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..... ecanıı güreşler aıifesindeyiz lzmirdeki feci hadisenin tafsflatı 

Ci~Londoi -~~e~t-r~-~1-d~~'~su 
lstanbula geliyor nasıl patladı? 

iki ecnebi pehliva
nla Tekirdağlı ve 

MUIAylmln yapacağı 
maçlarda hakem 

duracak 
Bu pazar Taksim at.adında çok mUhlm 

11erbest gtıreı mUsabakala.rı yapılacaktır. 
TUrklye bqpehllvanı Tekirdağlı HUse. 

y1ıı c~nubt Afrika §amplyonu holandalı 

Vander Vaid ile, TUrkJye lkJnclst MWAyim 

~l"-lılı..;.... de Kanadalı pehlivan Kampel ile k&r§ılqa. 
caklardır .• 

Bu iki ecnebi pehlivan yarm §f'hrlmlze 
&'Cimi§ bulunacaklardır. 

Geçen sene Taksim atadmda GUrcU peb. 

• llvanı Kola Kvaryanlyt mağlQp etınJı olan 

aabık dUnya serbest g1lrcı şampiyonu Cim 

Londos da cuma g1.lnü lstanbula gelecek ve 
Vander Vaid • Tekirdağlı, Kampel • MUIA. 

ylm müsabakalarının hakemliğini yapacak. 

tır. 

i~ · .J16Q bin Japon 
ı~ih~~h seferber edildi 

~Yiik Japon 11rkası harbe 
~llgbay a muhalefet ediyor 
~ haııe 1 (A. .A.) 

tt, b· tlere gö - Tokyodan a . nesine birçok Japon fırkalan gelmiş. 
~Ol ltkaç gUn re Japonya hüku. tir. Pek yakında Koreden de t akviye 
~ca ~ıı:ı lOo nıu evveı diyetten alın kıtaatı gelmesi beklenilmektedir. Ko • 1....~ "VQ ...,. Yon Yen.d • 
.~ille( ta;11Yon nı en başka ay- rede 1 ağustostanberi demiryolu mU-
~ Şı \'\•urund~arn tahsisat Js. nakalatı inkıtaa uğramıştır. 
~l ctzn llıaU Çindek·rr. Bu da Japon. Chungking, Shasi ve 1chang'daki Ja. 

""''<:ttn el{ tasa 1 
askeri harekatı pon konsoloshanelerinin kapatılması 

~ llı.tı~ktedir. J:;:unda. olduğunu ve Çinin birçok şehirlerindeki Japon te 
~ li~t llıadiyen vu takvıye kıtaatı- baasının bu ııehirlerden müf arakati bil 
arıollhefracı,nın seidu ve 160.000 yilk mikyasta bir ihtilafın alaimi ad. 

tıı~~ ~ nın \tzun b erber edilmesi, dedilmcktedir. 
lı:ı~t add a.,.VUrunda ~ ~arbi idame et. Öğrenildiğine göre J apon tcbaasın. 
b~a ~ilınektea· u \Uıduğuna ala • dan 1.000 ){işl Tsinan'ı tahliye etmiş-

Bltndiden :k lerdir. Diğer taraftan birçok J apon 
eri harekat sah- (Devamı 4 üncüde) 

~~s~Ugünkü yağmur 
r~~~a bir tramvaya yıldmm 

rt:>~G'\I: Uştij, kaza olmadı 
~ saı"to ıroa a Dilo bu senenin en 

,~aa • dl 
, A ekspres; sıcak gü o il i 
''-ka . ~Olcuı hin İstanbul haftalardanberi sıcaktan ya-

t 'tor°' y 1d.are · ~rı mp kavruluyordu . Plajlar, dolup boşa-
• Ilı~ ~~rca1.ııuı l llı n dikkatine • lıyor, halk geceİeri bahçelere, ı:ıerin yer-i!! 2 ~ Ceı>ı. 1-ıayd 
t•tır o oıııı o~ını, ve arpa§a garına lere kendilerini dar atıyordu. 
~~ trerıı~· l3u &'lbı h:~iden l9,40 iken, Otuzdan aşağıya düşmiyen hararet 
t~ ttte e rtn, &'eııe h Ut ll§ırı yoıcuıa: l:ierecesi dün bu senenin en aı:amisini 
\la t ~~Y~Uerıc aı~~ut ll§ın diğer ta. 
''rııı:ıtlı 'l'o~cıu~ içindir ası bulunur .. Bu, bulmuş, gölgede 38 dereceye çıkmıştır. 
lıt1qt; o '1llıı.rcı ek'Pteııını ki, vaktılo 19,40 Tatil günü olmamasına rağmen 
~ "e el( a, liayd klll'§ılayan bir Floryaya gidenler pek fazlaydı. Bu sa-

~~. Yoıcuıa;'regııı Yol arpaşa rıhtımınd:ı hah gene birçok kimseler erkenden 
~(tt~ da. he 

8'cıa:U1annı ahrdr.. plajlara akın ctmiye başlamışlardı. 
e:t!ll r;,_lbeıı o ilk Avrupaya gidecek 

r, ha~, h~ıııpıazı ıanı Slrkeclden ha Saat on bire doğru hava şimal tara-r ıı .... __ Ckın-. • 
~la ~ ~"81 ve r -.. resınc bininceye ( De11amt 4 üncüd,e ) 

t r, k a:k.ıt buıur~~ l§lertnı görmeıte 
~.:• ~ 'l'o .. cııı • 
-~! lam 2 ekat>~ıı 
>tı~lıı. l'\!i tıı:ııı O de ge1cıı !, Yenı programa 
~lltı a ~kiıYen b; Fakat buna mu. 

ttıı.. Ytrı r Akay vapuru 
'' t tıc ıı 

ti~ '\at 20 ao 
lıı ~ Otı <:f;ıklk da Kadıköyden 

) lt r "•ı>u ,'ı~6 lrent'1 kadar da, Hay •• 
~l r ~ lıı~ Yolcularını bekli 

'l'~Qı Oltıu ~lcıu. buıa ge~ek nıecbu: 
~ ~k u ••nı 
tn t\ııııı 'lırealıt dl ? Aka 
"'<:lııı,:.' tlıııııı e talıııı v ldarest evvelce 
t~ 11>.~ •~t 2o 8 etınıv olduğu va.. 

-.ıi~ buJ llU\arı d 
etı " Uııcıuran, n a Haydarpaşa 
'· az n:u? Bunun cok 

HABER 

Altı gün süren 
yangın 

Cezalrde müthiş 
tahribat yaptı 

Cczalr, 3 (A,A,) - 2 temmuzda çıkmıo 
olan yangın. ha'ihazırda Letournex mıntaka 
ımıda 7.000 hektarlık bir orman saha.sında 

tahribat icra etmektedir. Feltket birçok 
bağları ve çittılklerl tahr!P etmlı olduAu 
halde benUz durmamıgtır. önUne rastgelen 
meııkenlerl de tehdit etmektedir. 

Yangın sabaha karşı 
depoya sirayet 

başka 
etti 

bir 

10 ölü, 15 yaralı, 20 kayıp var 
lzmir bUyük bir facia a sahne ol. acentaaı mUmeasill Ali Meftuna alt bUyük hal lzmlr Jlfalyesi ha!'ckctc gcı;mlş \'c yan. 

DUn 1 Y 1 petrol depolarından dUn bir yangın cıktı ve gm sahasına gld11mi§. Vali Fazlı GUleç ve muıtur. Bayraklı c vanndakl petrol depo &... bUyUk bir lnftll'ık birçok vatandaşlarm ha. Emniyet mUdtirU de derhal yangm yerine 
rmda vukua gelen bir lnfillk mUthl§ bir te. yatına mal oldu. gitmiş ve alman tertibata nezarete ~lamı~ 
l!ket doğurmu§tur. Bu hu1JU&ta İzmir larilır. Fakat ateş o kadar genlıtJ ki yanına 

d ı dl Yangın gece saat 21 de ani bir lnfU!kla muhabirimiz en ge entelgr a!ı derce yo. (Dcuamı ~ iincüde) 
ruz: çıkmıştır. Yangın haberi gelir gelmez der. • 

lzmlr 3 ( husuat) - İzmir matem için lE!!!!. ~ .$\ n~ Da n~ .5\ 
dedtc. Bo.-nova ile ll•Y'•kl• ammda Ollm ;;;;;J) © n Q ~ ~ !& (9l 

40 artist mayo aranı 
arıyor 1 

Mayo: 24 

1 , 

--------------------------~~~~--.... ----lzmir muhabirimizden son dakikada aldığımız telgraf 
4 üncü sayfamızdadır 

.Faslılar Italyanlard 
isyan etmişler 

Valansiya Hükıimeti ltalya ve Almanyaya 
karşı zecri tedbir istiyor 

(Yazısı 4 üncüde ) 

..................................................... , .............................................................. : 
Yakın tarihte en dikkate değer 

Siyasi cinayet: 
• 

TEHLIRYAN 
Talat Paşayı 

nasıl öldürdü? 

• . 
: . 
! 
i 
: 
: . 
: 
i . 
: 
~ . 

i 
: . . . 
: . 
i 
: : 
i 

Bu ıiyaıi cinayetin baztrlanıı ıekline tarihin l-:aydettiği ''ıiyaıi cin <-yct i . 
ler,, ıcriıinde rastlanmaz. i 

Katilin, pek yakında ga:ıetemizdc inti~ra ba~hyacak olan itiraflarınıi 

ok uyaca k olanlar bunun b öyle olduğunu öğrenecekler ve bir çok hak:ka t ·! 
: lcrlc kartılatacaklardır • i 
ı 

" Talat Paşayı nasıl öldürdüm ! ,, 1 
eserinde 

Katil Tehliryan diyo.r ki: 
''Taşr.ak Fırkasının İstanbul 

merkezinde k•1r'a çekilip tc Talat 

Paşayı ölc):Jrmek vazifesi bana dii. 
günce, ;.>ta.da hazır bulunan ar!ta • 

daşlar, beni tebrik ettiler. Bc:nse 

ıaşırmış bir vaziyet te idim. 

Aradaıı bir kaç gün geçti. ~m -
me bir kapalı zarf tutuşturul:ırak 

Cenevreye gönderildim. 

Beni, komitenin Cenevre m~r • 
kezi, fevıcalade bir alaka ile kar~ı -

ladı. Çünkü Talat Paşayı öl:lür -
mek işi kendisine düşmüş bir t1lili 
sayılıyordum. Komit e Cenevre Cİ· 

varında bulunan bir şatoyu 

~irdiğim iki ay içinde blnden 
emrime §.ma.de kıldı. Burada ge
fazla kurşu;ı yaktım. Endaht 
t ecrübeleri yapıyordum. 

H edeflc.rim, bahçenin muh~dif 
köşelerine yerleştirilmiş, Talat Pa. 

şa boyunda, onun biçiminde hhta· 
lardı. B uradan, ancak bir h .-yet 

huzurun.Ja, en dahttan imtihan ve-

rebildikten a.:-nra , çıkarıldım . ., 

Şimdiye kadar, bu kadar h eye • 
canlı ifıaata raatlamanuııınrz

dır.. B u tefrikayı okumayı ihmal 
etmemelisiniz, zaten ihmal etmek 
iateıenizde buna muktedir olamı • 

Talat Paşa nıcrlııım 
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Pek yakında HABER sütunlar1nda i 
• .................................................................................................................... 



1Jış Süµısa: 

Kardeş Mısırın 
yeni yıldızı 

Va(ğaılf'il: Şekip Gündüz 

K RAL Faruk kılınç kuşandı. Mı. 
sırda başhyan büyük milli 

bayramın hala devam etmekte olduğu 
haber veriliyor. Merhum Kral Fuadm 
oğlu, Mısır statüsüne göre veliabtı ve 
tahtının meı:ıru varisi olan Prens Fa
ruk babasının vefatında kral unvanını 
almışsa da rüşdünü henüz ispat etme.. 
mi§ bulunduğtt için Mehmet Ali hane. 
danının ya~lı prenslerinden biri kral
lık naibi sıfatiyle §cflik vazifelerini 
görmeye davet edilmişti. Bu fırsattan 

istifade ederek genç hükümdar, anne 
kraliçe ve kız kardeşleri prenseslerle 
birlikte epey uzun süren bir garbi Av. 

nıpa seyahatine çıktr. Evvela 1svıçre. 
ye gitti, sonra İngiltereyi ve Fransayı 
ziyaret etti. Ve bu seyahatin bütün de
vamınca halkın büyük alakası ve sem. 
patisiyle karşılaştı. 

Bir genç hükümdar, sayısız ihtiras. 
ların kör düğümü ve çok defa kolaylık
la fasitleşen muhiti içine girmezden ev. 
veJ, lıerkesin sevgisine ve hayranlığı. 
na rnubatab olur. Zira her yeni yıldız 
etrafına nasıl bir taliin ı3ığını saça
cağı bilinmeden evvel daima, göz alr. 
cıdrr, parlaktır ve hulyalara kolaylık. 
la. kapılan. insanlar her yeni yıldızda 
mutlaka bir yeni teslli bulmuşlardrr. 

Bununla beraber S. M. Faruk'un git
tiği her yerde herhangi bir genç hü. 
kümdara karşı gösterilmesi mutad o. 
landan çok daha kuvvetli bir alaka ile 
karşılanmış olduğunu kabul etmek de 
lazımdır. Bu seyahatin devam ettiği 
günlerde kıymetli Mısır Ba§vekili Na
has Pa6Rllın Montreux konferansında 
o mühim siyasi rnuvaffakıyeti elde eL 
miş olması, Türkiyeyi temsil eden Dr. 
Arasın başkanlığı altında açılan bir 
§cref celscsindc karJe§ :Mısırın Millet. 
1er cemiyetine kabul edilmi6 olması ve 
Akdenizdeki hadiselerin Kızıldeniz ve 
şarki Afrikayı her gün bir parça daha 
hatirlıılmakta bulunmasiyle Mısırın 
kat ka~ yüksek stratejik ve arsıulusal 
bir nıana alması garbi Avrupa halkı, 

Çöp teneke
sinde çocuk 
Halıcıoğ·lunda feci 

bir hadise 
Halıcıoğlunda, bir ananın yapabile _ 

teğine inanılmryacak kadar feci bir 

nk'a cereyan etmiştir. 

Dün sabah çöpçü İbrahim, çöp ara -

J>ası ile Halıcıoğlundaki mahallelere git

:mış ve arabasma evlerden aldığı çöpleri 

aoldurmağa başlamıştır. İbrahim i~ini 

t ~buk bitirmiş ve son olarak Abdasse -
lam mahallesin.deki evlere uğramak U-

zere arabasiyle bu mahallenin bir 

sokağına saparken bir çocuk sesi duy -
muştur. 

Çöpçli İbrahim, evvela bu sese ehem 

miyet vermiyerek arabasını ilerletmişse 

"de gittikçe çoğalan ağlama sesi üzerine 

arabasını' durdurmuş ve etrafı dinleme. 

ğe koyulmuştur • 

Biraz sonra bu sesin çöp arabasının 

içinden geldiğini duyan İbrahim araba

ya yaklaşmış ve kapağı açmıştır. 

Kapağın açılmasiyle gesi .daha iyi 

duyan çöpçü derhal çöpleri karıştırmış 

ve iki gUnlük bir çocukla karşrlaşmıştır. 

Derhal karak~la koşan İbrahim ha 

diseyi polislere anlatmıştır. Çocuğun 

bir evden ,pakete sarılarak çöp teneke. 

sine konduğu ve oradan da çöp arabası
na atıldığı zannedilmektedir. 

Devrilen bir arabanın 
yolcuları yaralandı 

garbi Avrupa devlet adamları ve gar
bi Avrupa efkarı umumiyesi huzurun. 
da genç kralın siyasi hüviyetine dün. 
ya m"kyasında bir ehemmiyet bahşet. 
mış bulunuyordu. Bu yüksek mana ve 
ehemmiyeti, memleketine döndüğü 

gün Mısırlıların da genç hükümdarda 
görmemelerine ve bu görüşlerinden 
miUi bir gurur ve sevinç duymamaları
na imkan olamazdı. lşte Mısırın her 
tarafından ve Sudanın en kuytu köşe. 
lerindcn getirilip yeni Mısır ve Sudan 
kralının ayakları önüne atılan demet 
demet sevgilerin ve sadakatin birinci 
sırrı budur. 

Bu yüksek milli bayramın ikinci sır. 
rına gelince, bu Mısır !arihinde yepye
ni bir devrin b:ışlamasiyle hulasa edi. 
lcbilir. Uzun esaret ve mahkfımiyet 
devirlerinden sonra tam bir mlili diri. 
lişe ndım adrm ulaşan kardeş memle. 
ket şu anda tarihin menhus tecellile· 
rindcn intikam almı5 gibidir. 

Mehmet Ali hanedanı Kral birinci 
Farukla başhyan yeni ve müstakil sal. 
tannt devriyle Mısırda hükumet süren 
hanedanların 33 üncüsü oluyor. 

Mısırın laik ınilliyetperverleri bu 
tam istiklal devrini eski Mısırın bir 
devamı olarak ele almak ve Faruğu bü 
yük Firavunların taliiııi devam ettiren 
bir yıldız gibi dünyaya takdim etmek 
istc~iler, fakat genç krala Tut-ank. 
Amon'un tacını giydinnemeyi daha 
doğru bulanlar da oldu. Zira Firavun. 
ların tacını giymekle Fanıkulevvel bu 
eski ve büyük .Afrika imparatorluğu. 
na hak iddia etmek hatasına düşmüş 
olacaktı. Nalına.paşanın irşadiyle Fa
rukulevvclin yalnız kılınç kuşanmı§ ol. 
masım yeni Mısırın dalına hür ve 
müstakil kalmak, sulh içinde inkisaf 
etmek ve kendi milli varlığına göstc. 
rilm ini · ediği saygıyı bütün '.kom. 
şuların östermekte.B föaret bir hede
fe doğru yürüdüğünü göze vuruyor. 

Mısırın yeni yıldızı, Mısırın taliini 
aydın etsin! 

Şekip GÜNDÜZ 

Zoç yağı şişeleri 
patladı 

Kuzguncukta eşya deposunda çalı
şan amele Şükrü, Receb, Abdull2.h 
Zaçyağı şişelerini jstif ederlerken ~L 
şeler patlamış, her Uç amele ellerindC11 
yaralanmışlar, hastaneye kaldırılmış • 
Jardır. 

Baş garsonla 
sur ahiler 

Blr ba§garson 21 misafir için sofra hazır. 
lıyacakt:ır; bu misafirler her masada yedişer 
kişi oturmak üzere 3 masa l§gal edecekler. 
dlr. lııln bu kertesine kadar olan meselede 
hiçbir gUçlUk yok faltat ı;arabm takslmlnde 
zorluk baş gösterdi. 

Lokanta ile yapılan pazarlığa göre ye. 
mekte her misafire yanın litre şarap verile. 
ccktlr. Bllfgtırsonun 21 tane sUrahlsl Yardı 
ama bunların yedisi içlerinde şarap tutamı. 
yacak §ekllde dcilkU. Sürahilerden diğer ye. 
d1s1 de ayni bUytlklOk ve ııekildc olmakla 
beraber o kadar kalın camdan yap:Jmışıardı 
k1 herblrlsl içlerine yarmı litreden fazla 
§arap nlamıyorlardı .. Ancak geriye kalan 7 
sqrnıııden herblr1s1 tastamam birer litre §1\. 

rap alnblllyordu. Ostcllk de lokantanın IJt\.. 

hlbl her masada yedi sürahi bulunma.sına 1s 
rar ediyordu. Bu va.ziyt't kar§ıStnda her ma. 
saya misafirlerden hcrblrlsine yarım litre 
!Jarap isabet edecek fP.kilde 21 sUrl\hiden Y<'
d!Binl yerleştirmek lAzımgcliyordu. Başga:-. 

son bu işi acaba na.sıl bqardı? 
Bu bJlmeccmlz mUkMatlıdır . . Halledenler. 

den iki kişiye hediye verilecektir. Cevapların 
9 ağustos tarihine kadar gönderilmiş olmll.. 
m Jtızımdır . . 

Eğlenceli 
bir hesap 

DUnkU Arap s:ıçınm hallidir: 
lğneada.lı HUsmen kardeşler kömUr Uca. 

rethancslnln 12 tane blrbuçuk tonluk. be§ tal 1 
ne de 4 tonluk kamyonu vardır. 

HABER .= ~pm r>n!taa. ' ~ XOUSTOS - 19~ 
n ~fil .._ 3lagalc; ~ ,,JI ti 

~·»~~-·na B~htigar ti~~: 
~ F RANSIZ dada ~ 1' "'~ 

f k 1 bemont - J)eSS81~.., 

Japon ır a arının =:ı:~:·.::;ı;.~~":' 
ateş kudreti nasıl arttı?. ::~0S:]i~~~r:~~, 

Japon ordusunda kullanılan toplarm kıymeti ve merak salıp iki riy~ye ~ ~ıOf 
d ı Tkl m~; bunlardan bin ışc, e lı'f'"""' ...... sayısı • Japon topçusun a yapı an yenı ı er... . d""rt ~t·-· . ··a-,.ptnıe~ "ıP"~ t .. 

E k nın O CL. ıgıru Oo~- toru'JJ . ' V.azan : Cevdet renta o günden sonra imps.f3 dl#~ . 
-2-

Bu Krup topu tedricen yeni modelde 
dağ toplari·ı'e tebdil edilmektedir. 

4 taburd.on ibaret olan süvari batar. 
yaları 4 m:i•tcıkil süvari livası emrine 
verilmiştir. B:ıtaryalar 7,5 santimetr~lik 
1915 modeli f<:rup topların.dan müte,ek
kildir. Topun atış mevziinde ağırlığr 

1490 kilogr,uıı olup tanesinin menı:i. 

Ji 3800 metre ve ağırlığı 6,8 kilogram
dan ibarettir. 

Ağır topçu 
Japon odu!unda kolordu topçulan 

mevcut olnıadığından ağır top • 
çular ordu topçu1an namı altın • 
da kullanı!n·aktadır . B u n l a r 
her biri ikiş~r alaydan ibaret olmak U
zere 4 livadc.n mürekkeptir. Bundan 
maada bir 'M:lnçuri ağır topçu alayı ile 
1 ağır topç.ı talim taburu vardır. Esli • 
hasr; eski v~ yeni modelde olmak il zere 
10,S sant:m~~relik uzun toplarla 15 san
timetrelik ol: üsler.den ibarettir. 10,5 
santimetrelik yeni toplar 1930 modeli o
lup menzilleri 18 kilometredir. Ağır sah 
ra obüsleri tırzı imallerine göre I O i1~ 
12 kilometr~U: menzili havidirler. 10.S 
santimetrelik top bataryalan motörle 
tahrik edihıekte, 15 santimetrelik ba • 
taryaları is~ at ile ceredilmektedir. 

.Bundan maada ordu kıt'atrna ait ol
~k üzere daha 3 ağır topçu alayı ile 
8 mJstakil ;\ğır topçu taburu vardır. 'A._ 
Iaylar üçer taburlu olup taburlar iki2er 
bataryalrdır. Eılihaaı (15-41) aanti • 
;metre çapındaki toplardan mllteıekkil 
olup hemen hepsi eski toplardır. 

'.MUstaiike~ ~n tl1inJJ1 "'2"" 
:santimetrelik o~üsl~t'M ih iU1U 'tt.000 
metredir. Y:n,. ayni cinsten 15,S aanti -
metrelik toph:nn da tane ile menzilleri 
15 kilometr:? ve §erapnelin menzili ise 
11 kilometreJir. Büyük çaptı toplar me 
yanında de:niryolu toplan da mevcut -
tur. 

4 alay c:1cr biri 48 topu havi) ve 
2 müstakil d.ıfi topçu taburundan ma. 
ada son sene: er zarfında fırka topçulan 
ve ağır topsu alaylariyle müstakil =1ğır 
topçu taburlarına ve süvari livaları 

heyet erklmrıD ilhak edilmit müteaddit 
mJstakil tayyare defi bataryaları mev
cuttur. Tayyare defi bataryalan 4 top -
tan ibarettir, Bazı yerlerde de her biri 
iki toptan i"oaret 4 takım teşkil cdümi§. 
tir. Bu vaziyet gösteriyor ki Japon or -
dusunda en ~üyük cüzütam olan fırka
ların atış ?cuvvetleri dehıetli surette 
artmııtır. Yahut her biri iki toptan iba
ret 4 takımtlan mürekkeptir. 

Bunlardan maada ıon 4 sene zarfın. 
da ahaliden toplanan iane ile sanayi 
mıntakaları ile büyilk şehirler ve mü -
him limanlara dinleme aleti ve projek -
tör ile mücehhez 70 tayyare defi topu 
tabya edilmiıtir. 

Tayyare defi toplarından üçte ikisi • 
nin çapı 4 santimetre olup ağır tayyıre 
ve defi bataryalarının çapı da 7,5 ve 
10.5 santimetredir. 7,5 s.antimetrdik 
topların şakuli atrı mesafesi 9500 met -
re olup ufki menzili 14.000 metredir. 

Atış sür'ati dakikada 25 atmıdır. 

