemıyetıne arz 't 
edileceği yolundadır. lel vaziyet hakkmda izahıJ 11·1 .. - Tahtelbahirlerimizde bir de- .. 

lngiltere hükfuneti Almanyannı miştir. rn·ı 
ği§iklik olacak değildir. Binaen. ----------------------'...--j h 1 

aleyh, Türkiye ihbar da mev. • ............................................ __ ........................................ ·-············· llt 

zubahs dcğil~ir! cevabını vermiş- Veni tefrlkalarımız başlıyor: 
tir. 

da tadili lüzumunu ka1>ul ebni§tir. in lllz heyeti tallmat ıeteill 
Konferans, bu maddeye Türk mu- H b 

kaveleprojesininaltmc.ımaddesin- M.ontrö 8 (Hususi) - İngiliz proje- a 
Bir iftira yüzündefl "· 

p ln '1 h fl TII"' 'T'İ)'l"lr eJ•J>thıfn 

aekine benzer bir mebıin, tonit"to itirazı Uzerine İngiltere murahhas he" 
ve evvelden müsaade kayıtlarmm yeti hUkumetinden talimat !stemlştir. 
Kaldırılması suretile, ilav~ine ma- --------------
tuf olan tadil teklifini müzakere Z 
etmiş ve ~talili edilmiftir. 

eri tedbirler kalkbfiı için 

Netice itibarile !karar verilme
miş bulunuy.:or. Türk mukavele pro 
jesinı:n altıncı maddesi IKaraCieniz
de bu denize sa'hildar olmıyan dev 
Jetlere mensup Jiarp sefinelerinin 
hacmi mecmuunu 28.000 tonilato 
olarak tes-bit edeJ"lten, Boğazlar <Ia 
bulum.bilecek ecnebi liarp gemile. 
rinin hacim mecmuunu 14.000 
tonilato üzerinden !kararlaştırnn§tı 

Almanyamn vaziyeti 

Difer taraftan konferansta bu
lumnadığı halde bilvasıta mevzu 
ile alakadar görünen :Mmanya da
hi i'e karıpnı§tır. 

Alman haberlere göre '.A:lmanya 
ıbu me$ele ha1dmıda ~ngiltere nez
dinde !bazı teşe1>büs1erde bulun
mu§tur. 

talya ile 

e i ica e 
• av esı 

Yapmak üzere 
yakında müzakere

lere başloırıacak 
Zecri tedbirler kalktıktan sonra !tal· 

ya ile aramızda yeni ticaret anlaşma· 
sının müzakeresine yakında başlana· 
caktır. 

Zecrt tedbirlerin tatbikniden evvel 
biten Türk - ltalyan ticaret mukavC" 
lesi bir çok defalar uzatıldıktan sonra 
feshedilmiş, fakat bir müddet sonra 
yeni bir mukavele yapılmıştı. 

Zecrl tedbirler esnasında memnu 
maddeler haricinde kalan bazı madde
ler ltalyaya ihraç edildiği zaman !taı· 
yadan ithalat olmadığı için bu malla· 
rm bedelleri hususi bir hesaba geçmek 
teydi. 

Almanya, Sovyet harp gemileri· 
nin serbestçe Boğazlardan girip 
çıkmasına itiraz etmit, buna mü- Şimdi yeni anlaşma yeni 

d göre ynpıl::ıcaktır. 
vaziyete 

&aa e edildiği takdirde İngiliz • -------------
Alman deniz anlaşmasının bozula- Y na gaze el eri 
cağını bildirmiştir. Alman noktai pa alandı 
nazarına göre, Boğazlar meselesi 

Atina, 8 (Hususi) - Yunan 
Akdenizdeki kuvvetlerin müvaze 

gazetelerinin fiyatı şimdiye kadar 
nesini deği tirecek mahiyette oldu. 

bir drahmi iken fiyat bugünden 
ğundan, Almanyayı yakından ala-
kadar etmektedir. itibaren, yükselmiş, iki drahmiye 

çıkmı§tır. Bu artışın esaslı sebeple. 
ltalynntn vaziyeti rinden biri beynelmilel piyasada 

ltalyanın, konferans~ ittirak et· k~ "tıdın bahalılaşmasıdır. -------------- -

Aman a a 
müracaat emiş 
Fransanın bu müra

can a cevabı 
(BCZ§ taralı 1 incide) 

Yazı §Öyledir": 
''Yugoslavya, Avusturya tahtı

na Habsburgların getirilmesi te
§ebbüsüne karşı Fransa ve Alman. 
yanın ne vaziyet takınacağını ken-

dilerinden öğrenmek istemiştir. 
Almanya henüz cevap verme. 

mi§tir. Önce, sosyalist hariciye 
nazırı Delbos vasıtasiyle F ransaya 
müracaat edilmi~ ve Yugoslavya 
A vu&turyaya karşı askeri harekete 
geçip de ltalya tarafından hücu
ma uğradığı zaman Fransız hüku
metinin ne tedbir alacağı sorul
muştur. 

B. U. P. ajansmm bildirdiğine 

göre alınan cevap şöyledir: Yugos
lavyanın bu müstaldl hareketi, 
Fransanın sadık kalmak istediği 
mille!ler cemiyeti misakınn göre, 
kend:sini mütaarrız vaziyetine so
kar. 

Ct:nevredeki lngiliz ve Fransız 
mümessi!lerinin, Yugoslavyaya, 
eyliHde yapılacak olan Milletlerce 
miyeti içtimaına kadar beklemesi
ni tavsiye ettikleri söyleniyor. 

Bu tarihle Avusturya başvekili 
Şüşmg de Cenevreye gelecektir ,, 

İnsanın başına neler elir? •• Bir hayat nasıl yıkılır? ... 

Meziyet Çürüksu u 
11 temmuzda başlayacak olan aşk ve macera romanında bunu ~ 

güzel anlatıyor. 

Büyük şair Nedim, neden şu mısrs' 
s6yledl: 

Tahammül mülkünü yıktın 
Hul8g0 Han mısın k8fir ı 

Çünkü o, Hulagunun dünyanın en büyük kumandanlarından biri· 
ğunu biliyordu. 

ulô.gU 'nan in ti kanı'' :.1 

Romanını okuduktan sonra siz de bunu anlıyacaksınız. Bu roınnnd~ ~e 
büyük kahramanlıkları, vazife hissi ile a.5km, kin ile minnettarlıl< )j~ 

nin çarpışmasını göreceksiniz. lır 

11 Temm"uzda başllyor · A ttıi 
..................................................................................................... ~ t'\t ,, 

Şikô.qetler temenniler 
.-ııam ............. mm.-.. .. 

işinden çıkan amele 
Sabıkalı sayıhr mı ·ı 

llyas isminde bir genç matbaa- r Görüşürken benim çıkt 1~~e 
mıza gelerek §Öyle bir §İkayette rikada !abıkalı addedilere1' it" 
bulundu: min teşhir edildiğini öğreııd . 

- Ber.ı Gazlı çeşmede Rigar üç Bunun üzerine diin fşb~: 
iP yıldız lastik fabrikasında çalı~ı· gittim. Duvarda.1<i bir tnhtıı . 

yordum. 'l evmiyemin azlığından on üç amelenin reımi yapışt~~ 
bahsederek artırılmasını istedim. tı. Bunlar arasında beniıtı 
Artırmayınca çıktım. Başka bir la" 
tik fabrikasına girdim. 

Evvelki akşam Fatihte bir kah. 

vede otururken çıktığım fabrikada 

çalışan bazı arkadaşlarım kahveye 
geldiler. 

mim vardı. 
0 

Resimlerin altmrla da ''Sı.J ~1 
kiti sabıkalı olduklarınde.11 

, , 
fi.''' suretle fabrikaya nJın111ııı hİ 

zısı vardı. Fab!i.kanm sııl~ıı' l 

adamlnrile görüştüm. Rcstf1
1 

{ iti 
·Jef· d· 

dırın ded'm. Kabul etınech ~t 1 

lı karakolu ve Samatya J1lef dİ 
§İkayette bulundum. Nazar• 

Su içirmez, bulantı 
En yi::Jksek 

yapmaz, baş ağrısı vermez. 
rakıdlr. 

te almadılar. ı t) .,, ' 
Bir fabrika, yevmiyesiııt 'l!'e 

derecelik üzerine işini terk eden bir ıı tt 

ni böyle sabıkalı diye nıı5'~~ 
eder? Derdimi kime anlattı 



~-UM 
ıc~~-:ıtlaır hak
ae Clekı karar 
Clkrnemeıı ı 

· ~hııarı tahkim etmek iate-

ı,:- dair Pek haklı talebimizi 
lr devletlere bildirdifimiz 

ı-.ruııi· .. il ~duiunıuz takdir aeale
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ı...mpg~h· •aziyeti deiiımifti. Mem

telc trin enıniyet ve tamamiyeti-
effül ede ·ıı 1 • • ~ n mı et er cemıyeti 

aıı devresi geçiriyordu. Lo. 
~~edeıinin kefillerinde, 

ıleI anla!ınalar ve UJUt· 

.. ~ haıunıından baıkaca bir hal 
Yordu. 

a.a laz' 
1 

1Yette hakiki bir emniyet 
ea· k 

e 1• 
1 &rtıımda bulunan Tür-

tıını aelen tedbirleri elbelte 

ıranla transit 
· yolları 

Nalla VekAletl 
tarafından sUratle 

ıslah ediliyor 
_Nafia vele.ileti Şark vilayetlerin-/ 

de lran transit yollarının bu ıene 

zarfmda ikmali için son hızla ter
tibat almaktadır. Trabzon . Kara 
köse transit yolunda birkaç ıene· 

denberi yapılan İnfaat bu ıeoe ik
mal edilecektir. Bu ıeneki Nafia 
vekaleti büt~eıine bu yolda motör
lü vaııtalar itletilmeıi için, tahsi

sat da konulmUflur. Bu tahıiaatla 
doıt lranm bütün nakliyatını yapa 
bilecek kudret ve büyüklükte oto

büıler almarak bu yolda çalıttırda--caktır. 

Akademlre glremlyenlnr için l 
Resim kurları 

Bo~azlar 
ve Rusya 

* nancılık 
devıetıeşmeın 
Gireson say'lavı Hakkı Tarık Ua~ 

afi§aj ve ildncılık işleri hakkında Cum 
huriyete verdiği bir cevapta fÖYle d\, 
yor: 
- Ben bütün ömrümde resmi makam• 
Iara karşı iki yerde taahhüt imzası 
koydum: Birinde bir matbaacı olarak 
tarih kitaplarını 15 kuruşa düşürüp 

çocuk babalanna, mektep kitaplarını 

az para ile yayarak Maarifin kitap' 
sandıjmı kazandırdım; ikincisinde bir 
gazeteci olarak Belediyenin şu ilan 
i§inde bir hizmet aldım. 

Bunun birincisi gazetecihğin t vzi 
ikincisi gene gazeteciliğin ilan inı 

al~alandınr. Ve ben Tlirklyede t m 
manaaile milli ve yalnız umumun m n• 
faatfne çalJJlr btr matlr.ıatm tee · a 
ve fnkfp.fma ntncıJık işlnlJı millile ti· 
rilmeefne; devletleşthilmeeine bağlı 
bulmıanlarm b8lmda ~ 
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Anadolu Ajansının notu : Büyük merasimle Bısıkletçılerl 
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edilmektedir. gunlerı tehnmızde hırı İstanbul · Berlin olimpiyadına ifili 
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tonnJ mıktan mevzuubahs tonaj mec- o. la. n .. Yu&" .. oılav miJJi fut.bol. takımı, Bisiklet federasyonu ~~ 

Montröde Boğazlar konferansı· 
na İngiliz murahhasları tarafından 
verilen ve konferans umuoıi heye· 
tir.ıce müzakereye esas tutulan pro 
jenin metnini aşağıya alıyoruz. Bu 
projenin müzakereye esas tutulma. 

una Sovyet murahhasları itiraz et. 

mi,, Ankarada da proje iyi tesir 1 
yapmamı§tır. İngiliz teklifimn met 

ni ıadur: 
BAŞLANGIÇ 

24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda 
imza edilen sulh muahedesinin 23 ün· 
cü maddesile tayin edilmiş olan pren· 
sipi, Türkiyenin emniyet çerçevesi da· 
bilinde, mahfuz bulundurmak suretile 
Boğazlar namı umumisine dahil Ça· 
nakkaJc Boğazında :Marmara denizin-

. de ve Boğaziçinde seyrisefaini tanzim 
arzusile mütehassis olan ...... devleti 
reisleri işbu mukaveleyi Lozanda imza 
edilmiş olan mukavelenin yerine ikame 
etm.eği kararlaştırmışlar ve bu mak· 
eatla her biri kendi salahiyet snhibi 
murahhasları olarak 3u zevatı tayin 
etmişlerdir. 

• • 1 • 

MADDE: 1 
Y~k akid taraflar Boğazlarda 

denizden transit prensipini tanır ve 
temin ederler. Zikri geçen transit ve 
seyrisefain bundan böyle ~bu muka· 

. velenin ahkfımile tanzim edilecektir. 
asıl: ı 

TİCARET GEM1LER1 
MADDE: 2 

Titıstct gemisi tabiri, işbu mukavele
nam.enin kısım ikisile derpiş edilme• 
miş olan, bütün gemilere tatbik olu· 
nur. 

MADDE:3 

r~ gündüz gelecekler ve talepleri üze- ı 
rme kendilerine Türk makamatı tara·• 
fından gösterilen yoldan geçecekler-' 
dir. 

Fasıl: 2 
HARP GEMiLERi VE MUAViN 

GEMlLER 
MADDE: 7 

Bu mukaveledeki muavin gemilerin 
tarihinde aşağıda sekizinci maddedeki 
mevzuu bahs istisna baki kalmak 
şartile 25 mart 1936 tarihli Londra 
muahedenamesinin 1 B. 6. maddesinin 
ilk kısmındaki tarih cari olacaktır. 

MADDE: 8 
Muavin gemller tabiri, bitahsis de

niz kuvvetlerine mahsus mayi ve mab• 
nıkat ve erzak naklinde kullanılan as
keri sefainin muavin gemilerine §amil 
değildir. 

MADDE: 9 
Sulh halinde, denizaltı gemileri mUs 

tesna. olmak şartile harp gemileri ve 
muavin geıniler, ister Karadenize sa
hildar devletlere ait olsun, ister bu 
denize sahildar olmıyan devletlere ait 
bulunsun ve bayrakları ne olursa 01· 
sun hiçbir vergi, ve mükellefilete tAbi 
bulunmaksızın Boğazlardan geçmek 
serbestisinden istifade edeceklerdir. 
Şu şartla ki bunlar aşağıda tasrih olu• 
nan gera.it altında ve glindUz Boğazla
ra gireceklerdir. 

MADDE: 10 
Boğazlardan geçecek harp gemileri 

ve muavin gemiler için on be§ gün ev'" 
vel TUrk hlikfunetine diplomasi tarikle 
haber verilecektir.Bu ihbarda gemile• 
rin gidecekleri yer, isim, tip ve adetle
ri gösterilecektir. Geçiş esnasında 
kuvayı bahriye kumandanı, tevakkuf 
etmek mecburiyetinde kalmakBIZm 
Çanakkale ve İstanbul Boğazı metha· 
lindekl bir işaret istasyonuna emri al· 
tında. bulunan kuvvetin hnkikt te§ek· 
kUltl ile bu kuvvete ait bUtUn mütem • 

Sulh zamanında, ticaret gemileri, -mim maınmatı bildirecektir. 
i bu mukavelcnamenin dördüncü mad• 
desi ahkamı kaydi ihtirazisi altında, 
hiç bir merasime • muameleye • tabi 
olmaksızın, sancağı ve yUkü ne olursa 
olsun, gece ve gündüz, tam bir seyri• 
sefer scrbestisinden istifade edecek
lerdir . 

