
KUÇUK YAŞTA BUYUK Sl 

Şirley Templ 
TUrlC yavrulanna hayatım anlatıyor. Bol resin: 
ve bol yazı ile üç renkli bir kapak içinde Pek 

yaktnda birinci forması çıkıyor. 

Bütün mlivezzilerden isteyiniz. 

Sene: 7 - Sayı: 2337_ 29 Temmuz 1938 C U M A utn işleri Tel: 20335 
-=-==========~~~========~========== ============================~==================== 

JJ ~ iP © lfil o c§l rr b> o~g uı lfil c§l uı ğ rr c§l <dl o o c§l rr 
15 000 zayiatla Beylerbeğinde, genç bir işçi 

ricat ettiler Karısını ve kaynanasını 
beJı~Kviye kıtaıarı geJmes:ni kama ile öldürdü 1 
~ IYerek harekatı durdUrQUlar Genç kadının bDr ml\:lı<dl<dleitteını beırn aıyrn yaşado~=D ~(' 

fa,, 
''oıı/ar 

• lf a11ko1.1a doğr11 ilerleyişlerin de gemilerine yol açmak için Yangtse 
lı0 11c1z1ine dokliiklcri ma yi11lerdeu biri patlarken .•. 

lti1 ngk~ng 2 
t ı,, - t· • 6 (A.A.) - "Ajans Şe. 
e:rad ıon d • la .. 

1lı l hıı ag rına yaptıkları mu-
d \lhiııı ıa t~ınlar neticesinde verdikleri 

,:~~•iyı;1at ve mütemadı hezimotler 
,, b"•l~ti.}e Poyang gölüne girme te-
"0n d •ıtn ak" lt Cniı ım kalması üzerine Ja-
ıtaaı Ve k k . . 

tt 1 ~ctın ara uvvetlerı ta'lcvıye 
fıı: ttrn'tntkcde~ evvel ilerlemeğe cesa. 

111dc(i J tedır. Yangtsenin şimal sa

a pon kıtalarının Tsienshan 

- Taihu'deki 48 kilometrelik Çin cep
hesine bir müddettir yaptıkları te. 
şebbUsleri hiç bir netice vermemiş
tir. Vukubulan muharebe netice· 
sinde Japonlar 15.000 yaralı ve ölU 
vermişlerdir. On blr tayyareden mil
rekkep bir Çin hava filosu Hankov
dakl Japon harp geınllerlnt bombar
dıman etmiş ve bu bombardıman ne-

~ Devam• 4 ürıcüdı 

a Hitlerin lngiliz 
a a~vekiline mektubu 
cı,09un yaveri tarafından Lon
ı...~da Çemberlayne verilecek 

~Ctcsi liitİ 2~ (A.A. - Dcyli Meyl ga- l man rnahafili, Hitler'in yaveri yüzbaşı 
oııd • crın Ya . . 

(lir ta Ya d'• verı Viderr.an'ın yarın Videman,ın Londraya ikinci bir seyahat 
• 0 ncce · · · 

11,y gını haber vermekte- yapacağı ve Bitlerin bir mektubunu 
1 llnı . 
~t'in h:1?h, İngiliz başvekiline Hit- İngiliz başvekiline götürc'.:eği suretin-

ll nı le ... ektub deki haberden ademi malUmat beyan et-
lııt"l ~ tllbu b" unu tevdi edecektir. 
tak 1 lıtlcrıe ~1 ır hava itilafı maksadile :rmktedir. Bundan başka ecnebi bir 
lııe,-~iitakcr 

1 
ıtıanlar arasında yapıla- menbadan tereşşuh eden ve Hitler'in 

"11 llı\lhteınc 1erin esaslarını ihtiva et- bugün berlin'e avdet edeceği ve orada 1 

Ctljn 2 c dir. mühim bir konferans aktedilcceğine da-

• 
8 

(A.A.) - Selahiyettar Al· ir haberler burada tekzip edilmektedir. 

~ilistin kan ve 
~~eş diyarı oldu 

~Q,ı- ,,.l Yahudi bombacı suikaste ' • 
... ~.d.:,. amrken suç üstü yakalandı 
-~·· a~Yt~·9 (A.A.) 1 T k f d b 1 Y k k 1 • . h"" ~·uı , uııahi • .- ngı ız ma a- a u unan o ena o onısıne ucum 
htrıct~ ll&raını" mı P~lıs merkezinin ta- etmiştir. . 

'· 1 tek :r 
0 duguna d · ı h 'al tip et aır o an a- Kolonileı: fişekler atmak suretiyle 

~·· llıt b" mektcdir 
ı..llrckk ır devri • • zabıta ve asker kuvvetlerini imdatlan-
ııııtı ep b" Ye ıle tedh" ·ı d • l'- tiv ır Çete ışçı er en na çagırmışlardır. Taarruz, püskür-
t:i iltınd arasınıda Beytillla ·· ı ·· ·· A ·ı ~ · • PoJi a bir m·· • tu muştur. sı er, agır zayıata ugramış. 
buna llleınur usademe olmuştur. lardır. 

tll~ı t;'ilist" u Yaralanmıştır 
~ ilr "uıt ın Yollarına b" • Ammanda müsellah bir çete, Mave-
\ ilbıtı, , "'Ua gcl?P.iı::.f a ır ço~ t~ar- rayı Şcrianın şimalinde lrbidde kamp 
0ıırliı .t Ulkcr· :r ır. Tedhışçıler, 

hıtın eti hcrh ıın yolunda bir çod: kurmuş olan bir bedevi kabileye taarruz 
b 1nd ava et · 1 etmı'ştı"r 
"nar a hcyn 1 • mış erdir. Raslen • 

h ı 50 ının Çivilc:.ın~~c~ demiryolunun Mütearrızlar, hayvanat sürülerini, 
c<ıU, . tcthi . 1 sokulmüştür 'IllÜcevherat ve kadınları alıp kaçmışlar-
'- tırıin lçıdcn m·· . 
~ b,y~ t tiınalinde ur:~kcp bir çete 

~n,.,_ ilarrut . kaın ufak bir ka-ltt ·•ııQ J Ctmışf 
tt Itır. b~ er \'e Pos ır. Asiler, üç polis 
b ~~lıı ıter bir tayı Yağma etmiş -
'ttttı,de bu ~cç~\; ide Hayfa yakının· 

"e )'anı:n erden bir çokları 
ıştır. · 

dır. Bunların takibine gönderilen kıt
at, haydutları tevkif etmişler ve çalınan 
malları geri almışlardır. 

Hayfada arap ahali, yahudilerin ma. 
ğazalarında yangın çıkarmakta, yahudi 
mahallelerinde bomba atmakta ve yol

.-: Devamı 4 üncüde 

kocasoıroaı nınaınetn, cnnaye'\te sa~ep gös~erıeıyoır 
DUn gece Beylerbeyinde feci bir clna-

yet işlenmiıı, ve liman amelelerinden 1-
sa isminde bir genç, bir milddettenberi 
ayn yaşadığı karısını ve kaynanasını 

kama ile vurarak öldUrmUştilr. 
Nişantnşında Meşrutiyet mahallesinde 

9 numarada oturan lsanm birkaç aydan 
beri karısı Sadiye ile arası açıktır. Ve 
kan koca ayrı yaııamağa başlamışlardır. 
Sadiye, annesi Seniha ile beraber, Bey
lerbeyinde Kasımağa sokağmda 8 nu
marada oturmaktadırlar. Arada birçok 
tavassutlar yapılmasına rağmen, Sadiye
nln ısrarı karşısında karı kocanın biribir
leriyle barışmasına imklln olmamıştır. 