10,5 santimetrelik topun şakuli atrJ me
safesi 12.000 metre olup ufki atışta aza. 
mi menzili 17.000 ilci 18.000 met:edir 
ve atış sür'atı dakikada 15 atımdrr. 

Her iki topun yana düıme sahası 360 
derece olup :ızami yükseli§ zaviyesi 85 
derecedir. 

Zırhlı trenler 
Zırhlı trenler 7 ,S santimetrelik sah

ra toplariylc mücehhez olup bunların 

miktan 10 takımdan ibaret olmak Uze
re bir topçu livası kuvveti kadardır. 

Bu toplardan Mançuri harbinde pek 
büyük istifadeler edilmi§tir. 
Mühimmatı; Japon ordusunda topça 

ırı:ihimmatının yüzde 50 ıi tane, yüzde 
25 i şarapnel ve mütebaki yüzde 25 l 

.c gaz mermisinden ibarettir. Japvnlar 

(1-:yıckll To~u l 'arbay) kaçmI§, ~Ünkil haddi .zatJJJ a8ıd' ~ 
Japonlarda mermiler dahiline imla e- iki kere ikiden müte§e]tJdl ?,t. 

jdilecek kimyevi gaz terkibatı binnisbe birinden ayıramaz oln>U~~I lft 
beli.fi derecede •oıauğundan bir çok mil - Cahiller~ budalala.rııt ~ ~ 
essesesat hfila bunlarla meşguldür. A - kananlar çoktur: bilgi d ~, · ı 
ğır topçular uzun zamandan beri tenvir huzurunu kaçırır, he; bil' ıı:ı~ tıı 
mermisi ihiraı ile uğraşmakta ve 20,3 şey zihnimizde, çözdil~191~ ~ rı 
santimetrelik toplara şimdilik bir tenvir ya. mukabil, onlarca, Y~~:,t ~ 
mermisi tatbikine muvaffak olmuşlar - rna yaratır. "İlmin en.~ ~f lt1tr 
dır. si hiç bir şey bilm.edı~ ecJll':~I a 

Muharrik kuvvetler tır,, derler: hiç bir şey b:S~I. 
Japo nordusunda topçu kuvvei mu. ni nüfuz edilmesine iınk~ / '-' 

harrikesi memleket dahilinde at yetiş - rar içinde yaşad.ığınıISI ,~ ~ 
tirme imkansızlığına binaen oldul<ça ıstırabı kadar büyük gl_ tııı 
mühim bir iştir. Ağır topçuları, demirya mu?... ~fi':. 1 ~ 
Iu yollan müstesna olmak üzere k~mi- Bahtiyar iılimler ~ ~ 
len motörize edilmiştir. Ağır sahra (fo bildiklerine kani; ~p•~ lftlt 
topçularının asgari olan dörtte biri rno diği kuvvetle her şeyi ~,; ' 
törle techiz edilmiş (10,5 santimetrelik raflarına. şöyle yuka.rıdJ.11 ~ I 
toplar) fırka toplan at ile ceredilme1tte- O kadar ki kendileri gib~~/ ~ 
dir . yan insanların halleri, fı adi1 .... , •tı?. 

Süvari liva1arına ilhak edilen topçu- lara hiçbir alakaya 11yık , )'P_.I ~ 
Iar kısmen motörize edilmiş olup mo- rünüyor. Dünya harab oı:~· 'I 
törlü piyade alaylarına bunlardan bi~r deyi götürsün, umurl~ , ~ f '1ı 
batarya .ilhak edilmiştir. lar öğrenmiş, bellenıış ya·;,,.,-' ~ 

Zirhlr livalar motörlü kundaklar üze de bilgisiz, cahil insanların, 
rine mevzu birer topçu taburiyle takvi- }enlerle m! uğraşacaklar! ıı.ııJlf ' 
ye edilmişlerdir. Piyade taburlarına il- Bunlara aldanmayın: b1~ hak edilen 3,7 santimetrelik toplar aa . aeğil, öğrennıi.J ol.aıı ad~tnk•P~, 
kısmen motörlü kundaklar üzerine mev mekle öğrenmek dai~~ b~ jÇ~f 
zudur:. maz: bilmek, öğrendıgun ni ~ 

Büyük cüzütamların topçu erkanı mamile sindirmek, 0 nu. ye e~~ 
hemen kamil en otomobil ve kamyonlar- yaratacak bir hale gctı~ . ., f 
la mücehhezdir. insanlar vardır ki sadece o.,,,v/! 

Mühim.mat ikmali için paletler ~ze - kalırlar, hiç bir zaman bil~~~-J 
rinde müteharrik şasili kamyonlar kuJ- bahtiyar olan, cahjJler gib!' ~ 
Jandmaktadır. .. .. ı ,~ıorı.~ 1.-1.~;ıo.-- -·- .. _.,., r 

Bu fuaksat içiıı celbcdilen ;.ıulılı oto- Kafalaı:mda hiç bir suM.JlC JP' 
mobiller orduda hfilen tecrübe edilmek- için kendilerini bütün insaJl ~'J 
tedir. Muharebede istimali noktai naza- tedcn bağları da bir ··~ese~~~ ffJ 
nndan her türlü motörlü arabaların kı- hissettirmezler ve kendıl~I et1'1r 
şın hareket kabiliyetleri noktai naz::ı - miş olmaları ile iktifa ed1P .. J 
rından tecrübeye tabi tutularak orduya na hor bakarlar. ".r".J 
en ziyade yarayanının tefriki ve ordu Yalnız alimleri, J~~r~:..ııı,..-; 
tipi olarak kabulü kararlaştmlmlJtır. kapanıp dış alemden alaka., a•~;J 

Japon harp sanayii lüzumu halinde alimleri mi kasdcdiyoruıtl: r.r tJ"J.. 
ordusunun, top, mühimmat ve araba ve b btıY-~ 

, !13-tkarın da o cinsten a ... , ... ~J 
kamyon noktai nazarından her t-!irlü rı vardır: sırf kendi bul)'llo' ıp p· 
fütiyacatını setredebilecek bir kabiliye - . rendikleri hünerlere ba~laJllef'··· 

1 te yükseJtilmiştir. Bu maksatla lbnn o- dilşünmeğe tenezzül etrnıyerı ı. ~J.Y 
ıan demir, çinko, aleminyum, lastik ili Nurullah r• ot' 
gibi memleket dahilinde bulunmıyan 1.I 
mevadr iptidaiye daha vakti hazerda Bayrag"' a se• 
rnübayaa edilerek depo edilmekted:r. 

Japon imalatı barbiyesi ile sanayii ve say"' 
harbiye imal eden hususi fabrikalar son ~ 

seneler zarfında üç misline iblağ edilmiş Baş ve kat el rr 
olduğundan bir sene zarfında Japonya b 
"dahilinde 10.000 top ve 1000 kamy.:m... vilayetlere itJı 
ilan imal edebilmektedir. tamim gönde ıı ı1 

Silah ve mühimmat Osaka ve Nago- • .
1
• tlc:re f 

Basvekaletten vı aye ja ve ağır toplarda itabasi ve Koisibava - .. 
fabrikalarında imal edilmektedir. gön<lerilmiştir: ıOS''l 
Japon ordusunda krtaatın talim ve ter- "Bayrak ve sancağa karŞ1

11 ~.f 
biyesi gayet iyidi. Zabitan ve küçük za mesi elzem olan sevgi ve sa>'rl•rı ~af 
bitlerden ağır hizmetler talep edilmek- arttırmak ve bu yolda kusıı "'il fi ' 
tedir. mek için bilumum okullarda sl'' ~ I 

Topçu atıg mektebinde ayrıca talim ]erin.de dersler ve konr~r~~cıctt f (>' 

taburlariyle atış ve tabya·noktai naza.. mesi Milli Müdafaa Vekılh >'rf).A 
nndan ma1t1matlarını ameli sahada da lan tezkere sunulmuştur. S'urtiY" f 
tevsi etme!~tedirler. Ordu topçuları tan ve milletin istiklal ve ~b'ci111ıif 1 

n. b. · r lmak itı """" heyeti umumiyesinin talim ve terbiyesi şere 1 ır tımsa 1 0 etli l_ 
bir umumi müfettişliğin emrinde.dir. tün vatandaşlarm bu kıyı:Jl b;;; 
Her sene m:.iteaddit topçu kıtaları ile layık olduğu heyecan ve .,,c,.tı1 
birlikte manevralar yapılmaktadır Kış saygı göstermesi milli ve ti 
ve gece talimleri ekseriyetle tatbik edi- borçtur. ~ul1''ô'I' 

Bu itibarla bilumum 0 

11 
eli'% 

lir. Halkevlerinde buna daha faı 11ot' .ı-I Topçu ile piyadenin müştereken icra- . 
1 

r .,e ,. ~,. r 
yı tesirlerine büyük ehemmiyet olun • yet verılerek esaslı ders e rde .dt cİ , 
maktadır. Mevzide bulunan topçunun Iar tertibini, şehir ve ~.':;~~te'e!C ,..ı; 
topçu kumandanı elinden müteaddit he bilgi ve saygılarını yu 5 ri'' 
(lefler tam .ınında ahş tevhidi talimleri ler alınmasını ehemmiyeti~ 
gayesini teJkµ etmektedir. Bu gaye ta- rim . ., /' 
arruzda fırka topçusu 3 grupa tnksim ==================:::::-:tıJ' ' 

· "k · 'h olt.J ;il '~J edildiği zamanda da talep edilmektedir. arruz ıstı ametıne tevcı . ter"~· 
Topçunun piyadesini doğrudan doğruya rada atışın tevhi<len idaresı 'fi"' 1 

himayesi Cı:ipıan topçusile muharebesi nur. Hülasa Japon topçula~ı sı~l 
ve harekatı aaired~ göstereceği atıf zarfında yalnız silah ade~;~~ 
kudreti tatbiki atışlarda çok büyük e- zarından değil, silahların ed ~l 
hemmiyeti haizdir. ile tebdilleri ve sevki i,d~r ~e,.. 

Sanyerde Yeniyolda oturan 19 yn. 

§mda Müzeyyen ile Sacide isminde iki 

m dfuı ckşrun Rizeli Yusufun arabasi. 

le «;.ırçır suyuna giderken &rabn. dev. 

rilmiş, lki kız muhtelif yerlerinden yıı. 

ralanmışlard.ır. Arabacıya bir şey oı. j 
mamı§tır. 3 AôUSTOS - 1937 1 

şarapnellere elan bür.ük bir kıymet ver
mektedirler. 

Topçu grupları kaideten topçu lfu _ ]eri büyük kudret itibarıyte 
mandanmın emrinde bulunur. MUcfafaa terakki bir haldedirler. t}.8t 
topçusu kütlesi dü§manımn melhuz ta- cev 
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/sta11bulım en i§lek oaddelerüulen l>irisi olmı .Ebıts81Wd oa<ldcsinde böyle bir manzarauı.a kar§1la§rrıak insanı şa

§trtıyordu ... 

lstanbul konuşuyor! 

Ebüssuut caddesinde 
Sinekler için·Yahudi çocuklarının 

icadı bir "iğneli fıçı,, var ! 
Şu insanhğ:n ne garip halleri var -

dır: Mesela. 7 saat uzakta, 70 manalle 
ötedeki semtlere gider, dert aran.ı: da, 
burnumuzun dibindeki münasebetsiz. 
tikleri gidip görmek hatınmıza gel -
mczl. 

Bu sütunlara mevzu bulmak ıçın, 

aylardır lstanbulun dört bucağını 3.>la
şıp durduğum halde, matbaaya iki bu. 
çuk dakikalık bir mesafede olan Ebüı -
suut ccıJ..koini gezmek hi ~tc hatırıma 
gelmiyordu. Nihayet geçen gün, bizim 
gazetenin ciltçisi Zarcnin yanında çalı
şan küçük çırak elinde bir pusla ile 
yanıma geldi. 

-Bunu, usta yoııadı,.diye kağıdı ö. 
n:ime bıraktı .. 

Yazan : Haberci 

Açtım, okudum. Şunlar yazılıydı : : 
"htanbulun dolaımadık yerini bınk

mıyoraunuz, ne olur, bir de ıize komıu 
olan' bizim sokağa geliniz •. Burada bir 
çöp sandığı var, topumuzu birden, mah. 
vedecek. Diğer dertlerimiz bertaraf, 
yalnız onu görseniz bize kafidir.,, 

MahallelinilL çöp derdini Haberciye anlatan ciltçi Zara 

Bu satırları okur okumaz, yerimden 
kalktım, ve vaktim o anda müsaitti. BL 
zim fotoğrafçı Aliyi buldurdum, bera
ber, karıımızclaki sokağa saptık, yolun 
berbatlığı daha ilk adıriılarda anlaşılı -
yorlu. Kimbilir kaç senedir tamir gör -
mcmiş olan Arnavut kaldırımı d:ncn 
sistemde yapılmış bu geniş yolda çok 
yürümeden, burnumuza keskin bir ko • 
ku çarpmıya başladı. 

Kokunun gittikçe r.azlalaşarak ge1di
f i tarafa baktığımız zaman, yuk >":ki 
resimde &ördüğünüz iğrenç manzarıı ile 
karşılaştık. 

Caddenin ortasına gelen kısımda, du
var dibine kocaman bir çöp kutusu yer
leştirilmişti. 

Bu kutunun etrafı, bütjJn yaya '<al -
dırım ve cadde de dahil olmak tiztte 
bin bir türlü çöple dolu idi. Bu llt'l'Ja 
bütün pislik yctmiyormut gibi, ıtcak -
tan şişmcğe başlamıt iki kedi leji de 

·-
Ôriimr.cklerc yem olnoak ,<;İnekler 

işte böyle avlrrnm.aktrutır 

Elnuısuud oaddcsinde ya1ıudl çocuklarının ;,;neklcre mahsus iğneli fıçısı 
i§te bura.dadır. Celldtlık va..-ifcsi örümceklere verilmi§fir 

manzaranın ve kokunun iğrençliğini 

tamamhyord:.ı. Ancak burnumuzu tıka
yarak yanına sokulabildiğirniz bu mü

levves yığının yanında, ellerinde ufak 
ve biçimsiz bir teneke tutan iki nıini 

mini yavru bir şeyler yapıyorlardı. 

Yanlarına sokulunca ürküp kaçtılar. 

Bu mide bulandırıcı manzaranrn kar 
§ısın.da arkadaşım resim alıncıya kaJar 

dar durdum. Sonra, gece güncXiz ;ı.yni 

yerde yaşamak mecburiycindeki civar 

.evlere içten gelen bir merhametle baka 
rak yürüdüm. 

40-50 adım sonra, bizi davet ~'len 
ciltçi Zarenin dükkanına gclmi1tik. 

Zarcn bizi büyük bir memnuniyetle kar 

şıladı. Zorla birer soğuk gazoz ısmarla. 
drktan ~onra anlatmıya başladı 

- Bizim burayı yakıp kavuran, !ıü • 

tün rahatımızı, sıhhatimizi ve her ş~yi. 
m:zi bozan hep bu çöplükt>:.ir. 

Maamafih bunda yalnız belcdh~yi 

kabahatli bulmak doğru değildir. :Be
lediyenin kaLahati, olsa olsa, mahalle 

arasında orta yere böyle bir çöp sandı • 
ğı koymuş bulunmasıdır. Fakat ger • 
düğünüz pisliğin başlıca müsebbib! biz. 
leriz. 

Burada öyle komşularımız var ki, 
her sabah uğrayan çöpçüye bir d.:ımla 
sı:.iprüntü vermezler ve sonra iki tc: <"kc 
dolusu pisliği getirip bu çöp kutusu'lun 
etrafına döküvcrirler. 

Sokağı bo~ buldukça kova kova çir -
kef suları dö~<enlcr, çöplerini kutunun 
yanına kadar getirmeğe üşenip te kom 
şusunun kapısı önüne bırakanlar ela ek. 
sik değildir. Bence, belediye ç&p kutu. 
sunu hemen kaldırmalı ve etrafa p:c;lik 
atanları da siddetle tecziye etmel'dir. 
Yoksa bu sokak halkı hepimiz birden 
tifodan öleceğiz. 

HABERCi 
(Devamı 8 incide) 

--------... • .......,, ..... .......,.....,... 1111 nıuttınnıı 11n 

KURUN' da 

Sporda yen~lmemizfn 
sebebl 

llııkkı Sıihıı. Gezgin .. Niçin yenlll)·oruz-: • 
Dlye bir l azı yazmış... Gerçi ııinltlen:nlıı go. 
riinmüyor ama, yel5 içindedir. Ancak, ıooıı 
defa, en yllksek nıakamlarm bu işe müda. 
ha.le etme.5.1 ü:rerlne :. il:ıü ı:ıiliiJor. \'t•: ·.nuıı. 
dan ıonrıı. 118Jlırım ki, herkes, eski bildiğine 
gldt>mJyecek. Spor hnldki mann!llle bizde d..ı 

l liksclC<'.ek., diye &Özll"rlnl Umltle bitiriyor. 
Hakkı ~ilhanın yazı mda bllha5sn tlzcrln. 

de dıınıtaeak not.-ta ıırasıdır. Arkada,ımız 
diyor ki: 

Bazı klilplerin 33 Uncu yıldönllmlerl kuL 
lulandığrnn balohrsn, futboldc "acemilik .. 
siperi arkasına sığınmak ta artık B),p o • 
lur .. Otuz Uç yılda en aşağı, be§ nı>.sll yetiş. 
mlş, be§ neslin çocukları sahalarda denen 
mlştlr. 

A bcnlm kard~l.rn ! ~manın omnhı~, 
muhııkknk, bir meslekte te<'rUbc artınasmr 
rnr ifade eder!' Jlem bakmt7, ~r aa.ha.sm. 
dald kıdemiml7.ln ayrıca bir manMr olmn9. 
tur. BiT., ıılmdlye kadar muht.ellf spor klüp. 
lı>rl ;retJştlrdik,. mc\.·cadl~·~tıerlnln dıwammıt 

)'ardım ettik. Fakat bu klüplerln blrlblrforlle 
olan pek tabii rekabeti, yalnız futbol ilaha. 
ııında kendini gösh?rmt'dlkl-. fııtbolün 

harklnde de bir takım mane,1 mUube.kalar 
t('rtlp t'dlllyordıı. 

Kahwde, vapurda, hattA mektepte ka~ı. 
lıklı oturan fkl genr, mcmıup oldukları idil. 
bün fomıaıımı, bU.tUn manc,1yct1ne ı:1ym1, 

gibi blriblrlcrlle her sahada ~eklıtyordu. 
Ve hazan ba mane\i mUcadeleler, o kadar 

llcrl gidiyordu ki, rıporda Uerlemefe \.'akit 

kalmıyordu. Benim tahlilim böyll'I... HAttA 
ıpor sahalarında bile, meseJA herhangi rıpor 
oyunu oynanıyona, onun kaideleri dışma 

çıkmlrnzm bir zafer temin edt'bllmek veya 
asgari ziyanla kurtulınıık gibi endl~lerln 
UııtUnde olan mliçerret bir rekabet duyguııu 
\'ardr. Bu hali, O) nanıın oyunun kaldt'lerl 
dııtma ek!'t'rlyctle ı;ıkıp polislik vazlyetlt>r 
ihdas ett!Jtlnıl:t zamanlar, elle tutulabUl"Cek 
derecede aı;ık olarak görüyorduk. 

Mezar tnşıoı, nıeııımp oldu*'ı klUbün iki 
rengine boyıyBn merhum ııpor<'ular bile ~ör. 
dük ki, nrtık, kııpılmı, oldukları \.1ıhl rr. 
lmlwt dtıyl{mmnu, iibilr dünyada dıı dP.\l!m 

ı-ttlrmck arzuo;uııu ~oı.tcrml-; otdulllorma 
lnana<'aJtımıT gl'Jlyor. Bu kadar kıı,·ru),C'I 

ve çenılıerl içinde sıkıcı bir h:ıfotl nıhlJı-, 

ln5ana, por o)'\ınlıırındl\ kftn bir cl"rbl'z .. ı. 
de ctm<'fe lmklln \enncscı de )f'rlillr ... :Sr n. 
ln<'.ııkcııı l:\•~lnılı>n cıonra olııcıık: doııtıım 

Hn.kkı :Silha ... lıeraberc-e iimlt edf'llm •• 

TAN' rl11 

YUzme ve gUneşlenmeyJ 
bllmiyenler hakkında 

1''ell'k, son gtlnlcrıle l üzme bllmcmcı, ~ u. 
zilııdeıı boğıılaıiların çoğıı.lnınsı kaJ'!iıııında 

duyduğu a<'ıyı nnlatırken, ı.endlslnln rle 

yü1.me bllmcdlğine işaret edl~or. l"akat, dı>. 
nlze de glnul;yormuı... "Onun için, !>.U~ u 

bardıikta gdrm!'ği tN<'ih t•derııem beni ayıp. 
lanıa:ı mız,, diyor ... Giiul bir !Uraf. \'e ıwk 
makul har!'lrnt. Herkes k('Şkl kendi \.·a7l~ı·tl. 
nl gözöni\nde tutarak hareket e~eb115e- Hal. 
buki ıreleğln pek ha.kir olarak anlatı,ına 

göre: 

.Bizde. clemze giriş bir acalp şeydir. Sabah. 
leyin pll'lja canlarını atanlar iki saat sud~. 
t.lç saat de gUnl'şlc kalmadan denize kendi. 
lcrlnl girmiş sayınıızlar. 

Böyle banyoların arttk hcııabı kit.ahı nl. 
maz. Bunıı ne clol<tor, ne spor mllteha.sıııın 

karışır! Denizo girmek bir 1J1hhat ihtiyacı 

ise suda bir çcıyrcktı>,rı fazla kalmakda faydıl 
yoktur diyorlar. CUncş banyosu ise doktor. 
lann hUyUI< bir lhUyatıa tavsiye ettikleri 
bir şeydir l<i; Wzd!: tamamen sıhhi kontroll\n 
dışında kalmıştır. Doktor olmadığım ıı:ın 

lıe'klmlerın işin,. karışmak bana dilgml'.Z uıı. 
tcbassıslar jırsnt buldukçn halka deniz ve 

gUncş banyolarının neltadar ltldal 've lhtL 
yaUa yapılma.!!ı !Azrmgeldig-lni anlatıyor:ar. 
LAkln anlıyan kim' PH\jlar mahşer hallndr.. 

Bu sırada hahrımı7a bir eey gf'li~ or. J"fl. 
lf'A'lıı ı,nret ı•t:tl~I nokta o 'kndıır milhlm ki, 
açab:ı pl~jl:ırda bu'unıın doktorların yıırdı. 

mmdan bıtifııde rdemı-z mlJ iT;, dl;\Onız. 

l'.JeııelA ııl:ıbllı.'111\'lne J U?en \e l!ıhhatlnl hiç 
dll.,llıımeden kenılinl kaynar gün ııığına hı. 
nık011t mll-:'ıılt p'fıj meraklılarını, ~1711. 

dt'n göz nltınilıı tıulun:lumn doldorlarımıı, 

hlr mlidd!'t ııonr:ı YB\"Beça onlara yaklıış.'t. 

nı.k: 

- B:ıJ'Bn, Ja.hud bay .. Sizin gUneş saatt. 
nlz tamam oldu. Gölgeye çekilseniz IJ 1 f'd~r. 
filnlz. l'okııa, ı>he-dl lııtlrahnte ç~kllmenl:ıı 

nmht0 meldlr! dl~c - lmıanl)et namma -
Ul\'!lf~·rde bulunsa ... 

l'nhud, hclkı pl~j:la, kiitle halinde fd:'ll"tl 
etmenin ~olu bulunarak kafile kafile mua,·. 
yen saatinde denl7~ ı;-lnncJer. gllne e ııerll. 

mtlcr miimkUn olabilse ... 

Rıı Uıkd!rdc ı:ı>ne doktorlarımız; muııJ' rn 
ıııuı.t bn.,Jarındıı p!AJın ll!rt bııııma geçcrı•h 

ı>Jlnıfo mı-1:11fonfa: 

- Bir ntım!lrnlı kafilP.! dlyı> haJ krırr. Dl'_ 
nlTden dışarı rılnnıT.. Yı> kurnlnra. ,-ıı•mız. 

(Sayfayı çeviriniz) H. M. 
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Abdü h ·ı Bulgar 
kra ı o aeakmış ! 

Rusyanın harp tehdidi üzerine 
bu iş suya düşmüş 

Sofyada çıkan Utto gazetesi ba~ -
muharriri Tancf, Bulgaristanın istiklAl 
tarihini yazarken bizi yakından ala~<a -
dar eden bazı malumat vermektedir. 

Bu yazıya göre Meşrutiyetin ilanın -
dan evvel Bulgaristan henüz bir pren&. 
1ik halinde Osmanlı devletine bağlı i!:cn 
Tırnova milli meclisi istikUil ilAn ~tme
ğe karar vermiş, hem büyük devletle -
rin muvafakatlerini almış, hem de 
bu müstakil memlekete bir hükümdar 
bulmak Uzere, Avrupa paytahtJnnna 
bir heyeti murahhasa gl:>ndenniştlr. 