Bu gemiler Boğazlarda bir Türk u· 
manında durmaksızın geçecekleri za· 
man, işbu mukavelenamenln bir nu· 
maralı mcrbutu ile istif asma müsaade 
edilenlerden maada, hiçbir resim ve 
teklife tabi değildirler. 
Boğazlardan geçecek olan ticaret 

gemileri, bir numaralı merbut muci· 
hince nlmabilccek olan resim ve tek' 
liflerin istifasını kolaylaştırmak mak· 
sadile, Türkiye hUkQ.meti tarnfından 
gösterilen mevkilere tonajlarile, isim• 
lerile, tabiiyetlerile nereden geldikle
ri ve nereye gittiklerini bildireoekler"' 
dir. 

MADDE: 4 
lçinde veba, kolera sarı humma, 

lekeli humma. vakaları veya çiçek has
talığı zuhur eden veya en az yedi gUn· 
denberi bu hastalıklar mevcut bulunan 
gemiler ve kezalik beş defa 24 saatten 
az bir zamandanberi hastalık bulaş
mış bir limanı terketroi§ olan gemiler 
Türk mnkamatı tarafından tayin edi
lecek sıhhiye memurlarını gemiye al· 
mak için Boğazlar methali civarında 
bir ıhhiyc mevkii önünde duracaklar
dır. Boğazlar haricindeki sıhhiye mev 
kiine indirilecek olan bu memurlar do
layısile rüsum alınmıyacaktır. 
Yukarıdaki fıkrada zikredilmiyen 

ve Ege denizinden Boğazlara giren ge· 
mi Tilrkiye maka.matı tarafından vaze
dilen sıhhi muayeneye Türk nizamatı· 
na tevfikan tabi olmak üzere Boğnz.· 
lar methali civarındaki sıhhiye mevkii 
önünde tevakkuf edecektir. Usulil da
iresinde sıhhiye patentesini haiz olan 
gemiler hakkındaki bu muayene m~m 
kün olduğu kadar süratle g.ece ve ıpın: 
dUz yapılacak ve işbu gemıler geçışl~ 
ri esnasında Boğazların başka hıçbır 
mevkiinde durmağa mecbur tutulmı
yacaklardır. 

MADDE: 5 
Harp zamanında Türkiycnin bitaraf 

kalması halinde ticaret gemileri 3 ün· 
cü ve dördüncü maddeleri hUkUmleri" 
nin mahfuzlyeti kaydile Boğazlarda 
transit ve scyrisefain serbcstisinden 
müstefit olacaklardır. Klnvuz alma ih· 
ti yaridir. 

MADDE: 6 
Harp zamanında Türkiye muharip 

bulunduğu takdirde bitaraf ticaret 
gemflm düşmana hiçbir surette mua· 
\•enette bulunmamak şartne seyrlisc· 1 
!er ve transit serbcstisinden lstifndeı 
edeceklerdir. BUtUn gemiler Boıfazla· 

MADDE: 11 
Herhangi bir zamanda Boğazlarda 

transit halinde bulunabilecek olan bü· 
tün ecnebl bahri kuvvetlerin azami to" 
na.j yekfuıu g~iş esnasında fiil hizmet 
te bulunan Türk filosu tonaj yekfuıu· 
nun nısfmı tecavüz etmiyecek veyahud 
fili hizmette bulunan Türk filosu tona· 
jmın yarısı işbu rakama baliğ olmadı· 
ğı takdirde 15.000 tonu geçmiyccektir. 

Karadenize sahildar veya gayrisahil 
dar devletlere mensup olup da transit 
halinde bulunmaksızın Türkiyenin mü 
saadcsile Boğazlar dahilindeki bir 
Türk limanını ziyaret eden gemiler bu 
tonaja dahil olınıyacaktır. 

MADDE: 12 
Boğazlarda transit halinde bulu" 

nan harp gemileri hamil olmalan 
muhtemel bulunan hava gemilerini hiç 
bir veçbile istimal edemiycceklcrdir. 

MADDE: 13 
Boğazlarda transit halinde bulunan 

harp gemileri sakatlık veya deniz arı
zası halleri hariç olmak üzere geçiş
leri için kendilerine !Uzumu olan vakit 
ten fazla Boğazlarda tevakkuf etmiye· 
ceklerdir. 

MADDE: 14 
Yukarıdaki maddeler hükümleri tonaj 

veya teşckkillU ne olursa olsun bir de
niz kuvvetinin Türkiye hükumetinin 
daveti üzerine bir Türk limanını 
ziyaret etmesine hiçbir suretle mani 
olınıyacaktır. Bununla beraber mezkur 
kuvvetin ziyaretini ikmal ettikten son· 
ra dühul için takip ettiği ayni yoldan 
Boğazları terketm.esl şarttır. 

MADDE: 15 
Knradenizde tevakkufuna mUsaade 

edilmiş olan Karadenize gayrisahildar 
bahrt devletler deniz kuvvetlerinin to• 
naj yekiınu, 

Karadenize gayrisahildar 
rin sulh zamanı bu denizde 
rnbilecekleri tonaj yek(inu 
gösterildiği vcçhilc tahdit 
tir. : 

devletle
bulundu· 
aşağıda 

edilecek• 

A - lşbu maddenin B fıkrasında 
derpi§ edilen hal müstesna olmak Uze· 
re mezklır devletler tonaj yekO.nu 
30.000 tonu geçmiyecektir. 

B - Eğer herhangi bir zamanda sa· 
hildar bir devletin en kuvvetli filosu 
tomıiı Karadenizde Sovyct Sosyalist 
Cumhuriyetleri 1ttihadının Karadeniz• 
deki donanması tonajını i~bu muka.ve
lcnnmenin 2 savılı zeylindc derpiş e
dildii7i ~lbl yUzde ondan fazla nisbette 
t C'cavli1: Pderse ( A) fıkrnsında zikre· 
dilen 30.000 ton yekimu azami 45.000 
tona kadar bu tczayüde müsavi bir 
kemiycttC' artbnlacaktır. 

C - ıtC'zkôr devletlerden herhangi 

muu eykfınunun dörtte üçü ile tahdit k k d h 
edilecektir. ı ı uç gune a ar fe nmıze gele. C "d" . •_.ı t ta11 · kt" avı ın rıyasetınue s 

D - Bununla beraber mezkfır dev'" ce ır · ~ 
letlerd b" · · nI . . len takrm bugu··n Roınatı} 

en ın ınsa maksatlarla Ka· Mı saf ır sporcular burada büyük l K"" t h k t ed 
rndenizc bir deniz kuvveti ister ve bu b. . e os enceye are e 
den~e 10.000 tondan aşağı hiçbir ır merasımle kar§ılamıcaklar f e. 
gemlsı veya kuvveti bulunmazsa bu derasyon tarafından gönderil;cek 12 temmuzda Bükre§te ~ 
devlet Türkiye hükO.metinin mahsus bir 'mümessil Yugoslav futbolcula. cak 148 kilometrelik ya1~1 m~esi kaydile işbu maddenin yu- k J _,. .,.J 
karıkı fıkrası hükümleri hil8.fma ica• rı hudutta karşılayacaktır. ce 0 an lpvn.;wıanmrt Jıf, 
~ına göre .10.000 tona kadar çık~ak -------------- da latanbulda bulunacak t 
Uzere gemiler gönderebilir veya mev- Basketbolcu B" "ki ·ı . . J~} 
cut kuvveti tecdit edebilir. 181 etçı erımız 'f'ı 
İşbu maddenin D fıkraslle istihdaf Feridun un kampa ıirecekler, oJiırıP!d, 

edilen ziyaret halleri müstesna olmak bir o ğ 1 u o 1 d u leıile ben.ber Berlinıe ,, t 
ü~e:e mezkur devletlerden herhangi dir. ~ 
bınne mensup bir deniz kuvvetinin Milli ta.kını ve Galatasarayın kıv / 1 

Karad~nizde bulunması bir ayı geçml· metli basketbolcularından F eridunw B · y f ""'O~ 
yecektir. ır unan 1 ..., 

MADDE: 16 Va.afinin bir oğlu dünyaya gelmiş M . ıe ! 
Harp zamanında TUrkiyenin bitaraf ve küçüğe Koray adı verilmi~tir. e 

kalması, harp gemileri ve muavin ge• Değerli sporcumuzu ve e•ini tab M ...wt8~ 
miler 9-15 inci maddelerde münderiç T aç yap il 1 

eernitin ayni dahilinde Boğazlarda rik eder, yavruya uzun omürler te- istiyor 
tam bir transit ve seyrisefain serbes- menni ederiz. , Evvelkf gün matbaanııı3 
tisinden istifade edeceklerdir. --------------- dt eden Yani Vanturis ismin 

Bununla beraber bu ~erait muhalif Bulgar mı·ıı"ı kendisinin Yunanistanlı bit bir devlet hakkında kendisinin ,harp t 
hatları zararına olarak, kabili tatbik t k duğunu ve burada MeiiblC 
olmıyacaktır. a 1 m 1 yen i 1 d i yapmak istediğini söyledi. ~ 

Sulh :zamanında olduğu gibi harp nJ1 
zamanında Türkiye bitaraf kaldığı va· Sofya, 7 - Berlin olimpiyadına piyada haınrlanmakta ol t 
kit tamamen serbest kalması l!znn• hazırla11makta olan Bulgar milli maç yapıp yapmıyacnğını 
gelen Boğazlarda Türkiyenin bitaraf mizden kendimizden fazlıı ~ 
devlet sıfatile ait olduğu hukuk ve va· takrmı Belgratta Yugoslavya isimli ve etmiyor ve yalnız yunB-V 
zalf kendisine transit ve seyrisef aine takımla yaptığı bir maç da 4-2 mai 
em!'el olabilecek mahiyette hi ... bir ted- l" l rün arzusunu sütunlarıınııB 

"'\> ~ up o mu~tur. 
bir almağa müsaade bahşedemiyecek· le iktifa ediyoruz. ~ 
tir. 

Bu maddenin hiçbir hükmü Türkiye 
nin bitaraflığı halinde, sulh zamanın· 
da olduğu gibi harp zamanında tatbik 
edilecek olan 1şbu mukavelenin 18 inci 
maddesinin Tilrkiyeye tanıdığı huku
ka halel getfremcz. 

Muhariplerin harp gemileri Boğaz.· 
larda hiçbir zaptü müsadereye teves
sül etmiyecekleri gibi muayene ve ta
harri haklarını icra etmieycekler ve 
hasmane hareketlerde bulunmıyacak• 
!ardır. 

Erzak ve milhimmat tedariki ve ta· 
mlrat hususlarına gelince harp gemile
ri bahrt bitaraflık hakkındaki 1907 
Llhey 13 üncü mukavelesi ahkamına 
tabi tutulacaklardır. 

MADDE: 17 
Harp zamanında Türkiye muharip 

olduğu takdirde 9 na. 14 üncü madde· 
ler ahkamı tatbik edilmiyecektir. Harp 
gemileri ve muavin gemilerin geçi§l 
tamamile Türk hükumetinin yedi ih· 
tiyarma bırakılacaktır. 

MADDE: 18 
Türkiye derhal vukuu melhuz bir 

harp tehlikesine maruz kaldığı telak
kisinde bulunduğu takdirde i§bu mu
kavelenin 17 inci maddesi hükümleri
ni tatblka hakkı olacaktır. Türkiye 
hUkCimeti bu hakkı istimal ettiği hal· 
de bu bahta işbu muahede akidlcrin· 
den bulunan devletlere ve ayni zaman
da :Milletler cemiyeti meclisine tebli· 
gat ifa edecektir. 

Milletler cemiyeti meclisi üçte iki 
ekseriyetle bu suretle Türkiye tara· 
fından alınan tedbirlerin muhik olma
dığına karar verdiği halde Türkiye hü· 
kumeti bu tedbirleri geri almağı tnnh· 
hUt eder. 

MADDE: 19 
lçinde veba, kolera, sari humma, 

lekeli humma vakalan veya çiçek has· 
talığı zuhur eden veya yedi gilndenbc
ri bu hastalıklar mevcut bulunan harp 
gemileri ve kezalik beş defa 24 saat• 
ten az bir müddettenbcri mezkur has
talıklarla bulaşık bir limanı terketmiş 
olan gemiler Boğazları karantine al~ın 
da geçecekler ve Boğazlarda her nevi 
siraset imkanlarından içtinap etmek 
için gemide mevcut vesaitle iktiza 
eden vafi tedbirleri tatbik edecekler
dir. 

MADDE: 20 
Türkiyenin arazisi ve kara suları 

üzerindeki sivil ve askeri tayyarelerin 
uçuşuna ait nizamat vazetmek hakkı 
hususunda diğer herhangi bir devlet 
ile müsavi derecede bulunduğu ve üze• 
rinde uçuşu menolunan mıntakalar te
sisinde bihakkın tam bir serbcstiye 
malik olacağı tanınmaktndır. 

Bununla beraber, Türkiye bu husuS" 
ta.ki Türk nizamatınm ~evresi dahilin· 
de menşe ve tabiiyetleri ne olursa ol· 
sun sMI hava gemilerinin bir taraftan 
Avrupa ve Asya Arasında diğer taraf• 
tan dıı Akdeniz ve Karadeniz arasmda 

ta~ bir emniyet içinde geçiei için za·ı 
rurı olan kolaylıkların gösterilmesini '1 
taahhüt etmektedir. ~ 

:MADDE: 21 Bir baftahk ist1r8 
24 temmuz 1923 te Lozanda imza o· k I I 

!unnn Boğazlar mukavelenamct'linin 1 o çe 1 yor ıı 
ııa. 16 ıncı maddeleri mucibince tesıs :ı.:.oncıra, 8 (A.A.) - ıngif 
edilmiş olan beynelmilel Boğ:ızlar ko· tik mahafili, B Edenin i~ 
~lsyonu vazife üasında devam edecek bildirmekle beraber, bunuıı f 
tir Komisyon bı'lhass . b k 1 sıhhatinde vahim bir f enal1~ a ış u mu ave e· ~ . . e 
nin Uç sayılı zeylinin hükümlerine tev- dar olmadıgıru ılave eyJeil'I . 
fikan statistikleri toplamak ve ıı inci Çok faaliyetli bir yıldan 
ve .15 'inci maddelerin tat~ikı~a mu~· I..okarno devletleri ile yn~1 
tazı malCimat vermek vazifcsılc mü· müzakereler arifesinde J3. P' 
kellef olacaktır. toru bir hafta istirahat lilıtl 

MADDE: 22 t . . B :-.:ı ııO 
Türkiye tarafından kendi rızasile crmıştir. . F..uen Lokat 

kabul edilmiş olan işbu mukavelename konferansını hazırlnmnk uıc 
h~lcil~leri m~~r.~z k_almak şartlle, Tilr hafta Lokarnoya dönecek \r
kıyenm nrazısı uzerınde ve kara sula· det zarfında dışişlcri bnka111 

rındaki hakimiyeti tam ve kamil ola· has lordu Halifax tnra.f'ırıd11f. 
caktır. d"l k . / 

MADDE: 23 ı ece tır. _.....-; 

.~;;,bu muk~ve~enamcnin hiç~ir hUk· Jsh ender vede f~ 
mu gerek Türkıye ve gerek bır akit • b'1rı 
taraf için Cemiyeti Akvam misakın· 080 nglllz 
dan müt~vellit h~k ve mükellefiyetle- gemileri 
re halel 1ras ctmıyecektlr. / 

M.ADDE: 24 Berlin, 8 (Radyo jle) d 
l~b.u mukavelen~e 24 tcmmu~ 1923 terenin Repulse dretnotıl 

t:ırıhındc J..ozanda ımzalanan Bogazlnr , . e 
rejimine müteallik mukavelenameyl ~enuerıyeye muvasalat ~ 
ilga eder. Son gün1erde diğer birÇ0 

MADDE: 25 rııı•ç 
tgbu mukavelename tasdik edile• harp gemileri de bu ı 

cek ve tasdiknameler mümkün olan lanmı§la,.dır. __.-1 
süratle Frnnsa cun1huriyeti hazinei R " f d lr ~ 
evrakına tevdi edilecektir. İ§bu hUku· eraga I{ C'cer .ıi 
~et her i'tkit ta~afa bu .t~s~iknamele" yel askeri 11eJ ., 
rın musacldak hır suretını tT$1\l ede" ) / 
ce~tir .. İşbu mukavele.~ame bUtün Berlin 8 (Radyo ile 0~ 
mumzı devletlere, tasdıknnmclcr tev· ha va kuvvetleri er kanıtı ft 
di edilir edilmez mev-kii mer'iyete gi· kk b" k rıd' 
recektir. re ep ır grup Y3 ı ~'<f 

İşbu mukavelename mevkii mer'i- yare! ederek, Çekoslo''' t 
yete gi~iği ta~ihten 50 sene müddet· su erkan:yle temaslard~ 
le mevkıı mer'ıyette kalacaktır. Şu A 
şartla ki bu mukavelenamenin birinci caktır. df 
maddesinde kabul ve beyan olunan - ıUS 
mUrur ve seyrüsefer serbestisine mü· 11 ve 15 inci maddelerınetel'ıv 
tcallik prensip hiçbir zaman ile mu- rülebilecck olan tadilatı 
kayyct olmıyarak mer'iyette kalacak· ha~kını haiz olacaktır. 