Bu sıralarda lsa, kansının Beylerbe
yinde başka birisiyle yaşamağa başladı. 
ğı hakkında bazı rivayetler duymuştur. 
Hatta kaynanası, Senihanın da bu işte 
Sadiyeye yardım ettiği söylenilmiştir. 

Kulaklarına kadar gelen bu çirkin §a
ylalar, zaten hlidiseıer karuısında Asabı 
bozulan !sanın kanını beynine sıçratmış
tır. Nihayet dtm akşam işten çıkarak e-

Pencerelere mF,fdi ven dayayarak 

Ev soyan bir 
hırsız yakalandı 

ti Balt•cı lbrahlm 
eskiden adam da 

UldUrmUş 
Emniyet İkinci 

§ube ikinci kısım 

memurları, Baltacı 

lbrahim nam.ile ma 
ruf bir hırsızı uzun 
takiplerden sonra 
nihayet dün yaka -
lamışlardır. 

Baltacı İbrahim, 

çok eski hırsızlar

dandır. Bundan 15 
sene kadar evvel 

Baltacı İbrahim adam 5ldUrmekten 
hapse girmiş ve müddetini ikmal ederek 
çıkmıştır. İbrahim o zamandanberi bir
çok evleri soyarak mühim hırsızlıklar 

yapmıştır. Fakat kendisini zabıtaya ısla
hı hal etmiş gibi göstermekte olduğu l. 
çin evvela lbrahimden §ilphelenilmemiş
tir. İbrahim, bu ara. kahve işletmiş, ma
navlık yapmış ve son defa. da koltukçu
luğa başlamıştır • 

Son zamanlarda birlbirine benziyen 
tarzlarda ev soyma hlldiselerl çoğaldı

ğından zabıta lbrahiml yakalamış ve 
kendisi bütün suçlarını itiraf etmiştir. 

_. Devamı 4 Uncuda 

15 inci yıl 
madalyası 

C. H. P. Genel Sckrcterlıi.ğinden: 

-

) 

• 

Katil Isa 
• ıtr." .. , 

vine gelmiş ve elbisesini değiştikten 

sonra vapurla Beylerbeyine geçmi.§tlr. 
lsa, aldığı haberler arasında karısının 

geceleri gezdiği yerleri de öğrendiğin -
den, buraları gözlemeğe b!l§lamı§tır. Bir 
mUddet sonra da Sadiye ve Seniha iske
le gnzinosundan çıkmışlar ve Burhaniye • 
ye giden tenha bayıra doğru ilerlemeğe 
b:ışlamışlardır. lşte bu anlan milkemmel 
bir fırsat bilen lsa, derhal ild kadının ar
kasından koşmuş, yanlarına sokulmuş ve 
birdenbire ikisini de yakalryarak yere 1a 

' vurmuş ve kamasiyle vUcutlarmm muh -
' telif yerlerinden yaralamağa başlamı11. 
' tır. 

l Birkaç dakika içinde iki kadın kanlar 
· içinde cansız bir halde serilip kalmışlar, 
' diğer taraftan gUrUıtUyU duyan bekçiler 

ve polisler lsayı elinde kanlı bıcağıyln 

yakalamışlardır. 

Cesetler muhafaza allına alırunıe ve 
Üsküdar milddeiumumiliği hadiseye el -
koymuştur. Katil diln gece sabaha kadar 
sorguya çekilmiştir. Suç cUrmUmeşhud 

kanununa uygun olduğu için katilin mu
hakemesi Uç gUn içinde b!l§lamııı olacak
tır. 

"Fransa ile lngilte
renin arası hiç bir 
zaman açılamaz!,, 

lngiliz Hariciye Nazırı avam 
kamarasında böyle söyledi 

Londra, 28 (A.A.) - Lord Hali. 
faks, evvelki gün Çemberlayn'm, A
vam Kamarasında İngiliz • İtalyan 
itilatı hakkındaki beyanatını tekrar 
ederek şöyle demi§tir: 

"İtilafın imza. edilmesinin Fransa 
ile 1talya arasındaki mUnasebatm sa. 
!Ahı Uzerinde derhal bir tesir hasıl 
etmemesinden ne kadar müteessif ol· 

duğumuzu hiçbir zaman gizlemedik. 
ltalya ile Fransa arasındaki müna· 

sebat dostane bir mahiyet iktisap et. 
medikçe itilafın gayesi elde edilmiş 
addedılcmez. Ba~ mahafil, itilafın 

hedefi Fransa ile İngiltereyi birbi • 
rinden ayırmak olduğunu iddia et. 
mektedir. Roma ile Berlinin arasını 

W- Devamı 4 üncüde 

Cumhuriyete ile r 
mühim bir muvaffakiyet 

kazanarak ilerlediler 
Frankocular tayyarelerinin 

büyük yardimile 
muhavemete çahşıyor!ar 

. ,..,,._ .,,~~-.,,..,..,, .... 
.. fl~· 

-~ ~vı 
_ı....,. ·~~ .. 

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 müsabaka.ya iştirakleri 

ve hazırlıyacakları nümuneleri A. 
ğustosun onuna kadar C. H. Parti. 
si Genel Sekreterliğin~ gönderme. 
leri rica olunur. 

ı 
(ı 

son bomba1clu11a11lamı birinde yıkılan kilise ... 
--~~----------,_,.._ __ .._ __ ,_,._ __ ,_ ____ _ 
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~eec,Uftickc 
Evet, bir hürriyet 
ortadan kalktı. 
Artık tek faıafıı 

hürriget yok. 
't a.!a ı = l'\ıtaın~..t.ııa ı'id _, 

Bazı gazetelerimiz, bugünlerde mat
buat hurriyeti etrafında ateşli yazılar 

ncşrecıiyoriar. Bu gazetelerin stitun -

ların:la bize matbuat hürriyetinin 
"kudsiyet,. inden, bu hurriyetin "sayı. 
sız fedakarlıklar karşılıgı olarak elde e
dilmış biricik mudataa vasıtası,, oldu
ğundan bahsedenler var. 

' 'Gazetecili~1mizi ıslah kaygusu,, ile 
yapıldığı, bir ıki ay evvel, gene biz. 

zat bu gazetelerin neşriyatından oğre
nilen bir kanunun, "mer'iyet., mevkıine 
g<-çmesini müteakip baş sütunlarda <!o
laşan bu yazılar acaba efkarı umumiye· 
de na&ıl bır akis uyandırabilir?. 

Bana kalırsa, vatandaş, bu yazıları 
okuduktan sonra, şöyle bir sual sormak 
hakkını kazanır: 

"Bizde matbuat hürriyeti yok mu?. 
Bu yazıları yazanlar, her hürriyetin bir 
takım kayıtlarla çerçevelenmesi zaru
ri olduğunu bilmiyor değillerdir şüphe· 

siz .. Her halde bizdeki çerçeve bu hür· 
riycti pek faı:la terletip bunaltan bir 
şey olsa gerek .. Vah, vah... Bn geniş 

demokrasiye gidiyoruz derken, biz yo
lu sapıtmışız da farkında bile olmuyor

muşuz. Şimdi halimiz ne olacak? Kim· 
bilir, ortada neler dönüyor? Ne dahıvc
reler var, ne büyük surstimaller var da 

hiç bir gazeteci bunlardan bahsetmeğe 
cesaret edemiyor!.,, 

Eğer, neşriyatımızı ayar etmezsek 
. vatandaşı böyle bir düşünceye sapmak. 
tan men~demeyiz .. Memlekette, kalem· 

lerımize karşı olan emniyet ve itimadı 
selbettirmek pahasına ginş:len bu 
"tenvir ve irşad,, faaliyeti, ürkütülen 

kurbağaya değse g ene yanmıyacağız ... 
Fakat ona da dcğır.iyor. Ne yapıyorsak 
gene ve ancak kendimize yapıyoruz. Bu 
neşriyattan müteessir olacak şey ga
zeteciliğimizin manevi şahsiyetidir. 