Bu murahhaslar elleri boş dlSnü~ce. 
ayni milli meclis, Koço Kalçof ismin.de 
bir murahhuı İıtanbula gitmeğe ve 
Abdülhamidle görüşerek, yeni kuruia • 
cak Bulgar lahttnı kcndiıiııe teklife 
memur etmi~tir . 

Muharrir, halen hayatta bulunan 
Koço Kal!jofu bulmuş ve kendisine tev
di edilen bu vazifeyi ne suretle başar .. 
dığr, A'bdlllhamitle nasıl görüştüğü 

hakkında a ağıda.ki malt.lmatı tılmııtıt: I 
"Sultan beııi hutura kabul etti. Bir ı 

Türk kadar mükemmel konu~uyot.lum. f 
Fasih bir 1'ürkçe ite kendisine hitap e. 
derck dedim ki : 

''- Devletlum 1 Bulgaristanın ~•ht 
ve taacı mlinhllldir. Bunları size te1rlif 
etmeğe geldim.,, 

AbdUlhamid, hiç bekleml:Cliği bu 
teklif karşısında adeta donmuş kal;nı,Ş
tı. Teklifimin kendisinde husule getir -
diği ant tesir geçtikten sonra, Tırnova 
mtlli meclisinin verdlğl bu kararı '1nhıı 
geniş bir surette izah ettim, iki mü takil 
devletin - Türkiye ve Bulgaristcln -
her hususta biribirinden tamamen ilyrı 
olacaklarını, ancak tek bir hüJi,:imdann 
idare i altında toplanacaklarını, Bulgar
Jann kendisine daima en sadık tebıa o
lacaklarını söylcd:m. 

Mütemmim izahatını dikkatle di ııle -
yen Abdülhamit, neticede teklifi kabul 
etti. 

Onun, parlak bir istikbalin hülyası Ue 
parlıyan göılctinde bütün hisı;iyatcr.ı o
kuyordum. 

Abdüliaamiı elimi &1ktı ve dedi ki: 

Ablfülha>nldi>ı te~.sm btr resmi 
- Teklifinitl kabul ediyorum. Bu 

hususta yapılacak ttımı muamelel~rin 
tamamlanmasından sonta piyade, top
su ve süvari olmak üzere üç kıt'a Bul • 
gar askerini lstanbula gönderecckıtiniz. 
l3u kıtalar benim muhafız alayımı te~kil 
edeceklerdir . ., 
Göruyonunuı ki, Sultanla aramızda 

tam bir anlatma hasıl olmu§tu. Fakat 
bu i , henUz allkadar büyük devletlere 

clldirilrnemi§ti. Bu tcbliğatı yapmak için 
münuip bir fırsat arıyorduk. 

İ§tc tam bu sırad~ Sultannın itirna -
dınr kaıanmış olmakla beraber Ruılar 
hesabına Yıldız sarayında caıualuk ya
pan "sadık 1lir btnde,, vuiyeti Rua se. 
firine bildirilmi ve daha bir müddet 
gizli tutmak istediiimi.ı bu i§ meydana 
sıkrnı§tır. 

Bunun üzerine Rua hUktuncti derhal 
Babıaliye bir ültimuom göndererek, 
AbdUlhamit :Bulgar tahtını kabul ettifi 
takdirde harp ilin edeceğini bildir:ııiş, 
Abdülhamit te korkusundan bu i~ten 

Çin - Japon harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

tebaası drı. Şanghayı terkederek Ja. 
tniş ve 4 sahra topu ile 2 tayyare bı. 
rakmı§ olduklarını bildirmekt~ir. 

ponyaya gitmektedirler. 
.Japon tayyareleri, dün Saighou ve 

Chengchou üzerinde uçmuştur. Bu da 
tayyarelerin bombardmıan harek~tmı 
ihzar için fotoğrafiler almı!i oldukları 
manasında tefsir edilmektedir. 

Japonlann öldürdüğü köylüler 
Şanghay, 3 (A. A.) - Japon kuv .. 

vetleri, hi~bir mukavemete maruz kat
madan Yanglıuchlng'i 1~gal etmişler _ 
dir. Bu sırada Japon tayyareleri de 
Paotingfu, Kalga.n ve Hopeı'in dığer 
noktalarmı bombardıman etmi~tir. 

Çin mennbiindı-n gelen habberlere 
göre Japon)ar, Çin • Nanldn d~nıiryo. 
lunun tahribine bir mukabele o\ma'k 
Uzere yüzlerce köylü öldurmuşlerdir. 

Çinlilerin telefatı 
Tokyo, 3 (A .A.) - Japon a keti 

maknmatı, 28 temmuzda vukun. ~len 
Nanyuan muharebesinde Çinl lerln 
2.000 maktul bıralcmıG, JOO esir ver-

_,,ı'"111'11lfıHıtll111111lıııııınftll!"l!lflııırıınııtıuıııınmnnıu1 · ııı 
l'alntt. ır., u ~t ça'pın:ın t:Jnm<'.u ma.. 
yola ) ı bclytln- Siz dntnı kabl~lze.. L 
ki nurııaralı k&fll"! S raUe kablnelminil'.den 
dı arı \'e dojtrtı dl'nlze .•• llUU"lJ mnrş! .. 

Bu e:ı~ hem deniz lı!Q:atma ay"ıca bir 
nııtf! , .e lı:ıroket tC'Jmlş olur, 'ıcm 4e hayat 
\'fl sıhbııt n~mma, d ifru lr yolda ilrUne.. 
rek, hUkballmlz de t~mlnat altma almm~ 
bulunur. \'e b83 lı><'e f' nl dlln.,.ada geclnlJI 
gide,rlr;. 

IAkln 8. Felek. "l!Z?Bml ı&Ö:lle "pederaııf'.., 

bir na..'1h Un h!~irilor: 

.ınsan yuzm cumM•n d""'IZ" .f'l:Te•e yU2:. 
• .,._, l!of't:ı!ıIP . 1'otro'mıı tcb1füeslnl 
gflrenler de ytlzme 5ğ?'enmede::ı denize gir~ 

ma~r. 

hi. «ilzcl emıı kardeşim, ~ia.meyl ltl.lr"d'l 
mı dğrenecelcer! H. M. 

Tahrip edilen kışlalar 
Tiens;in, 2 (A. A .) - Dor.:ei Ajansı 

bildiriyor~ 
Tienç1n6eki Japon garnizonunun bil

dirdiğine göre b1r Japon müfre~si 
Langfangdnki Çin k~lalarmı kfı.rnilen 

tahrib etmietir. 

Şanghaym Çinli mahalleleri de 
zaptedildi 

Şanghay, 2 (A. A.) - Gaıetelerin 
rr'i)'eztçlnden aldıkları habedere göre, 
Japon kıt'aları, bu akt--am eehrin bü
llin Çinli mahallelerini ıaptetmişler _ 
dir. 

Nankin, 2 (A. A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: 

Sovyet büyük elçisi Bôgonolov, Ti. 
yen~indeki Sovyet konsolo!!una yapı. 
lan tecavliıU J2.pon bily\ik el~iliği net· 
dinde iddetle protesto etnıiştJr. Bo. 
~onolov, hafif makinelitufeklerle ''e 
bombalarla mücehhez kuvvetli bir Ja. 
pon kıt'asının konsoloshaneye girmi§ 
ve kamyonlarla mühim miktarda. ve 
Saik alıp götürmilş olduğu söylenmiş. 
tir. 

Çinlilerin f ahşidatı 
Pekin 2 (A.A. ı - Yirmi kadar (:in fırka. 

m, ~kin • Noukov d,mtryolu boyunca lA . 
ha~Ut etmektedlr. Diğer taraftan Çlnllll!r 
lPotJngııda ta'h1dmat vQcuda g~tlrmektedir. 
lcl'. 

Japonyada harbe muhalefet 
Tokyo ~ (A,A.) - 'MiUs1u ~ Selyukll.I 

ftrktila)'I rtıe busarı m~~ıtsıne ıtı ıttıtek btr 
takrir vererek bfikQmett Çin • JlflO?l mllna. 
tıeba.tnır, Uzaqarkta •'d&ftnı ~t wlh., ~mltı 
etmek maksadlle esutr ıruretHı halletmek L 
t1n atkı:~tn'rnağa hazırlanmaktadırlar .• 

.loponyaya zecrt tedbir 
Ş8Jıkhay, ~ o(A,4,) - M)'ter &j&l18t mu. 

Bugünkü 
yağmur 

(Bal tara/a l incfM) 
fından gelen bulutlarla biıidenbire ka
rardı. Kısa ıılircn g~k gürUltUlerinden 
sonra yağmur ba§ladı. Yağmur birat 
sonra sağna khalinde on beı dakika de
ıonra sağnak halind~ on beı dakika de· 
18,5 milimetre yağmur yafmııtır. 

DUnl:U sıcaktan ıonra yağmur ıeh
f re biru ferahlık verdi. · 

Tramvaya yıldırım 
Yağmur esnasında Aksarayda bir 

tramvaya da yıldırım dli~mUıtUr. 
461 num;ıralı vatmanın idaresinde 

bulunıın 80 numaralı Topkapı - Sirke· 
ci tramvayı Aksaray karakol\! önüne 
ıelirken tramvaya yıldırım dUgmUı, 

fakat vatman blru ilerde duracağı içip 
motl:SrUn elctrik cereyanını keıtifinden 
bir kaza olmamı§tır. 

Yalnız çıkan duı:nanlar yUzünden 
tramvay yolcuları hayli korkmuşlar. a
ra'!ıadan inmi§lerdir. Fakat sonradan 
bir kar:a olmadığı anlaşılınca tekrar bin
mi terdir. Tramvay <da yoluna devam 
ederek Sirkeciye gelmiştir • 

Fasllların isyanı 
Londra 2 (A.A,) - Milletler cemiyetinin 

gelecek içtima devresinde lspanya bOk~me. 
, Un1n Almanya ve !taıya.ya kAreı ~crt ted

birler tatblk eCIDmeSinl UıUyecegt haklntı. 
da gazetelerde çıkan haberler benllz teeyyilt 
etmemlfUr • 

Bununla wabet iyi haber alatı mahfiller 
lektlik uhada dUcar olduğu mU~kl\llta rn.ğ. 
mm ademi m:ldahale kom!teslnin tspanya 
meselesini tellak edecek vaziyette bulundu. 
tuna ı..oncıraııa kAnut geurumıe oıdur:tınu 
ffllylemektedlrler. Filhakika ademi ttıUClabate 
komitesinde bUtUn 8.ltıkadar devleUer temııtı 
edilmektedirler. Halbuki MllleUer cemtye. 
tfnae vulyot Maaıeser böYte değlll'llr. 

Faslılann ltalyanlara isyanı 
Granada eehrtııde Fulılarm ıtalyan ku. 

maııdanla.rnıa tayan etUklel'f lı&btr vMlUyor. 
Aat kuvvcUeritıııen kaçan efrat, tıUkfİmet 

h&Uanna J;eldiklerf zamaıı yUZl~rce Faab. 
nm idam eôlldlğfni 81iyl~rnektedlr.. Aatlertn 
Elhamra sa.rayı bah<:eslnde kurtıuna dltlldik 
teri $t!ylcntyor. 

Faslılarla lt.ıılyanlar arttım~akJ gerginlik , 
arttnaktıı.ı!ır. Madritten gelen TUtnt haber_ 
lere g6re, cısı kuV'\ .. Uer arumd& g~tUlen 
bu 1.!yan hllrekeUert, Ganıadaya civar diğer 
eehlrlere de ya.yıltnaktadrr. 

-~ıyu~ Kronlkl'4en) -

Madridde casuslar 
~yli Her din yazdtğnıa gôre Ma(!rttt~ 

hUMınet 8.leyhtan faaliyette bulunmaların. 
dan ştlphe edilen 100 kişi tevkif edllml~tlr. 

Bunlar arasında bir es.sus bulunuyor ki, 
yabancı bir sefaretten karısile birlikte çı. 

karken yakalanttıııtır. 

Kaburgaıarı ezilen 
adam 

Diln akprn Yemişte Asmaaltmfta 
feci bir kaza olmuDtur. Asmaaltmda 
ipçi Mehmet saat on sekizde dükklnı 
önündeki ipler:i toplarken ba.~a. bir 
dükklna yUk getiren 417 numara lt 
kamyon geriye manevra yapmı3, bu nı 
rafüı. ip;! Mehmedi duvara mkıetır
mıetır. Mehmedin kaburga kmikleıi 
etiltniş, zııvhlb yere baygın blr halc)e 
dil mU§tilr. 

Mehmcfün feryadına konıeu <lükkln.. 
la.rdan yeti§ilmiş, sıhhi irnda.d otom \. 
bili ile .hastllneye kaldırılmıştır. Kam .. 
yon ka~mı§tır. 

habırtııaeıı: 

Çin UnlvcmtcM pruiölyeM, ~VHdtld 

beynelrnueı flkrl meu.ı bJrllği :ıı:omnNtn 

bir tclgra.f ~ketü l'apbnlamı tıôınbiıNııttı"'l 
!arını prote!to eltnltı ve mUt~ıa Ka:rfı 

hemen zecrt tedblrlor ittihaz edilmHinJ iste. 
m!fUr. 

Kızını kirleten bir 
dişçiyi öldüren :<ad1~ 
Pariste bir frank para cet8 

ödemeğe mahkUm oldll 
Bundan birkaç gün evvel, Paris ağır 

ceza mahkemesi içyilzU earar ve muam
ma dolu bir cineyetin muhakemeıini ne
ticclendirmlı ve bilkmünil vermittir. 
Hidiıe ıudur: 

Bundan sekiz ay evvel, Pariıte ika
met eden Sarıfyan aklında bir ermeni 
kadını, gene ermeni olan ditçi Sasuni
nin muayene haneıine gitmiş ve kendi
ılyle uzun mUddet, tatlı tatlı konu§mug
tur. Sonra, ortalığı tenha eörünce, ta· 
bancuını çekmit ve beg el atef ederek 
difc;iyi yere sermiştir. 

Kadın buridan sonra, evine d5nmilt 
ve ertesi sabah adliyeye teslim olmuş

tur. 
Kadın, ilk ifadesinde, dişlerini teda

vi ettirmekte olan .kızı Anahid'in, dişçi 
Sasuni tarafından buı maddelerle uyu§ 
turulduiunu ve bunu müteakip taarru
za uğradığım, kendisini bunun için öl
dü:-düğünü beyan etmiştir. 

19 yaşlarında olan Anahid. haddı za· 
tında gayet neoeli bir kızken, cinayete 
takaddüm eden ıon aylar .zarfında bir
denbire sararıp solmağa, ne~esini kay
betm~ğe ba~lamıttır. Bunun üzerine an
neai, ikinci koeaar olan Sarafyana, kı

zından bu tahavvülün sebebini sorma
sını söylemiş, genç kız da - gene ifa
c!eye nazaran - Uvey babasına, dişçi 
tarafından taarruza uğradıiını iCıa et
mi§, keldın da erteıi günü., rnalUm olan 
cinayetini itlemi}tir • 

Ekıeri6i Pariı ermeni koloniıine 

mensup büyük bir kalabalık önünde ba§ 
lıyan muhakemede, cinayetin bütün bu 
safhat ve vukuatı yeniden ~nlandırıl· 
mıitır. 

l!'l'llştı'· .f 1 
ihtimal vermediği anlaŞI S•P') 

Muh:ık~:ne, üvey pe!der bır 5'~ 
duruşması csnasınô.a başk3hir geıı~ si 
girmiıtir. Gayet yakışıklı so'ıı~d 
Sarafyıın, karısına nisbeted~~ı ~· _. 

er ıı. l• 
Jacak kadcır gençtir ve " diğicılUI 
üvey kızı Ana.hid'i çok ~e\fi <f/C ıı ,r 
kendisine kartı daima cıdd bt~ 
k!r bir muamele yapuğıtll sr 
mittir. . ol'~ 

Bir matbaada "Jinoti?Ylt• rrJ'ı?I 
raf yan baıan roman da >'aJ öel~~ 
Müddeiumumi, bilha6&a• sotı,,dp:~ 
makta olduğu ve kar1ssntn•b1~., 
uyandırdığı için,, yarı.d:eıııifri!· A 
roman hakkınıda izahat ıs tıfll f' .. 

d 
karısı .. ...: 

rafyan, bu romanın a, ııa.~~d 
Pariı ağır ceza mahkemeıl rei&i, bık olan bir üvev babada~nıtıO ! 

<laha baılangıçtan itibaren, c.a.ni kadın tedir. Sarafyan, bu rotn · _,..,~ 
f da ··ı: Çtr" 

tara ın n ortaya atılan iddialara kati· zaman, üvey kızının henu ı;yıeı"'~ 
yen inanmadığını gösteren bir vaziyet cck kadt:ır genç olduğunu ~yl' 
almıı ve birçok kurnaıca ıuallerle haki- Hül!sa, esrar ve mua . t,.f~ ı 
kati öğrenmeğc çalışmıştır. olan bu cinayet muhal~eınc51·c,ct~ 

Rei'I, evvel& taarruza uğradığı iddia fa büyük bir heyecan j~nde ı 
edilen genç kızın, bu sırrı uzun müddet mi§tir • a~'J'ıı 
gizlemesine ve ancak do&uracağını anla Neticede, maznun k:ıdıtu:·r !Dıı tı' 
dığı uman, if,auta bulunm~ı olma'1na rafından yapılan çok giiı:el. 1 

5,cıııı 
bir mana verememektedir. Bundan bat· elan sonra, mahkeme hiç 1'•::1 
ka, genç kıı:ın. taarruza uğradıktan son Jcmediği bir karar verıııiştır~it; 
ra tckrM müte2dditldefalar ayni di ~iye Madam Sarafyan beraet enı 6Ô ( 
gitmiı olması da, mahkeme reisini §Üp dece, mahkeme masraflar'lııclı~ ~ 
heye dü.Jürmüttür. Genç kız vaziyetini ve ımaktulUn ailesine 1 fra• ğe 
se de, reisin sözlerinden bu;ıa da pek 5,5 kuruş) tazminat .,erı11e 
anlatmak üzere oraya gittiiini söylemit kum ı .. edilmiştir. 

Izmirdeki infil~J. 
(BQ.§ ta'rtı/ı 1 incide) han, bit otel, mtısklltal tın~· 

y&kla,rttı&Jc 1tnklrıııu vtınnlyordu. Bı.ı '~- kaç dükklıl yuıdıgı habCl° 
yette ate§tn et.tatil Sirayeune meyda:D \•er. 
rnemek için terU~t a.ımauıtır •• 

Aııker. itfaiye vesair kllvveUer Unekelerl 
IUraUa k&i:rrmakta ve y~m dlg-er depo. 
tara ıılrayttJne meydan vermemekteydJ. 

ifadeler arasmda tenakuzlar 
Depoda lttialln nasıl vuku buldQ#u henilz 

katı ıurette teeblt eriilememi§tit. Yapılan 

ilk latıcvaplarda. alınan ıtaaeıer arasında 
tenakuzlar g&ı11\ınekte ve bu llıı.ı tahkikatm 

der!nletırllmesine Jüzun:ı göstermektMft. Bir 
nokta vardır kl o aa tştlB.litl btroenblre vu.. 

lru bulauğüdur. Söyltndiğine g6ro tenelteeı 
Halı3.Cm, tenetetett lWMleme~ mahswı 

ho.vya tt~Ucın aıeu ~eı~ itm1n'ara.k ~epoya 
glrmeatle, feUelln vuku bu1mallr blr <>lınuı 

ve her tarafı koyu dumanlar ve alevler sar. 
n'lftıtn'. l~ttal vuıtu bulı:ıt tıulmU 4epo 1ctnt'Je 
~ıpnla.nn derllal havaya uctuklan " ya... 
n&nıa.nıı ıs_oo klff '°11!\lf\ı &öylenttıektMır. 

nııblt ~len VUlyete gtıre !() klJI kayıp. 
trr. Ayrıca lcenC!ile?in! tutu~n d ııt)latdan 
dtptt at.abllea 9 ldJ1 muhtelif yettmnden 

yan&lt•an ve yarala.nt'lıkluı cl~tlfJ ha.stil. 
net~ ikalibrflmqla.Mır ... Bıı yaralıle.?'(kn lkl.. 
ıll'lhf vUIY'ttt ~k ıat'lt' ve tehıtketialr. Ya. 

1"11.ltla.t at'UU\d& ~ M.hlp'etlrıd n All 'M t 
tun, gümrilk kôlt\ıııu tllhlO, 1.§tl cbmet, ôa 
'ttı&h. brnlLU \.'e Ahmet vatdır. t>epoda M 
d fazla memur ~ attıete \'ardı .• 

~ukardlL Wmtdlğtm 't ~ tıafka 
aatettmııuı ~ldtıeU m~h<tldUr- hkat tftl. 
e.ı ıeanawıda ~ua ıcınae t&lliWatda.tı 
'hılt, Öllmua, t:emıı, T\ml '\'e tmeJ.~ Ha.san 
na.b\m~ıa. bet ~ ya.ndtkla.tma rmvhnkkalt 
'11Lhrile tıakt'lınal<tadrr. 

Nazilllde yangın 
İzmir 3 l(buınuıll .,. Nazillide hilk!lm~t 

kon&:ı arkaauıda çıkan bir ya:ı"mda bir 

Son daKi~pi 
Vangın başka ~~I 

s 1 ray et e1Jiriıı1jj ,#' 
İzmir, 3 (Hususi ınulı• fct~ 

14 te bildiriyor:) - Y'~)•J QJ f 
ınndan sonra diğer ~ir de~e·:•tı' • 
yet etti. Ate§ el~ıt r\'etlef r_ 
yor. İtfaiye ve askeri JtU~esifl ~ 
dürmeğe çalı§tyOtla.t· ~ ı;ıtır' ,. 
lememesi için etrafa 1ıen e. ıı~ 

1 ıcıı:l .r JJ" 
Ölenle'rln miktarı l il't"" 

diliyor, maamafih kat'i ııı ıs ~1 

belli değildir. Y,a.rals131° ııııstl~;p61 
Bunlardan üçü bu sa.b~.r ll 
dil. Şimdiye ka.da.r }coJJlu ~ ~' 
cc!!et çıkarıldı. . ~eft1l~JI 

Depo sahipl~rinden JJı Jı.'/ 
narken bir iŞ{;i ta:tafındJtl ,111' 
Slüm htlindedir. tılf ~ l" 

Tahkikata göre infil~l<'teıı"~ ~ 
•el vapurla ~len benıitl ıııı.ıŞp:'/ 
hirtılenmesi ~asındıı, 01tıtll~ 
keci Haunm cesedi bilC 
tır. 

bt' Floryad8 11tt ~ 
boğu 1 me '!!ııt' 0

; 

Cfhangirde Anafor 6 5cJ(ı4J 7 
kasap Haçonun oğlu ı3.>"rJş· 
, •• <r.o:J ~ d . O'ır 
CJ.ın "' ' orya..:.ıa en;.ze ı-

boğulmuştur. 



Yazan: Şaılot Pıim 
~lizceden tercüme kalb ve bia romanı 
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Ytı h l\ızın YUz:-:.:-. --:-----------------------
lcııı ~kaycyi d'kk unc baktı. Leydi Lil_ pek uzun olduğunun farkına varamıyor 

~ti. Gözle ~ at ve sUkunetle din- du. Eğer birisi, bunu kendisine ihtar 
tyn h rı Yaşla doluydu etseydi, hiç şüphesiz mağrurane bir 

...... t ayrcuc: . 
}'~ eYdi L"J hayret duyacaktı. 

1 ..,lr! 
1 

Ycs, dedi. Gözlerinizde Bir sabah mutadından erken kalka-

duk~ llu kadar ınü . rak bahçeye indi. Veyn bir köşede, tn-
lird· n &onra k . essır bir hikaye duy gilizlerin adına ''iptila çiçekleri., dedik-

lnı, endıın· d r 
• 1 nasıl zaptedebi- leri çiçeklerin bulun uğu tara ta oturu-

\ıci'tı k - ıo _ 
hrıııı cndisindc . 
hi Ya llıukt . ' elınden yakasını sı-
,,~i o-Jır ol 

tun Yordu. Şa anuya:ağı bir ibtil.i 
ıııudd 01nıuıtur toy~ geleli dahi\ dört 
le Cti ayla · liı:ltine bakılırsa bu 

'ildi · ra çıka 
Yord sıni Şatonu rmak icap ederdi. 
ııı11 il. Adeta n ° kadar yerlisi bulu-

tu t evvelk· h 
lçİııd · Stikb 1. . 1 ayatını unut-

c b l a ını de d"' .. l!ar k u unduğ uşunemiyordu. 
tcti/~8§t.Jrıyor~ za~an gö.ı:ünü o ka. 
~ gorıniy .u kı ne ilerisini, ne de 

lltt. td 0dı· c. ımkan vardı. 
"ıdu. ı ınısar · 

Ilı ti Şatoda 1.ı· ırınden çok mem-
laı Ca ctınİ§r ır hııfta daha kalması-

l?ıeq hi ı, Veyn b 
ile eh r Çocuk . . u teklifle karşı-
diı§t Cdi saadet gıbı sevindi; kendisi. 
rcu u. lsind d vaadedilmiş hissine 

Ylc c uydu'" 
Olaea, Yanıyor b gu sevginin hara-
Ilı~ hğını bir tu'.' 