1 
f' 

tır. Ali akit tarafların bi.r.~ 
Şayet i§bu elli senelik müddetin in· fıkra hükümlerine tevfıl\ r~ 

kızasından iki sene evvel hiçbir !kit teklif etmek istiyccck. ol~c~ 
taraf muahedeyi feshetmezse bu mua- etmekte olan beş scnel~k. j.~ 
h~c fc!'ih ihbarnamesinin g-önderllme· tamından üç ay evvel nlı cd 
sinden sonra iki sene müddetle mer'i• herbiri bundan habcrdnr ıııd 
yettc kalacaktır. dir. Bu ihbar arzu edil~terlıı 

Şayet işbu mukavelename işbu mad· den ibaret olduğunu gos i}lti 
denin ahkamn/n tevfikan feshedilecek ve bu tekliflerin esbabın• 
olursa vüksek ftkit taraflar yeni bir cektir. . edilt 
mukavelename akdetmek lizcrc topla· Eğer yukarıda derpış Jld'~ 
nacak olan bir konferansta kendilerini dahilinde ali akitler tarııi~ olııl' 
temsil ettirmek hususunda mutabıktır tadil teklifinde bulunacil 

1 lnr. teklif üzerinde diplomııs ıı~ 
MADDE: 26 anlaşmaya vl\sıl olrnnk ~ r 1' 

f şbu mukavelPmımenin mer'i yete o hırsa yUksek akit t,nrn~~~bil ~ 
ı:rirdiği farlhten itihar"n gcce~ek heri yi tetkik için davet ed _Ailll"t 
beş senelik devrenin hitammnn Ali A- bir konferansta temsil ev 
kit tarafların herblri işbu mukavelenin ederler. 
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1l sene müddetle 

Ki er e 
c 

-129- Va.zan: IHSAN ARJP. 

'IU N poıyonun oAlu muydu, yoksa r k J 
bit' canavarın gadrine uğramı '-'asus auın beni mahirane surette 

istıntak etmeğe başladı 
aıeı de bir zavallı mı? 

Berllııd a en yazılıyor: 
ıa.ı~ hafta Hitler tarafından iru
daıı l\~ bir irade on ıekiz yaıın· 

bu adamdan bahsederken adeta 
bayıldı. 

a§gaı ol 
ta id an çocukları kaçıranla 

ç aın cezası tayin etmektedir. 

lllücr:~k ~açırnıak için Alınan 
l?Ötüldü:.~ınıde ayrıca bir temayül 
llla.n gu sanılmaktadır. Haupt-
t' 1 diişfü11·· H ıtretın· · un. erkesi dehtetteu 
~11,. 1 '!.olan Kaııpar Hauserin va

•• !Joz .. • 
ıaıg 0 l!iine getirin .. 

ternb aenesi paskalye günü Nu
ıerk erg §ehrinde bir profesör ge

hir k~n. hendekte inlemekte olan 
t ıtı görın·· t·· B d" •ııda b· U§ u. u, on ye ı ya-
bj b ır ÇocUktu. Derisi kireç gi
'b ernbe"az k ·ı . .. 1 . . 
"arı Pa ,, esı mıı, goz erı 18~ 
.... rlak ad ta k d" •. •. "b" ~rıfa.nlr lb" e e ı gozu gı ı 

Ço ır hal almıştı. 
tUğu .. .. . ... • 

'}ta~ d n Ytiruyemedıgım, hatta 
•iir dA'- Uraınadığım gören prof e

qı§et •• 
h n.lıp e . ıçınde kalmıştı. Zavallı· 
et \'erd' \'ıne götürdü. Ona bira ve 

ı. 

· Fakat 
1Setek ÇOcu.k bunlann yiyecek 'Ve 
)'ahırı 1~!duk1anm tanıyamadı. 
0ldu. 1\ e~ek ve suyu tanır gibi 
~?~e inh~Uftuğu dil ancak on tane 
d~~ ~<>rl ~~r ediyordu. Ağzmdan 
'k.~ltuıu,u kaspar Hauser sözle,.i 
"'Qlıl~'kordu. Anlaşıldığın göre 
.. 'r ... ., en.disini~ adı idi. 
0ir "'~ -:..._ elldj ~'"": ~-ulc la<onu!ma. illi 

~~rı İııa "e acıklı bir sesle hayatı-
1kareaj:~ deb§et içinde bırakan 
İ!tt 1 anlattı 

Kaspar Hauser bir sene müd
detle Nuı·embregli profesörün ~· 
vinde yatadı. Sonra bir gece al· 
nının üstünde kocaman bir yara 
ile bulundu. Çocuk boyuna inli-

yor ve: ''Maskeli adam beni öldur
meğe geldi.,, diyordu. 

Kaıpar kendine gelince, muha

faza altma alındı ve kendisini bek 

lemek için geceli sündih.lü bir nö
betçinin göz hapsine verildi. Ara

dan aylar geçti. Hadise unutuldu; 
nöbet işi gevtetildi. Bir gün Kas· 

par velisinin çah~ma odasına giı • 
di. Sağ elini kalbinin iistünde tu· 
tuyordu. Kan revan içindeydi. 

- Maskeli adam beni hançerle
di! ..• 

Sözleri ağzından dökülür dö • 
lcülmez cansız olarak yere yığıldı. 

Polis hemen faaliyete geçti. Fakat 
hiç bir vakit hiç bir şey elde edi· 
lemedi. 

K:ıspar Hauser kimdi? 
Bu çocuğun, bir Alman eüzeli· 

nin Lüyük Napolyondan doğurdu

ğu bir oğlu olduğ'1na inananlar 
pek çoktur. Çocuğun hüviyetini 

gizlemek için alakadarların böyle 
r1avl"anrhk1Rrr nmlmaktndır 

Esrarengiz çocuğun öldürülmüş 

olduğu Anspach bahçesinde hala 
ıu kitabe vardır: 

- Ben içerim. Benimle beraber 
siz de içeceksiniz. 

- Ne içeceksiniz? 
- Bir kadında arzu ve istek 

oluna ona her içki güzel gelir. Siz 
seçiniz. 

Vaziyetim nazik olmasa ganıo· 
na bir i~e rakı ısmarlayacağım. 
Fakat, rakı içersek ondan evvel 
beh okkanın altınta gideceğim. Bu 
gece yalnız eğlence ile geçse mese
le yok. Fakat, kadın şeytanlığa 
baılarsa ve ben sarhoı olursam .. 

Gano~ çağırarak aperatif ola
rak bazı likörler 11marlıyorum. 

Likörleri ıkarşılıkh ağır ağır içi
yor, orkestrayı dinliyoruz. 

Ledi Dusmund bir taraftan dal
gın dalgın konuıuyor ve ellerile de 
1benim hasır koltuğun kenarına vu
rarak muzikaya tempo tutuyor. 
Güzel ellerini okşamamak için ba. 
şmu başka taraflara çeviriyorum. 

Ben gayet ihtiyatlı içiyorum. Ledi 
Dusmund, pişkinliğini, üstatlığım 

içerken de gösteriyor. Bütün hnre
ikatma hakim bir kadın ..• 

Bütün ihtiyatkarlığıma rağmei) 
hayli likör içmi im ... Baıımda tat
lı bir dönme var .. Onun da yanak. 
lan kızarmış gözleri daha parla-

Aradan yarım saat geçmemişti 
ki içkinin tesirile durgunluğumuz 
geçmişti .. Hele, ben... Bir geveze-

~irtd ~a\'alJı •---· .'. "'k b' d 
~ e ka ' ~çucu ır o anın "Burada esrar, esrarengiz 

den farkım kalmaınışh. Kar ımda. 

.i\tatr111 ~ah olduğu halde bütün wrette katledileli!,, 
tı· 1'a.rn atanlıklar da geçinnit· ----------------
de b 1_ <>n Yedi se di;...ıv •• •· 

bir ki güzel kadına hikayeler anlatıyor. 
onu mütemadiyen güldütüyordum. 
O da banıa arada sırada sualler so
ruyordu. Bu suretle, mektepten ve h' il.glta • ne ... u., a yuzun 

ıll'lli;er !~Banlar da !bulunduğunu HABER" b e11; Ya d h lliç k· şa ı. 
~~Yat1 ~~dıeyi. görmemiıti. Bütün 
ır, u detı ·· ·· k · &ah. nce yuruyeme aı-

~.. ..ıan .. 
01"tltenıi Ustünde yatmıı, hiç ı~ılc 
lJ !, es i 't · t" .d Yand f ı memış ı. 

~· lğr • 
d 1tlla ek Zaman yam batında 
t·~tı b,~1 lltekle ıu bulmuştu. Bun· 
lırıe d ita, gözl . h' b" • .. ik·ı erı ıç ır ıeym us· 

A 
1 rnern· • 4'1.tıı ..... k 1§.tı. Od .. ,.. f>• n ada 'b" ,~t defasında karanlık 

lırt ır .ıtG.ğrt 
,.. Urı 'iist"' parç.aaı bulmU§tu. 
0ılerj Ya u

1
nde Kaapar Hauıer 

S0 
21 t idi. 

J... ~l\ bir .. 
~11\ İçinıe 8'tin tenhalrk ve karan. 

1Slar ~ınaakeli bir adam girdi. 
:taliın ve melun olan 
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meslekten nasıl ayrıldığımı, İngiliz 
Ierle nasıl tanışdığımı, onlatın biz. 
metinle ne suretle :girdiğimi anla~-
tım 

Ledi Dusmund, bilh &sa lngiliz
lcrle münasebetletimin baıladığı 
ta'rihten itibaren geçen hayatıma 

ehemmiyet veriyor gibi idi. Bu ba
histe bin deredent su getirerek kur
nazca sualler soruyordu. 

-Aileniz fakir midir? 
- Hayır! Orta halli bir aileyiz. 

- Çah§mağa mecbur mu idiniz? 
- Değildim. Daha mektepte ta-

lebe idim. 

- Peki! Mecbur değildiniz de 
neye bu vazifeye girdiniz? 

- Bu işe girmeme §ahsen çok 
iyi dostum olan Rikatson Hat se
'bep oldu. 

- Anlayamadım. 

- Yani, Rikatson Hat ile o ka. 
dar iyi arkadaş idik ki 11rf daima 
onunla beraber olmak için bu va. 
zif eyi kabul ettim. 

- Çok tuhaf bir arkaaaşlık ! 
- Hayatta arkadaşlık müesse. 

sesine çok bağlı bir ad mım. 
- Size ben de bir arkadaş sıfn

tile bazı şeyler soracağım. 
- Bu suallerimze sizi memnun 

edecek cevaplar verebilirsem ne 
mutlu ... 

- Memeleketinizdeki bu ikili
ğin sebebini 9ğrenmek istiyorum. 
Hangi taraf haklı. 

- Ben bu hususta size hakiki 
fikirlerimi söyli,.vemem ki •• !.. 

-Neden? 

- Çünkü hen tamamen bitara
f ım. Tıpkı sizin gibi. .• 

- Ben, eski polis müdürü Tah
sin ile Ali Kemal (beyle), profesör 
Rıza Tevfik (beyle, polis mektebi 
müdürü Galip (beyle) ayrı ayrı 

görü§tüm. Hepsi kültürlü, yüksek 

seviyeli insanlar ... Fakat, memle
kette kendilerini seven pez az kim 
se varmış. 

- Doğrudur. Çünkü bu adam
lar vatanın fenalığı için çalışıyor
lar. 

- Bilakis, ben bunların çok va
tan perver kimseler olduğunu zan
nediyorum. 

- Bu zannınız onların sözlerine 
müstenit ise ne diyeyim ..• 

- Bunlar hakkındaki fikrinizi 
açık ve JSarih olarak söyler misi
niz? 

- Onların hepsi vatan hainidir
ler. 

- Fakat İngiliz dostudurlar. 

- Ben de İngilizlere dostum. 
Fakat memleketimi de severim. Gö 
rüyorsunuz ki ne kadar samimi ko
nu§uyorum. 

- Kemalistler hakkındaki fik
riniz? 

- Bütün ümit onlar da! 
- Gay 1 ri? 
- Memleketi kurtarmak, mille. 

te istiklal ve şerefini iade etmek ... 
-Muvaffak olacaklar mı? 
- Ümit ederim. 

- Fakat Kemalistler bize dü~-
mandrr. 

- Onlara size düşman oldukla
rından dolayı kızmayınız. Haklı
dırlar. Çünkü siz düşman olarak 
onların karşısındasınız. Ve Türk 
vatanını i§gal ediyor ve ettiriyor-

sunuz. Ben bugün İngilizlerin sa· 
dık bir memuruyum. Fakat bir 
Türk sıfatile memleketimin Yunan 
lılar tarafından İşgal edilmesine 
tahammül edemem. 

- Demek Kemalistler partiyi 
kazanacak! 

- Eğer Yunanlıların palavrala. 
rına inanmaz da İngiltere Yunan 
ordusuna yaptığı yardımı bırakırs~ 
ümit tahminimizden evvel bu iş 
bitecek. 

- Demek sen de bir Kemalist. 
sin? 

Bunu soracağını zaten bekliyor
dum. Riyakarane konuşmak bana 
1>ir. §ey kazandırmıyacaktr. Çünkü, 
bu insan sarrafı mahluk nasıl olsa 
benim içyüzümü lbiliyordu. Samimi 
görünmekle onu belki aldatabilir
dim. 

O zaman bir adama sen Kema
Hstsin demek hainler nazarında 
sen bir katil, bir asi, bir şakisin. 

demekti! Ve bir Kemalist ortadan 
yok edilmesi elzem bir baha, bir 

mikrop, bir tüfeyli idi. Fakat, ben, 
o akşam bu güzel İngiliz kadınının 

ağzından çıkan bu lfıftan hiç ürk
medim. Ynlnız, sarahaten onlarla 
alakamı belli ebnemek için şu ce
vabı verdim: 

- Muhterem madam! Her Tiirk 
gibi kalben onlarla beraberim. Fa
kat maddi bir alakam yok. Çünkü, 

' 

Rikatson Hat dolayısile lngiliz,ere 
bağlı bir adamım. İngilizlerle te
masım, bu vazifem yüzünden ma· 
alesef milliyetperver Türkler, yani 
Kemalistler arasında fena bir inti
ba bıraktım. Beni hain olarak tam. 
yorlar. Bu yüzden eskiden arkadaş 
larım olan birçok Kemalist Türk
ler benimle münasebetlerini kesti· 
ler; selam bile vermiyorlar. Bu se· 
heple, Kemalist olmayı bir tarafa 
bırakınız, Kemalistlerden en ıe~-
diğim kimselerle bile temaılanm 
kesilmiş bulunuyor. Fakat, mem
lekete bağlılık itibarile onların mu 
vaff ak olmalarını belki isterim. 
Fakat bu isteğim lngilizlere karşı 
olarak dostluğuma tesir etmez. 