Karide beliren ilk emniyetleri veya 
nasılsa kalıp ta bir müddcttenbcri bir 
parça destekleyip payandalayabildiği

miz son emniyetleri tekmeleyip orta· 
dan kaldırmıyalım. 

Ycnikapıda bir ahşap ev vardır. 

Trenle ne zaman geçsem içim hoplar ... 
Beli çarpılmı§, damı delinmiş, tek camı, 
çerçevesi kalmamış, bu kapsız ev, yı
lı'.ılmasın diye her tarafından uzun uzun 

dirc1derlc payandalanmıştır. On yıl ön
ce, ilk göztimc iliştiği zaman: 

- Bir haftaya kalmaz bu devrilir. 
Demiştim.. Fakat devrilmemesi için 

mantıkı ve riyazi hiç bir sebep bula 
madığım bu bina, fırtınaya, kara ve 
her belaya tahammlil ediyor, işte, hala 
ayakta duruyor. 

Gazeteciliğimizin bu mendebur bi
nadan farklı bir talihi olmasını istiyor· 
sak, aleyhindeki hakikatler kadar le
hindeki hakikatleri de haykırabilecek 
bir tecellüt bulalım kendimizde ... 

Biz, asla esir edilmedik. Belki mat
buat hürriyetini tahdit eden kanunlar· 
la karşıla§tık. Fakat bu kanunlar anca!< 
birer ceza vasıtası olarak kultanılabil
dilcr. Bunlarla Türk gazeteciliğinde 
asıl olan hürriyetin imha cdilmit oldu. 
ğu nasıl iddia edilebilir?. 

Hürriyetsizlik te bir bakıma, gen: 
hürriyetir. Nimetleri bazan bir kişiye, 

bazan birden fazla kişilere inhisar etti· 
rilmiş bir hürriyet. Düne ka::iar bazı ka

lemleı in gayet geniş bir tarzda istifade 
etmi§ oldukları bu tek taraflı ve tama
miyle inhisarcı hürriyete bakarak ıstı

rap duymuı olanlar, bugün, matbuat 
aleminde, hudutları bir hayli genişle -

tniş olan hürriyetten memnun oLmakta 

lo cnım1 "1:j>U çam·dy1-,;v• ... , ... - • 
p ki dedim.. Şım· 

Onu al b~ynuna as.. e ' • • 

·- -

HABER - ::t\bam oostaat 

Farkında olmadan Okganos'u geçen folJqareci 

Uzun sefere 
çık 1naktan korkuyor 
Hattoltlısttüıvaıya td!Dye vooa çoksam ~u s ~'IF.errde 
D<eın<dlnmn Şlman !Ku{tb~ırudıa buOaca~auvuY <dl~~cır 

Belki hiçbir ciddi iş tayyareci Duglas 
Korrigan'ın Nevyork - Dublin seferi ka
dar alay mevzuu olmamıetır: dokuz se. 
nelik eski sistem bir tayyareyle Ame
rlkadan lrlandaya geldikten sonra. bu 
seyahati farkında olmadan yaptığını ve 
asıl Los Ancelcse gitmek istediğini, 

s5yliyen tayyareci herkesi tebessüme 
scvketmişti. Sonradan. diın yazdığımız 

gibi. bu seyahate rC>smen müsaade ve -
rilmedlğinden, cezadan kurtulmak için 
mahsus böyle söylediği anlaşıldı. Fakat 
o. lddlilsında ısrar ediyor. Bununla bera

ber, müsaade verilmlyen tehlikeli bir 
sefcrP. çıktığı i:;in elinden pilotluk ehli
yetnamesi alınmıştır. 
Korıigan yine duc'laklanndan tcbeı1sU

mUnil ok11ik etmiyor, ı\layı yine bırakmı
yor. 

Tayyareci bugün Dublinden Londraya 
gelmiş bulunuyor. lrhındııdan İngiltere -
ye tayyareyle gelmiştir, fakat kendi 
tayyaresıyle değil, posta tayyareslyle. 

Londrnda ilk işi, Amerikan sefaretine 
gitmek olmuştur. Sefir Kennedl, tayya
reciyi hararetle karşılamış ve onu kendi 
hesabına tebrik etmiştir. 

Duglas Korrigan Londrada kendisi ile 
kon~şanlara: 

- İstikbal l~in birçok taıoavvurlarım 
\'ar, demiştir. Her taraftan yUzlerce tek 
lif alıyorum, çUnkU artık meşhur bir a
dan1 oldum. Fakat tekliflerin hangi biri. 
ne ccvab vereceğimi ve ne gibi bir ka
rar alacağımı henUz tayin et.mcdtm. 

Amerfknya dönmek niyetindeyim. 
Memlekette bir se~·ahat yapmak da isti· 
yonım. Fakat şimdiki halde tayyareyle 
büyük bir se~ere çıkmayı dU~Unmilyo
rum. Böyle bir tehlikeli işe atılmaya 

hiç niyetim yok. Çilnkü, zannediyorum 
ki, hattıUstüvnya diye yola çıksam bu 
s :>fe r de kendimi şimal kutbunda buln
cağrın 1 on•ın için, bence bu kadarı klıfl ... 

30 hın defa 
biil]Üıten 
nıikıoskop 

Alrn"n mllht>ndM<'rl son dPrN•f' kuv· 
vc tli bıı nıil:roskop icall Nmişlc: rllır. Bu 1 
güne kadar kullanılan mikroskoplar bir 
maddeyi iki hin kere bUyillttüğil halde, 
yeni mikroskop 30 bin kere büyültmck
tedir. 

Bu mlkroskopun garlb olan bir cihetJ 
de adesesi olmayışıdır. Mikroskopta 
maddelMi bUy'liltmek için hususi elf'k
trik ışığı kullanılmaktadır. Bu ışık buz 
mPleri bir madd~nin Uzerine çevrildiği 

zaman. onu 30 bin kere bUyük göster • 
mektodlr. 

Yeni mikroskopun tıb hayatında bU • 
yük bir lnkıllıba yol açtığı ve bununla y(>. 

ni kesifler yapılacağı Umid olunmaktn . 
dır. 

haklıdırlar. 

Yazamadığımız ne var?. 

Müdafaa edemediğimiz nedir?. 
Nizameddin NAZiF 

Sonra eliyle santayı IM•P .. , ... - d . t 
Tut cad eyı _ Haydi bakalun .. 

- --- - - - --- - ----- - - -
ıaeysz ıracaınıoını ~O('ğ~aıro, lQ>allbcS.1° 

Oarrn!Mla kaz muş9aıır 

Prensesler istiklalle-
rini ilan edecekler mi? 

Raca, kızlarının memlekette 
sahibi bü gük bir nüfuz 

<Jlnıadıklaı ır.ı söglıyon 

Sl.ln·l n &;" · ıt: PrC'ns«-s Bnha \ "C l<0ra~ı h'>k"Ür Rrıh Gr{"~orl; PrC'nc;c~ tnrl \'l' lıo 
ca.oı;ı caı:IJant t-crt llarrl Roy; Prenses A.ltm 

Hlndistanın. A \'rupa ırkından gelmiş 

bir tek beyaz racası vardır ki, garb 
memleketlerinde çok meşhurdur: fakat 
onun bu şöhretini temin eden bilhas.cıa 

kızlarıdır. Hakikaten Racanın U~ kızın

dan Londra ve Parlste babalarından yUz

lerce defa daha fazla bahsedilmiştir. 

