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JJ c§l ~ © ifil o ©l ır 
k c§l t O ö ~ liifi1 c§l liifi1 o lh1 c§l~ o rrO c§l ifil oy© ır ? 

SovYe! - Japon r lngiltere 
~Skerlerı çarpışfllar! d. r d 

Ollgetler Mançuko arazisme yar ım a 
Çin'e mali 

bulunacak 
•• 
uç defa taarruz ettiler Çember la qn 

diqor ki: 
lnğilterenin Çinde menfaatleri vardır. Japonya 
bilmelidir ki, menfaatlerimize dokunulmasına 

asla müsaade etmiyeceğiz! 

Dırll~non~ ~aış~eB<nn~ 0 Uıngınnz - D1tao~aın aınnaşmaso!Mloırn 
o ~~a li"'ll'1'aı©I~ ~n cgı©n lYı o o lYı Deır ~eırn çekD Dedin B<ten scuıı ıra 

meırn~eı~ ~nırece~nınıe Dşaııreit e<dlnycr 

l'ok Sovwt asim lcri 
Yo 

~ ·. :.26 (A.A.) - ifa\ as muhabiri 1 da bulunmuş ve Sovyet kıtalarını geri 
1 '' tn>ı t~r 

''Işı l • ıan~dangazet~inin Mançukoda Mtı- hu ae a tuarı uza .~e~n~l şler. 
tect aldıgı aşağıdaki haberi neş- Tokyo, 26 (A.A.) - Domeı a1ansı bıl. 

~ ~r: diriyor: Gazetelerin, Possort körfezi hu. 

r hiına Uzda saat 15,20 de dört top dut ıruntak~sından alarak .. neş~~ttikleri 
il t ) e inde 300 Sovyet askeri hu- haberlere gore, Sovyetler, dun, Kıngçun. 
\ ~ki) eden , • . h . . ' . gun cenubu garbisinde Mançuko arazisi-
e y vssurı ne rını geçmı~ . . . 

~, anlin ve }J • . . .. • • ne daha ıkı taarruz yapmışlardır. Her ı-
<ı ~ ısınhsıngtıng koylennı . . 

erek Man , . . . . ~ kı defa da Sovyet askeri en hudut muha-
t. JaPo . ÇO e\lerını ateşe \ermı~ fızlan tarafından geri püskürtülmüştür. 

n kuvvetleri mukabil taarruz _.- Dc\·ornı 8 ınclclc lngi/iz başırekili Çemberlayn 

müthiş bir suikast teşebbüsü 

makinesi 

~ ,, ,; -=·)i 
lı. • ı arda 11 

ı-<ı alza 1101 ,n ar:a kadar bıiyiik bir taTıril1ata 11ğramıyan Kmfiisle hayat nis. 

1 
rıa asa}'İş~ l ır. !Jıtrada bir si11ema 1mı onit göriilıiyor. Bımwıla beraber polis 

ı tem .. 
~ 1 ın ıçın ltazır bulun maktadır. 

flt~bn~ul sokaklarındaı 
Usler ölüm yarışı 

~fl//· Y a p ı y o r 1 a r ! 
fQ o r lere .. d 'k ,. h . .. il '1.. gun elı gerıne asılat-
fiftıll ısse verilmesi otobüs golculu-

teh likeli bir hale getimriştir. 
W"' l' azısı 5 incide 

IH1 a wf aı <dl a v lYI B< lYl a 
. ~eoeın Dlfil'lfDcaıB< ~o 
D ifil $ cSl lf.il o lril @ O lYı lfiliHYI a 

B'il e ~ <e lf.?> ~ ~ ©>o ©l lYI 
: Kudüs, 26 (A.A.) - Kudüs §ehrinde 

Davit Stritde Arapların sebze pazarında 
vahim neticeler doğurması ihtimali olan 
yeni bir suikast teşebbüsü yapılmıştır. 

Zabıta, cehennem makinesini vaktile 
meydana çıkarmıştır. 

Oiğer tarftan Mismar Hayarden 
adındaki çiftçi kolonisinde haklkt 

_... Dc,·omı 8 incide 

.................................................... -... 
15 inci yıl 
madalyası 

O. Il. P. Genel Sclµ-etcrliğindcıı: 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 

hatırası olarak, bir tarafında Bü. 
yük Önderimiz Atatürkün kabart· 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer 
tarafında Cumhuriyetin 15 inci yı. 
lını tesbit eden yazı bulunmak üze. 
re Partimizce bir madalya yaptırı. 
lacaktır. Sanatkarlarımızın, açtı. 

ğımız bu müsabakaya i§tirakleri 
ve hazırlıyacakları nümuneleri A. 
ğusto~un onuna kadar C. H. Parti. 
si Genel Sekreterliğine gönderme. 

i .. ~:.:!.:.!:~.~~~~?.:~··········-······~··· ·-····· 

Çekoslovak işinde 
hala tehlike var 

Londra, 26 (A.A.) - Bugün öğle. 
den sonra Avam Kamarasında Libe. 
rallerin teşebbüsü ile dış politika hak· 
kında bir müzakere açılmıştır: 

Liberal muhalefet partisinin lideri 
Sinkler, söylediği nutukta, Amerika 
Birleşik devletleri· ile ticaret anlaş. 

ması yapılmasını, harp borçları mese. 
lesinin halledilmesini ve Çine bir is. 
tikı:azda bulunulmnJ\lnı tal p etttılş. 
tir. · 

Bunu müteakip söz alan Başvekil 

Çemberlayn, evvela lngiliz hükilm • 
~ Devamı 4 üncüde 

· Dün gece 
Feci bir kaza oldll 
DUn gece saat yirmiye doğru, Adapa

zarlı yirmi bel} yaşlarında Osman 
isminde biri, Haydarpaşa garı geçidi ka
palı olduğunu görerek, hat bekçilerinin 
mlimanaatlarına rağmen karşıdan knr
§ıya geçmek istemiş ve bu sırada mutad 
sUratiyle gara girmekte olan Diyarba
kır - Adana - Haydarpaşa treninin al -
bnda kalmıştır. Tahkikatı evveliye yapı. 
lıncaya kadar tren makasta kalmış ve 
yolcuları olduğu yere indirmiştir. 
Kadıköy - Haydarpaşa yolunda sUrat

le gitmekte olan bir kamyon Şevket is
minde bir çocuğa çarparak yaralamıştır. 
Yaralı limitsiz bir halde hastaneye kal: 
dırılmıştır. 

Kamyonu Hakkı isminde bir şoför ida
re etmektc>ydi. 

lb.cırll<dl raıda 

l9>Dır k©>n'ffeırans 
'le©~ a an aı caı ık 

Çekoslovakyada yaşa-

1 
yan bütün ekalliyetler 

meselesinin halli 
düşünülüyor 

1 Lord Rllnciman'ın btvassul 
ı o.il kabul edildi 

J#ord Riınçiman 
tJ9""' Yazısı 8 incil'f e 

Dünkü zehir seferberliği 
Şehrin muhtelif yerlerinde 

Beş kaçakçının yaka
lanmasını temin etti 

Bc1ıçet, Ekrem, Emin, 

Şehrimizde zehirli maddeler kaçakçıh- ı 
ğının gene artmakta olduğu görülmli~. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şubeye bağ-1 
lı kaçakçrlık kısım memurlan şehrin her 
semtine ~mil olmak iizerc ·bir zehir se.. 
ferberliği yapmağa lüzum görmü~lerdir. 

Bu meyanda dUn bu kabil sabıkahla. 
nn barındığı yerlerde yapılan bir tarama 
da 6 eroin ve esrar satıcısı yakalanmış, 

Ziya. Neşet 

emniyet direktörlüğüne getirilerek zehiri 
nereden tedarik ettiklerinin araştırılma. 

sına ba~larunıştır . 
üsküdarda, Kavak iskelesinde oturan 

30 yaşlarında Müyesser isminde bir ka
dın polise başvurmuş, Şemsipaşada par
lak sokakta 114 numarada oturan kundu 
racı Behçet Saka isminde birisinin kun. 

.-: Devamı 8 incide 
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dladısetec,~tec 
Romanya Ana 
Kl'aliçesi Mari 

Yazan: Nizameddin Nazi t 
Reisicumhur olmak, kral olmak, i~ 

parator olmak, kolay §eydir. Güç elan 
ıey, mitıetlere şef olmaktır. 

Bir devletin en yüksek hakimi sayıl-
mak için bir çok meziyetlere sahip olöıka 
lizımgeldiği muhakkak ise de tarih bi
ze giSsteriyot ki bu makamlara yüksel
mek ve ilişmek, gene nihayet bir talih 
ve tesadüf cilvesidir. Fakat bif millete 
ıef olmak asla talih ve tesadüf işi de. 
ğildir. 

Zorun, terörün ve itkencenin ıaçt.ğı 

korku karıısında iki büklüm olanlann 
eğilen boyunları üzerinde değil, nan
kör sayılmaktan çekindikleri kadar 
minnetten de iğrenen asil ruhlu insan
ların gönü1lcrinde yer alan şef, diğer
kamlığın en erişilmez zirvelerinde do
laşan ve tiayranhklar deVJircn kahra
man, nasıl talilıin ve tesadüfün adamı 

sayılabilir ki o asla fani değildir. 
Mukad:les kitaplar, peygamberlerin 

türeyişlerine hep akla: hayret veren 
mucizeler karrıtırnuşlardır. Bugün'kü 
dünya da bize milli şefi tıpkı öyle, mu. 
cizeye benzer hadiselerle yanyana gös· 
teriyor. Şef, siyasal büyük kasırgalar 

belirince öe1iriyor ve bu kasırgaların 
zehirli anaforundan lnır-:..aı""fı milleti
ni sosyal felih rüzgarlarmın kanatların
da yepyeni bir Aleme ufa~tmyor. Bu, 
asla bir talih ve tesadüf iti değildir .. 
Belki ilahi bir san'at veya çok zor bir 
hüne11:Jir. 

Tıpkı btinun gibi kraliçeli}( te zor, 
ama çok zor bir hünerdir. 

Kraliçe nedir?, 
Krahn karısı ve çocu'Jtlarmın anası • 
Küçük evlerdeki inkipfrna tamami· 

le zıt olarak, kadınların, ATaylarda 
entrikalı bir rol oynamak imtiyazmr 
yüzde doksan dokuz kaybettikleri dev. 
rimizde, kraliçeliğin, sosyal ve siyasal 
rem ne derece aönü'k bir "mesneıd,, ha· 
lini aldıfı herkesin mallımudur. O de
recede 1ti ıiyasal dünye ile devamlı te
ması onlann çoğu, "Almanak Gota,, -
yı karrftıtmadan mu11rrrmız otan 
kraliçelerin adlarını sayamazlar. 

Kleopatra'ların Zenabi'Jerin, mu-
Jraddes frini'lerin, Teofano ve Teodo -
ra'larm, Kastilli habel'lerin, Mari 
Stuvart'larm, Büyük Elizabet'lerin, Kö. 
sem, Safiye, Turhan Sultanların, hatta 

Jozefin'lerin, Mari Luiz'lerin, Öjeni'lerin 
ve büyük Viktoryaların devirlerinden 
çok uzaklardayız. Asrımızda bir kra
liçenin bir J<!hsiyet yapmak §Öyle dur
sun, siyasal manada bir "Figure = Si. 
ma,, olabilmesi bile bir hayli zor bir 
hünerdir. 

İşte, ölilmü ile dostumuz ve mütte· 
fikimiz Rumen milletini hakiki bir ma
teme sokan ana kraliçe Mari, bu çek 
zor hünerin büyük bir üstadı ~di. 

Romanya içinde yaşayanfarm ve dı· 
§arıdan Romanyayı bakanların son 
kırk yıllık Rumen tarihinde görebildik
leri en bUyilk insan mutlaka ana krali. 
çe Maridir. Kocası mütevEffa kral Fer· 
dinand Fon Hohenzclern Sigmaringen, 
henüz vclialtt iken de, kral olduktan 
sonra da. uzun sUren hastahfı esnasın
da da, majeste Karolun mem"leketfnden 
uzaklatıp tahtı oğlu bü'yiı'k voyvoda 
Mitele terkcttiği günlerde de, Ro
manya krallığının niyabet ile idare e. 
dildiği günlerde de, harpte de, sulhta 
dz ....• 

Ana kraliçe Mari, Avrupanın en asit 
hanedanlarının ·çocuğu idi. Babası tn· 
gilterenin bUyUk kraliçesi Viktoryanın 
ikinci çocufu Edimburg tlUkası, anası 
Rm ~arltk hanedanının en güzel 
preme9' 'it kocası eski Prusya tahtınıt 
kral yetiştiren 1iohenzolernlerin en ya
kın akrıba11 idi. Güzel kadındı. Edi-

Hitlerin yaveri 
Alman Devlet Reisi Umumilıarpte onbaşı iken 

Hitler'in kurnandanıydı 
Loy't Coırco vlYızbaşı VDdamaın'ıın nn~no~eıreye 

g~ınıdaıruDmesnna manaoo lb>uiuyor 
Son gtlnlerde 

A vrupanm garbm
da ikl siyasi ziya
ret oldu. Biri ln
gilfz kral ve krali
çesinin Parisl ıiya
reti; dlğ~ri de Hıt. 
lcrin yaveri vidc -
man'm Londraya 
gidip 1nglliz harfci. 
y~sile t<:ımnsta bu
lunması. 

Bu Almatı . tn
gtliz teması, krnlm 
Pariı seyahatin • 
den ewel olmuş
tur ve ikisinin ara
sında bir mUnaııe • 
bet görUlmektedir. 
• Ewela, yüzbft:~ 
Videman'm kim ol
duğunu hatırlata • 
lrm: 

Vfdeman umu -
mi harbde yiızbaşı 

idi ve HitlCrin on- l "idl'man 
başı olarak, bulun
duğu tabura kumanda ediyordu. Vide
man, mütarekeden sonra, ordudan isti• 
fa etmiş ve ticaret hayatına atılmıştı. 

Aradan seneler geçiyor, Hitlcr iklidar 
mevkllne geliyor, Almanyanm devlet re
iı~l oluyor. Videman ise basit bir iş ada
mıdır. 

1934 da btr Jrlln Hitlerln P-Rkl Ylh~bp.

şısı, onunla görüşmek istediğine dair ha
ber gönderiyor. Hitler, eski ·kumanda -
nma kal'fı dalma büyük bir hürmet bes. 
lemektedir. Bu ziyareti memnuniyetle 
kabul ediyor ve görlişUyorlar. 

Hitler bu görllgme esnasında Videma
na: 

- Sfzin gibi bir adama benim lhtiy~ 
cım var, diyor ve yanmda çall§Dlaya da
vet ediyor, tekrnr orduya geçmesini 1.1!1-

Uyor. 

Videman ewcla kabul etmiyor. Sonra, 
Hillerin ısrarı üzerine, razı oluyor, fakat 
çok yüksek rütbeli bir kumandan olmak 
istemediğini söylUyor ve bunu gart ko
şuyor. 

be ıdi. Harikulade zeki ve son derece 
çalııkandı. 

Otuz yıl önceki minimini Romanya
nın yerinde bugün büyük bir devlet 
görüyorsak, bu, inanmalıyız ki en çok 
onun eseridir. 

Baş'ka saraylarda, kraliçelerin basit 
bir protokol bebeği halini aldıkları 

devirleroe, güzel gözlerinin terini, bir 
milletin yükselişi için çalışarak sön. 
dürmüş olan, muasırı bulunan bütii:l 
kadınların müşterek ve müttehit hay· 
ranhğmr calbeden dik ve vakarlı belini 
memleketi için didine didine çökertmiş 
elan bu asil insan d~tumuz ve mütte
fikimiz Rumen mil~etinirı hakikf ıefi 
ve milli sembolü itli şüphesiz. 
Muasırlan olan bizler, çok sevdiği oğ

lu maj~ste Karolun memleketinden ve 
tahtından uzak yaşadığı günlerde, o
nun ne yıpratıcı bir analık imtihanı 

geçirdiğini daima hattrllirta'ktan kendi. 
mızi a'lamıyacagız. 

"Ana kraliçe MArimn ölfunıyle, oa· 
fına s•rdiii tactt'ı kttrdiaine fernin et
tiği c!ebdebeyi erkekten üstün llı:!emiş 
bfr haltifd kralıçe, belki de dtinya ta· 
rihin n ıon halrild krırli~elerinden biri 
siyasa sahnesinden silinmiş oluyor. 

Romanya kadınlığının entellek-
tüel inkişafını da tamamiyle kraliçe 
Marinin addein:cliyiz. Ana ICraliçe 
Mari, bütün hayatında, Rumen kadm
lrgına §ahsiyle tn güzel nümuntyi ver. 
mekle kalmamı,, ölümünden bile Ka· 
lea Viktoryanrn dilbtrlerine bir estetik 
dersi çıkarmıştır • 

Mor satenı kıın renkli lraranfilden 
daha iyi açan ne '\'ardır?. 

Niiainıedain NAZiF 

Vfdeman yine ytizl:iaşı rütbesini alıyor; 
o gUndenberf do Hitlerin yaverldir. Fa· 
kat bu, ônun reıımt unvanıdır. Asıl va
zıfesi, siyasi meselelerde Hitlerin tav· 
siyesi lizero, filen yaptıği yardımlarla 

muavPnet etmektir. Mesela, bundan bir 
iki sene evvel, Amerikadaki Nazi teşki
latının yolsuz lıarcket ettiğine dair ge-

* len haberler Uzcnno, Hitler Vidcmanı 

Amerikayn göndermiş, ve kendisine, o. 
radakl vaziyeti hal ve ıslah hususunda 
g niş bfr salahiyet vermişti. 

Vid('mnn, bu sahihiyetlc, istediği gibi 
hareket etmiş ve Amerikadaki Nazi tcş
kllatrnı r.ıılah ederek Almanyaya dönmüş. 
tU. 

Buğun de Vldemaıt Bitlerin bazı mU
h10l tallmatmı alarak Londraya gitmiş 
ve orada muhtelif siyasi meseleler hak
kında allkadar makamlarla görüşmüş
tür. 

Loyd Corc, gerek kralm Parla eeya
hntf, gerek Vldemanm Londra zlyaretf 
Uzerinde yazdığı bir yazıda vaziyeti şöy
le izah ediyor: 

"Her Rttlerln, yucrl ytizbaşı Yldc
man•r, hınielyc nazırmm - ''eya diğer 

nazu1annm - fikrini almadan, hatta on. 
larm ft'ıalümatı olmadan bo•u i bir vad. 
feylc inglltercye göndermesi manalıdır. 
· Diğer taraftan, yaverinin İngiltere se
yabatfnf, bo gibi hallerde ldetl ol<Job"U 
üzere av lııln ,·eya ınbhi sebeblcr<len 
dolayı yapılan bir seyahat olarak göstcr
m.o--.ı .to ~'"-•t,. d~ J.&.w•~·· 

'l'ldeman J,ondraya, Jord HaJifaks kral-
la beraber Partse gidip DaJadlyc ve Bo
ne He 16rtt,meden evvel harici siyaset
teki enillfeU meseleJerf onunla gözden 
g~fmelr vazifesi ile r;önderllmlştlr. 

••. Bu iki zlyarctrn de bti~·ük bir ehem· 
miyetl \'ardır, ,.c hadiseler üzerinde, 
kat'i değilse tille, büyilk hfr tcs1rt ola
~ırktır. 

25 S'.:'ncı kadar en el Frnnsnyla olnn 
dostluğumuzun biraz dcği5mt1sl A \'ruııa 

tarihinin drğlşmcsinc schcb olmuı:tur. 

iki de' Jet arasındaki yt>nl dos!.foğu tek
rar lmnnaf(ta da bu günkü kralın babası 

tarafından Parlsc yapılan zi~ar<'t kadar 
hlQblr Ş<>y amil olmamı~irr. Bu Zi.}arct o 
zamanld bir diplomasi ha rl'k<'fl idi. O 

gön ferde de A nupa bu~ünkü gibi. rakip 
t;ruptara ayrılmıştı ,.e hcrhlrl, bir lhtl. 

lif lht.litaTine karşı, me,·kllni ko\'\'Ctlen
<11nneJrle meşguldü. 

Bogltn Avrupanm iki büyük askeri 
devıetl, diğer memleketleri Mtila tebD
kcıılnl l&dcrcn bir a!lkcri maceraya a
tılmakta el ele vrmı, bulunuyor. 

Bundan başka, bunların ikisi de - mlJ. 
lefler cemiyeti azi!tı olan - hlrer mtts
takil mcmlCkf'ti, Framıa, İngiltere ve 
Ruıııyanm protestolanna kolak aııımrya
rak ilhak ctfl. Bn ftta\ üzlcrlnllc ırıUşto
rck bir ld('>()lojinin ş:ımpl) onları olarak 
yan yana hareket NUyorlar. 

Bu iki dc,•lctln başında bulunan dik
tatörler de bnndan C\"\'Cl blriblrlcrinl zl. 
yarcı ctmı,ıcrdir.,, 

Loyd Core bundan sonra, İngiliz kra
lının Parls ziyaretinde konuşulan 1span
ya ve Çekoslovakya gibl meselelerin bu 
u.ı..,.ı .... , ...... 5;:ha1ya ue aranya.~7 ........ 

dar eden meseleler oldıiklarını işaret e
diyor ve Bitlerin yaverinin L6ndra zi
yaretinin Paris ziyaretinden evvel yaptl
mt§ olmasının asıl manasını bu wretıe 

tebntilz ettiriyor. 

LoJıd Corcun Versaq 
muali.edesi hatıraları: 18 
................................... liıiiıı ......... 

liıda mes~ıesinin konuşuıduğu masada 

Her yarım saatte bir 
inkılap oluyordu! 

General Smuts, da, Botha gibi, Afri
kadaki büyük vahşi dünyanm bir çocuğU 
idi. Dünya meseleleri üzerindeki görüşle
rini tecnibelerinden alıyordu. Gene bu 
tecrübeler onun Hikırdılanna büyük bir 
hususiyet veriyordu. Bunuiıla btraber 
general Smuts bana Botha derecesinde 
bir tabiat çocuğu görünmemiştir. Gene. 
ral Smuts ile Milner Oksford ve Kemb
riç ütıİ\•ersitelerinin verdiği kültürün 
"güzel çiçeleleri,,ydıler. İkisinde de, iyi 
bır şekıldc yetıştirilmiş müstesna bir ze
kft mevcuttu. Hıç tereddiıt etmeden diye. 
bflirım ki, Smut bize imparatorluk iş
lerinde yardım edenlerin en muktediri
dir. 
Lord Mılner 
Mılner de muhafazakar partıdcn bizim 

mec~t lerrmızc gelen en acğcrli adamdı. 
Onda ne Kurzonun zeka ı vardı, ne de 
Karsonun belflgatı. 0. çok ıyı !öz saylı. 
yemezdi ve lakırdılar ağzından su gibi ak 
mazdı. Sesı kuwetli değıldi, konu~urken 
elleri ile hareketler yapmazdı. Hülfıc;a, 

hatip olmak içın lazımgelen şartların hiç 
biri onda yoktu. Onda ne Balfurun tahlil 
kuvveti vardı. ne de Sonarın mücadele 
kuvveti. 

Bununla beraber, kuruculukta ve yenı 
fıkirlcr bulu~ta herkesi geçen bir kuvveti 
\ardı. Bugün o partinin en büyük noksa 
nı. kar~ıc;ında bulundukları ikti c:adi me
selelerle uğraşacak Milner ayarında bir 
aza ı olmama<ııdır. 

1918 ilkbaharına kadar Mılner, filmle 
rindcn istifı~de edilen bir adam degildi. 
çünkü o zamana kadar umumi milnakacıa 
hıra h;ç iştirak etmemişti. Onun için, fi. 
kirlerini anlatmakta kelime bulmak zor. 

tuğu çeker, gibi oluyordu. 
Her zaman yaptığım gibi, onu da, harp 

esnasında ortaya çıkmış karışık meselcle 
ri yalnızca görüşmek üzere 
kabine odasına çağırmıştım. Biraz çekin
di, çünkü kendi inin orıjinal lıl~irli oldu
ğunu düşünuyor. partilere ve peşin hit
kümlere hücüm etmiş olmaktan korku

yordu. 
Gıda maddeleri üzerinde görüşmeye 

başladığımız zaman Milnerin ileri sürdü 
ğü teklıfler hakiakten çok yeni şeylerdi. 
Kab nede munakaşaya gı.-çi!Ji '' zaman, 
hatırlarım, B::ılfour hayret içınde kalmış
tı . Bır aralık aatc baktı, sonra yanında
kine dondü: 

- Galiba. dcdı, her yarım ~aatte bır 
ınkılfip geçırıyoruz ... 

Lord Derbı harbı} e nazırlı ından çckı 
lince l.ord Mrlner geçmek i:,tcdı ve bu 
husu.,ta ı~rar i!tti. Kerıdi!>inı böyle miiş. 
kül hır İ$i iızerıne almaktan ne ben \'az
gcçircbildım, ne de Bonar La\ . 

Milner \"ÜCUt itibarile gtlçlü kuvvetli 
bır adam füğildi. Ô:1{me vıkan me elele. 
rın mutemadıyen de~ı5ik ve müşkül ol
ma ı da onda bulunan kU\\iClİ tüketme
ye ktıfı geldı. Bunun da neticesi l\1ilnerin 
~ah,.ıycf inin fena bir şekilde deği~mcsi 
oldu. Sinirliliği ifrat dereceye \annı~tı. 