- Bu na5ıl olur? 

- Ben lngilizlerin bizimle da· 
ha başka !artlar dahilinde anlaşa· 
caklarına eminim. 

- Doğru düşünüyorsunuz. Ben 
de zannediyorum ki, lngilterede, 
şarkta takip edilen siyasetin vanh§ 
olduğuna dair bir cereyan uyanı· 
yor. 

- ltalya ve Fransa, Ingiltere
den daha evvel takip ettikleri siya. 
setin yanhılığını anlayarak Kema. 
list hükumetini tamdı. 

- lngilterenin yakında tanıya· 
cağını ümit ediyorum. Hatta Ke
Jistlerle münasebete giri§mek üze· 
re hazırlıklar yapılıyor. 

- Bunlar iyi şeyler ... Kemalist
lerle temasa giri melidir. Fakat 
f ngilizler burada Kemalistlerin 
mukabili olan gruplarla ve insan· 
larla iş ve el birliği ettikçe Anado.
ludaki hükumetle anlaşmak pek 
kol y olmıyacaktır 

- Biz burada iş birliği yaptığr. 
mız Türkleri dost biliyoruz. Fakat 
hu dostluk bir müddete ve gayeye 
münhasırdır. Aç.ık söyliyeyim ki 
biz onların hepsine, ibize temin et· 
tikleri menfaat nisbetinde kıymet 
veririz. Onlann vicdani düşüncele· 
ri, memleketlerine karşı olan vazİ• 
yelleri, hamiyet veya içtihatları, 

siyasi akideleri bizi alfikadar et
mez. Binaenalyeh, isimleri geçen, 
Tahsin, Galip beyler vesairelere 
karşı ahbaplığımız daha ziyade tİ· 
cari mahiyettedir. Bunlar faydah 
olduklan müddetçe bizce yüksek 
§ahsiyetlerdir. Bu vasıf ve kabili. 
yetlerini kaybettikleri zaman ise 
varlıkları, yoklukları müsavidir. 

Güzel kadını dalgın dinliyor· 
duın. Ne güzel bir konuşuşu vardı. 
Beni iyi bir imtihandan geçirmişti. 
Fakat adedini unu~tuğum kadeh 
kadeh Jil<örlere rağmen zekamla 
çalışarak ona karışık cevaplar ver
miş ve heticede kendimin Kemali~t 
lerle hiçbir münasebetim olmadı· 
ğım onu ikna etmiştim. Eğer onla
rın bililtizam aleyhinde bulunsav· 
dım benden şilphelenecekti. Vat~
nımı sevdiğimi, vatanımın istiklali 
için çalışanlara karşı sempati duy. 
duğumu saklamamakla onda doğ
ru sözlü, riyasız, özü temiz, bir in
san tesiri yapmıştım. Çok bilen 
çok yanılır derler. Bu kurnaz ka
dın da sözle, iulc ir;ammşh. 

<Devam, var J 
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RADYO } SiNEMALAR 
1 

B E Y O C L U ,;-, , ... l ı:; 'J.' A. N il U L: 

ıs hafif mUBiki (pllı.k), 19 haberler, 19,15 TUltK ı Bayanlar ve Petresburg 
muhtelif pllJdrı.r veya ret.ansmisyon, 2u halk 
musikisi lplft.k), 20,30 stüdyo orkestrası, 

21,30 son haberler, Saat 22 derı sonra .A.nado 
lu aj::uısının gaze telere malı.sus havadis acrvı-

MELEK 
geceleri 

a Fakir bir 
bikAyesl ve 
eevdalrlar 

si \'eıilecektir. ll'F.K ı Kiralık gönUl vo Macar 
V l ı· ANA: 

roma.n.ıu 

18,35 konser, 19,15 konU§ma, esperanto SARA y ı Altı karılı kral ve 
haberler, hava raporu, 20,l:i konu§m&, söz Metropoliten 
ve saz, 21,85 senfonik konser, 23,05 haberler str&tER 
ve saire, 23,25 eğlenceli konser, 24,35 konu~-

ı Hücum filosu ve Dokunma 
kalbime 

ma, 24,4:1 dans musiklsi, 
BE R L t ~: 

17,45 mu.siki ve vaWar, 19,05 melodiler, 
20,05 grıımo!on, italyanca ders, 20,50 günUn 
akisleri, haberler, 21,20 Stutgarttan naklen 
genç mllleUcrln zamanı, 22,10 musiki, 23,05 
bava rnporu, hıi.vadla, spor, 23,35 Rende bir 
yaz ıtk§amL 
B U D A P E Ş T E: 

18,35 hikft.yeler, 19,05 çingene musik111, 
20,05 konferans, 20,85 orkeatra konseri, 21,15 
piyes, 22,50 haberler, 23,15 opera orkestra-

1sı, 24,25 cazband takımı, sonra fran.1ızc& 

lıaberler ve aon haberler, 
B lJKBE Ş: 

18,05 konser, havadl.a, 19,20 kozıaerin 

devamı, konferans, 20,25 gramofon mektup, 
kutusu, 21,35 piyano konseri, pn kon.seri, 
22,85 haberler, apor, 22,50 orkeatra, tn.n.suı
ca ve almanca haberler, 
P A B 1 S (P, T, T,): 

18,05 orkestra konııerl, gramofon, 19,50 

tıbbi konferans, orkestra konaerl, h&v&dll, 
20,45 orkestra konseri, kiraat, konUfm&, 
oarkılar 21,35 konU§m.a, 21,50 koro koueri, 
22,20 oda musik1a1 'Ye ,arkılar, 23,85 hava• 
dla ve Amerika h&beı1ert, 

J Sevda gece.si ve At"zmıdan 
değil 

TAN a Hava kahramanları ve 
Buhran btttl 

şm ı Korkunç canavar ve · 
Operada yangın 

ALKAZAB a programım blldirmemlft1r 
ŞARK ı .A§ka tövbe ve Neroıı 
ASTORYA a Vatanda, all4.h b&fDl&. 

Glzll define ve Morg 
aokağı cinayeti 

CUMUR1YE1 ı 1ki yüzlü kaW ve Şafak · 
yolu 

ISTANBUL 
MlLLI ı Ninon ve Tarzan geliyor • 
BiLAL ı Bayat acılan ve Yer ~ 

titredi. 
ALEMDAB a Kontlnant&l ve Dostum 

kral 
.&Z&K ı De De ve Garbe hQcum 
D:MALBEY ı Yllzll damgalı 

Ölüm mukeal 

KADIKÖY 
SUUYYA ı Programmı blldlrmemlft1r 
BALı: 1 Kadm a.sla umıtmu 

OSKODAR 
R O ti A: tBAL1Q J twıiar eğleniyor 

BAı.:AT 19,25 yabancı dillerde yaym., 20,10 ~ 
hat haberleri, (almanca), 20,2!5 eğlenceli 

musiki, fransızca haberler, 20,55 yunazıa.. 

tan 1~ yaym, 21,45 aeDtonik konser, .eya• 
hat haberleı1, 23,05 muıd]dlf ptyee, m 
dans musikisi, lstlrahatlerde havad!.s ve ya. 
bancı dillerde haberler, 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolog - Operal.61 

B~vliye MUtehassısı 
I< raköy - E kaelslyor mağaza.aı 
yanında. ller gün öğleden ıonra 
2 • drn 8 e kadar_ Tel: 41235 

~· 

lıllLLt ı Garp .Ovarl.lerl n DQıman . 
elinde esir 

KARAGÜMROK 
OZE..~ a Bu akşam. Fahri Bey . 

ve arkada§lan · 
TiYATROLAR 

TAKSbl BABÇl:StNDE 

Saat 21,415 de 

SEVDA OTELi 
Pek yakında 
Rahmet Efendi 

.. . ..... . . 
: : i~tanbul ·Belediyesi, ııanıarı . ' . . ' . , ~· . ' 

Senelik muhammen muvakat 
. kirası teminat 

Arnavutköyünde LUtfiye maliallesinde- küçük ayazma 
sokağında 9 - 11 No. lu ev. 72 5,40 
Ama \:utköyünde LUtfiye maliallesinde Elçi sokağında 
23.47 No. lu ev. 48 5,60 

) ukarıda semti senelik muliaınmen kirası ve muvakkat temi
natı yazılı olan mahaller 937 veya 938·939 Aeneleri mayıs;: sonuna 
kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere a~ık arttırmaya konulmu4tur. 
Şartnameleri levazım müdürlüeünde görülür. istekli olanlar hiza. 

HABER - Akşam Postası 8 TEM.MUZ - 1936 
~-.-- --,-

•• 

-Jarında gösterilen muvakkat teminat n:akbuz veya mektubiyle bera· 
her 9 temmuz 936 perıembe günü sa~t 15 te daimi encümende bu. 
lunm~lıdır. '(l)' (3561) · · -

.,,, , .. . rf · · ~ ülE ne diyor: ,, 
(Senelerden beri dlş1erlmden muztarlptlm, yemek ylyemfY0,ı 

Neftsanayi Türk Anonim Şirketinin Belediyeye rüsum ve veıgi diş etlerimln sancılarına tahammül edemiyordum, ağzım ga1 
borcunu vermediğinden Anadolu Kavr.ğında Umur yerinde 105, 107, tAblt kokuyordu. . ~ 
21, 21 ; 1, 2112 sayılı emlakin 21 temmuz 936 pazartesi günü saat 16 Bir aydan beri KOZMIN diş macunu kullanıyorum, bütU11 b t 
da müzayede ile satılacağından 'taliplerinin kıymeti muhammenesi O· saydıklarım aepff, dişlerime kavuştum. Şimdi hem yem ak ylY~ 
lan 141580 liranın yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi olan fit Y OP 
1061, lira 50 kuruı teminatlariyle birli'l.te Beykoz belediye encüme· Ve hem de temiz dişlerimle arkadaşlarımın meclisinde bulU 
nine gelmeleri ilan olunur. (B) (3798) biliyorum, çünkü ağzımdaki koku da zati oldu.) 
~--------------------~-------------~~------~----------------~------------~--~----------:-------~-----=-------------~ 

• Küç •• -k 1 
c SANATKAR 

MC UR URE Tu 
Ve 'Arka d-aş _ı ~ r ı. 

emençe FAHiRE, Ta 
10 Telnnıuz curiıa, 11 cumartesi, 12 pazar 

akşamları mevsimin ilk konserlerine 
başlayacaklardır. Telefon: 41992 

• 
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Uıiıumi harbiÖR 
1 F =-

en cesur casusu 
== 

Fransız Hariciye Nezaretinde 

Garp cephesi 
?aarruz plAnlarını 
nasıl çaldı? 

E3u yazıda Büyük harbin en 
heyecanlı ve cüretkarane ca-

l2~ susluk vakasını okuyacaksınız. 
~IU!ıı ı:.u~ .1917 sabahı Parisinl lfıbor:ıtuvarınn gönderildi. Çamurla· 
hır Od rıcıye Nezareti binasının nn dika.ktle muayene olunduktan soİı• 
~ aşznaa k"ı· . o•Zli bir to • ı ıtlı kapılar arkasında ra mukayese edilmeleri için talimat 
SeJtiı ki . Planma yapıldı. İçtimada verildi. 
ol'tiııı şı Vardı. Bunlar müttefiklerin Bu sırada ise Rus sefarethanesi 
d atında .. k en Sekiı Y_U .sek mevkiler işgal e· katil esnasında General Çerbaşeffin 
~t d zabıtl'l. Konferans birkaç elçi ile konuıımakta olduğunu ve Paris 
d evaın ctt· M t · ta "f' be a Yeni b" ı. üzakerelerin sonun- e yaverın rı me nziyen bir Rus 
~lihıe t ır .taarruzun teferruatı kağıt zabiti bulunmadığını isbat etmişti. 
trla 8aJ esbıt edildi ve bu vesika içti- Lafonten bu hırsızlığı yapan adamın 
di onunun ı · ' Ge 1 Çe b eff · !{asa k çc ık kasasına kilitlen·1 nera r aş e çok· beru:ediğini 
tanı d • apandıktan sonra· da konfe-' tahmin etti. Bu benzerlik olmasaydı 