Raca aslen İngilizdir. Dedesi vaktiyle 
Hindl.Btanın SArB'Vak ayaleline gitmie ve 
orada raca olmuştur. Sir Çarlz Vn)'ner 
Bruk ismindeki bu günkU raca da onun 
torunudur ,.e Hindistanda büyük bir nli. 
(uz sahibidir. 

· Racanın Uç km vo.r: Prenses Altın , 

T'renseı; İnci ve Prcnse11 Baha ... Bilhas

ı1~ prenses Ball<ı son zamanlarda kcndi

t.lndcn çok bahsettirmiştir: 

Bir bok11örle evlenmı;:si. hakkında hay

li dedikoduyu mucib olmuştu~ babası mü

saade etmiyor, dendi : kı:ı:ını rcddcdo -

cekmiş, mirastan mahrum bırakacakmı§ 

dendi. Racanın diğer lki kızı da evvelce 
birer İngilizle evlenmişlerdi . 

Son defa çıkarılan bir şayia ile de or. 

taya göyle bir haber atılmıştır: 

Prenseslerin Hindlstanda bUyUk bir 

nUfuzları \'ardır ... Bahaları onları, İngi

lizle rle evlıındikleri için reddetnıl§ gi

bidir; aralan açıktır ... Bunun lr,:in, §irn

dı prensesler, istlkliı.llerirıl lli.ın odflcek,. 

ler ve kendi başlarına birer memleke

te hlıkirn olacaklardır. Bu suretle, pren

seslerin kendi hakimiyeti altına aldıkları 

araziye onların ismi verilecek; meseli 
Altın diyarı, lncl diyarı, Baba diyarı ••• 

Bu heyecanlı haberi bizzat Sııravak 

racası tckzih ediyor. Sir Çarlz, bulundu
ğ\I bir beyanatta eöylc demiştir; 

"Evvem ııunu 6Ö) liyc) lın ki prE1nses 
Altın, prnnses İnci, ve pre nses Baha di-

ye kimseyi tnnımıyorum ve )oktur. Esa. 
s:ın bizim memlekette kimse prenses 
nedir bilmez, iidPlimiz icabı prenses un· 

'''lnı kullanılmaz. Kızlanmın lsı:ni. evlen
nı odcn e>vvel Mis IJC'onora Mnrgarct 

Bruk. Mis Elizabe lh Bruk \' El Mis Nansl 

\l sleri Bruk ıdi. Bugün ise. e\'l<'nmişler

dir ve kocalannın ismiyle. onlar artık 

kontes lnçkap, Mlsis Hnrri Roy ve Mi
sis Bob Grııgorldirler ... 

Binaenaleyh, memlekette "prc~se:;ıe 

rm .. kendi hakimiyetlerini ilan edecek • 

!eri de meml<'kotte bilyük bir nilfuz sahi 

b1 oldukları dn uydurmadır, yalandır ... ., 

Racanın kızlarından büyüğü {Prenses 

Altın) vaktiyle bir İngiliz kontu ile ev

lenmişti . Ortanca kızının (~renııes inci

nin) kocnsı dn Amerikada çok meşhur 

bir cazband §efidir. En kilçük kardeşle. 

ri (Pren11es Baba) d:ı geçen sene bok

sör Bob Gregori ile evlenmişti ve ııimdi 
Los Ancelcstedirler. 

Prenseslerin istiklall('rini ilan edec('k· 

!eri hah.eri Uzorinc, Horri Roy ile BÔb 
Gregori de kanlannı mildnfna E>de r yol

lu, mcıseleden haberleri olmadıi;rını ve 

böyle bir şeyi çok gülünç bulduklannı 
söylemişlerdir. 

Bu Hind hikAyesi de böyle bitmekte-
dir •.• 

Uç>l'"''"""., ...... • 
Bigorn içeriye gırerkcn: 
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Ankaranın yaptıği gı 
M • . \l. ZEKBRll'A Sertel 11a:ı-I' 
"Hükumetin hayatı ucuılatına 1~,rı 

ilk clcfa ciddiyetle tatbik eden J.O 
tediyesi oldu. il 

Ankara helediyeslnln bu h~sıı~e 
r.tıi~i usul di#er belediyeler ıcııt 
olnlıilir. d• 

An kııra ne raptı? I.okantal:ır ' 
k. ıstı 

nol:ı rd:ı, e~lcnce ~erlerinde ı 1 
d ilen maddelerin ~atış ff:l•nt1nr1~8rı 
elti . Bu mumcssesclcri bulundukııf'I 
il', \'Crılikleri k.irıı~·a, kullıındıli rd 
1~ıne \·es:ıireye göre sınıflara 9~1

1 
sınır mtiesscscdc satılacak rn:ıd ı' rı 
~ allarını teshil etti \'C bu fiyat 

11 

t·lti. Bıı Jrnrara uymayan ınilcsst-' 
kap:ıt:ıco~ını bıldırdi. pı' 

ll:ılhuld biz htanhulda ne ~~ ç 
E\\'<'lıi bu mliessese sahiplerini > 
dinledık. Sonra bize sattıkları. t~ ıs 
vııl lio;telerlnl sönderınclerfnl ,~ ~ 
~lıırac:ıııt cdl'nlerin listelerini ıe. t 
fiy:.ıll . ırı tr~lılt etik. Fnkol şlıııd~) d 
nıiırncııııt eden müesseselerin 11 c, 

nıe' ı:c.çıııedl. Halbuki lstnnhuldo 11l 
kanin, 1tazlno, kahvehıınc, tı:ır: ~ıf· 
ı·lllenrc yerlerinin ndedi nllı tıııt 1~1~ 
:ı900 müessesenin fiyatlarını t~9rt 
l<·~lılt crlrceııiz. Ondrın sonrıı 

il.i ıı edeceğiz. rıll 
Netice ne olrtu? Ucuzluk .J;ıırll gt\ 

hlki gccikt:I. Ne vakit tatbıkolll ıd 
leceğini de tahmin mümkün dr.A~nı-0 

ll:ılbııki, heledi:re iktısnt rnu de 
qnı Süre:ronın yoptıJıı tetkikle:ııbıl 
fcrmlştlr ki, Balknnlardn bu k J;I 
!erde fi:ratlar bizdekinden diW1 

1 fll 
Jlükümel Türki~·ede de unıu~J 

!erde fiyatların hiç olmazs:ı ısıtı11 
dnl\iler o;e,·iyeslnc düşme!öinl 
Ji~ ol ,. . 

Yalnız hclerln·rnin tuttu~u~ :oııı 
ettiği usul ynnlıştır. Bu ) ol hıık ~ l'f 
tcc'Jiği netice); temin cdcmi)·ccc rı 
~nim ucuzlamaı>ı işi tnhnıını 

1;11r·•' 
olmıl an bir müddet uzıırnco 

~ ·118~ 
lstanhul Adliye tJt 

A sm us. 11analt btl 
ohn ndliye. saravınıfl 

rçı7!dn milşlaildl yü:ünilt.rı ıotfl6 
sinin bir liirlü ııaP' ~ ! 
111 anlatarak bugünkıi ba~nı~ıf/1 
,~öyle bir le/\llf {lul sürüııor: pi fl 
rayı ilk proie.de tasarlndıoı gf ıfı1 
de r.'1:1 Tomruk <lairesi arsasıtl 
malıdır • 

J\~ım Ua teklif ini 
uor: r ı• ~ 
• "lira m.lliye bin:m bunun 1'~ıı' 
yapıldığı tııkdırde bir kere bıtf ; 
rııp ,·azı~ elle bulunan hu ycrlc[d• 
Juna girmiş olacaktır. Sonra ·r ıı 
urııunıi lıizıııct müe~sesclcri hl11rıı.u 
ıo;;ra'\ınış bulıınac:ıktır. Jltılk ıırdtl' 
ol:ııt işlerini giinnek için nı:ıh~ rtır' 
lı:ıllcye, scınllcn :semte koşın:ı 
)elinden kıırtıılacnktır. 

