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lllgaristanda arazi talebi le 
~ün de nü.111ayişler yapıldı 

Yunan Başvekili diyor ki~ 
a Biz kimseden birşey 

~""ta ll l ı G 
1fı •rnf'I l\urmay Başkanlarının hıını1an C\ 'YClld 1 ir ll'liırn'nrmc1a 

lu;kj;;:1 \'Y~~;~i~;;~nd• V;•b•R~~;=~Ya 
b Genel Kurmay 
d aşkkanlarının Atina-
a i mühim içtimaı 
ıeYarın sabah başlıyor 

"-.,.~ ~. ~·~.) - Türkiye, Yu - mek üzere bu .sabah 9,30 da buraya gel
~ l't 0~anya genel kurmay mişlerdir. 
~ ... ~6 ::;1Yetlerindeki zevat pa· Başkanlar garda, general Papagos ile 
~ ~ t nada 'Elen genel kur - deniz Kurmay başkanı amiral Sakelariu 
~ Jı..~ncraı Papagosun başkan ve hava kurmıı.y başkam Albay Gazis ve 

·~~ ~olan Balkan Antantı diğer askeri erkan tarafından karşılan· 
(}, 

0nferansma iştirak et- mışlardır. 

~şa,.k ta ·vahim bir hô.dise 

J._Ponlar İngiliz 
llıtistemlekesi ne 
~tıtaarruz etl iler 
~ ~ kuvvetlerinin 

1
• Çekilmesini 

~ ISti~rlar 
~~ ~;"-. A.,) - Dcyll Ekspres L"' ~!at-c tıgJ. Rong muhabirinin bil-

~t nıu apon kıtaları bugUe 
~~ lee st<'ndc>keşindeki İngiliz 
...._, lııgıı~Vuı etmişlerdir. 
~"' tt~ıı l ll rnUstcmlekesinin hu-

~~ll Uvo kasabasını bombar-

~ ~~lu~:ı:a 12 numaralı İngiliz 
'-"" h-a~1111 ısgaı ederek karakola 
''oııra t Çr>krnişlerdir. Japonlar 

~lıı nguıı k . ·tntıı· ıt alarmın kuman-
~ hududunu te§kil eden ..çindc katlmhmlan nıütc~eltk1J bir kıtnyı 

~ Devamı JO uncuda tcı.ı, <"don lıl• kadm •"'"' 

on beş senede 
lto.ooo göçnien 
'~tıayurda _ge_ldi. 

ene gelen göçmenlerın mıktarı ıse 
2 6 bini buldu 

~ Yazısı 2 incide 

istemiyoruz. Bizden 
de birşey isteneme~ 
Metaksas ilave ediyor : 

Hudutlarunız aşılmaz 
kayalardır. Buraları 
dostluklar bekliyor 
Bulgaristan ve Romanya ara

sında dün bir hudut 
çarpışması oldu 

••·••••············•·• 
H .A B E R 

i ki yeni romana yann baılıyonız. 

-1 -

Kahraman 
Haydut 

Mitel Zıevakonun en süzel eserle· 
rinden biri olan bu roman .. de bir 
üılupla dilimize ~vrilecek ve her 
gün sazete içinde fonna ,eklinde 

verilecektir. 
-2-

ÖlüMü HABER 
VEREN MAKiNE 
Arkadaınnız ( F. K.) tarafmdaa 
nakledilen bu eıer macera roman· 
farının en yenisi ve güzelidir . 

~········· · ·············· ····~ 

Tramvay Şirketinin 
son günleri 

Satın alma mUzake
relerlne başlanmak 

üzere ••• 
Tramvay ve Tünel Şirketlerinin hü.. 

'klımet tarafından mübayaası meselesi 
önümüzdeki ay içinde tamamiyle ikmal 
edilmiş bulunacaktır. 

~ Yazısı 10 uncıido . -

Atatürk 
medfeni 

komisyon 

Ebedi 
için bir 
kuruldll 

Mütehassısların da fik irleri alın•rak 
Abidenin yeri tayin olunduk tan sonra 
Beynelmilel bir müsabaka açılacak 

Ankara, 27 .<Hususi) - Ebedi Atanın nüz Atatürkün ebedi meclfeni taa}~yün 
aziz tabutunun mevzu olacağı yer hak· etmemiş bulunuyor. Şimdiye kadaP gerek 
kında şimdiye kadar muhtelif menabiden nimresmi teşekküllerden ve gerekse "halk· 
sızan haberler tahakkuk etmemiştir. He· _.. Devamı 4 üncüde 

. 

Fransız işçileri Çar-
şamba günü .umumi / 

grev yapacaklar 
Greve iştirak edecek memur

ların azline karar verildi 
Paris, 28 - Fransada işçilerin ,yeni 

kararnameleri protesto etmek üzere yap· 
tıklan grevler günden güne genişlemek4 

tedir. 
ı 

Paris mıntakası amele sendikaları bir
liği dün ak5am kı5 Yelodromunda ''karar 
namelere kar§ı milli protesto günü,,nün 
çerçevesi dahilinde bir nümayiş tertip et· 

rni~tir. Umumi iş konfederasyonu tara
fından yapılmasına karar verilen bu nü· 
mayiş e nasında söz alan bir çok hatip· 
ler meyanında umwni i5 federn yonunun 
umumi katibi Leon Jouhaux bir nutuk 
söyliyerek ezcümle demiştir ki: 1 
"- Bu toplantıdan maksat işçilerin 

kararnameleri kabul etmemek hususun· 
daki arzularını tebarüz ettinnekti. Umu· 

Şirketin hesaplarını te\kik edip, kat'i 
biY.lnçoları çıkarmak ve matlup ve zim
met vaziyetlerini, hisseleri tesbit et
mek ve nihayet şirketin mübayaasına 

muktezi meblağı tayin eylemek üzere 
Belçikadan gelecek şirket murahhasları 
arasında Brüksel meclisi idare reisi M. 
Spesial ve Brüksel merkez :nüdürü M. 
Bassi ve hukuk mü§aviri bulunmakta
dır. mi iş konfederasyonu vaziyeti tetkik et· 

birlikte bura idaresinden, . tikten sonra amele sımf ını mukavemet Bunlarla. 
_..Devamı '10 uncuda .-Devamı 10 uncuda 



2 

PO 
.Sel161 •UN~ı,.11141 MüJG,.ı; 

H •an Rasim U 
IOARE EV/ ı lstanbul Ankara cedd si 
._ ·--• ........ 114, Te!ııftJ .c...ıı ~ UAl&a 
• Yazı ltlerl telefonu: 23872 

idare.,;"'(" ...... : 24370 
llln •• •• : 20335 

,A ONE ŞARTLARI 
r r.,.,.. T' - ~- ,,-

8 •" •"" , ••••• .... • .., ....... • •vhtt • ııo • .. ,•.••• • • 
> ...... - ••• .. ••• • 
' ....... 111 • ••• • 

dl,adisetec, ei~icler 
--------- - ffiiO" Atatürkün bırak-

tığı dünya 
Yazan : ~izamcddin Tazif 

AtatUrkün ele aldığı Türkiye ile 
bıraktığı Türkiye arasındaki farkın a
zametini ölçmek i~in Dış Bakanlık dos
yalanna, dünya gazetelerine, son çey· 
rek asnn tarihine ve devlet ar~ivlerine 
bakmağa vt başvurmağa lüzum yok -
tur. 

Atatürkiln bulduğu Tilrkiye ile bı

raktığı Türkiyeyi göze en iyi v ·an de
lil, bence tabutu ardına yığdığı parlak 
ilniformalar&r. 

AtatUrkiln bwduğu Tilrkiyc, tama
miylo ''yan müstemleke,, Jeştirilmi§ 

bir Türkiye idi. İstanbulda imparator 
barındıran bir saray ve bu sarayın icrai 
nsıtuı olan ıadraz:amlı, müşür10, bol 
nuırlı bir kabine bulunmasına rağmen 
1918 de bir Türkiye devleti kalmayıp· 
nı, bUyUk harp sonu Türkiyesinin Mil· 
letleraratıı münasebetlerindeki mana
.ızlığmı Mondrosdaki mütareke mad
dclerl"lden ve Sevrdcn çok daha iyi izah 
e4en §ey, Istanbuldaki sefaret bın:ılan
ınıı aldığı yeni addı : 

• Yüksek k.::miscrlik dairesL 
:Umumi harbin uanrna kadar Osman

Jı orayı nezdinde, bUyük clç~ ilnvanile 
en gözde diplomatlanru "accredite,, 
ettirmek "§ercf,, ini kollayan galip dev· 
lctler, harp biter bitmez bu sarayla da· 
ha içli dıtlı dostluklar tesi ettikleri 
halde, ıiyn5i mUmessillcrini, •'bai.zi iti· 
bar birer misafir,, gibi değil, emreden 
ve emirlerini her türlü hakaretlere bu
Jıyara'k tüküren birer ''efendi,, hlivıyeti· 
ııc bilrünmüşlcrdi. 

Mütareke günlerini hatırlayanlar bir 
ec.ncral Pele'nin, pir Marki dü Garoni· 
aln. tek gözlükliı bir Sör Horall P.am
boldun Osmanlı Hariciye Nazın haz:
Tetlerlne veya "Son Altes le grand 
"fiz:i,1 ne ne hfıkim bir eda ite hitap et· 
mek, nasıl emretmek, ne mü§külpcsent 
bir efendi tavrı takınmak itiyadında 

bulunduklarını hntırlarlar. Medeni hay
•iyetine çok hassas TUr'kiyc vatanclaı
lan \berinde bunlar işgal kuvvetlerinin 
İstanbul sokaklarına serptiği azaptan 
dW büyült bir işkence olurlardı. 

O devirde, bir kaç İstanbul gazetesi
nin "Meclisi hassı vilkelB.,, ve ''Harici
ye Nezareti cclilesi,. muhabirliklerini 
yaparken ba§ka gazetelerde ayni va.zi
f eyi yapan arkadaşlarımda birlikte ya· 
bancı mümessillerin sadaret dairesine 
girerken takındıktan mağrur tavırlara, 
euallerimize cevap verirken küstah küs· 
tah tepeden bakışlarına ne derece sinir 
lendiğimm hali acı acı hatırlarım. 

AtatUrkUn bilyük işine başlama5ı a· 
kebinde Türkiln asla tahammül edemi
yeceği bu hal ortadan kalkıverdi. Ya· 
hancıların bir daha değişmiyecekmiş, 

değiıemczmi~ gıbi benimsedikl:ri kUs· 
tahlılı:, onun 919 mayısı.nüa Karadeniz: 
Türk kıyısına ayak bastığı .ında sarsılı
-verdL 

1920 de Afgan bayrağı, bOyilk elçi 
Sultan Ahmet Hanın Anknrada yerleş
tifi binada Tilrk vatanda§ına saygı gös
teren ••haizi itibar bir misafir,, hüviyeti 
ile g,8zUktU. Bunu bUyük elçi Upma:in 
getirdiği Sovyet bayrağı taltip etti. 

General Pelenin buı.nbulda hukimi· 
yd iddia ettirdiği Fransu: bayrağım da, 
1921 de, kcloncl Mojen'in elinde. ev 
uhiblnc saygı göstermesini bilen bir 
misafir nezaketine bUrünmUş görduk. 

Sonra, bütün bayraklar bu ahenk ile 
dalgalanmak sevdasına tutularak Anka· 
rada blrer binaya takıldılar. Ve gittikçe 
'oialdılar. Fransayı, Amerika, onu İn· 
giltere ile ltatya ve bunlatt birer birer 
Yunan, Yugoslav, Macar. Rumen, Çe· 
'koalovakya, tran, Mısır, İsviçre, İsveç, 

Danirrutrka, Norveç, Alma:ı, (Avustur 

Atamızın cenaze merasiminde ispanya cum1zuriyelini temsil 19/miş olan 
ispanya münakalôJ namı de Lm Rios'wı riyasetindeki heyet dii.n tayyare il~ 
şehrimizden harekd clmiştir. 1/eyct l'l'.şilköy hava istasyonunda /sf><Jnyo 
konsoloslulu erkam tarafından "lrnlanmı§tır. 

ili &f,,
Le1zislan ve Romanya lıeyeılerl bugi2n Transilvanya ı•afJtlf' ' 

yeti de Toros eksprt.Jile hareket r.Jecckltrdir. f 
lran heyeti okSi"" tJ! 

Snoskcr Mehmet Nahdvan riyasetindeki Iran heyeti dün 1 
6bideye bir çelttık koymı~lur. ~ ~ 

lloriciye komiser muarıini Potemkfoin Tiyautindeki Sovyet heyeti de du,. 
Moskova isimli Sovyet torpidosi~ hareket etmiştir. 

Bu sabah da Polonya ve Romanya lıeyelleri dbideye çe ~ 
lardır. Resimlerimiz Jran ht!yctinin 8bideye çelenk kO>ııll11 

Estonya heyeti de dün komıansiyonclfo şelırimizden aynlmıştır. alınmıştır. 

Eminönü meydanında 
EmUlk Bankasının 
bulunduğu 11da da 

yık ıracak 
Belediye, YenlcamUn meydana çıkma

sı içln Emin6nft meydanının ~ası 1-
elnde Emlik bankıuımrn bulunduğu ada· 
yı da istimltık sa.hnsma dahil etmeğe ve 
kaldrrmağa karar verm{§Ur. 

Bu karann tatbikı için tet.ıdkter yapıl
mnktaclır, . .. . 
Bu sah hkl yangın 

Gala.tada. Muradiye hanmdatl tfttUn 
deposunda bu sabah blr yangın çıkmı§, 

on iki kadar tUtlln balya.sı yandıkt.ım son 
ra söndUrUlmilştUr. Atealn neden çıktığı 
tahkik edilmektedir~ 

ya), ve h .. tta Meksika, Brezilya il.h .... 
bayrakları takip etti. 

• • • 
Osmanlı imparatorluğu, lslam alemi· 

nin gönlünü kaybetmişti. Osmanlı im
paratoru Reıadm ilan ettiği :nukaddes 
cihada kimsenin kulak asmamı olması 

bunun delilidir. Atatürk bütün tslam 
dünyasının gönlünü kazanarak öldü. 
Osmanlı imparatorluğu bütün arab 

alemini kendine düşman ederek göç
mliştli • 

Atatürk, bUtün arab aleminin gönlü· 
nil bize kazandırnrak ebediyete göçtü. 

Osmanlı imparatorluğu, bütiin Bal
kanları, bUtUn Orta Avrupayı, bütün 
Akdeniz devletlerini, tranı, Turanı, 

Hindi, Çini; Tükre düşman ederek çök
müştü. 

AtatUrkUn tabutu önUnde Japon, 
Hind, Çinümiçtn. İran ve Turan, ve 
bütün Cermen, Sl5v, Fran'k ve Anglo. 
sak on dünyası, bütUn medeni dünya. 
ve hatta yan müstemlekeleri, milstcm· 
lekeleri ve metropollcri ile bütün dUn· 
ya matem eyledi. Zira hepsini bu bU· 
yük deha bize dost eylemi;ti. Her ne. 
rede bir gönlil varsa ce::bcylemişti. 

Yirmi yıl önce, dünyanın bütiln ne· 
birlerinden, blitUn denizlerinden rüz· 
glirların yalnız; dilşmanl=k t~ıdıkları 

hakir diyar, bugiln yalnız .dostlukların 
ula;abildiği bir yerdir. Gönüllerin kibe· 
si bir Tann ülke olmuştur Türldye .•• 

Atatilrkün mukaddes hatırası nrdın. 
dan dilnya milletlerinin en ıercm o· 
muzlara yükleyip yolladıkla::'.l en par
lak üniformalar bunun delilidir. 

Atatürk, milli val:ar demektir. 
Nizamoddin NAZiF 

n b senede 
170. öç men 
Aoayu a eldi 

Bu sene ge!en göçmenlerin 
26 bini buldu 

miktarı 
• 
ıse 

Bu one biraz geç ba§la.m~ otan göç· 
men nakil i§l son kafilenin de gelmesiy
le beraber bu ny nihayete erecektir. Bu 
11cne nakliyatın kı3 mevslmlna gelmesin
den korkulduğu hc.lde, haval:ırm güzel 
gltmc.sl nakliyata fazln sel.te vermeml§
Ur. Esasen g&çmenlere evvelden yer ha
:urlanınış oldutundan fsklin ni~"ten ko· 
Jay olmaktad.It'. 

1934 19':lneslnde negredllınlş olan 2510 
sayılı kanunla idare edilen göçmen iııle· 
rl seneler geçtikçe elde edilen tccrlıbe • 
lerte daha dilzenli bir eekle girmekte
dir. Bu geçen beş sene zarfında memle
ketimize Türk soyu ve diline mensup trk· 

da3lanmızdan 170.000 göçmen gelm!şUr. 
Bunlnrm hemen ekserl8l Bulgaristan, 
Romanya ve Yugoslavyadan, pek azı di-

ğer memlekttlerde:n gelm1§tfr. Gelen gaç 
men nllelerl mlktan lse, 40.000 rılledtıu 
fazladır. 

1934 senesinde memleketJmluı 83503 
göçmen, 1935 de 55586, 1936 yılında 

28220, geçen sene 26"64 ve bu 15ene de 

26.100 göçmen gelmfB olmaktadır. 1923 
senesinden itlbarcn mllbadll, mu?ıaelr ve 
mUltecl sıfatlyle memleketlmlze gelen 
ırkdaşlanmmn mlkdan ise 798.000 1 bul· 
maktadır. 

Son bir enede 350 
yapıldı 

Resmi daireler kirahk binalardan böylece 
tedricen k~rt rı maktadır 

A 

ı'esmı n 

Nafia. vekAletl yapı işlerl fen heyeti 
t&rafmdan bu bUronun kurulnr:ısmdanbe

ri geçen Uç senelik milddct içinde plAn
lan tasdik edilen otuz kııdnr bUkimıet ko 

nnğmm ekserlslnln ln§aatı hemen hemen 
bitlrllml§tlr. Bunlardan Bitlis ,iJft.yetlnln 

Tatvan knzası, Antalya vilAyeUnln El -
malı ve Manisa vllnyctinln Turgudlu hll· 

knmet konaklan da son olarak ihale edtl
mek llzerc bulunmaktadır. 

Nafia vckllletl, hazırlamrş olduğu bir 
pn>gram mucibince, lmpnrator1uğun ga. 

çebe ve klracı devletçilik zihniyetine mu 
kabil, cilmhuriyot devrinde devlet dni • 
relerinin ev sahlbl vaziyetine getirilme· 
!ine çalt§llmakttufır. Hilkfunet konaklan 
fnvasiyle baalannn bu Jş bugün gUmrUk, 

jandarma blnalan, hastaneler, muhtelif 

kUltUr mUeaseselcrf. ticaret oda ve bor

salan da in§a edilerek llerletllmektedlr. 

Son bir yıl içinde bu §ekllde yurdda 

yapılan blnatarm mecmuu 350 )ıi geçml§. 

tir. 2799 numaralı kanun bu yolda :lstfh- . 

daf edilen gayeye ul8.§Jlmak imkA.nmı 

vennektedlr. 

Denizde bir motUr 
yandı 

Sahil sıhhiye idareelnln Sağın motprll 

dUn Kabataş &ıUnden geçerken beuin 

depo&u parlanı:g \'O tekne alevler 1çlndc 

kalmıştır. 

Raptan motörU karaya vurmu§ ve bu 

manevrası sayesinde kendisi ve tayfo. ya. 

rnlı olarnk kurtulmuşlardır. 

işaret/er - ~ Yanlışın hadi 
duzeıtelint ı .;_ 

._ .. ne~ 
Fr 

,__ •'?t{afl"' ... 
anım:ıcuın .. 1.t· varv-·· talık bir gaıretesl si fC e 

tındaki kayda göre ılY' ıııdi• 
bu gazete bir haf taJılcfırıdal' 
lahiyetli kalemler ıar• .....ıe~ . rinl .,eıv-
tahlil ve tenkidlc 

jıı ı 
dadır. 't•..r~ • • cı .,,. 