agıldr. klavuzluk yapan Fransız zabiti aldan· 

h ~~aç ~ 
afıt ala saat sonra cumhuriyet mu· 

trıan Ilıuı Yından yüzbaşı LUsyen Kle
~bite a~d~su üniformasını lflbis iki 

l°Uıba bınada klavuzluk yaptı. 
lltharhi §ı~a, Rus imparatorluk erka
§efle "aYesınden General Boris Çerba
b "'\·e·· iııb~181 tını ayni binadaki Fransız 
1\ıtıın\lşt nın Yanına götürmesi emro· 
hiç bir u. F'aknt Kleman vazifesini 
n,~ ta~~~·~ sonuna erdiremedi. İki 
~~e~ b·ını boş koridorlardan götü· 
~ ır takım hadiseler olmağa 

~~~f .. birdenbire yüzbaşı Klcma· 
~· ~ koküne müthiş bir darbe in· 
u:~ Ye:nsız zabiti yarı baygın bir 
~ e YUvaı·lanırken yaver de 
~ aı~tlıyarak parmaklarile boğa· 
ı, ~~ 1• Çcrbaşefden gelen iki müt· 

01ara~ Ytuk dahn, onu bUsbiltün hissiz 
b., ere serdı' 
~utu · 

~çiılde ~ bu işler en büyük sessizlik 
Otidora Up bitti. Öyle ki yaver asıl 

dl!ran ik· d~~düğü zaman methalde 
~~latdı 1 n~betçi hiçbir şey duyma· 
Çınirı ark l<Uçük boylu Rus ilk nöbet
ltadıı.r k asına bir iki adım kalıncaya 
Cebi.ne edi gibi ilerledi. Eli ceketinin 
l-İ~- gltf 
-"-lldU; bo ~· Bi~ çelik parıltısı gö-
~?te Yık 

1 
Rılk bir ses işitildi; nöbetçi 

ı~ Yu 1 dı. Düşerken de Rusun müt
tı.(fbetç::U~u. Çenesine kondu. Birinci 
~tbaşe ın ışı bitmişti. Ayni zamanda 
dU. ~li ff koridorun öte başında görün 

, l'llattakllde demirden siyah ve ağır bir 
~aire Si Vardı. Bu matrak havada bir 
ındi. aerek ikinci nöbetçinin başına 

ı.::lş bir ik· 
0"tliıtu 1 saniyede olup bitmiş, hiç 
lsıktı. :e01nıanuştı. Artık yol iki Rusa 
~ı:ı lti!itıllrılar yeni taarruz pHi.nları-

l'Urud ~ Olduğu odaya hızlı adımlar" 
de açıJaı Uler. Kapı yarım dakika içi?· 

lçeti . 
fı:ağı i~ .girince bir Oksi - Asetilen 
li te\iğı eı~e başladılar. Bunun alevle· 
~llnıaı f r.ıtti. Kasanın kapısı açılır 
eline çındek'i kağıtları alarak cep
bir stı:;rleştirdilcr. Sonra da büyük 
la~t.l ot nıa binadan çıktılar ve bir 

0ll1°biline atladılar. 

mazdı. lşte bu faraziye üzerine emri 
verdi: 

"- Genc!'al Çerbaşeffin sakallı, sa· 
kalsız, muhtelif poz ve vaziyetlerde 
her türlü elbiselerle bir düzüne kadar 
resmini çıkartınız ... 

1 - SEYAHAT: Bu biletle se
yahatinizi Kehketana kadar uza· 
ta bilirsiniz. 

2 - AŞK: Naııl? Demek ki nü
meratörün 2696 rakamını gö.teri· 
yor. Öyleyse beni aldattın? 

3 - GÜZELLiK: Bu ba.ı lıotu
nuza gittiyse sizinkinin yerine ta
kayım!. 

dır! 

- Hangi hududa doğru; İsviçre mi, 
lSpanyaya mı? .• 
Kız burasını b'ilmiyordu. Fhat · bu 

kadarı kafi idi. Kızın sözU daha bitme
mişti ki Paristen kalkmış bütün tren• 
ler sıkı bir göz hapsine alınmış buhr 
nuyordu. ıJ .il r ~ , 

* Bir saat sonra Pa.rf8 - Banıelon 
ekspresinde yol almakta. olan iki Fran 
sız hafiyesi, birinci mevki kompar 
timanlarından birinin köşesine bilzill· 
müş bir papaza büyük alaka. gösterme• 
ğe başladılar. O kompartimana gire
rek karşısına oturdular. 1ki hafiye 
~Y~~~~~~~az------J~---J~-t------.-.-------------
okumakta olduğu lncilden gözlerini u - u su yuzünden 
kaldırmadı. Hafiyelerden birisi taba· ; 

kasını açarak bir sigara çıkardı fakat Japonlarla Rusla.ı 
"tesadüfe bakın ki!,, her ikisinde de .. -

kibrit yoktu. 

Papazdan bir kibrit rica ettiler. Pa• arasında dostluk 
paz cebinden bir kutu kibrit çıkardı. 
Kibriti kendi ateşledi ve sonra da üf
ltyerek, çöpil parmaklarmm arasında. 
fnsiyakt bir surette büktükten sonra 
pencereden dışarıya fırlattı. 

Haf iyelerin faaliyete geçmeleri sı· 
rası gelmişti. 

- Pasaportunuzu yahut hüviyet 
kağıdınızı görebilir miyiz? 

Papaz sarararak ayağa fırladı. Fa· 
kat hafiyeler tetikte idiler; tabancalar 
çekildiği gibi: -· - .~ 

- Eller yukarı! 
Kumandası işitildi. 
Şöyle bir araştırma ile papazın tıs-

ttindcn iki tabanca çıkarıldı. İlk istas· 
yonda indirilerek Parise götürüldü. 
Orada artık kurtuluş çaresi kalmamış 
olduğunu görünce Avusturya miralayı 
Horctzi itirafta bulundu; fakat gizli 
vesikaları ne yaptığını kat'iyyen söy
lemedi. 

Zaten daha fazla söylenmesine de 
lüzum kalmamıştı. Çünkü Fransız gizli 
teşkilatı Butar adlı müzikhol dansÖ"' 
zünün bu casusa yardım ettiğini mey
dana çıkarmıştı. Dansöz o gün konfe• 
rans olacağını ve vesikanın Fransız 

hariciye öairesincie gizism:.;eğinl mnt: 
tef'il<in zabitlerinin hirinden öğrenmis· 
ti. Bu zabit ger~i divanı harbe veriJ• 
medl ama, ne olduğunu hiç kimse lSğ-

Tokyodan yazıiıyor: ( 
"Arkad&JÇa yapılan bir Ju. Juc 

ıu (Japon güreşi) Rusya ile Ja. 
porwya arasında harbe mani oldu.,, 

Bunun ne dereceye kadar doi· 
ru olduğu bilinmemekle berabeı 

burada herkes böyle dütünmekte· 
dir. 

Dünyanın hemen her tarafında
ki mütahitler Japonya ile Sovyet 
Rusya arasında bir muharebenin 
gayri kabil içtinap olduğumı sene
lerce müddetle söyleyip durmuş· 

lardı. 

Bu ... dan üç ıene evvel küçük boy 
lu güler yüzlü bir Japon diplomatı 

renemedi. 
Birkaç ay sonra miralay Horetzi Pa

ris civarında bir ormana yürütüldü. 
Burada gözlerini bağlatmadı. Kalbine 
doğru çevrilmiş olan tüfek namluları· 
na gözlerini kırpmaksızm baktı. 

Bir saniye içinde cesedi cansız ola· 
rak yere yıkıldı. Böylece dünyanın en 

\v7'kt:st::: c::.:rus-.: lS!dilrlllmil; c?=. Fa· 
kat yaver rolünü oynayan 
tUr:ü bulunamadı, 

r..asus bir 

•• 

' 

olan Koki Hirota Moskovaya Je. 
pon sefiri tayin edildi. Orada Ka
rahan, Litvinof ve Molotofla tanıt-

tı. iki devlet arasındaki münasebet 

ler uzun zamandanberi pek gergin
di. 

Ju. Jutau da pek usta bir müte
hassıs olan Hirota bir gün Japon 
güreşini göstermek için Başvekil 

Molotofu kolundan yakaladı. K.,. 

ca Ruıu yerden kaldırdığı gibi iki 
büklüm büktü. Oldukça tiddetli 
bir güret yaptılar. 

Çok geçmeden bütün Rus diplo
matlan Hirotadan gi!.reşin hil~ ve 
kurnazlığını öğrenmeğe koştular 

ve öğrendiklerini kendi aralarında 
denemeğe koyuldular: 
Bun~an birkaç ay ev\rel Japonya 

bir takım suikastlerle in!edi ve 834 
vekil olabilecek cesur bir adam 
aradı. 

Seçilen adain Kola Hirota iqi. 
O gümlenberi İse RU$ya ile Ja. 

ponya arasındaki münasebetler 
gittikçe İY.ileşmektedir; 



Yaza • Niyazi Anmet • 

414 sen •• ugun 

Küçü a ındı 
700 • eridi ve z a 

Elçi Behram ağanın başı kesUmlş cesedi 
göle at lmıştı. Bunun üzeı·lne Macarislana 

yürüyen ordu Belgradı aldı, binlerce 
esir isten bula gön erli ·• in kam 

fazlaslle alınmıştı 

Birinci Si1ley.mamn, Macaristan 
kralına sefaretle gönderdiği BE h· 
ram çavu,, tahkir edilm:§, öldürül· 
müı ve bir göle atılmıştı. 

Padİ§ah, bu haberi alır lmaz 
sefer hazırlıklarına ba§ladı. Ru · 
meli beylerbeyi Ahmet paşayı he· 
men lpsalaya hareket ettirdi. On 
beı bin kişiden ın.ürekkep olan or• 
dunun arkasından yüz top ve kırk 
çektirme hazırlattı. 

Bu hazırlıklardan sonra padi· 
§ah kendisi de sefere çıktı. Ferhat 
pa§a barut, kul'§un ve diğer harp 
levazımı yüklü Uç bin deve ile ken 
disine iltihak etti. Ayrıca otuz bin 
deve, bir günlük mesafeden ordu· 
yu takip ediyordu. Uğr nacak yer 
lerde o~ran hırİ!tiyanlar on bin 
araba un ve arpa tedarik etmeğe 
mecbur ttıtuldula?'. 

• • • 

dıkları esirleri ve harp sahasından 
çıkardıkları ölüleri dizmi§lerdi . 

.\\ 1(. ~ 

Askerin Sava nehrini geçmesi 
için büyük bir köprünün kurulma· 
sı lazımdı. Köprü dokuz gün i
çinde 'tamamlandı. Falmt asker 
geçmek Üzereyken büyük bir fe· 
yezan köprüyü tekrar bozdu. Bt· 
tün bunlar, Belgreda ilerlemeğe 

karar ve!'miş olan ordunun mane· 
viyatım bozmuyor, bilakis arttm· 
yordu. 

~ .lj: • 

Belgrad, biitün toplarını testim 
etmİ§ olmakla beraber kalenin mü 
dafaası bir türlü refedilemiyordu. 
Yirmiden fazla hücum yapılmış ve 
hepsi defedilmişti. En nihayet lrir 
çare bulundu. Nişantaşı denilen 
en büyük kalenin altına lağım kc. • 
nacaktı. Fakat buna lüzum kalma· 
dı. Kale içinde zaten dört be~ yjz 
kişi kalmıştı. Bunlar, müdofaann1 
fayda vermiyeceğini anlamı~lardı. 
B g e e~ •nı t t 1 
ten başka çare yoktu. Böyle yar.· 
tılnr. 

Türk ordusu şehire girdiği ya· 

.HABER - AJ<~am Postası 

Anlatan: 

Nestp Karaçay 

Tercüme ve iktibas hakkı 
mahfuzdur. 

No. 28 
---

Sultan Hamit Arnavılf ları daima okşa 

tutardı. her türlü veı'gilerden muaf 
Halbuki meşrutiyetten sonra ... 

'MöJımn,,;/nr n1dt•nıtm 1nrıiliz7crin mai11eti 
""" --

Sultan H'1mit, kendilerini , 
man oktayıp ekser vers• 

maaf tuttuğu gibi kısın• .~ 
da askerlıkten istısna edı 
göz yumuyor, nüfuzlu Arıt 
ra birçok ihsanlar, rütbel . 

b• tıhyordu. Her ne kadar 
te Arnavutlar hürriyetPe 

cöstermiş!erse de sonrada~} 
rekatın ırenfaatlerine dd1 

zarratla?ına yarıyncnğuu d 
rak fikir ve hareketlerin t 

müs1erdi. 
Son asrımızda milliyet 

rinin elin fikirlerine gnl~be 
sı hasebiyle Amavuthıkt• 

1. yer milliyet hakkında yapıl 
• ·ıııs pagandalar da buna ınzı 

rek Ar.navutluğun istiklAlİ 
• .. 1 • 1 . ve 1 rı surat e genıt em1f 

Batkin klüpleri (Arna'Vlltltı 
ı ..... kl'" ı . k" ''b yetpc;rveı- ıgı up erı ı . 

Jik,, demektir) zuhur etaı1f 
Türklere kıymetli kr.l 

birçok eserler hediye edeJJ 
.,."' Sa."'ni beyin bi:-:.\d~ri 

bey, bu tohumu ilk defa t1' 
"tasındadır. 

Osmar.lı devleti ı:ıkılh 

• Ahmet paşa, Şabacı muhasara 
etmiş ve şiddetle tazyik ediyordu. 
Yüz kifi ile birkaç süvariden iba· 
rPt ol"n nıuhaf:ızlar, reisleri Sime• 
nun te§vikiyle şiddetle müdafaa e· 
diyorlardı. Ahmet paşa bu az kuv
veti tedip etmeğe muvaffak oldu. 
fakat ker,diıi de tam yedi yüz za
;iat vçrdi. 

1414 aene evvel 6ugün, 1522 yı• 
b sekiz temmuz günü küçük bir 
kalenin alınması için yapılan bu 
çarpışmada yedi yüz ask~rin öl
dürüime&i, padi§ahr son derece 
hiddetlendirmi ti: 

kit harabe halinde idi. Alınan e· B 
1 1 

, .. t 
. u gar arın sın.-ı§ ırması 

sirler, doğru lstanbula gönderde.· iizcrinc askerlerimi'zle birliltlc adaya kaçmağa mce" 

da Arnavutluğa derhal bit 

riyet vermİ§ olsaydı, bu 1'1 

elder. çık:nıyacağı gibi M 
yanın da tahsimi fevkatid• 
külle~ecekti. 

- Bunların intikamını alaca· 
ğız. Elçimizi öldürenler bu kadar 
askerimize de kıydılar •. diyordu. 

ikinci günü Süleyman, Ahmet 
pa§a ile Şabaç kalesine geliyordu. 
Daha evvel şehire giren askerler, 
kuman~anların geçeceği }Ola al-

rek onlar için bir köy yapıldı. "Bel 
grad köyü,, bu harbin hir hatıra· 
sıdır. 

Belgrad kale kumandanlığına 
Bali bay tayin edildi. Üç bin yeni· 
çeriyle harap yerleri tamir için yir· 
mi bin Ulnh kumandanın emrine 
verildi. 

Macar kralına gönderilen e!çi 
Behram çavuşun intikamı bu su· 
retle fazlasiyle alınmıştı. 

Seüinilttc nıeş1iur Alafüıi köşT.U 1.i, Abaulhamit b:ıraya sürillnıü§tü. 

Sclanikte OZinwo rılıtını.ı_ 

I 

bur kaldık. 

Çünkü cidalcu, milte&rrız ve is· 
tila fikirleriyle meşl:u ~ima!deki 
Slav akvıt.mı, gene kendileri gibi 
cesur ve dağlı olan Arnavut kevmi 
sayesinde idare edilebileceği ve 

bu unsurla 'frakya baelanmazsa 
aradaki rabıta katedilerek araya 
hattı fasıl gireceği şüphesi2di. 

Keza ilanı meşrutiyetle men· 
faatle:ri l-.ı~zulan birçok unsurlar \'e 
zümreler in.kılaptan hiç memnun 
olmamışlF\rdı. Z9.ten ilk irtica 
Türkler tarafından vukua getiril
miş, ve 31 mart vakası hadis ol· 
muştu. 

Mahmut Şevket paşanın ileriyi 
gören hareketleri ve he;:ıliz hürri· 
yete kavuşmuş olan genç zabitle· 
rin is~ikla! için olan ateşin muhab
betleri 31 mart h5di!esinin sünt• 
le basılmasına y:ırdım etmiş ise de, 
zahire vu~·arak bir şey kazanama· 
mış o!an zümreler hissiyatlarını 
gizleyip batinen düşmaııhklnr•nı 
muhafaza ederek meşrutiyetin te· 
mellerini içten içe kazmnğa başla
mışlardır. 

Her türlü vesile ve fırsattan ir.· 
tifade edf>rek, hatta vatani mena· 
fiini hile bu uğurda heder eimeği 
caiz aörüvorlardı ve bur1dan doia-.-. .. 
Y• zihinl~ri knrıştırmağa ve yer 
yer ihtilaller çıkmaı:ıına çalışıyor
lar, 

Arnavutluğun 
Osmanlılıktan 

ayrılışı 
Bunlar meyanında Arnavutluk 

ahalisini de zikretmek İcap eder. 

Brcgalnitsa nehri 1·•crtarmda Yusuf Raci Bey 

Hüseyin llilmi vaşa, nuıiyctiniıı Forizndç istasyommda.tı 

Çcnıaleva ball,mmıda istirahatleri 
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•• HASAH HÜSHÜ Cemlyellerl olan Bay v~ Bayan· ~ 
ff ıarm du,unmalerlne IUzum yok. il 
u Sipahioğlu !: 

lfld k t fi HASAN HüSNü ~i r an a a p a an 1 Mil§terilerinden gönlüğli te~!' c~: ~ar: !a~ ! ~-~ il 
' stan bollu Florya meraklıl arı 1 ". ::ük0ı:f:::::t!:kım:~arç~~~u:a~i:~:ı:e ~~~ala:~~:~arı~:t~ ii il maktadır. Model üzerine verilecek siparişler çok kısa bir zamanda !i 

-UAınQan~~rın dı·ıı· nı· anlatıyorlar! .i=·İ::·:=:! teslim edilir. Yazlık çamaşırlar, spor gömlekler, banyo havluları :::=.=.~.~::·· ~ • plaj burnuzlannı görmek için sayın halkımızın bir defa mağazaın· 
rımızt teşriflerini rica ederiz. İstanbul, Sultanhamam No. 24/ 4 - Bey 

1lacı1a k dırnekapııında bir - Makara çekmek, ötmek de-ı - Gevvvvv herrrrrrrr der .... Su =! oğlu. İstiklal caddesi No. 376 - Bursa, Uzunçarşı No. 98. BAŞKA YER- !: 
h~ t i'ör r ahveai var. Muhakkak mektir. Bir kut bir kafeste ne ka- da gösteriyor ki sesi hakiki bir 15 DE ŞUBEM!Z YOKTUR. H 
·ı l)edı.'l d k d h ü:== •ı=::=:s=-...::::=:r:-..:==:: ... :www: .... :::ı::: • ...:::mr ....... ı..::::;::::::=::::::~:~ 
ı er \' ar uzun öterse, o a ar uzun ma- gev erdir! •. 
t)i ':'" Flo~a ~ a~lattılar: kara çekiyor sayılır. Evet ne diyo- - Ya diğer kuşlar? 

11\i be ea eyenler kuıun ka- rdum. ilk önceleri beta ona kadar - Mesela ispinoz: 
ı!I l Ya.ı hi .. .. . 
, .. tt er. Za t ortu ıle sım ııkı makara çekerken sonralan seneler Hoca Ali, Hoca Ali! Çalçalacı 

lld~ İt'h Yalı kuş yakalandığı geçtikçe makara adedi otuza, krr- Hoca Ali! Kanarya: Calcol da 
~J d!t bir ~a~en hb~yatırun sonuna ka, altmıfa, seksene hatta yüze, colcal ! Şak ıak da ıak ıak, liiiiil 
1 L 0 a.har ~ta ıatı göremez. yüz yirmiye kadar çıkar. Sesleri Saka: Veriş ııarış, papit çıtak, şak 
~~~la.tın gelıp te çiçeklerin ve de eskiairıe nisbeclc: 1:ı:, a:s l~a '.c' ıa~ıl diy : öte:1er. 
b'L hlta .. ne!rettikleri sarhoş eden 
ı'Q~ ~ gen l'k ' 

.1 la.r1 kaf ç 1 1 .kudret ve hayat 
11derı oe . eslerın beyaz örtüle • 

' ~ Çıp t 
te ()n] e zavallı ku,Iara ge-

ıı 't t 8.tt hüsb" .. lloia.tr • utun coıturur. 
tıL • ' Yesı} a... l . f!\ ıt Çıçek} •• .. gaç arı renv a 
ak için ~rı K~rtnek, bir diti bul

ç> Cl.faıı t llendılerini kafeslerinin 
d' e e · , 1.ıh-agll'ı. l rıne vururlar. Fakat 
~o ilce o; a arı nıenfi netice ve • 

id ·ama b ~ trırls.r n aılarını havaya 
fi il J'a.tıık · İnsanın içini gıcıklı
~ 

1
etler. \l'e acı bir se~le öterler, 
!te ı.,,. 

o,. Ötii ı 
ş er, Florya meraklıla· 

r~ 
th l\dileti d 
1\ o, \te ın n en geçirir, ônlarr 

~i~· ~h~eni est eder. 
~ ~arn rı bahçesinden içeri gir. 
}', !:ı au ilk .. .. 