)'cnirıımi me~rlpnı açıldıldil 11 ,,r 
t~ı:ınhulun imarı hııkıınıni'ln 11 tıtı1t~t 
ilk iş cihette hurndan suıınnll k ,,ı 
dar ol:ın geniş bir cadde ııçnı;dt'ıı ~ 
tır. Eski Hnbııili binası bu ca 1ıııı#" 
knnıcliııc düşen lıir mc\'ki 

0 ,,P 
,·eni :ıdlı) c bin:ısının ııunıd:ı ı• 
~chir ıhıhilinde inınr pliınıııtll 
de kolaylaştırmış olur. 

11 
ol 

dt'r ' Gı•çcn gün, htnnbulda rno ,.01111 ~ 
yoratın:ık imkanları iiı:crine 11ıı6t 
oleki Ebussuud caddesinin 1ı:ı 
scderken ŞÖYie demiştir: ,ııll 

- A \TUp:ıd:ın l!ilanlıula se) · ı ıı 
diyoruz. f;len müşteri ols3111 cllP " 
cndcsinde bulunan bir otele~ ı.:otıl' 
iı;in çok düşiinilrüın. O keclOI ıe•İ ..ı 

• 1 1 .. t ri er r· seçıp ole c ~c en muş e ın o 
penc.cl'Cslni açınca, mnh:ıııcı; 1111 ~ p 
h:ıliııi sürünce hemen tıes:1 ~~I tı" 
kııçı)or: fakat lılr harta ıuıd ;111 b 
d:ın ·yemek yiyebiliyor nıu. 01' 1~11' 

Yeni adliye binası eski fJıl ._11 1~ 1!1' 
nın bir köşesine kunııuııcıı ·pı I~ 

·1 .. k kD ~ıır· 
tnnıfınılan oçılnrnk hı )'U . l 0111 

hın en kc!iif yerlerin<len ııı~·r tı'l 
k ,.ı ( 

rlc lı:ıkını~ızlıklan ıır·ıııııc·ıı J11tl 1 
hu sihi ~·erlerin de ister jdt ıtılı''11 ın:ı-;11111 y:ırrlıııı cdı•cc"ktir. :nı:ı t4i~ 
ye sarayının :yapılması yaln J1lıt 
ııdliyc~ini yersizlikten kurııır şcıı' 
k::ılnıı,·nc::ık avni zanııındıı •· el 

., ' • k1'tl" 
pliııııııın ilk ~aflııısıııı tıılııı 
ele yarıyocnktır . ., 

"" ·r•*' Vapurla iskele ... q 

2·y ıfü ez ildi ~" • 
Beylerbeyi iskelesinde ç~ ıı il 

Alkul dün iskeleye yanaşarı rı:tıl 
h vapurdan bir çuval ç1k3r1il'· 

d .. cf11 ' 
kaymış, iskele arsına u, ,1 ı;ı 
ic:kele ile vapurun araı;1od3c8 tı 
zilmiştir. Şaban HaydarP3~ 
cine kaldırılmıştır. 
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~wata daU: 
}'atan da ol-sa 
~l\ZE ••• 
~ tuı·~~~ERde ikide bir görüyo. 
150 ~·a~ın~a ~nyanın en ihtiyar adamı .. 
kadın, r- bır erkek ... 160 yaı:mda bir 

····~k\. :. 
tağına d . .ı'aşamanın nasıl kabil ola-

0 habeaır ~e hayli makaleler }'azılıyor. 
Jıo.. • rlerın h . . 
~., öiutl . epsı doğru mu? Ven. 
oluyor erın &erçekten bir ise yaradığı 
llıtııı:ıı..ı~u? Bilmiyorum· f~at 5Urası 
ıh·~akkıh • ı.: 
tıyar ad emen herkes dünyanın en 

160 '"a arnına, 120 ya!';mdaki erkeg~ e, a J lndak" :. 
u at'·'· 1 kadına alaka gösterivor. QJl.a tab • · 

llt"'l' silrınek 11 ve ı;<>k haklıdır: Uzun ö. 
~ha ten daha güzel ne olabilir ki? 
ğ Yatın b" 
ın dağdağ ır tok ıstıraplan, bir yı-

te olsUn· .. ~arı vardır; dünyada bir ke· 
8artı., d,.",.. !ah caJıınu alsa da kurtul-
rı.. -·•eını . 
"'<tllni il ş ınsan yoktur; hat~ te. 
~u?ur~/;lrnayı~. f!.liyata geçenler de 
~&ene h akat butun bunlara rağmen 
llıaktan~ .. ~ ayatı sever. "Böyle '-'asa-
lı,.ı. - "'<1 olrn k J "' 

;"11arın . e. hayırlıdır., demesine 
ıle ölurn' surunmelerin en müthişini 
l\ahr e tercih eder. 

'1"- <Unanıara ı:.ı· uctte hn • cuimJere ı:anatk!rlara 
<lı:. ı.ırınetim· ' -
· • onıara d ız, hayranlığımız var • 
:anların h a .gıpta i_le bakarız. Fakat 

1 
SE!rı}·etj .

1 
.ePSl değılse de büyük bir 

eti çın ·r 
de Pek f - ı ıraf etmeseler, kendi. 

e:ı büyı.ı. arkına varmasalar bile -
§1 k. "il. sey "!~ 
la 0YabU~ek ~um denilen felakete kar-
reınuuUk h tır. lierkesin gönlünde bir 

llııt .. ı- evesi d d "'lnarnas var ır: Adımızın u-
en bah~-1

1• asırlarca zaman sonra biz.. 
}·e -~ı rn · 
ın ınuuuğu k esı demek olan mecazi la. 

Utıııı. ascıetrniyo hakiki JA 
ıu ~.}'an· rum, cıye 
ille bu top~ n~ırn_ızı değil, vücudumu
\" k.. "lier _ ın uzennde idame ettirebil. 

~u~irtı.cııye k~~san e:_ceı; ölecektir, deriz 
~ ~YYen bi ar doganlardan hiçbirinin 
oıd u~ i tısn: ~·a~ı ıışamamı~ olması bu 
bu Uğunu b' a ut etmez bir hakikat 
... na raıı.- ıze kabul ettirmio::tir. Fakat 
"U· N &nen ge . :. 
llJ • • 'ıbaYet b'ne ıçimizde bir ümit var-
""' Yahut bı' . ır tarenin kı><:folunacağı 
'"'ler<»:· zırn · · . -... ' 
lar ""'~ll)i urna ıçın bır mucizenin zuhur 

a al'-'- rız. Uzun ö .. - . 
Zat <ll\a &öst . mur suren ınsan 
öJ,..~~ dıkkat ecıe~emız de bunun içindir. 