Ondan sonra butun faaliyNi sinirli bir a. 
damın ) aptığı i şlerden iMret kaldı . lra
d~ı ıayınadı ve biiyük i~lerdeki faydası 
gıttikçe aıaldr. Bazı me~lede ondan gene 
ı tifade ediyorduk. J•akat artık lfunbanın 
ışı~ıı ~muktu, çunkü yağı kalmamıştı. 

l\focl' te. eski bir devlet adamı olmak 
sıfa(ı ıle. f ıkrinden bazı husu.::larda isti
fade olunuyordu; fakat, idare adamı ola-

~~~ 
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Mükemmeliyet iştiyS*' 

a bif "E ER maksut uerse mısra ~ 
k{Jf i<Iir/,, sözü, Peyamı Sal k 

oıınıw va:ısına 11öre ıenbellidl11 ~t 
/jın miJt/a/aasıdır. '111/ıarrir şdglt 
diyor: • 

"l\ıtııpsıı ve lıifazan şair yaJrıl,Jll 
"iirııfıir. Elıne k:ılt>mi aldıfı t>tUS 

ncdt-nherı ~ındrğı ofuı altı ınall k 
sururılc, kapı kapı dolaşarak, ıo tlJ' 
k::ıh\"c koşclcrındr çömez a\"ınıı !-, 
ebesi ~airin yuıı neşretme korlr~ 
sıırılıırını ırşa eClcbifecek bir "ti! 
nıck rııclışe-;inden laışka bir Şf'~ ıf ~ 

Bır ıns;ının tek mahsulü ~t>l•ffl 
\'crdı~ı kirlliyalın parçaları J)ırı~ 
ıııııınlıyarıık taın bir e5er teşkil ti 
tıinıııı lrncınini \'C zcnginhğini P

0

11 
lunclcki a~ırı lılizli{!ine fec1a e6:eıı 
ldır, hiıyiil, f.!ir ııınbedin mırn:ır• 61 
l·ak o ınnhedin hir kapısı fü;tü~d~ !ı• 
dokcıı oyın:ırı kal(al:ırından ~ır_ı ·ıık 

S:ınotkfırdıı miıkcmmeli:ret ışll) 
mnrt'lcrinc1en biri de külliyatırııll 
dır: Katedral veya selatin camii a 
ş.ıpC'I "eya mescit Ribı kalan ufıtC'ıd 
ı•rle ~anat l:ırıhinde geniş bir 1rflC 

e.clılemeı. Böyle bir nisbetsiıliıtı' 
yoktur. 

Üstünde tektük birkaç bücilr ıf'f 
bozkırlarla ortnıtnlar arasında ıte flJ 

Mükemmeliyet iş-tfyalu, sanıttlr 
hir hotluktan kurtarır; fakat Y' 
tlynkı ela, onun k:ıdar kötü bfr Jel 
kınıfırır. 

fcra halin~ ge?medikçe hiçblt 
mükemmel delflldir. 

ln~ıın ruhundaki eser haline_!'.. 
knulamnlnrile sanalkAr olabfflDW"". 
\'eril ('ydi yeryüzünü dAhiler 

Kıl eser \"eren adanı, tesadüfiltt 
bekler. iki düşeşle oyun alan 
çok, fakat yalnız şansıle oynıY111 

u~tn oyunca yoktur. 
°ft'(ndufün \'erdiğınl gene tt5',ı 

D1ı~cs hekliyen snnntkArın eserle 
tü, iyiyi alıp götürdü#ü gibi. t 

San:ıtkilr fırııııt kollamaz, fıT5' ~ 
Snnatk{ir için rnukemmeli:rtt~ dl 

· oıı lı~ın hududu yoktur. Her escrı, tıif 
YP!kini hırnz daha lom:ımlıYOn I' 
mm merlı:ılcsi olrhıAıına göre~ 

~~;ı'.k~1~·~·e·1;;;;t~;k•~; aradıA~ ~( 
yeli' ynldı:ışır. 

~-A vrupada bir değıŞ'~ 
BUGON, günün meulelerı ::~ 

hukuku beıer ctmiyetl I i 
olarak tanıtılan A.lbert Bayet ılfl',.r 
zatın ya::ııını okuyoru:. l(uhaf 

diyor: . ,ııJ 
"Bugün h:ıva delişrniştıt· :~ 

Avrupa ve Balkan de,·letlerfle 
1 

ş 
fnly:ın nıihYcri arasında bır :rak :O 
bınıştır. Dünya suhü nanrınıı dff' 
mnnın bir hnkikat olması ii\ıııtl I 

Zaten şurası bir h:ıklkattlt ıcı ... 
re ve Fransa Orta Avrupa ve eı° it 
Jetlerınden ~iklıyete kendUerf P ,4'~ 
dükleri zamanlar bile, orta ıt 
Balkan milletleri daima onı:ı7 rt 
ve muhabbet göstermekten g~ ~ 
tır. Hıılkın gösterdiği bu se' P' 
Jngıltere ve Fransa, Orta A ,.rıı lılf 
kanl:ırla ba-şlıyon bu yaklıışrıllll~ fi 
dırmcye mtchurdurlar. lnı11 ll~ 
110, Ct>koslovakyanın işı:ıı:ıJlııe tıd 
mfyt-ceklcrıni ilAn etmekle r 

Jll • 
fit adımını atmıs bulunu)'Of d;f 
kMr gelmez. Sı)'asl olddU k~, 
faaliyetlerle ite Balkan ve Ot 
tievlcllerinf Poris ve f.ondr•>" 
lllırmdtr. l'f' 

Aır zamanlar bfitftn dilnY• 1'rll 
ma _ Tokyo mıh,·erlnden ıcotıtt ti 
rnı~tı. f-'ııkııt bugün bu mnse ç,,ı 
hayli ıııyıflamıştır: Jııpon) 'ı1'• ~ 
i!ıniln saplanıp kalmıştır. '" dıf· 
nnzarında hıle artık bir sıfır ~ 
l'le, ne knclıır km ,·elli oııırs~ff' 
lngillcrc, Pronııa \e So,)tl .,p• 
hn ıntı h:ırbclnı<'k delllfğınl ~rıt 
ır. Bınncn:ılc) h arı ık luırP c.:ır1'ııı ~ 
kalınııınıstır. Bu sc>brble orf~r 
drmokro<;ılcrile R:ılknn "'c 1111t 
de,·Jellcrınln rlc\'nmh \'C ~n~ıt· 
le yakl ıı'itıınlorı için yol ocı ıtt<ıt1' 

Şimdi sıra sulh i!'lth•cn 
1 

~ıe1'1 1: 
Hol oııl::ırıı ııı·çnııştlr. Siyosc o"';,d!.'~ 

kııııı ı J,lr 6)n11nl':ık YC onııır 'ıkdf'I d' 
l:ır J~in orllt t\\'rtıpll \'C ffıı pıtf'' 
hir fııtıli\'cl sııhıısı ııçıJınışll~1,,ı ~ 
yıı\ll sulh getirerek ıınsıı 0 Jıl"" 
ktı\"\"clle miıdnfoı:ı <'tlrrtcrse ~ 
ıı:ıti knı:ınaraklnrılır... ~~ 

tJt1'1~:Jf 
rak artık ondan bir ştY ~ ~ 
Jlarbıye nezareti onu. t~aıttI".t' 
dünnüştü. O zerine bır 3 • ,.,ıı 1 

ya~ında bile yıpratacak ~ 
tı. Bu iş onu vaktinden rtıl< 
ti. l stifa ettiği zaman. ~8 
toplaması mümkün ol 
gelıni!\ti. 



iman ve . 
1nanmak 

'- ı\lltıı 1 • zamanımı?. in ıınının başlı-
htıtı~ ca \'llSıflarından biri, belki do 

~cak \~!ifı diye zannederim her seyc 
l.it ltııa nanınaı, huyumuzu gösterccck
tııı bo n dernıyonım; çUııkU ~manımı
~- luna ı 
""Ilı lcı nıanılnn hah~ctmeslnc, bir 
'%tı r,·n en bU:)iik ku ur olarak iman
~ 11 do terme bıc rat'lllcn öyle ti 1-
h.. · ' crı 
,""4tı biıı n bir surette iman ız oldu-
~katı rlın lnıan, birtakım akidelere. 
\M l'rc kolay kola.... asmmı'-acak 
lıı.~tl,ı ha. "' .. "' 
-~ lld Slanmaktır; halbuki nsrınm 
~ ~lııd dl'!erinl, hakikatlcrlnt btr Hd 
~ t. t·e henıen tamamlyle dcğiştirh·c-
'-•• ınurn· ~teıır ın 1 harhdenbcrl Anupa'nm 
liylsl ,_ emıekctlertndc ı;ıkmış olan 
lı\ · ~uın ~l'nJ a.i r.crcyanların tarihini tet-
' er, hatta blrkaı: l,l cn·cl duy. 
~ ?'rıı.ı ha 

t eer hrlnmakla iktifa edenler, 
l"re e~anın ihiınllo gördükleri değl

~· l!u ~3l'l'Nten kendilerini alamıyor
~ deın dar çabuk değl"cn imanlara, 1-
'4 11.i. dıı ek hiç Upheslz. caiz değildir. 
~t'!ltı!J; lnanıl:ın şeye bugün yalanm 
\.-ine a:ı:-c hakmak, bugün onun ta
~isı d ne lnanmnk imansızlığın tA 
botrıı cğtı rnlcJir? 

~hotı 7.nrnanınuz lmnn lhtlnıcmı 
"'il ., ... b • 

ıJaeağı' U.rük işlerin ancak imanla 
'tıror. p nı hlliyor ve kendine bir iman 
' llk:ı.t l fı ıak b rnan etmek başka, imanı 
h.~· ~·"% askaılır; hattfı hlrlbkinln zıddı-
~: ''ltıd ·~ İllim \'c hnkiınl Blaise Pas
~ı. ayNe 
~..., hlda . ermek i terscn ibadete 
lııı l'liltidelnct SC'llr,, gibi bir söz söyler. 
ı. 1111-.. bunun yanlış oldu""• kanaa-
"'11 <IQ: "t eU 

4 lıılfa., hadete baslamı olmak za-
~dı.. .ıCtfn g 1 • ~ ""'n. llu,,. e dığlnt gö tcrmez mi?,, 

t. detiı 1 ,.un de hidayetin öyle ibadet
\! ı... ' llsanı ı 
d~ "'lll:ıatı n cine birdenbire gclecc-
t 11ıı "4bıındel lrn; fakat hidayet iz lba. t' lnı.a Olduğunu anladım. Kütlelerin, 

l(' r ec] k 
~ l'dikıt'rt ece lerl hakikatler lı;ln 
~· bu1111 • aınan ızca, insafsızca taas-
't.. ''tıbu 1gostcnnıyor mu? Jmanın bir 
~, a l!uı:. 

'''<4ııır ı,;tınu blllyorlar ve kendile. 
~. · f>dJ., 8'11.,tern, h •s ln1 h~tı ilerin! 
.'Clllı .ıor a 
ı,;· 'tıııı._ nrnak için taassubun en 
~ ""il <la k 

et.;ız lb nçınmıyorlar. Pa~cal'm 
~ ~ ~ adetine mukabil bu gün de 

\ llb lın Ub \"ar. Zannediyorlar kt o 
~ ~ıı~ 1 anı getirecek. 

"-tı · Raııa:~:ı hayatta d<.'ğil, anatta da 
> ~ l' \ Uctııı ar da, ya •l"ncnk güzel f'..

>o " ba~ı :ı getirmek itin bir nnzarf. 
tıa anrna 

~ r; ili( nın zanıretlnl kabnl cdl-
4,. 'rı 0ııtıtı ~as;;eldiklerl naznrlycyc bağ-

daL 'erdı-.. 
~».. 1111 oı... 1-:• lıırsln - kendilerininki 

'il ı. " 18)\ U 
~l' 11'l'lnnt 

1 
ıcro • bütün eski eser-

•(;' '-SZli1'f 
~ 'kat · 6 nl lddlal a kalkışıyor-
\ ahıtıp ~ı. Seçmiyor, o nazariyeden 
'~ lıı~blr UŞka birine saplann.·crll·or. 
ı._ l°l' g ıe ili • 
~, ııı duyd ge iman cdcmlyorlar: 
'"tı~0rlar. Uklarına kolayca, çabucak 

'"tı bolle olın 
~l' tıl<1ır. arnalıdır,, demek bo bir 
he l't ı ' ııc Yn11aı 
~"llku ıtıa11 hı ım ki böyledir. 111-
"r~ b ~crı r ıurıu gelemiyor rn bu 
aı... tı li Yet, siy ·ı 
_--.ıq" t', lıa.tta a 1 eri ne, sanat-
~ gfl, daha d _ flllmleri he iman pe-
lit~ L 

111~l'ler .,. ogr,.su birer iman zannet-
ııf.!kl .. csına 

.... «lo h en kosuyor. Klmbl-
h i Bklki l 
''ili lıa naıırrıadı - ntnnn. her r:eye ça-
~. tt• \ıı~acakt gı, . iipheye başladığı 
'~ ııı iluyd ~· Ç:unı.u nihayet şüphe 
'~ ıı!lnra ~b rnuı her 8cyl anrak tet
\~ 11darı ccıı 01 0 hnek arzu u da yl
\ ı.... 0fla der1ı 

1
r. Bir §eyden Uphe et-

.,-~tıh a inan 
l'iııt .. Ohtı'l'a mamak içimizde o-

~? b l'J l'in b n blrtakmı ltlkatlann 
\~ "1<11'1 f ulundulunu "ÖS'- ' 
L 1) illan d "' l>CnDCZ 
'\lir... ltıl<atı a ls:lrnizde Ycrle,.qnlş 

"'llt ı. ar<Jan d" 
"'l'I' ' U§Uncclcrden ba!! 

~ ~-

100 ti Nurullah ATAÇ 

kektarhk arazi 
~~ıı~'ra 8~andı k 
~ 011 li ... (l'elefonl ) 
ı. fqı· raya ih 1 .a - Uç buçuk 
'!\~ 1}'tt a e edıle k 
~ •11dct t geçillll· re 93S yılın-
~h · tıı llth . •ıı bulunan küçük 
~il ~~lttinin ti ve talipleri üzerindeki 
' Yt ~ en rnilh' tqıı,... ıoo h kt ırn kısmını teşkil 

'-tıı~ c arlık b' 
~ '<ld göJ" b ır sahayı kap-

ı ~llı:rı faaliye~ ataklığı bu yıl tek-
, rı it e tenunuz la 

~.-~t~ Ututulrnu . son nnda 
~~ \re bu ş hır vaziyete ge-
~ "t &uretı 
~tlı tlltnfi t • e yıllardanben 
~ lt~lınu bozesırlerle ınuhitin sıh
~~tl o}'lUrnu rnakta olan bu beni-

' 
ılt z kurta 1 

o~ ar~id . rı rnış ve 2 ı 00 
aıttır, c ekılcbilir hale getril-

• Maarif vekili Saffet Arıkamn reisliği altında, Maarif nıiidiirliiğiinde dün 
bir lllPlantı yapılmıştır. l' ckôlel ım11mı1 miıfeltışll'rilldcn bazılarının, 1 stanbııl 
kiillür direktörüniin de hazır bıtlımduğu im toplautıda lstanbulun orta okul ilıli
yocı görüşiilmiiştür. Btt yıl ilk okulları biliren talebmin sayısı 30 bindir. Bunlardan 
beş bini şehrimizde b11lımmflktodır. Bütçe darlığı dn1ayısilc yeniden orta okul açı-

-lamıyarağındmı şe1ırimizdc ve diğer on iki viUiycltc bazı orta oktılların çift tedrisat 
'}'apmaları şekli kararlaştırılmıştır. 

•G11latasaray yerli mallar sergisi dün de bi11lcrcc kişi tarafından gezilmiştir. Rcs 
mimiz, serginin bir köşesinde eğlenenleri tcsbit ediy01. 

----------------~--------·------------------------------------------ır-------------------------------------
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Köylünün 

• • • 
01<uması ıçın 
Kitapla~ basılarak 
~ öylere dağıtılacak 

Maarif vekili Saffet Arıkanın son §ark 
ve şimal vilayetleri seyahatinde bilhas
sa köylUmUzUn okuma ihtiyacı ve oku • 
yncak eserler aramakta oluşu nazarı dik 
kati celbetmlşlir. Vekalet, bu sene büt
çede bulunan tahsisatla diğer bazı hu
suslardan istifade ederek Türk köylü -
sUnUn okuma ihtiyacını en faydalı ısekil. 
de kar§ılnmak kararını vermiştir. 

Köy mektepleriyle birlikte köy oku -
ma odalarında faydalı eserlerin okunma
sı için faaliyete geı;en maarif vekaleti 
derhal muhtelif yerlere tamimler gön
dermiş ve eserler istetmi3tir. Aldığımız 
maliımata göre hazırlannack bu eserler 
vekaletçe tasnüe tlibi tutulacak ve son
ra bunlardan binlerce nüsha basılarak 
bULUn köylere dağılllcıcak ve köylünün 
istifadesine arzolunacaktır. Bu eserler 
milli, terbiyevi, içtimai, zirai ve iktısadi 
bakımdan öğretici mahiyette olanlar, 
milli hamaset ve kahramanlık destanla
rını ihtiva edenler arasından ııcçilccck
tir. 

Bir ~oeuğa taarruz 
edenler 

O Un Ağıı cezada mahk tim 
oldul ır 

Bakırköy sahillerinde altı yaşların· 

da Yılmaz isminde bir yavruya teca
vüz etmek istiycn 18 yaşırllda Miço ve 
ıs yaşında Agobun dün ağırceza mah
kemesinde cürmümeşhut kanunun:ı 

uygun şekilde mahkemeleri görülmüş
tür. 

Neticede Miço bir sene üç ay Agob 
da dokuz ay hapse mahkum olmu§lar
dır. 

Cumhuriyetin 15 inci Yıl 
Hazırlıkları 

Ankara (Telefonla) - Cumhuri· 
yetin ıs inci yıldönüm.ünü J?arlak bir 
surette kutlamak için hazırlıklara de· 
vam edilmektedir. Parti umum idare 
heyeti bu mevzu etrafında iki toplantı 
yapmıştır. Yarın da yine toplantılarına 
devam edecektir. Bu toplantıda 

Vekfüetler müsteşarları da bulunacak· 
tır. Önümüzdeki belediye seçimi için 
yapılacak yoklamalar ve bu işler hak· 
kında teşkilata verilecek direktifleri 
tesbit edecektir. Bundan başka bu yıl 
köy, nahiye, kaza ve vilayetlerde' ya
pılacak parti kongreleri hakkında ni
zamname esasları içinde kongrelerin 
toplanması için bazı kararlar verile
cektir. 

Eminönü meydanında1 Evkafı~ yaptı-
• , racagı han 

ticaret sarayı yap il- 184 bin lira sarfiyle 

k a ra r 1aŞt1 Evk!~!~su!,~~!~~~eyda -
ması 

Ticaret odası Babçekapıdakl arsasını 
satarak bu iş için para bulacak 

İstanbul ticaret ve sancı;i odasının on 
beş senedenberi te~ebbUs halinde bulu
nan, fakat bir tilrlil hallolunamıyan bir 
ticaret sarayı meselesi vardır. üzerinde 
senelerce meclislerin, komisyonların ça
lıştığı bu mesele nihayet yeni bir §ekle 
girmiştir. 

Fabrikaların hafta tatili 
Ankara , , (Telefonla) - Iktısat 

Vekaletinin murakabesi altında iki ve 
ya üç ekiple çalıştırılmakta olan fabri· 
ka'iarm, hafta tatili kanununun bir hük 
müne tevfikan cenede 15 defa hafta 
tatili tatbikinden nasıl istifade edebile
cekleri hakboda şu esaslar kararlaş
tırılmıştır: 

Bu gibi müesseseler cumartesi gün
leri saat 13 de başlamak ve 35 saatten 
aşağı olmamak üzere tesbit edilen pa
zar tatilinden senede 15 defa istifade 
etır.emek salahiyetini haiz olacaklar
dır. Bu müeı:ı eseler tarafından istifa
de edilebilecek olan hafta tatil müdde
ti 35 saatten ibaret bulunduğuna göre 
her tatil haftası bir buçuk gün sayıla
caktır. M üeseseler yalnız cumartesi 
günleri öğleden sonraya tesadüf eden 
tatil müddetlerinde işçi çalıştırdıkları 
tak'dirde kanunun bu hükm;Jnden yal
nız 45 cum:ırtesi fotifade edebilecek-
lcrdir. 

Gaip çocuk 
1937 yılı teşrini • 
sanisinin 30 uncu 
günü kum yükilc 
lstanbuldan Ban
dırmaya hareket 
eden yelkenli bü -
yük bir taka kay. 
bolmuş, şimdiye 

kadar da yapılan 
tahkikat hiç bir 

netice vermemiştir. Kayıp takanın için
de 14 yaşında lbrahim oğlu Süleyman 
isminde bir çocuk da bulunmaktadır. 

Süleymanın annesi Hayriye, ~ayet kurtul 
mu~~a oğlunun yerini kendisine bildir
melt'rini rica etmektedir. Hayriye Davut 
paşa iskele!'inde kasap İlyas mahallesin. 
de oturmaktadır. 

lio(j""\)1tcırn amca 
ylYı~lYıcdl 

Ticaret odası, bundnn senelerce evvel 
ticaret sanıyı yapılmak Uzere dördUneU 
Vakıf hanın kal'§ı sırasında bulunan ve 
kısmen ııimdiki ticaret borsası binası, 

kısmen do mezarlık olan arsayı satmal
nuııtı. Senelerdir bu vaziyette bulunan 
arsanın, Eminönü meydanının açılmakta 
olu§u dolayısiyle §imdi kıymeti artmııı 

bulunduğundan oda burayı satmak ka -
ranndndır. Buradan elde edilecek para-

ya vo odanın senelerdenb rl ticaret sa
rayı in§Mı için bankaya :muntazaman 

yatırmaktn olduğu paranın birleııtiril -
mcsiyle EminönU meydanının belediye-

ce nçılmasındnn sonra Balıkpazan cihe
tinde vo tam meydana nazır olarak bU. 

yük bir ticaret sarayı ve borsa meyda

nı yaptırılması muvafık görUlmUııtUr. Bu 

suretle, iktısadi işlerle alfıkndar maha
filin de piyasaya en yakın mevkie gel

mi§ olacağı dü§llnUlmektedlr. Bu fikir 

yüksek makamlarca da muvafık görill -
müştür. 

Hüsn· Yaman işe 
buşladı 

Ankara (Telefonla - İstanbul-

dan gelen orman umum müdürü 
Hüsnü Yaman yeni vazifesine başladı. 
iktısat müste~ar vekilliği vazifesini de 
şimdilik uhdesinde muhafaza edecek· 
tir. 

---o-

Esnaf hastahanesi 
30 ağustosta açılacak 

Esnaf cemiyetleri yardım teııkilatmm 
Cağaloğlunda kiraladığı yeni hastane bi
nasında tadlldt ve tamir işi ikmal edil
mektedir. Esnaf cemiyetleri hastanesi 
30 Ağustosta merasimle açılacaktır. Fa
kat daha evvel hastane faaliyete geçe
bilecektir. 

----0-

Dlzdarlye çocuk 
bahçesi 

Çocuk Esirgeme kurumu tarafından 

yaptırılan Dizdariyo çocuk bahçesi ağus
tosun birinci pazartesi gUnU merasimle 
açıtııcaktır. Bahçe belediye civarında 

Fuatpaşa türbesi karşısmda Dizdariye 
yokuşu:ıdndır. 

nın nçılması dolayısiyle belediye tara
fından istimlak edilerek yıkılmış olan 
Valide hnnı yerine, Yenipostnhnne kar
§ISında Şehinşah Riza Pehlevi caddesi ü-

zerinde yeni bir Valide hnnı ynptırmak 
karnrmda olduğunu evvelce yazmıştık. 

İstanbul vakıflar başmüdürlilğü mev. 
sim ilcrlemt'den bu inııaata başlanması-

nı muvnfık görmüş vo vakıflar fen he
yeti binnnın Iımal edeceği sahayı tn~ in 
ederek yeni Vntide hnnına ait projelerı 

hazırlamıştır. Caddenin bu kısmının dar 
olması dolayıslyle yapı ve yollar kanunu 

mucibince eski Valide hanı gibi alçak ya
pılacak olan yeni han 184,836 liraya çı

kacaktır. Yalnız han geniş bir saha işgal 
edecek ve gene eski Valide hnnı gibi 

iki caddeye cephe verecektir. Bip.anın 

ilk katı kamilen dükkiinlardan mUrek -
keb olacak ve asma katla ikinci katta 
yazıhaneler bulunacakbr. 

Evkaf idaresi, yeni Valdc hanını bil
hassa eski Valide hnnındaki müşterile

rini tekrar yer sahibi etmek gayesile 
yapmaktadır. Evkafın eski hanında yir-

mi yirm.1 beş senelik müşterileri bulun • 
maktaydı. Mnamnfih bunlar tamamen 

hanı doldurmasa dahi Eminönü meydn. 
nmda istimlak işi ilerleyince yeni Valde 

banma çok kiracı bulunacağı hesab edil· 
mektedir. 

Başvekil 
lzmir Fuarını bizzat 

açacak 
Başvekilimiz Celal Bayar, lz-

mir Fuanm bizzat açmak üzere lmıi. 
re gideceklerdir. Kendisinin bundan 
evvel Yalovada bir müddet istirahat 

edecekleri yazılmakta ise de, henüz 
bunu teyit edecek bir haber yoktur. 

Celal Bayann, İstanbuldan iz. 
mire gittikten sonra, Izmir civarında 
bazı tetkikat yapmaları ve bu arada 
Çeşmeye giderek orada bir müddet 
kalmaları ihtimal dahilinde görül_ 
mektedir. 

---o-

Harç Ve Para Cezaları 
Nasıl Alınacak 

Ankara (Telefonla) - Harç ve 
para cezalarının ne suretle alınacağı 

hakkında Adliye Vekaleti alakadarlara 
şu tamimi göndermiştir: 

"Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte 

r--===----..... ----- --------..-= ........ ı==~ ...... ---; __ _ 
hükmedilen para cezası ve harcın tah
siline başlamak için hürriyeti bağlayı
cı cezanın infaz edilmesini beklemek 
mecburiyeti hakkında mevzuatımızda 
hususi bir hüküm mevcut olmamasına 
binaen bu gibi ceza mahkumiyetleri 
katileştiği takdirde hürriyeti bağlayıcı 
cezanın infazına başlanmakla berabeı 

para cezası ile harca ait olan kısmının 
da derhal infazı için ilamın iki sureti
nin maliye dairelerine tevdi edilmesi 
lazımdır.,, 
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lÇERDEı 

• ikllıııu veknı ŞR'klr RcM!blr dün •k. 
,2mkı ekııprc le Arıkai'n~ a hareket etmlf• 
ur. Gfimffik ve liihlııArlıır vüfU nana 
tu11.1n da t!Un tchrlnılzac lnhlaur daire. 
ıerlnl «eterek tclklknıta bulunmtışıur. 

• RAtcnee ~·er) rlıHle ) pıl:rn vetg1 ten. 
ır.llAlı )'ttlnu: ıılncffi ı, ll:Vatro, slrıt gitti fer. 
ıue ,nmlldlt1 dlAcr ~ulgılı vc~'a ı:•11i•ıı 
)ltrl~rd@n verRllcr eıki nlsbctf~ Alına. 
CAkltl'ı 

• De,lklnşla 8arlıaH>~ \Ürheslntn lmatıfia 
aluııınııo lıöşlenacılmr. 

• Ala!Orlt köprUııfı s lccek ~ene cumhu. 
rlycl ba)'i'bl'iHfHla Mılocaktır. Bcicdl)'t 
kÖprlb c fficfi yolları da o ııım:ına Jcadıı.r 
~ehlr pl6ııına sôrc tanzime karar vetmfş. 
tir. 

• Yerli mallar sergisine kibrit anonim 
şirketi, kııroscrl lmnlt1thıınele:ti Tt! daha 
hirçok miiesseseler de iştirak efmifler ve 