1 
.. u hararetin neye mal 

ıld· r u d" .. lnb .. •ği bir R uşuneı:niyordu. Yal_ 
Jte ı :rey vard O 

tl!ıa, 1 sc..,diğiyd· 
1
• da, Leydi 

ti b~ neticesi h .. 
1
• Bu, Yıldızları, ayı, 

ır Usranla b' 
llıı, k !tyi se\' ıtecek herhan 
ı~ bt·tıdisi de tarnk e~ dernekti. Bu • 
ıı,_ aki dır edi 
-...ııı Ilı değild' .. Yordu. irade-
liıti k ç~1§abildi-·ı .. 80Yle bir vaziyette 
tı tr( 'ndisi de gı;ı, nasıt iş görebildi
daıı t 1 kalkıy~n ıyaınıyordu. Sabahla. 
D" llc:c . ' genç kı 1 k 
110td~k l§lcriyle u z a arşılaşma 
~'lı k ten Veya 

8 
• başıyordu. Onu 

tııı oı aynarnıya b esıni işittikten sonra 

ıı ,~a imkan ~lıyor, artık işte meş 
'h ~ \~· .... , ulaınıyordu. 
~ıı a :-·~\\ - .. _ c li llda ı tnasaıı d -:ı: _.......,. , .. ,. 
lltc}'c ~ soııra . ın a karşılaşıyordu 

filrkcd "Cidar gece yatına zamanı ge~ 
g Cfll· vakt: n 
c.,.diğ· ı.vordu · nasıl geçtiğini 

D'" lııc d" · Genç kı . 
""~cı . 1kkat . . zın çıçekleri 
~ıı tr~'Sekıcri b~hn.ıştı. En nadir ve 

l.rağttı 'ilden baıı abilnıek için sabahle 
~e bir t kız, artık çhcye inrniye ba~ladı. 
vıı er . er sab h 
~ lltın ı_.S•çck buı a tabağı için 
"il ıı;ını. ınıya b l 

Ce a ın taraf aş adı. Fakat 
tak lllıya ından br 
,. tord·· llladı. İlk .. .. rakıldığını 
~ilk u. İkinci .. gunu demeti an-

do· ctrar gıınu d 
\t ~ttı ltı a hayrette b ' eıneti eline 
'hı' ş hahçc5• akındı Akc:ama 

dı. ı bi ıne , . ·" 
"· "" r kitap k gıtmişti. Orada 

~'Sekı 0 urn k 
Cc erden ba}ı a la meşgul bul-
' nç kız: sctıniyc başladılar. 

ıc,İ . ~İt alda 
Ilı anı ının sevdj-. . 

l ' li Cltnak kabiı . gı çıçekle seci-
C(İ~j •. aYır ... ç.. .~ıdir? 'diye sordu 

•e\: guıu Unku · . · 
~~İnin d veya lc:ylağ~~rtnı. kişiden on 
oı Clt •ccı c seçiycJer· b'ercıh eder. On 

b... }'ı:terı ı ır ola le ~t. s· n tefr"k• rnaz ya! 
>'di tıı 12 hangi "İçı 1ğ~c iyi bir ölçü 

Yes, ~ e ı • · 
llİr · .. evıyorsunuz. 

~ld •birleri 
t' '· Sc: . Ylc epe 
{ ~rt:ık Vdıklcrj v Ytc teklifsiz olmuş 
'il~ tnün k c eeVrned'kl 

l\I <:ev a aşa cdeb· , ı eri şeyle-
,.. ...... s· abı Vedj: ılıyorla:-dı. Genç 
··•aıt ızc g<s 
~e dolayıs· re, Yitnıi k" . 
~ lll ıazı ıyıc Ya gii].. ıııden biri ol-
'ocıı en ç:· Fakat h"u Ya leylağı sev-

?tra illcn 1 ıç de öyJ d - ·1 
G da sunbu1~· t§eyi severim eB egdı ... 

~ cnç k u. . un an 
tııck ı2 e hi: §clc:11d • rtesj sabah 
~ dcltıc:t b en illüteşekk· tabağı içinde 
ltt• bırakt ~ldu ve o ıl gayet güzel 
• ıı:ıi ,_ ıı;ını , taınan d . . 
ııı . ıı;cndi . t:oıaylık emetı kı-

t Yı.ı2un sıne end· la anladı Göz 
trı e ısc il b • -

ı: ç ltı2 Çc:vird· e akan Veyn'-
~'" ın .,.. ı. Gc ·• p ;rllz" nç üh 
ttıc cydahıan unde latif bi rn endis, 

tı Çarp... dığın1 g·· r kırmızılı-
] ••ıı Ord"' l1d on, V Ya haşa]d u. Kalbi şid-

ıı )'.ord cyn'in ı. I<ız önüne bak-
~ u. etrafınd 

'~c ~di ti] a dönüyor, 
U. hoyıc .Yes §İındi 

G bır tcklifsi:ı~k ka~ar hiç kim-
~ll) tnç l°I\" gostermemiş-

1' lıyotdu lihendisle k 

~ll\ank. ~talarınd onuşmaktan haz 
1~ı:ıı llhcrıd1• ~•bi tatlı ~ geçen bahisler 
h•ı_~llılnc ıaırı ile-· obuyordu, 

ıtıtı >'ııb ... ı, u Jt'b 
Cc flda b anc:1 b' 1 ar kıT.ı için 

ç llıisar~l bo1 rnırl ~leıtııdi. Bu Alem 

yordu ve şehre doğru bakıyordu. Bu 
çehrede asıl doğmuş adamlara mahsus 
bir cazibe ve incelik vardı. Kendi ken
dine : 

- KibJr bir adamın çehresi kendisi
ni nasıl da belli ediyor! Bu çehre ile 
çiftçi çocuklarının yüzleri arasında ne 
büyük fark var. 

Veyn'in ~ehresindeki mana, genç kı
zı, bahçenin o tarafına doğru yürümek
ten menetti. Yüzünün kızardığını ve 
kalbinin attığını duydu. Hemen odasına 
çıkarak kapandı. O sabah tabağında 

bulduğu demet, şairlerin "muhabbet 
zambağı,. adını verdikleri çiçeklerden 
ibaretti. . . . 

Leydi Lilyu babasiyle kütüphane 
odasında oturuyor ve düşünüyordu. Bir 
aralık: 

- Baba, dedi. Mister Vibert'in çeh
resıne hiç dikkat ettiniz mi? Ne kalclar 
güzel ve asil bir çehresi var değil mi? 

- Evet kızım, dikkat ettim. Bu çeh
re güzellikten başka büyük bir meziyet 
sahibi olduğunu da anlatıyor. Ancak bü
yük aılen nesmerinde böyle bir çehre
ye tesadüf etmek mümkündür. 

Vibertler iyi bir ailedir, fakat fazla 
bir müstesnahğr yoktur. Mumafih bu 
genç Sir Rey Vibert'in oğlu değil, ev
latlığı. Bunu da hatırlamak lazım. 

- Evet ... Fakat herhalde Vibert a
ilesine mensup olacak. Belki de Sir 
Rev'in yeğenioir. Ail~ iıımi va ...... t .. Ba
ba, t>u genç her vakit gorüştUğUmüz er
keklerden daha çok başka .... 

- Kızım, muhakkak ki bu genç bir 
dahidir. Şüphe yok ki bu genci diğer 
erkeklerden üstün gösteren hassa da bu 
dur. Ben birçok erkek gördüm, Fakat 
böylesini asla ... Kendisinde bir iş ada
mının keskin zekasiyle bir §air ruhu 
var. Ne kadar ldikkate değer bir halita! 
Bir gün gelecek, her kes bu gence hür
met gösterecek, herkes kendisinden bah 
sedecek .. Bunda zerre kadar şüphem 
yok ... 

- Ciddi mi söylüyorsun baba? 
- Buna katiyen eminim kızım ... 

Leydi Lilyes'in düşüncesini derinleş
tirmesi ası lbu konuşmadan sonra oldu. 

Bir gündü. Leydi Lilyes V eyinle 
nehir kenarında buluşmuşlardı. V eyn 
köprü yerini yeniden tetkik etmiye git
mişti. Şatoya dönerken yolu üstünde 
Lilyeslc karşıla§tı. Ve Veyn kendi kendi 
ne: 

- Tali benim düşmanım .. Her gün 
biraz daha uçuruma gitmem isin bütün 
vasıtalarını kullanıyor. Artık beni bu 
uçurumdan kimse kurtaramaz. 

Belki de durup kızla konuşmıyacak
tı. Fakat o, kendisini görünce kızar
dı, sıkılarak önüne baktı. Veyn'in için
den gelen bir ses: 

- Bu kız sana tamamiylc lakayt ol
saydı, böyle, seni görünce kızarmaz ve 
önüne bakmazdı, dedi... 

Biraz konu tular .Sonra dönüp genç 
kızla beraber, nehre doğru gitmek 
Veyn'e tabii bir şey gibi göründü. Yan
yana yürüyorlardı. Yüzünü gördükçe, 
sesini işittikçe, saadetinden kendisini 
kaybetmek derecesine geliyordu. Genç 
kız, güzel nehre, güne~e ve kır çiçekle
rine baktı. 

(Devamı var) 

-Belgrad 
Türk toplarının ateşi altında 

kaldı, şiddetli hücumlardan sonra 

Kolayca 
zaptedildi 

Vezirıazam .. ırı p8§a, Bclgra.d.ı abloka !. 
çin bir aydır uğraşıyordu.1521 yılı 3 ağwıtoı 
günU, 416 aeno evvel bugUn, ablokaya pa.. 
di§&h SUleyman da ordunun geri kalan kıs. 
mı Ue yetlşU .. ŞimdJ, Bclgradı zaptcL'Ilek ı.. 

çln hiçbir endifJeye düşmeden barckU.a geço 
billrlerdl. Y&lnız bura.da aylarca mücadele 
etmeden J(olaycıı. zapt yoluna gitmek llzım.. 
dı. Bunun için de düşmanın vaziyetini kc§fe. 
deceklerdl. 

Süleyman: 
- Bana bir e.slrn getirin .. Birkaç gUn içi.o. 

de ele gecJrilmlJ olsun .. Onunla konuıtuktan 
sonra bUcum edellm, dedi. 

Birkaç Yeniçeri bu emri &lır almaz bir 
gece Uerl atıldılar. Sabaha karşı dUşman 

nöbetçi neferi Ue beraber geliyorlardı.. Pa. 
dlıah bu neferden dU§Ulanın bUtUn 
kuvvetini anladı. Hangi kıtalarda zayıf bu. 
lunduklarmı tesblt otu. Ondan sonra Sava 
ve Tuna nehlrlcri.nln birleştikleri noktadım 

hücuma geçme emrlnJ verdi. Adaka!Pye ye ... 
ıe~tlrllen toplar bu noktada gedik aı;:mak 
için ateşe başladı. 

Mahsurların topları yoktu. Bu vtızden 

TUrk toplan, tıp ateşinden umulduğundan 
fazla rol cynuyordu. Belgradın bUtun top. 
lan J(a\"ala VoyvodaBt tarafından muhafaza 
edllemiycrek Türklere teslim cdUmlştl. Bu 
muharebede düşman tarafında Bulgarlar da 
bulunuyordu. TUrk toplarının bombardımam 
karşısında Bulgarlar tutunamadılar ve şehir 
lsUhkAmlannı bırakarak kalclerP do~rıı kaç. 
mağa başlııdılr. Bu kaçışı Hammcr şöylf' 

anlatıyor: 

"Dulgar muavenet askerleri kaleye girme!• 
Uzere şehir iBtlbkAmlarından çekildiler: Ku. 
mandan lllasgüs, Yanus Botyuıı, Jan Mar. 
key bu, aylıkla tutulmuıı korkaklnnn kale 
müdafaasını da lhltu edecekleri endlşcslyl•. 

içeri girmelerine mümanaat cttilerııc de nl. 
hayet muvafakat gösterdiler.,, 
DUııman arasında panik ve korku başta. 

mış olma.ama rağmen kalelerin metaneti yü 

zünden bir tUrlll zaptcdllemlyordu. Yirmi 
hUcum yapılmış. bepııt mm'nftaklyetslzllk'l' 
netıcelenml§tlr. 

Süleyman bir gUn: 
- En bUyUk kale olan Nll}antft.§ı kalesinin 

altına lAğım koyunuz .• Ondan sonra hUcum 
edlle<:ek emrini verdi. 

Bu kale hakikaten en mühim kal-:ydt. LA. 
ğımla uçurulduktan sonra diğer kalelerin 
hJçblr ehemnıJyeU kalmazdı. 
DUşman, Silleymanın azmettiği f§I bltlre. 

ceğlne kaniydi. 1''akat başlanan ha.rp bltlrl. 
!emiyor, teşvikçiler, durmadan harbe devam 
edilmesi lüzumunda ısrar ederek halkm dl. 
nt hislerinden istifade edJyorlardı. Bununla 
beraber kumandanlardan Fran.suva dö He. 
dervar ile Va!Antln Turııkun ba§larma gele. 
cek Ak!betı yakından görmeleri, harbi fazla 
devam ettirmedi. AğuStosun sonlarma doğ. 
ru serbestçe gerf çekl!mclerine mUS3ade e. 
dilmek prtue tesam oldular. 

Bu harpte ele geçlrllen Bulgarların hepsl 
İs tan bula. getirilerek yerlcştlrlldller. latan. 
bulun Betgrad köyU bu harbin bir hatır&'Jr. 
dır. Suteyman Relgrada Bat! beyi Uç bin ye. 
nlçeri ile kumandan brral<tı. Yıkılan kalele. 
rln tamiri için de Uç bin Ulah çalıştınlmağcı 
başlamıştı. 

Belgrad fethinin chemmlyett çok bUvllktU. 
TUrk ordusuna karıı mukavemetin devamL 
nı ya.zan ccnebt tarihler şöyle diyorlar: "Sul 
tan SUleymanm cs!Afı tanıtmdan vaki olan 
taarruzlara d&lma mukvemet ctml!3 olan 
~ brlatlyanlık mevkU mUh!mmlnJ Macar 
rüesası kemali §ecaatıe müdafaada clevam 
ettiler.,, 

Bu tarihler, fehrln alınmMmı da. §Öyle kay 
dederler: ''Bir avuç kahraman Belgrad mU. 
dafil, teslim olmaktansa duvarları &ltmdıı 

gömUlmeğe razıydılar. L~kln ikl kumanda_ 
nm hfyo.neU ve Sırplıtarın dlnt husumetleri 
yUzUnden teslim olmak mecburiyetinde kal. 
dılar. 

Ecnebt tarihin bu satırları nekadar açık 
bir dUfmanlıklıı yazdığını tebarüz ettırme:ı: 
için bu iki misal kA.tldlr. 

TcrrDtcın amca 
ve 

ihlasta ~aıkoco 

Heder olnıuş 
bir önıür 

- Hayır, Hayri! lmganı yok. Tek. \ 
lifin beni çok memnun etti. Beni sev. 
diğini söylüyorsun... Benim de sana 
karşı büyük bir samimiyetim var . 
Tercih etmek 15.zımgelse, emin ol ki 
seni herkese tercih ederim. Fakat bu. 
nu yapmağa hakkım yok. 

yapacakları işe engel olmaması şarti: 
le ... 

En ufak bir azara tahammül edemi
yorlardL Refia da onları şımarttığı i. 
çin artık hiç sözle!".i geçmiyordu. MU. 

nakaşalar neticesinde ağlıyan yine an
neleriydi. 

Refia bu sözleri söylerken tebcs. 
süm etmeye çabalıyordu. Hayri usul
cacık elini aldı ve ısrarla: 

- Neden hakkınız olmuyormuş? O. 
tuz iki ya§ındasınız. Yeniden hayatı. 

nızı yapmak hakkınız değil mi? 

Genç kadın, ciddiyetle; 
- Hayır: • dedi .• Her §eyden ev. 

vel vazifem var. Büyütmeğe mecbur 
olduğum iki tane kızım ... Babaları on
ları dü§Ünmeden kaçıp gitti. Ben §İm. 
di hem anne hem ababa vazifesini 

1 ' 

yapmak mecburiyetindeyim. 
Delikanlı, isyanla: 
- Ama, canım! Kızlarınızdan ay. 

rılmak meselesi yok ki... Ben de onla. 
rı büyütmek üzere size yardım ede. 
rim . 

Refia bir türlü razı olmuyordu. Gü. 
zel gözlerini ıslatan gözya.~larına rağ
men, o, kat'i kararını vermişti: 

lki sene evvel kocası, en samimi ar. 
kadaşiyle kaçmıştı. Boşandılar. Bu ay. 
rıhğın onu teselli etmiyeceğinl bili. 
yordu. Fakat bunu yaparak çocukla
rın servetini kurtarmak istiyordu. 

O, güzel bir hayatın sukutu hayali. 

ne düşmüştü. Çünkü birkaç sene çok 
mes'ut yaşamışlardı. Kocası sevimli 
bir delikanlıydı. Birer sen fasılayla 
iki tane çocukları olmuştu: Necla ve 

Mualla. 
Şimdi bütün aşkını onlara vermiş; 

onları şımartıyor, bağrına basıyor, 
sıhhatli ve ne.:ıeli büyütmcğe gayret e
diyordu. 

Hayri, Refiayı gcnçliğindenberi se. 
verdi. Daha kızken ona talip olmak 

istemiş, lakin Refianın o çapkın ve gU. 
zel delikanlıyr tercih ettiğini görünce 
ses çıkarmamıştı. Şimdi bu büyük f e. 

18.ket genç kadını darbeleyince artık 
kendi teklifini kabul edeceğini uma. 
rak onu almıya talip olmuştu. 

Tereddüdün sebebini anlıyamıyor

du. Onu kandırmak için ne yapmak _!.il.: 
zımsa yaptı. Fakat bir tilrlü muvaf. 
fak olamadı. 

Refia: 
- Hayri! Benim sana. hürmetim 

çoktur: • dedi. • Fakat ne yapalım? 

Benim kararım kat'i ! Arkadaşlığımı 
kabul edersen onu senden esirgemem. 
Memnuniyetle veririm. 

O esnada, odadan içeriye iki küçük 
kız girdi. Anneleri onları bağrına bas
tı. 

:(. :(. fo 

Seneler geçti, 
Refianın bütün ahbapları onun 

yaptığı bu fedakarlığı takdir ediyor. 
lardı. Kızlarına kendini genç yaşında 
vakfedişi, doğrusu, 3ayanı hürmet bir 
haldi. Kızlar büyüyüp de on altı, on ye. 
di yaşına geldikleri zaman herkes on. 
ları üç kardeş zannetmeye başladı. Ka 
dmcağız yaptığı fedakarlıktan dolayi 
hafif bir hüzün hissediyordu. Lakin 

buna rağmen kızlarına karşı duyduğu 
muhabbet yalnızlığının acısını gideri
yordu. 

Gün geçtikçe Refia kızlarının ken. 
dinden uzaklaştığını görmeye ba.5ladı. 
Her ikisi de babaları gibi istiklal sevi. 
yorlar. Filhakika annelerine karşı mu. 
habbetlcri vardı; fakat o muhabbet 

Necla yirmi y~ına basınca annesi. 

ne, evlenmek üzere olduğunu haber 
verdi. Yarım yırtık türkçe konuşan 

esmer • hayır, zeytuni renkli bir deli
kanlıyı prezanta etti. 

Anne, tahkikatta bulundu. Çok fe. 
na netice aldı. Kızma nasihat etmek 
istediyse de söz dinletmek kabil olma. 
dr. Babasına haber vereceğini söyledi
ği zaman, Necla, küçük bir çanta ala. 
rak evden kaçtı, gitti. 

Zavallı kadın, bu sarsıntının tesi
rile, bir an, intiharı bile düşündü. Fa. 
kat Muallayı muhafaza. etmek kaygu.. 
siyle yaşamıya karar verdi. 

o da abla.sına hak veriyordu ve an. 
nesine hitaben: 

- İnsan yirmisine bastıktan sonra 
kimseden nasihat dinliyemez! • felse. 
fesini yürütüyordu. 

Mualla, ~k yüzünden bir delilik 
yapacak cinslerden değildi. Çünkü his 

siz soğuk ve menfaatperest bir kızdı. 

Bir gün babasını ziyarete gittiği za
man onun yanında kalmayı tercih et. 
ti. Çünkü Hayri beyefendi zcnginleş. 

miş, büyük bir mevlH tutuyordu. Bir. 
liktc kaçtığı kadın da ölmüştü. Yal. 

nızdı. Kızını yanına almaktan mem
nun oldu. 

Ncclanın firarından, ~luallanın iha
netinden sonra zavallı kadın, adeta bey 

ninden vurulmu§la döndü. Uzun bir 
hastalıkatn sonra kendlı:ıı; geldi. }:a. 

kat aklı sarsılmıştı. Doktorlar, onun 

deli olduğunu, fakat zarar vermiyece. 

ğini söyliyerek serpest bıraktılar. 45 
yaşında, adeta bunak bir kocakarı ha. 

lini almıştı. Sokaklarda dolaşıyor, an. 

nelerinin yanında gezen kızlar görürse 
hemen yakla.§ıyor: 

- Kızlarmızı pek mi seviyorsunuz, 
lianım? • diye soruyordu. 

- Tabii değil mi? 
- Nafile ... Sevmeyin. Göreceksiniz, 

bakın. Yirmisine bastığı zaman size 
ne acılar çektirecek ... 

Tercüme eden: (Hatice Süreyya) 

ııtıınıtmıtllıumı 

Şeker 
Müsabakamız 
Şeker müsabakamız bitt~ okuyu • 

cularımız, kopunlan idarehanemize 
göndererek yerine numara almalıdır. 
lar. 

ldarehanemiz: 
Ankara caddesinde V AKIT yur , 

dundadır. 

~ifil NHtllıtll 
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~~ evvelki formaları istemelerinden U 
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ltalyaya karş ı 

Ingiltere int ikam 
siyaseti gütmiyecek 

iki devlet münasebatındaki 
gerginlia izale ediliyor 

L'J:ıdra 2 l A,A,) - Londra ile Roma a 
rasmda geçenlerde teati edHmlıı olan muha: yaya ltar§ı Jnllı:ıl veya intikam polltlkaaı ta. 
beratın arzetmekte olduğtı ihtimaller bu kip etmlyeceğlnl teyit eden beyanattan ve 
sabah Londnı. mahafillnln nazarı dikk~tinl nlh:ıyet lngillz bll§Vekillnln İtalyan hUkQ. 
celbc1en mesai! meyanındadır. met rt'lslne vermiş oldutu tahriri cevaptan 

ibaret Ur. 
G::.:etenin blrlııl M. Nevi11e Çemberlayıım 

ECle:ıln Berllnln niyet ve ta!'avvurlan hak. :Musollnlnln telgrafı Edenin ilk beyanatın. 
kmd:ı meJQmat ve tasrlhat elt'e ettikten ve dan muahhar olduğundan bundan bu bcya. 

natın hiçbir fıkrasınm Romaca İngiliz vo 
Roma.da Musollnl nezdinde ayni mahiyette 
malQmat lsUhsal eyledikten ROnra önUmUzde İtalyan nokta! nazarlarının telifine mani 
ki Ukteşrln ayında dört Lokarnocu devlet mahiyette telı\kk! edilmemiş olduğu netice.si 

lstlhrac: olunmaktadır . . 
konferan&mı iı;tımaa c.'avet etmek tasavvu. 
runda bulunduğunu haber vermiştir. 

Bu haberlerin doğru olup olmadığı sua. 
line reBl'l)t maha!ll, bu babta bir gfuıa malQ. 
mat mevcut olmadığı suretinde cevap ver. 
mektedfr. 

Sal~hlyettıır mahafil, Lokarno devletleri. 
ııln mUzakcrelerlle esas itibarile Akdentze 
mUtealllk ve Londrada t:eaU edilen telgraf. 
Jar arasmda bir gilna mUnaaebet mevcut ol. 
madığmı taarih etmektedir. 

Bu mllzakeratm son unsurları, turlh c. 
dJldlğine g!Sre, evvelA. Yusollnl ile Nevill~ 
Çemberlayn aramıdald ııtahl noktat nazar 
teaUlcrl, ıanlycn 19 temmuzda yapılan ve 
geçen cuma gUnU Avam kamara.ımıda Eden 
tarafmdan tekrar edilen ve Akdeniz mUna. 
kalA.tmm İngiltere için hayati mahtyeUnden 
'f'e muunlyetlnln behemehal temlnl zaruri 
olduğundan bahis olan ve tnguterenln ttaı. 

Şarap içmenin 
zevkini 

inhisar idaresi 
halka öğreti yor 

İnhisarlar idaresi, ~rap istihlat..:inin 
~den giine artması karşısında yeni 

baZI tedbirler almağa karar vermi~tir. 

Geçen sene evvelki seneye nazaran biL 
yük bir fazlalık gösteren şarap sarfiya 

tı lbu aene daha fazla artmağa baılamıı
tır. 