,1~ • "~ Uatı • gozume çarpan 
t ;: erı be .. t"l 1 '~ 1 ·l'tUJu k Yaz or u er e srm 

,. '~tin b· ,~fesler oldu. Bu ka-
'''tı ır ıo: 
ı,~ l':ıa. gec • 5tn1 tıpkı eski bir do-
~, tıı. dalJa esı kandilleri gibi ağaç. 

f'tı. tına 1 • 
ı,. ~•a.)... ası ınış. Bır kısmı 
.-. "'tın •· d llfeaı . Ustlerine konulmut. 

lt.. erı 8 d . 
~F· '"-t. liay un, yetmı§ ka . 
l~l' ıf bir kah er kafesten uzun ve 
tıtii. duhllu kahayı andıran ötiif· 
1. "le~· Yor· ku h' l . b 'i'() 'I bur ' . ~ sa ıp en u 

t~Ja.r. uk hır vecdiçinde diıw-
~ ı:ırl'a 

6 ll'ı.erakI l ~ ~ ~ ı arından Raif ba-
,~~ şun e 
~b ;ı,~i ~ srarını anlattı . Ara-
' 'lı bir ~anın üzerinde de üstü 
l~~ı· ~l'a.aıra ;fes 'lar. içerisindeki 
Y()l'

111
l\ o.he ~~arıda öten hemcins

tıq' q~~n ngıne kendisini kaptırı-
lt:ıtcı U~adıy .. .. k 

•6~·· r. "(,, .. a ottu ten sonra 
ijfl{! "S Ott"k 

}t~ b\( kesi· u Çe sahibi hemen 
tı Q Yor g·· I .. k 
'1()1\l' ~hen . ' ~z erını apab\ . 

.......,, a. tö.,_Ürıfn eınır gibi dinliyor . 
·~~ llu k e devam ediyordu : 
t~.,~,... U~lar b 
• ~ ~llllı ed· ' ?n eş sen ehap-
fıldlt~ öl'rtiirl~1?1 ! katiller gibidir. 
h~ ~ .. l\dctn h rı . de beş on sene 

.......,, ()~eden ~Psı dünyayı bir da-
dıtcı ll\l k olürler. 

'it 1.ıslilr b .......,, Ilı.,_ .,_- • on eş sene hap-
eihi . Öt?ll ~l'rıan kuş ötmez mi? 
L 6t e8ın .. 
~fe, e?lleı. k.e oter ama şimdiki 
ete e k()l'ldı.ı ... uş Yakalanıp ört'ilü . '~~a kad!ı.ı zaınan ilk önceleri 
~~? ''iaL r nıakara çekerken .. ,, ~t 

il çekınek,, ne demek-

Edlrnekapıdahl florya 
merakflları lt&"hvesJnde 

Fakat biz floryacılar nazarında 
diğer kuşlar metelik etme~ler. Ni• 
tekim bunların modalar. da yavaş 
yavaş geçmekte, rağbetleri azal
maktadır 

Bir defa floryaya merak sala· 
na öbür kuşların ötüşü gayet fena 
gelir . Mesela biz bu kahveye bir 
saka kuşunu kat'iyyen kabul et· 
meyiz. Bir saka veya kanarya mt:• 
rakhsı elinde kafesiyle dünyada 
buraya giremez. 

- Neden? 
edikmiyecek kadar güzel ve yanık ı - Hem biz onları dinlemeğe 
olur. tahammül edemeyiz. Hem de on· 

- lstanbulun en kıymetli F~or- ların ötü~ü biziın kuşlann ötüşünü 
yası kimdedir?. bozar. 
-::. Fincancıda bir kuş var, tam - Peki, ya bir saka meraklısı e· 

yüz yirmiye kadal' makara çeki . linde kafesiyle zorla İÇel"i girer
se? yor. 

- Böyle bir ıeY olamaz ya, ol• 
- Kaç para eder bu kuş? 

duğu takdirde hepimiz floryaları
- · Derhal yüz lira verenler v~-;. . mızı aldığımız gibi çıkar gideri:ı. 

Fakat sahibi satmıyor. - Bir sual daha sorayım, rad-
- Başka? yo, gramofon kuşların ötüşünü 
~Tapuda hafızın bir kuşu var. bozmuyor mu? 

yüze kadar çekiyor. Sonra pehli · _ Bilakis! Onları daha ziyade 
vanın kuşu da iyi. Daha yavru ol- coşturuyor. Adeta bunlarla yarış 
duğu halde yüz ona kadar çekiyor. etmek ister gibi daha güzel daha 
Bu kuşa da seksen lira verenler uzun ve daha canh ötüyorlar. 

var.. Aramızdaki masada duran flor-
Pehlivanın bu yayru kuşu yalnız ya tekrar ötmeğe haşladı. Ku~çu 

lstanbulda değil, Avrupada da Raif sesini kesti. Gözlerini kapa• 
meşhurdur. Alman kuşçularından yarak dinlemeğe kc;yuldu. 
mektup geldiği vakit içinde pehli- Murad SERTOC T' 

vana selam yazmazlar da "pehli- - 1--------.----vanın kuşu nasıl, ne ~lemde? M·,1• steno daktilo JŞ arıyor 
hakkak uzun uzadıya bildirin,, di . Türkçe, fransızca, lisanlarına ve ter-

cümeye muktedir, !steno, daktilo ve 
ye alakadar olurlar. usulti muhasebeye vakıf Alman lise• 

- Den:ek bizim kuşlarımız Av- sinden mezun bir bayan iş aramakta· 
rupada meşhur? dır. lstiyenlerin, Vakıt propaganda 

- Gayet meşhurdur. Geçen se· servisine (!steno) rumuzile müracaat.
ne bizden yirmi lira mukabilinde ları. 

bir Florya yumurtası aJdıları 
- Floryanın bu kadar •kıymetli 

olmasının sebebi nedir?. 

- Ötüşü elbette!.. Çünkü Flor
yanın ötüşünde bülbül nağmesi 
var. İatanbulda bülbül k<>.lmayınra 

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

[{asyer aranıyor 
Kasyer bir bayana ihtiyaç vardır. 

Çalışmak istiyenler İstanbul Ankara 
caddesi No. 72 Basın fotoya müracaat 
ları. 
--------------

SATILIK KOTRA 
bütün merak Floryaya dökül.!~. ~.~ nıclic l,uyuu'1a. ~a.nı&rb 

- Kuş ötüşlerinin bazı manaıa- çok yollu ve denizci bir tekne, gör· 
rı varmış? mek için Fener bahçe Belvü yanın· 

-------------~-- ___ -_ Flo ... ~...._...· ,..e"-"'rken: ___ ~_.___da ~ ı Ni zi e müracaat. 

4212 kilo ıskarta çul 
1907 ,, ,, kanaçiç..e 
3265 ,, ,, ip 
1219 ,, yamalık kanaviçe 
590 ,, ,, . çul 

Yukarda cins ve miktarlan yazılı malzeme 30,n / 936 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. lsteklile. 
rin malları görmek üzere her gün Ahırkopı Bakım evine ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte o/o 15güvenme paralarile birlikte 
Kahataşta Levazım ve Mühayaat Ş:ıbesi Müdürlüğündeki Sabt Ko~ 
misy .. -.nuna müracaatları. (3550 J 

Beyoğlu birinci sulh hukuk moh. 
kemesinden: 
Y orgi, Kemal Münip, Vehbi, Ata 

Osman Mazhar, Halide, Kerime 
Ali Namık, Suphiye ve Aliyenin 

' hisl!dar oldukları 34870 otuz dürt 

hin gekiz yüz yetmi~ lira tahmin e
dilrr.iş kıymeti Beyoğlunda Nişan. 

taşı T eşvikiyede eski 96 yeni tapu 
140 ve belediye 142 numaralı ve ön 
arkt.sı bahçe birinci katta 5 oda bir 
mutfak bir hala bir hamamlık, 
ikinc\ katta karşılıklı bet oda bir 
halC üçüncü katta iki sofa üzeri
ne üç oda, en alt katta bodrum, 
terke•, elektrik, hava.gazı tesisatını 
havi konak ve arkasındaki bahçe· 
de üzeri çinko ve yanları tuğla du. 
varlı içinde demirhaneyi havi ga
raj ve ayni bahçede 9 çam ağacı 
ve Uri tuğla dıvarlı diğeri çinko 
ile yapılmış iki baraka birlikte ta· 
mam.ının izalei şüyu için açık art· 
tırmaya konulduğundan 13·8-936 
perşenbe günü saat 15 ten 16 ya 
kadar Beyoğlu sulh mahkemesi 
ha§ yazganlığınca müzayede ile 
satılacaktır. 

1 - Arttırma bedeli tahmin e
dilen kıymetin yüzde 75 ini bulur
sa o gün ihale edilecektir, Bulma
dığı takdirde 1 S ine gelen 28-8.936 
cuma günü saat 15 ten 16 yaka· 
dar icra oİunacak ve en çek arttı· 
rana ihale edilecektir. 

2 - ihaleye kadar birikmit ma
liyP, belediye vergileri ve vakıf 
icart'siyfa 20 senelik evkaf taviz 
bedeli ve tellaliye müıteriye aittir. 
MB.:tarları dosyasında yazılıdır 

3 - Arttırmaya girmek İstiyen
ler muhammen bedelinin % yedi 

buçuğu nisbetinde teminbt akçesi 
veyn ulusal bir bankanın teminat 
mek:ubunu ge~irmeleri şarttır . 

4 - Arttırma bedeli ihaleden 

Fakir kızın 
evlenmesi 

/ 

Bu krem puaray.:ı. medyunum 
Hayatrmda en büyük emelim 

mesut bir yuva h-unnak arzusu idi 
tabii fakirim beni her erkek ala-
mazdı tesadüfen parfümel'i mües
sesesinden bir esans alm[lk istedim 

tesadüf olacak bana NEC!P Bey 
yağsız kremini verdiler müessese 
yalnız bu kremi knllanmaklığnm 

tavsiye etti bir sene bu kre:nU tec
rübe ettim çehremde bir pembelik 
fevkalade değişiklik gördüm mü. 
temadi üç senedfr NECtP Bep kre-

mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunuın çünkü benim fakir bir k1z 
olmaklığmıa rağmen iyi biliyor
dum ki evlenemezdim NEÇlP Bey 

S gün içinde mahkeme kasasına ··--·····-··········-··································s .......................... ·································• yatınlacaktır. Aksi takdirde iha· H Diş tlekimı !: t 

le bvzul:ırak farkıfiat ve zarar zi · i~ Rati p Tür kOğ l U ii 
yan ve faiz bila hüküm alınacak. ~i Ankara caddesı IY.esl?rret ii 
tır . 

:: oteli Karşısı numrara {88) :: 
' :::::::::::::::::::::::::: :ı::::r:::=:::::::::::::::::::: Ü 

5 - 20Q4 sayılı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı madesine tev
fikan gayri menkul üzerirıdeki İpo
tek sahibi alacaklılar ile diğer ala· 
cakh!ar gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masa· 
rife c!air olan iddialarını ispat için 
ilan gününden itibaren 20 gün 
=-=-~- --k· ü .. b=teler; ... 1. b;•. l!rl.t&.Ü'-1 ÇY a ca. • m '7 • • •J • - ~-

likt.J sah~ memuruna müracaat et
melidir. Aksi takdirde hakları ta
pu kütüğü ile sabit olnuyanlar sa· 

tıf parasının paylaşmasından ha

riç kalırlar. 

6 - Suphiye hissesi 2000 li' a
ya :poteklidir, 

7 - Şartname mahkeme divan
hanetinin herkesin görebilecc•ği 

yere asılmıştır. Fazla ma!funat al

mak istiyenlerin 934 de 31 e:a ı . sıy

le baş yazganlığa mürac.a.at!arı 
i~an olunur. (56) 



l(J 

= HABER - Ak,am Poa~s. 

Bu cazib tecrübeyi Tarihten alınacak 
yapınız .;..;;;;~r-.~;;;..;;...~--~=---~-----------------------------------

ibret dersleri • lstanbul our • icra Memurıuğ 

p D~l~i~f~e LEz~O?~ i Düşma donanması Fahriyenin Emniyet 
bir:r:ci derecede ipotekli 
mamına yeminli ehliVU 
nad (2491) lira kıyınet 
len Sofularda , Sofular 
nin molla Hüsrev sok& 

9 mükerrer yeni 15 No',lı 
f ı Eminin ev ve bahçesi 
Emlaki Milliye bahçesi, 
Meiek kadın haneai -v• 
yol ile mahdut, üç ba 
di n•nle kapıdan içeri 
min: çini bir kori~or ÜZ 

lü dolaplı bir oda ve 

Milyonlarca kadınlar bu tecrübe• 
yi yapınca hayran kalmışlardır. 

Zira; ekseriya yüzdeki siyah nok-

talar, açık mesameler ve her nevi 
gayrisaf maddeler, tane tane oı· 
mug adi bir pudradan ileri geldi· 
ğ:fni biliyorlar. Filhakika, bazı 
pudralar pa.nnaklar arasında tu· 
tulunca kadüe gibi yumuşak gö
rünürse de hakikatte kısım kısım 

taneli ve sert olur:. Bunl~ gözil• 
nilzden kaçabilir. Fakat dişleri• 

nizle pckfüa hissedebilirsiniz. Bir 
parça pudra alıp dişleriniz arasın 
da eziniz şayet süz'i bir tanelik 
olsa derhal hissedersiniz. Şimdi 

de bu tecrilbeyi havalandınlm?B 

yegane pudra olan Tokalon pu<'r 
raslle yapınız. Bu pudra yeni ve 
imtiyazlı bir usul dairesinde istih 

sal edilerek evvelkinden on defa 
Qaha ince ve daha hafif kılmakta· 
dır ve binaenaleyh cildin nazik 

mesamclerini tahriş eden tanele

re tesadüf ediemez. Bu gibi taneli 
pudralardan sakınmz ve yalnız 

ha.valantlırıımı~ 'Ve garantuı yega

ne pudra olan Tokalon pudrasını 
kullanınız. Terkibinde krem köpü 
ğü bulunduğu cihetle cilde uzun 
müddet sabit kalır ve artık parla• 
yan burunlara nihayet verilmiş

tir. Ve sık sık pudralanmağa ihti 
ya.ç kalmamı§tır. 