yt'n i pa,·Jyonlıır açılmıştır. I>ün sergiyi or. 
sencrııl ı~ahreddin Altay, •miral Sükrü 
Okan ,.c lılrçok ecnebi sefaret crkfını gez. 
mişll'r<1ir. 

• nnlkıın demlryollıar konteransı ın~al
sini blUtnıiş va hazırlnnt\n yeni tarlf c<Ic 
yüzde 50. 75 nlı:bctindo tcnıilüt }'aınlmış_ 
Ur. 

• Lise ''e orta okullnr:ı alınacak parasız 
yatılı talebe sayısı bu sene 1000 den 
1500 e tıkarılnı ıştır. Müsabaka 1 eyJulc'le 
yapıl:ıcaktır. 27 o~ustoso kadar knllür di
rektörlUklcrJne müracaat l~zımdır. 

• tık okul öğreımenlcrinden, sıhht ıe. 
heblerle, bulıınduklan yerleri del;iştlrınck 
isliyenlcrln bu oy sonuna kadar vckAlcte 
müracaatlan JOzıımu bildirilmiştir. Kadro 
lar nAustos ortnsına kador ikmal edilecek. 
lir .. 

• Adllyc sarayının rııpılaceğı umumi 
lıaplshııne civarındaki binalann 1slim1L 
kt için bir komisyon kurulmuştur. Komls. 
yondn mllddelumuml Hikmet Onat, ve 
mllzclcr umum mOdürii Aziz de vardır. 

• Ankarn rnd:rosunu şirkellen teslim a. 
Jacnk olan komisyon ilk toplnnlısını yap. 
mıştır. Tesisat kabul edildikten sonra mu. 
amele ve tecrllbc bir oy kndıır silrccckllr. 

• Cumhuriyet bayramında toplanacak 
olan ziraat konferansının hazırlıJıını gOr. 
mek ilzcre bir komls~;on tefkll edilmiştir. 

• Dıılrclerdc ııy başıodan iHbııren 9-12, 
l.4 ıırasındıı çalışılııcııAı bugün bildirllc. 
cel\tlr. Yeni mesnl programına g5re nnktl 
vasıtıılorının hııreket saatlerinde deAlşlk. 

DlSARDA: 
• hvıerede Sen • Ootfır mıntakaııındi 

"Oröı • Vlnd8atılıı Or.erlnı eıkmakta olnıı 
üo atplnlıl f efiii hıwaya lillüimuş1ır n her 
üçü de «ôMuklan ve ıakıılJuı IOkenm• ~ iL 
ııınt1en telef olmuşlardır. 

• ı.ihtenşlayn prensi btl'incl l1ranaU\ "· 
'3vvelkl geeo Çeko.dovak)'atli k61n Fetd ıı, 
bers şiilosünda 8!J yaşındı öl<luAu halıhı 
ntat elmlşllr. lıııllhHırtıa ı>rongıllln flh· 
lbl olan Pransuva Joıet hllkQmeıln ldııl'e. 
ılnl tl<mıhte alft'iltllr. 

• )lôl'#cnlav ile Oone, hfirJet:Y• ner.ııl't' 
Unde Jltansa hlitlclyo nuır1nın Ameılk ıı 
hııılne naıırının *ei'Athıe çekmı, öldıır.ıı 
tlyah!llen eneJ bir müddet 111JrUşmUşl ı 
dlr. 

• Macar harici)'C nazırı Knn)·a, ltah n. 
dan cliln dônmÜŞ ' 'C lfüıSYöfıcla harfrl \ e 
büyfll( memurlıırı ile İla])·a ve Almıın \ J 
ma Jnlıoısüıarllrı ıaratındııtı knrştlann11~. 
tır. 

• Yunan hilkOmell, Korcnt kanalını. rllı 
bin tonllfılôtuk «cmllerln dahi geemf·~trıtı 
rnnsnlt bir hale ~etirmoAe karar ''ermhıır. , 

Türk - Alman 1 
Ticaret an taşması 
DUnkU nUsbamu:dı, Almanya ile 

ticaret anlaşmamızın imıalandığı ha
berini verml§tik. BuaUn de bu mevtua 
dair ajansın bitdirdlli mılQmıtı kay-
dediyoruz: 

Berlin 26 (A.A.) - Analdolu Ajan· 
sının huıust muhabiri bildiriyor: 

Türk - Alman ticaret ve tediye an· 
!aşmaları diln ık§am Hariciye nezarc· 
tinde imza edllmiatir. A~nya namı· 
na Hariciye milsteprı Baron V cissacc

ker ve TUrkiye namına Menemencfoğ
lu bu münasebetle samimi beyanattıı 

bulundular. 
Yeni anlaımaya göre, i'ki memleket 

mcnıell eıya umumi mevzuat dahilin
de serbestçe ithal edilecektir. Evvelce 
Trakya mevaridatı için vazedilmiı O· 

lan plafon kaldırılmıştır. Bu ıeklin 
mütekabil mUbaldelitta mUtezayit lir 
inkiıafa yol açmasına intizar edilmek
tedir. 

Anla§ma 15 Ağustosta meriyetc gi
recektir. 

IJk yııpılocnktır. Menenıenctoııu bu .. bahld ekwprcs 
• ı~ransız eski eserler mütehassısı Lul le Türklyeye hareket etmiştir. 

Delaport şehrJmlze gelmiş ve burııdan l\fa. 
lalya)'a gltmlşllr. :MUtehnssıs orada bulu. 
nan arkadaşıle beraber 1922 de başladık. 
ları hafriyata devam edecektir. ' 

• Şlrkelihnyriycnln kendi fabrlkolar1n. 
da y:ıplırdığı Ucüncll vapur olan 77 nume. 
ralı :ıraba ''apurunun ilk seferi yarın i"a
lo\·aya yapılac:ıkt ır. 

• Denlzyolları vapurlarındıın tamiri çok 
masraflı olacakların kadro harici bırnkıl. 
mnsına karıır verHmlştlr. 

• Vnpuı'larda calışnn gorsonlar için De. 
nlıhank tarafından bir kurs acılocnktır. 

• Paşııbnhçe .. Deykoz yolunun kırma 
tose olanık infnsı knrarla9lırılmı, ve bu 
lfe 33 bin lira ıolı&iant ayrılmıştır. · 

• Beynııt lmnret mutfakları 5000 Ura ite 
tamir edilerek Ontversltc talebesi için bir 
okuma odası haline getirilecek ve buraya 
bireok kitaplar naklolunacııktır. 

• t'sküdnrdn eski orta okul binasındn 
bir lise aeıtmımnıı karar verilmiştir. 

• Avrup:ıda tahsilde bulunan talebeye, 
t~h,illt'rlne de\'tım cıtılklerlne dair \'tslkl 
göstermcdikce döviz vcrllmiyeccklir. 

• Yunan amirallerinden Pararikopulos 
dün fOhf'lmizc (lelmiştlr. Birkaç gOn k:ılıı. 
rak ı~ıirah:ıt edecektir. 

• Potta telgraf idaresi telgraf lflcrl reisi 
NeMll hmlr telefon müdilrıoanne tayin 
ec11lc1 (. 

• ı<üllUr btıkdhllğı tnrarından cenup 
ınııttlikıı&ındııkl merde bnlk şarkılarını 
pUl:lara ıılmak üıere yollanan heyet l\ln. 
rtş4 g~lmişllr. 

• Dersim, Ovacık Uc Ifrzf ncıın Arasında 
JcJ M kllomctrcllk l'ölun IOJ'fök tesviyesi 

--o-
Çok çocuklular 

ikramiyelerini vaktinde dağıt
mayan memurlar 
cezalandınlacaklar 

Ankara (Telefonla) - Çok ço· 
cuklu annelere verilecek para müka· 
fatı hakkında Sıhhat Vekileti alik3-
darlara gönderdiii bir izahnamede IÖY 
le demektedir: 

''Altı veya altrdan fazla sağ çocuğu 
olan annelere verilmek üzere Vekalet
çe vilayetlere gönderilmekte olan para 
mllklf ıtının ılAkadarları tesviyesinde 
bazı vilayetlcrce lazım ielen süratin 
gösterilmiyerek istihkak sahiplerine 
vaktinde tebligat yapılmadığı ve bu 
ıurctle sene nihayeti eri§tlğinden do
layı bazı annelerin paratannı alamaya
rak o sene için bUtçeye vazedllmiı olan 
paradan bir kısmının sarf edilmeldifi 
görülmektedir. Devletin içtimai yar
dım vazifesine ve nüfus siyasetine ta· 
atlQku dolıyı1ile ehemmiyeti ıZSz 8nUne 
alınarak bu vakada ihmal ve te;cyyU.. 
bU i~rUlert memurlar hakkında kanu
n! taktbatın yapılacağı tabtr bulunınuı 
olmakla buna meydan verllmiyerck b>.ı 
işe aıamt ~hemmlyet verilmesi . ., 

bitt'l'ıif ve lıu iurelle buradan Tuneolb·e M k 1d1 
kadar lnOIÖrlü motörsüz Vı\sılalar1n gidiş OS ovaya g yor 

Tataresko 
ve gelişine imktln hnsıl olmuştur. Romen gazetelerinin yazdığına göre, 

• Uşak halkcvl kolları geniş bir cıılışmo eskJ Romanya baıvelclll Tatareako, Sov-
progromı hnzırl:ımışl:ırdır. Bu programa yet - llomen hava anlaşmasını imza et
göi'e, bir ldtnlııın ycııl hlr hnlkevi binası mek Uzere yakında Môlkovaya gidecek 
yaptırılrnAk için Ulzımsclcn toşebbilslcrde ve bu ılyarettan lıttlfacıe eder(!k, iki 
bulunulurken diller tarııftan da parti ku .. 
raAı hııhçcsl genlşlClllt!rck bir ytıztM ha. memleket araamdaıtl mUna&ebaü tanılın 
vıııu, hır jlMntı!lllk t;Ahuı 3•opılacrıktır. moıeleılyle do moıgul olacaktır. 
AyrıcA1 llçcmh:c kô) lerden ve hariçten MalCımdur ki, gerek SovyeUerttı Ro .. 
selccck talelıcnin lnşc ve lbııdeııl için bir rnanyada, gerek Romanyanın Ruıyadakl 
pansl~on, serek fluc \'c gerek kliylülerln elçilikleri bir müddettenberl bogtur. 
parasıt lcılnvllcrl için hlr klinik açılarok-

•••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıır. ı 

•Maarif ,-euıoıi ınnrcm,ıcrlnden Hır.·~ ilhan Tarusun hıkayeleı ı 
rl Donar küllOr kurulu li)'ollğfne tayin e. ; 
dllmlşıtr. i . 
---~----........... ~~--~~~-------- . 
8150 lirayı nlarak ıavuftu mu? 

Doktor Monro
nun mektubu 

Veni çıktı 
Flyau (&0) kuruştur. Satıf yerl 

'1 AKl'l' Kl'rAllE\'1 

Jz:ırt1r. (Huıwııl) - VUn mensu
cat ştrkeU lşçllcrJndcn Eğirdirli SU
lt~·rnnn bankadan alınarak ,ırkete 

göturmok Uzcre kendisine verilen 
S150 llrn He ortadan kaybolmuştur. 
Zabıtaca aranmaktadır. _ ................... -.... · .. ··-········ ............... . 

ı-...... -............. : ........................... 1 Çemberlaynın ·nutk 
11 A g US t Ü~ ~ı· lW'" Bnştarah 1 ıncl<1e bir gayret için yolun açıııııtf 

darlarının Parls seyahatinden bah. kanaatine varacağım.,, rıt't 
d Çemberlayn bundan 1fJ 

? ? ? ? ? setmig ve bu l!eyahatln havasın an ve . d ' t iş •;e 
İ neticelerinden duyduğu memnuniyeti meselcsıne e temas e m 

• 1 t.c.barUz ottirdiktö~ sonra sözlerine ki :.HUkfunet Çine bir isti 
eöyle devam etmiştir: 

1 1 
d ç· })aŞICI 

ı unfi'uimtş sa e, ıne - ................................................ _,,.~ ••Ingiltere Uo Fransa arasındaki b ıurıııı• 

Frankocular 
Hombardunnnlarm tahkiki 
hokkındukl Jngiliz teklifini 

kubul ettıler 

Fakat şartları var 
Ve bu şartlar baki kaldıkça 

komisyon çalışamayecuk 
Valanslya, 26 (A.A.) - Gandlyn 

limanı dun iki defa bombardıman e
dllmtştır. llk bombardıman esnasın-
1a bir vapurda. bir yangın çıkmış ise 
de derhal eöndUrUlmüştilr. 

Snlamanka, :!G (A.A.) - Re mi 
tebliğ: . 

Ebr cephesinde Fortosa ve Fllks 
mıntakalarmda. dUşman bir tal ım 
kuvvetler tahşlt etmiş ,.c evvelki e
ce btr takım köprUler tnşa etmı~· lr. 
Bu köprUler, tayyareler tarafınd an 
tahrip edUmlştlr. Düşman, VUye. 
lesko civarına sokulme.ğa muvaffak 
olmuştur. 

Valanslya. cephesinde kuvvetleri· 
mlz ileri hareketlerine devam e cle
ı ek Pavlya kasabasını işgal etml~ter 

• il şark tarafından kendHerlnden ov
' el ııerl gitmiş olan kıtaat ııe te· 
mnslarını tesis etmişlerdir. Estra
madure mrntakasında düşmanın iki 
fırkası, Don Benlto çıkıntısında mlt
ı lyöz ateşiyle blcllmlştir. Bu mın
ı · kada blrcok esir aldık ve mUhlm 
n "ktarda malzeme iğtinam ettik. 

Fethedilmiş mıntakada kil.in blr
<"ok şehirlerde 15.000 den fazla esir 
tabşlt edllmlştlr. 

rette mali vtırdnnda u 
blrlik, sureti umumiy.edo ~abul edil. ~ılacnktır. LÔt'ıdra, halen bU 
diği gibi her hangi bır mıllete veya· tı t<?kllflet'i letkık etinektedlt· 
hut milletler grupuna ırıUteveccih bu. Ingiltere uznk ııarktan al 
lunmadığın5nn dolayı, bilha&S& me~ut ttycn kes~fş 6eğildfr. Japonfı 
blr kcyf!ycttır. Bu bil'llk, hA.dd!utın. sını kabul ölmelidir ki lıı.5 .. 1 
de ı;ulhün de &rtğlam bir de tc~ldır. Çinde menfaatleri vardır ,.e tft 

I"ard Halifak&ın bu seyahat mUna. re bunlnra tıokunulmasıııs 
sebetile Fransız nazırlarıyla yaptığı eylcmiyc~ktır. 
görüşmelerin hiç bir gizli tarafı yok .. 
tur. Ne bir ta.raftan, ne öbUr taraf. 
tan yeni herh11ngi bir ttıahhUt alın .. 
mış değfldir. Müşterek menfaatleri • 
miz buluntı.n bUtUn meseleler, bu gö· 
rUşmeler esnasında, umumi suretto 
müzakere edilmiş ve bu meselelerin 
her biri üzerinde tam bir mutabakat 
mUşahadc olunmuştur. 

Çemberlayn, bunu müteakip, ls. 
panyol meselesine tema.s ederek bu 
anıaemazlığm uzayıp gitmesinden do. 
layı tcesstirUnü bildirmi§ ve hükfune. 
tin bir uzlaştırmaya Amade olduğunu 
yeniden hatırlatmıştır. 

Başvekil, glSnilllülerin geri çe~dl. 

mesi ile yalnız İspanyol anl~mazh .. 
ğmın hakiki surette bir yere inhi ar 
ettirflmekle kalmayıp ayni zamanda 
İngiliz • İtalyan anlaşmalannm lam 
olarak meri et mevkilne gireceğine 
işaret eyleml§tir. 

Başvekil, İtalyan hükfımetinln va. 
adini tutarak Libyadaki garnizonları 
miktarım azalttığını, Ingillz aleyh -, 
·tarı propagandasına. nihayet verdiği. 
ni ve ademi mUdahale komitesinde 
işbirliğinde bulunduğunu 11ft.ve etm1ş 
ve demiştir kl: 

- Hükümet, gönüllülerin geri ~
kilmesini çabukl~tırmağa gayret e. 
deccktir. Fakat, İspanyol meselesinin 
sulh için artık bir tehlike teşkil et .. 

· Hatayda 
hadiseıer 

Amukla bir çiftliği b'' 

Çil lik veklJtol d•' 
zıodao yaral8 ... 

Antakya, 26 (A.A.) -;. 
Ajansının hususi mubabl 
yor: lf 

Kayıt m uamelelerl getı ıtl 
bestl l~lnde normal bir şe 
atle ilerlemektedir. Se~lı:tı tlt 
hiç bir vakn kaydodllOleJlllf 

Çıitliğı . bnslılzsr ..... > 
Reyhanlye, 26 (A.A.) 

1 Ajansının husust muhnbir 

yor: r~ 
Hnlebin Hemam ve fJa bed 

yelerlnden gelen 15 knda~ıll 
muk'da Ali Mürsel'ln et! ol'' 
mış ve çiftlik vekilini b ş.ıJ 
yaralamışlardır. Bunıar der" 
rancı köyilne de tecavüz e bf' 

alt1 
şun sıkmışlardır. MUte • 
rancı ile Yenlyapan köYil lj'df 
ki yolu kesen mUtecnvızıer .sı 
teslno kaydedilmiş oıaıı ~eri 
ları dövmUşler ve geldil> 
savuşmuşlo.rdır. ıın 

Barselonıı, 26 (A.A.) _ B. Alvarez mediğine kani oluncaya kadar vazi. 
J'J'Ln~ı ~o:r~ h-,.!1.J...ılıır~lrhr. 

Delegasyon ve mabnılt ıc 
faillerin ynkalanmıısı icl!~ı 1 
bütUn tedbirlerin alındıto. DelYA;J'O, lia.vQ.O ..A.,in.nın -ub....ı.lrla.o 

beyanatta bulunarak İGpanyol hUkQ
metlnln bu sabah Londraya tevdi e
<'almlş olan notasında mezk().r hUkft· 
metin gönülllllerln çekilmesine mU
tealllk olan İngiliz plt\nını kaydı ih
tlrnzl mahiyetinde bazı mlilll.haza· 
larla kabul etmiş \'O bu mUHihazala
rın plA.nı daha ziyade mUcssir kıl· 

mak arzusundan mülhem bulundu
tunu 114.ve eylemiş olduğunu söyle
miştir. 

Gilya kabul etti 
Londra, 26 (A.A.) - Salamanka hü

kCımeti, bombardımanlar hakkında tah. 
kikat yapacak bir İngiliz komisyonunun 
lspanyaya izamı hakkındaki teklifi pren 

sip itibarile kabul etmiştir. Fakat bu ka. 
bul, o tarzda şartlara talik edilmiş bu. 
lunmaktadır ki komisyonun çalışmaya 
bac;laması imkansız gibidir. 

" 
Londra. 26 (A.A.) - lspanyanın 

Londra büyük elçisi Azkarate, bugün 
hariciye nezaretine giderek gönüllülerin 
geri (ekilmesi hakkındaki projeye hü
k<Unetinin verdiği cevabı tevdi etmi§tir. 

Cumhuriyetçilerin gUmilşleri 

Pcrpinyan, 27 (A.A.) - Cumhuriyet
çi t panyol hilkOmetine ait ve 56 milyon 
frank kıymetinde çubuk ve sikke halinde 
118 ton gQmUş Fransaya gelmiştir. Bun
ları muhtevi olan kasalar Pari~ sev. 
ktdilmi~tir. 

Şaka yUzilnden 
Bir yaralama 

Dün ôrtaköyde şaka yüzünden bir 
yaralama vakaın olmuştur. 

OrtaklSyde Taş merdiven sokağında 
16 numarada oturan Hayik ile ayni 
evt:Je Davit oğlu Danyel birbirleriyle 
§akalaşmağa ba§lamı§lardır. Fakat ıa· 
ka gittikçe kızışmış ve okşamak için 
kalkan eller, can yakmak için harek~· 

te geçmiştir. Bu .sıralarda dayak yi· 
ycceiini anlıyan Danyel eline geçirdi· 
ği bıçağı bütün kuvvetiyle Hayık'ın 

ıırtına saplamış ve kanlar içinde yere 
ıcrmiştir. Feryatlara yetişenler Dan
yeli yakalamışlar ve Hayıkı da imdadı 
sıhhi otomobiliyle Beyoğlu ZilkQr has 
tıhaneıinc kaldırmı,lırdır. 

Nutkunda Çekoslovakya meseles: ine 
de temas eden Başvekil Çekosloval>ya
nın vaziyeti dolayısiyle mevcut te!ı.li. 
keleri tebarüz ettirdikten sonra bu 
bahiste ezcümle eu beyanatta bulun
muştur: 

yorlo.r. ,6ııı 
Çetenin başında saııab ıı>u 

Arabın bulunduğu ve UÇ 110~ 
zln teşhis edildiği haber a. 

"Fransa ile tnm bir mutabakat ha. 
linde, anlaşmazlığın sulh yolu ile hal. 
lini kolaylaştırmaya gayret ettik. ~on 
defa, Prag hükumetinin bir taleb ıne 
cevaben, Londra hükumeti, mahall:n. 

--<>-- J ı 
Bir kızcagı, 

Feci bir şeklide Yd' 
Dün KadıköyUnde 16 yat~ 

kızcağız feci bir şekilde yarı 
baygın bir halde hastabeye 

de meseleyi tetkik edecek ve mtizal:e. 
releri neticelendirmek için lüzumu 
takdirinde yollar gösterecek tecrli're. 
li ve liyakatli bir zatin tayin edil .. 1e. 
sini de kabul etmiştir. 

Bu aracı, gerek İngiliz bükmeti.n.. 
den gerek herhangi bir diğer hül .l -
metten tamamile müstakil olacak ve 
yalnız kendi namına hareket eylıye .. 
cektir. Vazifesi, meselesinin esasın • 
dan efkarı umumiyeyi malumattaı· e. 
derek iı;in aydm1atılmasma ve hal 8U.. 

retinin bulunmasına yardtm etmek. 
tir. 

Südet Almanlarının ltimadmm ve 
Prag hükumetinin yardımının elde e. 
dilmesi ı;artile B. Runçlmanm bu va. 
zifeyi kabul eylemie olmasından do
layı çok me.'nnunum. 

B. Runciman hnkem vazifesi göre. 
cek değildir. Kendisi, bir tetkikçi ve 
aracı olacaktır. Maamafih Sildet Al -
manlannm cevabı henüz daha gelme. 
miştir. 

B. Çemberlayn ayrıca §U sözleri Ha. 
ve etmiştir: 

"Almanyadan. sulh yolu ile bir hal 
çaresine varmak arzusunun yeniden 
bir kere daha teyit edilen teminatını 
almnkla mesut olduk.,, 

"Bu vaziyette B. Hitlcr, sulhUn ida. 
mesi yolunda şayanı kayt ve çok pra.

1 tik bır Jest yapmıştır. Bugünkü me. 
senelerde sulh yolu ile bir hal ~aresine 1 
varılırsa, umumi sükün yolunda yeni 

mı§tır. 
50 

Kurbağalıderede Adalet·~ 
29 numarada oturan 1brabı use~ 
ya§larında Melahat akşam e,il" 
ial yakmak için evin bah: f 

mıştır. Bu sırada hava ço 1',r~ 
~ır, ve Meliihat mangalı 1:ı,irıiP 
rayan kıvılc1mlardan enta ı.att"1 
tarafındaki etekleri tututrıı,ısıif' 
lahat ilkönce ateşi hiı;set~e 

. . . b' denbır -tt~ 
ıonra entarısının ır ıaP• 

~unu görünce feryada bat W 
sır.ıda da evde kimse bıletit-" 
dan zavallının imdadına Y 
mı§ ve Melahat vücudun"" ııl' 
yerlerinden yanarak ba~udv. 

ırr ... yere yuvarlanmı§tır. 1 4,,.S 
ra komşular bahçe '.kapı•~,ı•~ 

rıtı1 ler ve polise haber ve JJ• 
dat otomobiliyle Me\1hat ıatf 
Nümune hasıtahanesinc Y 

1 ,, 
~nği llz Kr8 

1 ). 
K ra 11 çes ıdır· 

8 al morn 1 şo t rsuoa g 1'~~ 
Londra, 26 (A.A.) .-- ııt• t 

Prensesler,. bugün p~rt•~rıal :,; 
yatlnnna binmitlerdır ... 1,ııi ~ 
pcr§onbe günü yatta trı,~ıli ı'~1, 
yat Aberdene kadar 5 Jcıt',liç 
kan çıkacaktır. kırat "'e icJec' 
dan Balmoral şatosuna g 

ofl' r-~ SUAD i YE PLAJIN .... ~ 
1 

1 
Bu ak§am saat 23 de maruf Arab ıan'atkarlanndan cJld 

~HYDO Hedrlye ı\bmed ve Muzat El~:!sı 
1 

Fevkat!dc bir SAZ TAKIMI ve ayrıca KADIN ORKt oıctut· L ile mükemmel bir ieee geçirilecektir. DuhuUye Y 
.. • . - • . . . . . t . - • 
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l~ .. ~~~~EI ~ana q.öre 
'<a \c - .... 

fi~& a~çı u ı®ımazı 
t Vh Dn n<ttaın kur· 
~r lfilıı aıl!( na~oml 

l{•tabaıan: Ensaı i Bülend 

lstanbul sokaklarında otobüsler 
basıp n d • 

gaı~te b C§rc en bır vatandaş1a 
ölüm yarışı yapıyorlar! 

Şoförlere gündelik yeı ine hasılattan hisse verilmeta.:;lll"'- asıp nc!lreden blr vatandaş a. 
"4 çok mUhinı 

l>unya fark var mıdır? 
"1 Yaııa ııın her memleketinde bu iki 
diğin1 du~ ~nsanıara hep ayni adm veffi

si otobiis yolculuğunu tehlikeli bir hale getirmiştir. 

.,,.,. 

• -, dığını anlayınca o ŞıınU 
Cc\'ab v nce Yllkardakl suale mcnfl 

erme· - 11 ge mecbur oluyOT"Uz: 
J a~ır• h" b' 

f :.J da Divanyolundan 
sapıp Şengül hama 

İstanbul §Chrin-
de otobüs i ıeten-

ngır · ıç ır fark yoktur !erin para, çok pa-
lla da ız vo §imali Amerikalı k~tab basa

Cazcte v 
ra kazanmak hırsı 

ile ortaya atınağa 

başladıkları usul
ler yüzUnden, 1s • 
tanbulluların ha -
yatı dana buyUk 
bir tehlil<:eye rna • 

ruz kalmağa: baş

ladı. 

· t mı önünden Sal-
,,.,' kımsBğüde iniyor. 

tdıtır ( e mecmua basana da; 
Dı;·o = Cdifor) 

1 Ve dahn bunlar gi-

:(;' r. 
taıl!ız· 
~tör ( 
tı{~ -=== cditeur) or. . 
~ 

•Z de tı\bi 
İki lcı dcylvcriyoru 

Ilı ~ n arn.sı d -..,, 

11 ,,~ ... ~ı.ıt d ~ildlrn a en ufak bir fark 
L thıı.t \J • Gazeteci ya her gpn 
~"rı- ,,nPar, \; h 

• a~da k' ,,a aftnda iki kere liç 
a~d 1 1 kcr il ' 't :ı, Uç al d e ç kere veya iki 
a"ı n, l1lda b" tııı.:a.... ır neşriyat yapar. 

Çtytı. ,,~c.n zam 

Bır avuç insan
dan mUrekk!3P bir 
zümre, bir az fazl:ı 
kazanacak diye oto 
bUs1~r. İstanbul so-

b... bilakıs d nlan vardır. Kitap-