Bu gazetenin 16 ıldt' {it1 61 ~ 
rihli sayısında ~ıat~rlcsi ,..p-'.J 
ğiyle ve guctcnın 51~rıe ~ 1 

zılmış bir yazı vat• ııııslf"' I 
gibi Fransu; eftcarı u~, tıı"' / 
pek tanınmış 01ınıyatı ıril1 batU' /. 
bu makale bu tlluhart' ... ~tıb' 

Türk l•· ... ıı 
m a.L~adar eden . • .. ()>' 

l·~ııtl» 
daki bUyilk bilgi~ 16 

-

batıdır. .. dlll1'~1J 
Muharrir daha do~ 

aa~m.aI.amıya baJlıyor • l . ~ 
"Bir ıenc e~ ~ 1 

1922 de Sultan Abd" ~/ 
inclirilrniı, fakat hali~ 
t~wlda otunna•ma _., 
ti.,, ~,~-, 

Bu bir kaç satırı~ındc "' jlj 
ıeltmek icap edcceg csi'~ıdll 'I 
işine nereden ba~uııı?,; 
şmyor. 1922 de AıuıııU US .ııll~ 
indirilmesi, batti l) o'--'~~ 

0rdı.t· '· lar geçmiş butunuY ussıdl" 
ratorluğunun ton blik bli~V' ~ 
deödin ise AtatUrJrliıı 1e'.AI 

ııarP 
sonra, bir yabancı bıJidıl1 ..,, 
mak suretiyle ı.taıı nbul6' 
Halile ünvaniyle ısu ~ 
dillmeciddi. . 1ı1in bd r~.11 

Fransız mubarrtı' tc g0 
lı§lanna oı:nuz ,uke~ebebi n, 
rinde duru§'Jıııuz;uıı :f'rı"tı' ~ ~ 

Dllnya siyasetine, ıısıl',.d" .."1 
gözlUğiyle bakar&\~ıtııl1 ~'I 
ter ve neticeler çı 1 rıtı 111'.ta ~ 
gözli annne bu yv.ı ·,,ht ~it" 
ne kadar sathi .,e ·"oıdııl"° 
saadclerin rnahsı.ılii 1 

1 

diver:nek istiyorUI • 



&pon kızlarının 
bir fedakarlığı 
"'ı"• a:abltleırın yüızleırlnı§lekl -,paraiaırın düaı:eı

~~aarktQbul~nıesı için dernıernna fe<dla edlycrlar 
aıı ç 

11
>Uk bir deh§etle devam 1 zilıane haline girıni~tir. BUtUn genç kız- ı bakanlığının sıhhiye teı,;kilatına yapµıış 

Ilı tc • Japon harbi her iki 1 lar askerlerin giyccl'ği toprak renginde· oldukları teklif şayanı hayret bir kah-
e ait · · llA, la C'rın, ;>uzlerce znbl- ki yoknasak elbiseleri dikmekle meşgul- ramanlığın en açık bir ifadesidir: 
talanrrıasına sebeb olu- dür. Her elbise, son defa hangi genç kı- Yomara üniversitesindeki hastabakıcı-

acı, h zın elinden geçmişse onun imzasını ta- lardan on be§ tanesi lıarbde yaralanacak 
:_b r ket itlen bUttin halk ordu ile şımaktadır. asker ve zabitlerin yüzlerindeki yarala-
't~· etın -<ıııJ t <:'ge çalışmakta bil- Her asker elbisesi, bir bangcrin veya- nn estelik cerrahi ile dUzeltilmeshıl te· 

'
~ !'lJ ' r 

1 
erindl'n gelebilecek hut büyük bir hilk(ımet adamının kızının rnin için kendi derilerinden istifade edil-

a "sır tkar E>ıncım<'ktedirler. nazik ellerinden çıktığına göre şimdiye 
rg 'lllil mesafede olan Yo· kadar Japonyada bu kadar astı kızlar

, nın k 

mesini istemişlerdir .. 
Bundan bir sene evvel de yine Yomara 

üniversitesi talebeleri ilk defa olarak ta tııur ız talebeleri, as-· dan müt('ŞC'kkil bir terzihaneye raslan -
1 ı:i olabilmek için C'lle- mamıştır. vücutlarından kan alınması için müraca-

apıl o ı k r ar. Bunlnrın he _ Son zamanlarda on beş genç kızın harb at etmislerdi. 

e it k ınuhite mesub genç 
ıı <' l"~ir 

\' . 
rı ?'?ıt d -t g 1 

1 e> dlgcr kadın U-
a llıa~t " 11 lllod<'rn bir usulle 

~ li lıı h ll.dır. Fakat kadın te • 

'"- u llıeıı hepsinde g" "ld··;;·· nfv oru ubu 
~ tidd erııtesi de Çin - Ja
~ Ça JD etıendiğl şu son birkaç 
a ı. "'ll'llala '<a8r rını t:ımamC'n as -

etını 
a ~c"k ş ve askeri harcka-

1\ ~t hastabakıcılar yetiş· 
ili\' tr. 

liüyler üırperttıca blır cnnayet 

Bir kadın üç çocuğu-
nu derede boğdu 

Cinayete sebep, gizli münasebetini yakalıyan kocası tarafından 
çocuklarile birlikte koguluşudur 

( t ,. llıtc_,· . 
l{ 0~ ının zengin talebe- Fransada bir kadın beş, üç ve bir yaş- , 

lıg Çın~aınaktan, kriket par- Iarındaki üç yavrusunu öldürerek çok fe· 
l§lf'rdfr. • la ıı zen . el bir cinayet lşlemlııtir. Cinayetin sebcbı 1 

ler ve evlenmcğe karar vermişlerdir. 

Fakat Pol Portenin ailesi bu birle§meye 
şiddetle mô.ni olmuş, Albertinle ilk gayri
meşru çocuğunu doğurduktan sonra Fol 
Porte askere gltml§tir. 

llı1t ol IDn Iuzlannı çatısı ba§ka bir erkekle münasebette bulundu-
~ h an Yom ~ 1 ı · · · k d t 1 ı arn un versıte- gu ıçin ocası ve kayınpedcri tarnfın an 

il or e hakiki bir fabrika man üç çocuğuyla beraber evden koğuluşudur. 
'a oıı r. Vaka kahramanı kadın Frnnsada Ju-

'r~ l>aıı8 ; Ça)ı nın odalarının he- vinkort kasabasında oturmaktadır. Ko-
~ 1 \'aı illan Yrrl ve daha blr- cası kendi halinde namuslu bir adamdır. 

?ıı._~~ ın.ı h '"" atı;ı c . azırhyan birer kil- AlbC'rlin daha on yedi yaşındayken ken 
tUt •aı 8 

ne dönmUştUr. BU - di yaşlarmdn Fol Porte isminde bir dclf
onu nıuazzam bir ter- kanhl la tanışrıvıs. birkaç sene 8e\i§mi3· 

~~ 
l \' h 

~ ı~~~et naibi pren rol karı ... ı ile beraber Londraya g·ttiği zaman 
}\~ ı ların~d~ı Kent du·,a ı \ c karı~ı tarafından karşılandılar.Prensler 

r l'tı t dı.ıka • 
1 
a ~ a~nız biri birleri ile sarılmamışlar, prens Pol, Kent duşe· 

t d bu :a '\ U"'o lav naibinin kansı prenses Olga ile öpüşmüştür. 
k lJ d P-cn l~e gonıl..ıror. Ondekiler Kent dukası ile pren e.:ı Olga, ar· 

lararta ol ıle Kent düşesıdır. 
~~ li 1 ı 2 Ilı:· bugünlerde Belçika kralı Leopold de Holandaya gitti. 
•,~ ~anda1ıı n kral. llolanda kraliçe;,i Vilhelmina ile öplışmü~tür. Bu 

.., ''.,ıo. t•bi r:r t<;raf ından bü~ ük bir alakn ile knrşılanmıştır. Çunkü Ho· 
·• ... -... ., r·,rnı merac;imlerde öpüşmek adet değildir. Şimdi halk, bu 

' ~1 ...... ; ,..,._...""'··= ı ................ ":'-.. .. 

Katil, sevgilisi askere giderken kar
nında ikinci gayrimeşru çocuğunu da his
setmişti. 

Pol Porte dostu Albcrtini yalnız bıra
karak nskerc gittikten sonra genç kadın 
geçinmek imkanlarını temin için kendi· 
sini ikinci çocuğuyla birlikte kabul eden 
Fove isminde bir köylü ile evlenmiştir. 

Bir mUddct sonra kocasından da bir 
meşru çocuğu olmuştur. 

GilnUn birinde eski dostu Pol Porte 
askerden gelmiş ve yine Albertin ile mü
nasebette bulunmnğa başlamıştır. 

Fove karısının gizli bir münasebeti ol
duğunu anlayınca, bnbasiyle birlikte o
nu koğmuştur. 

Ertesi günU Albcrtin Uç· çocuğuyla be
raber, knsabanın içinden geçen dere ke· 
narında dolaşırken, kayın babnsının söy
lediği ağır sözleri hatırlamış VJ! hc>m 
kendini, hem çoculdannı öldUrmck iste
miştir. 

Önce iki kUçUk çocuğunu, sonra beş 
yaşındakini boğmuş ve müteakiben kendi 
sini suya atmıştır. Ancak, suya düı;:cr 

düşmez aklı başına gelmiş ve intihardan 
vazgeçerek kendini suların cereyanın

dan kurtnrmıştır. 

Katil kadın yakalanmış, akıl muvaze
nf'sinin bozukluğundnn eUphc edilerek 
r:ıunyenc olunmuş, faknt şuurunun ye· 
r'nd~ olduğu görUlmUştür. 

Şimdi, mahkemede, tüyler Urpcrtici 
suçunun hesabını vermektedir. 

rElb>ettn Mı•nır Eser 
Atatürk Albümü , 

(350) ye yakın hatıra, (68) 
sayfa nefis bir kap ve tabı 

Çok az mikdarda basıldı 
Alanın doğu~ıınd:ın chcılıyelc 

inlıknliııe k:ıd.ır en lıü;) (ik men· 
kihclcrini, Trııhlıısgnrp, Çnn:ık· 
k:ıll', !stil.Jul lııırıılcrinc ait rhe· 
di lıntıralnrını, 'nlo\'ndnkl hu· 
sıısl ha~ atıııı, elen iz ı.ıcılntilcri· 
ııi, T:ırilı ,.c Dil ı..urullıı) lnrrıı:ı 
nit en knr:ıkteristik rcsimlcrlııi, 
Yuım~l:.tv, lwcç, lrıın, lııı;:ilir. 
ı:rdiin ıln lctlcriniıı bth·üklcrilc 

·muıı:ıo;l'lıctlcri11i göslcren halı· 
r:ılarını, Anknraıl:ı, Be:rlcrheyl 
:ır:ıyııııln. llln uk Millet l\lccli· 

sinde \C mnnl•Halrırda, Florya
<l:ıkı lıayatıııa ıu thıısu'il resimle· 
riııi lr'ihit <'den 'Atnlurk Albü· 
ınu,. Turkbc nıatbu:ıtıntla Ala· 
ııııı font ,·artığına ait ycsüne 
eser h:ılindcdlr. 

T:ıriht kıymetine palın biçil· 
llll'l :ıllıiinı 

SO Kurus 

3 

? 

Con Denet dü5ünceli dunıyor. Ilaklfı da var. Çünkü. yal<ınöa ı;-c,·irec~ği 
film için sa)lannı f>İ~ aha bo) amasmı şart ko,.u) orlar. 

I lalbuki Con Benet I Iolh udun en sevimli ı:;anşınlanndan biridir ve her
kes onu sarı~m olarak tanır, belki onun için sever. Acaba sa~larım siyaha 
boramış bir halde filmde görünürse herkes gene onu sc\'mcktc dc,·am edecek 
mı? Acaba bu lu\ alet kendisine yakı5acak mı? 

İşte Con Benetin düşündüğü budur ... 

Garip fa~at feci bir 
tayyare kazası 

Bukreşte bir tayyareci çok garip fakat 
ayni zamanda çok feci bir şekilde u!;,rra· 
dığı kazanın kurbanı olmuştur: 

Motörde olan arıza netice inde tayyare 
yere doğru yuvarlanmağa başlayınca tay 

yareci derhal kendbini tayyareden atarak 
paraşütı.iniı açını~ \e harnnın normal 
seyrilc aşağıya doğru süziılmu~tür. 

Fakat yerden otuz metre mesafede pa· 
raşüt tan arcch i demir kuleye sürükle
miş. ipler kule} e c:arılmı'>', tayyareci de 

demirlere çarparak ölmuş ve kulede ası· 

h kalmı.tır. Resimlerimiz, kulede a~ıtı 

kalan taryareciyi ve parçalanan tayyare· 
yi göstermektedir. i 



tÇENIJt.: 
• Aıapkapı ile Şi hane yoku.,u ara ın· 

dakı nm i tım akı içın muamele} e 
başlanmı-;tır. ı 

• Şişli ile Ayaıağa arac:mda uç kı ımlık 
asfalt bir yol yapılacaktır. ln~a:ıta bu· 
günlerde başlanacaktır. 

• Beş günlük b·r tatuden or.ra r~mi 
daireler }ann abah aÇJlacaktır M ktep 
ler de yarm abah açılacaktır. 

• Turk • merıkan tıcaret muzakLrelerı 

yarın tekrar başlayacaktır. 
• Donanma içın satın alınan ve "1z· f 

mit,, ismi \eri.en su gemi i lımammıza 

gelmi~tir. 

• Denızbankm A \Tupa} a tah~lc gon· 
dermek :.zere açtığı mu-.ab ',a imt hanı· 
na gırenlerden kazananların i im en }a· 
nn ilan edilecektir. 

• Bırinci umumi mufettış Abıdin Oz 
men ~ehrimıze gelmUır. Birkaç gün son· 1 

ra Ankara) a, oradan Di} arbakıra gide 
cekLir. 

• Kızılay bir enede 1.131037 lira değe· 

rinde 1.438031 deste O}un kağıdı atmı 

tır. 

• Deni•!>ank lngiltere · Kanada hattın· 
da işli} en beşer bın tonluk ıkı gen\'. gemı· 
yi aten almak uzere tema !ara geçmı tir. 

• Halk parti i k.ııa kongreleri dun b:ı;· 
lamı~tır. Dun Beyoğlu, Kartal. Sarı~er \C 

Beşiktaş kongreleri top1anmı~tır. 

• Bakır eritmek üzere yapılacak fahri· 
kanın planlarını hazırlamak uzere 1 n· 
giltereden beş mühendis memleketimize 
ınütc,·cccihen hareket etmiştir. 

• Dahiliye ,·ekaleti memlekette tam te~ 
kilath nahiye c:ayıc;mın arttırılma ına 

karar venni5tir. Nahiyeler yirmi bine çı· 
kanlacaktır. 

OIŞARDA: 

• Dün Italyadan Napoliye bir lc:panyol 
na yonalist heyeti gelmi5tir. Heyet azac:ı 
ara ,ında Primo de Riveranın kız kardcc:ı .. 
de vardır. 

• Vatikan mahafılinde, papanın s'ıhhl 

'aziyctinin dün akc:am daha ziyade düzel· 
eliği \C fakat endi~ vermekte devam et· 
tiği bildirilmektedir. 

• lsveç hariciye nazın, Fransadaki ger
gin vazi}et dolayıs.ile Fransız hükumeti· 
nin hükOınetçi lspanyadan dönen gönül· 
lülerin geçme ine mü aade imkanını bu· 
lamadığını ve bu ) üzden lsveç göntillüle· 
rinin dönmcc:inin geciktiğini bildim1iştir. 

• 1 veçin Sjohunden denizaltı 1 dün 
Malmöde harbiye nazırının \C hukumct. 
ordu ,.e bahriye mümessillerinin huzuru 
He denize indirilmiştir. 

• ts,içrcde Bem şehri talebe birliğı 

Bern iıniversite inde her türlü nazi pro· 
paganda:sı teşebbüsüne cezıi surette ve 

her vasıta ile karşı koymağa ittifakla 
karar vermiııtir. 

• lsveçle milliyetpen er l spanya arasın· 
da ticaret ajanlan mübadele i hakkında· 
ki anla~a dün imza edilmiştir. 

• Çek buhranı esnasmda karar \erilen 
Budape~e üzerinden uçuş rasağı diln· 
den itibaren kaldmlmı tır. 

• Fransanm Bükreşteki ve Romanyanm 
Pari teki orta elçilikleri bü>•ük elçıliğe 
terfi edilmişlerdir. 

• İ panya haricire nazın Del Va}•o· 
nun l~uzveltten bilha a sılah ıhracatı 

yasalının kaldırılma mı i temek üzere 
Aınerikayn gitmek niyetinde oldu~ bıl· 
dirilmektedir. 

• tsveç bahri~ e nezareti bu son günler 
zarfında, sene içinde \'o pcr tipinde dort 
torpido inşa \'C te !im .eclılmcsi için iki 
İngiliz fabrik-a ıle mukavele imza etmil> · 
tir. 

lnM illz e~çhd Çanak
kaıeden döndU 

'
1Mohawk,, isimli lngiliz torpidosiyle 

Çanakkalcye gitmi~ olan İngiltere bü.. 
yUk elçisi Sir Pcnıi Lorcn ile zevce· 
ıi ve Jnıilterc elçiliği askeri ataşesi 

binba§ı Rouo dun ayni torpido ile li
mannnııa dönmUşlerdir. Elçi Seddilba· 
hirde İngiliz harp ölUlerinin mezarlığı· 
nı ziyaret etmişlerdir. 

Torpido yarın limanımızdan ayr la. 
cakttr. 

Taksimde Bugıln 

aat 16 da \e gece 
21 de umuma 
SOT K ~RDEŞ • 

LER' 
Yo<h il 3 perde 

loza ndaki Türk I• .... h~İıa ~~RAV sinem.a.sında ~' 
talebe eri merasimle 1 ~.~~~.~A~:~.~~~,~,~~~!.~-~ .. ,·:ı 

an d i ı i 1 AN~ .. ·;;:ı'R°DJ;.c;;,,~~·n;;~"Sr/;~[!f.!c?'' ç e r Kt Arn[ııDıdnnJ Ol nnnLmı-;;AkorRkunç mKnc<'rAnlnTrl 
1 

,· L ı' 
l..oznn, 26 (A. A.) Anadolu Ajansı· türk'Un :reni Türkiye:ıd nasıl :rarattığmı 

nın hususi muh biri bidıri:ıor: ı anlattı \•e Atatürk'Un hayatına dair lllun 
Buyuk Şefimız Ataturk'un cenaze me· bir söylev yaptı. 

rasirni müna~bctlle Lozan T"urk tnlcbc Müteakiben profesör Sekretan, Ata· 
cemiyeti üniversite salonunda bir top • türk Türkiycsindcki yeni hukuki \'aziyC't 
l. ntı tC'rtib etmiştir .Toplantıya Lozan ile es1d hukuki vaziyeti uzun boylu tah. 
hukümeti crk8nından bazıları, üniversi- Jil ederek hazıruna Türk cumhuriyetinin 
tc profcsorleri, gazeteciler, Louınlı Türk son sistem hukuki cihazını anlattı, bun. 

dostları, Ccne~ re talebeleri, Lozan ec - dan sonra Sevr ve Loznn muahedeleri 
nebi tnlC'be cemi:ı etleri iştirak etmişler- muhteviyatını hukuki cepheden tahlil ct
dir. Hatiplere mahsus ltilrsünUn arka. ti. Lisaniyat, iktisadiyat, içtimaiyat a· 
sınd:ı Türk bayrağının fistUnde Atatür· halarında Türkiyede tahakkuk cttirill'n 
kUn rc~imleri asılı) dı. Talebe cemiyetleri §eylerdr.n bahsetti, dedi ki: 
reisleri talebe cemiyetlerine mahsus r<'S· ''- Yalnız bir asker değil, ayni za. 
mi elbiseleriyle ve bayrakları mateme manda asrımızın bir daha g8remiy ceğl 
blirUlü olarak bulunn;>orlardı. Türk tale· bir diı.hi idi. lnsaniyct onun ziyaından 

be c miycti reisi Ferzan Aras celseyi &· pek çok müteessirdir. T-ürk talebelerine 
çarak hnzırunu bir dakika silkuta davet. 
etti ve ilk sözü ünivensitc reklönıne ver. 
di. 

P.ck~ör, Lozan üniversitesi namına 

Turk talebelerine candan ttıziyctler sun
du. Dedi ki: 

"- Siz Türk gençleri bugün BüyUk 
Şcfuıizi kaybettiğinizden dolayı ne ka· 
dar ağlasanız haklısınız. Üniversite alıin 
bu bUyük mateminize iştirak etmektedir. 
Ataturk'iln, bu BU;>1ik Ad:ımm bnyatrnr, 
burada az bir \'akit içinde bildirmcğe im. 
kfuı :ıoktur. Bu dahinin mtanının tarihin· 
de Jegal ettiği parlak sahifeleri size ha· 
tırlatmak isterim. Türkiyeyi yaratan, ta· 
rihlmizln bu en büyük adamını başımı 

en derin hürmetle eğerek selamlarım . ,, 

Bundan sonra profesör Morff, Osman
lı impnratorluğunun sukutundnn başlı. 

:rnrnk TUrk cumhuıiyetinin illnmı, Ata-

Ata türk 
medfeni 

k o misyon 

candan taziyetler sunarım.,, 
Bundan sonra ecnebi talebe cemiyet. 

Jeri reisleri de söz aldılar. 
Alman talebe cemiyeti reisi "aziz Türlt 

arkadaşlarına" tazJyctJerini sundu ve ele
di ki: 

"- Vatanınızdayken BüyUk Şef'inizin 
yaptıklarını görüyordunuz. Fakat dışar· 
dan bunları daha iyi görecek ve daha iyi 
takdir edeceksiniz.. Emin olunuz ki, aziz 
arkBdnşlnnm, Alman talebeleri .ııizin ma· 
l<'minizc candan iştirak etmektedir ... 

Diğer talebe cemiyetleri reisleri de he
men ayni .mealde sözlerle taziyetlerini 
bildirdiler. 

Bundan onra reis Fer.zan Aras'm d • 
veti Uzcrinc Tiirk talebeleri Türk cum
muıiyctlni ve Türk istikllilini ilelebet mu· 
hnfnııı ve mUdafaa edeceklerine dair and 
içmişlerdir. 

Ebedi 
için bir 
kuruldu 

Mütehnssısla rı n da fik ir learl alınarak 
Abidenin ye r i tay in olunduktan sonra 
B(~ynelmUel bir m Usabaka u~ılaca k 

_... 1Jaştu1aıı 1 ıncıdc anıt için bir esas talimatname hazırlana· 
tan birçok tc! ... lıfler, plfinlar \e krokiler caktır. 
gondcrilmı,.tir. Bunlar to nif olunarak 
te kil olunan "Ataturk ebedi :ınıtı komis· 
~ onu.,nd.ı tetl ik olunacaktır. 