- DiKKAT 
SALACAK banyolarına git. 

mek için köprüden, Kabataştan 
ve Betiktattan gidiş • dönii§ . 
kabine ve ıbanyo ücreti yalmz J. 
mevki için 35 Kr. il. inci 30 Kr. 
(Sair günler) mÜ§terek biletleri 
vapur iskelesinden isteyiniz. 
Bahçede her gün 16,30 dan iti
baren caz vardır. 

Eski kitap alınır 
Eski ve yeni harflerle türkçe ve 

başka lisanlarla yazılmış her türlü ki· 
tap alırız. Bir kartla adresi bildirmek 
kafidir. 

Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara İnkılap kitaphanesi. 

ı:::::::::a :mı::::::;:::::::.-::::::::::::..:.::==:::: 

n Satılık kagir konka H 
... ·ı 

il Nuruosmnniyede Şeref sokağın ·i: 
İİ da. 40-42 numaralı kagir konakf~ 

, Jf ehven ~artlarla satılıktır. BoğaznHı 
iİ ve Halıce fevkalade manzara, yirmi:: 
il oda ve büyük bahçe. !stiyenlerinSS 
iJ Nuruosmaniycde bakkal Hafız H 
ff Nuriyc mUracantları. H 
:mm::::ı :::: ::: : :::::::::: ::::: ::: : : :::-: :: : :::::::-.:::::· 

Düzeltme 
Gautemizin 21 haziran 936 tarihli 

nUshasının son sayfasının üçüncii su· ı 
tununda çıkan Esnaf bankası mürn
kipliği ilanının metninde banka hisse
darlarının 11 temmuz 936 cumartesi 
gUnU saat 12 de olarak yazılacağı ycı· 
de sehven 2 tcmm u .. 936 yazılmış ol· 
maltla tashih olwıur. 

Müdafaasız bulduğu boğazlardan 

Nas 
Daima kuvvetli, daima tetikte VP 

boğaz.larımrz yabancı ellerin uzaı · 
masından daima mcuun! .. 

Hükumetin son tuttuğu siyaıe 

tin ne derece doğru olduğunu an 

lamak İf in, O çüncü Selim zama 

nrrula dü§manların nasıl Marma. 
raya daldığını, lstanbulu tehdit et
tiğini okııyun ... 

of. ~ "' 

129 sen evvel.. Kurban hayra· 
mmın 3 üncü iuma günü lstanbul 
dehşet içindeydi. Bir süvari fU ha· 

girdi? 

~ • .ı. 

beri getirdi: . 
ı T d Ç kk Bu re•ım, 1132 yılında bcuılm11 ve Kont Maraıglı taralından ya:z.tlnıtf 

l -b ğngı ız on.anfmasıb al nah a• L'etat Mülitarie de L'empireottoman adlı kitaptan alınmlftır. Kan-
e o azını g~tı. stan u u om· • k' .. Ç -LkaJ • Le_• 

b d ~ 1. tlıye muhaıtıTaı eınCQtnaa eı ı uıul u.zere anwc enın tan1n111r 
ar ıman etmege ge ıyor.. L J' B ti · tl K" "l" al ti 
H~Jk k ku h .. d ni göıterme"te ır. oğa.zın en ar yerın e opnı u tar ın an yap-

°' • or ve ayret ıçın e l kal-' .. "k" 
M b'll · d"k··ı·· d tın an e:ıer go.zu uyor. armarct sa ı erı:ıe o u uyor u. b . Ça kk l b ğ 
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. . "k lA l ·ı· d 

lk' d' ·· · · 1 k h b firi Se astıyani na a e o a• 111 vu e a ngı ız onanmasına 
. m d 

1 
wuzer;;n~nı ~ı:.~;~ 1 a .• ~- zının kuvvetlendirilmeai lüzumu· mukf.lvemet kabil olanu;acaiım i· 

rdın ogru 
0
Ç ukgu gorh~ .u. dngt ~~ nu ıık ıık ileri ıürüyordu. İngiliz leri ıürerek teklifleri kabule ka· 

onanması e mece ızasın a go· . d . d' F f · · d ta 
· d'' Ak .. .. K l d .. donanmaaı Bozcaada önlerın e ı- rar ver ı. ranıız ıe ırı e r· riın u. §am ustu, ına ıa a or.• • • 'hk l d d'l kt' 

l · d d · 1 d'l ken Feyzı efendi 11tı am arı e ı ece ı. 
erın e emır e ı er. l l k . p d' h ı ·1 be · f' S 

:Jf. :Jf. :Jf. noksan annı tamam ama üzere a ııa ımaı yı ıe ır e· 

lstanbulun o günkü halini tarih 
§Öyle tasvir ediyor: 

"Jstanbulda acıyı tatmamıt ve 
ııermü serdi ruzigarı tecrübe et • 

memİf çelebiler ve h!lbbeyi kubbe 
katrayı derya ederek ızamı umu· 
ra mail ve yekdiğerine zıd ve mu
halif türlü türlü itikat ve efkara 
kaiUafzenler pek çok o1r~t•ğundan 
o makuleler köıe başl" .da kü• 
me küme toplanıp ağız ağıza verip 
bir te.knn karı ık rüyalara benzer 
evham ve hayalat ile birbirlerini 
korkutuyorlardı. 

Bunlar, öyle acaip hal ve hay· 
ret ve dehşete dü§tüler, ki latan· 
};ulun hllli kıyamet gününden !>ir 
nümuneydi. Bu sırada bazılan ki· 
taplara bakıyor ve: 
"- Be canım, ahır vakrt olduğu 

biıüphedir ! Mehti hurucu derkaı· 
dır. Galiba o beklenen vakit gel· 
di .. ,, diyorlardı. 

Bazıları da: 
"- Hayfa ki kıyamet bizim ba

şımı:ıa koptu,, diye teess;.if ederler 
di.,, 

-\' 

lngiliz donanmasının Boğaı. • 
dan geçtiğini anl&.tmadan evvel, 

bu hadise esnasında Boğazın va· 
ziyetine i!aret edelim: ''Boğaz ka· 

lelerinin istihkamatı mükemmel 
olsa <lüıman donanması geçmek 
kabil olamıyacağı derkar ise de 
bu iıitihkamat eski zamaıı donan· 
malarınm menimururu için yapı:· 
mış şeyler olmasiyle asarı cedide. 

Çanakkaleye aönderilmitti. Fakat baıtian'a gönderdi Avdet etme· 
29 kinunuıani ıeceai lıtanbuldan ıini nazikane ihtar ( !) ediyordu. 
ıizlice çıkan lngi1İ2 elçiıi Kaptan Sefir, reami bir tebliğat vuku bul· 
paıa ile Feyzi efendiyi uzun za· madıkça lıtanbuldan çıkmıyaca• 
man savsaldryaTak tahkim itini ğını bildirdi ve fU cevabı verdi: 
mümkün olduğu kadar geciktir· - Böyle bet on gemiye bir pa· 
mi§ ti. yitahtı teılim etmek ne demektir? 

Kalelere gizlenmiı olan elli dört Bundan ıonra devleti aliye jıtik· 
topun bir kısmı yerde, bir kısmı lil ve tamamiyeti mülkiye ıözünü 
kundak üzerinde kaldı. Bir kayon, ne yüzle aiıza alabilir? Bu donan· 
beı firkateyn ile bir brikden iba- ınads aıker yok ki karaya döküp 

ret olan Osmanlı donanmu.t da de memleketi zapteuin Yalnız 
Nara burnunun üst tarfında demir· Saray burnuna bir mikta~· tup k:>y
lemiı)er, tayfa Kurban bayramı sanız onları harap edebilirsiniz. 
münasebetiyle karaya çıkmııtı. Onların tehlike1i sizden çok ziya· 

İngiliz donanması bu fırsatı ka• dedir. Çünkü hem ıizir. ateıiniz· 
çırmadı. Sıkı bir lodosun eaitine den korkorlar, hem de ıudan rüz· 
kendiıini kaptırarak ve herkeı bay gardan ve karaya dü9mekten ıa• 
ram namazında iken -· ıefaini kınırlar. Sizin ateıinize ııalebe et· 
turna katarı gibi dizip Boğaza du· ıeler ne yapabilirler. Nihayet lı· 
hul ile Kumkale ve Seddülbahir tanbulun birkaç mahalleıini yakıp 
hizalrına - geldi. Bu iki kale do· giderler. 1stanbulda bu' kadar yan· 
nanmaya ate§ açtı. Fakat donan· gınlar oluyor. Farzediniz ki bu de· 
ma atılan toplara iltifat etmeden fa da bir büyük yangın çıktı. Ya· 
Kilidülbahir ile Çanakkale istih· nan yerler gene yapılır. Fakat dev 
kam?annın önüne dayandı. 

letin namusu esasından )ıkıhraa, 
Buradaki kaleler oldukça ite 

yarar veziyetteydi. Üstelik deniz 
de dar olduğundan İngiliz gemile· 
ri iki tarafa gülle atarak süratle 
geçtiler. Her ne kadar dütman 
donanma,ına ateı açıldıyıa da 
mukabil alet Kaptan pafayı ve 
arkasından bütün topçuları kaçır· 
dr. 

Dü§man donanmaıı altını§ ~1e· 
fer l.adar zayiat vererek kurtulrlu 
ve Nara burnunda, tayfumın ço. 
ğu bayram namazında olan Os· 
manlı donanmasma hücum etti. 
Dördünü batırdılar, ikisini zaptef• 
tiler. İngilizler burada da otuz ka· 
dar zayiat verdikten sonra İstan
bul yolunu tuttular. 

sonra yapılamaz.,, 

Ayni gün, Sultan Selim Napol· 
yonun Vistül nehri kenarından 

kendisine yazını§ olduğu bir mek· 
tubu aldı. Mektubun hüliaası şu• 
dur: 

"Ey Sultan Selim, seni eair eden 
ahtnamelerden kurtaracak vakit 
şimdi gelmi§tir. Sana ) aklaıtım. 
Eski dostun olan Lehistan devleti· 
nin ihyasiyle meşgulüm Orduıa· 

rımdan birisi T unaya doğru inmek 
üzere hazırdır. Sen Moskovları 

cephelerinden vurduğun vakit, 

benim ordum da arkalarını çevi· 
recektir. Donanmalarımın bir fır• 
kası da Tolondan çıkıp ve gidip 

ta hi: sofa üzerinde bir 
oda 

(Sofadan ufak bir 
l>ahçeye çıkılan zemini 
dö§eJi ve altında bir b 
lunaıı koridora inilir.> c;.4 
ta: Bir •ofa üzerinde d .J 
hela, ikinci katta: biri 
ay!l: olup odanın birindi 
lat> bulur.an, bahçesinde: 
ağMı ile zemini çimento 
oc<l)dı bir mutfak bir 
ve :temin te:sviyesin.~en ......1 

sa:nıç ve tapuya mus~ 
mlyan ve dört seneden 
kesdr:ıi§ olan kırkçeJ~'..ı 
mer. i cephesinde; birıtJI" 

katl&rda cumbaları bul 
trik t·n1sahnı havi a.da1• , 
mar~ya nazır ahşap bir ' 
mı ,4cık artırmrya vaı 

duğ••ndaı. 10/ 8/ 936 ta 

sad~ · pazartesi günü s•-' 
16 ya kadar dairede bi 
maar icra edilecektir. 
deli kıymeti muhammin 
ni bulduğu takdirde nı · 
rin"1e bırakılacaktır 

de en 10.1 artıranın taa 
kahı.ak üzere artırma l S. 
det:e temdit edilerek 
tarit.ine müsadif aah ıU 
ten l 6 ya kadar keza 
yapılacak ikinci açık 
da ntırma bedeli kıynı•tf.., 
menf!nin % 75 ni bulııı'· 
dird~ ıatıı 2280 No. h 
kamına tevfikan geri 

Satr~ peıindir. Artırııı•f 
etmek istiyenlerin kiynıed 
mencnin % 7,5 nisbetind~.J 
çesi \'eya milli bir ba111"' 

mi.net mektubunu hamil 
ları lazımdır. Hakları 
ci?!•vle sabit olmryan i -" 
cak'~rla diğer alakadar....-. 

tif a1' hakkı sahiplerinin 1" 
rrm ve hususiyle faiz fi 
rif e dair olan iddialarııd 
müabiteleriyle birlikte iJiıl..JI 
den itibt.ren nihayet 20 ,...tıl 

fında biriikte dairemize ·rl' 
leri lazımdır. Aksi tak01 

)ar• tapıı sicilliyie sabit 
lar satı§ bedelinin payl 
dlln hariç kalırlar r.f 
ver@ı, tenviriye, tanzifİY 

tet•dlit Belediye rusumıı r 
ic.ıresi ve 20 senelik vslı 
te.vi ··bedeli mijzayedecle~ 
lunuı . Daha fazla ır.alurı' 

de inşa olunan sef aini harbiyenin 
mururunn mani olabilmek için u· 

sulü ccdid üzere istihkam veril· 
mek lazım gelip, l~kin Boğazdan 
dü~man donanması geçtiğinin err.• 

!ali olmadığına mebni murur ;.a· 
man•n ic.ıp ettiği tahavvülattan ga 
fil olan dcvclt memurları o vakit 
bu hususa hiç ehemmiyet vermi· 
yorlardı., 

• 
Gene tarihten birkaç satır: "Sul· 

tan Selim Han hi\.zretleri İngiliz 
donanmasının Boğazdan geçtiğini 
haber aldıkta f evkalide ürktü ve 
İngiliz donanması Baruthane açık 
larında eöründiiğü gibi Sarayı hi.:· 
mayundaki kadmlıı.r korkup dr 
feryada baılayıncak pek ziyade 
mütt:easir oldu.,, 

iatiyenler 20/ 7 /936 ~-· ~ payitahtını ve Karadenizi muha· · b b ,,.._ 
ıti aren herkesin göre 1 _t 

faza edecktir. Artık cesaretlen. J ""' 

Mesele ıuydu: ln~iltcre ile Ru!
ya, Fransa aleyhinde birle~mişti. 
Osmanlı devletini de kendi ittifa
kında tutmak arzusundaydı. Hal· 
b11ki Osmanlı devleti Rusyaya Ha. 
111 hcırp etmiı bulunuyordu. İşte 
fngiltere, bunun önüne geçmek i· 
çin donanmasını seferber etmi§, 
Çanakkale boğazına rröndernıit· 
ti. 

lstanbulda bulunan Franaıı se· 

İngiliz elçisi Babıaliye verdiğ; 
takrirde, donanmanın emaneten 
teslim edilmesini ve Ruıya ile mi'• 
aaliha aktedilmeaini ve F ranınz 1 
sefirinin tıudrm ict;.,,.. • ..J., J'.lf _,.._ 

Zira bir dahi devletini kuvvetlen· dairede açık hulunduru ;ııf 
ma şartnamesi ile 934-

direcek v~ zikrini şöhretlendirecek lu cfosyaya müracaatla 
böyle bir vakit, fırsat bulamaz· do~yada mevcut vesaiki . :.ıl 
sın .• , Tarihi Cudi, cilt 7, sayfa 114. cek!eri ilan olunur (~ 

Selim, İngiliz elçisinin teklifilmc:::.:1111mma:mr:::;:m:: 
hakkındaki kararı geri :ıld1 . Şehir' Doktor 
müdafaa edilecek, düşman :lo- Ömer Abdürrsb 
nanmaaı ile harbe gi~i§il~ekti. [ Cildiye mUteh••.,,. 

Nıyazı. Ahmet 1 Muayenehanesi u 
Yarın: Ak deniz boğazı memu· ı .. . 111tİ1. 
F il h f d. . 'd t 1 Sureyya ıınemaaı kart "-''' ru e.yzu a e en mın ı amı. n· .. .. k v 
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ll'ıı çıkarmasını istedim. O bana 
höyle mühim bir meselede ancak 
~ir kitinin beni is~ediğim affa erit· 
tırebileceğini söyledi. O kimseyi 
de 3İz tanıyormuşsunuz. 