g .... rıan kaydın a~a hürdur. En ufak bir kaklarında müt -

iln h a tabı de"lldl f hiş bir ôlünı :\arı11ı n • l'r hafta ~ r. sters~ her 
~. '"'h • her a ynpmn.ıça başladı-,,,. .ı.rt fı Y veya haftada fki 0 

Jlı: C~Cle nl'C!Jr ~Ün bin tane kitab basar. lar. 
l'ın reunek { ' • Mlibn1ô.ğa yAp -

t}ı sa .. 131 çın kanunı kayıt-
t!cbu : Çokfur -n tığımızı sanmayın, otobüsçürcrın son za-

" rıycu · oeyanname vermek 
?rıet'rıı l:to Ço:ardır. Resmt daireler ad manlnrdıı yııptıklanm nnlalırs:ık acı ha-
.... r-li!i'ııı tahrir titiz davranırlar, gazete, kikatl korka korka siz de görecek ve 
.• , 1" rtıüd öğreneceksiniz. 
ğl) Utij, ll'll'>s' 

1 
urü, me!'ul nc§riyat 

ta 111""burı.ıu tı Lı~muharrlr gösterme- Otobüs of~rlerl vaktiyle 3 Ura yev
lh l t )'ı so 1or. Son tadilat aynca her mlyA a1ırlaroı, blrlrn~ ay ovvcl bu yev. 

·a}c >: lira d • 
l:) .ırııreuyle (lrıozıto akçesi yatır- mfyeler 4 lira~·a çıknrı1dt. Fakat son 
,, enıı Cl'kt' de karşılaştırmıştır. gUnlerde otobüs eahlblerl ne düşi.ındü-
llıı' ırkı· 

>:~J un bıı d'k ' !erse dOşünmüşler, §oförlerl gundeliklc 
kırıı :r. Cazet 

1 kntıeri tabii görmek la- değil, yüzdcllltltl çalıştırmaya başlamış.. 
~ ... ka~ıtıa .... e çıkarmak elbette birta-

u ... §n ti lardır. Şimdi şoförll'.'r hasılntm yüzde o-
bU a ıtı a b' r ara tabi tutulacaktır. e v :ı.kk ı nunu alıyorlar. 
d"t' a'arı:ıaş b 8 dlıkkıinı açmak için 
btr it"''l t'aı r irçok kayıtlara riayet e- ı:ıu işe evvela Km tuluş - Beyazıt o-

hır ~ 11 e:ıniibi cemiyetin en Ustün tobü!leri başlamış, Şişli Fatih ve Maçka 

2 
Şl'Jırimizclc i;,liy<ın ofohüslc r<1en l.ıir kıcıntr 

razı yoktur. Otobüsç-liler isterlerse, şo
förlerine gilnde 10 lira versirler . Mem-

nun oluruz. Otobils şoförlUğU kolay l:iir 
şey değildir. Fakat şoförlerin fazla ka-

zanması, daha doğrusu patronlara daha 

bUyUk bir hasılat toplamnsı için konmuş 

olan usu!Un mahzurları ve tehlikeleri 
çok büyüktür. 

Bir ticarete gir~mlş olan otobüs sa
hiplerfnfn bu ticaretl~rinde rl.Sklerine 

şoförleri iştirak ettirmeğe haklan ol -

mııdığını vo şoförlere otobüs boş ça

lrşsalnt dahi, emekleri mukabilini 

ödemcğc mecbur olduklarınl bir tanı:fa 

bıraksnk bile, işin hıılkm emniyeti bakı-4 ~"l~~t kullanmak salıihlyetini Beyazıt otob\ıslcrini işlôtcnlcr de mal 
~..ıJı ~ n tnn 

~n 
1 

'" r "':,,-,..,.~ ıınak için bazı şartlar bulmuş mnğrlbf gibi hemen rakip idare- mından lıaçlsiz hesabSız mahzurlarını göz 
cı"ı. ~fak b•r ıtı"' <ııl\ ı OııUnde tulnıağa rnoeburuz. ıerın sıstemını takibe ba§lamışlardır. 

~imdi Kocamustnfnpııea hattında ila ay
ni usulün kurulduğunu duyuyoruz. 

~7. ~Pal'ul 
111 

razımız ~·oktur. Gazete. 
"'dn· ltfnı <'l"'rin hd('n değildir. Olur ol-

Al'lıt> ('lJe ( !'o 
d~ 11~ z • .\JD.. F'a r ne uıuortn teslim 
d 12 ,_ 1n aynı " 

1 
kat kitapçılık hakkında 

d •dta ,,o dan ü . 
ıı~l?ı P~?nrn da . Y rumUyoruz? Ne-

11l'ı atı oırn lıse ve Universiteden 
CJ?ı asını 

ll\a
11 

11ncr tlıbt) (gazeteci tabi) ın, 
ı 111 le b in 5000 ı : a a cttı ira depo yatır· 
lt "ı Yiıen, beıtt;~n SC\bcbter ve zaruret-

t L'tbi) ı~11 d e dnba zlyadesrıe (ki
~. rı .., Z~tr-ye E:' varfd değil midir? 

Bu satırları okurken, belki bir kısmı-
nız; "bundnn ne çıkar, §oförler ister 

yevmiye, ister!e yilzdelllHe çalışsın!,, 

diye düşüneceksiniz. Fnlmt biraz dil:kat 

ederseniz, yeni usulün, bu şehir iÇln bil
yUıt l:iir f('l.ilü'lt olduğunu anlamakta 
geciRmezslnlz. 

MesoUi Harbiyede önünde bir Şişli -

Fatih otobilsUnUn gittiğini gören Kurtu

luş . Beyazıt otobtleünlin şoförU birkaç 
metre geride kaldıkça istasyond:ıki bli-

tün milştcrllerln öndeki araba tarafın-
dan ahnacağmı dUeUnerck muhakkak 

1 

öne geçrneğe çalışıyor vtı sokaklarda çıl-
gınca bir yarıştır b~lıyor. Şişhane yo-

kuşundan 60-70 kilometre ile aşağı in
dlltleri oluyor. Ankara caddesinden çı -laııtt: tr.ıuduru ne>şriyat mildUrU m~!'ul Otobilslerfn gündelik hnsılatı 35 - 45 

.., ~ta b • bnşmtıh . ' lira kadardır. Bundan şorörlere 3,5 - 4,5 karken, viliıyctin önünden gerecek ~·er-
.ra ırt~Jı:ırn arrır olacak va _ ır ,, 

1 ~re l i lahstlj · §a:rua:r arıyoruz. ı .. ıse lira kadar bir para düşt'r. Şimdi bu vazi- de, dar \'C dik yokuşu tırmanıyorlar. 
bıJ eı:ıeceıt _ Olacak, ne~rlyalr bilfiil yet karı;ıs~nda bu paylarını lmbartmak L 

" L • "'tl\• • t-1111 ıı ~ v0 Sair o.znaya meydan veril- çin, şoförler hnsılatın yükselmesi içın, 
~11ll 

11 
ll'ı'l('lı:a~ac e "tı !ittir~ ... Kilab ncş- her çarrye başvurmahtadırlnr. 

d 1 ?18 ırııırı ,_ l\lçltı bu neviden birta 
ı ·o ., tı>UIJan • 

.\"ab r maktan mfüıtağnı ad 

laı "'tı a Yııııtrtı 
ta ·ı l?l\aaa1 neŞ?iya rtı hiçbir sos 

Şoförlı>rin kıızl\nmnsmtt kimRenin iti-

Sıllmhlan ve goce geç vakitler, l stan. 
buldan BL'yoğlunn geçerken otobüsle -
rin çoğu Tiirbode Cağnloğluna sapıp An
kara caddesinden iniyor. Öndeki atlatJ!-

llıı id mana ı hn -
'l'llbıı dia edıı· 0 adrğı, olamrya- '1Jt:-:f1I~~ ~ııc13 böyıe hlrıy~r' -1 ,... 

1 bi1·1ı: ldd' l'i bu a ia rn('s' ıaya kalkışılamaz. 

bl nice nice misnl
lcr sayabiliriz. 

lstanbul §ehrin
de herkesin gözU 
önUndc başlıyan bu 
korkunç 
yüıUnden, 

yanşlar 

hafif 

6t'Çi!jtıtilen kaza -
lar tümen tümen .•• 

Kurtuluşta, Bah 
çekapıda ve şehrin 
dtSrt tarafında oto
bUs kazaları oldu -
ğunu gün geçmiyor 
kı duymuş olmıya-

lım. Fakat Allah 

koruyor da bu knzalar bUyük facialar 
halini almıyor ve hlldiscler pek duyula. 

mıyor . 
Şoförlerin yUzdclikçi yapılması yUzlln • 

den ortaya çıkan mahzurlar kafi gel
miyormuş gibi, §imdi de biletçileri ha
sılatın yUzdc beşine ortak etmeye kal
kışılmış. Ve tabii, bu da halkıh aleyhine 
oluyor. Beş on para fazla kazanmak sev
dasına dUşen biletçiler, §oförlerle bir o
lup, otobillıleri yollarda zırt zırt durdu
rup yolcu alıyorlar. Mesoıu Emin6nUn
de on, on beş dakika yolcu bekliyorlar. 
Ve sonra da bu kaybedilen zamanları 
kazanmak için yolda çılgınca bir sUrat
le gidiyorlar. 

Şoförleriı\ kazan~ hl1'sıyla sabah saat 
6 dnn, gece sııat bire, ikiye kadar aln. 

pildiğine çnlrımnlnrı, ·e yo~n. bitkin 
bir vUcutla araba kullanMalan da tchll
kclt>rin en bUyUğilnU teşkil ediyor. Hal
buki patronlar şoförlerine yevmiye vcr
seydilr, onları 12 saatten fazla çnlıştıra
mazlardı . 

Yeni vaziyetten kontrol memurları da 
şikAyetçidırlE.'r. Bu zavallılar diyorlar 
ki: 

- Günde 125 kuruş alıyoruz. Biletçi 
ve şoför patronla ortak. Alabildiğine ça
lrşıyorlar. Sab:ıh 5.5 da kalkıp gece 1,5 
ğn kadar 18-19 saat ç:ılı~ıyoruz. Ayakta 
uyuyoruz. insaf!.. 

Bütün bunları yazdıktan sonra sormak 
fstıyoruz: belediye, z:ıbrtn ve iş dairesi 
bölgo il.mlrlıkl!'.'rl bu vaziyetin önüne 
goçınek için acnba daha ne bekliyorlar? 

HABERCi 

~1 ltı.b l\(lvi nıu Ul neşriyat mildür 
~- 1> 1 "ssee ı -
.. ~ta kere daha e ere. yani <kitap- iMi D ıro n m n li1l n f a:ı re ~e 
~lltıiln oıa~lıkıa ç~k lazımdır. Zira bir 

!Fıra ırtı $a (Qf (§) ~aı !}:(~ u©ırveı 

4ıtı " ll'ı!'seıeı(' r o unabılir. Ncşrfvatı ık©© al m ~ ifil m a VI m lYJ in 
l1ı ~I r ne a't J • it. ~ d ara Ujgu ~ olduğu için, ma- lN!M1N1 /o.re, dolay1siyle koCAmnn bir maymunun ölU-
I ta koln;,ıı:ı.nlugu veya uygunsuz- 1 münc 11ebcb olmuştur. 

kıı-~ lctt. tollc rnıa· ,J:ı S!'.'zilebilir. Halbuki Nevyorkta Broklinde oturnn Misters Jerfrüd maymun bes-
i ~a~ abı basıp ır Ya? Beş yilz sayfalık , lemeğe meraklıdır. üç yaşında olınaema rağmen yeryüzün un 
lt;ı uncıe ko rafına sırnJıynn kitap en bUyUk mnymunlnrmdan biri sayılan "Jig" isimli §Cmpan-

r~ ntroı d -...._ 
11 

Ce>n mı d • e ilC\bilfr? zestni bUttin Ntıvyorklular tıınır. • 
~)· Zıt n"'şı; egıı mi? Bu maymun, klübün bahçesindeki kulübemsi bir y~rde ya-
l ıtl t h Vat ını d . -r Jlır a tik es eğıı mi? ş1yonnn~. Geçenlerde ev sahıbl kadın bahçeden alışmndıgı 
t;ı .. ·ktf'ıırı)•nt C\rf ını, değil ma? sesler işitir, bahçeye inince beklenmiyen bir mp.nzarayla 

}ıı,, ara oku~~ değil ıni? karşı karŞıya glir. 

b 1'; ır t ur ınu okutulmaz 1 l\faymun klübenin lçersindo deli gibi bir haldedir. Çılgın 
ara>:ı. f'<J~~. fikriyat lgibi bir yandan bir ynna koşuyor, parmaklıklara saldırıyor, tel 

,
1 
lııt gu 1~0r mu ClJnlil~t kıYınetını mu- kafesleri kırmak istiyor. Nihayet, Jig tel kafesin bir kısmı. 

bı1"'t n ~ nıuıt ı:azl'te U JOt ınu? illlh. nı yıkmağa, muvaffak oluyor, ve kudurmuş gibi bahçeye Cır-
t y l'\'ab zcrind bi · · 

11 
ı.ı,k ı kolay k e le bu su- lıyor. Balıçedo de bır haylı koştuktan sonra açık pencercd<"n 

'

1 te C()kıtab neşri olay alınamazken, evin içersinc atlıyor. Önüne ne msgelirsc devirerek ittin-
"l> \'ab Yatı ilz . ' dı. 011:1

11 
alabıırne erınde bu iıu- el kata kadar çıkıyor. B!lnyo odasına gıriyor ve knpıyı nrka-

'" '· '°cı/ 1 ı:l'r<'k ı.. k Pek kolay bir dan sUrgtilUyor. . 
~-. .ıletı · n.olay bi 

:ııı,, t Qtin C:ok d f r vey olrrıa. Sahibinin davetlerine, tatlı sözüne, kendiSine pencere-

' J ~'lllıı : "1k niyetıv~ a faydalı. eser 'ıden gösterilen muzlara rağm tın kapıyı açuryor; nihayet mis-
lllıı ıtır. 1 8blara hl - e 8atınaldrğtnı ters J ertrild polisO müracaata mecbur oluyor. Polislerin 

r töz gczdirilince g~Jdlğinl gör"n maymun ikind kattan su oluklamıa tutuna 

"'~ltal'IA • • • tutuna aşağıya iniyor ve arka kapıdan Hikrar eve girerek 
-," .. ,.ıır:ll?ıı t.1 haıvtı tt alaylıJık her ş<ıyl t ekrar ltıtrp dökmeğe ba:~byor .. 

ltıtt f'Ulacaıt tan kurtarmak Maymunu teskin için artık hiçbir Umld kalmadığını gören 
'ıln r>ı l'~ırnıltda ~::<!lerd~n bazıları , ktı1ın, poliSlerin maymunu vurmasına muvafakat e6iyor. llk 

lllr san;Yoru 
0

" UstUnkötU ol- kurşunu y{yen Jig yaralanıyor, yere yatmış ve ölUmUn gel
rn • 

.....__ , m~sini görmf'k istemiyormuş gibi ~llcriylo yllzfinn kapıyor. 
c.n"ari BUJend Hayvan ancak dördilncü kurşunda ölmüştür. Maymunun 

n mtu h a n a lfD o li1l lfl1etr;De~ D~ırn 

L İSE imtihan neticeleri yalnız bizim m~mlekotte mü
nakaşa e>dilmiyor, dünyanın hE"r tarnfıtıdn movzubahs 

oluyor. Son gelen Frnnsz gazeteleri 1937 ve l!J38 st-neleri ba
kalorya neticeler:i arasınBa bir mukayese yapıyorlar. Bu mu
kayeseye göre Frnnsadn 1938 haziran devresi içersınde 

22747 genç lise baknloryasına girmiş ve bunlardan 11,145 i 
muvaffal: olmu!1lur. Muvaffakıyet nispeti yii:tde 48 dir. 1937 
ders J,h içersinde ise 19,267 talebe bakaloryaya girmiş ve 
bunlardan İ0,894 ii muvaffak olmuştur. Muvaffakıyet nispeti 
))Uzde 53 tlir. 

)/.. 

~evaz ıre ırl1 k m @dla 
@Daı~ak 

ı N~lLTERE kraliçesi Majeste Elizabetin Paris seyaha. 
tı kadın elbiseleri modasında büyük bir degişiklik ya

pacaktır. Kraliçenin Pariste bulunduğu müddet zarfında dal
ma beyazlar giymesi, Pnris kadınlarını da beyaz elbise giy
meğe sevketmiş ve bu moda birkaç gün içersinde Pariste ya
yılmıştır. 

Paç:ılan kıvrık pantalon modasını veliahtlığı zamanında 

eski kral Ycdinai Edvard ynrııtmıştı. Beyaz elbise modası da 
İngiltere kraliçesinin ismine izafetle ynşıyncak görilnüyor. 

15lümilnden 90nra s.-ıhibl bahçedeki klübeye gitmi~ ve maymu-
nu bu kadar ürküten 6cyin ne olduğunu aramak istemiş, fa,. 

kat bir <leliğin 6nilnde oturıın ve kendisini görilnce içeri ka
çan bir fındıksıçn.nrndnn bnşkn bir şC;y ı;örcmemiştit. Maymu
nu kudurtatım bu rnlnlmint fare olduğu !anılmaktadır. 

J.ant!~ı 
~lYI l)(cS~ar 

Ş®ır~e~n SDZ 
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a ç e lQ> ou n ır m n ! sn ırD n ti: ? 
Yazıuı : Osman Ceno.uı Kuygııı 
Şerbet, şerbet, şerbet... Hem de ne şeı • 

betler! Hatuncağız boyuıl3. zorluyor: 
- Ayol iç, şcrl>cttir bu, bır ~eycik yap 

rnaz, iç! ha~i durma. ıınzlanma, şunu 
da iç bakayım da bıraz :daha için açıl
sın, yürccığın fcrahlasın ! 
Akşam yemcğınden sonca, hızmetçi kı

zın bıllfu', bardakla getirııp burnuma da. 
yamı~ oldu&.ru beşine bar dağa } apı~ıyo. 

rum. 
Bu, oturduğwnuz bahçtmin es ız, me

nendsiz kaysılanndan yapılmış enfes bır 
kaysı :.erbetidir . .Bundan önce içmış ol
dudaklarırn ise gene o gece.·misafiri bulun 
duğwn muhteşem köşk bahçesinın mah
sullerinden birer Vi!i'fle. gül, karadut, 
frcnk üzümü ~erbctleriydi.. 
Kayışdağı ile Ç.ambca arasmdakı sut. 

]ara arkasını vermiş olan bu muhteşem 
koşkün cennet gibi txıhçesıne beni bu 
gece zorla Nurullah Ataç götürmüş 'e 
beni oranın sahibi olan edebiyat merak
lısı, orta yaı:lı bayana kapıdan takdim 
ederek kendisi hemen savu~uştu. 
Sarışın hizmetçi kızın billQr bardak

la getirmiş oldut,ıu altıncı §C.rbetin rengi 
tıpkı onun saçlarının rengine çalıyordu. 

Ev sahibi bayana: 
- Limonata mı diye sordum? 
- Hayır dedi, bu da bizim bahçenin 

mahsullerinden halis Musta bey armu

du şerbeti! 
Bu gerçekten öteki şerbetlerden çok 

daha lezizdi. Vakıa, alcyım yemeğinden 

sonra ve hemen biribiri ardı sıra altı 
bardak §C.rbet karnımı bir hayli şişirmiş 
ti. Fakat hava o kadar sıcak ve gece o 
kadar sıkmtılı idi ki bu gidişle şerbet 
bardak ve çeşitlerinin sayısı düzüneyi bu 
laca&ra benziyordu. Armudun arkasından 
bir ahududu ve onun arkasından bir li
monata, daha sonra bir böğürtlen geldi. 

Onuncu olarak gelen bir·şeftali şerbe
tini artık mutlaka geriye çevirmek niye
tin'deydim. Lakin bizim edebiyat merak

lısı, orta yaslı bayan: 

- Şef talilerimizin de kokusu dedi, ta 
Çamlıcadan, Kayı~da&rından duyulur. 
Ne olacak sanki bir de şeftalimizin ta. 
dına bakınız! 

iyi ama iS §eftali ile de bitmedi. Biraz 
sonra, içtiğim bu kadar enfes ve buz gi. 
bi şerbetler nohut taneleri gibi alnımdan 
bo~nırken sansın kızcağız bir de turunç 
şerbeti sundu ve turuncu mürdüm, ka
vun, şerbetleri takip etti. 

Bütün bunlar hararet söndüreceğt yer. 
de beni büsbütün susatıyor gibiydi. Bel 
ki de içlerinde şeker olduğu için böyle 
oluyordu. Bir aralık ev sahibi bayana 

sordum: 

- Şerbetlerin ize diyecek yok; hay bun 
lan yapan, hazırlayan ve billOr bardak
larla bana sunan eller dert görmesin! 
Llıkin c:izd~n çok rica ederim, artık bu 
bitmez tükenmez şerbet faslına bir niha
yet versek de .. 

....:. Biraz da başka şeye mi başfasak 
diyecr• iniz? 

- E\•et dedim, muhterem bayan biraz 
da başka şeye, mesela biraz da su fas-
1 ına başlasa'kl Malüma, böyle çok sıcak, 
böyle in :anın yfıreği çok yandığı za. 
mantarda halis, saf suyun hassası baş. 
kadır. 

Hatuncağız biraz duraklayıp duôakla
nm bükerek: 

- lyi ama dedı, maatteessüf içecek 
suyuumz kalmamış .. Biz evde daima Ka
yışdağı YC Çamlıca suyu olarak iki ç~it 
iyi su kuUamnz, fakat bu gece sizin bize 
misafir geleceğinizi \'e şerbete pek bayıl
dığmızı bildiğimiz için köşkte ne kadar 
iyi SU}'UmUz ' 'arsa hepsini birden şerbet 
yaptık! 
Kadının bu sözlerini bizim Nurullah 

Atacın bana karşı hazırlatmış oldu'bru 
bir sürpriz sanarak: 

- Şu halde dedim, ben hır bardakcı'k 
soğuk lerkosa, yahut Elmalı SU}'Una da 

razıyım! 
O, gene menfi ce\ap verdi: 

- l\Iaattees üf biz bulaşık ve ç-amaşır 
lanmızı bile Kayışdağı, Çamlıca sulari
Je yıkattığımız için bizde zaten terkos 
ve Elmalının damlac:ı bulunmaz! Şerbet 
emreder eniz derhal takdim edelim! 
(Hizmetçiye seslenerek) kız .. çabilk baya 
bir bardak da koruk şerbeti getiri 

lyi ama içimin yangınına koruk aeğil, 
il.- nevamı 11 incide 
Osman Cemal KAYGILI 
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işareti öğrend 'm. Artık bana 
müballlğacz diqemezsin. işte bak. 

Bir kaç 
alsaydık, bugün 

farımız 

toprak sat 
bir çok mi/go 
olacaktı 

dönüm 

21 -
Ernn evvela şaşmış, sonra inanmamış ~ ::ıllöre masaya yakla§tı. 

görtindü: _ Acele imzalanacak bazı evrak var B ir hayli düşündükten , bol paçala- paraların çalınmış olduğunu • . 
_Ne diyorsunuz? söylediğiniz ehem- kumandan. rındaki tozları fiskeleriyle sildikten bankadan mevduatını çektiğiJSJ, 

mlyette bir dosyayı öyle herkese göste- - Pek ala. Veriniz. cevap verdi: !erinin de paralarını kaybetıne~ 
rirler mi? ne diye bana öğünmek arzu- Mülazim kfığıdı uzattı ve hUrmetkarn- - Tom, bak sana söyliyeyim: Ba. siyle bankaya yatırmadıkl~r~nı 'bl 

Suna du··ı::u ... ·orsunuz. LUzumu "'Ok kı',., sı·- na öyle ITeliyor ki, şurada karco:ılıkh o- Malfımya, o vakitler, şimdıkı gı " ., ., ne bir tavırla amirinin koltuğunun gerisi t> :ı 
zi zaten seviyorum, nazarımda esasen ne çekildi. Masanın üzerinde ı\lmanlar- t urup beklersek, muhakkak herifin bi- ka kasalarındaki paralar sigort~ 
büyüksünüz. Aynca vasıtalara ne lüzum d~n çalınan evrak duruyordu. t.fült'ızim risi gelir, bu milyonu bize verir. Ya- yordu. Bu tanıdık beni uzun 
var? evrakın üzerindeki i§aretl, )<umandan pacağımız şey, sabırlı olmak ve boyuna raşa tuttu: ııi 

Gülumsiyerek, şakacı bir taYırln, ilfı. imzalanacak evrakı tetkik edf'rken, ha- beklemek 1.. • - Tomi, kulaklarını aç, be 
ve etti: fızasmdn tutmak "için bol bol vakit bul- Maykla aramızda geçen konuşmayı Sen, Terpas ta otururken ıorlıJ 

- Israr ederseniz milbalfığa ettiğini- du. burada t ekrar edişimin sebebi var. hep seni koştururlardı. Bunıarıd 
zi sizi cUrmUmcşhud halinde yakalıyarak O gUn öğle üzeri Iokant!Mla buluştuk- Maykın hakkı vat1dı. Evet hiç yanılma- gelir, gittiğin yerden eli boj 
ispat ederim! Iarı vakit sevinçten mülhimin etekleri mıştı. A ma kendisi söylediğinin farkın- din .. Devey şehrinin inzibat çı 

- Siz mi? nasıl? zil çalıyordu. da değildi. Bu konuşma, Oklahomalıla- boştur. Belediye reisi arkadl 
Ema ır.nsalmı anlntmağa başladı. Pat- - lşareti öğrendim. Artık bann mü- rın şimdi ( Osage memleketi) dedikleri Senin kim olduğunu kendisine 

ronu kimya fnbrikatöril ve kimyagerdi. balfığacı diyemezsin. Unutmamak için kö~ede olmuştu. Hükumet burasını kır· tım. işi bankacılara da çıtlattı1'-
Kendisi de onun daktilosu olduğu için i- not ettim. İşte bak. mızı derililerin Osage kabilesine tahsis hirde nizam ve asayişi tesis e 
yi malümatı vardı. Alman kimycVı Delikanlı clizdanından bir kağıt etmişti. hepimiz inanıyoruz. Hem bale 
madde fnbrikalariyle evrak teati ettik-. parçası çıkarıp Ernaya uzattı. Puslada Eğer Maykla ben, ora:da oturup hiç yim, bu iş devamlı bir vazife ! 1 
leri çok olmuştu. §unlar yazılıydı: depreşmeden bekleseydik ve uzunca - Peki öteki çavuşa ne 01~11 ' 

- Böyle evrakın birinci sayfasının K. P. D. 23211 zaman sürecek olan bu bekleyişimizdc - Talihi yardım etmedi, jŞl 
Ust sol kfü•esinde hususi bir iş" ret var- c d • · • · k k b ir ka,. dönüm toprak satın alsaydık , Hem artık burada değil! .. " " asus ka ının zıhnınde bır şımşe ça - ::ı 
dır·, birkaç harf ve birka" rakam ... Me. i ·ı bugün bir .- ek milyonlarımız olacaktı. - Nereye gitti.?. ,. tı: "Vnygclmandaki dosyanın §aretı.,. ::ı ı 
selli. sizi tecrübe ettig~imi farzed"lim. O gün Maykla yaptıgyımız tuhaf mü- Bizim tanıdık sesini yavaş 1 

._. :Mülazim gururla soruyordu: 
Bahscttigıy'niz dos .. ·anın sadece hususi i- kalem"".ıe, mı'lycnların tam u"stünde o· - Ya Arkam:asta ve yahut . .Af ., - Şimdi sözlerime inandınız mı? """' F~ 