Du komısyon, Buyuk !\lillet l\leclbi 
Reı ı Abdulhalik Renda \e Baş, ekil CclaI 
Ba> ar .. Dahiliye 'ekili 'e Cumhuriyet 
Halk parti i Genel sekreteri doktor Refik 
Savda..rndan müte~!tldldır. Komisyon. 
Zo;ıguldal,ta bulunan Baş,e.kil Cel!il Ba· 
) ann a\ d~tinde faaliyete geçmi~ buluna· 
caktır. 

Gerek hukumete \:e gerekse Cumhuriret 
Halk parti ine ) apılan teklifler esas iti· 
barıle anrt için biri Çankaya \e dığeri 
.\nkara ka1e i olmak üzere iki mevkıdc 

Altının aziz tabutu ebedi metfenine 
'azolunacağı zamana kadar gerek L1m 
meydanında ve gerek e halkevi ve Ata· 
türk bulvarı heykelleri etrafındaki me· 
şaleler sönmirccektir. 

Atanın ebedi medfcnine vaz'ı münase· 
betile bir tören yapılacak ve bunun için 
de önceden bir talimatname ihzar ol:ma· 
caktır. 

Atanın sembolik matemi 10 birinci· 
k~nuna kadar d~ am edecektir. Ankaracla 
suvareler yapılmamaktadır. 

Bugün dahi ebedi Atanın mevzu bulun 
duğu Etnograf ya m~zesi önünde birçok 
halk ona ağlararak son tazimlerini yap· 
maktadrlar. 

Frnns1zcn ~tizlii hiiJ iik fjlın.. Scıuıs ini': 
• ~ red~·· 

cı;~AZ•~ Tüıu:;s-t : Snnt ı,ıo. 3,2:> - :;,;t;; ve sın" 
1\:.\Dll'\l,AJl l\.\Tll.11: Snnt. 1,5:;. t, 10 - 0,2:; ., 

Bunan MELEK sinemıııı~ 
Ulu Şefimiz ve Ebedi öndcrinıİı 

ATA TORK' ün htanbul ve .tAnkarad& sııc• sO' 

~ş~naze :.iiı~~ç;~g~ 
VIVIANEş rollR O MA~.9! 

Bugün saat 1 ve 2,30 da çok ucuz Hatlarla Halk ve Talebe 

sın da 
Bugün S A K A R Y A Sinema,.. ; 

Ulu Şefimiz ve Biıyük önderimiz ATATORK un nı "' e ~ 
Dolmabahçe sarayından Ankaraya kadar yapılan ınua~ıa e 1ıi? 

cenaze merasimini bütün tafsilatiylc gösteren tarihi f 1;:;,t ..;e 
Meşhur Zenci mı:gannisi PAUL ROBSON, ANNA 

LODER tarafından temsil edilen RI 
HAZRETi SOLEYMANIN HAZINELE.b frıııt-

Görülmemi TÜRKÇE Sözlü büvük ve güzel tarı 
1 

ile sabah, öğle ve 
1 ·ıJlJl· 

Her } cmekt(.•n sonra mutazaman dışlerimıı fırça a'i 
• • • ~ i. '·' • • -•• : ; 

top'anmaktadır. Bunlara inzimam eden 
bir fikir daha ,·ardır. O da Atanın e~ 
di mal.berinin Etnograf}a müze inde 
ha ırlanma:.ı i~ldir. !fmdiden komisyon, 
mimarlanmızm Ye Güzel rnnatlar akade· 
mı i müteha')sıs profesörlerinin fikirlerini 

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

ic:tımzaç edecektir. 

Teklifler \C bu Iıkirler tetkik olunduk· 
tan so.ıra ebedi medfen mevkii te::.bit o· ı 
lunacak ,·e bunu müteakip de yapılacak 
anıt ıçin bir rnU abaka a~ılacaktır. Bu 
müc:abaka beyn"lmilel mahiyette o!ncak· 
tır. 

Bugün yalnlZ ·p · EK ddtt 1 si neması •JI, ....... . 
,,r, Jı~ 

X r clıı 1 c ULU uNDER VE AT T u ' .. l•'ilın llU!ı.) nJnrınllZ a-cJl ' ~ 
EBEDi SEFIMIZ n filnılt'rlııdcn 111iirc~tııf'"cll'" 1111111 11,ı 

kcnclilcri tn t••' (tt 
• e ,ıı> 

Hüruk Millet MedMndc ira.d buyurtlııklıırı fnrihi rııı(uk \<' ATA'l'PtUieMt.'Z'ün iirlılii ii
1
.rrl"111' t rF-~ ıuctrC ., > ır 

ÇC\Tllen 4.000. lzmitto 1.000 \ ' O An karmL.'1 :>.000 ınetr<' film nrns111dıııı s<'rikn $.500 11 eıfC ~ ııl 
~ " ti'' , • 

mufruısnl, Ankara '\C 1 tanbuldn )<'rimlc \c hııl ili c li makinelerle nim mı kı ınılnı<t ih ıı•'~ 
ri 1 J 

• ., . tltlrlll 
m. Ju tnrlhı filmi hcrkeı-ln g<iro bilmesi iı;-hı: Bugiin snnı 11 • ı , e 2,80 ı.·ok ucıız fı)" 

Yalnız bu anıt da tabutun me\%U bu· 
lunacağı kaidenin zemin c;athmdnn cperce I 
bir irtifa:fa bulunma'» esası nazarı dikk<ı· mnthı<>leri 'nr<lır. 

te alınacak \C mihabaka}·a var.olunacak ıİİı••••••••••••••••••••~~~~~-~~~ ................... ..... 
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L~dE ·rc:ıı,_~ 
: ................................ . 

ereue y b·r 
a • l~eniz dibindeki inciler 

,, ~~\N taın 41 s ne O\"\'el eski Avustu~a impııratoru Frnnsua r,lj~Cin e:;i 
" , ... tat.on >li <'11ın 1 o..nr ı:e Elu:n~t Avusturya enra~ mın sıkı yeşayışma, ka~n~nasınnı is- t iy 0 ç va 11 mıdır? 

askerlık i bir lnf!iliz na zır ı menıleketie nıecburi 
~ 

1J~llil9tı. ak bırknç sene tahammut edcbılml~. sinirleri bozulmu~ rn ?\'öraı.teniyc ı 
1t~. ;~~~orlç3~ ı hn,ıı dcğiştir1>ln, bozuk ısinirlcri duzrlein dive Korfo~ n göndrrdi· Es 
t 1 lııa:-a~n bir kısmını bu adada, diğer kısmını f viçredA geçiriyordu. 

t r t J::tııı.ı briçcnın mUcevherlPıi arasrndn "Meryemln göz.ya ları' ismiyle anılan 
~ıı bıı tnillr inci gl'rdanlığr \-ardı. Bu gerd'.lnhk diınynda e!',isiıdi. imparatoriçe 
lıt ııcı'er CC\bcrl('ırin sarardığını gC\rdU ve <'.ocukluğunda dinlediği bir masalı ha· 
t·· lıır tııaıır denize bırakılırsa tekrar esl>l parlnkhğmı nhrmrş. \"e, U.:crl delikli çf'

lt. c ~ ı,1 8

8
ta Yaptırdı, bu mahfazayı uzun bir r:lnctre bağladı. Bir akpm :ir.pilerinı 

lr ~Yay Yerı ... tirdi, sara.ya ynkm bir yerde deniz kıytsma indi. Zincirin bir ucu

~ lııcıı"rfıı 1 0
Ydurnrnk tı:ı.ktrrdığı bir demir bıılkn:rn geçirdi ve kuturu denlıe attr. 

ftta l.rı F:!iza:rlnrn-ısı fc;in bir sene dcınlz altmda kalması lcab Pdlyordu. lncikrl 
hfr 11 nralllağ l lııViçreye gitti. Oroda kat \edildi. ÖIUmUnde~ sonra Korfoya bu mnh-

tı;l' ~Ula 8 
gelenler fırtmalardan kopmuş zlncJrln kayaya bağlı ucundtın başka 

l i\ı.ıg ıı ltlaJıiar. 

btr ş ,~u cs•:ı hikayeyi yazışrmızın Bebebi var: Korfodn bu incileri aN'.mak ü-
.._. r~et t 
r ~ C'S'J'Js Ctmis bulunuyor. OnUm021dckl Ukbaharda iı;e bnşhyacaltlar .. 

1 Cı Cı anon 
~n~!:ha aiti 
' ı:ın · C-11kı inıpnratorlar sara~,. 
!!' rdaııb~ ~1 ltnda umumi manuırası s· 
lt · ~Pa~l drğiştn<>mlş blr rokak var
ı 'lal'd or U~ncU Rodolf çok eski 
rıı..~ taı<'~ bu 80kağa bUttin mUneccim-

Bir gun C\'OI do yine otomobilinde üç sey- ı 
ynh kadın bulunan Edvard Rojor nyni 

z::ncinin taarnııuna uğn~-arak ölmü~tür. 1 
\'aşingtonun scvdaltlafr art.ık korunun • 

·oq" arı 'h 
~h.. ı.ı!ııııe~ •e tı lrbazlan toplamıştı. 

1 \~'"' b1ıtıı .ok fnannn mlparator sa· j 
"~ lc.erıı:1~ıı c:a:ınr, devlt't §İleri hak
~aeııb..rı .~rt:vıe konu§urdu. Sok k o 

ıssız yollarmda gPzmPce t(;vbe ctmf5ler· 
dlr. Zencinin etrafa saçtığı ö!Um tclıli • 
kesi bUtil.ı se\•dahlnn titretmektedir. 
Manma!ih V~ingtonun yüz polisi bu ~11· 
gm zc:ıclyf ~·nknlııınak \'az!Cesini almış • 
lardır. 

l'ot-. .,ftnyngorlPr soka'lı ,. ismini 

ııı ~ '~. fA~r 
ıı 1 nı " man%arasmı değiştir-

! H- Sok'l.kta oturan adamlar da 
~_ .. 'lif d .. -
~-'Qta tlrr'!edilar. Bu gün de 

'aı.- t IcıJ:ı.~ oturur 
"tıı ~it~ . 
~ l.rtcıanı Oturan falcılann ,.n meş-
~ nctır 'I'ebcUr. Bu Y&!ih \'O 15fşman 

' ~ ba"'b. "ruza gUzel bir gencllğin se. ''tt. l?ı 11~t •l halinde olan kadm, me~-
>.,,' t\·1tt im 'riho Brakenin evinde o
~~t bu: bUUln Prag girer, çıkar. 
\~~ bıı aoi&.rı_ llç ePne evvel günün 
~it lıııılıtı lc:agı pofüılf'r bastı ve bu l'IO· 

~ lııda fa~ bUturı falcıları siyast işler 
'1, 11. ııı~ bakmaktan menettiler. 
~ l'tı0 it lllyet scbebslz değndlr. Ma
~ a.ıc.~ndı in" mUrn.caal ederek Çe
~, ~lert ın istikbalini soran birisine 