İnhisarlar idaresi eğer beyaz Sek §8-

. rabın beyaz etlerle ,siyah şarabın kızar-

mıı etlerle ve beyaz dömisek şarabm da 

meyvalarla içileceği halk tarafından an 

la§ılırsa o zaman sarfiyatın bug{inkün • 

öen çok daha fazla olacağı kanaatin.de

~iir . 
İnhisann ?rap satışı 1931 senesin • 

Öe 25.000 litreyken 936 da 700.000 lit

reye yükselmişir • 

S'ltırat@siFce ırcdl e 
pll&ınöır l\JlÇIYIŞlYI 
Sovyet pılot plii.nöristlerinden Fedo

rov'un idare ettiği bir planör, (motör. 
sUz tayyare) son günler'de, bir tayyare 

~edeğinde, 12.105 metreye kadar yUk. 
seltilmlş ıre burada stratosfer mmta
kasmda Fedorov, planörünü tayyare. 
den ayırmıştır. Planör, muvaffakıyet. 
li bir uçuıstan sonra süzülerek arızasız 
yere inmiştir. 

Fedorov, 1936 senesindenberi yillC • 
sek hava mıntakalarmda planör uçuş-
ları yapmaktadır. Şimdiye kadar ü. 
çüncU defa olarak 10.000 metre irtüaı 
geçmiştir. 

E v lenme 
Miralay Hal:din oğlu genç ve münev

~er maden mühendislerimizden S:ıla -
Jıaddin Korkman ile münevver kızları -

anız.dan Azize Haydarın evlenmeleri mü 
)ıasebetiyle Parkoteli salonlarınd:ı bir 
:ııiWarc verilmiştir . 

Bu süvarede şehrimizin bir çok ta -
nınmış aileleri hazır bulunmuşlardır. 
:Yeni evlilere saadetler temenni edMiz. 

Vefat 
Cerrahpa§& hastanesl Başhektml RUıtU 

Çapçmm hem§lrezadcsl, Deniz blnba.§ılarm. 
dan L~tfl ınuen.,"1nln e§I, Darbhane ve Dam 
ga matbaası kontro16rU Orhanm hemşiresi 
Hadiye Uluengin uzun zamandanbcri çek. 
mekte olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 
dUn gece genç y&§l?lda hakkın rahmeUne ka 
9qmuıtuJ'. 

Clnazeet bugUn saat 11 de üııkUdarda 
ı,emııtpqa 1rttnıl! arkumdakf hanesinden 
kaldmlıp moUlrle EyUpsultana nakledilml~ 
l!~le namaı:ı kı1m<'lıktan sonra aile kabrista. 
nma defnedilml,Dtlr. :Allah rahmet eyleııtn. 

Bir ayda beş 
bin lira gelir 

Son ezalar Belediye· 
ye epey karlı o ldu 
Vapur ve tramvaydan atlıyanlarla. 

diğer belediye suçları sıkı bir suretteı 
takip edilmektedir. Vali vekili Şükril 
Sökmensür geceli gündüzlü bizzat bu 
yasakların ansıl tatbik edildiğini kon. 

trol etmektedir. Zabıta merkezlerind~
ki bütün resmi ve s!vil memurlar vaz\. 
fedar kılınmıştır. 

Son bir ay zarfında belediye ceza_ 
larından hasıl olan belediye varidatı 
beş bin lirayı geçmiştir. Bunun üç bin 
lirası Eminönü, bin liradan fazlası Fa. 
tih merkezleri tarafından toplanmış • 
tır. 

Dün muhtelif belediye suçlarından 
163 kişi cezalandırılmış, 494 kedi, 31) 
köpek tutulmuş, 453 pasta imha edil -
muştur. 

17 kişi de eşekle su taşırken tutul_ 
miş, 94 su tenekesi de müsadere olun
muş, ceza alınmıştır. 

Motosiklet kazası 
Kuşdilinde otp.ran motör tamircisi 

Kenan motosikletinin arkasına Suphi 
isminde bir arkadaşını almış, Göztep,,_ 
ye giderken motör yoldan geçen ŞUIİ:. 
rü isminde birisine çarpmış, devrilmiş 
tir. Şükrü ile motörün arkasında otu. 
ran Suphi yaralanmışlar ve nümun., 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

iÇERiDE: 
4 Şehrimizde (8 aaat zarfında 12 Uto va. 

kası g6rlllmU§tUr. 
* Bclcdlyo §chrlmlzdekl hamamlardan 25 

ln1 suları lurkçcşme ve halkalı ııuyu oldu. 
ğundan kapatmıştır. Bunun tçln hamamcılar 
belediyeyi Ucaret odası vs.sıta.ı;llc proteııto 
etmişlerdir. 

• EyltUdc toplanacak olan ikinci Tarih 
kurultayı vcslleslle posta pulları baatınla. 
caktır .. Dört kıymet üz.erine terUp edilen 
pullar 3.6.7,5.12, kuruşa kadar olacaktır. 

• Samaunda bir kamyon .trenleri bozula. 
rak bir eve çarpmııı ve altı kişi 61mUştUr. 
Üç kiııl de ağır yaralıdır. 

• Darphane için geUrJien yeni pul maki. 
nesi l§lemeğo bqlamıştır. Bu maldne bir 
günde 1.200.000 pul basmaktadır. 

• lkUsat veklll CelO.I Bayar kotra tıe 
Midilliye uğ'ramı§ ve oradan da Ayvalığa 
gcçmlııUr. 

~ Hariciye vekillmizln yakında Şama gt. 
dcceğt ve Hataya da uğnyacağr haberleri 
teyit edilmemektedir. 

• :Misafir Japon mektep gemileri yarın 
Umanımıza geleceklerdir • 

• Sanat mektepleri mcccanllik imtihanları 
27 ağustosta yapılacaktır. 

• Sırt ve smkla hamallık yarmdan iti. 
baren Beyoğlu ve Bcştkta§ kazaları dahilin. 
do de yasaktır .• 

"° Ey!UlUn dl:lrdUnde İzmir ve tatanbula 
bUyUk bir Yunanlı seyyah kaflleııl gelecek. 
Ur •• 

• Bu l'Il §ehrlınlzdekl resmı flkmekteplcr ~ 
den 6,6•2, llselerden 200 ve ortamektepler. 
den 864 talebe mezun olmuştur. 

"° BeledJye yaptığı tetkikler sonunda oto. 
bUs bilet Ucretlcrinln inmeııtnl muvafık gör. 
memıııur. 

ti- Bu sene İstanbul vilAyeUnde yapılacak 
olan yollar lı;ln 160.000 lira ayrılmıştır. 

• İstanbul cihetindeki c:l:lplerin de denize 
dökUlmesl için tahsisat bulunmuştur. 

• FcsU\':ıl mUnaııebetlle bugUn Beyoğlun. 
dlt fotoğrat sergisi açılacaktır. 

Ağustos ayında menekşe 
Fra!lsızları çok şaşırtmıştı aı'~ 

Bu merdıvcn, en guzel mermerden _ daiJ11! Y dır 
ak tk. k Tefrika numarası : u gore pap.nrn bu ahırda ıcı 

26 basam tı. ı enarında üç el ayası k·kateıı 0 

kadar, gayet alçak bir korkuluk vardı.. • .......... ............. .......... - ........ •••··- ·; atı buldunurı!J•ış; ve ha ı .ı' 

B . · · - - at var ı. ..a, 
ın bır basamagın sagında ve öbürü Provans seferi dönütünde . 1 rif. ,.e r dJ. 

ciğer basamağın solunda olmak ıliz1:re, Barbarosun filosiyle lstan· Bu ~m: ~stünde esır: yer ~~r 
bu yirmi altı basamag-ın kenarlarına k bula gelen F--·- papazı rıın seyıaler:r.ın oturduğ 011ra • pe .............. Bah . .. :d .. k•eıt & ·U 
nefis bir duru~ ile yirmi altı ~ipahi dizil Jerome Maurandın hatıralan çeyı ve atlan gor u .;e t~r· 

1 • · · d k. ·ı deler ?>-" mişti. Sırtla:-:nda işlemeli çepkenler ve seyahatnamesi. e çı, maıyetlT e ı ası za paıa 
· ' · diler. ..ıS~ 

sırma ıle dal, bayrak ve çiçekler iılen.. man Bay Jan atlara btn r JcBr" rı 
mi§ kadifeler vardı. Kırmızı çuhadan ................ . . ........... ... dört sipahisi kendilerine su ı;ıııdaıta 
dilimli kavuklarının üstüne aank sar - iNi ak o eden : kadar refak~t etti. oradaıt si 
ıruşlardr. Reşat Ekrem KOÇlJ bindik ve Galataya geçtik· ·ı ıcolo~ 

Elçi baaamaklan sıkbkça, bulunduk- t Galata eekiden bir Cen:'\i biİ}Ş' 
ları yerdenh!ç kıpırdaımyarak baıtanm dalgalıydı, t<ıbiatin harikalan arasın • imi§. Provanstaki Nis sitesı .gı ~ ;ııı3~ 

da nadir ve ç"k güzel bir şeydi. Salonun r v-
hafifçe eğmek suretiyle onu sel!mlıyor. k tür, etrafr sıır ile çevritın!şt1 · :it~ ~t •• 

arıı tarafıuda, şekiller ile tezyin cuil. 'f.. ~s 
lardı • · öbür tarafında, sur dışında, ·~:ı 

mıı dört pencere vardı, çepçevre, muh - pecıı;- .. ır 
Efendim, salonda pac:a ile konuc:tuğu zarlı~ının ~ ı nd w u bir ıe J ır 

ıı ıı telif renklerde çiniler yerle"-tiıilmicti ki t> ;.1ll u ug ,rtiıt 
müddetçe, lıu sipahiler bir kelime ko- ıı ıı •• d ·ten fı- sr:· 

bu çinlere muhtelif hayvan ve ağa~ re- tun e Galata kulesi denı ı;ııaıı• 
nuşmadıklar ıtibi yerlerinde de kımıl .. • k 1 • ·nde • ıe simleri yapılmıştı u e vradır. Bu sitenin ıçı . i)ltl" 
damamışlar~ı Paşa, ef~ndimi gorur . · elet111 ·rP 

•• 1 - Mesela~ alt tarafı-..:ı ·k· t d tar var, m3!".astırlarla kılı5 1• r..11 11. 
gormez, otur, ugu)'erden kalkarak dört , ıJA.ıa ı ı avus var ı; Ceneviz ac;il7.adelerinin e""·eı a..;vıı, (jfV 
yahut beş .:t_,m ilerlemek suretiyle kar- üstünde ,ağacın dallarına gagasiyle asıl. hıl e•· ,,,,, 

mıq bir ğ"' k d - dilerin, Doria~:>rın, Rossec ·ıı·1eı~--
§ıladı ve on.J yanına, kc:difeli ve İjle- ıı papa .. n sar ıyor u, ve agaç c;entı r!llı 
meli yastıkhra oturtauk büyük bir kadar, tavuslar ve papağanı da canlıya li'lerin, Paltavicini'lerin, ~ riııi1e 

benziyordu. Vidaldi'leriıı, Sauli'lerin, a .:ı~ :" 
nezaketle ki'Lul etti. Onlar konuşurken • . ardı· 17 <iJ 
ben salonun mimarisini ve sanatını Bay elçi gitmek için paşa.dan izin rica bır çoklarını!\ merkadlerı" . ce"t 
hayran hayr~n seyretmeğe başladım. ederek merJivenden inerken, biraz ev - hirde bulunar. sarayların hepsı 

Evvela bcyu elli adım, eni yirmi beş vel bahsettfğlm sipahileri ayni yerde ve mimarisine göre yapılrnış~ı.. ~astı: 
adım kadark Çepçevre, üzerine halılar a~ vaziyette bulduk. Alt kat avluya Türkler, Saint - Domınık. _.ıııt 

iJÇ tıı' .. ~ 
serilmiş sedirler vardı. Bir cephesi, bir geldiğimizde, atlara binmeden, efen • nru cami yapmışlardı. Di~er l*rt 
kemer şekı;.1de yuvarlak yapılmıştı. dim, bu alt kat avlunun yanındaki bah . tırda Saint Fıançois, Saınt da S~ 
Gayet güzd, ahşap sütunlara istinat e. çeyi görmek istedi; ki bu bahçe orman- la Visitation manastırlanrı ıır 0::!• 
diyordu. Bu sJtunlar ve başlıktan çok lan kıskandıracak surette aüslenmitti. Benoit tarikı.tına mensup papaı 
parlak ve ço~ ince bir kırmızı boya ile Muhtelif meyva ağaçlan ve çiçekler maktay.dr. 1csıf boyanmıştı. Gayet güzel yapılmış ka • vardı. Hin.el menekşesi denilenbir me - 0re IJ 
bartmalarla ~üslü olan tavan da ayni nekşe gördüm. Bunlar, R-:-ma kilisesine ~ ~t ~· 
kırmızı renkle boyanmı-tr. Tavanın tam R k ~yin ediyorlardı. Bu ayinler e ııııı~~, ıı en leri bizim menekşelerimiz gibi r bU ~ 
ortasın.dan, kırmızı ipekten ve •ırma _ d F t olan Galata st'nyörleri haz

1 
• se~,,ı 

<> mor u. a.·at iri, yapraklan daha bil • cten.1 v• 
dan bir kordon ile altın yaldızlı bir VU- :vülc ••.Pı .... ~. çols ........ ~..ı ... :tn_"' .... d~ ki, iç!erl.ndCI} en ij.efi l!ıwıiıi'ı aı' 
varlak sarkıtılnuştr. dinden geçiren harikulade.bir kokusu Gıovannı C?mpıano ıdı. ıJıl11 • 

Salonun zemini fevkalade güzel ::lört vardı. Bund.ınbaşka asıl şa§tığımız, on- efendimin çek büyük dostU···leıcetl'~ 
köşe kırmızı tuğla ile döıenmişti. Sa - lan ağustM ayında görmemiz idi. Bi • başka, bütün hıristiyan nıt~carl'' ~ 
lonun her köşesin.de, şarkkari mermer zim memlekette menekşeleri ancak Uk- den bir çok ::sitzadeler ye 

d .• t,,r 
bir kapı var~ı. Bu kapılar, ayni büyUk- baharda görel:itiriz. r. . . frıf'~~ır 
lükte biri beyaz, öbürü siyah dört köce. Alt kat avJunun bir köşesinde, atlar Venedikli!t'r, Cenevızhler, r Y"'" 

ıı _;ı·zJe ı 
1i mermerlerle Öl'Jlmüştü ki, beyaz par- ı için çok güzel bir ahır vardı. Hayvanla - Almanlar, !ııpanyollar lnı; .. ı 

1 b d ""' 1 b • ·1 ıtl" ça ar embcyaz ı. .n.ara ar, cyaz ile ra bakan esMerin bana söylediklerine c.ı er.... ı;iı'İ• 

Galatanm dört kapısı vardı· ıııt1 ııl:' 

.,. 
• TUrk.Yunan.Bulgar demiryolları idare.. 

lcri arasındaki anl8.§m& mucibince ihraç maı 
ları için yapılan tevkalAde tenzilAUı tarife 
tatbik edilmeğe başlanmıııtır. 

• BUyUkdcrcde metresi Sallhayı vuran 
Ferhat dUn tevkif oıunmu§tur. Salilıa d& 
dUn Beyoğlu ha.st.Anestnde ölmU,tUr •• 

• Bir gazetede tefrik& edildikten aonra 
kitap halinde basılan Sabahaddin Alinin 
"Kuyucaklı Yusut,, adındaki kitabı aakerllk 
ten ve aile teşkilinden soğutacak mahiyet. 
de görWerek MUddelumumlllkçe tı:ıahkeme. 
ye mUracaat edilmiştir. Muhakemenin lkincl 
celııcııl dUn ya.pılını§ ve gazetedeki te!rika 
fle kitap ifadealnln blrlbirtne uyup uymadı. 
ğı anl8.§ılmak Uzero tetrikalann celbine 
karar vcrilm!ıUr . 

:Y. TUrkku§Unun, tnönU yUksek yelken u. 
ÇU§ kampında 6 temmuzdan 31 temmuza ka.. 
dar 3490 uc;vuş yRpılmıştır .. Gene bu mUd. 
det zarfında iki dcla tekrarlanan beynelml. 
lel havada kalma rekonınu kırma teşcbbUııU, 
birisinde 10 ııa..at 2 dakika. ikincisinde 13 aa. 
at 40 dakika afiren uçuştan sonra havanm 
mUsaa.deslzllğt yUzUnden akamete uğranuı. 
tır. 

• GUmrUk muhafaza kumandanı general 
Seyfi bugUn t:zmlrden şehrimize gelecektir. 

• Hamldlye mektep gemisi dün tzmtre 

SALI 
AôUSTOS - 1937 

Hicri 1356 - Ccmazlyelevvel: 2:S 

GUneıJln doğu,ıı GUneeln batqı 

4,158 19,24 
Vakit Sabah Öğle lkindl .ı\lqam Yataı tnuıal 

S,115 12,20 16,U 19,24 21,lS 2,~7 

vaaıl olmu§tur. Oradan Bodrum, Fethiye ve 
lılerııine gtdecekUr. 

• DUnden iUbaren menba aularmm teneke 
ve fıçılarla ııatılma.ııı ya.ııak edllmi§Ur. 

• Müstakil ressam ve heykeltra.ıııar birli. 
ğtnln &"eçen hafta tehir edllen kongreal bu. 
&'Un ııaat 15 de EmJnönU halkevinde yapıla. 
caktır. 

• B&§vekAiet Avrupada statJıUk mektep. 
lcrlnde tah8il etmek üzere iki ,encl Avru. 
paya göndermeğe karar vermi§tl. Alt mek 
tep mezunları arL'lllldan aeçllecek bu iki 
genç l!:ln ıt eylCllde bir fmUhan yapılacak. 
tır. 

• • • . ~ • litJl& .. ,r ' 
aaneye gıtmek ıçın; dıgerı ıc~ı· 

barut, ,jJ 
tımına gelmek, ve erzak, git 

çHe ve diğer levazım anbarları~ ıc•PıSI: 
. . .. .. .. .. "K baracıta pi 
ıçın, uçuncusıme um •ıt· 

denilir ki di5k ümhane buraifaO otııF ~: 
düncüsünün adı ''Kule kapısı" arlı~\ 
radan bahç!lt're, bağlara ve~~ g6{Jr: 
ra gidilir. Burada bir çok toP 

8
d. 0~ 

"'ı.ıtı p ~· 
mektedir. 24 palme uzunlug 

11
,re1'e ıİ' 

bir tane şahi top ve Rodos ın\ ıci, t) 
ne götürülmü~ yedi top gördll ,ıP 

d starı , 
r.in ağzının kenarında Ro 0 it: ~'f, ı 
bir güllein izi vardı, ağzına •• ~rdİ· ~ 

. • · ebılı ... ~ mek şartıylC' bır adam gır boy~~ 

uzun tunç top gördük, zı pal~~i.flde ~ 
da idi ve bir Korint sütunu ~e "tc ıcl (ıı 1 

..rdıl • ı 
pılmıştr. Diğer bir top _go e1' ti· tı' 
palme boyunca idi, ·llzerınde p bııl• 1_~ 
k . d k. tstaıt Ay 

• 13 ve 23 temmuz 1937 tarihlerinde Tu. abartma 'ehıller var ı ı jstarı"' 
nuııta birer veba vakıurı görUldUğU haber a.. rahim Paşa tarafından Maclr ı.ı. 
lmdığından Tunus limanı muvarldatma ka~ı · .1 • ·,ıv 

getırı mışti . 'ıc'iS t. 
tedbir alınmıştır. ,, "' 

• Öğret.men Hamdi Dancr Şehremini halk 40 yahut 50 kadar Alman 5iJtitl ~ 
evfnde koro heyf'Unde ~ denılerlne tekrar de çalıştığı ou top dökii111~ne0alf , 
başlamI§lır. MUSA!t ve istekll gençlerlmlzfn nünde kazıklarla yapılmış bıt' dııı'' j~ 
kayıtlan yapılmak Uzere hergiln ıııaat 16 ran vardı ki, benim elçiın ef eıt .... aı.ıı 
dan !Ubaren Şehrcmlnl halkevl idare memur .. bLl'" 
ıuğuna mUracaatla.n IA.zmıdtr. • tanbula gitmek için kayıga 1111 

O 1ŞAR1 O A : nerdi. • ıc~ır,~,. • 
• Yunanlstanda ııon §lddetli yağmurlar. V eba sebeoiyle, bay elçı. 0tıal1 ae 

da dUşen yıldırımlardan birisi kadın olmak Galata limanında kaymakat'1
1 ~ıif1 

, 

Uzere aeklz ld§i ınmu,tur. hip Giranta bırakarak bütii11•1~: )°''~ı 
• Hydra vapuru Pire önUnde Ana.ııtaalos . _ el<ı lr 1 ,o 

vapurlle çarpt§mı~tır. İçinde 6~ yolcu bulu. Galata ıle baglar arasına ç ge t 
nan Anastaatos vapuru batmıı ve yolcular. leşti, ve paJişahın !stanbula ~ 
dan 30 u kaybolmuıtur .. Denizde 10 tane ka. zamana kadar orada kaldı. 

11 
ıı ~ 

dar ceııet bulunmuştur. 1 - stosıl '' 
• !ngtltz kralmm karde§l Kent dUka.ııı Padişah stanbula, ag~ dOğt" $1f) 

cü günü öğleden sonra uçe ıc•..ııı. • 
ile reflkaııı dUn Varıovaya giderek mareşal ,.ı pi 
PilsUdskinln mezarına çelenk koymuıılar- di. Süleyma,1, Kadıköyünd.~~urıd' ır.l 
dır. tek başına bi:-ımişti. KadıkO} bir ~J ııtf 

• Bazı Alınan gazeteleri Polonyadaki Al- diıahın bir bahçesi ve güzel til1 oıı 
manıarm tazyik gördUklerl iddluını ileri vardır. Binmiş olduğu ber(cln tl's .., , 
a1lrmetedirler. 1 ı rı>· 

• Romanya. kralı Karol Yugoslavyaya gl. oturaktt .• Her tarafı kırmız ·rıer, 1ı ~r 
derek kral naibl prcnıı Pola mlııa!lr olmu,. ·· tü .. 1 ·· t•· T.... k eken esı 1' or muş u. -~ ure ç 1,r 
~ 1 ~~ beyaz ve incecik keten m .Al • Franawarın N'ormandl transatıanU~I P" 
Nevyorka 3 gUn 23 saat :ı dakikada ~lderek mızı atlas giyınlşlerdi. eııanı-• 
yen! bir rekor tesis etml§Ur. · ( D 
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Futbolcular dost memlekette 

674 nasıl karşılandılar ? 
li federe kulüp, 31019 müseccel fut bolcu ve 535 
scınslı hakemi bulunan Yugoslav federasyonu 

)}0 tcnınıu katibile bir mülakat 
·~ı d z (Spor l 
tOd da t en arkad cu arla beraber se-
tiııı. Yız. lıur aşımızdan) - Çanb· 
l .. ı il~ h a ı do"t Y 
C;i k Udut . " ugoslav devle· 

fcder lrı lanıag ıstasyonu. Burada kafi· 
~ aıyC>nıı aza gelen Yugoslav futbol 

\>arı asında B 'a b trcnitniz b n ay Klemençiç 
Gij eyanı ho. : inerek sporcuları-
~ ltltUk .... " tnedide buluridu. 

c \>c h ... crnurı 
tiıı h iç hır .. annın nazik mua-

·~tif rnuşküJ~ 
~a d eletini at göstermeksi· 
~il hi~t topr .. i~~ına~an, sporcuları-

.,, Settird' bulunduklarını he-
~rcninı. ı. 

llılıtda b' ız surattc 
'c]j ızj t.,,_. Yol alırken yam ba-
1,... fcni ClAl:tp ed 
""1 il f YC>lla d en asfalt veya Şo· 
~tr(ec btiyuk ~· ost milletin nafıL..sı-

lt sc ispat ed' ır gayretle çalı§trğını 
~ 'l'ldisiyı ıyor. 
ı lıı:ııu b ' ınuıak 
t tab liyuk b· at talebinde bulu-
lıqh, _ııı H.J ır nezak 
~ "'1Cn B et Ve güler yliz , ;c teker :~ kJcnıcnçiç Milovan 

~o· ofYadak· er cevap veriyor: 
~.1~ ' izle • ı O - 4 l"k 
~tıda rı hayrete .. ~. rnağlubiye-

' h. duşUnce . du§urdü. Bunun 
lbı.... · 0 tiırı . . nız nedir? 
l ·ttıı o ıçın ehem . 
l ~be l'llaçta gen nııyeti pek de ol-
C:It l'a etlllck istcdrkve ~eni oyuncular 
'tı Pacağırnız · Agustosta Türk
ftdaı.. saltauaınaktmaça esastı oyuncula 
~ "'1rlık an kurta 

~e b ta buıund k rmak için bu 
ldı~· u · Ve · 

....._ ~· ı:ıniz g·b· netıcede si-
' 

1ze çıka 1 1 ınağlup olduk. 
racagını 

....._ \. z takım nasd-
lCfr11t r 
l? ttık belli de ild. 