§aretlerini sormam kafi. Esasen irindc · t uruyormuco:uz da haberı'miz yokmuş!.. da gömüldü; çünkü her iki >< - Sözlerine inanmak için böyle delıl- :ı 1" 
neler olduğu boni allikadar etmez. Mü. lere lilzum var mı sanıyorsun Aleksi? B urada sonradan dünyanın en zengin cesedini arayıp soracak ar 
balağa edip etmediğinizi bu işaretleri Mülazim, muvaffnkıyetinin verdiği bü gaz madenleri fışkırdı. vardı .. 
bilip bilmcmenizle anlcımak mUmkündür. yük gururla ilaye etti: Ertesi gün iki üç klübeden ibaret bir - Niçin öldü?. 

- Mübalağa etmiyorum. - Dosyanın üzerinde bu işaretten köye yaklaşırken bizi gören bir kaç Biraz yutkunduktan sonr• 

- Ben de zaten şaka söylüyorum. Böy başka soğuk damgayla yazılı iki kelime kişi hemen atlarının kolanlarır.ı sıkış - verdi: itti 
le bir tecrübe yapmak niyetinde de de- de vardı: "Streng geheim,,. tırarak dört nala kaçtılar. Birisinin bin. - Tom, seni aldatmakta ~ cJi. 
{;'ilim. Ben size inanıyorum, delile ispa· Ema anlamamış görünerek sordu : diği at kır, ötekinin yağı:dı. Biz 1. u Bu sen inzibat çavuşu katledil 
ta ne hacet! - Ne demek o? kaçışa bir mana verememekle beraber latayım da bak : Herif zaten, 

- D<'mek bana inanmıyorsunuz? pek - "~nn n~recp. .mahrem_ demPk aldırmadan volunııın opv;ım ettik. değildi. Karşısına çıkan iki Jri 
~,,. d • Ema ~:ımesı'nı' gu"ç zaptednrek·. Poncaya vardıgvımızda, .-arşı meyda· şunlariyle delik deşik oldU· Iİ wa, oa) anm ışaretini size SÖ) liyece- t>.. "' ::ı cJJtS1 
v, - Almanca bili .. ·orsunuz demek? di .. ·e nında, bir gün evvel Deveyde banka- Az daha soruşturunca anla 
~. ., ., ~ 

Y 1 Sordu. nın na~ıl soyuldu~unu ve hırsızların vuş burada ancak üç ay ka · - an ış anlama. Ben sadece şaka o Jlrlı 
· kız 8500 dolarla sıvıco:mış oldugyunu anlattı- yapabilmiş. Kendisinden cvve 

yaptım, s nı dırmak istedim. Dosya. - Hayır. Bir kelime bile bilmem. Bu- :r o 
lar. Bu adamlardan b·ırı·s·ı kır, öteki ya- dalyesinde yedi hafta kadar .ıı 

nın numarası, işareti beni alakadar et- nu bana bizdeki zabitlerden biri, yüzba- ıa" 

k. · s· d g-ız birer atla kaı-mışl~.rmıco:. Yolda gör. daha evvelkisi de ilk aylığını a mez ·ı... şı B"nua soylcmişli. ıze on an bahset- '!: _ :r 

- Tııbii alakadar etmez. Fakat bE.'n rniştim değil mi'? Cezairdc onun maiye. düğümüz süvarilerin peşine düşme • dar yaşamış! .. 
yalan sö~lemediğimi ispat için bu işare- tinde bulunmuştum. Bak Lizet, ne gaıib mekle ne kadar zarar uğramı~ olduğu- Evet bu devamlı bir işti 8~.a 9' 
ti sız '3Öyli) eccğim. tesadüf; işte yüzbaşı Benua sokaktan mu şöyl e bir hesapla:lım. Banka hcsa- ömrü vefa etmiyordu. Ne ıde 0 

- Nıçin ısrar ediyorsun? seni gidi i- g"ç_iyor. Hani şurada durup birisiyle ko. hıma tam 4250 dolar ilave etmek elim- lar aylık sığırtmaçlıktan bin ıll' 
natçı seni! nuşmağa başlıyan lacivert elbiseli adam. de iken fırsatı kaçırmışım. Milyona idi; hem de işin ucunda bol bO 

- Sözleı imden şüphe etmenizi asla Yanındaki de bir yüzba§ıdır ama, bizim varmak için geriye 995. 7 50 dolar ka. vardı. e 
i t d·-· i · L' ı: t k·ı· d ~. 1 lacaktı. Arkadaşıma biraz düşilnec.:-~ s fmC' ı ~ım cın ızet... ·;:-n ynl:ıncı vo es ı attan cgı ... giP" 
mUbal ·:acı d .:;ilim. llcni böyle tanıma - !\lülüzim yolun karşı tarafındaki kal- O vakitlerde Oklahoma vilayetinde akşama doğru kararımı vereceb' 
nw i ... tc m m. dırımda konuşan iki kişiyi, gösteriyordu. bir çok bankalar soyuluyqrdu. Banka ledim. Kasabayı dolaşmağa -;;. 

Ertt!si giınü Kollurc, acele bir evrakı Devam etti: idareleriyle ekspres müesseseleri çalı· Şikagcya bir mektup gönde 
imza ettirmek behancsiyle kolonel Ge. - Ne fevkalade adamdır bilsen .. Al- nan parayı isirdat edene mükafat ola- postahaneye uğradım. Yazı 1 
ronun mua\ ini kumandan Drnnjcnin o. manlara öyle oyunlar oynadı ki, anlat - rak yü::de elli veriyorladı. önüne kocaman harfli bir illi~ e 
dasma giıdi. Kumandanın birkaç günden r.ıakln tükenmez. Daha geçen hafta Al- Tan<lıklarclan b:risinden bir mektup okudum· Muvakkaten kendisitl 
b M · · · · k lan .,, eri mahut zehirli gaz evrakını tetkikle rnanyadan döndü. aldım; beni Devcy şehrine çağrıyordu. crgan ısmını ta mış o 
ıncşgul olduğunu biliyordu. - Yakışıklı adam. Hayırlı bir iş ümidiylee atur.a atladım yetle Bek Morgan diye anıl~# 

Kapıyı vurdu. Kumandanın sesi i§i - Ca~·ıı; Ema Flider (mrı•zmı bıt roman- - Evet. Öyle iyi kalplidir ki, beni bir ve caddeyi tuttum Bu adamı eskiden . tutup getirene 5000 dolar ıtı 
tildi: dan alman fıl,.ıJe bıı roltı yapan /{01 ıcdi karde11 gibi sever. beri tanırdım. Devcy bankasının iki de. rileceği yazılıydı. rıı' 

Giıiniz. /'raıısez artistlerinden Vera ](orcu) ( Deı•amı rar) fa soyulduğunu her ikisinde de bir ço': (De\'ll 

J] . [ f]ffiltrn " 
A ıkla m uk arasında bir müsavat vardır ki bu, b0ncC', bir 

kadınla koca81 nrasmdn atin görülmeml'lidir; yoksa cemiyet yıkı
lır ve telafi edilmez felaketler baııgöste,rir. Bir hiç olan erkek, 
ttiyl r ürpertici bir şe)dir; fakat ondan da mtithiş bir şey vardır 
ki o da hiçle-ştirilmiş erkektir. Bir gün gelecek, sen Mnkumcr'i 
an~ak bir erkek gölgesi olmağa mahküm edeceksin: iradesi kal
mıyacak, artık kendi kendisi değil, senin istediğin şekle soktuğun 
bir ne ne olacak; srn onu o kadar kendi tabiatına uyduracaksın ki 
sizin evde i!d kışi yerine bir tek kişi bulunacak, bu bir tek kişi de 
tablatiyle eksik bir mahlük olacak; bundan sen de ıstırab çekecek
sin, fakat gözl('rini nçmak tenczziılilnde bulunduğun zaman iş iş

ten gcçmi9 olacak. Ne )aparsak yapalım, biz kadınlar hiçbir za
man erkeğe mahsus olan meziyetleri edinemeyiz: bu mcziyotlC'rin 
de Aile için ltizamlu olduğunu söylemek küfi değildir; onlar olma
yın•"1 Aile o1D'az. 

Şimdi, r.:ıfl tte olmasına rağmC'n, MakumC'r istikbali ı-:C'z.iyor \'e 
aşkın kendi ini kiıçiılttugtinU, azalttığını hissediyor. Sardun:, a'ya 
gitm~k istemesi, zannC'de; ı im, bu muvakkat c:, rıhkla kendi kendini 
bulm ğ:ı ç:ılı mak içıniir. Sen, uşk sayesinde elde ctti.,in ntifuzc. 
icradan ç kınmıyorsun. Bu nlifuz, bu sulta lıir harekt'tinde, bir 
b:ıkı ında, birdenbire sC'sinde seziliveriyor. KnrdPşçlğim, sen, an
ncnın d •. Wı gibi, bir ev hanımı değil, çılgm bir af'k ltadınısın. 

IlC'nim Lı.;ı'd n kat kat iısttin olduğumu gözlerinle gördün, ümid 
cd riı:ı ki S"n de, tasdik edersin; fakat ben onun hiçbiı· dizünc 
itiraz eliyor muyum': o:ıu kJçuk dL Urüyor muyum? h<'rkesin için
de k a rn:ı, aıl kuclr tınin mUmcsrili diye hürmet cdrn bir ka. 
dın d ~I mi) i:n? s n bunlara mürailik diycc ksin. Onun için fayda
lı olduğunu zann tti"im fikirl<'rimi, kanaalleılmi, nasihatlerimi an
cak yatak odas:nm l::ır::ınlı;;ında ve sükütunda bildiriyorum; fakat 
yf>r.ıln ederim ki, me:lc "ir.ı, o zaman bile ona kaI'§ı hiçbir U::tün1Uk 
takınmıyonım. HerkC"sin yanında olduğu ı;ibi ba~ba~n geçirdiği

miz saatlerde de kendimi itaatli bir zevce. diye göstermesem, onun 

J4.~~~~!m~~!R!I Bı--•lf. am ~~ID§r!1 lllt!Jmr3 I!Jt!'J ınrJC!f3~[3 ~ e" 
- Luiz claha hayatla mücadelenin ne olduğunu bU~ ~ 

tali onun bir dediğini ilci etmedi. Fakat siz onun için bil' 

Çevi ren~ 

n°fsinc itimadı kalmaz. Ifardcııçiğim, bir kimseye edilecek iyiliğin 
en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmıyanıdır, onda bir 

k:lçüklük hissi uyandırmıyanıdır; böyle gösterilmeden edilen fcdn-
1.ur::_:'ln bılsen ne bil:, ük zevl~IC'ri var. Bak! seni de nldnttım, Lui,yi 

her hususta pek beğendin, onun mcziyetlcıinin ken<lindc ol<luğuııu 
sandın; bu, benim için biıyiık bir şeref, iflihnr edilecek bir şey de-

i'.;ıl mi? zat<>n o dn bir zamanlar felaketin, sefaletin, yalnızlığın, 

ş..ıphcniA :, iızünden lmybettiklcrini iki yıldır rahat, saadet ve liınid 
ı::ayesinde tckrnr elde etti. 

GelP!im yine sann: gördüklerime bakılırsa sen şimdi Felipe'yi 
kr>ndisi ic in, kendin için seviyorsun. Babanın söylediği pek de 
y:ınlı:., dC'. ıl: n .k b:ıharının çiçekleri sen<lc hodgamlığı, o hanımc-

f 'n :n~rc mnhsus hodg{ımlığı nncak bir zaman için gizlemiş, salip 
s ıp.ir memi . Gücenme yavrucuğum, sana bu acı hakikatlerı söy-

leyi im, seni çok sevdiğim içindir. Sana, bir gün kocanla konuştuk-
larımmn sonunu anlatayım; fakat bunu k<'ndisinP knt 'iyy<'n söyl<'
mlyecPksln, duyduğunu bildirmlyceeksin. Seni ikimiz de' bir hayli 
m"thettik; bE.>nim seni sevilen bir kardeş ,gibi sevdiğimi görilnce 
o da açılmıştı. KC'ndisino fnrkettirmeden onu uC'rllcl'ini tlökmcğo 
hazır bir hale gelirdim ve o zaman: 

ğunuz gibı babalık da etmezseniz bctbaht olur. 
- Buna imkan mı var?? dedi. r,(61 
Birdenbire durdu. sanki yuvarlanacağı uçurumu ı; " 

muştu. l!'ukat benim için o kadarı kafiydi. Böyle çabuc:li> 
mes~ydin birkaç gün sonra herhalde daha çok şeyıcr•kteJI 

Meleğim, bir gUn bu adam kuvvetsiz kalacak, zC\ 
•. nJ!lli 

siye doyacak, kendisini - aşağılaşmış demiyeccgıın . dO 
şmda iradesiz, haysiyetsiz hissedecek; o zaman fçı~ t>ll 
eza, kendisini btitün yaptıklarından peşiman edece~· isSv~.if 
için de ağır olacak, çünkü sen de kendini kabahnth 

11 ı;ı1"""'..J 
Nihayet, hürmet etmeğe alışık olmadığın o adamı 1ıor ~d• 
Iıyacaksın. Bunları iyi düşün. Hor görme, bir ıtıı~' , 
r;r•klidir. Scııin kalbinde asalet olduğu için, Felip<''nırı biltO' 
fedakürl l:ları halnfarsın; fakat bu ilk ziyafette snrı~{ı(ıdf 
ğını, bütiin şahsiyetini ikram ettiği için yeni bir fedıı ·eni tJI 
lmlmıyacak. Veyl biribirine her şeyi feda edip ~c ~et t116 karlığa imkan bırakmıyan kan ile kocaya! o· f ar ıc:ı~ 1 yo.; 
olur. Bilını>m bu bizim içi~ utanılacak bir şey ınidır. Jll: Jı!'~ 
Iecek bir şey midir? bu nazik noktayı ben hallcdcıtıC lj<tetır 
hır ancak bizi seven erkeğe karşı mUşkülpesentlik g • _,,J 

dan çok şe) ler istiyoruz. del": ... 
L ' ' '. · l .. · · t ' d ı · · halini ... t-' . uız cıgım, ıcnuz ış 1§ en geçme en < cgı.ıı. ·i gUI" 

dQ Makumer'e, benim l'Eslorad'a ettiğim muamele> ıJ~":A 
çekten ılstün olan o adamın gönlünde yatan arslıı.nıııJ11 g.r"" 
Şimdiki halinle sanki sen onun Ustünlüğünden intık rttııı" 
yor.ıun. nak, ben, nl<'lfıde bir ndamt üstün bir ndntllucıı~,,-t 
büyük bir adamı bir diihi ctmeğc çalışsan, yani ıı ı;o;sO' 
l:cndi iyiliğin için değil, onun iyiliği için göstersen 
ınaz mı? 
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:"ıura1ın 
ıt· etratınd ki ın bırer fık ~ · ler bu mesele)"l hal 
&son tik ola~k m~nakaşasına giri~tiler, 
lordu: l~n\ er beyden kararını 
'liınba ı:-' a ~I c.n\ er bev 1 

U}uru · • · .... l\ n amıralımı 
anı ararınızı . : 

atın da soyleyın., Yüksek sesle 
ı:- arkada J.. . . 
c.nver be . · .. rınz ışıtebılsinler! 
'Yapıı:c:~a~ar_ını izaha girişti : 

'iuz başta 1 ek çare \ar. Derhal Ya
ltıutea rıt ~ mak üzere bütün gemileri 
ta( 'lctziyet:na~a) a borda ateşi yapa
ltıtıla tek &eçınnek ve bütün toplan. 
at rnıı kabT eş a~tnak 1 ıyetimizle konsantre 
'1 . , .. 
Aı~}I. .. Sız· b" 

h-.-_"'ll<tn binb ınba,ı ütto Maymah .. 
~l larken a,ı 1 karannı anlatmağa 
Uıı~. UZakta k 

tet'<Ul de troy '. O) ~n methalinde bu-
ba. aş &öruldu. ~ fıl~tıllası gcmılerinde bir 
baı~na koşu , ernılerde mı.ircttebat silah , 
d 1Yordu. ri orr herkes mevki almağa ça 

U}'Uldu D u sırada dehı;etli bir infilak 
atısaıd ·· e troı·e 1 . ' 
~·. o botı J r erın ram sıra duran 
ı!ik arın · · 
t. Seldi, b . ıçınde siyah bir duman 
ı .. J.'· unu ık i . . 

it~ . ılotılJa . ncı bır infılfık takip et· 
i .. 1nde kaı ırn 1Yah bir duman bl.ilutu 
.. ,fıl;ı. mı tı r · .. . 
f!ıı. ~tan "" · ·· çuncu \e korkunç bır 
"l'i t ..... nra bot . 
lı· 0Plar1 bi d \e do_troycrlerın U-

<I~~ \el\elerer v:n Patlayan sc !enle orta
la &u )erde k rdıler. Amiral Şoson ol-
~.ar, ke ıl~~Jrdamadan kalmış. benzi 

llın a\'\tz SÜ\a 
1.~·. ne bir emir \'erebilmiş, 

eı~~n Uıakıarısı ~kkerman amiralin ya 
l'an · \ıng1rakıştı. Koca gemide; silah ba
teb se iz &li arı çalmağa başladı. Uyu
~ atı_n koşu§~rtelerde subay ve müret. 
~r:\Utuler bala~ndan meydana ge_ 

ba.t lada tat> a &uste.rdi. 
""' flıtıdafaa ba~na seğirten m rette-"cm· Vazı · ltıııL 1rler bı· .b. )etı aldılar. Kumanda 

"lif rı ır· · 
.. t. 'Pl..:n ını kovaladı Bot ve 
'I 1 ~- '' 1 at • • • 
~~- · -.JOnra eşı bırkaç dakika devam 

11%n.. ' SUstu ıp 
it :""' kavu"t · \.Oy, gene mutat sü-

erı d" :ı u. p·ı ·ı 
'tıtct ındikt 1 otı lfıyı saran top 
.....__ 1ktan Sonen, ateş kesildikten, duman 
-~ız b" ra · ·ık Jeri . ır duru ' 1 patlamadan beri 
~ n~ dtınıanıa;!a tıpkı heykel gibi göz
ltıı.._ 1Pıtdan.~ an ayırmayan ve yerin-
--..ıat ··l<lYan am · 

raPor ıvı·ı . ıra! Şosona şu ma-..... 13· '-\.il dı· 
C~fi>ıe •tdenbire b 
lttct n bir dü ot fırkası önlerinde 

1"° •: şrnan lah t lb h · · b · 'b · · (ta,.. .. ç '""'P'd e a ırı ırı ırı .ner vr ı o it 
tllı ~n Ptoı;as a ı.. Bunlardan biri 

· u·:ı tndak· b' 
ili... . 1&er iki . ı ır /likaya isabet ;::"'c i . sı de H · • _ 
.., "e >ıfılak etı .

1 
amıdabadın dume. 

41 ltil~rle ilanı·~:'· Sandalda bulunan 
' ıı lı.ayboldı ıabad mürettebatından 
~ktllr! u. Başka arza değer vu. 

ıatrı. Un sa 
L "l, ,,__ Psarı be · 
q h-.~ ·•llJtardı nzı bu haberle kı-
~1na ' 'e ... Yarım ak 
, l:) &elince ilk . ~at sonra 

k-: estr0 \1 • emrını verdi: 
\.~. h Jet fılotiltr. . 
l:w Qerk lı ası demır alsın '""IUr , .1ı.amid" .. k."'lı: doğru 1Ye. Muavenet ve 
~ir-A ca II 
":~;~ hareket ayırsız adalar isti-
)....,, t hattı k edecekler, burada bir 
t... ~trd· ttracakı 
""aıcit •r.'l'ahtelbah· ar. denizi gözetli- · 
~ at~ açılac:a ır bu hatta yakla~tı 
S dahilinde 1 ~- An aldo botlar da 
G&ı:. ar:a · tını.· ·ı ~ SJnda .ı e ı e Hayırsız a-
1......., bulup %:rna Yapacaklar gizli 
'"" _un emri } dana çıkaracaklar .. 
~raıe ikinc~~?rilere tebliğ edilir. 
~ • nezarett ır haber verildi. 
~\ltı ac:ı \e ut en geliyor ve şu kısa 

.. llto andırıcı h 

tdu· CUmleden ibaret 
cb .. ~ li 1 • • 
~ ba,·1 'tnan hanı ·· ·· 
~ nı 1 duran onundeki c::amandı-
~ t bir dü (Der"aadet) vapuru 

()r"·ı tnan t 1 &ıı h .. ı lendi a 1telbahiri tarafın-
ı,.,,, abe ... 
~~a k r de arn· . 
··ıtıı ·n~dar dehşeu'r~ı_ın ü~rinde birinci 
l'a atıq küçük d" . ır te ır yaptı.Soson 
~lbaıı t; n_ kendi~ u~~n,c::mdığı.emnlyetle 
laııdır1 erınin taa Unde dü~man tah
~l~u c:ı bir hal~ ur:uzuna uğrıyarak u
t · llfltlarıa d ·~ratan bu habere çok 
IQ " 1 n 1\irk c troyerler harekete 

() iha ·ı · 
da anf .. rı erı bu \'akanın 

~~ \>i: ıralı oldürmec1·w· 
~ ~ ı~reğine in . . ıgıne, ku- I 
~ a1 ıı hi~bir · ~otların limandaki 
'-t "- r netıc:e \'er d' 

boşuna beklediler; Şoson bu sırada meç
hCıl bir telsizden şu adi telgralı aldı: 

l'avuzda Osmanlı do11anma birinci 
kumandam amiral Şoson cenaplarına: 

- Geçmiş olsun amiral! .. Varan bir! .. 
Ayni telgraf, ayni saatte Okmeydanı 

telsizi Yasıtasile Bahriye nezaretine de 
verilmişti. 
Şoson, hırsından küpürürken yeni em

rini bastırdı: 
- Destroyerler iki kruvazörün de işti

rakile tekmil i\larmara)'ı tarayacaklar; 
bu yersiz taarruzu yapan düşman tah
tchbahirini bulacaklar, meydana çıkara. 
caklar!.. 
Arkasından da istimlx)luna atladı. Bah 

riye nezaretine koştu. 

Nezarettckı hey ... can ve telaş da göze 
çarpacak kadardı. Hü::ıteşar Vasıf bey 
tahtelbahirın donanmaya taarruz ettiğini 
duymuş. arkasından da Dersaadet Yapu
runun torpıllendiğıni haber almış, heye
canla donanma kumandanından ha\·adis 
beklemeğ:! koyulmuştu. Amıra : J.>011 ne
zarete yel ince, rıhtıma a) ak • ~ .ır bas
maz Va.ıf beyi karşısında buldu. Müste
şar amiralle selftmlaştı .. Yanı sıra yürü· 
dü. Ote tarafta topluca duran, esir düş. 
man tahtelbahırinı seyreden başkuman
dan vekılı ile diğer hükumet erkanı ve 
mebusların )·anma geldiler. 

Enver paşa amiralin elini sıktı .. Sonra 
almanca sordu: 

- Amiral, bu sabah donanmaya bir 
tahtelbahir taarruz elmiş, Şo::ıon can sı
kıntısı ile cevap verdi: 

- Evet paşam .. üzerine al§ açuk. 
lsaöet yapmadı. UfalC telek ısakatlıklar 
meydana getirdi. Bir düm~n bir flika par 
çalandı. Cç nefer de kayboldu. 

Enver paşa, amirale his.ettirecek şekil 
de yüzünü buruşturdu. Amiral devam et
ti: 

- Maamafih, rıhtım önünde torpille· 
nen Dersaadet vapuru için bir şey diye
mem fakat, lstinye koyunu yeni emniyet 
tedbirlerile tahkim etmek mecburiyetin
deyiz demektir. 

- Bu iş için !\larmarada tertibat aldı. 
mz mı? 

- Bütün malum çareleri tatbik ettik . 
Destroyer filotillfılarım bu işe koştur

duk. Bot fırkası da adalar hattında dev-
riyedeler .. 

- Bu kadar tedbir kfifi mi amiral? 
- Deniz taktiği bakımından yapıla.. 

cak başka bir şey yok. Eldeki vasıtayı 

da pekala biliyorsunuz. Alman kararg~
hı umumisine bildirsenizde donanmamı
za birkaç tahtelbahir gönderseler. Eğer 
böyle takviye edilirsek bunları ancak 
karşılı ya biliriz. 

- Amiral, l\1armarada vukuat fazla
laştı. Peykişevket Bigados önlerinde tor
pillendi. Marmaraya açılmaya cesaret e. 
den kaptan kalmadı. Bu işe seri bir mü. 
dahale ile nihayet \"ermek icap ediyor. Za 
manıdır, işe ba~layın hemen. 

Şoson, başkumandan vekilinin bir ami
ral için oldukça ağır sayılacak bu sözle
rini güçlükle hazmetti: Hakikaten kaba
hatin kendinde oldu&runu biliyordu. Ay
lardanbcri bu noktayı ileri sürmüş, Ak
deniz boğazından lstanbula kadar elin. 
deki vasıtalarla icap eden tedbirleri de 
almıştı. Fakat amiral bu işte en ziyade 
casus teşkilatının rol oynadığına kani 
bulunuyor, hele bu sabah aldığı telsiz_ 
den sonra bu kanaati nezarete ve başku
mandanlığa bildirmek, i~e buradan başla. 
mak gayesini güdüyordu. 
Başkumandan \'ekili tahtelbahiri bir 

daha amiralle birlikte gezdi. Ondan gemi 
hakkında izahat aldı. Sonra tekrar rıhtı 
ma çıktılar. Camialtı meydanında topla 
nan bahriye efradını teftiş ettiler. Mera
sim nihayet bulacağı sırada Şoson, En\'er 
paşaya sokuldu. Yavaşça anlattı: 

- Biraz evvel tahtelbahir i~ini kökün
den halletmek için tertibat almamı em-

Atletizm 
Beynelmilel 
karşılaşmalar 

Geçen hafta yapılan beynelmilel at
letizm müsabakalnnnda alınan teknik 
neticeler şunlardır: 

100 metro sürat ko:iusu: 
1 - Jonson Amerika 10,4 saniye. 
2 - Stenovist (İsveç) 10,7 saniye. 

/ 
3 - Ba\•mgarten (Hollanda) 11. 
400 m<•tre: 
1 - Malot (Amerika) 47,8 saniye. 
2 - Bavmgarten (Hollanda) 48,6 sa-

niye. Yeni Hollanda rekoru. 
3 - Edfcld (İsveç) 48,9 saniye. 
1500 metre: 
1 - Fenske (B. A.) 3 da. 4.9,4 saniye. 
2 - Jonson (İsveç) 3 da. 52,2 saniye. 
3 - Hartikka (Finlandiya) 3 da. 52.6 

saniye. 
110 metre manialı: 
1 - Volkot (B. A.) 14,2 saniye. 
2 - Lidman (İsveç) 14,6 saniye. 
3 - Kovaç (Macar) 14.9 saniye. 
Di!!k: 

1 - Kolkas (Finlandiya) 50.02 met-
re. 

2 - Hedvav (İsveç) 49.:S7 metre. 
3 - Norveçli Soerlis 49,33 metre. 
Gülle: 
1 - Reek .(Estonya) 16.05 metre. 
2 - Berlund (Finlandiya) 15.62 met-

re. 
3 - Berg (İsveç) 15.42 metre. 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Varof (B. A.) 4.27 metre. 
2 - Alaermea (Estonya) 4 metre. 