\~~ t-irıdaa:vıeınıştlr: ''GUne~ ufkumu· 
'ılll~ııı e ısoo deCn doğup batmadan 

•t~ • tl~ıı:ollan, bat'a.ktan, başı kesi
~ ~~il' e kalbimir.dcn başka bir 

~~! '"'.ıJt~~k-. Yurdumuzdan ayrıla • 
ltı- <lt otta U g{lnler gcıçfrccek ve ha-

~tlı tıı~leıt 11
'
0 dn ~·ıı.şıyncnf ~... Bu ll8z-

b1r d !!tte d"'rin bir hevecnn kuv· 
~~~ ~~k ~ • 

Deli yako.Iandı:ı takdirde sevdahlann 
yeniden yfizl<'ri güll'ccği muhakkaktır. 

Eme.'<ti ko!a.ğl ... ı Bay .'\hmedin km ba· 
yan Gilllü ile ph-ade fi!dtrğmen Halil Er· 
çinin r.işanlan ev\'elki gün Ka1ıköyünde. 
Cevizlikteki evlerin~e yapılmr~trr. 

Tarafeyne saadetler dileriz. 

GAtB ARANIYm:. 

Ş:eJAnik .,·iJayeti Lnngsza kazc.eının 

~ayrnmderc nahiy<ıst Sanca Ali köyU ıı· 

halislndenlm. Bundan 25 sene •önce Lıın
gaudan İakcçeyc muhacir olarnk giden 
§aban ktzt Hamidanin çocukları Ali, S:ı
lt, Nimot \'C babalan Emin il~ bir!Jktc 
kayıptır. m~ndilcrlni ve adreslerini bilen 

varsa insaniyet namına aşağıdaki adresi
me bildlrmclerino mubtcrcr.ı gazetenizin 
vasrtn olmasmı dilerim. 

Kam!tapı l\UçUk Ay~ofya Medre· 

e soka]\ 12 No. da nıkarclıı i im· ı 
lcri yazıtı t~enklarm' l~J'7.C.'11 

Dl\rdan .) ______ ....._ ___ _ 

sisienıi l<. urulnıası nı isfiqor 
UUyi.ık Bıitnn~ :ınm c-ı.1'1 lı~lırlyc nan- ı Jik mukellefiyetini tat bil: ctmc:neği va-

n Duff ı.uper lnglltf'rC'dt•kl rul.crHk si • detmiı1 olması bulunmakt~::lır. 

temi w ıı~l>crJlk 'sr.i~ eti hu!.kmda entc- I D'l•' akn ı, verm:ş olduğu sözü geri 
ressn bir makalo yıızmıı;trr. Bu ~:u:ı~ı n- alma· iç:n. r•'atnıo; el'· ,umuz buh-

:ığıd:ı bulncak~mı7., ı randan istüd: ctno-~mrtir. Ben, cnun 

ÇE'mbcrlilyn, gr1:enlcrdc- parlamento-
1 

., 

da söylediği bir nutul:ta, bugUn, ingil· 
terc'yi geniş bir ölçüd:: kaplamış olan 

silkünetten istifade ederek tıiya .. i bir 
§Öhret temin etmek istemediğine ir.arct 
etti. 

İngiliz başvel:ih bunu söylcmc.-lc, 
;imdilik seçimlere giri~mek istemceiğ:. 
ni murad etmişti. On:.ın C<Ok akıllıca ve 
d~riı .. t olan lu kararını hcı kes hiirrnct· 
le telakki e<lecektir. 

Ancak, hemen hemen aynı nisbctte 
ingi!tcr:-.ye yayılmış olan diğer bir his 
le, parti politikası menfaatine değil, 

mflleUn nofine olmak üzre bir an ev\•eı 
yeni bir çığır açma!~ çok faydalı ola • 
caktır. Bu his, çok ku\'vctli bir §ekil al-
mı~ ol<:ı• vatana hi%met arzusudur. 

Bü} ü:: Britanyn'nın his vakıt kay -
bttmeden harp hazırlıklar nı hızlıı§tırıp 
takviye etmesi l~ıımceldiği kanaatini, 
kendisini en c:k alkı~hyan mahfillere 
bile vcrmis olan hükumetin sulh poli

tikasındald muvaff akiyeti kartısında, 
bu biç:m bir tefsirde bulur.mak, belki 
bir p<ırça istihz:ayr andırır. Ancak, bu 
hissin ee en kestirme yoldan ifadesi, 
Büyli1; Br:tanya,da askerlik miı'kcHefi 
yetinin tatbil: edilmesini istemektir. 

Bazı kimseler var ld, bu sihirli tıö.di 
söylemekle, vazifelerini yapmış olclu}:· 

!arını &anıyorlar. Bu gib:lcr, h:·kürret:J 
bu hususta alacağı tedbirleri s:6'..- • 1..:
lıl:la beklemekten baş.ka hiç bir i .· .. i 
yokmu~ l:anaatintled:rıcr. 

Tenkitlere boyun eğmek mecburi • 

yetinde kalanlar aras.ndn uzun müddet 
hizmet ettiğim için, tenkitcilerin pek 
az hcs.:ba kattıkları gü~lü!·leri göz ö -
nüne getirerek, hata onlarla birlikte 

teessür duymaktayım. Mamafi, bu tiır

lü bir çok güçlükler vardır. Bunun en 
ba§ında , b?şbakanın, bu parllimcnto 
devresinde ve sulh halinde iken asl:er-

n:r 1 ııyili-: as1:cri 1:ıtası 

çok docru htırel.ct etmiş olduguna ka
niim. Demokrasiler mevcut olduklcrı 

müd~etıre., gerek iç, gerek dı~ politi
kada muayyen prensiplere riayet etmek 
mecburiyetindedirler. Bu prenniplerin 
en ehemiyetlilerinden biri, res:ni bir 
tcnhhUdiln, riayet edilmesi kcıyfiyetidir. 
Faknt, böyle bir teahhüt, sesic:lcre hi

tap ederken, her hangi bir hültumc i 

baık:ı bir politika takip etmekten hiç 

bir suretle menedemez. 

Bundan bafka, böyle bir hitapda bu
Iununcıya kadar geçecek olan aylar i· 

çinde, efkanumumiyeyi bu tarzda bir 
politikaya hazırlamamak ve tr.ı politi-

kanın tatbik va.sıtalannı emre amade 

bulundurmamal: lçir. de en ufak bir se

bep yoktur,. 

Askerlik mükelefiyeti, Ingilizlerın 

ötedenbcri nefret etmiş oldukları bir 

neydir. lngilizlcr, dü§mtının ana vata· 

na her hangi bır baskında bulunmıya-
ca~ına em'n lirler. ı 

D:me>kra:;ı ile idare edilen mem:c

ketlerin ç.~ğunda.. , hiç itirazsız tat 

hık c-dılebilmtş olan askerlik mükellf' 
fiyetine. ingiltcre'de. eskidenbcrl .rnl

mun b:r ba langıcı ~ziylc bakılmlştır 
Fakat. b-ugün zaman o zaman değildir. 
ingiltere, diğer Avrupa devletlerinm 
artık istifade etmedikleri bir imtiyazı 

muhafaza edeceğini uzun müddet hesa
b katamaz. Memleketin siyasetini ida 
re edenler bugünden itibaren düşen en 
ehemiyctli vazıfe, milJete bu yem vazı· 
yetı anlatmak yapmak mecburiyetinde 

oldugl' fedak rlıgın zaruri olduguna 
onu ikna etmektir. 

'Huküm tin, harp potansiyeli bakr-
mından mıllctin bellib5ıılı rolünü tayin e
decek olnn bir "milli slc.il,, haztrlama~a 

karar \•erdiğim gazeteler yau:h. Bb)lE> 
bir sıcilden maksat, ciddi bir vaziyet kaı. 
§ısında hizmete muktedir her vatnndn ın 

milli camia nefinc olarnk lizcrine alabi
lcccğı i§i d:ıhu sulh ~manmda bilmesi ve 

ona gore lıazrrlıklı olmasıdır. 

t Bu projı>nin tatbikı, herhangi bir rı-r· 
ı,.tmın tnahhUdUnU bozacak mahı~ ette dc:-
ğildir. Hattı1, t tbik rdilcbilmesi için 
ıa-oJC'nııı n~ rıca bir kanuna <la ihtiyacı 

Yl 'tt.ır. 'Milli sicıl' .} eni seı,:imlerdrn c -
ve! tamıunı.} le h:ızn 1 nabilit Ye hr.:-ırlnrı

mahdır. I<"nk t buttun1a, d"'v:ım:ı 'r' ·u 

yansı halledılmiR olur. Asıl mC'Fe'c, l 1 

giJtcrr lcl:i fosan m:ılzerrcsind~n en r-: -
\ :ıfık hir kildl' na ıl icc:tif .. dc <' ~k',il ·· 

crğı l:C') fı) c!icılı. Du ffilu~ı~uin. hh i arz 
di;;l'ri talep olm:ık ih:crc lfaJc c.di!c • ı: 
cek iki cnphsi \ nrc!ır. An: bııkmım'l · 
''.Millı zkil" mufnss:ıl ve tıtimullü r.ııı!i: 

mat \'crcblUt. Ancak, ondan tonr •. ı n 
cut mnlz mC'nln en mu,·r:fık bir suı·ctt • 

lmllamlmasına karar \Crcbilm"k d• a~ ı 
hır dav:ıdır. Bu itıb:ır!a, yulmrd1 v: u 
grçcn nro tırm larh biı likte, nwmlc~' • 
tin ihtıya~ları da tesbıt edılmehdır. I> ı 
lıusu.sta c>n b:ıait mPtod, u • muhtrliC bı.

kanh!'.;'1nr, ıhtıyıırlarını tastnm:ını o ~rnk 
tesbit ctmcğc davettir. 

ar"" IJrımm 11 btcid, 
O~~•! Odu uyandırmış, poli!!ln 

~~tı.ıtnııdtlı
11

: seıbeb olmuştur. ı Kızıl ""' e> l~e H A 8 E R ' 1 N R E S i M L 1 ~ Z A B 1 T A R O M A N 
4,;~ 1'ı~t1Y!e0tıra madam Teb ~·alnn: ~J ~ı • -

ı • 13 
~~tr.ı hıeo:guJ oluyor. Fakat son ı·--------------------··---------------··---------------• 1

•-------· '· \ '<>ı:ıra , h 
"·~ 'ıııs... eo rctl bir kat daha art· • "lrıı a 

lt. ltı"tb nlinde halk, srrn bekte. 
~ •• ~ u.- 0'ınuştur. 

1 
D-1 öl dlilı rern 

~ ~ 2t-nca 
lıııı.- rııuddett 
,~, ~dalcJ enberi Vtı§ington ci\'a. 

'b'!~ tııru l:orulnrda ölmUe çiftlerin 
:ı...\'""-~lt Jtı 1mUş ve bunlardan l:atıka 
·~~-'llltllrtıı ;ıırııer de ynralanmrştı. 
~ tıtaıı:ı bir ndelerinn nazaran Jcoru

~· ~ (:•~ıı 2encı yaşamaktadır. Bu 
"ltıı ~. kol"\ıı tnınanıen tesbıt edllmls· 
~)d~'4trır0 u~a ~elen çiftlere birden· 
it~ 'ıı "'et-rrıt ve bir söz dahi söylemeğe 
'-n''ııda Cden 6idUrOyonnu~. Ynrnlı-

~.y btııu ltı ltı nan madam Bra\-n \'a-
~ ~l~ !atıyor· 

'ıtrı lftı• b 
~11. 4.k} lt lr doatumln Vaşinı;ton 

~ıı~ıı a bı:~Yn otomobille Çlkmfl.ltık. 't bıl"t b aicde artı.bayı durdurduk. 

'' 
11

"'~1, hı lllafa tözleri O}'Uklarm. 
~ 1ıı';rı llıı:e~ zenci atladı \'e bUyUk bir 

~ \> ll h e d lıe Çt-vltdi. Arkada~mı 
' ~11 ~ btthıd ôlnr t;ıkatıp zenciye ver
~, ha 'dııd an eavma klstcdi. Fakat 
'~ f)rı hı~ k llatayı alacağı yerde ta· 

''tt ere ~~' · )l rı atk~ımın üzerine 
~I 1 ~, deliye danmüatUm Nc'-·c 

ııı •rıı v • J 

ı ~~ ~?tl~:nadan diğer kapıdan fır 
~! ltr. .. ~ at ş Cdı başladım. Bu sefer zen
h..~ iatı )Ordu. Hem kaçıyor hem 
~, lorcl ' 
\l\~~lııdan ,._uın. Nihayet zencinin 

~~ ~. I': .. aıı bir ku~n brnl de 

h ili"'~'" lltt ~t, ~ıtıtn gUn ew~l de Jön 
'~~ 'toruıde bir tnt daktilosuyla bir-

',,. "ll detı :~a bir otomobil gC%lntlsJ 
f c! ~CkıJ ncinln taarruzuM uğrn· 

d,. rııralanm~tır. 
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Kış, kürk mevsinıidir 
Bahkesirde bir şek:' 
f abrik~~~as~~n~r~a~as~~k ~: Kürk her mevsimde giyilir; fakat kış, 

sıcak tutan hayvan derilerinin re,·açla ol
duğu mevsimdir. 

Her tlirlü kışlık düşüncelerinin dışın
da dü§ünülse bile kürkün sıcak tuttuğu 
ve kışın çok lazım bir şey olduğu mu -
hak kaktır. 

Kürkçülük sanatının son )'lllardaki te· 
rakkisi ve en fıdi hayvan derilerini bilo 
boyıyarak §ık bir hale getiren kürkçülç
rin mehareti saye-sinde bütçesi çok mutc
v:ızı olan kadınlar bile mantolarını güzel 
kürklerle süslemfk imki'ınını elde etmiş
lerdir. 

Bu sayede boyanmış koyun derileri de, 
I..ütr kadar yumucıamış, güzt'I yüzü veya
hut mükemmel bir makiyajı bir kat 'Cla -
ha güzel gösteren bir manzara almıştır. 

Bu sene istisnasız her hayvan derisi 
modadır, ve kürkleri elbisel<'rdc süs ola
rak gördüğümüz gibi kısa veyahut uzun 
mantolar halinde dC' görüyoruz. 

Sabah tuvaletlerinde spor bir tuvalet 
ilzerine giyilmiş uzun yahut truakar 
kilrklere rasgclindiği gibi ı)tıili C'teklik
ler üzerine gi) ilmiş kısa kürk ct'kC'tlcre 
de rasgeliniyor. 

Bu sene tayyör veya yün bir manto ü
zerine giyilen kürk jilclcre de rasgelini· 
yor. Bu jilelc>r bu yıl modasını cn oriji
nal tarnf.ıdır. Bu jileler için fok derisi kul 
!anılıyor. Fakat bu deri p:ıhalıdır ve yal
nız zenginlere inhisar ediyor. Orta halli 
sınıfın kullandığı deri bilhassa kuzu deri
sidir. Kuzu derisi istenilen renge kolay
lıkla boyandığı için her rob ve her tay
yörle yakışacak jileler yapmak imkil.n 
dahiline giriyor. }{ısa paltolar için moda. 
olan kürkler de tabii ve boyalı koyun de
risiyle samurdur. 

Öğleden sonra glyllccck tuvaİetıerin 
kürkleri daha nğır ve pahalıdır. Fakat 
sabah ve öğledm sonra ayni kürkü giy
mek modaya çok riayet eden muhitlerde 
bile artık <'Skisi gibi ayıb sayılmıyor. Bu 
tuvaletler için kullanılacak kürkler, as -
tragan, lutr, vizon, s:ımurdur. Tilki de
risi, eski kıymetini hlllfı. kaybetmcmi§tir; 
kürklerin en kıymetlisi ve binaenaleyh 
en pahalısıdır. 

Kürklü elbiseler için en makbul §ekil· 
ler uzun redingotlar, düz mantolardır. 

Gece tuvaletleri için uzun veya kısa 

kaplar modaya hakimdir. Kaplar için er
min, tilki derileri tercih ediliyor. Çünkü 
lnmc veya dantelli yahut da saten elbi
selerle ynkı5an yalnız bu derilerdir. 

Macar biçimi kemer 

Bu sene modanın yeni ve zarif gara
betlerinden biri$İ de enli ve uçlan geniş 
hnlkalardnn teşekkül clmi5 yün kemer
lcıin çok moda oluşudur. Kaba bir yün 
örglıden yapılan ve Macar köylülerinin 
cskidenbC'ri kullanmakta oldukları bu kc 
mcrlere Macar kemeri ismi \Crilmiştir. 

Ürgusil çok basit olan bu kemerlerin ü
zerine süs olarak fötr kumaştan kC'silmiş 
resimler dikilmi tir. nu kemcı !er ('lbi
scıyo ne eli bir c-dıı veriyor, alclfı.dc bir 
tuvaleti caniandırnbili)or \'e tek başına 
diğ"r birçok süslerin yerine kaim oluyor. 

Yazın Akdeniz kıyılarındaki Fransız 

'c ltal) an plajlarında arasıra göı ün en 
1 u kemC'rlerin kış gelince gözden düşe -
cc~lnl z ınıı J ıılcr olmu~tu. Fakat bu 
zan tahakkuk clmcmi~, kemerler azal-

Gönende pancar ziraatı yapıfaC••'' 
• ••• ~ .... 

•••••••••••••••••••••••••• ~ l ·············- • f I<•>'' 5 Bu kararla iktisadi vaziyetinde mühim bir in~ı~a ıJJ11'1' 
: dedilecek olan Balıkesirde resmi İnşaat işlerı S ~ıketit 
: mi İmar hareketile ayni hızda yürümüştür. la tıyot 
• ı· · · · d 1 ·· 1 · 1 · an a ,•• : va ısı son sene ıçın e yapı an guze ış erı ••••• . 
• ••••• de ın 
.. 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• :erin et' 

Vali Bay Ethem 4ykutu makamm. 
da ziyaret ettim. Beni güler yüzle ka
bul etti. Balıkesir gibi en mühim vila
yetlerimizden birinin hakikaten muhta· 
cı telafi ve ötedenberi maalesef ihmal 
edilmiş olan ihtiyaçlarını iki üç yıl gibi 
kısa bir müddet içinde cevaplamış. ol· 
makla Balıkesirlilerin en derin sempa. 
tilerini kazanan bu zatı, Bahkesire her 
gelişimde ziyaret ederim ve her ziya
retim bana, vilayetteki hümmalı çalış -
maların zengin bir hülasasını almak im
kanını verir • 

Bahkesirin kültür, nafıa, köycüli::k, 
parti, sosyal hareketler, spcr gibi işle· 
rini keskin bir görüş ve kavrayışla ele 
alarak bugün hepsini matllıp neticeye 
ulaştıran Ethem Aykutun muvaffak bir 
idareci olduğunda bütün Balıkesirliler 
ittifak ediyorlar. 

Bilhassa resm1 yapılar işini imar ha
reketleri ile müvazi olarak yürüten il
baym, Balıkesir dahilinde vilayete mü
teallik olan bütün resmi inşaatı tamam
lamış olması imar davasını matllıp ne· 
ticeye isal eylediğini göstermektedir. 

• • ddeSl u sıır 
nın Mıllıkuvvetler ca d nin bt1 ııııt 
tihap edileceğini ve cad e ıca"ıı~'' 
le güzel bir binaya daha ... ol 

"\JI'" 
zannederim. · 0ıdug ..,~ ak.Jta . J,f> 

Edremitte yaptırın h bittı. " .•. da a P 

ilkmekteplerden bırısı rhaoife edi' 
yas hükumet konağı, 130 tı ibalc , 

• ·no:aa • ' kumet konağı ba'kiyeı ı ;J-. • ,, • 
• I 

di. . . 

Sergide 
kazannıış 

nıükafat 
bir yün bluz 

Cumhuriyet valisinin bu yapıcı zih
niyeti muhite örnek olmuştur. Şahsi te
şelıbüsler, .diğer müessesat ve teşekkül 
lerin bu sahada derhal harekete geçme-

leri, belediye reisi Naci Kodanazın şehir 
işlerinde iyi randıman alması bunun 
misalidir • 

) 

lkinciteşrin ayının biriyle on beşi ara· 

sında Paristeki moda mecmualarındcın 

birisi bir örgU müsabakası açm15tı. Bu 
mUs:ıbakıı için gönderilecek örgüler ta -
mamiyle serbestti. Yalnız, mecmua, bu 
örgülerin gayet kolay örülebilir cinsten 
olmcısmı şart koşmuştu. Müsabakaya iş
tirak eden binlerce örgU arasından res
mini gördüğünüz blüz birinciliği kazan
mı§tır. Bu blüzun çok sade ve kolay olan 
örüş tarzını okuyuculanmıza naklcdiyo· 

ruz. 
J~liznn olan ::eyler: 44 beden için 300 

gram mcıvi yün ipI, 50 gram kırmızı yün 
ipi. 2,5 numaralı şişler. 

Kullamlacal{ iirgülcr: Yan örgü, kaygın 
örgü, baklavo. örgü. 

ÖrgU tarzı, arka: mavi iple 96 örgü ör
meli ve örgü 4 santimetre yüksekliği bu
luncaya kadar yalnız yan örgü olarak 
örmeli. Bu yüksekliğe geldikten sonra 
kaygın örgüye geçmeli ve her yandan al
tışar ilmik arttırarak 26 s:ıntimetreye ka 
dar çıkmalı. 26 santimetre irtifoa gelin· 
ce her taraftan evvela beş, sonro. 3, da
ha sonra da iki defada iki5l'r örgü dü
şürerek kol yerlerini yapmalı. Sonra ta-

mak §Öyle dursun, bir hayli çoğalmı§br. 
Bilhassa ltalyadn o kadar fazla beğenil
miştir ki balo elbiselerinin üzerine bu ke
merleri takarak en yüksek sınıfın hazır 

bulunduğu suvarC'lcrc giden çok kibar 
kadınlar görülmüştür. Bu kornerlerin bu 
kadar yayılmasına sebeb olan diğer bir 
nokta da rengi ister açık olsun, ister ko
yu olsun, her çe~it elbisenin üzerine tn
kılabilmesidir. Macar kcmcrlC'rlnin esas 
örüldüğü renklcır, beyaz, mavi, yahut 
kırmızıdır. KemC'rl<:'rc üzC'rindcki resim -
ter d<> aynen bir hususiyet verir. 

Rermini gördü~ünüz kf'merin üzerin -
d"ld d<>senler evler, a<Ynçlar ve kadınlar
dır. Dtitün bu resimler yukarda da söy
lediğimiz gibi fötr kuma tan kesilerek kc 
mPrin üzeriM dikiş yerleri belli olacak 
kadar sadC' bir diki IC' dikil mi itİr. Ağaç 
gö\·dclcri ve çiçckll'r için bu kadarcık bir 
emek btlc çok görülmliş, a~aç gôvdclcri 
r<'nkli yün ipleri burularak, çiçekler de 
halka edilmi" ipliktC'n kcsi!E.'rck yapılmış
tır. Böyle bir kemer yaparken renklerin 
imtizacını bilen ve muhayyilesi geniş olan 
bnynnlar bir ennnt C'serl sayıl::ıcnk kadar 
güzel kcmE'rler yapabiliyorlar. 

marn!) le di.ız olarak 16 santimetre i§le· 
meli. Ortada yirmi ilmik kapamalı. Son
ra bu kapanan ilmiklerin iki kennrlarm
dan 2 defa iki§er ilmik kapıyarak yaka

yı tc5kil etmeli. OmuzJardn öed defa 25 il 
mik kapıyarak yapmalı. 

On: 58 örgüyle işe başlamalı. Arkada 
oldusu gibi ilk santimetreyi yan örgü i
le ı>nncli. Sonra kaygın örgüye geçmeli. 
(Bu sırada. önde 7 ilmik kırmızı yün ve 
bakl:ıYa örgü) le örülecektir). Bu nokta
da ilk ilmik açılır, sonrn 4 santimetre da· 
ha örülür. (Öndeki kısım da 7 ilmik kır
mızı yün ve baklava örgüyle, yanlar kay
gın örgüyle örüleccktir) ve ikinci ilmik 
açılır. Bu suretle bir taraftan ön, diğer 

taraftan yanlar, kol yerlerine kadar örü
lür. Yalnız ikinci ilmikten itibaren kol 
yerlerine gelinceye kadar kenarlarda 7 
§"r örgü arttırmalı. Ve kol yerlerine ge· 

lince bir sırada bccıı, ikinci sırada Uç, ve 
müteakip bl'ı: sırada ikişrr örgü ckcıiltc
rek kol yerlerini tc kil etmelidir. Blüzun 
yüksekliği 30,5 santimetreyi bulunca kır 
mızı örgüleri, h,.r dört sırada bir defa 
mavi örgii l\zı>ı iıı<' g<'cirm<:>k şarti~ l<' bi
re tane arttırmalıdır. Kırmızı örgülerin 
diğer tarafında her ~ıranın ba!::langıcında 
denik yaka;. ı teşkil etmek üzere Mrcr 
ilmik arttınlır. Artn arta örillcn kısım 

42 santimetreyi bulunca bütün kırmızı 

örgüleri bir dC'fnda ve kolu bcı:ı dcfn kn- ı 
pam:ıhdır. 

Kollar. - Mavi iplikten 75 örgü ile 

Vilayetteki geniş yapı hareketinin 
son yeni bir hülasasım Bay Aykutun 
ağzından dinleyelim: 

"-Yeni açılmış olan Anafartalar 
caddesindeki kütüphane ile evkaf bina
sı bitti. Ayni caddede bir posta telgraf 
binası yapılacak. Bu caddenin genişliği 
16 metre olarak kabul edilmiş ve par 

kelcnmesine karar verilmiştir. Milli
kuvvetler caddesinde bir İş Bankası 
binası yapılmaktadır. Vasıf Çınar cad

desinin parkeleme işi devamda.. Balı

kesir şehir deresinin kanalizasyon işi 

halen .devam etmektedir. Belediyenin 

yaptığı hal binası bitti. Atatürk parkı
nın yeni yapıaln kapısı, lbu parkın bü· 
yük bir ıv;ksanını tamamlamıştır. Bu 

parka gitmek üz.. ere bir asma 'köprf yap 
tmlacaktır • 

Hükfimet bahçesinin tarhı ve havu
zun inşası üzerinde çalışılıyor. Bu bina
ya muttasıl olarak yapılan maliye dai

resi paviyonu bitmiştir. Ayni şekilde 

yapılacak olan adliye paviyonunun in
şasına da marttan itibaren başlanacak· 
tır • 

Merkez Kayabey ilkokuluna bir pa. 
viyon ilaev ~dilmiştir. Doğum evi bina
sı da hitama ermiştir • 

Ziraat Bankası bir daire yapmak üze
re arsa tetkikiyle meşguldür. Bu arsa-

ı.. 
-~ 

f 1' ".ti .ı 1 
Balıkesirin muvaf al< t 

Ethem AY u ~ 
il' 1' iA 

daireSirı . ,tiıı 
Bandırmada liman d•i!A..ııı' 

rınarı :tr 
tamamlandı. Er.dek 1 rın' -.c. ~ f 
ihalesi de yapıldı. :sandı te"''ı 
limanlarında iskele, rıhtıtıl ;dl' 
lah edilecektir. ..-o~rı 

pernıır ~· 
Balıkesirde Devlet pıl•'' ,ıı'r 

resince büyük lbir gar ya 
1 

rsııd' ... 4 
kaza a ·r Y 1 

Gönen ve Susırlık . ·ıece~tt :.ıer' 
. k . .. da gettrı " il tn tesısatı vucu rıı't"' J't• 

. sona e yeu1 1 
dırmanm su der.dı ttıtC'" ııır 
,_ f . . • devaın e • Jı' A; ucru erşıyatx ışı ·rıçlı ,ı· 

Size asıl mühim v~ 5;;:0dı~r (. 
söyliyeyim: Susırlık ıle ıetÇe "!..~ 

da de"' -aı.ı ,... ~ 
smda Sığırcı civarın r P t..t' 

1 a'ktı • .JJ.~ 
ker fabrikası kuru ac •00irP.- S"" 

k se"1 fi"'' ~ vilayetimiz barkını pe 13,rıdı f'l'el' 
dir. Vilayetin :Manyas, "e çe tdıl' 

Gönen ·o 
sırlık, Karacabey, l\'eritli ~ı c' 

et e .tl'lo .it 
pancar ziraatına gay r 1'•r •• ~fY 

anca lJ',., ~ ğundan bu mıntaka P •.rle "" 
b ·kasır v~ "' 

lacaktır. Şeker fa I1 ıcetirıde ııt'": 
•1A • • "kt di ııare b'' ııı1 ııiJd vı ayetının ı ısa ~ ve ". ,ce• 

bir değişiklik olacagını ., betı! 
·· mra•· da daha geniş bir u 

kaydedebilirsiniz.,, 

/ 

' 

bin"'1 , ~ ~ 
B i 1tc•ir Gazi bulvarında elektrik santra ı ~~4~•' 

--------==::;::===========:;..;:==::--=:-:;::--... rıı. :ııer Jıllıııı ~· 
başlanır. Bu örgüler kaygın örgUlerdir. 
Her sırada her taraftan iiç örgü nrttm· 
larak 7 santim örülür. Sonra kol nğızlnrı 
kapatılmağa başlanır. llk sır•da ben ör-

gü kapatılır. Ondan 50
; 5 ;ııııil' oıı ıııe 

rer örgii kapatılarak ı.nlıııı 
kadar devam C'dllil"· son 

mik birden kapatılır. 