Clgri!t · \re b g ır. 18 oyuncu 
ı.... • tan unlar bi h 
"'Cl!tıpa k epey Uzak r aftadanberi 
~ac oyduk lı h. olan Novi Sat'da 

ağ, · cıcr ald • . . 
Ne . ltlızı Ütnit . e ıyı hır takım 

~ı· tıcc hakk edıyoruz. 
lttıc • ınaa ne d.. . 

b.. ....._ ~ uşunüyoraunuz 
:'Yllı eticc . 
(ı....~ti dost nın bizim için en b.. '"k 
~cı Ve as·ı . uyu 

ll.iııııe'- Çc temas) d 
1 ınısafirlerinıizle 

~ ıcten . ır. y 
~. lll b· . 81Yaldc ik· d cnmek veya ye-
"~tızuırıbirlenne ~ ost milletin evtat-

...... 1 .. ?aYidar 'kıı nıtrnak ve dostlu-
U.tk ta'- tnaktır 

. ....... ı "ırnz h k'-- . 
dıt 92s de a "'ndaki fikr· iz? 
tı ~z za Zagreb'd 
lılıu g·· ınandanb . e 2 - ı kcizan-

Sot bcfollncdirn. ~rı taknıunızın oyu-

.... 1. 
Türk ta.kımı Belgrad 

şilik kadrodandır. Bunların içinde ancak 
(3) kişi son Bulgaristan maçında oyna
nuılar diğer (7) kitisi Macarlarla bcra· 
bere kaldığımız maçta oynamıtlardır ki 
kaldromuzun esasmı te1kil edecekler
dir.,. dedi. 

Saat 9,40 ta Belı;rada vasıl olduk. ts
tanbuldaki tefyi de olduğu gibi gayet az 
meraklı ve tc1kilat mensubeyni tarafın. 
dan karşılandık, 

Mutad merasimden sonra çocuklar 
palas Hotele yerleştiler. Pazar günU bi· 
faaıla ile ve belki de gece oynamak ihti
mali varmıı. Bakalım alakadarlar nasıl 
ince maçtan onra ikinci maçı it gün 

karar verecekler? 

4 

Belgrat 31 tem
muz (Sporcularla 
beraber seyahat 
eden arkadatımız· 
dan)- Bugün Yu 
goslavya futbol fe-
de ras yo nun da 
dünden almış ol
kluğum randevu ü-
zerine saat 3 te B. 
Klemençiç Milo 
ven He birleştik. 

Federasyon mer
kezi çocukların o 
turdukları Hotel !'lıfıii:~§ \'e takdz.anıan takımınızı 

,,,__ -·~ haıd ır c._, . . 
t~ ~dıta e bi.zd ~"ıı§tırn. Galıp Palasın hemen kar 
s~ Sorya~ ve acısınıc~~Stün bir oyun şrsmda güzel bir 

l"ugoslauya /ut'bol 
Federa.<ıyomı Um1'

mi katibi Klemen. 
çiç Mil-Ovan lıc it 2 - o 1 sene sonra bi- apartmanrn bir da 

~ arlı )'cnın k 
() l'lctııa Çıkaracağı e le çıkardılar. iresini işgal c-

) il~ r (g) 2\l z mız takıma seçilen diyor. Daireyi gezdim, işte ka -
elgrattan ot agreb, (1) i Split tibi umumi odası karşısında katip mu-

tnak Üzere (18) ki~ avini odasr. Aralannda büyük bir salon. 