3 - Gustavson (İsveç) 4 metre. 

Meksika 
Futbol şampiyonası 

Biz hiç farkında değiliz ama, Meksika
da futbole karşı bUyük bir merak var
dır ve Meksika futbol pmpiyonaaı o 
memleketin en mUhlm hadiseelrinden 
birini teşkil eder. 

Bugünlerde sıcak memleket halkının 

coşkunluklarına has bir hararetle de -
vam eden Meksika futbol şampiyonası 
neticelenmek ilzeredir. 

Yalnız Meksikanm değil, bütün merke
zi Amerikanın en kuV\'eUi futbol ekipi 
olan Necaxa, diğer rakiplerini 3 puvan 
geçmiş olarak başta gitmektedir. Ne
caxa'nın iki büyUk rakibi olan Espana 
ve Amerika takımları ise UçUncU plAnda 
kalmışlardır. 

Şampiyon namzedinin muvaffakıyet -
!erinde en bUyük amil kalecisi Urkiaga 
ile merkez muhacim Femando Garcia -
nm şahane O}'Unlnrıdır. 

1 opkapı lpeklf maçmda 
hldlse olmamı, .. 

Şehremini halkevi namına !pekiş spor 
klUbU Top~apı birinci takmıryla 3-7. 
938 Pazar günü Topkapı sahasında bir 
maç yapmı~tı. 

Sert ve asabi bir hava içinde oynanan 
bu oyunun ikinci devresinde İpekiııten 

Uç oyu~cunun sakatlandığmı ve bu va
ziyette oyunun yanda bırakılmış oldu
ğunu, mUsabakadan sonra matbaamıza 

gelen !pekiş takınımm kaptanının an
lattıklarına göre yazmış ve federe klüp_ 
lerimizdcn olan Topkapılılarm böyle bir 
harekette bulunacaklarını ümit etmedi -
ğimizi de ilave etmiştik. 

Aradan yirmi küsur giln geçti. BugUn 
Topkapı klübü reisi M. Tekerden bu 
dedikodulu müsabakaya dair bir mektup 
aldık. 

Topkapı rcıisi yazılmış olan hadisenin 
vukubulmndığını bildirmektedir. 

birlerin ilavesi lazımgeliyor. Müsaade 
buyrulursa arzedeceğim. 

Enver paşa düşündü. Sonra birden ka-

't 

Son baharda yapılacak 
bevnelmilel maçlar 

f 
Son baharda birçok milli karşılaşma 

lar yapılacaktır. 
ile 1 İsveç 7 ağustosta Çekoslovakya 

Stokholmde, • 

4 Eylwde Norveçle Osloda, 

2 llkteşrinde tekrar Norveçle Stok
holmde karşılaş:ıcaktır. 

Bundan başka Ncrveç 24 ilkteşrind: 

Osloda Lehistan milli takımı ile maç 
yapacaktır. 

İsviçre milli takımı şu kaq~ılaşmala
rı yapacaktır: 

11 EylUlde Dublinde İrlanda milli 
takımı ile, 

2 ilktcşrinde İsveçle, 
23 tlkteşrinde Portekizle, 

939 llkbaharında, 2 nisanda Maca
ristanla, 

7 Mayısta Holanda ile, 14 mayısta 

Belçika ile, 4 haziranda Lehistanla. 
Çekoslovakya milli takımı, lsveç, 

Yugoslavya, Macaristan, Romanya, 
Fransa ve İngiltere ile yapması mu
karrer olan maçlardan başka 939 mayı

sında Dublcnde İrlanda milli takımı ile 
bir maç yapacaktır. 

• • • 
Romanya futbol federasyonu 8nU

müz.deki son baharda yapılmak üzere 
aşağıdaki milli karşılaşmalan tesbit ve 
tekarrür ettirmiştir. 

6 EylUlde Belgradda Yugoslavya 
ile, 

ıs EylUlde Bükreıte Almanya milli 
takımı ile, 

16 İlkteırinde Bükreıte Macaristan- -
la, 

28 İlkteşrindc Prağda Çekoılovakya 

ile. 

Çekoslovakya ile yapılacak olan mç 
Beneş tarafından konmuı olan Küçük 
antant kupasının final maçı olacaktır. 

İki büyük boksör döğüşüyor 

A:irupada orta siklet boks şampiyonıı 1on J(laveren ile meşlıur boksör Edtıart Tenet 
(solda güriine11) arasında Roterdamda yapılan maç beraberlikle bitmiştir. Resmimiz 

bu maÇ1n heyecanlı bir anının göstermektedir. 

Stadyomu yapacak l 
ltalyan mühendisi 

Komisyonun vereceği 

kararı bekliyor 
Ankara stadyomu inşaatını üzerine a

lan ve İstanbu"ı stadını da yapacak olan 
İtalyan mühendisi Vetti Violi dün şeh. 
rlmlze gelmiştir. 

Mühendis, beyanatında şöyle demiş

tir: 

"Yeni Ankara stadyomunda, halkın te
hacilmünU karşılıyacak §ekilde yapılma
sı zaruri görülen tadilat ve genişletme 

işleri hemen hemen tamamiyle bitmiş
\ir. 

"1stanbulda yapılacak stada gelince; 
bu mesele tamamiyle kararlaştırılmış de 

ğildir, çünkU Ankarada te§kil edilen 
spor komisyonu bu hususta karannı be-

nUz vermemiştir. Komisyon mesaisini 
ancak kışa kadar bitirebilecektir. Onun 

için, bizim de o zamana kadar bekleme
miz lazııngelecek. 

"Bahsettiğimiz komisyonun vazifesi 

İstanbul stadyomu hakkında benim ver

diğiıp planlan tetkik ve tasvib etmek

tir. Stadyomun nerede yapılacağını da 
bu komisyon tcsbit edecektir. 

Bu itibarla demek ki lstanbula önü _ 
müzdeki kışa doğru geleceğim, komis -
yon azalariyle konu§acağım ve onların 
verdiği karara göre hareket edeceğim.,. 

Fransadaki 
Macar 

futbolcular 
Geçen seneler Fransız klUbleri tara • 

fmdan angaje edilmiş olan birçok Ma • 
car futbolcUler, tatil mevsim.inl geçir -
mek Uzere memleketleri olan Macaris
tana dönmUşlerdir. Bu oyunculardan bir 
kısmı gelecek sezon başında Fransız ve 
Macar takımlan arasında bir maç yapıl
masını temine çalışmaktadırlar. 

Fransa bisiklet turu 
Fransa bisiklet turuna iııtirak etmiş 

milletlerin umumi tasnif neticesindeki 
vaziyetleri şudur: 

Belçika 207 saat, 39 dakika, 1 saniye. 
2 - Fransa 208 saat, 5 dakika 3 sani

ye. 
3 - İtalya, 208 saat 18 dakika 15 sa

niye. 
4 - ltalya 208 saat, 18 dakika, 45 sa

niye. 
5 - Lüksemburg ve İsviçre 208 saat 

49 d:ıkika, 35 saniye. 
6 - lsp:ınya ve Hollanda 209 saat 49 

dakika 35 saniye. 
7 - 1s:ıpnyn 200 saat, 25 dakika, 1 sa

niye. 
8 - Almanya, 209 saat, 48 dakika 31 

saniye. 

Joe Bambrick 
rar verdi: Meshur Shaffer'in yerine 

- Öyle ise benim otomobilime gelin. • 
İrlanda takımının merkez muhaclınl 

Joe Bambrick eski klübü Chelsea tara. 
fından UçUncU kUmc klüblcrinden Val -
sall'a devredilmiştir. 

Beraber nezarete gidelim. Bir zamanlar dünyanın en meşhur o-
Şoson başkumandan vekilile birlikte yuncusu olan Macar Shaffer, son zaman

Harbiye nezaretine geldi. Nazırın oda- !arda Macarların Hungaria takımını ça-

sına çıktılar. Büyük salonda karşı karşı- lışbrıyordu. Fakat bu mevsimden itiba- [ ()r. 1 HS AN SA MI l 
ya oturdular. Şoson anlattı: ren Almanyanın MUnlh ııehrinde daha GQNQKQ ŞIS 

_Donanma tarafından alınması zaru- karlı bir angajman bulduğu için, Hun - K A l 
ri tertibatı tamamen aldık. Fakat ordu garin'd:ın ayrılan Shafferin yerine bu elso&ruklu!;ru ve ihtilatlarına karşı 

~ttı ılhncta . . me ı .. Hayır -
dana zı~c:ırleme bir taras- - Evet... hetler var. Bunları da .yapmalıyız. tanın en iyi oyuncularından olan sağ a.- Sultan Mahmut türbesi No. 113 

• 

iitlıa1 ~!ar medığıne hayret e.1 

&eliren destroyerler de 

retmi~tiniz. tarafından alınması lazımgelen bazı ci- takımın antrenörlUğUnU, ~ine Macarls- 1 pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 

- una ordu tarafından alınacakJıte.d.._L ________ ııD~nmu~L-.L.~.D.ı:~ı-.caibiL..a.ııa.ı:ıııııı.:1.A...A.Jıiı-i~--.....ı.;;;... ______________ ~~____. 
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Mtüıthü~ lbür 
Hc§lV@l lh@ltrlbö 
J apo n filosu 

mitralyözle 
kuınandanı 

öldürüldü 
Döı t Japon tayyaresi düşürüldü; Japon askerleri 

şarka doğru ricat edıyor 
Hankov, 26 (A.A.) - Çin hava me- pen ikisi düşürülerek öldürülmUş, ü. 

hafili, dözı Japon tayyaresinin düşU. çtincüsU ise Çinliler tarafından esir 
rülmüş olduğu Nansang hava harbi pdılmiştir. 

hakkında malumat vermektedir. Jnponta r r·cat ediyorlar 
Büyük bir Japon filosunun yaklaş. Hankov, 26 (A.A.) - Şekiayi A. 

tığını haber alan Çin avcı tayyareleri ı jansı bildiriyor: 
derhal harekete geçerek düşm:ına Japonlar, Şansi vilayetinin ccnu. 
Nanşang Uz.erinde hücum etmişlerdir. bunda ve Sarı nehir üzerinde kain sc:v. 
Alçaktan uçaµ Japon filosu kuman • külc.:ey§ ehemmiyeti haiz Yuanşu ~h. 
danı Naigo ilk hamlede mitralyözle rini tahliye etmişler ve şarka doğru 
öldürülmü§, kumandanlarının öldü. ricat etmişlerdir. Çin kuvvetleri au~. 
ğiinU gören Japon tayyareleri firara manı takip etmektedir. 
başlamışlardır. Fakat Çinliler pe§le. 105 Jcıpon zabıti fekaüt 
rini bırakmıyarak üç tayyare daha edildi 
dü§Urmü§ler,dir. Tokyo, 26 (A.A.) - Aralarında 37 si 

Nalgo, Japonların en iyi dört tay· general olmak üzere 105 Japon zabiti te
yarecisinin sonuncusuydu. Diğerlerin. kaüde 5e\'kcdilmiştir. 

Londrada bir 
konferans 

toplanacak 
Prag, 27 - Südet meselesinin mUza. 

Jceresinde Çek hUkfJmeUne yardım et
mek Uzere lord RUnclmanı Praga gön
drmck hususundaki lngilterenin teklifi 
Prag kabinesi tarafından kabul edilmia-

tir. Hodza Qek hUkfımetınin muvafakaU. 
n1 1ngilf% ıefirine resmen t~bllğ et.ınJş

Ur. Çek efklrı umumiycsi, bilkumotln 
bu kararını alkı~lıımnktodır. Zira. İngil
tere tarafmıtan atılan pu ndmım fayda. 
lan berkesin Fözlinc sarı>maktadır. 

İngiltere hUkiımeU, umumi hıırpdcn 

sonra merkezi A:~1~panm siyasi tarihin
de misli olmıy'1n bu adımı atmakla ta
ahhUd altın~ sir:P:!ckte :ve Çekoslovak -
yaya karaı bir: garanti almaktadır. 

Sildctlerln de İngiltere hUkfımetüılıı 

bu teaebbüsllnden m~mnun kaldıklan 

zannedilmektedir. Berlln kabinesi de 1n
gilterenin bu projesinden haberdar edll
mf§tir. 

İngiltere Başvekili Çemberlayn Slldet 
meselesinin hallinden sonra ÇekosJo
vakyada yaşıyıın bUtün ekalliyetler me
selesini hallepnelt için LQndrada bir 
konferans içlimaa davet etmek niye • 
tindedir. 

Londrııda İngiliz muhafnzakar maha
filinin kanantln~ göre J..ord Rtincirnanın 
liberal mesle~. mutnva.53ıt rolilnil oy
namasını fevkıüAde kolaylaııtıracnk ve 
lngillz lordu Çek demokrasisine ve mil
Jiyctl~rin hUrrlyctJ prenslpinc uygun 
bir hal çaresi bulmağa çalışacaktır. 

Sildetler RUnc·man'ı nası l 
karşı ladılar ? 
Prııg, 27 (A. A.) - Südetler partisi 

dün al<11aın Lord Rilnciman'm tavassutu
nu kabul etmcğe amade olduğunu bildir
mlatlr. Bu parti Çemberlayna gön.deril
mek Uzere bu vadide bir not kaleme al
mıştır. 

Pnrtinln organı olan Di Zayt, eöylo 
yazıyor: 

"Salahiyettar mahafil, SlideUer fırka
sının kendi noktainaznrmı tasri hetmok 
suretilc milliyetlere ait mllııkUI mesele
nin halline yardım etmcğe amade oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Lord Rllnclmanl'ın bir müşahit ve mU
tehassıs vazifesini .ifıı edec<>ği vo bu işi 

ya,arken İngiltere hükumetinin ve di
ğer herhangi bir hükümctln tesir ve nli· 
fuzundan azade kalacağı kc:ı'fiyeti \'azi
yotl çok i}i bir surette knrşılnrunağa §a
yan bir tarzda ten\'ir etmiştir.,, 

Ht•n 'ayn ne d yor ? 
Berlin, 27 (A. A.) - D. N. B., Hen

laynm bir gazetede kendisine atfedilen 
beyanatın kendiaine ait. olmadığını be. 
yan etmiş olduğunu bildirmektedir. Hen
layn, herhangi bir ecnebi muhabirine 
kat'iyyen beyanatta bulunmamıştır. 

Bir İn,giliz gazetesine göre Henlayn, 
&onbahardan evel Sildet Almanlarını tat
min edecek bir itll{ıf vücuda getirilme
diği takdirde her tUrlU mes'uli~ etten 
kcndiainI beri addedeceğlni söylemi§tir. 

Kudüste müthiş 
bir suikast 
teşebbüsü 

_.- BaştaraJı 1 incide 
bir ~arpışma olmuştur. İkisi Yahu
di ve ll!:U de- Arap olmak üzere 5 kl· 
şl telef olmuı;tur. 

Hayrn, 2~ tA.A.) - Dün sabahlı."i 
lnfilAk, memleketin her tarafında 
.Arap mrıha!lllnde infial uyandırmış 
ve bu lnflal Yafıı,., Kudüs. Tal>erlye 
ve Gaze il! .. yapılan protesto grev· 
Icrl1 lo kendi ini gö tt'lrıulştır. Hay
fadn mulrnl>plo bilmisll hnrekctlerl 
dp\•ıtm ~tmekteı'!lr. Hnyfnda ~lflUril· 
lan V~hncuıertn mlktJtr.ı 6 dlr. Dl· 
Bcr tnrMtan dun f!ııbatıJ.;l tnfllAk es
ıı i d~ iffn pıfktarı, son rnalii· 
mata göre, ~O kişidir. lfo son ma· 
lfunat life t:ındlşelf)rl teyit etmiştir. 

Dünkü zehir 
seferberli ği 

_.- Haştur.alı l Jnclde 
duracıhk maskesi altında erpin satıcılığı 
yaptığını, gen~leri bu zehire alıştırdığım 
ihbar ctmi~tir, Mtiye::ıserin del~lcti temin 
edildikten sonra Bchçetin dükkfinı etra. 
fmda tertibat alan memurlar, işaretli bir 
para ile kadım Behçete gcindernıi11ler, 25 
kuru,.luk eroin aldınnak istemi lerdir. 
Behçet eroini Müye ~er~ verirken sak. 
!andıkları yerden çıkan polisler açık göz 
eroin atıcı~mı su üstünde yakalamış
lardır. Behçet ilk tahkikatta eroini sabı
kalılardan bacak lakabile maruf ~~et. 
ten aldığını söylemiş, N~et de tutulmuş 
emniyet direktörlüğüne getirilerek tahki. 
katın derinleştirilmesine başlanmıştır. 

İkinci vaka da Tahtakalede cereyan 
etmiştir. Gene sabıkalı eroin satıcıla. 

rından Ekrem ile arkadaşı Eminin Tah 
takalede çeşme civarında hem zehir sat
tıkkları hem de çektikleri öğrenilmiş, 

dün birdenbire buraya bir baskın yaJ)<ln 
memurlar iki kafadar arkadaşı uyu~uk 
bir halde zehir kullanırken l akalam15lar, 
cmniret deriktörliiğüne getirmi lerdir. 
Kaçakçıların iizeri aranmış. Ekrernin 

cebinde, paket içerisinde bir miktar be
yaz zehirle jelfintinli kağıtlar, Eminin 
ceplerinde de gene bir paket eroinle ero. 
in çckme~e mahsus çakı bulunmuş eşya 
müsadere edılmiş suçlular tahkikat ev. 
rakilc birlikte mahkemeye verilmiştir. 

üçüncü vaka da Tophan~e geçmi~tir. 
Sabıkalı esrarkeşler<len Edirneli Kaya 

ile Mustafanm T9phanede hali bir arsa. 
da o civardaki kahvelerde bannan işçi

lere esrar içi'rdikleri ve saJtıkları haber 
alınını~ diln burada kıyaf(..-t değiştirerek 
bir \arafa gizlenen memurlar Mu<.:ta(ayaı 
esrar satarken suç üst(inde ba~tınnı)ar, 
Mustafa bu vaziyet karşı ında suçunu 
itirafa mecbur. kalmış. üzeri aranınca bir 
kısın esrar ile panılar ve esrar içmek 
için kullanılan sigara kağ,tları bulunmuş. 
müc;adere e<filen eşya ile birlikte iki a
bıkatı kaçakçı bu suçlara bakan beşinci 
a5liye ceza mahkemesine verilm:şlerdir. 

HABER - 'Aksam oosta8' 

C~ğe rci Recep 
Muhakemesine 

bugün Ağırcezada 
bakıldı 

Şahitler cığercınin kendısini 

müdafaa iç n Yahyayı öldür
düğünü söyJeyorlaı 

lki giln cvvcl Yahya isminde bir akra
basını sokak ortasında bıçakla karnını 
yannak usretilc öldtıren cığcrci Hecebin 
muhakemesine bugün öğleden sonra ağır 
ceza mahkemesinde başlandı. 

Bu hadı e yeni ciınnü meı;hut kanun~ 
na göre, ağır cezada gqrülecek ilk katil 
davasıydı. 

Erkenden ağır c~a salonunun önü va. 
kanın miktarı onu geçen fahidilc dolmuş 
tu. Bu arada hadiseyi yakından gören 
biri şunları anlatıyordu. 
"- O gün üç defa boğaz boğaza geldi

ler, üçüncüde de ayırdım. Niha}'Ct Hecep 
Yahyaya yapma, sokak orta~mda rezalet 
çıkarına bak herkes bize bakıyor diye } al 
vanyordu. Yahya ise bu sözlere rağmen: 
"Bana neden öyle dik dik bakıyor un! •. 
diye ~açma sapan söyleniyordu. Nihayet 
Recep gel ağabe~ıciğim beraber gidelim 
diye Yahyanın koluna girdi. \TP beraber- 1 
ce ytirümeğe başladılar. Fakat ancak 20-
30 metre yi.ıriimüşlerdi ki Yahya Recep
ten biraz ayrılarak: - Uan. sen neden 
bana byle bakıyorsun!, dedi ve H.ecebin 
suratına da iki tokat vurdu. Bunun üze
rine ikisi de biribirlerinc girdiler. Yah
ya bıçağını çekerek Recebin üzerine yü
rüdü, o da bunu görünce canını müda
faa için daha atik davranarak Yahya
yı vurdu . 
Diğer bir şahit de şôyle diyordu: 
''- Ben baktım Yahya elinde bıçak 

Recebin arknc;ından ko~uyor .. Fakat tam 
yetişecek sırada Recep birdenbire geri 
döndü ve bıçağım çekerek Yahyayı vur
du.,, 

Tamamlanan tahkikat evralnna göre, 
R~cep cinayeti işledikten ~onra otomo
bne binerek gezmi~ ·e hatta. bu sırada 
tahkikat yapılan karakolun önünden de 
araba ile geçmi~tir. Bundan sonra Ba. 
tat sinemasına giderek film seyretmiş ve 
saat l 1 de de evine giderek yatmıstır. 

Peıitıl bu~ kendidai vahla 

mrşlardır. Suçunu soğuk kanlılıkla itiraf 
etmi~tir. Şahitlerin dinlenmesi biterse 
karar bugün, aksi takdirde yarın veri. 
lecektir. 

Eski Fas sultanı 
ltalyaya gitti 

Berline de gi d p Hıtlerle 
konuşacak 

"Deyli Herald,, ıazeteıinin Tanca 
muhabiri bildiriyor: 

Eski Fas Sltanı ~olay Abdülazizin 
ge!ien gece İtalyaya hareket etmesi 
burada muhtelif tarzda tefsir odilmc'k
tcdir~ 

Abdülaziz Konte di Savcia vapur~ 
ile Roır.aya hareket etmiştir. 

Eski Sultan 1909 da tahttan indiril
mi§ti. Yerine geçmiş olan kardeşi onu 
Tancada bir eve yeleştirmit ve maaş 
bağl~mıftı. Fakat 1912 de Abdülbi
zin kardeıi de, bu.günkü sultan M.olay 
Yusufun babası tarafından tahttan in
dirilmişti. 

Molay Abdülaziz 60 yaşındadır. ital
yaya ailesi ve katibi ile beraber git
miştir. Ayrılırken katibinin bulunduğu 
beyanatta bu ıeyehatin sıhhi sebepler
den dolayı yapıldığını söylemiştir. 

Fakat rıhtımda eski sultanın yanın
da italyan konsolosu görülmüştür. Oğ 

renn:Uğlne göre Molay, Abdülaziz Ber
linc de gidecek ve italyada Musolinı 

ile görüştüğü gibi, Ber1in de de Hitler
lc görüşecektir. Tancada, eski sul
.tanın Faşist diktatörlerle konuşmaya 

gitmesi endişe uyandırmıştır. 

E imesud 
Had y o ist asyon u 

TtAşk iliH ı tamaml an ma k Uzere 
Ankata, 27 (Telefonla} - Nafia ve. 

kfıleti Eitimesut radyo istasyonu t~kL 
latını tamamlamak üzeredir. 1 ta yon mu 
siki, konferans ve ecnebi dillerle n~riyat 1

1 subelerini ihtiva eden bir müdürlükle i-
dare olunacaktır. f 

Ml;l iki şube inin alaturka kısmını Me· 
sut Cemil. alafranga kı mı da Cemal 
Reşid idare edeceklerdir. 

/(rf1/irr !ıf ariniıı rcnazesiııin biıriik mr
rasin le ka/dm/dığını /elgraj luıbn IC71 
bıldirdılcr. Bu rrsi111de, cenazenin saray· 
Jan çıkarılışı göriiliiyor. Arkada kral 
Karol görülmektedir. 

Erzurum 
Yakında ye~yenl 
bir şehir oıocak 

Erzurum 26 (A.A.) - Bu sene, Er
zurum vilayetinin en mühim iş yılların 
dan biri olacaktır. Başlanan büyük ya
pı ve imar işleri çok ileri safhalar arz 
etmektedir. Vilayetin hususi bütçesin
den ve imar birliğinden girişilen işler, 
dokuz yüz bin lirayı geçmektedir. Bu 
meyanda birisi merkezde onbeş sınıflı 
ve yirmi dokuzu nahiye ve köylerde 
beşer, üçer sınıflı otuz iki okulla, iki 
yüz bin liralık büyük sinema, Erzurum 
şehrinin elektriği, betonarme köprü ve 
menfezler, parke kaldırımlar, doğum 

evi, nümune evleri, sıfat istaıyonla.ı, 
ka makam v h · üd.. leri ko 
ları, parklar, biiyük fidanlıklar ve te· 
ferruatı olmak üzere üzerinde çalışılan 
doksan dört parça büyük inşaat var
dır. 

Geçen yıl başlanan inşaatın mühim 
bir kısmı bitmiştir. Geri kalan kısım 
da eylul nihayetinde tamamen bitmiş 
olaca~tır. Bu arada imar blrliği nümu· 
ne evleri ve apartımanı daha iki ay 
evvel bitirilerek kiraya verilmiştir. Ay
rıca Aşkalede parti ve belediyeyi ihti· 
ya etmek \izere büyük \>ir binanın in§3· 
atı da ihale edilmek üzeredir. Erzurum 
şehrinin fenni su tesisatı i~in satıp alı· 
nacak su boruları, yüz elli beygir kuv
vetindeki sen sis1em bir dizel motörü 
ve muhtelif meydanlara konacak elek
trikli saatlerle, l a;lyo oparlörleri ya
rın ihale edilecektir. 

Bunlardan başka yedi kaza merke· 
zinde beheri elli bin liralık olmak üze
re µmumi muvueneden hükumet bina 
lan yapılmaktadır:. Şehirler mesircı;i 
olan Ilıca nahiyesi altındaki on be§ ki
lometrelik şosenin inşaatı bitmiştir. 

Şimdi otomobiller Erzurumdan Ilı
caya on dakik~1a...gitmektectirler, Ilıca 
\<öyüniin bir su şehri haline getirilme~ 
sine çalışılmaktadır. 

Bµnun için nlimune evleri yapılmak
ta ve ayrıca ır..odern bir -otelin de inşa
atına ba§lanmak üzeredir. Yine Ilıcada 
yitpılqıakta olan n"lhiye m\.id;.irü konağ~ 
ile nahin ve jan·farma daireleri. heş 
sınıfv ilkokul binası bi~mek üzeredir. 