F austa sakin bir halde: 
. - Dü~üncelerini serbestçe söy• 
lıyebilirsin, papas ! Çünkü istedi· 
iHniz affı Allah namım, size ve· 
tchiJecek olan kimsenin karıısm· 
dabu~nuyonunuz!de~. 

F austa §U sözleri söylerken san· 
dalyasında doğrulmuı, yü~ü ciddi 
bir tıal almısh. Dizinin üzerine 
koynıut old~ğu elinde papalık yü· 
Ziiğü parlıyordu. 

. Papas, zaten bulunduğu hücr~ 
de tııütemadi oruç yüzünden kafa· 
•

1 •arsılmı!, ıinirleri bozulmuf, gö· 
~Üne bir takım hayaller görünür 
bir hal almı§h. Hele Hanri dö Va!• 
"adan bahsolunduğu zamanlar, 
~end!sinden geçerek bir vehim ve 
ı a:aı alemine dalıyordu Jakohin· 
erın reisi olan Burguvany zavallı 

deliye demişti ki: 

- istediğiniz aff1 mukaddes ~"e· 
~c.rirnizin hususi bir memuru, da· 
b a doğrusu onun başka bir sureti, 
h~ ~uıusta mutlak kudret sah:bi 

1
. •r ıtilise prensi vardır, o verebi• 
ır. 

. Onun ~çin Jak Kleman kend~si· 
~ın reisin bahsettiği bu kadının 
Uzurun~a bulunduğunu sezmi§, 
~kadının Senligin gizli reislerin· 

liiri olduğunu sanmııb. 

Zaten F austa da: 
- Günahlarınızın affı için va

sıta olacak olan kimsenin huzurun• 
da bulunuyorsunuz! dememiş mir 
di? 

Keşif Faustaya baktı. Fakat o• 
nu Janıyamamıştı. Biraz evvel son 
derece yumu§ak ifadeli olan bu 
kadının yüzüne büyük bir ciddiyet 
ve ,aşaa gelmiıti. Tuhaf bir iiı-

perti bütün vücudunu sarstı . Ku• 
!aklarına zil sesleri gelmeğe hat .. 
ladı. Bir hayal yahut, kendisinin 
dediği gıbi, bir hakikat alemine 
dalmıfh. Yava§ yava§ bakışı Fa .. 
ustanın eline indi. Orada papaıık 
yüzüğünü gördil. Fakat §aşmadı.' 
Yalnız kendisinden geçtiği ı.a· 

manlar vücudunda hisasettiği \11 • 

perti, yeniden onu kaplamıştı, Al
nı soğuk ter taneleriyle örtüldü.' 
Ağır ağır iki dizi üzerine çökerek 
,unları kekeledi: 

- Allah aıkına kimsiniz? Allah 
tarafından gönderilmit bir haber 
ci, yoksa onun gibi bir melek misi· 
niz? (Papas burada Mari dö Mcr. • 
panıiyeden bahsetmek istiyordu.) 

Sorduğu bu soruya F austa: 
- Aldanıyorsunuz Jak KJe· 

man ! Ben ne bir melek ne de Al· 
lah taraf andan kullarına gönderil" 
mit bir haberciyim. Fakat şuna 
dikkat ediniz ben Allahın bir \'c• 
kili, ye!' yüzünde çığırından çıkan 
din ;flerini düzeitmeğe me,u.w-_ r 
dilmit bir kimseyim. 

11 

aşa Kal ım: 
- Kocam, bir FRIGIDAIRE alalım 

diyordu ... Adam sende ... Buz dolabı
nın elektrik sarfiyatına kim. dayanır? 
dedim! 

' 
Bunun Üzerine kocam güldü ve de

di ki: Yavrum, her buz doJabı Frigi
daire değildir, alayım da gör. işte bir 
ay oluyor ... Demin elektrik hesabı gel-
di .. Meğer hemen hemen fark yok gibi 
bir şey. Ben şaştım, sen de şaş, dünya 
"'l ' a em şaşsın .•• 

FRIGIDAIRE,in ne için b~ kadar 
a2: elektrik sar/ettiğini merak edi· 
yor•anız •Öyliyelim. 
FRIGJDAIRE bCl§ka sc.ğuk hava 
dolaplarında bulunmıyan ve ken· 
dine malıms olan EKOVAT kom
presörü ile igler. EKOV AT ;•e 
elektrik sarfiyatını 7o 50 ye kadar 
azaltır. . ... 

BOURLA Biraderler ve Şürekasc 
Galata : Hezaran caddeıi - Beyoğlu lstikliil caddesi 

J\nkara : Bankalar caddeai - İzmir : Gazi bulvarı ve · 
S A T 1 E' nin bUtün §Übelerinde. 
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dakika ıonra her üçü Gnv meyda· 
ıundan kaybolmuılardı. 

Sen nehrinin kenarında bir yer· 
de oturarak dcrtl~meğe başladı
lar. Pikvik, elde ilet olmadıkça 

hüner gösteremiyeceklerini an1a• 
mııtı: 

- Bari dilenerek birkaç para 
kazanalım. dedi, cebinden bir sah· 
te yara :ıe bir ~if t kör gö~ çıkar 
dı. fakat yara şeklinde olan bu 
yapı§tırma bozulmu§ olduğu için 

attı. Yalnız kör gö2leri Kroasın 
gözlerine yapıştırdı Herif tıbkı 

1

hir köre benzedi. Pikvik sol koıu· 
ınu, ceket kolunun içine büzerek 
.çolak bir hale getirdi. Ve Piponun 
boğazına da bir sicim bağlıyarak 
dilenmeğe başladılar. 

Pikvik: 
- Mösyöler, merhamet ediniz. 

Harpte Dük dö Gizin yanında rH:· 
vüşilrken yüzüne raslıyan bir tii· 
fek darbesiyle kör olan arkadaşı· 
ma :nerhamet edin Navarlı o mel' 

ıun protestan ile harp ederken al· 
dığım bir kılıç darbesiyle kolum 
bu hale geldi. MP.rhamet edin. h ·• 
,zim gibi ıki zavallıyı aç bırakma· 
yın. diye barbar bağırı}'ordu. 

Halk va çok mcşguldii yahut bu 
gibi :eylere alışıktı Onun için kım 
ecnir. kendilerine aldırış ctl•ği 

yoktu. Y almz bir dilim ekme:<le 
bir irunı rovan ve bir onluk toplr 
yabildiler. 

Ekmekle soğanı yediler ve pa· 

rayı ertesi güne sakladılar. Fakat 
yemek bitince Piponun yanlarında 
bulunmadığım gördüler. 

Kroas, Deviniyerde vermit ol• 
duğu tavuk parçasını hatırlıya.: 

rak: 
- Nankör 1 dedi . 

~ ı4 • 

Kr~asla Pikvik böylece üç gün 
üç gece geçirdiler. Fakat ilk gün .. 
künden fazla bir 4ey yapamadı le r. 

Dördüncü günü akıamı artık ne 
Kroasda ne de Pikvikte derman 
kalmamıştı. Zayıflamı§ boyları 
büsbütün uzamıştı. Pikvik daha 

fena haldeydi. Kroas biraz k~n· 
dish.1 tutuyor, o ise artık tamamen 
ümidini kaybetmiş bir htı.lde buıll• 
nuyordu. 

Nıhayet Monmartr kapısı dışın· 
da bir meşenin altına oturar'lk 
Kroas ağlamağa b&.~ladı. Pikv1k 
yerde gördüğü palamutlara doğru 

koşarak büyük bir hırsla yemeğe 

başladı. Kroas da yeri:ıden fırh• 
yarak ar· ladaşını tnklit etti. 

Kroas~ 
- Bur.lar fındığa benziyor! de . /( 

di. 
Pikvik: 
- Palamutla yalnız domu2lı:• 

rın geçindiğini söylüy!>rlardı ... d_!; 

di. 
Kroas: 
- Gerçi bizim gi6i adamların 

böyle palamutla karın . doyurmnı 

r sa 
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ADEMi İKTİDAR 
Fortestin 

ile derhal geçer.Erken ihtiyarlıyan 
lara gençlik, yorgun vücutlara dinç 
lik ver!r. Yalnız ismine dikkat 

ediniz 
.,... • • • , .;. '\ .; .. • -:.·: • ..ı,; 1 

Mikinin Kangu.-us 
Boksör 

ı~Tt V'AH~i GOA.iı.. HAt<il< 
TeN ···MÜTHi~ İM•~ 

~ 

BASURA ÇARE 

Hedensa 
dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 

Kanı, ağrıyı derhal keser. Biltiln 

dünyada tanınmış bir iliiçtır. 

1 

Krem 
Balsam in 

Ta.biatin balı§ettiği güzelliği kıy
metlendirir. Esmer, kumral, sarı~m 
her tene tevafuk eden yegane 
kremdir. Latif kokusile sevimli bir 
ha.va yaratır. Cilddeki leke, sivilce
çil ve buruşuklukları ka.milen gi• 
derir. Gençlik taravetini haiz yumu
§~ ve cazip bir ten yaratır. 

HA--HA··H.t\ ••. tNEGİNE 
ANTR~NMANNU YA~ 

1'' RAc.AKSıN:' 

ÇARPINTIYA 
Nevrol 

birebird.ir.Biitiln sinir nöbetlerine, 

teessiirle bayılanlara hayat verir. 

Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

TERi KOKUf 

Hidrol 
derhal keser. Vücuda zarar 'f 

elbise ve çoraplarını çUriiJl1 
kurtarır. Eczanelerde 40 k 

. . .. ;.,, \: .. - ..... ,..... . 

Croıog Operatör 

KREM BALSAMİN YAGLI 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAM!N YAGSIZ 
Gündüz için beyaz renkli 

KREM BALSAM!N ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSA.MlN BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

Bütün tanınmış ıtriyat ve tuhafiye 
mağazalarında vardır. 

Doktor 
SDreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak" 
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FAUSIA 

pek acıdır. Fakat ne yapalım? di
yordu. 

Biraz sonra açlıklarını liiraz gi
dermit bulunuyorlardı. Akıllan 
hatlarına gelmif, dilleri açı1mııtı. 
. Pikvik arkadaşına Monmartr 
.manastırım göstererek: 

-Ali, bir zamanlar ne mes'ut• 
~nk ! Buraya zengin olaraJC gelmiş· 
-tik. dedi. 

Kı oaı bu söz üzerine kafasına 
bir jUDlruk indirerek: 
. - Mo~1martr manastırı!. .. A~a
ba ben burayı neden daha evvel 
aüıünmedim? dedi. 

- E, ilüıünseydin ne olacaktı? 
, - Ne olacak, orada bizi şu 

"dertten kurtaracaklar var 
- Aman kardeşim, galiba ak

lını kaç~rıyorsun ! Açlık zihnine 
dokundu. Fakat böyle olan yal· 
nız sen değilsin. Ben çok adamlar 
'gördüm ki bir iki gün aç kaldıktan 
ıonra delirdiler. 

- Hayır Pikvik, ben deli deği
lim! Sana kurtulacağız diyorum. 
Çünkü orada Filomen var da o
nun için.. Anlıyor musun? 

- Ya21k, sayıklama ba2ladı 
- Hayır canım, bilmiyor mı::• 

ıun? Filômen ... Ah Filomen ! 
Pikvik yanındaki ağaca baka

rak Kroas boğazına sarılırsa ora
ya çıkabileceğini düşündü. 

Kroas ise sevinçle: 

1 
- Evet: Filomen .. Bu iri yarı ve 

n~~Ji bir ~ızdır. , .Bizim gibi iki 

herifi betler, bize yiyecek, içecek 
ve yatacak yer verebilir. Gel, Fil<>"' 
meni bulalmı. 

- Peki amma, §U Filomen bize 
neden yiyecek, içecek ve yatacak 
yer versin? · · - · - - -

:Krou: 

- Çünkü o, lieni İeviyor. 'dedi 
ve hemen koşmağa başladı. 

Pikvik de arkasından frrladr. 
Y armı saat sonra iki ukadat ma· 

nastırın harap duvarının yanına 
vardılar. Onlar oradan bir kere da· 
ha manastıra girmi~lerdi. 
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FAUSTANIN SARAYI 

1 

Papa.; Jak Kleman tarafından 
verilen emre Pressüvar dö Fer o· 
teli sahibi olan iki kadm tarafın• 
dan derhal itaat olunmut ve k~n .. 
disi gayet süslü bir salona sokul· 
muştu. 

Papas bu salona girer girmez 
titredi. Burada bir kere daha bu· 
lunduğunu hatırladı. Buraya :Ik 
giriş~ zevk ve eğlencenin son h:ıc?• 

dini tatmak içindi. Şimdi ise bu· 
raya Allahın emirlerini almak i· 
çin geliyordu. Bu oteln birbirine 

tamamen zıd şu iki iş için ayni ~e
kilde vasıta oluşuna ve her iki i' 
içinde Düşes dö Monpansiye' nin 
rehberlik edişin~ _!~§ıyordu! -

Bu salona girince kadınlara bir 
kere daha teşekkür etti. 

Ruset: 
- Hepsi bukadar mı? diye sor 

·du. 

- Buraya kadar geldim. Fakat 
daha ileriye gitmek istiyorum. Şu 
işaretime bakınız ! 

Papas müselles ıeklinde bir t'}a

rette daha bulundu. O zaman Ru· 
ıet bir perdeyi kaldırarak: 

. - lıte burası! Kapının nasıl 
vunılacağım· bilirsiniz değil mi? 
dedL · 

Jak Kleman: 

- Bilirim. cevabın; ~erdi. 
Otelciler odadan dıtarıya çıktı-

lar. Jak Kleman hususi bir tekil• 
de kapıyı vurdu. içeriden kend~si
ni bekliyorlarmış gibi kapı derhal 
açıldı. Papas içeriye girdi. 

Lamba ışığiyle aydınlanmış bir 
odaya girdi. Buraya hiç bir taraf
tan güneş ışığı girmediği için gün-

düz olduğu halde lambayla aydın
lanmıştı. Beyazlar giyinmiş, ge• 

niş bir koltuğa, kendisirıi gölgede 

bırakacak şekilde oturmuş bir ka
dın ilerlemesi için bir işarette bu
lundu: 
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bisesiyle buraya gelmem, reisimin 
emr!yledir. 

- Burguvanyn\n değil mi? 
- Evet madam. 
- Benim kim olduğumu biliyor 

musunuz? 
- Prenses F austa ismini ta§r' 

yan kimse olduğunuzu tahmin edi" 
yorum. 

Fausta, yanma ilk girenleri fil"" 
kütınemek için gösterdiği bir yu .. 
muşaklıkla: 

- Evet, oyum! dedi. 
Jak Kleman: 
- Muhterem reisim BurguvR.nf 

size mutlak bir itaat göstermemi 
emretmişti. 

F austa ya vatça: 
- Evet, bana itaat edeceksiniz, 

dedi. 
- Ben de buraya onUn için ge

liyorum. 

Keşif bakışım tereddütle Faus• 
taya dikti. 

Fausta, itimat veren bir tavırlat 
- Korkusuzca her şeyi aöyli}' e

bilirsiniz. dedi. Delikanh titredi. 
Jak Kleman kendisini kaplıyad 

bu ürperişe aldmş etmiyerek: 
- Evet, anlıyorum; hiuediyO"', 

rum, ve seziyorum ki her şeyimi 
- Jak Kleman siz misiniz? çekinmeden size aöyliyebilirim. 
~ Evet madam. dedi, madam, kafamda müthiş bir 
- Yanlı, olma.sın~ Jakoben ma- dütünce tatıyorum. Hatta lanete 

nastnnıdan papu Jak Kleman siz• uğr-ctyacağımı bile bilsem gene bu 
''•inh değil mi? düşüncemi tatbik edeceğim. Fakat 

:-- Evet madam. Bu kavab:e el- _reisim Bur2uvanY,den _gün~hl:ur 