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~fe\·zu tekrar l"'ca ma intikal edince 
izahat Yermek Jü~:.ımunu du) arak şunla· 
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Kahraman 
flaydut ~ 

Mi~el Zovnlconun en cüzcl eserle· ~ 
rinden biri elan bu roman sade bir 
üslupla di!imize çevrilecek ve her 

gün gazele içinde fomıa ~tinde • 
verilecektir. 

-2-

ÖlüMü HABHR 
VEREN MAKiNE 

Arkada~ımız (F. K.) t:ı.rnfmdaın 

nakl;dilen bu eser macern roman-

haliskan 
Mesafe!! 

1800 metre olan bu yarışın birinciliğini 
Ahmet Ge.iş'in Unlü'sü, ikinciliğini Rcccb 
Balkan'm C yl.inı, üçüncUlüğünü Said 
Yılmaz'ın Dcrvi ,i k:ızanmışttr. 

Üçilnr.iı J•o~ ·ı: 

l!d ynsında ,. hiç lto .. u kazanmamış, 

haliska ı lngiliz erl•E'k ve dişi taylara 
1.ı:ılıJustu. Mesafesi 1200 metre olan bu 
yı:ırı ·n oirinrili~ini l<'rrruh Ağn'ıun Sif· 
b.p'ı, ikinciliğini Salim Temel'ln Batra
) ı, üçüncül.ığlinli Ahmet Atmaıı'm doru 
I~ •rt'u kazanmıştır. 

n:frd Uııcil koşu: 
('ç ):ısındaki yerli yarnnkan İngiliz 

N'. ' 'c dıri taylara mahsustu. 'Meııafe
si 1GOO metre olan bµ korunun birincJU
ğini lsmall Aksoy'un Lüksbarı, ikincili
ğ:nı Hüse) in Atak'ın Frig'i, üçüncülüğü
nü M. F. Ç:ıkmak'm Kop'u kazanmıştır. 

Hr iııC"i kosu: 

t~ç ve daha yu~nrı yaşta haliskan İn
giliz at ve kısraklara mahsustu. Mesafe. 
Fi 2.200 metre olan bu koşunun birincili: 
ğini Ilurhan Işıl'ın Komisarjı, ikinciliği
ni E!:ılih Temrl'in Tnşpınarı, üçüncülüğü· 
nU G. S. Omurt:ık'ın Atc>ş'i kazanmıştır. 

Rasing ve Arsenal 
'rak ı mları bugün 

Par iste 
li arşıla şıyor lor 

On senedcnbcri adet olduğu üzere bu 
sene de (26 teşrinisani pazar günü) yani 
bugün lngilll'reııin meşhur Arscnal takı
miyle Fransızl:ırın H.asing klüb takımı 

harb malulleri menfaatine Pariste çar-
pış:ıcakinrdır. 

lizun seneler memleketlerinden çıkmı
yan güzide lngiliz futbolcüleri Fransızla-
rm bu da\'ctlcrine 10 sc>ncdenberi munt:ı-

z:ı.man icabet etmekle, yalnızca mükem
mel futbolcü değil, ayni zamanda büyük 
bir insaniyc.tpervcrliğc de snhib oldukla
rını ispat etmişlerdir. 

On sencdenberi ancak iki kere havanın 
<'ok yağıı;lı olması ve lngiliz futbclcülc

rinin tayy:ırc yolculuğunda::ı yor:;un düş
meleri sebebiyle mutad kr.rşılaşma ~·::.:-ı
lamam:ştı. Her r:ene lnglliz kilibU Paris
tcn vaki daveti muntazaman kabul etmiş
tir. 

Ekseriyn A rsenalin muvaffakıyctil e 
ncti.::el~nrn bu kar.;ı::ışmnlardan bir ke
re~inde 193G scneslnde lngiliz takımının 

en mühim relmanbrından mahrum ola -
r:ı!: S"~ ahate çıkmasmd:ın, lf35 sene • 
.. lndt' de mı:ıı;ın yapticlı.;;ı stadyomun fev
kalade çam:.ır!u olmasmdr.n do!ayı güzi
de tngili~ takmıı Rasint; kHlb karşısında 
ma~lfıb olmu:tur. • 

/.ı ~"nal t:ıkır.u s<:'ç' cisi mist~r A llison 
bu lcötü netic~lcre <lik!,r.t edere}{ lngiliz 
ful'bolünUıı y~b:ıncr bir m<'mlckctte m'lğ-
Iübi~·eti r l•!üb:.iniln l:üçük dü1mr-slni 
hazıncdcmcd~inden takımının en k:.ın·ct 
li C'IC'manlarını bu m:ıç için ııakl:ımı~tır. 

Turnuada sakatlanmamış oyuncula::-ın 

d:ı t:ı!urn:ı gircre!t çok kmr\·etli bir ekip 
halinde b:ıgün P:ıriste oynana:::ık olan 
Ars"n:ıl takımının çok güzel bir oyun gös 
term::si ic:ıb .. etmektedir. . . ~ 

Mist('r .Allison takımının en kuvvetli 

şekilde olduğunu bildin.niştir. Ancak yir-

mi tane ayni ayar oyuncu içinden en iyi· 
lerini seçmek de ayrıca bir meseledir. 
Arsene.li teşkil eden oyuncular için (ye
dek) l:c>limesl kullanılama::. Hepsi de hi-

larmın tt1 yc-ıisi ,. :: ı:ü::cl: J:r. - . . t. rlb lr lnden UstUndUr. Bnzan ~r, hazan di-
..... '. '-.r•• 

ğeri ihtiyata çıkmakV.ltr. Bircok kereler 

Beyoğlu Halkevi 
büyük spor hare
ketle ri hazı.rladı 
Yüksek sportmenlik ınüsabakası ve 

Voleybol maçlar1 yapılacak 
Beyoğlu halke\'i, yüksek sportmenlik de oynamış olan oyuncular ikinci, ikinci 

müsabakası açmıştır. Müsabakanın nl - kategoride oynamış olanlar da üçüncüde 
zamnamcsi şudur: oynayamıyacaklardır. 

Voleybol, basketbol ve kır koşusu mü· b) Bu senenin ikinci ve UçUncü sınıf 

sabakalarımır;da sportmenliğe en yakışır finalistleri birer sınıf terfi edeceklerdir. 
suretle hareket etmiş olan takım şöyle c) llk defa şampiyonaya daJ;ıil olan ta-
seçılecektir: krmlar istediklcrl sınıfta yer alacaklar, 
Takımlar sportmenlik kaidelcril!e ria- fakat mlisabakalar başladıktan sonra ka-

yet eder aş:ı.;;ıda geçen (Sportmenlik) bul etmiş oldukları katC'goriyi def.itire-
başlığı altındaki yazıda i .aret edilen ha
taların hiçbirisini yapmazlarsa müsaba

ka başına GO S) ı dürüst hareket) başlığı 
altında gC'çC'n maddeleri aynen tntbik e
derlerse müsabaka başına 10 sayı, her 
takım galibiyet için takım başına 30 sa· 
yı yekuncn 100 sayı kazanacaklardır. 

Sportmenlik: Sportmenliğe yakışır su
rette müsabaka yapan takım 60 sayı ala
caklardır. Aşağıda yazılı hatalar nisbc
tinde puvan kaybetmek \ t•ya etmemek 
takımın hüsnUhnrrkctino bı~ılmıştır. 

1 - Şah i hatalar: MÜsabakada yapı· 
lacak herhangi bir kasti hala yüzünden 
takım 10 dan 20 sayıya kadar kaybede
cektir. 

3 - Oyundaıı ihraç: müsabakadan ih
raç edilen herhangi bir oyuncu için ta
kım 25 nsyı lmybcpccektir. 

4 - Selirciler ve taraftarlar: Takını 
taraftarlarının yapacağı çirkin ve spor -

euluğn yakışmaz harekete mukabil ta -
kım 40 sayı kaybedecektir. 

5 - Oyuna giaerkcn, oyundan döner -
ken: Oyuna gC'lirkcn veya O)-Undan ayrı
lırken mUsabıkların ve tar:ıftnrlarm ha
reketleri nazarı itib:ıra alınacak, yapn
eaklım çirkin nümaylsler ve hareketle~ 
nisbetindc takımlar 20 den 60 sayıya ka-~ 
dar kaybedecektir. 

nt'lnt' T HARmmT 
Vaktinde sahaya gelmek ve sahadan 

ayrılm'lk 2 sayı. 

HakcmP. mutlak itaat \'C temiz mUs:ı
baka yaı)mak 2 sayı. 

Müsabıkların isimlerini vaktinde bil-

miyeceklerdir. 
d) :MUsabakalar başladıktan sonrn j. 

simlC'ri \'erilmiş olan oyuncular da klüb 
ve kategorilerinde hiçbir değişiklik yapa
mıyncaklardır. 

c) lhtiyat o,>-uncuların isimleri ve fo
tografları takımla birlikte kayıt kapan
madan verilir. 

4 - Kayıt Ucreti klüplcr için takım ba· 
şına üç, mektepler için takım başına iki 

liradır. Birden fazla takımla i ·t~rak eden 
klüblcr takrm b:ıı;ına ikt, mektepler ise 
takım başına bir buçuk lira verccekln
dir. Yazılma mUddeti bitince parayı \er

memiş takımlar şampiyonaya d~hil ola
mıyacaklnrdır. 

5 - Şampiyonaya girecek her tnkrm o
}-Uncusunun iki~cr tane resim getirmesi 
§arttır. Her oyuncu için tanzim c:dtlc::ck 

resimli lis:ıns maçtan evvel sahada ha -
kemler ve takım kaptanları tarafından 

kontrol edilecek, lisanssız oyuncu or
natılmasına müsaade edilmiyccektir. S:ı
haya 1lsanssız oyuncu çıkartan takım 

derhal hUkmen mağlfıb addedilecektir . 
G - MUsabaka hakemleri C\imiz sı or 

komitesi tarafından tcsbit <'dilecekt:r. 
7 - Her sınıfta birinci çıkacak tc.kımn 

(Etandar) okuncularma da (Madalya) V' 

(Diploma) \'Crilecektir. Bütun turnu\•a 

mUdcletlncc en yüksek sporeqluk varır -
I:ırını gostc>rmlş olan takıma ayrı) eten 
bir ctandnr veriIC'cC'ktir. (Sporculuk vas
fı nizamnamesi bağlıdır.) 

d'rmek 2 sayı. 1 
Takım dahilinde temiz bir lisan kullan- ı 

mak 2 sayı. 

8 - lCnyıt için BC'yoğlu Halkcvi Spor 
§ubesine mUrneaat etmek Iıi.znndır. 

9 - Müsabakaya on beş dakika g~ç 

gelen takımlar hükmen mağlüb addedi
lirler. Üç oyuna gelmemiş takını tur -
nuvn harici bırakılır. Sahaya temiz bir l.ıyafctlc çıkmak 2 

sayı. 

Turnuvalarda galip takımı seçmek için 
ka::anılcn sayılerın yekunu oynanmış o
lan oyun adedi,>le tak.,im edilecek en 

Yü!::ıek 'as:ıtivi tutmuş ol ın tar.ım birin· 
ei addcdilec"ktir. 

Voleybol turnuva.:ı 
Il:.-yoğlu Ilnm .. ,·I 

fpor lmmitc>si ha5knnlığı 
1 - I3eyoğlu I!alkcvi spor şubesi 1938 

yılı volC'ybol ŞJmpiyon:ı'"mn 18-12-938 
pazar ı;ün'i b:ı'}lr.n~::aktır. 

2 - FeC:erc ve gnyri!'cJere bütün ta
kımlara açık olan bu şampi) onanm kayıt 
munmekti 8-1~·!:'38 perşembe günü saat 
20 de I-apannc:ıktır. 

3 - Yaş forkı gözc>tilmeden t&kımlar 
Uc; k:ıtegcriyç n) r'lıı.caktır. 

Tasnif ş~·lc olacaktır: 

n) Ge<'mi3 scnclc>rdc birinci kategori-

bcynclmilC'l olmuş oyuncular tııkıma ~ c-
dck olarak giriyorlar. Bu:;iınkü mühim kar 
şılıı.§m:ıd:t lngiltcrcnin <'n 1) i müdafii 
H~psııd ile Mnpı ran yana oynarken gö· 
rec0 fiz. 

Ars~:ıııl tnkımınd:ı ycr alacak olan dl
ı:er futbol yıldızlnrınd:uı Koriı.g, Ka~s -
ton, Dra!;:e, B •marC:j;>; ·, East n, Kamnc
rin fE',·kalad" oj unları Paris hal!".ı jçin 
güze>! bir fırsat olac:ıktır. 

Eu~in ynpı'ncnk o'an bu karşılaı:;ma

d:ı Arscnalin Yol\ c>rhn.'llı)ton:lc.n iki ırJI· 
yo:ıa sntınalmış olduğu Bryn Jon da oy
nıyaca!dır. 

Gerek takımların teşkili, gcrekse on se 

ncdenbcri dr,·am ed<'b' •eln maçların neti· 
celcı l lmgiinkU maçın çok enteresan olÜ
cafını ~östcrmektcdir. 

Bölgeler 
şampiyonas! 

maçları 
Onümllzdeki ay başhyor 
Mllli küme maçlarına iştirak eden An

kara, İstanbul ve lzmir mıntakalarının 

haricinde kalan spor bulgelcri arasında 

O) nıınmak üzere Türk Epor kurumu fut
bol federasyonunca tertib edilen ve ndı

ll'l "bölgeler şanıpiyonlu~u,, denrn fut· 
bol maçlarına önümü:;deki ay içinde baş
lanmasına karar vcrllmi!;;tir. 

Bu mil'"abak:ıl:ır için mmtaka ~3.mri

) onl.ırı cvvc!ü federasyonun grup mer
kezi ol:ırak tcsblt ettiği Adana, Kocae· 

li \'e Samsunda toplanacaklar ve turnu

va mıulilc biribirlerilc ahr§ılac;acal.! .. rdır. 
Tasfiye şeklinde ) apılaca!• o!:m b:.ı 

karşılaşmalarda finale kal:ın mc'lıt·ıı o!
duğu grupun şcrnpi~onu olarak ;;"r.:pi -
yonluk maçlarının yapılaca~ An~m ::ı: J 

hareket edcc ktir. 

Dört 1;rupun biı incisi !.nk:ır:ıdn to~

! landıktan sonra bölgeler ı;arnp!yonluf; ı 

' fin:ıl maçları için ) eniden kura çekil ere:: 
l ine tasfiye usulü ılc biribirlerile karşı
laşacaklardır. 

Son verilen kar:ır:ı göre geçen sen.enin 
birinciliğini kazanını, olan Dnfr:ı."'por 

ldüb:l bu 'sene de ayni muvaffal:ıyeti 
Jf • ...-e... .. .. 

göstt'rdiği t:ıkdlrde otomntikmnn milli - .... küme maçlarına girmeğe hak kazanmı; .. -
olacaktır. 



H b r' n ~cma~a: 27 V <aılril: knmnm 

Kılıç ve nal şakırtıları gi ikçe 
kaleye gak/aşıyordu 

llldttm'm k&ı:IJllDk .ber ttirli1 harb • • ..:t 
ku\.,;ctJerl tam~ nililicmmel blr hrfs· 
Uyan ordum '\'al'. 

l.S96 pa.skalyasında Vlyanada muazzam 
btr hrlsUyan meclisi toplaıuyor ve Tu
na nehrt yoluyla !la.car ordusuna ret
~ bUşilk gemiyle prab, yulaf, un 
gönc1eıfyor. ~lnen.r ordaso Sırblstruı I· 
cinde tUyle.r ürpcrlcn tahribat He har-

' he ba§1&11L 
-·Hazreti :fsa yoluna kanmm datme· 
ha.zır mısnmı Fnuısaltlar.? 

Kont Da'ııllla a ~ b,taJara çarpa. 
~ lil:l!l&r ,,apa. \. • .. 
.. ~eler ve a:ıker as.raptan moraran 
1'0rJerlııd ~re iıayıuro ykıra cevab 
trerdiier: 
; · - Nlğboiu tı~e ue! r .. 
~ve naı sıikırtllan gıttfkçe kaleye 

)'&klafjıyordu. :Muhafız kumandanı Doğan 

bey. altmJu bine yakın bu muazzam kuv
aeıı glSrllnce arkasına dlSnllp haykırdı: 

- fievketJQ hllnkAr Yıldırım gelinceye 
Ddar ya aınm, ya kurtulun. Haydi ev .. 
l&Uar, hamianmız! 

Bfr taraftan Vldln Franm ordularmm 
eline geçti. OmnanlJ muhafızlan doğrandı 
Ju. Orsava dQ~ Macar kralı Sljismon 
Demtrtapı geçidinden geçerek ~nUne ge
len eehrt yakıp yıkıyor, canlı insan bt .. 
nkmıyorda. Macar ve Fransız ordulan 
afat;, dal doğrar gibi insan boğazlıyorlar
dı. Kıyamet Myle bir harb ynnmdıı ltı.f 
katırdı. 

Roko muhafwan ağaçlara amldılar. 
Nlğbolu önUnde saffı harb kuran dUs

man ordularının muzafferiyet neşeleri 
<:oekundu. Osmanlı ordulıı.n her yerde 
ricat ediyor. 
J)oğnn bey ağbyorda. 

- ŞevketlCı hOnklr nerede! Yıldmm 
nerede? 

Şövalyeler kate diplerinde haykırıyor. 
tardı: 

- Nerede Yıtdmmmrz! :Bu barbar s~ 
Berln1n kellesi §(ivalye1erin meçleri Uze. 
rinde bir esaret bayrağı gibi sallanacak. 

Haydi Franımlıır, ahmnk ve korkak 
mntteflklmlz Macar ordusna harb naınl 
olur gl5stcrdhr. Şimdi de eğlenelim. Na
mı olsa Niğbolu blzimdlr. 

J'razım ordularmm içinde çadırlar ara 
srnda kadmlar bulunuyordu ... Fmnınzlar 
rJyade 8urette lşlltarcte ve orduyu takip 
e!erct gelm!§ otan §tÜlmC§reb kndmlarla 
beı:m1 Bilete dn.lml§la.rdı.,. 
~ Ba!fkol kucakladığı bir Fııı.n-

sız dJJberlni kollan üzerinde kaldırarak 

haykırdı: 

- Fransıztann bir !ahl§eıd bJte Eiz'in 
Lclopuımnw:a. klı.fi! 

Kahkahalarla gUlU§tnter. 
Şôvalyelcr Jıaykınatıııır: 

- Eğer sema inse 80palanmızm ucu 
ile tutam. 
Nlğbolu önU sanki bir muharebe mer 

danı değil, bir bczınl !yin yeri 1dl. Her 
ağa:dan bir ı;arkı sem duyuluyordu. mı. 
dmJamı çığhkJan, haykırmalar, gUlU~e

ler, Nlğbolu muhafızlannm tUylerinl tır
pertlyordu. Doağn bey tekrnr tekrar hay. 
kırdi: 

- Şevketin hllnkAr gelinceye kndar 
kaleyi nıuhafazn edcceğU. Ya ölUm, ya 
eeref! 
Muhafızlar bafrıştııar: 

- Sen sağol Doğan! 

~al Bnslkol bir şarab kndebfnl bl· 
tirirken 1k! Macnr sOvnrisl önUnde eğil
diler: 

- Aı:fz Mare§SI, Türkler attı mD me
saf edeler! 

Marepl kahkahalarla gülerek haykır.. 
dr: 

- H&ngi Tilrk, hangi orda, hangi me
safe. Yalancı met'unlar. Bunlann kulak· 
lannı kesiniz? 

Ve bağırta bağırta lkl Macar ısUvarlsl
nln kulaktan kopanlch. Doğan ellerlnf 
knldmp Allaha dua ediyordu: 

-Yarabbi! 
Fakat sözUnQ tamamhyamach. Sllrlııer. 

le knrga darmadağınık bir halda kalenin 
üzerine doğnı uçuatular. Uzaktan gelen 
bu kuu sllrUsU neden korkmuş olablllrdl? 
Doğan sevinçle yerinden kalkarak 

hay~: 

- Şcvkeun hllnkAr yakındadır. 
Franmlar ve oavatyelerl prab ve Jra. 

dmlan birer kenara atarak sllAhlanna 
koşuştular. Sljlsmon da bllUlıı kuvvetıerl 
le Franmlara iltihak et.mlştf. .Kral ma· 
re§al Bosikola eğilerek: 

- Aziz m:ıreşal, bütOn kuvvetlerlmh-
te harbe girmek hatadır. Dedi • 

Mııl'C$ll krala arkasmı döndU: 
- Biz varken başka rey dinlcnmeı:I 
Ve Marc5al bağırdı: 
- Ellmlzde kaç Tilrk esir var? 
- Yüzlerce mareşal! 
- !dam ediniz! 
Korkunı: ve tilyler Urperten bir htll

am başladı. 
Mareşal haykırdı: 

- Türk kuvvetleri. Haycif hll~ 

Ve tarihte misli görillm.enriş hunrizane 
bir harb ba§lamıştı. Bir Omnanlı kolor-
dusu dağıldL Binlerce maktul sahayı dol· 
durdu. Şövalyeler tedehhü§le haykırdı· 
lar: 

- Lelopus geliyor! 
Filhakika Yıldınm Bayezld Jark bin 

mıznıltlı ile bu küstah ve mağrur ordu
lara snldrrdr. Bfr pala fiç beı;ı kafayı uçu. 
ruyordu. 

Yıldınm bağırıyordu: 

- Ya.kında atlamna Sen Plyer klllse
sI mlhrabmda yul:ıf yedireceğim. 

Bu darbe Macar ve Fransız ordularma 
deheet vcnruvtl. Ömürlerinde bu kadar 
korkunç bfr ordu ve savlet kaJ'§tstndn 
kalmıyan nskcr slldblannı atarak dağıl
dılv. 

Çıwuşba§ılar haykmyordu: 
- SUvıırl ihata etsin. Ricat hattı ek .. 

sflmelidlr. HUnkAr iradesi b6yledlr! 

Am1raJ Jan Diviyen etrafmdakl OD GlS· 
valyeye bağırdı: 

- Hayatmuzı namusumuza bedel kur
tarmaktan haya edelim. Ya mUda!aa vo
yahut ölllm. 

Fakat on (!ÖValye ve amlral Osmanlı 

mn::mklan arasmda delfkdeşfk yerlere sC· 
rildilcr. Kumandan Etlye.n Lazkoviç ve 
Mlrtea aUanna atlıyarak harb meydanını 
tcrkedip kaçtılar. Eflı\k n.skerl darmndıı· 
ğmık bir halde §B§knı kaçTŞJyor, takat 
Yıldınmm sUvarlleri önOnde pe~an olu
Yorda. 

Macnr ordülan da dağıldı. Avusturya 
ve Bııvyera a8valye1eri kılıçtan geçtller. 

Yıldmmm sesi duyuluyordu: 
- Sfjlsmonu Jsterlm ! 
Fa.kat Silli ve Toren burg hAkimf Mn

carlstnn kralrru kaputu arkrumıa saktıya- ı 
rıık parçalanmaktan kurlannJ3 ve bir 
kayığa bindirilinceye kadar himaye et
mişti. Macar kralı Vcnedik donanmasına 
fltfca ederek hayatını kurtarabDsil. 

Saatlerce ele geçen mıuaklandr, kılıç
tan gt'çtl. Siyah toprak kruıla yoğurul .. 
muıı bir halde bnlçıktaşmış ve knnlı ça. 
murla sıvanan cesetler mabuf bir mnn· 
zara nlmıştı. 

Yıldınm Ntğbolu 8nllne otağı hümayun 
kurdurdu ve harb meydanmı dolaştı. 

Binlerce 5lil içinde dolaşım Yıldınm 

bir çocuk gibi hıçkmı. hıçkıra ağlıynrak 
yemin etil: 

- Bu binlerce eehldin intikamını ala
cağrma namusum nzerılle ye.m.ln ederim. 

1 1l'JID~rıntrll 131fi!A''3 l!m!Jlwt;.Ji~t·talllllAM ~ 
Bir erkeğin ahlAkı bir bıçak namlusu gibi ve doğru olabl. 

Uree de, 5ehvete ~Utcallik hissiyatı ivicaçhclır. Bir sant, fev
bldde bir hal veya bir tesadilf; bir arzunun §idd~Ue galeyanı 
ftyahut bir yorgunluk, bir bit.abi, bunu deği~tit\.:bllir. İnsan 
bhislnden kaçarken, ekseriya kendinden kaçar. 

Şimdilik 'bu vapurun yolcusu, kızının son busesini n.lmağa 
tah§a.n ilvey babadan bir parça farklı bile olrnuBtu. Bu da bir 
nevi kurtuluş d<'ğil miydi? 
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N Yazan: H. C. Bywater 

"U. 88,, denizall gemisigl8 ~· 
ger a11cak birkaç vapur batır ııJ 

ve 7 eylul 1917 de korsan 
hayatı sona erdi 

-9 
Bunlu hJçbJr zaman ağrenllemedi ve 

5ğrenilemlyecek. Muhakkak olan cihet 
haber verse hile artık le iı;ten geçmlD ol· 
duğudur. Çünkll İngiliz karakol gemileri 
çoktan hareket etmiş bulunuyorlardı. 1-
kl Almnn denlzattısmm Befcre çıkacakla
rını haber vermekle Franz kendi !dam 
bllkmUnfi lmr.a.l.amıe, fakat ayni zaman .. 
da Alsaıılı vatanda§lannm gördüğü zut. 
mOn mUthlş bir surette intlkammı almr§ 
oldu. 

DE.vtzALTI HARBi 
Almanların 1914 • 1918 de ~ 

denlza.lu harbi Vedlngen blmll Alman 
sUvarlslnJn Hollanda açJk}armda lııglUz 

zırhlı kruvazllrlerlne hücumu ve onlardan 
fiçUnü batmnnslyle ve mertç bqlamıgtJ. 

Sonralan bu işin mahiyeti çok deği"tf. 
Almanların en iyi, fakat ayni zamanda 

fnsnnl dilşUncelere karşı IAkayt denlzal· 
tJ sllvarlıd, umumi harb içinde, Valter 
Şviger oldu. 

Bu adam, 7 maym 19115 de LOzftaııya. 
)'J batrrara.k 1200 gayrlmuharlbin l51Umll
ne scbeb olan denizaltı gem1!l kaptanı
dır. 

Bu haber lngUtereye gelince bahriye 
mahaflll, cllrmUn failini tcsblt edebilmek 
imk!nlıırmı araştırmağa ba.şladı. Alınan· 

lansa, falll gizlemek için ellerinden gele .. 
nl yaptılar. Lüzitanyayı evvela Maks Va. 
lentinC;rin batırdığı sanıldıysa da sonra
dan hnkfüat nnlnşıldı. 

MUcrlmin hüviyeti nnla§ıldıktan sonra 
İngiliz casus teekllAtı Şviger'in hareklu
m yakmdan takip etmek emrin1 aldı. 

Hakkmda koca bir dosya tutuldu. 
Bu adam adctA iki şahsiyet salıiblydl. 

Vazifesi haricinde nazik, mUtevazı, yumu
şak tabiatlı birlyd.L Fakat denlzattmıyla 
denize çıktığı vakit iklncf phsiyet.1 mey
dana çıkıyor, zııtim hlr adam oluyor ve 
lnsnn lSldUrmekten 83.llkl vahşi bir zevk 
duyuyordu. Lfü:itanya h!diseslnden Oç 
sy evvel de bir hastane gemfslnJ bııtır
mnğa U§ebblls etmişse de muvaffak ola· 
mrunıştı. 

Casus te3kllAtı sayesinde onun aşağı 

yuknn nerede olduğu. ne zaman eefere 
çıktığı lngillzler\:e blUnlyordu. Bu eebeb-

Yemin ediniz. 
O.-du hep birden bağnştılar: 
- Yemin ederiz cıe\·ketlQ hllnklr! 

(Dcwamı \V) 

Elt.tal!il?l':l:JSI ~ 
~aline! Onunla boy ölçüşm~e kalkmıştım;~ ;;ıt' 

Eve, harap bir halde dönuyonım. Jsteksı~·ıo: :~ 
~eyir.1. Lakin şu cümle}i söylemeğe karar ,-~. ~ ~ · 

"- Sevgilim seni affeden bir baba d~ ' JP -~ 
' . kk~ 

Kutu cebimde .• Yann, yarından tczı yo 
Kendime h!kim olmak tazım._ 
Kamran görünfiyor... ltı .., ... 
Gene gözlüklü .•• Kolunun altında b~ haV~l~ 

yapılan muameleyi ifa ediyor •.. Bu, })enim;~ 
ruh, bu sevimli çoaık, bu ince ve rnükeınm 

AJtJ ay ıarfmda karnn ile kmım unutmak için pek çok ~Tet 
ettim. Metreslerim olcu. Sessiz, dalına meşgul ol~.khğmı dolayısi· 
le bazılan beni ıslahıhal etmis bir dolandırıa zannettiler. Daha bir 
çok maceralarım da oldu. Bunlardan iki veya Qç tanesi birtok erkek
leri kıskandıracak mahiyetteydi-

Hakikatte ise, ben, aııcak Girizanın mektuplan ' ile yaşadım. 

risine d~dirdim. Bu kadar değil: Londranm en güzel tenisinde el· 
biseler yaptımu~tım. üzerimdeki seyahat elbisesi hakikaten güzeldi. 
Bir berber, tamam bir Mfta yQzüme masaj yapmış saçlarunı moda· 
~'3 göre kı\'lmllştı. 

dar beyin eseri .• 
Girizan gecikiyor ... 
Nihayet kapıya üç hafif darbe vuruluY0rti 
Kanım donuyor_ Blltiin haya um. ilk tea 

Mükemmel bir tecrübe geçirifQrdwn. Bu se\imli mektuplara, herkes 
tarafından ol"Unabilecek şekilde bir iki satırlık kısa puslalarla cevap 