:a.u suretle Ilıci\ t<\ma~cn bir ka"üPa 
haline gcltl\Ckte:iir. Bu büyük imar 
hareketleri tarihi Erzurum ~~hrinin 
cehrcsini daha ş:mdiden gözle ı;ör\ile· 
cck çlerecede değ;ştirmiştir. 

:z7 TEMMUZ - 1938 ~ 
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11 Ağustos 
? ? ? ? 1 

..... / 
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Japonlar so~' 
vetleri katliartl 
mı hazırlanıyor 

J ııı' 
DS"" U:ıştarolı ·aJIS' 

l\loskova, 26 (A.A.) - Tas aJ 
diriyor: Jlf 

l Iarbinden gelen haberlere gore, 
polı inin kanunsuz hareketleri~ 
So\'yetler birliği vatanda~Jarı ki 
nefret ve endişe ile heyecan art~ 

Son zamanlarda, Sovyet ,,ata~ iti 
nı. Sovyet \'atandaşlığmı terk ıÇ 
surette icbara teşebbüsleri çol< 1 

mı .. \e halen fazlalaşmakta bulu[ltll 
Ayni zamanda muhakkak oıara1'· 

• b r 
vatanda,,ları hakkında umuını ~ 
am hareketi haz;rlarunakta \e 
vatandaşlarının oturduğu e\ \ere 
Ier tarafından hususi işaretler kot' 
tadır. Beyaz Rus gazeteleri, açıl< ıt 
bu işaretlerin düşmanları tanı~ 
dım edeceğini bildirmekten çeki rJ 
tedir. Bu hareketlerin Jap0n • 

t tB 
makamlarının yalnız malam~.~ 
değil fnkat ayni zamanda mu ~ 
teşviki ile yapılmakta olduğu ~11 
kaktır. Fakat Japon - Mançu ~~eti 
vatanda~larm karşılıklı vazı) .

111 
mütekabiliyet esa ına göre tarıtl 

1 
diğini herhalde nazarı dikkate 8 

ol!Za gerektir . 

:\Gökten 
Qüşen 

1 
koca' 

A k Ve tıiS 
ş , macera 

roınanı 

~- -

, Padışah 
kelle teri 

1 
HABER Okuyucul~~ ~ 

'fal cg ~ li'1l : IMJ o M 11 ral:la ve büyük bir •1~,ıP 

lanRn bu tarihi roıvan. okunmıya I yor. _..-•' vS 
Tem il şube ı şefliği de İstanbul mual 

Jirnlerind~n Nuri Halile verilmiştir. 
l tanbul radyosunda da bazı değişık

Iikler yapılacakhr. 

Osnunlı tarihine dayanar.ık hazır. ı ettikleri bu eser pek y•J 
değer bir kıymeaed:r. 

1 
r .......................... ·-5· Nf 

1 Yalnkn bir ZC\man•'a HABER'de oku· ı f ••• ~!~.~.:~~ .. ~.~ .... ~···· 
yaca sınız. 

- J 



/ 

I 

~ 27 TEMMUZ - 1938 HABER - Aknm oostım 9 

<DünkU nüshadan denm) 

ttocarnan d l 
Çarpt • a ganın Fransis Speyte 

ıgı sırada d"" 
fclak umende bulunan ve 

ete sebep 1 . 
_ ... .. 0 an Mı§el Be han • 

n1ukemmel 1 • D . 
·Ye bağırd n· w 

tak etfl 1
• ıgerleri bu sese işti-

ı er. 

Jack London 
Aşçı şaşalamıştı: 

miş, ortaya çıkmı§tı. Sullivan gemki. 
terden bidne seslendi: 

- Ver şu bıçağı Mayk ... 
Çeliğin temasiyle aşçı irkilmiş, ba

ğırmağa başlamıştı: 

- Olur, olur .. Kabul ediyorum. Ço
cuğu sen tutarsan ben keserim. 

İri Yarı b" 
zanıana !r. tayfa olan Sullivan ayni 
bakarak~ manıd:ır manidar O'Briene 

- Senin vücudun bir ayak evvel or
tadan kalkmalı. Bak senin yüzünden 
patırdı çıkıycr, dedi. Fransis Speyt - Peki, iyi ama ben na9ıl yaparım 

bu işi?. diye soruyordu. 

Aşçının acınacak vaziyeti nedense 
O'Briene cesaret vermişti: 

- Zarar yok, Gorman, dedi. Yapa
cağını yap .. Senin istemiye istemiye 
yaptığını biliyorum ... 

- Bu feda· 
dır M··l~ 1 ~ocuklardan biri olmalı-
~ u ahazasını yürüttü. 

Ve sözünü bitirir bitirmez, çocuğun 
Ustüne yürüdü. Onun işi bir an evvel 
bitirmek istediği halinden belliydi. 

-2-
O, gözlerinden ve çenesinden, zayıi 

iradeli olduğu anlaşılan bir adamdı .. 

O'Brien: Sonra kaptana dönerek: aptan s·· ·· 
- B ozune devam etti: 

ır. ana kalırsa . . . Çocuk kaçınca tayfala11dan bir kısmı 
bu takibe iştirak ettiler. Zavallı çocuk 
yakalanacağını anlayınca kur'anın kü
çükler arasında çekilmesini kabul et. 
mekten başka çare olmadığını görmüş 
ve: 

O değnek te evvelkinin yanma kon- - Bu alçakça bir cinayettir 1 diye 
bağı~mağa başladı. 

- Hazırım efendim 1 dcıdi. 
t;Crlerin· ,_ ıçımızden birinin di. 

ı ı:ı.urtarmak • . 
du. Ü<_iüncü değnek crtaya <_iıkmıştı 

- Bu kimin kısmetine? .. inesi Pek k ıçın canını feda et-
biğerı _ahraınanca bir hareket olur. 

en hep b" w _ 'Pek k ır agızdan: 

- Benim ..• 
Ani bir hareketle Sullivan değnekleri 

birle§tirdi. Kimse görmemişti.. Sonra 
büyük bir soğuk kanlılıkla: 

Mahoney teselli verir bir sesle ço· 
cuğa: 

~aptan kocaman eliyle çocuğun ko
luna yapışmıştı. Çocuk onun temasın
dan iğreniyormuş gibi kaçınarak: 

- Lüzum yok efendim, dedi. Kıpır. 
damadan dururum .• hırı d. ahrarnanca bir hareket c-

ıye tekrarladılar. 
l{aPtan 
- ö gene devam etti: 

Yle d"" ·· •• 
Çocı.l}tı,. d uşunuyorum ki bu fedai, 

.. r an b" · 

- Kur'ayı kabul ediyorum, diye ba
ğırmağa başlamıştı. 

Kaptan tahtalardan muhtelif uzun
luklarda dört değnek keserek Sullivana 
verdi. Sullivan yüzünü ekşiterek O'bri· 
ene: 

- En kısa değnek sana çıktı, ıdedi. 

Tayfalardan bir kaçı aralarında: 

- Ben ağzıma koymıyacağım. Bir 
lokması bile boğazımdan geçmiyecek ! 
diyordu. 

Sulivan müstehziyane: 

Behan, Ccni Şihana bağırdı: 
- Zırlayıp duracağına koş yelken 

bezini getir .. 

inak ın b ırı olmalı. Onların bak -
ec uriyet· d Yok Yak ın e oldukları aileleri 

- Kahramanca bir hareket olacak t 
diye mırıldandılar .. 

- O ha~de senin hisseni, ona daha 
fazla layık olanlar yer, dedi. 

Bunu söylerken çocuğa bir de 
tekme yerle§tirmişi .• 

h ' ınları idn b .... k b" k .... Yılmazı :ı uyu ır ayıp 
l' ar. 

ayfalar 
dı: aralarında mırıldanıyorlar-

- Belki hiJe yapacağız tdiye düşü

nüyorsun, dedi, kendin çek te için 
rahat etsin .• 

O'Brien, pek sakindi. Yavaş yava~ 

yerinden kalktı. Gözünün bağını sıyır. 
dr. Etrafına bakmdı. Sonra sordu: 

Sonra a§<_iıya amirane bir sesle: 
- Haydi bakalım 1 Dedi. 
Gorman kararsız kararsız protesto 

On iki ya§mdan fazla olmıyan bu 
zavallı çocuk açlıktan o kadar zayıf 

dü§müştü ki yelken bezini bin müşkü
latla getirdi. Göz yaşlan hala durma· 
nuştı. 

- Çok dogwru .. 1. 
- Nereden bana çıkan kısa değnek? . \ 

ettı: 

?akacakl soy liyor 1 Arkada bı-
h arı kanı 

O'Brien bu teklifi kabul etti. Çocu
ğun gözüne bir mendil bağlanmı§, ve 
arkası Sullivana dönük olarak yere diz 
çöktürülmüştü. 

Kaptan yerdeki dört tahta parçasını 
1 

- Çocukları öldürmek te benim işim 
değil ya! .. uort ç arı yok, çocukları yok! gösterdi: 

- işte! 
(Devamı var) 

ijan isya oculı: ta bu hal:sızhğa bir ağız. 
n ettiler. 

.- Bizim ca • - En kısa değneğin bana çıktığım 
Korkaklığı yüzünden bu felfilcete se

be polan Be han onu tehdit etti: ., ,.., pr ............ - .... 6-2_ ,.., --
ltıız j,. • • • nımız da, bizim ve aile-

:ın sızınk·ı o· 1 er kadar kıymetlidir. 
Brien b • 

Kaptan: 
- En kısa değneğe kimin adını ve. 

rirsen o ölecek 1 dcıdi. 

neı:-eden biliyorsunuz? Sen gördUn mü 
Coni Şihan?. 

- Eğer bize yemek tedarik etmez -
sen seni yeriz. Nasıl olsa birisi ölecek.. 
Sen gebersen ne çıkar?. 

Casus 
- li .' . agırrnağa başlamıştı: 

epınız bT 
ltıa bakan . 1 ıyorsunuz ki dul ana-

Sulivan değneklerden birini yukarı 

kaldırdı. Diğer değnekler:- avucunda 
saklıydı. 

Çocukların en küçüğü olan Coni Şih· 
an cevap vermedi. Coni Şihan ağlamağa başladı. O'Bri

en mhavereyi helecanla dinliyordu. 
Yüzü sapsarıydı. Dudakları titriyor, a
ra sıra bütün vücudu bir ispazmozla 
sallanıyordu. 

<C<e;~aınıı n ırc nvaı[fll 
kaıır. B. kbcnırn. Ben ölürsem o ai 
İ§t a sızlık d" .. e büy··ı. . e ıyorsunuz. Boyle 
ı:ıı u,.. kıi .. k 
ızda it , çu olmaz. Hepimiz ara-

ııc o Ölsüur a çekelim, kur'a "kim~ düşer-
Ç n •• 

Onun için elindekinin en kısa değ
nek olup olmadığım gören yoktu. 

Sullivan sordu: 

O'Brien ayni suali bu sefer Mado -
neye tevcih etti: 

- Sen gördün .mü?. 
- Hayır görmedim •• 

Gorman ayak direkordu: 

Abdülhamid zamanında }~nncnl 

Hmçak Ihtilii.l komit.csinln lhtf

liil tcscbbü U nasıl ortaya çıktı 

ve 
d OCukları .. 
.anı Maho mudafaa eden yegane a-
tın ıdc dah~ey ~ldu. Kur'aya büyükle. 
tluğunu sö 

1 .~dılrnesinin çok doğru ol
• lialbu1t· Yluyordu. 
ıri 1 kapt ı 

- Bu ıdeğnek kimin kısmetine?. 

O'Brien cevap verdi: 
- Küçük Coni Şihan'ın kısmetine!. • 
Sullivan değneği bir kenara koydu. 
Etrafındakiler onun en kısa değnek 

Tayfalar homt'irdanmağa başlamış -
!ardı. Sullivan: 

- Kur'ayı kendin söyledin, kenC:h 
kaybettin, dedi .• 

Kaptan da tasdik etti: 

- Ben buraya aşçı olarak giıidim ..• 
Mutfak kalsaydı, komanya da olsaydı 
vazifemi yapacaktım. Lakin adam kese
mem. Şeraitimizde bu yoktu. 

Abdiilhamidin casusu Ccvahirciyan 
ilztiMl te§ebbüsünil bü,ün delillcrile 
ortaya çıkardığı Jıalde neden mah. 
ktlm oldu? 

}'ar1 ta f an a Sullivan adındaki Sullivan: 
tas Ya ku~• lllda ,. ,_, • anın sade çocuklar a-
tı h :rCr;;ılm • 

a oney il esınc israr ediyorlardı. 
olup olmadığını anlayamamışlardı • 

Sullivan bir değnek daha kaldırarak 
sordu: 

- Her şey yolunda yapıldı. lşte hi
le hud'a yok. En kısa değnek sana çık
tı. Artık bir diyeceğin clamaz .. Hazır. 
lan. Aşçı nerede?. Gorman, buraya 
gel.. Biriniz de yelken bezini getirin. 
Gorman vazircni bir:- erkek gibi yap!.. 

- Peki öyle ise, şimdi sen görürsün 
bak!. dedi. 

Yirmiye yakın kişinin idam ve müeb
bet kürek, sürgün ceza1arı1e cezalandı. 
rılmalanna sebeb olan bu yakın tari- ~ 
hin en heyecanlı ihtilal hareketini 
HABER'de okuyacaksınız. 

Rası başla e aralarında bir ağız kav. 
araıı'k o·:~§tı. Bu arada Sullivan bir 

l'lene 'dönerek : 
- Bu kimin kısmetine?. 
- Corc Burnsun kısmetine .. 

BURTO.ıfN 

--n;=-""'."'-----------------------------------------------------rne1t Ü en de §İmdi size haber gönder - -değildi. Fakat nedense çekindi ve geri 
kra;cr:Yidiın.. çekil<li .. Ayni zamanda Blanş kralı ha-

tunu bu aglayacak bir çocuk gibi yü - fifçe ibadet odasına doğru itti: 
dan kü/uşturdu .. Sonra dudakların - - Gidiniz şevketmeab, gidiniz, · de-
detıe b ~tler döküldü .. Az sonra hid - di. Bizi işiryıizle başba§a bırakınız. 

agırdı. 
- N • - Fakat ... 

a!tr11 !i oterdam kilisesine gönderidiğim - Nöbetin tekrar gelmesini mi 
lllctinde~?er}i her biri on iki frank kıy. istiyorsunuz? Kraliçe sizi görür veya 
Ateşlere. 1• on iki mum neye yaradı?. sesinizi işidirse müteessir:- olur. Sizi çok 

_ ıçınde rni dediniz?. sevdiğini bilirsiniz. 
baha · . 

ab !.. §Imdı uyuyabildi, şevketrne- Kral yumuşamıştı: 
- Evet, beni çok sevldiğini bilirim .• 

- kcndı"s· · d" k "b d d d m:ı- ını uyand k u ğ ı - ıyere ı a et o asına ka ar ilerledi, -..;. lçirdiğ· . . ırma ıuo ru o -
Qlur, sonra: •mız ılaçlar bo~una gitmi' Kapıyı da birdenbire kapattı. Kral içe-

t riye dönüp dönmemekte bir ka~ daki, 
Ui Yava 

_ Gia· § .~e yumuşak bir sesle: kalrk bir tereddüt devresi geçirdi. Son1 
.... 

1P gorey· b . ra, ayaklarının ucuna basarak yürür • •vıarga . . ım, cnu arı!. 

lıogru ·ı rıtın odasına gerilecek kapıy;ı ken: 
l 1 erled' :s Rah "'"' · R h ar... . ı. Prensesler önüne atıldı- - at et, .margarıt.. a at uyu .• 

t? Senin iyileşmen için her şeyi yapaca· 
""'raı •• 

ğım, diye mırıldandı. -nu 
_ ~ da ne dernek? Ayak seslerinin Margariti rahats;z 

~CVk ... 
taktnanız e~rneab, kraliçeyi rahat bı- etmiyeceğini sandığı bir mesafeye ge-
- :e 1 rıca ederim lince eski amirane yürüyüşüne başla -

•. ırakınız ı.ı. • .. • d K 1 w ··k tt" A · · Cunde "4 uzaktan goreyım. ı.. ızgtA ıgı gene nu se ı. v l<_itn 
nen kraı c? az on iki kere küplere bi. davet edilen senyörlerin bulunduğu bir 
hnında '/l~di, kraliçenin hemşireleri salona girdi. 
~UşuYor .. ı;;1Yordu. Yavaş, yavaş ko- Kapının yanındaki münal:!i: 
il"~, k anta1 çı·zrn 1 · . - Kral! .• diye bag~ırdr. -·a Yü .. e erının ucuna 
l?akat ruyordu. Ba§lar eğildi. Herkes sustu. Kral: 

leye Yarabu kadar ihtimamı gene bir - Efendiler .. - dedi. - Bugün ava 
lının ônü mıyor, tahtaların gıcırdama . gitmiyoruz .• 

Ja11 ka ne geçemiyordu. Sonra titrek bir sesle ilave etti: 
~al :'yı araladı. - Krali<_ie hasta .. Ateşler içinde ya-
ttar~a ~şını uzattı. tıyor. 

las,.. rıt, odanı Jc"· • B ·· · · ·· dl d tl"l l:l ·•a Yatını"' n oşesınde, karyo- u soz. ırı vucu u, ave ı er ara • 
ll.. :ı ve uyur gib" ·· ·· ·· sında bir mırıltının kompasına sebep ol 
t 

. 1 gorunuyor-
Uı: du. Sonra bu mırıltılar gittikçe kabar. 

._ l>ck dı, büyüdü.. hıçkırıklara, dualara ve 
- ~ sararrnış dedi bu arada bir mırıltı şe"klinde bedualara 

Sıt ~evketmeab b . ;;a nerede u hayre delalettir... çevrildi. 
raı kap Yse geçecek deme1ctir - Bu bir büyüdür!. 

........ t ıyı daha r k . d J Çeriye . x0 açmıya çalıştı. - Hümmaya büyü'< tesiri ckunan 
l.ııi '?1n nazikg~~~k istiyorum. _ dedi.. büyük İspanyol azizine şövalyelik kor-

nın a!iıp i .1111n kavradığı kapryı doniyle mahmuzları.mı vereceğim .. 
ırerıve er;,.,_ __ ! •• 

Ve bir hamlede aşçının başını arka
ldan yakalayarak geriye dcğru çekti.. 
Aşçının gırtlağı. tambur teli gibi geril- ~- ,,_, ~ .....-=-n awwws aw:z zwwwa -

nnın sökülmesi ... Bunlar da hesaba da
hil olunca iş, pek fenaya varacaktı. 

Hakikaten kağıdı ne yapacaklardı. 
Yırtıp atacaklar mıydı?. 

ikisi birden: 
- Yakalım!. ıdiye bağırdılar ... 
Bigorn: 
- Siz onu bana verin. Ben çaresine 

bakarım! • dedi ve kağıdı aldı. Büktü, 
cebine soktu. 

Sonra, merdivenin yolunu tuttu. 
Aşağıya artık derin sessizlik çökmüş, 
Giyomla Rike masaya dayanıp uyumıya 
başlamışlardı. 

• • • 
Ertesi sabah, Büridan, Filip ve Gotyc 

kendilerini yukarıda söylediğimiz gibi 
Bigornun getirdiği haşarat yatağında. 
ki dar bir meyhanede bulmuşlardı. 

lurası Noel - Jamb - Tortun meyhane

siydi. Devriyelerin kendilerini taciz et
memesini istiyenler, iyi bir ücret mu. 
kabilinde, debdebeli değilse de endişe· 

Iİz bir hüsnü kabul görürleridi. 
Bigorn: 

- Monsenyör Büridan, paranız var 
ını? - diye sordu. 

- Para mı? Sana geçen gece iflas et-
tiğimi söylemedim mi? 

Filiple Gotyeye·: 
- Ya siz de - öiye tekrarladı. 
lkisi de ceplerini karıştırdılar. Cep. 

}erinde buldukları paraları biribirine 
karıştırarak Lansöloya uzattılar. Bi· 
gorn bunu kafi gördü. 

Filip: 
- Olup olacağı bundan ibaret .. 

dedi .. Bizi de iflas etmiş sayabilirsin .. 
Gotye: 
- Bu da meyhaneciye yeter sanı

rım .. 
Bigorn kapıya doğru ilerlerken ce

vap verdi: 

- Kafi görür sanırım. 
Büridan 1 1 

' 145 
deyiz .. Ne yapacağız?. Beş parasız ka. 
lan ve mağlCıp olan bizler, üç müthiş 

düşmanın karşısındayız.. Onlar bizim 
ölümümüzü istiyorlar. Biz, hepsine ay
rı, ayrı tedbir almalıyız .. Önce Kont 
dö Valuva .. 

Bu sırada kapının eşiğine varmış bu
lunan B!gom titriyerek yerinde dur
du. 

Büridan ıdevam etti: 
- Sonra da elinden gelse, bizi pen, 

çeleriyle ezecek kraliçe hazretleri.. 
Filip sararaı: 
- Sevdiğim kadın .. Oh! Büridan f. 

- diye mırıldandı. 

- Evet kardeşim.. üçüncüsü de . 
Marinyi .. Yani benim sevdiğim kızın 

babası, babanızla annenizi öldüren a
adam. Şüphe yok ki siz de, bu dakika 
da elinize geçse bu herifi ecdadına ka
vuşturmakta tereddüt etmezsiniz. 

Gotye: 
- Bu i§i ben hakkiyle yapabilirim., 

diye homurdandı. 
Büridan: 

- Peki Filip, • dedi. - Öldürmek is
tediğiniz Marinyi sevgilimin babası .• 
Benim öldürmek istediğim kraliçe de 
sizin sevgiliniz .. Görülüyor ki vaziyeti
miz pek nazik .. Bu hususta iyi bir ka

rar vermemiz lazım .. Vaziyetimiz yal
nız bir kişiye karşı böyle değil .. O da 
Kont dö Valuva .. Onu <la ben haklarım. 

Bigorn, Büridana garip bir şekilde 
baktı. 

- Kont dö Valuvayı ... Babasını 1 
Diye mırıldandı. 
Uç arkadaş, konuşurlarken o da mer

divenlerden inmiş bulunuyordu. 

Lansölo, doğruca haşarat yatağın
daki, senelerdenberi tanıdığı bir tücca
ra gitti. Bir kcltukçuya .... 

Kulağına fısladığı bir kaç kelimeden 
sonra Filiple Gotyenin eline verdikleri 
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YAZAN ve f.'A c.rc;\u l., 
ç.iz.EN UJ Lr Ut5~Er~ 

27 TEMM Z - 1938 ÇARSA?dBA 
Hicri: 1857 - Cemazlyelevvel: 29 

'"""'" """ 10,30 
• ....,, --. nıa. nnıı-. Aııı.,.~ t••• """"" 

Lüzumlu T elelonlm 
Yangın: 

s.o~ ı2.20 tG.t7 19,SO 21,2• 2.46 

lstnnbul lctn: 24222, Be)·oaıu itin: 44fiH, 1\ııdıkaf itin: 8M2n. Oıı\nda: 
tein: 60625. 

Yeşllköy, llnkırkOy, Re bek, 1 ıırnhyn, no~ ükdtr(', .. Ulll't lııılı('f', "uııılılll, Eren. 
köy, KıırınJ, BDyQkndn, llc.ıl beli, Uurscız, f\ınrılı, tçın; 'feleh.ın muhabere mernu· 
..oı..ınıı yansın deıı ek ktıridlr. 

Rawl flfnlfesl: 22711 
Denlı " " SO • .20 
Be)'azıt kulesi: 2199G. Galata nngın kule~I: 40080. 
Sıhht lmdad: 44098. Müddelunıuıııtlik: 24ı~90. Emniyet mOdürlfl~D: 2•sn. 
Elektrik Şirketi: UeyoAlu: 44801 - hııınlıul: 24378. 
Sular: ldorcsl: llcyoAiu: 44783. Ue,ıktat: '0038. Clballı 20~22. ~ •• 

a lye: 21708. OskOdar. Kadıköy: 60773. 
Havasaıl: lstonbul: ~CS78. Kadıköy: 150790. fleyo~lu: U6C2. 

T aksi Otomobili istemek için 
Beyoııu ciheti: 411084. Bebek ciheti: se. 101. Kadıklıf ciheti: GOU7. 

Denizyolları 
btıınbul acenteliği: 22740. Karaköy: 423U2. 
Paıartcsl Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Sah Topbancdeo 9,30 lımit, 16,30 Mudanya, 19 Karablga, 20 Bandırma, Go· 

rıtadan 12 Karadeniz, Slrkoclden 10 Mersin. 
Carşıımba Tophaneden 16,SO Mudanya, 20 Bandırma, Slrkecfdea 15 Ayva. 

lılc, 18 Bartın. 
Perşrmhı• Tnphnncr1cn 9,M 17.mit, 18,M Mudaıwa, 20 Bandırma, Gılatadan 

12, h.ırnılPn11, • 

Cumnrtesl Tophaneden 14, Mudanya, 20, nıındırrna, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, Hartın 

.Paıar Tophaneden 9, Iınroz, 00,30 lzmit, Gıılatndan 8,30 Mudanya, t0,30 lz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mııılanyn, 

Müz.eler 
Aynsof)·a. Roma • Hizan~. Yuwın eserleri ve Çinlll Köşk. Ac;kert ~tfir.e ve 

sarnıçl:ır, Ticaret ve S:ınoyl Müzesi, Sıhhi MOze: 
<Uu mQı:elcr hersün saat 10 d n 16 ya kodar acıktır.) 
Türk ve tsıa:n eserleri müzesi: Pnı:ırteslden başka herglln saat 10 dan 18 ya 

kndar ve Cuma günleri 16 dan J7 ye kadar acıktır. 
Topknpı Müıesl: Hersfin saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

f!!! :mleket D:şı Deniz Seferleri 
Hoınanyn 'fopurları: Cumartesi gQnlerl 13 de Köstenceye; Salı G0nlerl 18 de 

Pire, Be) rut, lskenderl)e. 
ltalyan vapurları: C•ıma günleri uaı 10 da Pire, Brendlıl, Vcnedlk, Triyeıte. 

:4.vrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MürlürlOğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hcrgün Sirkeciden saat 22 de k:ılkar ve Avrupadan ıelenl 

saat 7,25 le Sirkeciye rnuvasahıt eder. 
Kon'fansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de sellr. 
Edirne postnsı: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de setir. 

Anadolu hattı 
llersiln hareket eden şimendiferler. 
Snnt 5 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Dlynrbnkn ve Samsun, 15,30 da 

Esklşc:hlr, 19,10 do Ankara ekspresi, 20 de Adnpanırı. 
Uu trenlerden s:uıt 9 dn hareket eden Ankıını muhtelit! Paz11rteal, Çarşamba 

ve Cuma ~unlr.rl HnlPh ve Musu)a kadar fiefer etmektedir. 
MONAKASALAR: 

Jnhls:ırlıır idaresi itin 3000 adet ııOplirge açık ehiltme ile satın almacaktır. 
Muh:ımrncrı bedeli 360 lira olnn bu eksiltme yarınki per§emhc ~Unil snııı 10 dıı 