·•ıı.ısı~ ın· ''F 1 
§lrıcı' Ur., gibi b" · a anca 150 yaşında 
lan""~c!Jr., habc . ır haber: ''Filan 150 ya
ıt~'ıctı; ha~·at rı kadar alaka ile karşı· 
tıı hl'tı Zar0 A~ ında hemen hergiln bahsi 

eın ısanın ··1 ~ llles en ka 0 UJnfinden sonra sö-
ı.._ Sele t~d Panıverdi Çünk" b" . . . 
•ıcıt~ . "O. ece k · u ızım ıçın 
ôı111 1ki Yüz ço Yaşamakta, yüz elli, 
Uın-~~~tectir. ~a~ı~ızı . bulmakta değil·. 
bt'tl 1rnızi ku aşı~an ıhtiyar, ölmemek 

er. VVetıendı'rd"ğ· · · · · ~ ı ı ıçın hızı cez_ 

da la}:Usunu ister . 
~ltıdak_~rnutıuk h ~n~z mecazi mana~ın
le 1 ıaYernu C\esı de, hakiki mAna
~Y ek.linj dn!~u~ hevesinin, ümitsizlik 
d;ı .... değildir· .;~ıştırnıesinden baı:ka bir 
'"'ile • • l'1ad . • tırı ettırrneğ . eınkı \'Ücudumuzu i-

dr,-1Utıutuırna~ 1rnkfın Yok, biz de adımı-
()~ ... :ani az aı:ı~a ~a1rşmak1a iktifa e

"tterı tıku ~aıetej. hır züğürt tesellisi!. .. 
h. bir haı.- erın birinde gene bu çe-
·oq Va uer \·ard · b · · 

l'!ı l~. B l'ltıış "e t 1 
• ır kadın 118 ya-

~-a• uda do~ 121 torun sahibi ol. 
~ı ~il.Zeteı~· rnu? bilmiyorum Fa 
1 ~ıı rı. ın bu · · • 
ll·a "et ot~ ı._ ne\1den haberlerini. 
t tıın .,.. • ut>ğenh·o 
~ı..- ... onıond J rum; çünkü her 

61,.,. uelere ..... ke Yatan aslanı bütün 
.,,,.~lik ••ıU ·a\'(' ' 

"'~tıl'tı..ı· tinıidin·1 hı:net edip sarsılmıyan 
ti •ııf ıra · · Vor '"'or. J · • n ır;ın olsun kuv-
~· · Vaı r;ırnıze \' · . 
11~. bin kansa da hir · 1:nı hır ku\'ı:et ve-
.. di" ere d h . l"if're daha ı:öyle. 

ıor a a Sö'·l . 
• J ı>yın, hoşumuza 

1 ~ Nurullah AT AÇ 

t~ç. llıallarmız 
vttb ı ç i n 
t~ 8rt(lı 

llıtıat vapurlarda 
•i~tıkııra, 28 t e Ilı i n edildi 
~ tıe ti (liususi) 

ç ~aıı tllleğc ha 1 - İhraç mev· 
tıı:ı ilt atırnı:ı:a t ş ~dıgunız sırada ih-
qlı t<:ttl • atbık cd·ı 

llqtaı.. gı ehem . 1 en navlunla· 
~-~>'aı 1:ı:rnitdek"rnıyct nazarı itibarc 
"lll'\l_ iltı ı cc.ncb· 
• ""<ltıt lltcntaı ı vapur kum· 
'ı:ıde tı .Yapıırn1, arının iştirak.ile· bir 
eıı crı · ve g"' U 

l:ttttı~ :ı:ıtatı1 bir 0~ §meler neticc-
Cc,. tur. tarıfc tcsbiti kabil 

,ıı._ ~en•-
-..._ ~8 ""l'lc ınc· 

~tbik ~~ hil~ha;: ~~ li:ı:u.~ için ton ba· 
ıı oııtina ıı:n tarıf ,5 şıluı üzerinden 
aı,ı tı lılll eye ın k b. 

~ ~l\ 1 arıları u a ıl posta 
t t a ırı...... na 40 şir ,. 

tir O ten . ··1C1&1 ve b ın ·uzcrinden 
~iı: bi~~ :ı:ııat Yapıl undan ayrıca yüz-
"<lt t lllad ınası tc . . . 

~il" deler . • ının edılmış· 
,,ı •- ıçın d .. -u"'h' 

"t~ .. ... ım ten· 

•><' ' .\ :a 
iki gı711denberi şelzrimizdc bulunan Mı sır donanma kumandam Tiimanziral 

l1ahmul Hamza paşa şerefine dün saat 13,30 da vali Muhitin Vstıi11dağ tarafın
dan Tarabyadaki Tokatlıyan otelinde bir ziyafet verilmiştir. Ziyafete misafirimiz
den başka lstanbul ve merkez kumandan Zarı, emniyet miidiirü, vilayet, belediye 
ve şclıir meclisi nzatarı, Elmahrusa yatın rn subayları bulımmıl§lardır. Ziyafet sıra
sındn Muhittin Ostı7ndağ kısa birkaç sözle lı1ısır/ı misafirlerimizin bu seyahatlerin
den duyduğu memnuniyeti ifade elmiş ve kadehini Mısır Kralı Majeste Faruk 
şerefine kaldırmıştır. 

Amiral Malmmt Hamza paşa da verdiği cevapta kendilerine gösterilen misafir-

S IE IHI ii I~ il> IE VJE 

perverliğc teşekkür <fnıişlerdir. Ziya1etten sonra 'Amiral Mahmut Hamza şu beya
natta bulımmuştıtr: 
"- Biz, Mısırlılar Türkiyeyi kendi memleketimiz kadar severiz Burada hiç 

)'abancılzk Jıisselmiyoruz. Memleketinize ayak bastzlımdanberi hakkımda gösteri
len misafirperverliğe çok mi'Ueşekkirim. Seyahatim tamamen lıusustdir. 

Anadolu ortasında, Atatürkün yüksek il/zamiylc kurulmuş olan yeni mamurcniz 
Ankarayı görmeden dönmek mecburiyetin de kalacağıma çok müteessirim .• , 
Misafirimiz, dün saat 13,30 da Taksim Cıimlmriyet abidesine çelenk koymıtş ve lıusu 
si def teri imzalamıştır. Bu akşam yatiyle memlckctimizdetı ayrılacaktır. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE l 'T IE ~ 
Eminönünde 
istimlak işleri 
EmfAk 
tel Aşa 

sahipleri 
düştüler 

Eminönü meydanının açılması için i!ı -
timlak muamelesinin başladığı glinden i. 
tibaren belediyeye karşı qin bir müa -
kUlat çıkartan emlak sahibleri şimdi de 
başka bir yol tutmuşlardır. Bu defa is
timlak planında ikinci ve üçüncü derece
de kalan cmldkln sahlbleri de milracaat 
ederek binalarının ~erhal istimlaki için 
belediyeyi tazyika başlamışlardır. Bu 
hareketin manası evvela pek anlaşıla -
mamış, fakat l!ônradan mesele anlaşıl

mıştır. 

Eğlence yerlerinde 
ucuzluk kararı 

t~tbik "edilemiyor 

Ekmek 
fabrikaları 

Sovyetler inşaata 
talip oldular 

Ankara, İstanbul ve lzmirdo bUyilk 
ekmek fabriknlan kurmağa. talih olan 
Sovyet Rusyanm Türk • Stroy firması, 

bu iş için hazırladığı ilk projeleri 1zmir
deki mUmcsslllcrine göndermiştir. 

• 

Mesele şudur: belediyenin, imar pla
nının tatbikında yapılacak istimlakler 
dolayısiyle müşkiilata tesadüf edilecc -
ğtni §imdiden gönnü~ olması yUzünden 
dahiliye vekaletinden istimlAk kanunu
nun değiştirilmosinl taleb ettiği şüyu 

bulmuştur. Bu tadilatın bilhassa bir kı
SDD istimlak bedellerinin uzunca vadeli 
bonolarla karşılanması şeklinin ortaya 
konulacağı da ısrarla söylenmP.ktedir. 
Henüz bu hususta dahiliyo vekaleti bir 
karar vermomiş vo belediyenin sarih su. 
rette nokUıi il zarını bildirmesini iste -
miş olmasına. diğer taraftan da kanu -
nun değişmesi Büyük millet meclisinin a 
çılmasından sonra kabil olacak hususlar
dan bulunmasına rağmen böyle bir ih
timal emlak sahihlerini telaşlandırmı§ -
tır. Bundan dola}, elde tahsisat varken 
bir an ewel mallarını satmak için JstJ
cal etmektedirler. 

tkl kfş ı boğuldu 
Arnnvutköyünde, İskele caddesinde 

kasap lraklinin çırağı 17 yaşında Hris
to, dün B<'bekte Çnmlıhahçe kıyıt1ında yı
kanmak için denize girmiş, }iizme bilme
diğindPn boğulmuştur. 