ve.riyardum .. 

Girizanın bana sitem etmekte hakkı vardı: 
"Artık bana yüz vermiyorsun ..• Bana her §eYİ sbyle. DOşüncele

rini. hissiyatını bildir .. Mektuplarımı açmıyorlar.- Senin mektupla· 
nm, buraya geldiğin zaman -yirmi satırdan da fazla olsa - ezbe
re okuyabileceğim için icap ederse yakarım .. ,. 

Bu tecrübede ısrar ettim. O kadar ki, Oç ay sonra, Girlzandan 
aldı~ mektuplar, daha kı a ve daha ateşsiz geliyordu. 

Sarfettiğim gayretler boşa "Çlktı. l stanbuldan, severek :t}nlmw 
tmı, şimdi çılgın dönüyorum. 

Kanın ve ojluma öyle goz kamaştırıcı hediyeler getiriyordum 
ki, uzun uzun tetkik ederek Girizan için ~iğim inci, ve yüzük hiç 
kimsenin gözüne batrnıyacaktı. Girizruı bu yüzüğü, her ne otursa ol· 
~un. hatU ben ö!dükten sonra bile parmafında taşıyacaktı. 

Sanki seyahate bu yüzüğü almak ve revgilime getirmek için 
pkım~tım. Vapurda, kuturu açtım ve dudaklarımı incinin serin de-

Şıktım, artisttim; hicbir şeyjm eksile dEitldi. Kendimi methet
miyeceğim; faltat Amerikalı bir kadın benimle beraber gelmek için 
kocasından boşanmağa kadar vardı. Benim yaşımdaki bir Türki.ın, 
bu kadar ince nazik ve kibar olacağını tasavvur edemiyordu. 

Şakaklarım biraz ağarmıştı, Hikin çok genç kadınlar bu rengi 
takdir ediyorlar ve mazisi olan olgun bir erkeği tercih ediyorlar. 

Hediyelerin tevziindc kendimi unutmamıştım.: Bileğimde şık 
bir fsviçre saati, arka cebimde bir Alman sigara kutusu, bir Ingiliz. 
çakmağı vardı. Sigaradan nefret ederim, fakat sigara kullanmak ba· 
%ail faydalıdır ... 

Vapurdan çıktı~ım zaman Aliye: 
- Hos geldin! dedi. Ne iyi ettin de seyahate çıktın! Şimdiye ka· 

dar sana yaptıracaklanmı. seyahat tamamlamış .. Bu ne şıklık, bu 
ne güzellik!... 

J~ve etti: 
- Kamran, yazıhanede kalnıaı;a mecbur oldu. Girizan da gele

m~i; tenis maçı vamu~ ..• Çok yaman oldu, bir görsen ... 
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A§k olsun Aliyeye! Arj.r. olsun Muvaffakiyetinel A$k olsun Me-

bağlı-. . 
1§te... Bu da oldu ... Öğrendiğimi o~end~ 
Aliye galip geldi. Aliye kızına ••snhıp .. 0 delil~ 
Girizan lopkmnızı ... Ukin heyecandan. ~ 

Elindeki raketi dıvardaki çiviye takarak ?3~1 dlJ .jJIA, 
- Oooool Babam gelmiş. .. Tevekkelı d ıcaif. .. 
Hepsi bu kadar. Ne atat Bu~ san3 ~ 

hemet) hemen marazfydi. Ali)•enin ve ~pO~a.rı 
zan. halitabilde. .• Şimdi o, et,raf mdaki şahı 
"endisini anlıyorlar- • ·n 

Atrabeyisinin omuzuna vuruyor, annesiJll ~ · ~-J 
öpüyor. N_e kaaar büyümüş! Babası gibi uztJ.11 ffl" 

Annesı: . .,.fJlllA 
- Girizan t bak biıe neler getirınJş ••• dire 
- Peki, bana? 
...... Al ... 
Kutu, yüzük ... 
Giri-::an: 
- Oh! diye haykırıyor. 



' ,,, 

27 ll<tN 
• Cl1'EŞR1N - 1938 

mirasyedi 1 • 
~ 

Öıııcr Yazan IHIBkAyecH 
t '"d , Çalr•t -

" tL b ır ıgı daire ··d·· ·· t?:ı 111 ır mu uru-
•• Hı~ b. toplantıda tesadüf et-

ı... ' ırdenb' 
"l, ti ıre aşık olmuştu. 
k 'lar v·r 

il Cdcn • ~ ayetlerden birinde 

? ılla ası . ılyı kalbli b:r adamın 
I•· ' o ur ı .. llbual 0 rnez annesiyle 

gelerek yerleşmişler· 
t, k 

~ını b• 
' Yordu, :Sır an evvel baş göz et. 

r ta ... _ u m ı· ~~nd u ahaza neticesi 
tı a b .. ·· ' 

~tır Ucrıctınt Utun komşulariyle 
~ ' fakat }lcrd:. Anne de kız 
' ılc naın 1 ' 
• r, Ocn Us u, sessiz ve ter-
•t( ç k 

' tkıctin ız, muhakemeli ve 
ı. ııllttıUn. a.radıkJarı mükemmel 
"it~~ -.sıydi. 

llıc Pclt tii 
)' tlt ltad ıeı denemezdi. Fa-

tıltt ar t . 
1 U. l) d ernız clduğund:ı 
'bcı,urıı; aklarından eksik oL 

•kıttıır.' sanki kalbinin güzel 
tc ıyordu. 
~ Srııcdcn 

rL rıı'th•t ' mahallede herkes ,.. b ~ ınc~ 

~ lltıdan d gc başlamıştı. Bu 
ltı buıu aha namuslu, daha 
tt .'~ namıyacağında ittifak 

~, 'I Öıtıcr • 
'"'lc111tıc'" 1!te bu kızı sevdi. 

ge talip oldu. Evlen-

'r ' • ,., 1 qrı. 
'lıtı• 11'/lc 

.ııd tıld tasavvurun çok üs-

1~c e~·. Genç kadın evini o 
~, tı kı· k d·ı .. ~d &tf,.,_ en ı erını a e· 

~Ct • · 
ıçındc yaşıycr san-

\;.""t, \ 
.;'illa Ocaıın 

11 
~İleti a karşı daima müş. 

bir da koca' Altı senelik izdivaç 
•ıı,1sına gösterdiği ihti-
ıı aıı etmedi 

l.~ ı, . 
~-~ d-ıı._ ;ne sonra bil~ ilk za· 

, '~'lıt.ın aııa seviyordu. 
0tdıı. }'alnız iki tabiatından 

'tı • 
atro 

\t~ hevesi. 

Cı t) 
• 'rtlih tnaı merakı. 
~ildi atın tan d v b ' • " ı:.ib• ı ıgı azı •. :. • 
v11. " l It·· ~it ~ oyt\ uçük memur l:a:-ı. 
o"''! anan 1 •• uı cıı . oyun ar ıçın da-

llllıc l\lara ~1 
getirirlerdi. Mtla· 

d t, ti>'at Otasını adeta siirük. 
it lld roy 

tcllı 1.ı.ktc11 u sevmiyor, vadfe-

>ct td.jYord'onra evin.de istiraha 
~- i\iıı· u • 
,~ lin .. 

it tıt 11nı, ti~~1nde kendisini ra
' llıtıini k troya ahbaplariyle 

'~ arısından israr!a ri· 
t l)( . 
IJ~ onccıe . 
t tııı llli.ıd rı bunu muvafık 

~,,. a Ö~ • det razı olmadc. Ve "'4.,. tın. 
t,,. afaıc ısrarlarına dayana. 

-.ıtlt\ at Ctf 

~ 
nıınd ı. u. 

tır~ • , ,., 
ı. ~' ... lt· 
-; ' 

1 Çok ı. cı liaıcn.... Ceçrneden B?yan 
~ ~ eri ··•e ihf 

"ttah daim ıyacını <loğur-
't ııı .,. tr bun::adeydi. S:ıdc ol-
>ıır~tı iltd1 ın yapılışında bir 
~d • \'e l\telahata cid".len 
'it ııı, b 
~ 'ttncı· Una ta~ 

tt ~k ısini b' gınen, elma~ ar-
'~:ı 1•tınd •t türlü kurtara· 
1 ı .. }'al>ıJ .... a Yalancı birer bü-

~ıcı "'ıl§ kü 
c tcrd Pel~r, bcynunda 

(, lıkıcr tilnlıklar, kollaru da 
~ ildi aşırd 

tc ta~ıa 
1 

1
• Tarakları bi-

t 'c t;ı§lard r a süslüydü. 
t L tı'I an 

"'ı a: "S rnernnun olmıyan 
tl~. c.., ·1· 

t • ta -·1<1a t gı ıın derdi in-
}'aı altac k ' 

t ~ lltı k a kadar zengin 
•tc tndi ·· n n tn h guzelhğiylc ik· 

ak··· t lı<ı ziy11ct bu 
c °'}'an 

~t il J.t:ı , 
td· Pııy,llı ·ıat: 

ı. h ' Stvi 
t illc'lt1 } 0 rum - :ii:re ce-

\>vc n \'ar f . . • 
tat içı ' ena bır ıtıyat .. 

r;ı ıııc· n çıldırıyc:-t -n. 
~ llcriy1 . 
•<, () e bılczikleriyle oy-
l, 'l lhcr b 

ıı a ak ~ • 
~. d :ı hakik~ e sanatkarane 
-lı~ t~ıl illi) 

1 
elmas zannede -

ltılar .. 
haşb 

asa oturdukları 

zaman Melahat, kocasının tabiriyle, taş 
yığınını taşıyan maroken kutuyu ge
tirir, masa üstüne kor, taklid elmasları 

derin bir zevk ve sevinçle ,ihtiraslı ba
kışlarla muayeneye kcyulurdu. 

Bir aralık inci gerdanlığı kocasının 

boynuna takar, bütün neş'esiyle güler: 

- Ne garip oluyorsun!. 
Diyerek kocasının kolları arasına a

tılır, onu uzun uzun öperdi. 

* • 
Bayan Melahat soğuk bir kış gecesi 

tiyatrcdan titriyerck döndü. 
Kısa süren bir zatürrie zavallı genç 

kadını toparlayıp götürdü .• 
Ömer teessüründen az kalsın intihar 

edecekti. Ümitsizliği, ıstırabı o kadar 
şiddetliydi ki, bir ay içinde saçları bem 
beyaz olmuştu. Sabahlardan akşamlara 

kadar karısını düşünüyor, onun iyi 
kalbini, güzelliğini hatırladıkça çileden 

çıkıyordu. 

Zaman bu teessürü tadil edemedi. 
Da:rede ara sıra arkadaşlariyle görü
şürken birdenbire yanaklarının kızardı
ğı, burnunun büzüldüğü, gözlerinin 

yaşlarla dolduğu görülürdü. Bazan kcn 
disini tutamaz, hıçkırarak ağlama~a 
başlardı • 

Karısının odasında hiç bir şeyin ye
rini değiştirmemişti. Bütün aşyası ve 
elbiseleri yerli yerinde duruyordu. O
nu düşünmek için buraya saatlerce ka

lıyordu. 

Hayat, bay Ömer için gittikçe ağır
alşıyordu. Karısının !Clin.de ihtiyaca ka
fi gelen, bolluk içinde ya~arnalarını te
min eden maaşı, şimdi tek başına oldu

ğu haide bir türlü yetişmiyordu. 

Arasıra karısının buküçtik Jh&a§la o 
debdebeli hayatı nasıl devam cttirebil· 

diğini düşünüyor, hayretler içinde ka

lırdı. 

Nihayet bir yün Ömer borca girmeğe 
öteden beriden para tedarikine mecbur 

kaide. 

Bir sabah, cebinde beş para clmadığı 
ve ayın sonuna ela bir hafta bulundu
ğu için bir g:y satmayı düşündü. Bir
denbire aklına "taş yığını,, dediği el· 
maslar geldi. Bunlardan zaten hiç hoş
lanmamıştı; evde durmaların.da hiç bir 
mana yoktu. Hatta onların manzarası 
bile sevgili karıcığının güzel hatırasını 

bozuyordu. 

Dolu olan "kutu içinde uzun uzadıya 
aradı. Çünkü karısı son güniıne kadar 
elmaslar alm·ştı. Her akşam yeni bir 
sahte mücevherle geliyordu. 

Ömer, nihayet karısının tercih ettiği 
büyük gerdanlığı satmağa karar verdi. 
Bu gerdanlık şüphesiz altı, yahut sekiz 

lira ederdi. Çünkü sahteliğine rağmen 
pek iyi işlenmişti. 

Ger.danlığı cebine koyarak çıktı. Ka
palıçarşı içindeki koyumculardan rast
gele birine girdi. Bµ kadar adi bir şe
yi satarak sefaletini ortaya koyduğu 
iç:n utanıyordu. 

- Bu parçaya kaç parça vereceğinizi 
öğrenmek isterim! 

Dedi. Kuyumcu gerdanı ğı aldı, mu

ayene etti, çevirdi, pertevsizle baktı .. 
Mağazasındaki adar.ıı çağırdı; yavaşça 

bir şey söyledi. Gerdanlığı cam üstune 
koyarak uzaktan seyretti. 

Bay Ömer, uzun süren bu merasim

de:-ı sıkılmıştı. Neredeyse: •·Zahmet et· ı 

meyin; kıymetsiz bir şey olduğunu ben 

de biliyorum 1., diyerek işi bir an evvel 1 

bir neticeye bağlayacaktı. Bu sırada 

kuyumcu dile geldi: 1 
- Efendim, dedi, bu gerdanlık iki 

bin, nihayet üç b:n lira eder. Fakat ne 1 

suretle elinizde bulunduğunu vazıh o

larak söylemezseniz satın alamam ma

alesef... 
Bay Ömerin gözleri fincan gibi bü

yUdü. Şaşırdı; anlayamadı; fark·na 

varmadan kekeledi: 
- öyle mi?. Emin misiniz?. 

(Sonu yarın) 
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llcyuzıt kulesl: 219911. Gelatn yangın 
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tıı~: 409:iM. Cibııll: :wııı. Nuro~manl)•e: 
:.!1701!. C'sküd:ır • Knılıköy: fı0773. 
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Müz.elcr 
Ayasofya. noma • Blznn~. Yunan eser

leri ve Çinili Köşk, Askeri Mfize ve sornıç 
lar. 1'ienrct ve Snn:ıvl Muzcsl, Sı1ıh1 mOze. 

(IJu mOzcJer lıerı.:ün saat 10 dan 16 ya 
koıl:ır açıktır.) 

Türk ve lsliım e~erlcrl mfiıe~I: Pnzar
teslden baska herJ:lin ~nt 10 dan 16 ya 
kadar Ye Cuma ı:ıfinlerl 16 dan 17 ve ka
dar açıktır. 

J'opkapı MOusl: llergfin saat 13 ten 16 
ya kadar atıklır. 

Anadolu hattı 
ffergOn hareket eden ıfmendiferler: 
Saat S de J.ionya, 9 da Ankıırn Hı,15 de 

Diyarbakır ve Samsun, 15.30 dn E!';kfse· 
hir, 19.10 da Ankara ek5'J)resl. 20 de A· 
darıazorı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ankara muhtclitl pazartesi, ~arşanıba 
ve cuma günleri Haleb ve Musul.tl kadar 
sefer etmektedir. 

DenizyollaTı 
Istanbul aeentell~I: 22740. 

42362. 
Pnzarle!il Tophaneden 16,30 

20 Bandırma. 
Salı Tophaneden 9,30 bmll, 16,30 Mıt· 

<fanya. 1!) Karoblı;:n, 20 Randırma, Gala· 
t:ıd:ın 12 Knradcnlı, Sirkeciden 10 Mer
sin. 
Çnrsambı Tophaneden 16,SO Mudanya, 

20 B:ındırma, Sirkeciden 15 Aynhk, 18 
Bartın. 

Perşembe Tophaneden 9,30 Jzmlt, 16,:lO 
Mııdanvn. 20 nondırma. Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumnrlcsl Tophaneden 1' Mudanya. 20 
nıındırma. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Pa1:ırle!il Torıhaneden 9Imro:r., 9.30 lz. 
mil, G:ılatndnn S,30 Murlan~·ı~10,80 lımlr 
Sür. 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Avrupa Hattı 
Sr.molon eksnresl herıri!n Slrkecldtn 

sa:ıı 22 de kalkar Te Avrupadan geleni 
sn:ıt 7.25 ıe Sirkeciye munsalat eder. 

l\on,·nnslyonel 20.30 da kalkar. 10.20 
de ızelir. 

Edirne posln~ı: Hergün saat 8,50 de 
hareket edrr. 19.33 de gelir. 

rf cmlehet Dışı Deniz 
Seferler! 

lloın:ın \'il nımrlnrı: Cumartesi şıOnlf'rl 
13 ıle Kfütrnre'.\e: S:ılı ızilnlerl 18 de Pi· 
re. ile\ rııt. hkPnclcri\'e. 

tınf\•ıın ,·npıırlnrı: <:uma 1ZOnlerl saat 10 
ıfa Pırr. Hrrnıli1i, \'pnrdik, Trlyeste. 
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l'aznn: ıklmim Hatrralarmı anlatan \'C ,·cslkalan \'eren: A. K. 

• 
Hın yak ıcra kuvveti elebaşıları 

şerir şakilerdi 
=-114-

azgın ve 

lslam halkın her nedense Hindistana 
karşı büyük bir itimadı vardı. Hintlilerin 
~ok kesif bir halk oldtı&runu 'e ~onsuz 
servete sahip bulunduklarını, icabında 

parayla her ~eyi yapmağa muktedir ol· 
duklannı tevehhüm eden halk bu fotıba
ını daha fazla folklordan, masallardan 
edinmiştir.Yoksa Anadoluda Hindistanın 
nerede olduğunu bilen bile pek azdı. Bu 
itibarla lslam halkı bizzat kendi bindikle 
ri dalı budamağa ancak böyle bir yolla 
sevki mümkündür diye düşündi.ık ve işte 
burada "Ehli lslômın selametini ara)•an 
Ifi11tlilcr,, (1) imzasını kullanmağa karar 
verdik. Yapılacak propagandanın esası· 
ru Tomayan hazırlayacak ve komiteye 
gösterdikten sonra birkaç Hınçaklı hatip 
bu ise memur edilecekti. 

lstanbula gittikten sonra aldığını ha· 
berlerde bu işi yaptıklarını ve rahip 
Daniyel, Cebidelikyan Agop, Artin gibi 
cerbezeli ihtilalcilerin yeryer dolaşıp A
nadolu halkını padişah aleyhine tesvik 
·ettiklerini öğrenmiştim . 

Bu hareket Tomayana karşı ihtilal ko· 
mitelerinin müşterek itimatlarımn büyük 
bir işaretidir. 

Avukat Artin He Talos Ermeni mektebi 
hocası hayan da tatmin edilmiş ve tek· 
rar Hınçak amaline raptedilmişti. Maa· 
haza ben kendi hesabıma komitelerin mu· 
vaffakiyeti ilerledikçe bir takım muhalif 
hiziplerin mücadele meydanına çıkacak· 
lannı pek tabii görüyordum. Paramız ço· 
ğaldıkça ve bilhassa Avrupa matbuatı· 
nın komitemizin Avrupadaki şubelerinin 
faaliyeti neticesi olarak Osmanlı devleti 
aleyhine neşriyatı arttıkça, teşkilatımı

zın efradr çoğaldıkça, hükCımeti şaşırtan 
vekayi fazlalaştıkça Hınçak gayelerini 
değil; idare edenlerin aleyhine muhalif 
ufak tef ek teşekkülleri\ meydana çıkmak· , 
taydı. 

Fakat doğrusunu söylemek .. rnzungelİ!f 
sc_ Hmçaklann billiassa icra kuvveti f~ 

Jkalade mühimdi. Kan dökmekten çekin· 
miyen ve icabında hükumet kuvvetleri 
ile çarpısan, birçok yerlerde zaptiyeyi da; 
hi korkutan Hınçak icra kuweti elebaşı· 
'ıarı azgın ve şerir ~akilerdi. 
- Bunlar işi çoktan çığırından ... çıkarmış· 

' !ar, etrafa dclışet ye korku salmışlardı. 
Bıı karışıklık \'e asayişsizliğin Hınç~ 

gayelerini ne kadar kolaylaştırdığını,"' an.i 
layabilmek için biraz evvelki tarihe dön· 
mek icap eder. 

Hınçak hareketi bir Ermenilik hareketi 
değildir. Cumhuriyet tarihine takaddüm 
eden devreye gelinceye kadar tek tük Er"'; 
meni harekeli olmuş ve bütün bunların 
hedefleri arac;ında (Ermenistan cumhu· 
riyeti) gibi bir gaye görülmüştür. Haki· 
katte da\-a, bir Ermcnistan cumhuriyeti 
davası değil Osmanlı hükumetinden inli· 
kam alabilmek gibi şah i bır hedefti. 
Hınçak hareketinde de üç sınıf Ermeni 

cema ti gördü'c. 
A - A nupa medeniyet dünyac;mın es

ki tarihi olan milletlere yurt bayrak ver 
mesi gibi in ani (!) düşünüşile avlanan 
ve şahsi menafatler uğruna alet edilen ca· 
bil ve köylü Ermeni halkı. Muhtelif vila.
yetlerde, kazalarda ve hattfi nahiyelerde 
gizlice teşekkül eden Hınçak komiteleri 
(Kitabı mukaddes) i ileri sürerek ve 
Hintli Mü lümanlara atfettikleri uydur 
ma hadise \C hazırlıkları mevzuubahs e· 
derek bu halkı bir koyun sürüsü gibi dev· 
şiriyorlardı. Toplananlar yani körü körü· 
ne llmçaklara girenler ne yapacaklarını 
dahi bilmiyorlaı'dı. Ellerinde avuçların· 
da olan paradan i tenileni veriyorlar ve 
bu \·erdiklerinin hayırlı müeı::.seseler, has· 
taneler, kiliseler, mektepler gibi yerler a· 
çılma ma sarfolunacağını sanıyorlardı. 
Bir taraftan da binbir hezeyanla tarihi 
tahrif edırck enneniliğin Osmanlı ülkele· 
rinde daimi bir katliama ve zulüm ve ta· 
diyana maruz kaldığını uydurma vesika· 
larla telkine çalı~an komae, bu halkı ya· 
vaş ya\ aş nef ini müdafaa gibi bir gaye 
ile teslih ediyordu. 

Nitekim ihtilal komitesinin evrakı hü· 
kıimetin eline geçtiği zaman bunların ara· 
sında. bul4nan: 

"llcr emraza deva olan ve biitün dünya-

da şan ve şohret bıılan meşhur IJint mu
alcccsidir .,, 
Tarzındaki yazılarla dolu beyanname· 

ler lhnçaklann halkı en hafif yerinden 
vurmağa çalı5tıklannı gösterir. Mahiyeti 
itibarile bir mana ifade etmez gibi görü· 
nen bu sözün ileride ne kadar mühım ne
ticelere sebebiyet verdiğini göreceğiz. 

1 - Osmanlı devletinin Ermeni di.ı~
manlığı vasfı. Tağdiyat, katliam, zulum 
vesaire gibi tehlikelere karşı her Ermeni· 
de bir silah olmasını temin, 

2 - Kafkas hududundan başlayan Van 
ve Hakari içlerinden geçerek (Rumye) ve 
havzasını içine alan ve cenup Suriye hu· 
dudunda Mardin içerlerine kadar giren 
b ü y il k bir parçanın Ermeni· 
lerle meskOn bulunduğu \'e tarihlerinin 
burada cereyan ettiği ve binaenaleyh Av
rupa devletlerinin Ermeni halka burayı 
vatan olarak vermek üzere t~bbüste Ye 
mesaide bulundukları ileri sürülerek ya· 
nnki (Ermenistan cumhuriyeti) içiı'I, 

icap eden hazinenin §İmdiden yavaş yavaş 
tedariki gayesile para, cephane, malzeme 
temini, 

3 - Ermenilere karşı Osmanlı devle
tinin ve bilhassa din muhalefetinden dola· 
yı halife ve padi~ Abdülhamidin da· 
ima zalim olduğunu gösterebilmek ye bu 
suretle Avrupa efkarı umumiyesini Er 
meni istiklali lehine inkişaf ettirebilmek 
suretile Osmanlı ülkelerinde asayişsizlik 
mevcut olduI;rwıu izhar ederek ekalliyet
lerin mülkiyet ve hayat haklarının emni· 
yet altına alınabilmesi için istiklallerine 
kavuşturulup büyük bir devlet idaresi al· 
tında Osmanlı devletinden ayrılması ci· 
hetini temin için mütemadi asayişsizlik 
ikama Ermeni halkını tahrik, 
ANADOLUDA ŞEKAVET HERGüN 
B!RAZ DAHA FAZLALAŞIYORDU! 
- Gülbenk orostopolluk istemez. Sen 

birsin, biz iiçüz! 
Umwniyetle köylü Enneni halkı ya bu 

ka9anna \'akıf \'eya gaynvfilaf.,Fakat 
herhalde hüsnü niyetle basanlacak bir iş 

~ . . 
varını~ gibi gayelere bağlanarak toplan· 
maktaydı • 

B - Bizzat jşin başında bulunan Er-• 
meniler. Bunlar 
1- İcra, 
2- ldare, 
ünvanlarilc iki cepheli faaliyette bulu· 

nan Hınçakl:Ü-dı. lcra komitesi kan "'dö-• ker, bomba atar, köy basar, posta çevirir 
ve yani her türlü şekavet, hırsızlık, cina· 

1
yet gibi işlerle uğraşır ve aynif"zamanda 
komitenin en müşkül icrai cmirleriiıi in· 
faz eder. 

İdare komitesi de beş on kişiden mürek· 
kepti. Asıl Hınçak gayesile uğrasanlar 

idare komitesiydi. HallA fora komitesi 
dahi gene körü körüne alet edilmekteydi. 
Zaten ipi pazara çıkmış, soyguncu, §aki, 
firari bir takım pespaye serserilerden 
mürekkep olan icra komitesi Hmçak da· 
yası olsun olmasın zaten bu yolun yolcu· 
suydu. 

(Devamı var) 

(1) Bi/ôhare bıı isimle beyannameler 
hazırlatarak Tiirkiyctıitı muhtelif yerleri· 
tıe dağıtılmış ve yapıştırılmıştır, Astl hir 
kumclitı bilfiil işe başladığı zamanda bu 
beyannamelerin taliki tarihine tesadüf 
eder. 

(2) llınçak davasmı gören Ankara isti· 
naf malıkrmesi müddciummnisi Arifin 
mulıakcmenin lıitammda okuduğu ımm 

iddianamesi1ıdc bu cihetler ayrı ayrı zik
redilerek tevsik olunmuştur. 

Bu mibıasebetlc bizzat llrnçak komite
sitıe dahil olanlar içindm de kiirkççü oflu 
Kirkor, Sinan oğlıl Arşak, KıStToğlıl 
Aradis, Apkarya11 Olıaıınes, Saatçi oğlıt 
llaçator ve Ti11oğlu Bedros, Cumun oğlıı 
Salzak, Ateşoğlıı Mikt, Mıhakyan Kfrkor 
Kazaros, Nilıabctyan Nihabet, Bıçakçıoğ· 
lu Cfran, Dayıoğlu Arakel, I\.ayaros oğlu 
Kirkor, 31 mayıs 309 kararilc beraat et
mişlerdir . . 

Bunlardan yalnız Arşak t•e Aııadis cksc-
1iyctle, diğerleri illi/akla bcraet ettiler. 
Arşak ve Avadisin de bö)•le bir karara 
mamz kalışları. tcfrikamızdatı takibi sıra 
su:da gör.ıilc11 faaliyet ve münasebetlerin· 
den dolayıdır. 
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Tramvay Şirketinin Bulgaristanda 

. nümay· ler 
S O n n e r 1 i

l Sof ya. 215 (A.A.) - Yinnınci yıldonu-
•• 

mJ pazar guni.ıne isabet eden No)) i rnu-
IJuştu1aJı l ıucıae 

refakat edecek murahhaslar, Brüksel 
heyetinin lstanbula muvasa.atım mü

teakip derhal müzakerelere başlamak 
üzere Ankara ya gideceklerdir. M ümes. 
sillcr, Ti.inci ve Tramvay şirketlerini 

ayrı ayrı temsil vaziyetinde bulunacak
lardır • 

yevmi varidatı on b:n liraya yakın bu- a.1e:le i file) hinde b;.ı a1>.,am da tez::ıh.ırat 
lunmaktdaır. 'ukubulrnu. hır. 10 binden fazla bir kal::ı-

Hallolunması ehemmiyetle mevzuu halık tezahurata ıştirak elm15tir. Poli 
bahsolacak noktalardan 'biri de tramvay tezahüratçıları dağıtmı~tır. 