lll Belgratta ikinci 
~~~~si da 3 -1 kaybettik 

lı eden Potcllları. ı. ... __ ' 
) tıgı<lıt . llrkada111l\ız uooı-aoer se • Reibii açığa geçti, soliçe de Ankaralı 
tbit iU ikinci mu dan telefoaia): Niyazi ikame edildi. Bozuk oyunumuz 

ll.tt.icc 11 n C\fvclki ~~hakayı da yaptık devam ederken devre sonlarına doiru 
ll' lı~ d ~ :Vatıi :Yine 3 

1 takını maziJeki aleyhimizde bir korner atıştan da top 
ll'tılt ~ a da taı- - 1 Yenildik. yaıurın kafasından a•arak yine solirle-

b_ • ' a§ lQm • li.. :r- " " 
~. h· ar - h ' usamed.din - rinin ayağına dü•tü, oda, yerden ve kö 
~"- 4\lza "lchm t R " 
ı .. ~tct - Selim e cşat, Ha· şeleme bir ıütle •liçüncU Yugoslav go • 
""'İtı §eklinde . . • Sait, Rasih R ·b·· o., tdı · h"k • " ıı, lünü yaptı ve birinci kısmı 3-0 aleyhi-

llir ' a cm İtalyan Bar- mize bitti. 
bL &ece c 
tl'ıaYı ça \>\telinde İkinci devreye takımımız büyü'< bir 
~ dc\'rc ~Ut der.Yas~ :~~lıyan yağmur gayretle başladı, bu kısımda adeta hi-
ı.., Yeti amam a ıne sokmuştu kim oynuyoruz, fakat fevkalade b1r o-
"ıtı ... altında ecen Yugoslavlann haki. 
tc -•ı Çotuk rcyan . • yun oynıyan Yugoslav merkez mu!vi -

relltedıt 1<\r hiç b· ettı. Bu kısı:nda niyle her iki müdafii atlatamıyoı·uz .. 
Soı er, ır muvaffakıyet gös Devre ortalarına dogvru iki taraf ta 

de U a~'kları 
la gttınc nın tam ik' . durgunlaştı, oyun sahanın ortasmd:ı oy-
~ ltıcrk Çektıkten 1 mUdafiimizi nanıyordu. 
""'~)'->,ez mUhacim;on.ra dernarke ka- Müsabakanın neticesine on dakika ka. 
~ 'i~ Yctlinti e:ıne geçitrid!ği la bizimkiler yine faaliyete geçtiler. 
,,~ ~ .;_~~ta1cıı ..... dakıkasında kal~mi- 41 inci dakikada Sait Yugoslav kalesi 
,ır ,.. .... § olau ~ 

eıı h • cı. · .ou sayıyı ôireg~ine çarparak glren yeg~ne golil -~ •ttıl'lcf 901 içle · . 
~O lıı tolu t k' rının zaviyeden rrı'izü attı. 

dıııc. ~ dakikada ıp etti. Türk takımı bu suretle Belgratta yap ""l'l°Oa a Fikretin .. 
rı Otundan ktı ayagı bur. .mış olduğu her iki mUsabakada da 3-1 

çı • ma21up olmuı oldu. H. G. 

Burasr federasyonun içtima ~ası. Şeref 
mcvkiinde kralın resmi ve altında geçen 
sene bizim tstanbulda kendilerine ver
diğimiz batıra bayrağımız. Ve sırasiy
le muhtelif milletlerden alınan hatıra
lar .. Kupalar ve saireler her sene yapı
lan statistiklere nazaran edindiğim nu.' 
lQmatı bildiriyorum. Fakat henüz elde
ki statistiklcr 936 senesine aittir. 937 
daha tabıda imiş. 

Bütün Yugoslavyada 14 federasyon 
ve 22 mıntaka vardır. Belgratta 3 kü
meye mensup 84 federe klüp. Zagrepte 
6 kümeye 109 federe klüp ve biltiln 
memlekette 67-l federe klüp vardır. 

Belgrattaki merkez teşkilitından 

bir sene zarfında 37.055 muhabere ev-
rakı geçmiı ve bunların cevapları veril
miştir. Geçen sene içinde 101 ecnebi 
takımla temas olmuş. 31.019 müseccel 
futbolcu ve gene bu cetvellere nazaran 
futbolcu ve 535 futbol hakemi vardır. 
Bu ra~1mlan her sene ncıredilen res
mi cedveller gösteriyor. Ve gene bu 
cetvellere nazaran her sene bu ra· 
kamlar fazlalaşıyor. 535 ehliyetnameli 
futbol hakemi gözümiln onune 
getirdim. Ve bir de bizim vaziyetimizi 
kendi kendime mukayese ettim. Adamca 
ğızın siz de ne kadar ehliyetli futbol 
hakemi var sualine bu sene milli küme 
maçlarında doğrudan !doğruya hakem
lik eden arkadaşları kendi kendime eh
liyetnamclerini ellerine verilmiş farzc
derek ve diğer fercyasyonlara mensup 
hakemleri ilave ederek şöyle böylel50-
200 kaldar vardır dedim. Maçtan nasıl 
idare edebiliyorsunuz ldiye sordu. Gün 
olur ki 4 - 5 maç idare eden arkadaş
lar vardır dedim. 

Muhatabım şaka söylüyorum zan.: 
netti. Adeta kulaklarına inanmaldr. 
baştan soracak oldu soramadı. Nihayet 
mevzuu değiştirdik. (150 - 200) kişi 

bizde de bu gidişle herhalde olur zan
nındayrm. Ya acaba: Efendim bizJde 
ehliyetnameli hakemlerin adedi (14) U 
geçmez ona bu sene eski, fakat cidden 
iyi ve me§ohur oyuncuları da ilave ede
rek (20) veya 25()e çıkardılar demiş ol 
saydım her halde benim çılğın olduğu
ma başka yerde yemin edecekti. Spor 

işlerinden çok ıiyi anlıyan bu zat fut· 
bolculuğun ve hakemliğin ayn ayn iş
ler olduğunu uzun boylu anlatarak Yu
goslavya uhalannda geçen vakalarla 
bana ispat etmek istedi. Ben de zaten 
kendisiyle hemfikir olduğumdan müna
kaşa kapısı açılmaltlı. 

Kendisiyle konuşmamız iki buçuk 
saat kadar devam eden bu zatla saat bet 
te otele geldik. Çocuklar otobüsle stald
yomu görmeğe gidiyorlar. Takım ya
pılmıştır. Takımın yapılı§ tarzı bazıla
rını düşündürüyorsa da hepsinin mane
viyatları sağlamdır ve kazanacağız Fa
kat oyuncularımız, oyuncu !değiştirme
mek daha iyi olacaktı, diyorlar. Baka
lım Allah ne gösterecek? Güzel İstanbu 
lumuza candan selamlar. 

Halit~ 

Admira son maçını 
bugün oynuyor 

Beşiktaştan Faruk, Hakkı, Eşref; 
Paradan Bambino ve Valstardis· 

Galatasaray takımını takvıye 
edecekler 

P&Z&l' stlnU G&l&tuaray takımını #t-1 
mağlO.p eden .AvtUturya ıamplyonu ve orta 
Avrupanm en teknik takımı Admira; ikinci 
ve aonuncu müa&bakaam.ı bugün ııaat 5,4:5 
de Takıılm at&dmda Bqiktq ve Peranm 
aıınaıı oyuncularla kuvetıendlrllecek Gala. 
taııaray tlmlyle yapacaktır. 
A§&ğıy& dercettlğimlz Galat&ııaray klübU 

tebll#inden anl&§ıldığm& göre Be§lktaıtan 
Şerf!!, Faruk ve Hakla ile Beyoğluapordan 
vıutard!a ve B&mblno bugün ııarı kırmızı 
taıamd& yer al&cakla.rdir. 

Galat&ııaray mUdataumda vıutardlıı ve 
Faruk gibl iki mUhlm oyuncunun Reşat ve 
L~tfl hattmı aratmıyaca.ğı muhakkaktır, 

bu \•a.ziyette muavinler de Salim, Etyen ve 
E§fakt&.n teıekkW etmesi lA.znngeHr. 
Akmcı battı ea.ğdan itibaren: SUleyman, 

Hakkı, Bamblno, H&§Jm ve BUlend ıekllnde 
kurulursa; bu bat hemen hemen Türklyenln 
en kuvvetU futbolcUlarmdan mürekkep de. 
ml'kt1r kJ çok teknik ve kuvvetli Adınlra 

mUdataaııını bugünkü oyunda blr hayli hır. 
palayablleccktfr. 

Galata.saray yıldönUmU tertip heyetinden: 

l - Yıld!inümü mUna.sebeWe Avusturya 
ıamplyonu Admlra takımına karıı ilk maçı 
kendi nizami kadrosu ile yapan Galatasaray 
blrl.Dcl futbol takımı bygün revan, maçını 
T&kııfm stadında oynıyacaktır. 

2 _ KuvveW Avusturya §amplyonunun 
yükaek oyun kudretini nazarı dikkate alan 
tertip heyeU bugünkü maç için takımı Be. 
ılktq ve Beyoğlu.spor oyuncuları ile takviye 
edecekUr. 

8 - l!açm hakemliğini tst&.nbulspordan 
Adnan Akın, yan hakemliklerini Tank ve 
Samim Talu yapacaklardır ...• _ 

' - l!aç aut ı 7,4:5 te başlsyacktır. 
15 - Beılkt§tan: Faruk, Hakkı, Şeret. 
Beyoğluspordan: Vlastardb, Bamblno. 

nun aa.at 17 de Galatuaray klUbUndP- bu. 
lunmalan rica olunur. • 

Dün akşanıki 
müsabakalarda 

Gen~ 
güreşçilerimiz 

Yunanlılara 2 - 4 yenildiler 
Galatasaray bayramı münasebetiyle 

ıehrimize getirilen Yunan gü~iteri 
ikinci ve son kaıjıla§malannı dün gece 
genç pehlivanlannuzla yaptılar ve 4 - 2 
kazandılar. 

66 KiLO 
KUçUk Ahmetle Biria arasında yapıl 

dı. Evvela mütevazin başlıyan bu gü
reş yavaş yavaş Yunanlının üstünlüğü 

altına girdi Ve sekizinci dakikada Ah
met bayılarak yere yuvarlandı. Ve has
tahaneye kaldırılmak mecburiyeti hasıl 
oldu. Bu vaziyette Biris galip addedil
di. 

61 KtLO 
Şemsi ile Sallis arc:sında yapılan 61 

kilo müsabakası oldukça heyecanlı geç
ti. 

Tecrübeli bir pehlivan olan Salis dün 
çok muvafakıyetli bir güreş yapan Şem
si ile bir hayli uğraştı. Her ikisi de bir 
çok tehlikeler atlattılar. Beşinci Klakika
da Şemsi künde yaparken alta düştü ve 
bir türlü kurtulamadı. Yunanlıyı burgu 
yapmak isterken Salisin klesiyle sırtı 
yere .geldi. 

Bu suretle bu kilodaki güreşi Salis 
6 dakika 18 saniyclde tuşla kazanmış 

oldu. 
66 KiLO 

Mitropulos ile Rasimin karşılaştığı 

güreşin başlangıcında Türk güreşçi ra
kibini salto yapmak istemesinden isti
fade ederek ani bir hücumla Yunanlıyı 
yere serdi. Ve güzel bir tuş yaptıysa da 
orta hakemi görmedi. 

Bundan sonra Rasim puvan topla-

- Siz de yedek misiniz? 
- Evet 
- Hangi klübün? 
- Klübün değil hakemin! 

makla vakit geçirdi, Yunanlının bir ilet 
salto tecrübesi de neticesiz kaldı. 

20 dakika sonunda Rasim ekseriyet
le 'Ve puvan hesabiyle galip geldi. 

72 KiLO 

Bu müsabaka Faik ile Marku bey· 
ninde idi. Oldukça heyecanlı oldu. Ye
ni güreşçi Faik sırf oyun bilmemesi yü· 
zünden kazanabileceği bu kar§llaıma
dan mağlUp çıktı. 

Faik atılgan, fakat semeresiz bir gÜ· 
re yaptı. Yunanlı is.c bir iki puvan al
mağa uğraştı ve muvaffak da obciu. Ne
ticeyi ekseriyetle sayı hesabiyle Marku 
kazandı. 

79 KiLO 

Sert başlıyan Rızrk -- Kompofliı 
maçı Rızıkın mütemadi hamleleri ara· 
sında nihayete erdi. 

Yunanlı bir hayli tehlikeler atlattr, 
Bütün oyun'da tatbik edebildiği iki sal
ta yüzünden kazandığı puvanlan kafi 
gören Kompoflis kaçak bir güreş yaptı. 
20 dakika sonunda Rızık puvan hesabile 
mağlup olmuş oldu. 

ACIR SIKLET 
Ağır siklette Samsunlu Ahmetle 

Çardis karşılaştılar. 
Ahmet bir an evvel kalip gelmek az 

miyle güreşe başladıysa da müsabaka
nın başında altına aldığı rakibini greko 
romeni pek iyi bilmediği için 19 dakika 
yalnız ezmekle vakit geçirdi. 

19 uncu dakikada Ahmet rakibini 
nasılsa ters çevirebilerek tuşla galip 
geldi. 
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Londrada garip bil c: • ,. 
c ...... , 1 

Aslanın kuyruğuna 
basan . papas 

Kendisini kurtaran on altı yaşındaki 
genç kızla evleniyor 

.dundan üç gün evvel, Lôndradaki . 
Luna Parkların birisinde çok gar:b 
bir kaza olmuş ve büyük kafeslerde 
t~hir edilen aslanlardan biri bir papa 
sı ağırca yaralamıştır. Hadise şöyle 
cereyan etmiştir: 

Sabık papas ve şimdiki aslan terbi
yecisi olan Davidson adında orta. yaşlı 
bir adam, her zaman olduğu gibi o ak
şam da, gösterişlere başlamak üzere, 
iki aslanın bulunduğu lbüyük kafese 
girmiş ve bermutat seyircilere izahat 
vermekle , i§e başlamıştır. Bu izahat 
esnasında Davidson bir hayli coşmuş, 
ve kendisini dikkatle dinliyenlere, ni. 
çin papaslığı bıraktığını ve insanları 
doğru yola getirirken bundan sarf ına. 
zar ederek niçin bu defa da hayvanları 
terbiyeye karar verdiğini anlatmıya 

koyulmuştur. Sabık papas bir aralık 
fazla coşmuş ve farkında olmadan, ar. 
kasında bulunan aslanlardan birlnin 
kuyruğuna basmıştır. 

Bunun üzerine fena halde canı ya. 
nan aslan, pençesini uzatarak zavallı 
adamcağızı altına almış ve tırnaklari
le sırtını kazımıya başlamıştır. 

Etraftan çığlıklar kopmıya ve: "İm
dad! Aslanlar papası parçalıyor!" şek. 
linde feryatlar yükselmeye başlamış • 
sa da, hiç kimse "kafese girmek,, ce. 
saretini gösteremetniştir. 

İşte tam bu esnada,· 16 yaşlarında 
bir kızcağız herkesin hayret nazarları 
önünde, büyük bir soğukkanlılıkla ka. 
fesin. kapısını açarak içeriye girmiş, 
ve sağ elindeki bir kırbacı aslana in
dirdikten sonra, sol elindeki demir çu
buğunu da onun kocaman ağzına sok. 
muştur. Aslan bu beklenilmedik taar. 
ruz kar§ısında çarnaçar gerilemiş ve 
bundan istifade etmesini bilen genç 

Papas Davidson Mlaa 7cafcsindc 

krz da, kanlar içinde yerde yatan za. 
vallı papası yakasından tutarak dışa_ 
rıya sürüklemiştir. 

Halk coşkun tezahüratla, bu 
kahraman genç kızı alkışlar ve tebrik 
ederken, o da kafesin kapısınr itina ile 
kapatmış ve ayni zamanda baygın bir 
halde, papasın yanına düşmüştür. 

Yapılan tahkikat esnasında, genç 
kızın bu kahramanlığına başlıca se
liep, papasa karşı derin aşkı olduğu 

anlaşılmıştır. Filhakika genç kızla 
papas uzun zamandanberi sevişiyor, 
fakat bir türlü aşklarını itiraf edemi. 
yorlarmı§. 

Binaenaleyh bu hadisenin güzel bir .. 
aşk romaniylc neticeleneceğine mu. 
hakkak nazariyle bakılmaktadır. 

~lYJ'R:lYl~taı V<elfill Sovye\t 
koşDoV"aıınDaıra plYIDBaıro "S ,. kt Sovyetler Birliği P. T. T. Halit ko. e 5 1 m e U p U miscrliği, Çkalov, Baydukov ve Belia-
Gön del'ilnıeğe başlandı kov tarafından yapılan muazzam Sov. 

Kutba civar nııntakalarda seyahate yetler Birliği • Amerika Birleşik Dev. 
çıkmakta olan Sovyet buzkıran gemi. Jetleri hava seferi münasebetiyle bir 
leri, kutub istasyonlarında kışlamak. seri pul çıkarmıştır. 10, 20, 40 ve 80 
ta olan alimlere 300 kadar ''sesli" kopek kıymetindeki bu pulların üzerin
mektuh ~ötürmektedir. Bu mektuplar de Kutub yolu ile yapılan bu muaz. 
üzerlerinde gramofon plağı tertibatlı 1 zam uçuşun trajesi çizilmiş bulunmak. 
bir şerit bulunan kartpostallardan i- ta ve pullar ayni zamanda bu uçuşu mu 
r, .. -ettir. Bu kartpostallarda, kutub vaffakıyetle başaran üç kahramanın 
~- ı:ıyıcılarının ı;:ocuklarınm, karıları. · _e_f_iJ_·i_si_n __ i_d_c_ih_t_i_v_a_e_y_l_e_m_e_k_ted_i_r_. __ 
r.·;ı, annelerinin ve yakın dostlarının 

s. :·eri bulunmaktadır. Bu kartlar, i . 
lim uğrundrı kutbun soğuk mmtakala
rında. yurnlarından uzak yaşıyan bu 
kahramanlar üzerinde herhalde çok L 
yi bir surette tesir edecektir. Bu, ken. 
dileri için en büyük bir hediye. ve en 
beliğ birer mektub t~kil eyliyecek. 
tir. 

ZAYİ: 

Ortaköy spor yurduna ait resmi mU
hür 28. 7. 93 günü zayi olmuştur. Ye
nisi alınacağından 'eskisinin hükmü ol
nuyacağı gibi bu tarihten sonra bu mü
hürle zuhur edecek herhangi bir mua
melerin dahi muteber olaıruyacağı ilan 
olunur. .-

Genel Sekreter 
Dr. ŞükrU 
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Sahibi ve Neşriyat 1 Müdürü: 
HasanlRasim Us 
Basıldıflı ger (VA/UT) Malbaıw ..... - ... _ ,,,. 

lstanbuı 
konuşuyor 

(Baş tar:afı 3 rüncüdc) 
Ciltçinin söyledikleri bu kadardx. Dı.. 

şan çıktık. Yolda ihtiyar bir kaJırur 

rastladım. Onun da arzusu şöyle: 
- Sokağımızda çok toz var. Burası 

&rk sık sulanmalı. 
Ben ihtiyar kadınla konuşurken bi .. 

raz ilerden giden Ali bağmnağa baJ • 
ladı: 

- Gel, gel.. Bak burada sineklere İ§• 
kence yapıyorlar f.. 

Dostumun feryadı garibime gitti, ko. 
şarak yanına vardım. 

Bir evin bodrum penceresinin par • 
maklıkları önünde 4-5 yahudi çocuğu 
toplanmıılar, bir §eyler yapıyorlar, bi.. 
zim Ali de hem onlara hayretle bakıyor 
hem: 

- Sineklere itkence yapıyorlar, •i • 
neklere işkence yapıyorlar, diye söyle. 

ı . d 
nıyor u .. 

Gülerek yanına sokuldum: 
- Ne oluyor! Ne var, diye sordum? 
Ali adamakıllı telaş içindeydi: 
- Bilmem amma, sinekleri yakala -

yıp yakalayıp buraya getirip bir §eyler 
yapıyorlar 1 .. 
Yalınayak ,baııkabak çocuklardan bi. 

risi ayağa kalktı, arsız arsız güler~k: 
- Yok be ağabey, dedi, sineklere iş

kence yapan da kim? .. Biz ancak zavallı 
örümcekleri besliyoruz .• 

Hayretle yüzüne bakmaktan kendi • 
mi alamadım. O zaman izah etti: 

- Sinekleri yakalıyoruz, kaçm1sın 

diye kanatlarından birisini kopanyo • 
ruz. Sonra, mahzenlerin duvarlartrıda 

kurulmuş olan örümcek ağlarından bi • 
risine atıveriyoruz. Zavallı örümcekt: ge 

lip sineğin kanını emiyor, karnını doyu
ruyor!. 

Bu izahattan sonra hala mahzF,nin 
ağzın.da bir şeyler yapan öbür çocuk· 
ları da seyrettim: 

Avuçlarının içinden sinekleri çıkarıp 
çıkarıp, tıp!u arkadaşlarının anlattığx 

gibi, örümceğin ağlarına atıyorlardı . 

- Peki amma diye sordum, bu ka:iar 
çok sineği nereden buluyorsunz?. 

Çocuk yine biraz evvelki gibi çürük 
dİ§Ierini göstererek gUldU: 

- Çok kolay ağabey, dedi, gelin de 
göstereyim r .. 

Sokağın ortasına doğru ilerledi. Yo
lun tam orta yerinde kliıne küme du • 
ran karpuz kabuklarından birisinin 
başına çömeldi. Bir an içinde sağ f'lini 
sallayıverdi ve sonra ayağa kalkarak 
yanıma geldi. Kapalı avucunu burnu -
mun dibine kadar soktuktan sonra, aç. 
tr. 

Bu pis avucun içinde iki karasineğin 
birdenbire havalandığını gördüm. 

- Yahu ne vakit tuttun bunları! .. 
Bu ne sır, bu ne beceriklilik diyecek ol
dum. 

O zaman tekrar yerinden fırladr, bu 
müthiş maharetini isbat etmek isterce
sine karpuz kabuğunun başına geçe _ 
rek, yeni sinekler avladı. 

Bu iğrenç manzarayı daha fazla fÖr
memek için geri geri giderken, orada 
bulunan biribirinden farksız bJtün ço
cuklar. hata arsız arsız sırıtıyor ve bl. 
zim Al:nin tabiriyle, yeni baştan müthiş 
bir sinek katliamına hazırlanıyorlaroir. 

HABERCİ 

ZAYİ - 3566 No. lu araba sürücU. 
lük ehliyetimi zayi ettim. Yenisini çı- . 
karacağımdan eskisinin hükm.U olma. 
dığı ilan olunur. 

Adres: Ortaköy Dere boyu 83 N. 
da Mehmet oğlu Tevfik 

Kibar hırsız - Siyah 

231 - 1ld 1daf onu )'erden kaldırarak 
•nerdlvenlerden indirdiler. Sokak kapw ö. 
ntlnd,., bptııı ac;tk olıtn bfr otomobtl, k endL 
!erini bekliyordu. 

232 - Otomobil bir mUddet bı:ıtün sUra 
tile gitUkten sonra durdu. Kafası sanlı olan 

Berber Ya:lng yeniden kaldırıldtğuu bir yer 
Jere götUrtildi.lğilnU ve tahtadan bir satıh 
Uzerlne uzatıldığını hissetu. Devamlı bir sal 
lanma, bir sandalda bulunduğunu ona an. 
lattr. 

233 - Şarllon emir verdi: "Kafasını 

ı t ı;p..,rw 

ac;ın faka.l ağzını mkıca. Juı.paltn!,. Kara göl 
ge derhal etrafına ba.ktı. Taymls kıyılarr, 

önUnden reımJgeçlt ediyordu. Motör!U bir 

sandal içinde bulunuyordu. 

234 - ön tarafa toplanan hayduUar ko 
nu§uyorlardı. Şarlt'on onlara para dağıltr .. 

~ . . _ ..:.. _ 3 '.ACUSTOS - ı"1. ı ı 

A~E .. N'7~_!!! [i 
ıı' !'- ~ ~ 

-3 6- ~aıııede • f ! 
--~__;...~~~~~~~~--:---~~~---- 000 ; 

- Ya.zan: Moru USbl&D 

Ge~daolığı La PJyerUz aşırmıştı. ~ g 
almak istiyordu. Vermeyince ~ l 

ODU Öldürdü.. ' rıf ~ ~ 
Artık yuv.ılarını, samimiyetlerini ye- - Ka1 para istiyorsun?· sile :e~ ft ~ 

niden kurabileceklerdi. - Santim bile isternetıl· Je~U~ t 
rıan p , 

* • * 
Aradan bit kaç gün geçti. Dönmek 

zamanı gelmjşti. İşleri, Patrisi mütema.. 
diyen Paris~ çağrryordu. 

Bundan ba§ka Delboyu birkaç kere
ler, ıatonun etrafında görmüşlerdi .. Ne 
istiyordu, hlla bu adam?. 

Bir akşam, balkonların kapısı şid • 
detle açıldı ve içeri bir adlm atladı. 

Patris elini si!ahına götürürken: 
- Allah a~kına, dedi, beni kurtarı -

nız? • 
- Kimsi.ı sen?. 

- Ben Jülo Kaboş .. Yeşil çayırda o. 
tomobilinizin ö11Jne çıkan adam .. Şam
panyaları dağıtan .. Hani beni Jülo diye 
yakalamışlardı da sonra benim aranı.. 

lan Jülo olmadığımı anlamışlardı. O 
zamandanberi mevkuftum. Kaçtım. 

Kaçtım amma Delbo pe§imde 1 • 

- Peki ne istiyorsun?. 

- Bir dakika beni dinlemenizi. 
- La Piyerözü sen öldürdün değil 
'? mı •• 
- Hayır .. Hayır .. Ben değil, öteki, 

asıl Jülo ! Kargaşalıkta aramıza karış -
nuştı .. Bana 'sen git!.,, diye emir ver. 
di. Gerdanlığı La Piyeröz aşırmıştı. O
nu almak istıyor.du. Vermeyince, onu 
öldürdü.. Ben kenara saklanmıştım .• 
Herkes kaçtıktan sonra La Piyeröze so. 
kulup baktrnı.. Belki kurtulur diyor • 
dutn amma, çoktan ölmUştü .. İşte o es. 
nada, çimenlerin arasında bir şey pı

rıldığıru görcüm. Bu, madamın ger -
danlığı idi. Her halde La Piyeröz, he -
rif üzerine saidırdlğı zaman, vermemek 
için atmıştı. Aldım. Aldığıma fena et • 
tim. Zira, o dakikaya kadar hiç bir fe • 
na hareket yapmış değildim. :Vakia 
aarhoJluk etmiş, polislerle hıtl~mı§ fi. 
lan idim amma, namuslu bir adamdım .. 
Gerdanlığı alınca, hırsız oluvermiştim .. 
!ster inanın, ~eter inanmayın, müthiş 
vicdan azapl<::rı çektim .. Hila da çeki
yorum. Gec~leri kabus içinde idim. 
Gündüzleri de yakalanmaktan korkuyor 
dum. Bu ge:-danlıktan ö-:lüm patlıyor • 
du. Onu, M:ırli ormanında, Uç gövdeli 
bir kestane aiacının içine saklamıştım .. 
Her gün gidip yerinde mi diye bakmak 
tan da kendimi alamıyordum. !şte o 
aralık Jülo ,.;anki gerdanlık onda imiş 
gibi gelip :;ize şantaj yaptı. Hikayenin 
alt tarafını biliyorsunuz. Jülo öldü. Ben 
de hapisten kaçtım .. Hemen gidip ger_ 
danlığr sakladığım yerden aldım. Bu 
gerdanlık yüzünden az kalsın Jülo beni 
de öldürece:tti. Benden şüphelenmişti, 

ve yakalandığım gün, beni vurmuştu 

bile, biliyor.;unuz ya .. Beni yaralı ola -
rak yakaladıfardı .. Şimd:, gerdanhk ü. 
zerimde ... Lakin her dakika yakalan • 
mak korkusiyle uyuyanuyorum, ora • 
dan oraya ka~ıyorum. Bir yakalanır -
sam, hem ben mahvoldum, hem de ger. 
danlık gidecek .. Bu canabet şey elleri
mi yakıyor. Onun için size iadeye karar 
verdim, onuıı için buraya geldim .. Hem 

. yarına kadar yakalanmazsam, bura.dan 
yani Fransadan ayrılmak için her şeyi 
hazırladım, başka memlekete gidip ye. 
niden hayata ablacağım. 12 te buldum. 

Jülo Rab<'},· cebinden gerdanlığı çı -
kardr, Patrisc uzattı. Patris ıor.du: 

centilmen' 

Bir mUddet sonra sancıal durdu ve iki 
haydut sahile çıktı. Ve Şarlton sandala bU. 
tün hızını vererek oradan UZllklaştr. Böylece 
başbaşa bir saat müddetle gittiler. 

235 - Hcrber gözlerini kapamıştı ve 
• tamarnlle baygın görünüyordu. Haklk&lte bU 

edeyim ki ben hırsız 1 diJtl- ır 
buraya şantai için gelme ~ i 

- Demek sadece.. . ·ıı gel .... 1 
· de ıçı ter - .. .. . M:ı.ıınızı ıa ıcarf 1~ 

Kendi kendime, vicdanıma rahat ı:c· 
kalmak için geldim .. Artık ~ 
alabilirim.. . ger~ 

Bir sükut oldu. patrı• ydıl• .A 

gö,türüp bir !:ekmeceyc kO a ıcotıll';ıı 
koca bakıştılar. Bir kere c1ab rı iU~ı 
dan anlaştılar. JUlo J{ab~~;ikteri 
tam değildi. Belki daha bı .ıtl 
~~ ,,.~~ ~ 

· · en ı 6"' S' Patris bu beklenılrnıY d't bir 
gözlerini çevirdi, mütered 

1 
, ~ l 

sordu: . }\iı1l .ıı~ ~ 1 

- Bizim icin oldukça ~ •.• 5t• ~ 1 
. bil~µ • ' 

Iar. var. Zannedersem bu a I 
malumat vercbilinıinit· ~· ı.,. ! 

- Ne gibi?. . ,il p ~I !;i ! 
- Herkes kaçana ıcaCiıt 4er1 2 ı 

.diğiniz yerden ayntnıadııul ~ i 
- Evet .. , fdtıı'tı" ~ ı 
- Demek'. elanı biteni go g6~ ~ 1 

. bU ıse i1Jll'" ıs 
- Gece ne görmek 'ka Jlı,ısıd ~ 

Hem lambalar da vardı. ı are' ~ 
gözlerim de keskindir. .• sıd ' ~ 1 

otı" •• ıı· 
- La Piyerözle olan "'e. ~flP'"' rJ 

erkeg~in Jülo olduğuna, aaı1' . .,,,., 
-Buna kat'iyen eıniJ11 • 

le gör.dilin.. ·dl , .~ 
- iki da1ısöz kimlerle ı ıoı? J3W"00 

- Ha! .. Çüte kumrutar 1' ~I~ ~ 
arka!daşlannızdan ufak, tefe to1ııı 
lanı almıştı. ötekini "de, uıuı:ı 
zel arkadaşınız almıgtI • f, 
~ - Emi~ misin~?. :f{att'' il, 

- Katiyen ernın!Jl1.· tıteP 1 
kumrular, arkadaşlarınıza ın s~ 
Darling ... Darling diyorlardı. ;}.' 

tatmadılar mı? · ~~~ 
Patris ile oDninik te~r~90ııf'~ 

Bu bakış önce mütereddıttı, r-f' ..A 
'nik bl~ Y' (./" 

yet peyda etti ve Damı ptı• _tll' 
sor,, der gibi bir işaret ya ~ 
sormak ve bilmek lazıındr· ~ıs ~ğ c•lı 

·ıcau s' nilıniyen şahitlerden bakı ıısıôl· 
kati bir kanaat elde c~e~_ıas ~ 
ris adama döndü, dedı ki· JU1~ 

B .. t.. ,_ ·· lerı'ni.ıdeJl 
- U un 'UU SOZ 1-' 

yalan söylediği anlaşılıyor. ~il~~ 
- Ona şüphe mi var.? . • Sile. <' 

seri olduğunu siz de götd~~ e~ 
taj yapmak için karınızı ıtlı ·yıe ı~ 
sonra zengin karıların para5'yal" .... _ue' 
delikanlıyım diye de fiya~ o1ıes91f, 
Affddersin abla ... Sizin i~: ~ p 
rum ... Ben de yakalandrg . ı;tdOt# J 
lan söyledim. Zira Jülo be1"1 ?'~ fl 
ni haber göndermişti. Ne "fS Jl <Jf"~ 
bul Korktum, bir t!!üril yal•~~ 
dum. Hoş sonradan buntarıtı O ~ ~ 
duğu da meydana çıktı Y'~ ~I 
Jülo gerdanlıkla o kadar . d~ 
La Piyerozün yanından bit rJl4 
ayrılmadr. ıo 

Patris hafif bir tercddU~ıı 
kati sualini ıordu: ,4 

- Ya ben? Ui' •.V:~ 
- Siz mi? Kanruz ~J..011 ~ ~ 

sizi bırakmıyordu. TesadUf·~ 11e 
saklandığnn.x_er.in_!ki ü~ ıııe -4) 
deydiniz. _Af t'I' 

"(IJlJfP'°" 
I 
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aut·~ PARDj\ YANIN cc_· ~t u ___ _.....-;;.;;;; _ _ 
un bu d'' tau u ·· le Saett J\lntcler bir yıldırım sü· 

J anın ih ana geline: ı ninden geçti. 
koşarak oraldan ayrıldı ve ayni zamanda 
bağırdı: 

- Bertiyc! ... Bertiyel geliyorauml 
XLII 

:ek niyctind e, Saettayla hiç de döğü~
b~k~t Saetta ~~hnadığı anlatılıyordu. 

. YUk bir • ıtmı çekmit ve gayet Bu esnada Bertiy, zehir §İ§esini agv zı-
Bın ııcrhesr1 
·~ aenale"h . 1 e . vaziyet alınıştt. na götürüyordu. Saniyenin yüzde biri 

dıge . " • bıran · • . 
rıne Çar ıçınde ıki kılıç yek- daha ve artık geç olacaktı. Janın sesini 

Saetta en:~· duyunca, hareketini ikmal etmedi. Sert 
0

1 
na, baba51 .... d

1
§eli görünüyordu .. Jan. bir hareketle Konçininin elinden kurtu-

Cıtı' • •• an b' 'k· 1§tı. l3ug" ırkaç ders aldığını söy larak geriledi ve ölüme dokunmuı olan 
1 ıy t' une kad d : ..ı ki d f kı d h e ınden ta ar Saetta kendi fa. u""a arm an şu aes ı~ r x: 

e ediy0 rd ınaınnc emindi. Şimrli şüp - Buradayın Jan ! .. Jan!.. 
§e" J u. Fakat d "' anı Öld" cnun için esas olan Janın sesi daha y•kın an cevap ver• 
"akit kazan Urtnek değil fakat ~adece di: 
Olaca~, ... U ~ak oldı.:ğundan muvaffak 6 .... ınıt • ' 

Jan, bi1~ . cdıyo11du. 
niy . cıkıs b' 
• :tındeyd· ö ıran evvel işi ~itirmek 

~ını de bur~~ ğle vaktl gelmişti. Kon-
ulunınaar b aydı - Saettarun burada 

- ve :a . unu Pekal~ isbat ediyordu 

h
bir tek ~~~y tehlikedeydi. Kaybedilen 

ili d. 1Ye g , __ 
r ı. ~· . ' enç KlZa meş'um oh· 

ta ınaenat h 
arruıa g ey Jan ıderhal şiddetle 

diğ• b• e~ti V 1 .. . • . k 1 ırka d e Yı dırım suratıle ındı:-
ılıcı, clin~e farbeden sonr'a, Saettanın 
Saetta k rrlıyarak yere düştü. 
- 1te1• Ud.urrnu§ gibi: 
biye ba un •blis t 

lllak ı: i!ırdı ve k l 
ı_ ı.ııcre b' 1 rcınr yerden kaldrı 
ıtılıc ır ha k 
tak ının Ucun re et yaptı. Fakat Jan 

lakin .. u onun boğazına dayaya
• c sow k - y . gu bir tavırla: 

ııu crınden k 
n, dedi. ımrldarsan mahvolur 

Sacı ta 
dıı, b kollarını .. w • 

~ aşını eğd· gogsunde kavuştur-
'lırıa ba~ d 1 ve tarif edilemiyecek bir _ l> aır ı: 

J ckala .. l 
ı •n baı:ı. ' oy eyse öldür beni! 

arct Y"nı saııad 
~ Yaparak • ı ve Grcngaya biı: 
~ Ylcdl So yavaş sesle bazı eyler 
"''§g nra artık S 

lll oltnadan p • aettayla fazla I 
ardayanla beraber, 

- Geliyorum l 

Konçini de Janın sesini duymı1ş ve 
tanrmıştr. Hayret içinde mırıldandı: 

- Cehennemi haydut!.. Demek ki 
onu yakalamamı§lar f.. 

Ve Bertiyi yalnız bırakarak kılıcını 

çekti ve kapıfdan fırladı: 

Etrafında, küfürlt!r lanetle!' savrulu. 
yor, iniltiler, feryatlar yükseliyordu .• 
Bu vaziyet karşısında, kapıdan ayrılma· 
sına imkan yoktu. Bunun üzerine ku· 
durmuı bir vaziyette kapıda durarak, 
büyük bir acz içinde önünde cereyan 
eden şayanı hayret mücadeleyi seyre 
başta'dı. 

Pardayanla Jan, kat'i ve sert adımlar
la ilerliyorlardı. Her ikisinin elinde de 
kılıçlan vardı; fakat, bu klııçl;:ırı tcrt 
taraflarından tutuyor ve kapzalarile ra

kiplerinin kafalarına müthit !darbeler 
indiriyorlardı. Ve her darbede bir adam 
düşüyordu. 

Bu iki adamın, kılıçlarının ucuyla 
hücum etmeğe tenezzül etmemeleri, 
Konçininin adamlarını adeta kudurtu· 

yor.fa. 
Maamafih bu hiddetleri uzun sürmc-1 

di, çünkü tam bu sırada Grcngay, Es-
1 
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bir §ey bilmiyordu: Arabanın şato ö
nünde durduğunu görmüştü. Tam bu 
aırada nereden çıktığı belli olmayan bir 
adam, arabanın kapısına doğru atılarak 
müthiş bir darbe bir tek darbe indir
mişti. Bu darbeyi müteakip bir inilti 
duymuştu. Bunun üzerine derhal atına 
atlamış ve haberi getirmişti. 

İzahat gayet kısa ve gayri vazih ol
makla beraber Konçiniye kiri geldi. 
Çehresinde müthiş bir gurur ifadesi 
belirdi bütün vücudile doğruU!u ve i
çinden çılgın bir sevinçle bağndı: 

- Nihayet 1 Bütün memleket avucum 
içindedir!. . 

Ve yüksek &esle emir verdi: 

- Haydi bakalım!. Hareket!. 
Ve kestirme yoldan bütün süratile, 

adamlarının başında, §<ltO istikametine 

yollandı. 

Birkaç dakika sonra, sabahleyin Ga
ligayın girmiş olduğu arka kapıya gel
mişti~ Atları gözetl~mek üzere dışarıda 
be" ki i bıraktı ve diğer adamlarile bera 

her içeriye daldı. 
Saetta müstehzi bir laubalilikle: 

. 'd - Monsenyör, dedi, siz yuvaya gı e· 
rck biılbülü yakalarken, ben de şöyle 
bir dolaşayım. Janın ne yaacağını gör
mem lazımı Beni alakaldar eden yega

ne şey budur 1 
Kuleye gelmişlerdi. Konçini b:ışiyle 

cevap verdi ve Saetta seri adımlarla ya· 
nından uzaklaşırken, heyecandan tit
ı iyen bir elle kapının sürmesini çekti 

ve içeriye girdi. 

Leonoranın, yanından aynldığı an· 
Clan itibaren, Bertiy sarsılmayan bir 
kararın verdiği müthiş bir soğuk kan
lılıkla bu ani bekledi. Binaenaleyh hiç 
§aşırmadı ve :derhal ayağa kalktı. Eli
ni elbisesine sokarak küçük zehir §İ§C· 

sini çıkardı ve hazırlandı. 
Konçini kapıyı kilitlemedi, sadece &• 

yağile iterek kapadx .. Dşarda kalmıı o
lan adamları gülüyor. şakala§lyor, ken• 
di evlerindelermiş gibi gürültü ediyor
lardı. Binanenaleyh Konçini kızı elin
den kaçınnıyacağına tamamiyle eminld~ 

Genç kızın kar§ısına geçti ve bütün 
tehritlerden daha korkunç olan müthiş 
kahkahalarla gülmeğe başladr. 

Birdenbire kahkaha durdu ve Kon
çini elini onun omuzuna dayayarak, vali 
şi bir ihtiras ve sevincile bağırdı: 

- Artık benimsin! 

Bertiy hiç soğuk kanlılığını bozmadı 
ve çok yavaı bir sesle mırıldandı: 

- Elvdda Janl.. Elveda hayati Elve
da aşk! .. 

Ve bunları söyler söylemez, Konçi
ninin bir tek hareket yapmasına bile 
meydan bırakmadan, bir yıldırım sür'• 

atile şişeyi dudaklarına götürdü. 
. . . 

Kralın arabası, şatonun yanındaki 
çıkmaz sokağa girerek kapının önünde 
durmuştu, Ravayak gizlendiği yerden 
çıkarak arabanın basamağına atladı ve 
açık lduran kapıdan, kamalı elini uzata• 
rak bir yıldırım süratile indirdi. Bu ha .. 
rcketi müteakip müthi bir inilti yük-

seldi. 
1 

Konçininin adamı işte bu ahneyi gör 
müş ve derhal atına atlayarak efendisi· 

ne haber götürmüştü. 
Halbuki bu kadar acele etmeseydi ha• 

kikati anlayacaktı. Hakikat şuydu: 
Ravayakın büyük bir sürat1e inen 

kolu havada çelik bir el tarafınc!:ın ko
laylıkla yakalandı .. Ayni zaman'da ga· 
yet sakin bir ses, acı fakat sakin 'bir şe
kilde şöyle dedi: 

- Nasıl, Jan Fransua beni öldürmeli 
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-----------------------------------------------------------mi istiyorsun? 

İniltiyi koparan, yiğit Janı tanıyarak, 
deh§etinden dona kalan Ravayaktı. 

Ravayak, faltaşı gibi açılmıt olan 
gözlerile, arabanın isinde, boıu boguna 
kralı aradı .. Fakat kolunu mengene gibi 
yakalanuj olan Pardayandan, gözleri 
içine bakan yiğit Jandan ve Eslurgu
ldan başka kimseyi göremedi. 

Bunun üzerine tekrar inliyerek: 
- Mösyö Jan, dedi, ben cehennemlik 

oldum! 

Pardayan, onun artık bir tek hareket 
bile yapanuyacak kadar pgırmıı oldu
ğunu gördü. Ve kolunu bıraktı. Filha
kika Ravayak yerinden kımıldamadı .. 

Bu esnada. Saettanın, yiğit Jan ve 
babası zannetmiş olduğu iki sU\'arl, a· 
rabanın yaıuna geleı ek durdular .. Bun· 
tar, Pardayan ve Janın §apkasile manto 
sunu giymiş olan Karkan ve Grengay. 
dr. 

Grengay Jana doğru yakla~tı ve: 
- Şef, dedi, Jandarma kumandanı ve 

edamlım h'::i takip ediyorlar, birez son
ra buradalar. 

Jan başınr sallavrırak cevao verdi ve 
k11pıyr açtr. üçü birden arab,.d n indi· 
Jer. 

Ravayak f?'eriledi. fakat kaç-naf!a te
şrbbils etmedi Adetn cıldrraeak bir va 
zivcte sreJm:sti. Ümitsizlik içinde bir 
defa daha inledi: 

- İkinci defadır. bana dilnyada en 
fazla iyilik eden bir adama kama kaldı· 
rıyorum ! Cehennemlik oldum f 

Jan sakin bir sesle &ordu: 
- Demek beni öldürmek istiyorsun. 

öyle mi? 
Ravayak şaşkın gözlerini hü;bütün 

•çtı. Hiçbir şey anlamıyordu. Fakat sa· 
mimi bir itiraz hareketi yaptı. Jıtn y!l· 
vaıça izah etti: 

- Kralı, zaten bic defa daha öldür· 
mek iıtemiştin .. Jandarma kumandanı 
da beni yakalarnaia gelmi§ti. Bugün 
tekrar ayni feyi yaptın. Dinle .. Bu çıl· 
gın mal &eslerini duyuyor muıun? tıte 
Jandarma kumandanı tekrar beni ya· 
kalamağa ve cellada teslim etmeğe geli 
yor .. Çünkü, be1bahtl Seni tahrik e· 
den adamlar, beni oldürmek istiyorlar. 
öyle ki, eğer tekrar kralı öldürmele te
gebbüs edersen ve muvaffak olursan, 
beni mahvetmiı olacakıın. 

Ravayak boğuk bir sesle bağırdı: 

- Buna imkin var mı? Hayır! Bü
tün hakikati söylerim! Herıeyi anlatı• 
rıml. 

Jan sert bir hareketle ıözünü kuti: 

- Hakikati aöyledin mi, seni yakalı 
yacak ve ölünceye kadar bir hücreye 
kapatacaklardır .. Ve bu, beni ge-ne de 
ölümden kurtaramaz. 

Ve tatlı bir tavırla il!ve etti: 

- Beni kurtarmak için yegine çare, 
bu alçakça suikasttan vaıgeçmendir. 
Bu ana kadar hakikati bilmiyordun. 

akılt §İmdi herşeyi öğrendin. hunun 
• 

ıçin ıana soruyorum: Ne yapmağa niye 
tin var, Ravayak?. Bunda ısrar edecel:
misin, müteaddit defalar seni kurtarmış 
otan bir adamın ölümüne sebôiyet ve• 
recek ve ayni zamanda, krala suikast· 
ten dolayı en korkunç iıkencelere kat· 
lanacak mısın? ... söyle!.. 

Ravayak bagını öne doğru eğidi ve 
tekrar mırıldandı: 

- Başımda felaket dola§ryor ! Ce. 
hennemlik oldum!. 

İçinde miltbit bir mücadele olduğıı 
besbelliydi. Janın ölümünü tevlit etme· 
si ihtimali onu kudurtuyordu. Fakat 

teşebbüsilnden vazgeçmek, cehennemin 
alevleri içinde ebediyyen yanmak de· 
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--------------------------------------------------~ mek deiil miydi? Kendi kendine aordu 
ğu korkunç sual işte buydu. Nihayet 
kararını vetldi ve mırıldandı: 

- Herne yapsam, cehennemlik olma 
ğa mahkumum!.. Şu halde? 

Nihayet kafasını dolrulttu. c;ehreıin· 
de muztarip bir fedıklrlık ifadeai belir 
di ve gözlerinden çıkan iki damla aıeak 
yaı. soleun yanaklarını yaktı. Yavatça 
§Öyle dedi: 

- Pekli! derhal hareket ediyorum. 
Arkama bakmadan doğru Aneuleme 
gidiyorum 1 Elveda!.. 

Ve bir tek kelime ili.ve etmeden, söy 
lemiş olduğu veçhile, arkasına bakma· 
dan yürüdü. 

Pardayan birkaç ıert adımda ona ye· 
tişti ve eline küçUk bir kese s~Jruıtu

rarak: 
- Yolda lazım olur, 'dedi. 

Ravayak. bu !licenab hareketin far· 
kında değilmiş gibiydi. Beli bUkUlmUı 
bir vaziyette trçkırarık, ağır •adrmlar12. 
~aranton kapm istikametinde ttzakla,
tı. 

Jan derin bir nere. alarak mınldandı: 
- Oh 1 Nihayet gitti! 

Pardayan illve etti: 
- Allah verede, yolda fikrini liefiş· 

tirmese. 
Jan cevap verdi: 
- DUrüst bir insanın yapıcafı her 

§eyi yaptık. artık üst tarafı onun hileee. 
ği bir ıeydir. 

Ve gUlümsiyerek itlve etti: 
- Mademki krala milteatıik itle'!'İ 

hallettık, zannederim ki, biraz da kendi 
i~lerimle meıgul olmak hiç dı kabahat 
r.ayılmaı. 

Pardayan cevap vermedi. Sadece, ,,,. 
tonun kapısına doğru yürüdil ve elini 
kapıya uzattı. Kapı kendi kendine açıl-
dı ve Saetta cörilndil. ı 

Pardaya.n alayc.ı bir tavırla: 
- Hele bak, dedi, ainyor Qu,ido ı.ı· 

pini:rnüt! .• 
Jan d& büyük bir hiddetle f(iylt r,'öf 

lendi: t-
- Alçak katiller~ beni ölcUirrr•~ il 

çin toplandıktan bir yerde aen•n ek• 
olamıyacağını zaten biliyordum ~·· 

Böylece konuıurlarken. Janta par 
ıu .. , 

yan, hayretler içinde kalan $3etll 
tı',. 

kapıyı kapamasına meydan blr~ll 
dan e.ıiği aımı§lardı. 

Konçininin adamları, onunla br>r•~'; 
kulede bulunuyorlardı. Kapıdıı rıe ,. 
cereyan ettiğini görmelerine iml<11 rı ;~ 
tu. Sae.tta bunu peUla biliyodtJ .• 

dadına koımaları için bağırmnı k~~ 
di .Fakat Saetta cesur bir adamdı. Jı• 
yütmüı olduiu Janı ve efsanevi nırrt 
ğini duyduğu Pardayanı tanıyordu. ıı· 

Saetta heı kitinin karşısında bUlıl~ıı• 
y~rdu. Fakat bu beı kişinin ktndftıbi .. 
hep beraber hücum etmiyeceklerlnl Jcf' 
Jiyordu. Binaenaleyh kılıcı bir tek " 

b'rÇO" 
lıçla kartılaıacaktı. tıte, Janı 1 gr 
def atar ihbar etmit olan ve bu. •def•~ 
ne, bin bir dolap çevirerek 1andl 

ri1' r kumandanını Janın aleyhine tah ,,. 
den Saetu, bir tek ki1iyle karııtat'1,l .. ğını bildiii için, imdat çağınnaiı ııe 
ne yediremedi. r 

Saetta hiç uı çıkarmadı. iki adıtıl ~ 
riledi. Ve kılıcını çekerek kendi ke 

ne §Öyle dedi. tfi. 
- İki dakika mukavemet etıell':,... 

Jandarma kumandanı yetiıir. O 11 ~ 
eğer kral ölmÜ§H - ki hiç •attn.• ;
yorum, çünkü arabada herıey taki" ~ 
bi duruyor.- Jan yıokalanacaktıf·· 

si takdirde, Konçininin kızı ka~1'11": 
na vakit kazandırmıt olacainn k&.ı oO 
ıayeainde Jan ıene eliıridedir, 
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3 ~~usı ~ 
""~ o~,;;_1937 ! 

s c : !!f.. : ~ER z=~~m ~~~fa~· _ _..r.illJ ,..t-