Beşiktaşta, İlhan sokağında Hamrli pa

şa konağının bir odasında oturan Meh -
medin oğlu Mehmet Ali isminde 12 yr.ş. 
larında bir çocuk dün odun lııkelesinde 
denize girmiş, biraz sonra boğulmuştur. 

--0-

Pe~cereden dUşen çocuk 
Şemsipaşada oturan bayan Zafer is

minde bir kadın en büyüğü 8 yaşlann
da üç tocuğunu evde yalnız bırakarak 
sokağa çıkmış. çocuklar pencere önünde 
oynarlarken bunlardan Gıilhan ismin
deki kız sokağa dü~müş, ağır surette ya- 1 
ralarunı~. Niimune haı;tahanesine kal-1 
dmlmı~t1r. 

Hükumetin, eğlence yerlerinden hal
kın daha ucuz istüadesi için bir kısnn 

vergilerde yaptığı tenzilat Uzerine bu 
gibi eğlence yerlerinin fiatlnnnı indir -
:mek ilzere be.lodiyenin gösterdiği gayret 
ve listelerdo yapılan tenzilatın tatbikat
ta bir fayda temin etmediği görülmüş -
tür. 

İstanbul glbi seniş ve binlerle eğlen
ce yerinin fnali~1ette bulunduğu bir §e

hirde kontrol İ§İ icab ettiği şekilde ya. 
pılamndığından !ahJg 11"intlar geno eski
si gibi devam etmektedir. Bu kabil eğ
lence ycrforl sahiblerl belediyenin tas-

Maktu satış 
kanunu 

Evvela gıda maddelerine 
tatbik edilecek 

Ankara, 28 (Hususi) - Ekono
mi Bakanlığı, bir Eylülde tatbikine 
ba§lanacak olan maktu satış kanunu. 
nun hazırlıklarına başlamış bulun.. 

maktadır. Bakanlık, maktu satı§ın 

muhtelif maddelere tedricen teşmili. 
ne karar vermiş ve Hk olarak maktu 
satış kanunu hükümlerinin gıda mad. 
delerinde tatbik edilmesini derpiş et
miştir. 

Kanunun yurdun bütün mmtakala· 
rında birden tatbika geçilmesinin de ko
lay olmıyacağını gözönünc alan bakanlık, 

kanun hükmünün ilk defa bUytik şehir

lerde tatbik edilmesine karar vermiştir. 

Bu hususun temini için Ankara, ls. 
tanbul ve İzmir belediyeleriyle ticaret 

odalarından gıda maddeleriyle maktu 
satış kanununun tatbiki hakkındaki 

mütalealarını sormuştur. 

Alınacak cevaplardan sonra bu üç 
şehrimizde gıda maddelerinin maktu 
satış fiatleri hakkında bir kararname 
projesi hazırlanacak ve Bakanlar He. 
yetinin tasvibine arzolunacaktır. 
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dikli listesini aemakla beraber şimdi lis
te harici "yer paraBI, su parası gibi bir 
taknn Ucretler ihdas etmişlerdir. 

Belediye ikt.ısat mUdUrlilğU de bu ha
il gördüğünden yeni bir formül bulmak 
için faaliyete geçmiştir. Bu meyanda 

Ankarada olduğu gibi eğlence yerlerile 
gazino vo lokantaların sınıflara a.ynlma-
81 da tetkik edilmektedir. 

Eğlence yerlerinin ucuzluğu temin e
dildikten sonra sıra otel ve hanlara ge-

lecektir. Bu işin daha gUrilltülU olacağı 

şimdiden görülmektedir. 

Balyahlar 
Binasını temin ettikleri 

Orta m ektebe 
öoret men Jst iyorlar 
._. -~ =---- . 

Balyada ortamelrteb itin hazırlnnnn blnn 

Balya, (Hususi) - Balya kazasında 
orta okul bulunmadığından dolayı ilk o
kullardan hor sene çıkan yüzlerce tale
benin orta tnhsilden mahrum kalmakta 
olduğunu gören Balyalılar Balya - Ka. 
raaydın maden şirketine ait havadar bir 
mahalde kırk bin lira kıymetinde bir bi
na temin etmeğe muvaffak olmuşlar ve 
okulun mefruşatını dahi hazırlamağa 

başlamışlardır. 

Halkın te§ebbilsü ve Balya Karaaydm 
maden şirketinin fedakarlığı ile temin 
edilen bu okula öğretmen gönderilmesi 
için büyükler nezdinde dahi teşebbüs 

ve temenniyatta bulunmaktadırlar. Ça -
lışkan ve kül>-ür seven münevver Balya 
halkı pek yerinde olan dileklerinin ka -
bullinU kültür bakanlığından rica etmek
tedirler . 

t 

İzmirde bulunan firma milmcssili Ni
koln tvanof bu hususta şunlan söylemi§
tir: 

"- hmirde yapmak istediğimiz fabrl
kayıı alt projelerimizi teklif mektuplan
le beraber hükumete verdik. Fabrika, 
günde 100 ton ekmek yapacaktır. Nor
mal imal kabiliyeti 75 tondur. Ankarnda, 
ve İslnnbulda lmrlacak fabrikalar da ay
ni oacaktır. 

İzmirdekl fabrika, birinci, ikinci ve U

çUncU nevi ckmcklerl yuvarlak çıkara -
cak, francalaları da uzun imal edecek 
ve nmbaJajlıyacaktır. Ekmekler bir ve 
yarımşar kiloluk olacaktır. 

-<>--

ş·rketi 
Hayryenin 

yeni va u rları 
Büyük bir araba 
vapuru yapılacak 
Şirketihayrlyc, UçUncU yeni vapuru o

lan 77 numaralı araba vapurundan son
ra 78 numaralı vapuru tezgaha koymak 
Uzere hazırlıklara başlnmıştır. Beş oto
mobil nakledebilecek kabiliyette bulu
nan, mazotlu molörle i§liyen ve Üskil

darla Kabala§ arasında durmadan .sefer 
yapacak olan yeni araba vapurundan 
sonra Şirkdihayriyenln Haliçte Hnsköy
dekl tezgahlarmda yapılacak olan yeni 
vapur iso §imdiye kadar memleketimiz
de yapılan araba vapurlarmm en büyü
gü olacaktır. 

,,., 

78 numaranın, hazırlanmakta olan 
planlarma göre, boyu 50 ve genişliği de 
10 metre olacaktır. Yeni 78 numara §İr. 
ketin 74 numarası tipindedir. 75 ve 76 
numarnlnr 35 metre uzunluğunda ve 6 
metre geni§liğindedir. 

Şirektihayriye bu yeni vapurda kulla
nılmak üzere güzel bir makine de bul
muştur. Makine hususunda da anlaşma 
hflsıl olur olmaz 78 numaranın planlan 
Ankarayo. gönderilecek ve tasdik ettiri
lerek inşaata başlanacaktır. 

Yeni vapurun 939 senesi sonunda ik
mal edilebileceği Umid edilmektedir. 

-0-

ktlsat Vekili geliyor 
Öğrendiğimize göre iktısat vekili Şa

kir Keseblr gelecek haftıı tekrar §ehri
mize gelecek ve burada bilhassa daimi 
sergi binasının inşasına ait kat'i kararın 
verilmesi meselesiyle meşgul olacaktır. 