işçileri arasında ihtiyat sıfat:yle bulu- Yunan Başvekilinin beyanatı 
nan ve daimi müstahdim bulunmıyan· Atina, 27 _ Yunan baŞ\·ekılı dun ga-

ların vaziyetid:r. zetecılerı kabul ederek Yuna:ıi tanın ha-
Bugüne kadar da saat mesai kanunu- rici siya!-ieti hakkında çok mühim beya-

Müzakereler iki şirketin ayn ayrı iş
leri Uczrine olacaktır. Bu münasebetle 
Tramvay Şirketi tarafından işletilen o. 
toblis meselesi de m:izakerc mevzuu o
lacaktır. 

na tevfik edilcmiyen müstahdemin:n natta bulunmu~tur. General 1\letaksas 
vaziyetleri te bit edilmi~ bulunacaktır. ezcümle şunları söylemiştir: 
Mübayaa müna ebetiyle bazı memur. .._Yunanistan herhangi bakşa devl.ct-
lann alakaları kesileceğine göre verile- ten hiçbir ~ey bte.miyor. Bizim yegane 

Yalruı:: müzakerelerin başlaması a
nında Nafıa Vekaleti, Telefon ş.rketin
de ve Elektrik Şirketinde olduğu gibi 
birer murakebe heyeti teşkil ederek 

cek ~azminat ta mübayaa müzakerele- mzumuzu milletler arasındaki sulhün i· 
rinin mcvzuuna dahil olacaktır. dame i teşkil etmektedir. Bilhassa Bal

M üzakcratta gelecek hafta başa.in • kan antantmı vücuda getiren dost ve 
ması çok muhtemel görülmektedir. Şim müttefik devletlerle olan samimi munase
didcn şirket hissedarları içtima ure- batımız herkesçe malumdur. Bu rnünase
tiyle keyfiyeti müzakere ctmi~ ve hazır- bat değişmez ve sarsılmaz sağlamlığını irkctlcrin muamelfitını bunların neza

reti ve kontrolü altına vaz'edccck ve 
mübayaa müzakerelerinin ikmal ve 
imzasını müteakip bu heyetler muvak
kat idare vaziyetinde bulunacaklardır. 

lıklara baılam•ş bulunuyor. muhafaza edİ}'Or. 

Son yıllar içinde gerek Tünel ve ge. 
rtkse Tramvay Şirketlerinin hükumete 
bildirdikleri hesap bilançolarında k5r 
eöaterilmemiş, bilhassa Tünel Şirketi
nin zatarda olduğu iddia olunmuş bu
lunuyor. 

Bu münasebetle salahiyet sclıibi bir 
:a.t diyor ki: 

"- Tünel Şirketinin sen yıllarda tes 
bit ettiği zarar belki vakidir. Fakat bu 
muayyen hesap değildir. Bütün yıllann 
bilin~osu yapıldığı zaman bu zarar he-
plannın birer k~r halinde tezahürü 

görülecektir. Gerek Tünel ve gerekse 
Tramvay Şirketleri bugune kadar hariç 
ten yeni malzeme getirmiş bulunma
dığı gibi, bilhassa bazı yerl:r müstesna 
olmak üzere raylar ve elektrik cereyan 
telleri uzun yıllardanberi kullanılmak 
ıurctiylc hemen hemen işe ya:-amaz hur 
da bir haldedir. 

Arabbaların yüzde doksanı amortisi. 
ni ikmal ctmi , işe yaramaz bir halde -
dir. 

Binaenaleyh girkctin mübayaa mü
:\sebetiyle isteyebileceği maliyet meb
gı bir milyon liraya bile baliğ olamaz. 
akat Şir'ketin, hükümctimizc intikalin-

Sovyet Rusya 
ve Lehista·n 

<lt .. rglnce s1yasi vazi
yetlerini ısla b 

ediyorlar 
Varşova, 27 (A.A.) - Resmi tcblif: 

Sovyetler Birliği hariciye komiseri Lit
vinof ile Polonyanın Moskova elçisi 
Grzybovs'ki arasında &en zamanlarda 
yapılan müzakere neticesind: apğıdaki 
hususat müşahede edilmiştir: 

1 - 25 Temmuz 1923 tarihli ademi 
tecavüz paktı da dahil olmak üzere Po 
lonya ile Sovyctler birliği arasında akd 
edilmiş olan mukaveleler bütün şumul
lcriyle iki memleket arasındaki münase
betlerin temelini teşldl etmektedirler. 
B~ş senclrk bir müddet için akdcdil

m:ş olup 5 mayıs 1934 den 31 ilkkanun 
1945 tarihine kadar uzatılan ademi tc· 
cavüz paktı iki devlet arasındaki mlisli
hane münasebetlerin idamesini temine 
kafi bir esas t~şkil etmektedir. 

2 - Iki lıükCimet aralarınd:ıki ticari 
mübadelenin arttırılmasım derpiş et -
mektedirler • 

Jcn sonra gerek tramvay arabalarının 3 - İki hükumet mukavelelerle teıbit 
edilen münasebetlerine müteallik mesc· ve gerekse tellerin, rayların, elektrik 

markezlerinin ıslahı ve Tünel Yesaitinin lelerle, muallakta kalan meselelerin ve 
ısllht için on beı milycna yakın paraya fion hudut hadiselerinin müsbct bir ıc· 
ilrtiyac hasıl olacaktır.,. kılde haIJedilmcsi li.ızumunda mutabık. 

tırlar • / Gerek tramvay ve gerekse tünel şir-
Pat ajansı yukardaki tebliğ münaseketleri mübayaa olunduktan sonra İs-

• tan bul belediyesine devrolunacak ve bu betiyle aşagıdaki tefsirleri n~§rttmeğc 
mezundur: münasebetle de belediye, Tramvay Şir-

.. Sovyetler birliği hariciye komiseri ketinin ctobüs nakliyatını da birlc§tir-
Litvinof ile Polonyanın Moskcva elçisi mek suretiyle yeni ve bizzat belediye 
Grazybovski arasında geçende yapılan tarafından işletilecek bir otobüs nakli-
mü.ıakercler ve bu müzakereler ncticcyatı teıi edecektir. 
ııinde matbuat tarafından neşredilen teb 

Şirketin mübayaası münasebetiyle liğ iki hükumetin mevcut iki tarafh mu 
y ni arabalar yaptırılacağı da anlaşıl- kavclelcre müsteniden, mezkur mukavc· 
maktadır. Bugün §İrketin clir..de mev- lelerin samimiyetle tatbiki suretiyle, 
cu bulunan tamir ve yapı imalathane - yeni münasebetlerini tanzim etmek hu
Ieri §İrketin hariçten mübayaaasına susundaki daimi arzularının bir ifadeli· 
lüzum göatermiyecck teknik vesaitini d' 

ır • 
ihtiva ettiği cihetle bunların biraz daha Bu mütekabil temayülün Polonya -
tadil ve ıslihı ile arabaların da mcm • SO\"}'et komşuluk münasebetlerinin is· 
Jcketimizde imali imkanı elde dilmiş tikran için kifi bir garanti te§kil ettiği 
bulunacaktır. 

kanaati hakimdir.,, 
Mübayaa münasebetiyle a.-abalar is;in ı--=~-------------

de bir tasfiye yapılarak maliyetini amor oman va k r ah 
ti etmi~ olan vesait, mübayaa meblağı-

na dahu cdiımiyecektir. IJU o tc J pzigd a 
Hab:r alınd·ğına göre, bugünkü tram O St i 1 K Ü t O 

vay ücretleri bir başka şekle irca oluna. ur n 2' e ~ur ş 
nk uc.uzlatılacaktır. Bugün §irket:n Bcrlin, 26 (A.A.) - Bugün Roman· 

Hafif sıklet 
f)ün; n 

boks şanı '1! yon 1 uğu 
Ne\'yoAta Madison G::ırd"'lde yapılan 

müsabakada yanın orta siklet dünya boks 
§ampiyonu Henry Arstrong. k"ndi ine 
meydan okumuş olan Filipin ~ampiyonu 
Ceferino Garciayn ayı h~abile galip ge
lerek mevkiini muhafaza etmiştir. 

\1eşllay kongresi 
eşllay kurumu genel sekreterlifin

deıı: 

Xurıımumuzun yıllık kongre& 3·12-C3S 
Cumartesi günli sant 13,30 da Cağaloğ

hmdakl Eminönü Halkevi salonunda ya
ptlacıı'ktır. 

tüıı Yeşil.a) hlann grlmeleri ric o
hmur. 

ya kralı Karol ile Göring arasında Layp 
zigde bir mülakat vukubulmuştur. Gö. 
rüş:nc bilhassa iki memleket arasın
daki ekonomik münasebetlerin inkiıa
fına tanllük etmiştir. Görüşmeden son· 
ra Gürıng hususi treninde krala ve ve
liahta bir öğle ziyafeti vermiş ve kral 
öğleden sonra seyahatine devam etmiş, 
general Göring Berline dönmüştür . 

~1 t' ş tı u r H a m r n n d tın 
b"r tahlo"u bulundu 

Brüksel, 26 (A.A.) - Aleni bir satış 
esnasında yüz Franga satın alınmış o· ı 

lan bir tablo Ultra - Vi-'ct şualariyle 

tir tetkike tabi tutulmuş ve bu tablo. 
nun ressam Rcmbrandt'ın mc§hur cscr
lcr:nden biri clduğu anla:•Imı~tır. Tak
riben iki asır.danberi kaybolmuş olan 
bu tablo üstüstc iki kere boyanmıştır. 

Raehel'in çocuklannm ağlamasını 

tasvir ctme'lttedir. Tablo, Rcmbrandt'in 
imzasını ve 1634 tarihini ta§Itnaktadır. 

Hususile do t \'e müttefik Türkiye ile 
münasebatımız kimsenin meçhUlü değil
dir ve bu do::ıtluğun ewelce olduğu gıbi 
şimdi de bozulmaz bağlara btinat ettiği· 
ni aç.ıkC]l bildiririm. 

Biz hıç kimseden bir şey istemiyoruz. 
Nasıl ı...; kimse de bizden, do::.Uuğwnuz· 
dan ba~ka, birşey istemiyor. Yunani tan 
tarafından müz'iç. addolunacak bazı ta· 
lcpler hiçbir zaman ve hiçbir şekilde f or
müle edilmi~ değildir. Zaten l'unaniston, 
nmslilıane dahi olsalar bu kabil talepleri 
diişmanca bir hareket sayacaktır. Tekrar 
edeyim ki şimdiye kadar böyle bir vazi· 
ret hadis olmuş değildir. 

Yunanlılar kendi hudutlarının içinde 
en kati bir emniyet içinde mesut yaşıya· 
bılirler, Yalnız Yunan hudutlarının harp 
halinde aşılmaz kayalar halinde olduğu 
için değil, aynı zamanda en kuV\etli do t· 
1u?dar tarafından beklenildiği için .. , 

Bulgar - Romen hudut hadisesi 
I.ondra, 27 - Bulgaristan - Romanya 

hududunda dün bir hadi e olmuştur. 
ı oyyi muahedesinin yirminci yıldönü
mü gününde vı.ıkubulan bu h:idı e bir 
Bulgar memurunun hudutta vurulması 
~eklinde olmu~tur. 

lki tarafın hudut muhafızları arasın
da cereran eden bu hadiseden sonra Ho
rnanyalılar iki Bulgar askerile bir Bul
g:tr gümrük memuru tevkif ederek bera· 
berlerinde götürmüşlerdir. Bulgaristan 
hariciye nezareti hadi eyi Romanya hu· 
kfuneti nezdinde protesto etmiştir. HMi· 
se Tuna üzerinde \ e Lom şehri cirnrmda 
olmuı.tur. 

Cumhurrelsimlzin Ilcynn.nfı Ve 
l."unanl tan 

Atına, 26 (A.A.) - Atına Ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler. B. Metaksasın Ankıı.ra
dan dönUşUndc Seldnlktc Tilrk - Yu
nn.n mUnaseb~tlerlnln mükemmel 
oldağu hakkında yaptığı baynnat 
hakkında tefslrattn bulunmakta.dır
lar. 

Proya gazetesi diyor ki: 
B. Mctaksasın şahsen dostluk bağ. 

lariy!c merbut bulunduğu yeni cum. 
har başkanı lsmet ln6nn ,.e diğer 

TUrk hUkQmet adamları ile yaptığı 
görı...~melerden sonra s6ylenmlş olan 
bu sözler, tıpkı TUrk milleti gibi, 
TUrk - Yunnn doetluk ve teşriki nıc
salslnlıı Ynkın Doğudaki chcmml
yetinf tamamen müdrik bulunan E
len milleti Uzcrlnde derin bir Akis 
hasıl etmiştir. 

Katfmerlnl gazetesinden: 
'I'nrlhin çizdiği yolu hatırlatmnğn 

asin ihtiyaç yoktur. Dalknn de' Jet
leri kendilerine barış içinde teşriki 
mesaiyi heder ittlhnz ettikleri gUn
denberl Balkan ufukları tamamen 

n.rdınlnnmıştır. Dalknn teşrllII me
salshıdc barış fikrinin genel barıc:: 

fikri UzNtnde hlr te iri olmnı;ı me
sut bir htıdisadlr. Münib konfenın· 
sı bUtUn bllyük de\ Jetlerin de barı.; 

arzusunu ortnyn ko~·nıuştur. Dört 
de\'let ndamı barışı tak,lye edccelt 
olı:ıı bir tarzıhal buldular. Bllytik 
dcvlet.lcr politikasındaki hAklnı fikir 
buııdnn bByle. beynelmilel bir teşriki 
:nı:sai f'ormUIU bulmnktadrr. Bnl
kan devletleri bu tarlhl görüşmeler 
esnasında numune olacak bir soğuk
liıınlılık ve tesanüt göstermişlerdir. 
(.UnkU munzıam Balkan mUcsseae
alnd hlcbir çatlak göruımemiştir. 

Eleftron Vima yauyor: 
'l'llrk - Yunan uzlaşması dabn ba.-

llarlciy<' ıın.7.•rı I..ı<ml ifa 'iraksln lılrlildc 
ÇembPrla~ n l.oııdr<l~ a cliiıwrl<l'n Man 
geçmistir. Resimde ~~cmberla.rn fırtına 

3or. 

Baş tnrafı 1 n<:ıde 

etmek hususundaki azmini izhar ctmeğe 
davet etmıştir.,, 

Mitingin sonunda kabul cdılen bir tak 
rirde ixilerın karamam"!en p;-ote to 
etme!..: mak"adile a) ın 30 uncu ça~amba 
günü ) apılmasma karar \erılen 21 m
atlik umumi greH ı,tirak cd ·:eklerini 
resmc,n taahhut ettikleri ka> dedılrn'.!ktc
dir. 

HcSlni Havas aajımnın bildirdığine go· 
re "genel iş konfedera-.yonu tarafından 

çar§amba güni.ı için alman umumi grev 
karan, hükumeti gafı! a\ lamamı~tır. Ka
bine nizam ve sükunun idame mi ,·c u
mumi menfaat sen isleri ile idari "en;s
lcrin i~leme ini temin bahsinde butün tct· 
birleri alacaktır. Ezcümle, miiletin harp 
zamanı için org:.rniza ,yonu kanununa mu 
racaat olunabılcccktir. Anzın \e şımal 
demir rollannın daha dünden itibaren 
ele almrna--i!c neticelenen tetbirler, dığer 
rnmtakalar ve dığer dı:mir)olu ~ hekele
ri için tntbık edıl~ktir . 

Hukumet rnumessilleti, yeni emirname
lerle maa .. ları fazla la tırıla:-ı m "m'Jrların 
umumi gre-.e i~tirak ctmiye-~r!i kanaatin· 
dedir. E a en ak i takdirde hi.ikfun t. her 
türlü tetbirleri alm::ıl. h::ıkkını muhafaza 
ctm .. ktedir. 

Gre' e iştirak edecek memurlar, hatta 
azledilcbilecek 'c yerine derhal başka 
birı-,i almabılcce!:tir.,. 

şarıl d ığı 'e k u nelleııcllğl dakikada. 
iki memleketin şuuruna mc,cudi) et 
Ye saadetleri !cin <>!zem ol:ın bllyUk 
bir şey olarak nüfuz etmiştir. 

lnaanların lradC'slne tabi olma~ ııı 
mlllctlerin mukndderat Ye tstlhalele
ı ini tnyin eden ccığrnft srbcıpler Egf.' 
denizinin iki srıhillndC' oturan iki mil 
Jcıtc, yn müştereken barış YC mesai 

iı;indo blrle:;;mlş olarak yaşnmağı. 

~ nhut dn li:U\ \'C'tlerlnl rnb:ıncı fstl-

ltılr.ın hedef olacakları güne kadar 
mUtemadi) en zayıflatan cbedt kinC' 
kf'ndllerlni sebepsiz yere kaptırnıı 

mcml<'kct!C'r için c-n büyük tehlfkCYC' 

meYcudiyetlerinl maruz üırakmnğı 

tahmil ct.mC'lttcdir Tnrihten d€'rs 
ahın iki millet \'l' onların ha nda.ld
lcr teşriki m€'sal içinde mUştrırck bir 
surcttcı yaşamak ve blrlblrlrrlno yar
dıın etmek IUzumuııu anlamı luıdır. 

l{ronos gazetesi de eliyor ki: 

Başveltlt M~t ksasıu bllyUk BIU-
nUn cenl ze mNrsimlnd hazır bu
iuıımnl\ gibi aC'ı Lir rnzlf hariç oln
rak - Anknradan gC'tirdiği ,.e tık 

beynnntıarındn. bilh:ı.s"a knyıt VC' 1 n
ret ettiği mUkemm ı ııı•ib L balkın 

hlasiyntıudıı çoli sempn.tll· bir nkiı:; 

lıulmuştur. 13. M~t ksasın ~ eııi cum
hur başkanı lnönU ne yaptığı gl,,rUş
me El~n ruhunu sevinçle dolduı muş
tur. Yunanistanla Tllrkfyc nrasında
kl mUnnsE"b<'tlC'rln tarıılnl Doğu b 
bı:ırışın en mU$.bet teminatıdır. 



~NCITEŞRIN - l9'Se 

Ingiltef ede -büyuk bir 
Orduya ihtiyaç var mıdır ? 

l!u BQ§tara/ı 5 incide 

~e:aanJrkian, herblrl, fhtJyaç gllr • 
tlbt itte bısan lllikdannı ve bun&lnn ne 

'ler ~ kuııanıiscakbrmr g&teren 
lltl \ııtrna rladıktan ısonra, bunlar, ge. 
hı ~llıı y ve herbangl bir anlqmaztr. 

l%ı iş e get?nek fçfn mlldal'aa d&lrele

dtm.._ e
1
1rinl tanzim eden büana gön • · "llle idir !b' · !Jıı işler yapıldıktan conra, 

ltlb 'd kallllık bulD"u için, kabinenin, 
l!?ı fA..0 

'1-~ o.çubfrleri almam 11.zmıdrr. De-

'ltrı ~a bu hU!Usta dlleen vazife 
~lllı llr. 

'l?ıd bakanlığı, memleketin emniyeti 
' ~ donanmanın ne kadar bUyUk 
~İ.itıt lbttt lllgeldiğlnf, tayfMmrn kaç kf. 

~tQ teahl t olacağını htç zorluk çekme
'ırtat t edebilir. Hava bakanhğmm da 

lııılll e Peıc Çapt'aşlk değildir. tç bakanlı 
'%. llı~slı lşt~rindt>n biri ba~ka ı,ı~rde 
~de Oltııhn \'azlfeler başarmak kudre-
~ıt·:a,_ klrnaeıerln hava mUdafaa51 .... rııı. ' 
~~ ... _ 8"'kedllmemeııldfr. En gftg 
lk. 1 

.... ı 
"~ df1ıtrı ?na olduğu gfbt, harp bakan· 
.&.. ektedir. 

"'-~fltltk 
~ ~ baııeU:llkellcfiyetlnl istemekte, da 

Catte hu I§ ol:fuktannr sananlar, ha • 1 
t °'sı~ ~eseteyl henUs dUıUnmefe 

nu r'(f l!l:ıtelardrr. Avnıpa krtasmclald 
hır e tatbik edilmekte olan lltnek

ti)ı ~k 
~ a erlik ınUkelleflycti memleke-

a,. lııQ.ı ... ~'Urdun ınildafast e~rlnde, kı
t '111Pt• 
l~1 e ınuananı bir ordu meydana 

"> aıız! Olur, bu ordu, çok değerli bir 

~IPI• •raa, bu da kA.rt değildir. 
01.1te~ 
'k~hı eınırlan, donanmaslyle 

J korıı drr. Ancak, bu donanma, yur. 

l'ıt, 0~::1Yacak blr hale gelecek o • J 
·~Q bö l'ertnı kara ordusu tatamaz. 

r:l\l ~·ı bir vaziyet karşmmda, İn· 
11 dUşrnanJan açlıkla boyun. ef • 
PkJ ı 

1 'l'f bir memleket! 1gga1 etmek 
ne it 

auannıağa limlm gömıestu. 

. /' '/ 

lngUte,.enin bugilnlrilnden çok daha 
bUyUk bir crduya muhtaç olduğuna ka
niim. Ancak. bu orduya, bizim, lngilte
rede değil, 112rdun dl§Dld& ihtiyacımız 

vardır. Zaten bugilnkU \'l.Ziyette de kuv
veUerimlzln bllyUk bir kımıt ana Yatan 
~dadır. Bundan baııka, werUlc mU
kelleflycUnln tatbDlma geçilince, inala • 

mı, aH!h ve teçhizatsız, talim ve terbi
Ye)i g&terecelt unısurstl% muazzam bir 

ordu ortaya t;ıkacaktır. Bundan dolayı, 
ordu ktıvvetlnln adını adım genişletilme-

el lbımdrr; lAkin, bundan, davanm ya. 
vqça yOrUtillmeef lb.nngeldiği anlaşıl -
mamalrdll". 

i 
Brftanya ordusunun, eeaelr, üo vuife-

BJ vardır. Bu ordu evlelemtrde, fngllte-
rerıln hava mlldafauı\ır temin etmekle 

mUkeUe!Ur. Ve serbest zaınnnlarmın yal-

nız bir knımmt bu hayatt İ§0 tahsis ede
bilen vatanaever halktan leşkU edilmiş 
olan krt'alara bu \Uffenfn yilklctllip yUk 

leUlemfyeceğf de ayn bir davadır. On -
dan sonra. denlıagrn lllkelerlmiztn mu

haluam, gelmektedJr. Nihayet, Avrupa 

kltumda yakm blr mazide genipeUlmi§ 

olan taahhllUu icabı, bir harb hallndc 

rolllntı ad&m&lnllr yapabtlmest için tngll
terenln harekete mllheyya bir orduya 
malik olmuı Jbnndtr. 

hgllterenln bugOn çıkarabileceği kuv- ' 
vetlerden en qağt iki mlall daha bUyUk 

olması lA.zrmgeJmeaine rağmen, böyle bir 
ordunun fevkallde munuarn bir cıey 01. 

masma lllzum yoktur. Ne var ki, bu or
dunun, 1914 de olduğu glbf, cihanm en 

kabiliyetli ve en modern bir 'ekilde ı1f. 
Ilhlanm~ olması lAzrmdır. 

Ben eu kanaatteyim ki, bugüne kadar 
olduğu gibi, g6nUllQ sistemine dayanıl&· 
cak olursa, blltUn ihtiyaçlar tatmin edi
lemez. Belki, ukerlik mUkelleriyetinin 

mesinln tevıilnde, endüetrinin iht.iyaçla
n bUyük bir itinayla gözönUnde tutul • 
mak gerekUr. CünkU, çok lUzumlu olan 
cephane)'i hıwrlryan fabrikalan botalta
rnk, ihUyaçtan fıızla asker ycti§tirmeğo 
ke.tkıııamk bir çılgmhk otur. Dava basit 
değildir; bayle olmakla beraber, begorin 
aklmr, fikrini allak bullak edecek bir öt
çUyll bulmıyacaktır, sanırım. Ancak, bun 
dan böyle bUtün vnrlrğrmu:, bu dawınm 
esaslı bir surette halllnc bağlıdır. Onun 
fçin, hiç vakit kayb tmeden Iae bqlamıık
la mUkeltefb:. 

• 
Bac;ınız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatirmanız mı teprendi? Di~in• 

ıin a~ı:ı sizi çok mu rahatsız edi~ oı 
Bir tek ka~ 

N EOKORIN 

Bütnn bunları derhal giderir. Ve size 
göz açtınr. 

Lüıumunda günde 2 ka~ alınabilir 

tatblltı Ue endUstrlnln yapmağa mecbur Mideyi bozmaz , e kalbi yormaz. Tr! 
olaeafı bUyllk değiolkliğe de lUıum bı-

NEOKORI N 
rakmıyac~k olan baııka !mk4nlıı.r bulu- ı••ka•~•e•G•ku•ru•ş•, 6•h•k•a•m•ba•l•aj•30•k•u•ru•ş•I 
nabllir. Zira, elde mevcut hıııan malıe-

Nezıe-Grip

B aş - Diş 
ve bütün 
ağr.1l arı 
derhal 
keser 

o 
Eczanelerde 

ı - 12 ilk 
ambalAJları 

ısrarla 

arayınız. v 
tak litlerlnde 
sakınınız 

ıOhisarıaru. MüdürmğiirldE:r~ 
- . __.. - - - ...- - .._,.- - .--..--.- .... ---~ ~ -· - ._.. -

I - idaremizin Çankm tuzla ında planı \C ~artnamesi mucibince yaptı· 
nlacak Varagele tcsisatile rnüooyaa olunacak dcko,;ı malzemesi kapalı zarf 
u ulilc eksiltmeye konmuştur. 

JJ - Tesisata ait malzemenin Sıf Zonguldak teslimi \e mahalline monta· 
jrn rapılması. muhammen broeli 13500 lira \C mu,·akk-at teminatı 1012.50 
liradır. ' 

JII - Eksiltme 5/Xll/938 tarihine rastlıyan pazarte i gunu saat 15 de 
Kabatasta levazım ,.e mübavaat şube ındekı alım komısyonunda yapılacak· 
ıır .. 

ıv - Plan \C _şartnameler parasız olarak hergun rozu geçen :.Ubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek i:ıtıyen finnalann fı) atsız fenni tekliflerini 
plan \'e detay resimlerini tetkik edilmek lizcrc ihale giınunden en geç bir hafta 
evveline l:adar lnhisarlar umum müdürlüğu tuz fen şube ine venneleri ve tek· 
liOerinin kabulünü rnutazammın \CSİka almaları lazımdır . 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunı \esaık de V ıncı maddede ya.zıh 
tuz fen §Ubcsinden alınacak eksiltmeye i~tirak \esika:sı \e yüzde 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihth a edecek olan kapalı 
zarllann eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen komio:)'Oll 
başkanlı!;'lna makbuz mukabilinde vcrilme5.i l~rmdır. (165i 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
P i YANGOSU 

İkinci hşidc: 11 l Birincikanun / 938 dedir, 

Büyük ikramiye 45.000 liradır 
Bundan bqka: 15.000, 12 000, ı 0.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve l 0.000) liralık iki adet nı!ikUat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak igtirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Si• de 
piyangonun mcs'ud ve tı.htiyarlan arasına girmiş olursunuz. 
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HAVALARA 

-açabilir. Halbuki alacağınız bir tek kaşe 

Vüoudu bütün bu teh ıikeierden 
sıyanetle gripi tedavi ve 

Ağrı arı izale e · r , ' 

-------------------------------J 
fiı•in. sDiu~ aııınlliı ve nezlenin ~mın 

aiı ve stJllf A ~•ii ~euası~ır 

rrestrl anidir. Terkibindeki hususiyet dolayıslle kal~*'' 
bUbreldere, mideye biç zarar vermez. - ..... 

lblfiiı~wmwncle gQnde 3 l}(aşe allnabtl·Br• 

Her yerde ısr.aFla GRiPiN isteyiniz ve GRiPiN yer-ine baş~a bir marka verir-lerse şiddetle reddediftİt 