~~~zon 
"A Tuzu 

Ml_DE ve B~AKLARI liolaylıkla boşaltır. lNKiBAZl ve onC:.m ııa:tv. r:!lit Lcı~ a3rılarııı: dclcc!cı. ::. ... ~ı deLCl-1! teksıt edilmiş bir tuz oluP. 
MÜMASiL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa H~' 
ZIMSIZLICJ, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARI f\UŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı 
defeder. MAZON iıim ve HOROS markasına dikkat. "" • ... • • 

~ Bugünkü 
·~~·ııı., &dyO programı 
rıı.ııa. l>llltıa d ' tını. llı:ıa ltııt•• ' )'&ym, 21,f6 k&rI§lk musiki, 22,05 Operet ya 
ııa ?-:ıı..._ "'6ııu halk --ktaı, l9,30 konıe 'tur ~..,t S evı n • ymr, 23,20 piyano, konseri, ıoıara: dana mu. 

Memlekette 
......................................... 

tetkikler 

Seyit Rıza nasıl 
t k llltıaı ~a ' 20 Nu '§rlyat kolu namı. 
lllQaıı ara iti heyeu, 20 rt liaıuın l&ıtlrakıt.: 
~~!arzl>ça aöyıev, 2~3~5 Öıner Rıza tara. 

§arJcıı latarından ' Vedia Rıza ve 
dtııı 1'raı atı, <ııaat a 'I'Urk musikisi ve 
~ tl'teıt •ı, 22,15 llJ Yarı)' 21.15 rdyo!onll. 

·, ~ kUııUn Pro;: ve Borsa haberleri 
l>tş'tı;. "e Ofıeret Pa 

1
' 

22·30 Pllkla solo. 

alklal, istirahat zamanlarında haberler veııa. ı 

·~öbetçl eczaneler · h8kirnlik yapardı 
Bu ak§am ıehrin muhtelif .emUerinde nö 

betçi olan eczaneler ounlardır: 
lıtanbuldakiler: 

la~· tçaJarı, 23 son. 
~.l:i ~ı:cııe 
gı.lııı Otlteıt Orkestrası 
Jconı Otcıı, 2r;.. koll.Sert, 21 •2~9·?_5 piyango 
ba ertlla, 2 "5 lan ko , u .. onıcranaıar, 

8,!:rıer. i,lti çlng netl8ert, 23,ti5 lngillzcc 
"O.."ıttş. orkestrası, 1,10 son 

.,.. l&,os e~ 
'il ltta ı;leıı eıı 
tı..... . ltıa:o konser 2 
t(i<lllı ko n, haberler • ı §an konseri, ::?t, 

~lııt\~rı, 23,so • ha"a vesaire, 2:?.~0 
19 o~ . haberler. 

'4 1 ... Ilı 
lte11, ı... _llslkı, 20 ~--·' ~d ,05 ka 

~~ltıa v 0• 21,0s dan n;ıık yaym, 20.35 
ba lııırter ~ '"Yete, 22 s~ 8 ot'kcslrasr, 21,4!1 
lıo\'a, tıabc':lre, 23,30 :a org konseri, 23,Mi 

~J\: er, gr!Ull na orkestraaı. 2f,116 
ıs O:i lıa of on v~alre, 

berıcr d 
, ans rnıuııkı 

·• al, ı ıı,tiıs kanşt!< 
' . '"' 

1 .. ~ . .) ._, ... 

EmlnönUnde (Hüseyin Hüsnü), Bcyazıtta 
(Haydar), KUçükpazarda (NecaU Ahmet), 
Eyüpte (Mustafa Arif), Şehremininde (Ham 
dl), KaragUmrükte (Arif), Samatyada (E. 
rotilosı, Şehzadebaşındıı. (Hamdi). Aksaray 
da (Şeref), Fenerde (\'!tali), Alemdarda 
(Esat), Bakırköyde (HllAI), 

Bcyoğl undakllcr: 
lstiklAI caddesinde ( Della SSuda), Gala. 

tada tHUseyln HtiımU), 'J'akslnı 1etlklll cad 
desinde (Llmonciyan), Pangaltı Hal~ktı.r. 

s:-azl caddesln<le (Nargileclyan), Ka.sımpaşa.. 
da (Vaıııt), Haakoyde (Barbut), Beşiktaş. 

tıı (Nail Halit), Sarıyerde (Asa!), 

ÜsltUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
:OekUdarda (İttihat ı, l{adıkUöyUnde ?Jo. 

dada 'Salt İskender), Altıyolağzında (Mcr. 
kez). BilyUkadada (Şinasi Rıza) Heybelide 
<Halk). 

MERAK ETME CİCİM .' 
C'iTiLENEK LAııM OEGiu<i .1 ~SA· 
BUNLAR! İNSANI YORMA?. ÇÜNKÜ 
ÇAMAŞllU f<OLAYC" 

BEYAZL.ATIR.
1 'l)) 

' ~ ' liı- 5.s.oa8t81lbuı N 
ko~ ke~i} ~e?'§enıbc .... afıa MUdUrJUğUndeo: 

tılrıı~tbecıeıu Erk~~~ saat 14 de t stanbulda Nafia Müdürlüğünde (998) 
t.t0~1ı~\'e~l', gretınen okulu istinat duvarı inşaatı açık eksiltmeye 

Je lre~it ~ eksiltrn 

1lıtu\>ıı.1t1t Ulaa8.'3ile eb Bayın~ırhk işle rl genel, hususi ve f ennt şartnameleri, 
"eı·:~lt!Ue ~t teminat ~na ~uteferri d iğcr evrak dairesinde görülecektir. 
~· a ~ :1n en ~ 5) lıradır. 

1 "'eaik~ııe. ~llfia ~OO) ı~:~ık bu 13 e benzer iş yaptığına. dair göstereceği 
"°t' :U-iJ.e gelrneı d~luğUnden al mı§ olduğu müteahhitlik ve Ticaret O-

l • • k .... ( 4267) 

~ .. Hava Kurumu 
<t •• Ylik Piyangosu 

• llnc ·· 
~Üyük ~eşide 11 Ağustos 937 dedir. 
ıı_ıındaıı b ıkramiye: 50.000 Liradır. 
lkr~llli aşka : 15.COO, 12.000, 10.000, liralık 
lltl( Yel~~-e <.20.000 ve 10.000) liralık 

~i .ailct l\ Al~ 1 aaet mükafat vardır. 
4lıl't\:ı. alan h • 
lı11 ~..:!~ll)~:t~ 7 Ağustos 1937 günü aktamına kadar biletini de· 

~len r. 
'<>nra bil t .. • de e uzenn ki hakkı sakıt olur .•• 

1 
".!- Sen onun karde§İni öldünnüııün. O da senin ailenden iki kİ§İ öldü:-riıü~. Şu halde aen onun ailesinden 1 

bir kızla evleneceksin. Onun ailesinden iki kiti de akrabalarından iki kızla evlensin .• (iiz lira da bana versin. 
• " • - " Artık dost olun! .. ,, ' 

--------------------------------------------------------ıL 
Dersimin Pertek kazasında İstiklal 

mahallesinde oturan Bay Faikle Maz. 
girt yolunda tanıştım. Senelerce Der
simde dolaşmJş, bazı vesilelerle onla. 
rın iç yüzlerine karışmış, birçok sır. 
ıarını öğrenmiş. Bana, Seyid Rıza. 

nın eskiden olmuş bir muhakemesini 
anlattı. Gördükleri ve anlattıkları §U: 

"Kilçük bir köydü. Evlerin önlerin.. 
de kimseye raslamadım. Yalnız bire
vin içinden sesler geliyordu. 
Girdiğim od:ı. dopdoluydu. Köşede 

üst üste konmuş on beş kadar minde. 
rin üstüne Scyid Rıza oturmuştu. Rı
za ile tanışırdık. Beni gördü. Göz gö. ı 
ze geldik. İlkönce ne yapacağımı şa. 
şrrdım. Dışarı çıkıp çıkmamakta tered. 
düd etilin. Bir de aklıma bakınca son-

' radan gelenlerle her tarafın dolmuş ol-
duğumu gördüm. Yerimden knnıldama 
dan ne yapacaklarını seyretmeye 'baş.. 
}adım. ı .. 

Genç bir Dersimli Seyid Rızaya doğ. 
ru ilerledi. Döşeklerin önüne gelince 
iğildi. Burasr, Seyidin tahtı demeli 
olduğu için öptü. Sonra ayağa kalkıp 
clpençe durdu. 

Bir dakika sonra diğer bir Dersimli · 
girdi. O da ayni şeyi yaptı ve ikisi yan 
yana durdular. 

tık giren eonra gelen Dcrsimlinin 
kardeşini öldürmüş. Kardeşi öldürillen 
de iki misli intikam alınış. Onun aile. 
sinden iki kişi öldürmüş. Seyid Rıza 
bunların muhakemelerini yapıyordu. 

tık içeri girene sordu: 
- Sen niçin onun kardeşini öldUr. 

dün? 
- Kız kardeşimi başka bir aşiret 

uşağına kaçırtacaktı. Bana haber ver. 
diler. Bu işten vazgeçmelerini söyle. 
diın. Vazgeçmediler. Bir gece baskın 
vereceklerdi. Ben de o gece HUseyini 
(orada hazır bulunan diğer davacı) 
bulamadım, kardeşini öldürdüm. 

rd 
. \ 

Seyid Rıza Hü.seyine so u: " 
- Böyle mi oldu? 
Hüseyin başıru iğmişti. Yerinde kı- · 

mıldamadan cevab verdi: 
- Öyle oldu. 
- Cebrail'in kız kardeşini kaçırta. 

cak mıydın? 
- Kaçırtacaktım. 
- Cebrail senin kardeşini öldürünce 

ne yaptın? ... 
- Ben de onlardan iki kişi öldür- ı 

düm. 
Faik mahkeme safhasını buraya 

kadar anlattıktan sonra sözilnc şöyle 
deva:m etti: 

- Hayatımın mühim bir kısmım 
Dersimde geçirdim. Ahlaklarını çok iyi 
bilirim. Müthiş surette yalan söyliyen ı 
Dersimliler seyitlerinc, ağalarına kar. ' 
şı kat'iyycn yalan söylemezler. Kendi 

SEZEN 
TERZiHANESi 

Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir f 

En cazip rn:>deller, mevsimlik metin 
ve şık kumaşlar. 

1stanbul Yeni Pmıtahane kar~ı.sındo 

Dr.Hafız Cemal 
U>Kl\IAN fll:RtM 

Dahiliye Miitehauııı 
Pazardan ba§ka günlerde öğleden ıonu 

ıaat (2,5 tan 6 ya) kadar 1stanbulda Dlva:ı 
yolunda (104) numaralı busust kablneaindt 
butalannı kabul eder. Salı, cumartesi güo 
len sabah "9,5-12" ıaatıcrl baklkl tukarayı 
mahsustur. Aıluayenebane ve e• t~ıcton: 

. %2398. Kı§lık telefon: 2ıou. 

,· 

Yazan : Niyazi Ahmet 
aleyhlerinde olsa bile doğruY.11 söyler. 
ler. Rızaya Söylediklerinin hepsi doğ. 

ı ruydu. , 1 ,i? b:ı \; 
Seyit fazla bir §eY, sorma.O.ı. Uzun 

mllddet başını iğerek dü.şündU:. Sonra 
döşeklerin üstünde doğruldu. 'Ağır a. 

1 
ğrr söyledi: 

' .... - ltkinizin de cezası !bli):ttJi< !kin.is 
de ceza göreceksiniz. , • , • 

il d .. dil J 1 
• \ Cebra e on : 4 ı 

'-eebrail, dedi, sen aileııQen 'Dlr na. 
zı Hüsey,inin ailesinden birine verecelC 
sin. Bu s~tle aranızdaki aUşmanitk 
kalmıyacalC. 

ı~ ... - Hüseyin, sen Cob'railin Ud adamı. 
nı · öldürmüşsün. Halbulçi o bir !karde
§ini vurmuştu. Şimdi onlardan lbir m 

· alacaksın ve düşmanlık kalm.ıya.cali.. 
. Sen ibu iş için ayrıca yüz lira. verecei. 

. • ı )...... • ı 

sın ... ,, ;;;.. it ~" " 

Seyit Rızanın muliaJiemesi bitmiş. 
ti. rrabii HUseylıiin vereceği Y.iiz lira 
Seyit Rızanm ola.caktr. Bu, hem mali. 
keme masrafı, !hem ö.e seyitliğinhı, a&. 
vayı halledişinin mükafatı ~ 

Mahkemeden sonra Seyit Rıza, l>enl 
yanma çağırdı, sordu: ' ' · ' ~ "'· ı 

- Çok ~ç ;bir işti. ~ Sc>lC lia.i
lı bir surette hallettim, 'değil ml? "'· 

Faik'a sordum: r.ı 
- DemelC oluyor, iki sey~tler_ lia.lla 

Mttrad sııytt iızerinae !40 metro u:ım • . alenen soyuyorlar?. ' 
lu §undaki Pertek kö prüsii _ - ~ayet tabii! HallC esasen lt>unun J.. 

çin çalışıyor, bunun için yaıJry<Yr.t1 • 
Dersimde "Uma'' dedikleri dint bh

hediye usulü :vardır. Dersimll ycm.&o 
den, içmeden "uma'' yı tan.in edei-, M. 
yid veya dedeye verirler. Bu Uma mu.. 
ah'akkak kryilıetli bir şeydir. Dersi.DL 
1i kıymetli şeyi satmalamıyaeağı ;çin 
bunu soygunculukla temin eder. Giln. 
lerce yol bekler. Başka köylere gider, 
Dersimin haricine çıkar. Rasladığı a:. 
damı öldürUp soyar, aldıklarına ''ti.. 
am" adı vererek Seyide verrir. \Bu&. 
yide verildiği için temin şekli ne olur .. 
sa oisun günah değildir. :Emsen her 
Dersimlinin rehberi vardır. Rehber ~ 
nun maneviyatıru kuvvetlendirir. Pir 
de bütün günahlarını affeder. Senede 
iki defa. umum gUn!lbların affı me.. 
rnsimi yapılır. ı 

Geıecek ya::ı: "Dersimli ~ 7Cıa 
Seyia Rızanın cs7.:iden nasıl hakimlik Gillçu'buk He neler 7oomı.Jtum?,. 

yaptığım mıTat.an Pertekli Faik • "' Niyazi ~J° 

· ~Yi ~K~N ~Yi' 

\ 

BANKAYA 
YAT IRllAN PARA ~Yi 

EKiLMi~ TOWUM GiQi VtQiMLiDiR 

UOlANTS[ OANr ONi~: 
l<AQAKôY PALAS ALALEMCi MAN 



. -··- . 
~IMD\ ARTI~ 
ISTEDIKLEQIMI 
ALABİLİRİM 

VE i l i 

HAB!!:K - 1\TCsam l)()Sblst 

MALLAR PAZADLARI 
/. 10 TENZiLATLA 
SATIŞ YAP 1 YOD 

--·-··~----------------------------------------------~ 

a l .• , • , •. • . . 

Baş 
Diş 
Nezle 

Grip 
Ve çalış

maktan 
husule · 
gelen 
ağrı ları 
ve roma
tizmayı 
derhal 

geçirir 

ıra ıP> çel!:(DycırslYI lfl1 lYI~ 

1 Y lfl1 u 'tt u ın lYl ~ g aı o n lÇ?) a .................................. 
................................ ~ 

Her akşam 
Memleketin en yüksek sanatklrlarae birlikte 

• 

TAKS • M Belediye 
J bahçesinde 

Tel : 43703 1 , • ,_ . • . . ' :i'· -

:m.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::····· I 

il N:~~::~:r;ş; ... ~ 
.. Hastalarını hergiln sabah 10 dan d 
H akıam 19 za kaıdar Karaköy Tünel ii 
~i meydanı Mahmudiye caddesi No. H 
:: 112 de kabul eder. :: 
:i Sah ve cuma günleri saat 14 den ii 
g 18 ze kadar parasızdır. iE .. .. .. . . ............................. _ .......................... .... 1 .................. - ...... ·-······-·• ................ -

KLRll!V doktoru 
t4ecaettln Atasagu , 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı 

Ulelide Tayyare apartrmanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabuJ eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasızdır. 

1 
Göz heklml 

Dr.Muıat Rami Aydın 
Beyoğlu . Mis sokağı No. 15 

Telefon: 41553 

1 Pazardan maada her gün: öğleden 
sonra saat 2 den 6 ya kadar 

-...................... 1 

500 Liraya 
Satılık Ford Otomobili 

500 lira F ord markalı spor bir 
otomobil acele satılıktır. Talip 0 • 

lanlarm arabayı görmek üzere 
214 numaralı posta kutusuna 

l .. FORD" işaretiyle bir kart yaz 
malan kafidir. -

D
2
0KTOR 

Kemal Özsan 
Oroloğ • Oper:..tör 

Bevllye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 'lel: 41235 

3 AôUSTOS - t9Sz./ 
- t' 

EN BOVCK HAKit<"
1 

D y 
o 
L 
• l 

tf .,, 
Diş macununun yarattıg~ 1 

sıhhat, cazibe ve güzelliktır· 1 
"Radyolin,, haıikulade müessir 

terkibi, dalına tazeliğile temayüz et
mİ§ ve on binlerce kİ§İnİn tercih et
tiği yegane elit macunu haline gel· 
miştir. Dit hrfzıssıhhasmda ve güzel-. 

D 

ı'F' 
liğinde parlak neticeler "ereıı J,İı~ 
yolin,, ıizi terkibi meçhul \fe~ 
misli pahalı ecnebi müstaht 

dan Dın~ğfil ~Lı~ 
~ 

----------·-----!!/~ 

Kullanınız. Binlerce hastayı knrtarmışhr Eczanelerd~ 
,., A 

... ~~ ·····: ... •:::--
• 

· :::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::·x·:::::.::::w:g:::::::::=:::::=::::. ·································································· ························=······ ···························································································· :::: 

m 

ii! .. .. .. . .. ... ... ..... .... .... .... 
mi aaısuır memeoeırnnı 
:::: . .. ' 
~m 1 vırus ile tedavisi 
=··· .. ,, .... 
.m 16• 
iiH iç ve dı' basur memelerinde, basur merf'I' r11lf 
mı nln her tUrlU lltlltaplarında, cerahatlB

11 
""' 

im tlstUllerde, kanayan basur memeler inin tedd''' 
!m sinde daima muvalfaklyetle •lfayl temlfl 6 

1 ;::: y btl . ~ 

~m ŞARK iSPENÇiYARi LABORATUARI, 1~~~:r.r~' 
• ··············································ı ............................................... ::.-::;:::. .:::::::::::::::::::::::::-:::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=·· 

Nafıa vekaletinden: ~d5 ~ 
Sıvas • Erzurum hattının 317 +832 ve 322+000 ci kilonıet::1~1lll İ 

Erat suyu üzerinde her biri 60 şar metro açıklığında iki demir ~ol' eye ~ 
''ve montajı ve lüzumu halinde ripajı" kapalı zarf usuliyle eksıltııl ~ 
mu3tur. t.ill'~ 

1-Eksiltme 2 EylUl 937 tarihinde saat 15 de Ankarada. Vel<~e 
miryolları inşaat dairesindeki komisyon odasında yapılacaktır. JJJ',DJf' 

2 - Bu iki köprünün muhammen bedellerinin mecmuu 1~3850 lı 
3 - Bu köprülerin muvakkat teminatı cem'an 7942,5 liradır. oJltJ ~/I 
4 - Eksiltme şartnamesi, mukayele projesi, genel ~anı~~-:~0&' 

nakasa e\Takı 670 kurU§ mukabilinde demiryolları in§aat da~ !t} 

mektedir. _rttv;~ 
•• ıJl"" ıço 

6 - Bu münakasaya giıeceklerden laakal 50 metrelik bir köPf~eeJ!5 J" 
zına mecbur oldukları evrak ve vesaik ile 937 senesi için Nafıa Jll~ il 
verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve fiat teklifini havi zarflarını ı-~d'tf 
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 2-9-937 tarihinde saat 14 de ıeti 1 

nıiryollar inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde veJ1Ile 1t} 
~ , 

ri1 tJl 
6 - Bil münakasaya gireceklerin 19.akal 50 metroluk bir kÖP 

muvaffakıyetle yapmış olmak eartı aranacaktır. (2088) (4238) 

- Kütahya VllAyetlnden : .ı1ııt1'ı1-
vna.yet matb'l.3.SI için 840 lira muhammen bedelli 16 kaletil tJl ~~ 

kiğıt ve mücellit mahemesi 18.8.937 Salı günü saat 15 de ihale c /ı'. 
re açık eksiltmeye konulmuştur. ~~ 

Şartname ve kağıt listeleri her gün vilayet encilmen kaleoıindc srııı 
ği gibi vilayet matbaası müdürlüğünden de istenebilir . Talip ola.Il

1 
i ıl, 

gün ve 8aatte yüzde 7,5 muvakkat teminatlariylc Vilayet muha.sebC (4d 
bina.sınd~ toplanacak daimi Encümene müracaatları ilan olunur· 