ldırcnfn J\nhııtn~takl Je,•aı:ım ve müha~·ıııst şuheslnde ~BJ'lllacnkl\r. 

GE(,,'l·:N SBNE BlJ<;fJN NE OLUU? 
• Japnnlann ~·eni filtlmntomunu Çin rctldelli. Pekinde örfi idare ilAn edildi. 

• Yerli mııllnr scrgi~I huaün ntıldı. 

ıstanbul Radyosu 

27 TEMMUZ - 1938 CARSA'MBA 
18,30 plakla dans musUdsl, 19,20 kon • 

ferons, Kadıköy halkevi nnmınn Nahit Ce
lal Toker (Söı söylemek sanat!,) 19,55 boı:: 
şo haberleri, 20 Granviç rasathanesinden 
naklen sant ayan, Nihııl Asım ve arkada~ 
ları tarafından Türk musikisi (YesAh, Hi
caz), 20,40 hava raporu, 20,48 Omcr Rıza 
DoArul tarafından arapç.a ıöylev, 21 şaa( 
ayarı, San, Bedriye Tüıün Stüdyo orkes.. 
trn ı refakat il~, 21,30 Tahsin Karakuş vtS 
nrkndnşları tarafından Tilrk musikisi CHi .. 
caz faslı), 22,10 Mfiılk van·ete, Tı,pcbaşı 
belecllye hııhçesinden naklen, 22,50 Son 
haberler ve crte~i gfinün programı, 23 saaC 
ayarı, Son. 
BUDA PEŞTE: 

Hl,80 rad)·o orkestrası, 20,SO af!an or .. 
kestrosı, 21,55 Budnpeşte konser orkestra .. , 
sı, 23 plakla operet parçaları, 24,10 ca~ 
bani. 
BEiir.iN: , 

1 O bando, 21 varyete, 22 vals pJAklarıj 
23,<15 hnfll müzik, ve cazbant, 1 serenat.. 
lnr. 
RQAIA: 

20,40 orkestra, 21,30 hafif müzik, 2ı,4<l 
şcnfonik l;onııcr, 23,45 cazbant, 
VıWSO\rJ\: 

J 8 cııı: J"IAklnrı, 10,10 şarkılı konser, 24 
kilcOk orke~tro, 20,30 rad ·o orhstrıısı, 23 
pliikln kl.i~i)( e~erlnr. 

146 BtTRTDAN B"O'RtDAN 14 '2 ________________ ..,.. _____________ .... .._. ____ ..,.. __ .................. __ ..... _________ ~ 
Koltukçunun !dükkanı bir nevi bitpa- r .ıc iki yüı altın EkUyü ıana vermesini 

zarıydı. Asilzadelerin ortaballilerin söyie.,, 
mantoları, kısa poturları, kapotları ve Kasadar §a§ırrruştı. Onun alıklaştığı 
uzun ceketleriyle doluydu. nı görünce hatırladı. Ve bir şey hatır· 

Bunlann hiç biri Bigornun işine gel- layan bir adam tavriyle elini alnına vu. 

memiş olacaktı ki koltukçu. Bigornu rarak: 
gizli bir kapıdan d~kkSnın arka tarafı· - Az kaldı unutuyordum.. dedi. 
na geçirdi. Messir Jan dö Pressi zatıalinize veril· 

Burasını da silahlar ve aııker elbise. mek üzere bana bir de kağıt vermi~ti. 
leri dolduruycrdu. Duvarlarlda, Valu- Samnm ki bu kağıt hatır sormak için 

vanrn, Marinyinin, hatta kralın bile olacak . .işte ... • 
armalariyle süslü asker elbiseleri asıhy- Bigorn çantasını aradı. Gece Giyom· 

d Bürraskla Rikc Odriyonun eline geçen J. 
kağıdı çıkararak kasadara uzattı. 

Bigom almak istediklerini seçti. Dı- Kasadar !dikkatle okudu. Bir daha ~ 
§arıya çıktığı .zaman, kendi.sini gören- kudu. Sonra ayağa kalkarak bitiıik ~ 
ler tanıyamazl:ırdı. Şehremini ask~r • daya geçti. 
leri kıyafetine bürünmüştü. Boynuna 
meşin bir çanta a&mı§tı • Bekleme çok uzun sürdil. 

Bir uat geçti. 
Langölo soluğu Luvrda aldı. Kralın Bir üçüncüsil bitmek üzereydi .. 

hazinesi bulunan birinci kattaki bliyük Lansölo alnından soğuk bir şey bc-
kulübeye girdi. İçi içine sığmıyor, tit. şandığını hiHetti. 
riyorldu. 

Lansölonun bu ilzüntlisU boşunaydı. 
Elbisesinin yüzi.isuyu hürmetine nö-

Kasadar eski zaman ~arakterini §ahsın. 
betçiler hattını geçip te kapısında iki da yaşatan bir adamdı. Şehremini a-
askerin nöbet beklediği geniş salona damını böylece bekletmiş olmakla mev· 

girince, kendisini bir adamın karıısında kiinin ehemmiyetini işaret ettirmiş ~ 
buldu. Ona damdan dü§er gibi: ıacaktı .. 

- İki yüz altın Eküyü almıya gel· Bigorn nihayet memura benziyen bir 
dım. - dddi. adamın geldiğini gördü. Kendisini 

Kasadar koltuğundan sıçrıyarak gül- takip etmesini söyledi. Lansöloyu bir 
miye başladı .. 

merdivenden çıkarttı ve tavanı süslü 
- Bu iki yüz altın Ekil kimin için? bir odaya götüridü. Odadaki masa üze-
- Şehreminimiz Mesair Jan dö rinde bir para yığını duruyordu. 

Pressi için. 
Bigornun gözleri açıldı. 

Kasadar ciddileşmişti.. Adam: 

Çünkü ciddi bir iş karşısında bulun- - Efen dine söylersin. Şimdilik taçlı 
duğunu anladı. olarak ancak elli altınımız var. 'Oııt ta-

Bigorn ilave etti: rafını da gümü~ olarak ödeyeceğiz. 
- Kendisi sıtmadan mustarip oldu. - Fakat bana iki yüz ta~lı demigti .. 

ğu için yatağından çıkmadı. Beni oda- - Ayni hesap . .f şte para lda burada .• 
&na çağırdı: ''Lansölo, ldedi. (Lansö· Bigcrnun çantasına altın ve gümüş 
lo benim) Şu çantayı görüyor musun? Eküleri doldurmıya ba;ladı. 
Onu al hcynuna as .. Peki, dedim.. Şim- Sonra eliyle çantayı kapayarak: 
di kraliçenin kasadanna gideceksin.. - Haydi bakalım.. Tut caddeyi 1 
Bugün ihtiyacım olduğundan bahsede- d~di. 

Bütün bu iş sırasında kubbenin ka. 
fasına yıkJlmasını ve buna benzer bir 
§CY olmasını bekliyen Bigorn da zaten 
bu sözü bekliyordu. 

Son bir gayretle kuvvetli adımlar at
mıya çalışarak yürümiye başladı. 

Kapıya v.anp ta, mUteharrik köprü· 
den geçerek sokağa ayak basınca, se
vincinden nası: bayılmadığına şaşıla . 
bilir. 

Rüya mı görüyordu. Oradan çıkan 
o muydu?. 

Çantasında hakikaten iki yüz: altın 

ekli mü vardı? Acaba bu paradan Sen 
östaş papasına bir hisse ayırması la
zım mıydı? Buna lüzum görmüyot1du .. 
Çünkü parayı çalmamıştı. 

Bunları düşünürken omuzlarının a. 
rasına inen müthiş bir darbeyle sarsıl
dı. Az kaldı su dolu hendeğe yuvarla· 
nacaktı. Ayni zamanda öflıeli bir ses; 

- Çekil yoldan ahmak herifi • ci .... 
bağırdı. 

Fırtına gibi yarurrdan &eçen adam, 
demir köprüyü bir sıçrayışta geçti ve 
kap.dan içeriye girdi. Lansölo bu ada
mı tanımıştı. 

Tabanlarını kaldınrken: 

- Şehremini 1 diye mırıldandı .• 

lki yüz altın ekülük kağıdı cebinde 
b'..llamayınca haber vermek üzere kasa· 
dara koşmuştu. 

Bigorn yürüyüşünü ıdaha hrzlaştıra. 
rak: 

- Geç kaldın tatar ağası!. - dedi. 
Yarım saat sonra koltukçu dükkanı· 

na gelmiş eski elbiselerini giymiş No· 
el • jamb • Tortun meyhanesi yolunu 
tutmuştu. Orada geceki heyecanlar 
üstüne mükemmel surette karınlarını 

doyuran Giyomla Rikeyi buldu. 
Onlara kendiı;ini takip etmelerini 

söyledi. 

Her üçü de Büridanla odö Net kar . 
deşlerin bulundukları odaya girdiler. 

Bigorn içeriye girerken: 

- Messir Büridan, • dedi. Size hen 
insanca, hem de paraca kuvvet getiri · 
yorum!. 

Bu sıra paraları çıkarmış ve masa· 
nm üzerine dizmiye başlamıştı. 

-36-
LUl Lö HUTEN 

Sabahleyin kral, yaban domuzu avına 
gitmek için giyinmişti. Mcnmartr aırt
lannda bulunduğu bildirilen domu: 1 

avlayacaktı. Onun en çok sevd:ği şey 

domuz avıydı. Buna kraliçe de bayılır. 
dı. 

Avcının karğıyla hücumu, domuzun 
can çekişmesi, bu heyecan ve bu tehlike 

Margariti tfi içinden saran şeylerden -
di . . Avda, avcılardan biri yaralanmaz· 
sa m ... mnun olmaz, avdan ekşi bir ıu· 
ratla dönerdi. 

Kral, manda ıderisinden yapılmıı el
bisesini sırtına, meşin çizmelerini aya
ğına, dirseklerine kadar uzayan eldi. 
vcnlerini ellerine geçirmişti. 

Krali~enin ava iştirak etmekten du

yacağı büyük sevicini düşünerek oda· 
sına bitişik daireye girdi. 

Orada Margaritin hemşireleriyle 
karşılaştı .. 

- Jan 1 Blanş 1 • diye bağıriClı. Ya· 
şasın eğlence 1 Tasavvur edemiyeceği. 
niz kadar güzel olacak, Bir saate kadar 
hareket edilecek .. Atlara binmiye ha
zırlanınız. Domuz avına gidiyoruz ··• 
Ben de kraliçeye haber vermiye gidiyo
rum. 

Jan: 
- Kraliçe gelemrz. - dedi. 
Bllinş: 

- Hasta 1 • diye ilave etti. 
Lui şaşırdı : 
- Hasta mı?. 
Prensfs Jan: 
- Bu gece, ibadet odasmda her gUn

künden çok kaldrğr için olacak scğuk 
almış .. Şimdi ateşler içinde yanıyor. 

Prenses Blanş da ilave etti: 
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NEO.KALMiN A 
GRiP NEZLE NEVRAL..JI 

BAŞ ve DiŞ 

AGRILARI - ARTRiTiZM 
Hı ı;efulcllerle Lıoliıı§turdukıun ı;onrıı Türkirc 

ıfo lılrlrştirmlş ,.e onlnra ho~ıııta munlf. •111111111111111111•••••••••••••1111111••••••--••••••••••••• •••••• 
fııki)•ellıı ırrını lılr 1'lirkfin dilinden Ö)'· 

leınlşfir. ln~nn iradesinin fe\•kinde bir . 
kuvvet olanqyıırogıııı rlo (&bal eden bu ese. - Hırmc, amuı Operatör -ı 
rl hiıllin RCJl~lerımlıe lnHi)'C ederiz. ıur. c AF RR 'r Av v A "I 

Umumi cerrahi w sınır. dımag ~tetık 'J1,mur Devrhıde • ı 
KtHi ıteu 8enwrkan~'H seyalrnt cerrahısı mut~ha sısı 

Timtı~ nez<llncle 1 pnn:ra elcls~ olara.k PAIHS TIP FAKOLTt-:Sl s 1 

Riden Klanrrırı hıı scyıılınlnıımcsınde Tı. . •• . , 
nHır dc,•rlnde ·riirk iılemlnln oınnıel ,.e ik. A51S l AN 1 
lıolini \'O Tilrk mcclcııi)cliııin lhli~omını l'~rkrl\ , Kadın 11mclı)'tıtlan, dımağ 
bitaraf bir müşolıll golü) le 1115\'ir etmek. estelık ")üz .. meme, karın buruşu.k-

leılir, luğu ve gençlık amelıyatı .. 
Kııncıııt kitnhtı,· inin neşretmekle olduğu 1 ı (Nısaı»e ve dn5 um mütehassısı) 

Anknrn ı.rıııınlınnc 1 ~crislnln 9 ,.e 10 un. '° 
cıı ı>n)ılarını lrşkil eden bu eser iki kı. Mua)enesahahları Mnccı nen 
ıoııhr. ~den W a kactaı ır; U , 
1-:scrın ı"lnwr nızıı DoJ!rııl tnrohnd:ın ter. O~lerlen sonra Oçretli<lir. r~ı 4411& 

C'fiınc cdilmi' olııııısı elıcnımi)cllnl arııır. ı~t, ilıı Paımak\:;tnı Humt•li han l 
nHıklnıiır. llırıııcı cildı teşkil eden 9 nu
nıarıı çıkmıştır. 

ne ev ahıht baran var, ne şar~ın hiz
met~i kız,. Biraz uzaktaki serin çam ko- j 
ruh~.Suna doğru koşarak bağırıyorum: 

- j\man yanıyorum. tutu~uyorum. 

Venu çu~ta 
Aşk peşinde 

Allah nza~ı i\in bana bir harC\ak soğu! 
su! 

p,u grilli Haydar Hlf u ı 

K\lla,ğıma bir ses geliyor: 
- Alın bakalım size bir bardak soğuk 

sut 

Her dile tevrllmlş, neşri roman 
(llemlnde hfldlseıet yapmış bir 

•---şa.,.l.1e_:::ır. 000) kul'uş. \ 

Bir de gözümü açıyorum ki çeceran~ı 
etinde bir bardak ooğuk su ile karyola· 
nın basına dikilen bizim hatun değil mi? 
Yatın. böyle çok ıcak ak anılarında 

pirzola. biber dolması, saimı!;aklı patlı. 

can kızartma ı, ardalye hıyar salatasını 
tazla k~çırıp bu dol_gun mid ile erken. 
den U}kuya yatanların hali budur i~te! 

Osman Cemal KAYGILI 

ODlON N., 1 ODEON No. • 

Motörlü Kara Nakil Vasıtaları 
Sahiplerine ilan 

l - Motörlü kara nakil \!asıtalannın senelik muayeneleri 15 a~ustos 
1938 tarihinden 15 birinciteşrin 938 tarihine kadar olan müddet zarfında ya. 
~ıbıcaktır. 

2 - Muayene iı;in evvela .Belediye Fen i_sleri müdürlijğü müracaat ka· 
lemine müracaat ederek bir gün almak lazundır. 

3 - Muayene gününde evvelden hal)er vermeden mazeretsiz olarak 
gelmiyenlerden 10 liraya kadar ceza alınır. 

4 - .Muayenelerde kusuru görülüp plakaları sökülen yasıtalar ikinci mu
ayeneye geldikleri zaman da gösterilen kusurları ikmal etmemişlerse füzulen 
işgale sebebiyet verdiklerindn dolayı 5 lira ceza alınmak suretile üçüncü mu 
ayeneye sevkolunurlar. 

5 - l\luayenenin sureti icrasına dair mufassal ve matbu talimatnameler, 
garajlara. otomobil acentalarına, şoförler cemiyetine dağıtılmış olduğu gibi 
gün almağa gelen her müracaat sahibine de verilir. 

Bunların dikkatle tetkik edilmesi ehemmiyetle rica olum.p;. (B.) (4790) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 71 Ağustos 938 dedir. 

• 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12-000, 10.000 liralık ikramiyeleri• (10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mllkMat vardır. 

Uış Doktoru Dıyor ki ; 
"Jyi bir diş macununda, di3 etlerine muzır te. 

slrlcrl olmıyan antlscpUk bir madde bulunmalı'' asıl 

dişleri tcmlzlcylcl madde, mlnclcrl ı!llyırmayaeak tekil

de hazırlanmış olmalı, içinde bamız olmadıktan ba3kıı 

ağızdaki hamızlan da temlı.lcmck \lzerc kaleli mad. 
deler lhth'a cbncli \'C nihayet !koku -.·e lezzeti ncfi• 
olmalıdır • ., 

işte Radyo/in budur! 
~abnh, Hğle ve akşam yemeklerlndeo sonrs 

RADYOLiN Kullanınız! ... ' •J ..... . • ".. • '·.. . .-, .. ' 

-.--ı--··~~baka imtihanı 
·r. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın §Ube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üzere 
müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Mü abakaya girebilmek için en az ortamektep mezunu olmak ve ya, 18 
den a~ağı 30 dao yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den a~ğı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşuıdan evvel 
memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, lzmir \'e lstanbuldaki imtihanlara ortamektep mezunları alın.

mıyacaktır. 

Ortamektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep mezun
ları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında ortamektep me
zunlarına otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 lira}•a kadar ve imti
handaki muvaffakiyet derecesile mütenasip surette ücret verilir. lyi derecede 
yabancı dili "fran ızca, İngilizce, almanca,, bilenlerin ücretleri emsalinden 
J0.25 lira arasında yüksek tutlur. 

Henüz askerliğini yapmamıs olanların dalıni kadroya alırunalan asker. 
liklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları müddet zar
fında maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, on 
beş liradan a~ğı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TEKAUDE TA. 
Bl DAlMI KADROYA alınırlar . 

Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki şart
lar dairesinde -~ senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresinden sonra 
bir sene i'in Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilirler. l\füsabaka 
imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Ça. 
nakkale, Diyarbakır, Denizli, Edime, Erzurum, Erzincan, Eski~ir, G.An. 
tep, İstanbul, lzrnir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, 
Malatya, Maraş. Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat şube
lerimizde ortamektep mezunları için 16 ve 17 a&rustosta, lise \'e daha yukarı 
tahsili olanlar iı;in 18 ve 19 ağustosta saat dokuzda baslanacaktır. 

Müsab(l.kaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan 
yapılacağı yulmrıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek iıahna

melerde görülebilir. 
lsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi 

müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel işleri Müdürlüğüne 15-8-938 
tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4801). 

. ·o~vlet Demıry~lliıri ve Limanları-· işlPt~e 
• t.. . . " 

.. . Umum ... ida1'es_i- illin/art ·:·. ·._ 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 200 adet \'ngon muşambası 8-9-1938 per§em. 
be gUnU saat 11 do kapalı zarf usum ile Ankarada idare binasında satmalmacak
tu'. 

Bu i§e ghınck i8tiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği 

veıibları ve nafia mUteahhltlik vesikası vo tekliflerini ayni gUn saat 10 a kadar 
komisyon reisllğiııe vennele.ri lil.zmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa§ada te-
sellüm ve aevt tefli#iD.den ('\ağrtılacaktır. ( 4 781) 
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On binlerce kişi 

memr-uniyetle 

MAZON kullanıyor 

1 ve tavsiye ediycrlar. 

K ABIZLl(ll 
defeder, HAZMI dil-

zeltir. MlDE ve BAR· 
I SAKLAR! boşaltır. 

Vü::ude ferahlık verir 

HAZIMSIZLIK ve 

EKŞtLiCl giderir. 

Alınması gayet latif 

tesiri tabii kolay, za-

., Annem, hakiki bir Frigidaire, soğuk hava dolabı, aldığından ben, 
• Barber kardaşlarımıza 

Piyasada iki misli fiyatla 
sahlmakta olan ecnebi 
markalı ve yabancı sahipli 
usturalarını şaşırtan Halk 
ve Bozkurt markalı ustura 
larımız piyasaya çıkmıştır. 
Halk ve Bozkurt usturala
rı en yüksek İngiliz ve İs-

bana her vakit gayet lezzetli dondurma, passa ve çetezler hazular. 

~unları zevkle yediğimi gördükçe ne Jcaclar sevinir.' 

veç çeliğinden Avrupanm 
en meshur fabirkalarında 
yaptırılmı!Jbr. Ôz kardeşi
nizin malı olan bu ustura
ları görüniiz ve tecrübe e -
din"z. Unutmayınız ki: si
ze kendi milletinden baş-

ı 
/lası yar olamaz. 

1 
Sahibi: Fehmi Ardalı -
Mehmet Bozkurt Tl.22811 
t~tnnb ıl. ........... , .......... . 

1
1.lolivudda yaşamış kadar olmak · ı. , 

tıyor musunuz?. 
Holivuda giden ilk Türk gazetec1 

1 
Turan Aziz Beler'in "Yıldızlar A· ı 
rnsrnda .. ı::rabı:u okuyunuz. -

Sizin de hakiki bir Frigidaire'de hazırlaya
cağınız dondurma, pasta ve saireyi çocu· 
ğunuz çok büyük bir zevk ve işıiha ile yi
yecektir .. Çocuğunuzun sevdiği tatlı ve sai
reyi kendi elinizle hazırlayıp bunların ne 
ile yapıldığına emin oluşunuz sızın ıçın 

ne büyük bir huzur teşkil eder. 

· Bir Frigidaire ile çocuklarınızı ne derece 
sevindireceğinizi ve sizin ne derece hu
zura sahip olacağınızı düş ün ün üz. 

Bundan maada, misafirleri ağırlamak hu· 

susunda frigidaire sizin için çok lciymetli 
bir yardımcıdır. 
Frigidaire'den çıkan yiyecek tabağının ve· 
ya içkinin en sıcak zamanlarda bile arzeı
tiği tazelik ve lezzet hiçbir şey ile kabili 
kıyas değildir. 

Yalnız GENERAL MOTORS tarafından imal 
edilen FRIGIDAIRE hem aileniz efradının 
sıhhatini muhafaza eder, hem de, ev büt-
çeniz üzerine hakiki -

1 

b i r ı a s a r r u f temin 
eder. 

~-~~-----------~---~---~-~~-~-~---~------------------~-----------------------------------------------------------~------~~~~~·-T"---~------~ 

----·... l)r. Kamil Uören · '4.--..... 1 

Şişli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehassısı ı·-~ A O E M i • KT i 

1 ·•& 

Beyoğlu Taksim, ıst!l.lal Caddesi (Oskeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köşe üstü Telefon: 40128 

Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORJ·ATiF R O N T G E N VARDIR. 

B lE L 

1 

GilEVŞIEKLnGDINIE 

OBi Dr. S A A O ~~ T KAmll Gören 1 
Emrazı İntaniye Hastanesi Röntgen mütehassısı ··-

Kadıköy Rönt~cn Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 
1 abletlerı t:er eczanede arayınız. • ~oaıa ,,utua .. l Z.>l 1"1ormtılı, ı 

wgw:ptw*ff •••••••••• 

Yavuz Sezen 
[Q)D~U@m teır~D 

Dünyanın bellibaşlı moda merkezı olan Pariste kaclm ve erkek 
teailik akademilerir.de san 'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirere'.-. 
şeret madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadm ve er
ke~ terzihanelerinde büyük mu\·affakıyetlerle çalışmış olan Yavuz Se
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğlu Par
makka pı l 13 numaralı Gayret apartımanrndaki atelyesinde sayın mti1· 
teı ilerini kabul etmcE!'e haslamıstır. 

DOKTOR 
~ecattln Atasagun 

Her giln sabahlan 11ekiz buçuğa 
akşamlan 17 den 20 ve kadar l .. 'ile 
U tayyare apartmilnlan ikiuci dairt 

17 numarada bastalannı kabul edeı. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.a 
dar hastalanru para" !, Kurun, Ha 
t>eı oJruyucu1anm dakupon mulı:a· 

1.>. linde mua vl'rıt- eder .- TC>let'· 'l0:'5~' ! i 

- Sayın .Bayanlar -~' 
Hayatta muvaffak olmanın ıırn güzel ve 1 

/ 

miş elbiıe giyinrrt~kle kabildir. ~ 
Her türlü elbiselerinizi ve tuvaletlerinizi a aııil' J' 

reste en yÜksek iıçilikb en ucuza temin eb~bi~irt~ 
Memnun olmadığınız takdirde kurroı bedelı 

r.a; .njel Hancl~ 
çıçel' 

İstanbul Sultan IIanıa111 
Fmdıkhyan Han No. 34 
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