~~~~----~----------~~--~ 
' . 

,,,. • 'il , - • 

·ÖKSURÜK Şurubu 
''S jrop Pecto~aı,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları temizler, 
nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa şayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu 1slanbul 

,;.:. . 

... 

!! =---==::=:=-··=:-:::::.9:=::====:::.-.:::::::::::::::r.t:::::::=:::---=ma 

il CAFER Müshil Şekeri İ! 
~ r esiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir H 
11 Bilümum eczanelerde bulunur. ·n· 
il _ ........ --.... -· ... •••••• ·~·........................... • .... --·····-···· .................. 1 :: ..... _ ........ -................. c ............................. n2.r-·--·················-····· .. ····· ... . 

1 - Tahmin edilen bedeli (770) lira olan 44 adet kökner kütük 29· lki:ıci , . "' 
tcşri:ı-938 tarihine rastlayan sah günü saat 14.30 da açık eksiltme usulü ilt-

alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (57) lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyondan 

h .. ' !t 1 k .. ~1· er gun parasız o ara verı ır. 

3 - ts~clılilcrin 2•rnO sayılı kanunda yazılı vesikalar la birlik te ve oeıu 

ı;ün ve sııntte Kasımpa[;.ada bulu:ıan ltoll'.isyona müracaatları. (8368) 