Musolini 
55 yaşında 

!ÇERDE: ' 
• Yerli maJlar sergisine iştirak eden 

1 firmalara bu sene de madalye ve diplo
ma verilecektir. Müesseseler milsabakaya ,. 
huırlanmaktadır. 

DIŞARDA: 
• Yugoslavya Başvekili Stoyadino,·iç 

diln Split'in ve civardaki kasabalann e
konomik, kültürel ve sporcu deleırasyon. 
larınt kabul etmiştir. Başvekil, bunu mu· 
teaklp Zagreb ve Llyubliyana torpitoları. 
nı zi)·arel etmiştir. Bu torpitolar, tamu. 
men split tezglhlarmda inşa edllmi•tir. 

Bitler hararetli bir 
tebrik telgrafı 

aUnderdl 

• Deniz tarifelerini tetkik eden komis
yon hu sene de yük ve yolcu ücretlerin. 
de bir tenzilAt yapmaya lmkAn bulama
mıştır. 

• Dilkklnlann lille tatili hakkında ti. 
carel odasından belediyeye henüz cevap 
gelmedlli için karar ay başında tatbik 
edilemiyecektfr. 

• İstanbul festivali atustosun birinde 
ba~ıy:ıcaktır. ilk günü akşamı Eminönü 
Halkevi temsil kolu tarafından Be) azıt 
meydanında Mulyerin lıir piyesi temsil 
edilecektir. Meyd:ında elektrik hopnrlör 
tesisatı dün yapılmaya başlanmıştır. 

• Nevyork sergisine müzelerdeki bazı 

tarihi eserler de gönderilecektir. SerRi 
komiseri Suad Şakir Ankaradan şehrimi· 
ze tJ<'lmiş ve gönderilecek esNleri tesbi. 
te başlamıştır. 

• Sirkeci garının etrafında meydan a-
çılması için karşısındaki c:ımiin de yı. 

kılmasına karar verilmiştir. Cami yalwn· 
da bt.iınlAk edilecektir. 

• inhisarlar vekili bugünlerde lımire 
giderek Camallı tuzlasında tetkikat ya51a. 
caktır. lktısat ''ekili de ağustos başında 
şehrimize gelerek lzmire gidecektir. Boş· 
','>il namına sergiyi iktısat ''ek ilinin aç. 
nı .... ı muhtemeldir. 

• Romanyadan 11etirilecek göçmenler 
jçin buııiln bir vapur Köstence:re hare· 
ket edecektir. 

• Pnznrlıksız salış k:ınununun latlıiki. 
no eylt\ude geçileceğinden, belediye o tn
r·hıen sonra bazı z:ırurl yiyecek madde. 
lerine et ve ekmekte oldutu gibi azamı fi 
)'at konulmasını düşünmektedir. 

• Seçimler iı:in h:ızırJanmakta olan aile 
fişleri Kadıköy ve· ndalardan b:ışka her 
)'erde tamamlanmış ve tasnifine başlan. 
mıştır. 

• Tramvay gecen caddelerin günde altı 
Jtere sul:ınma!iına karar verilmiştir. 

• J.io;elerde bugün kamp imtihanları 

yapıl:ıcak ve kamplar iki gün sonra nlba. 
)'ete erecektir. 

• lslimlAk kanununda deAişikllk yapıL 
ması hakkında belediyenin nafiaya müra 
caatı tetkik edilmiş ve talebi esas itibari. 
Je knbul olunmuştur. Belediye tafsilltlı 
bir rapor hazırlıyacaktır. 

• Mudanya • Bur5a asfalt yolu yapılmak 
tadır ve gelecek seneye kadar bitmi' ola· 
caktır. Şimdiki halde vesait bazı nokta· 
)arda toprak yolu takip etmektedir. 

• Köylerde elektrik ve radyo tesisatı 

vücuıle getirmek için çalışması dahiliye 
vckilleli tarafından vililyellere teblil edil-
rnitili~. 

Bu arada, köy meydanlarında birer 
rad~·o bulıınncaklır. 

• l.:istik san:ıyii ile meşgul tiicrarlar bu
günll'rdc Anknr:ıya bir heyet göndererek 
la .ıik üzerindeki verginin a2allılmasını 

hliyeccklerdlr. 
• Dolm:ıhnhçede sar:t)'la cami arasın. 

daki boş sahanın bir park haline ıreliril· 
mesi lc:ırarlaşhrılmı!itır. 

• H.ikiınlerin terfi listesi hazırlanmak. 
tadır. Bu listede 936 danberi terfi elmi· 
)'en hakimlerin de term vardır. 

• Adliye s:ırayı yapılması için yıktırı. 
Jac:ak snlıad:ıki binaların tariht kıymeti 

olnp olmadığını tetkike memur komisyon 
dün valinin "b:ışkanlıAında toplanmıştır. 

P,ir k:ıç toplantı d:ıha yapıldıktan sonra 
saraym orada in,a edilip ediJmiyeceline 
dafr bir karar V<;fileccktir. 

• l\lnreJ'.11 Fevzi Çakmak dün ak,am 
Ankaraya gitıniştir. 

• .Rf'Jediye gelecek sene Yenikapı sahil· 
!erinde bedava deniz hamamları yaptıra. 
cal: ve açıkta denize sirilmesini yasak 
edect'klfr. 

lf kazası 
Erenköyünde mühendis mektebi mü

dürll lhsanm binasında çalışan rençber 
Hınr dün pencere çerçevesi yaparken 
muvazenesini kaybetmi,, düşına, ölme 
derecesinde yaralanmı,tır. Yaralı Hay
darpa,a Nümune hastahanesine kaldı
nlmıştır. 

........... --...... ·-·-.. --·--·-----···· 

Saat yirmide Stoyadinoviç, Pekla \·:ı. 

puruna hlnmlJ ve Dalınaçya sabilJerin. 
deki seyahatine devam etmek üzere yol J 

çıkmıştır. 

• Sovyeller Bir illi yüksek meclisi d •. 
vanı, yiıksek meclisi 10 atustosta lçtfmu.ı 
daveti kararleştırmıştır. 

• Mısır valde krali~esi, yanında di>ı ı 

kızı olduğu h:ılde dün akşam Budapeştı·. 
ye ,.a~ıı olnıuşlıır. 

• Dün gece iki motlirlil bir Fransız :ı~ · ı 
kert tan·aresi, Fransada Liyon civarın , .. 
bir fppeye çaıpıp, parçalanmış ve nt· 

1 
11lmış!ır. Enkaz arasından beş naaş çıl .ı 
rılmıştır. i 

Bir hırsız 
yaka,andı 

_.. B01tarata l int:id e 
Bu meıhur eabıkalı hD'lllZlll llOll lkJ 

içinde yaptığı hıraızlıklarm mühlmleı, ı: 
yazıyoruz. j 

lb.-aliın 29 mayısta Kurtuluş Sav ·ış 
sokafım:la fırıncı ömerin apartmıanıra 
geceyanıu penc4·eden glrmflı ve bir<;ok 
pahada ağır yükte hafif e§yadan ba:"':a 

120 liralık bir alUn ıaat ile 200 Ura d:ı 
nakid parayı çalarak kaçmı§tır. j 

Yine bu ay içinde Nişanta§mdaki 1 

Bulgar konsolosunun evlne ih'erek ayr:i ' 
tarzda pencereden ih'en İbrahim 

burada.n da birçok eıya, kürklü manto • 
Jar, altın ve g{lmil§ tabaka ve saatler top 1 
lıyarak aavutmuştur. t 

Baltacı İbrahim en mühim ve dikkate : 
çarpan hırmlığmı 7 temmuzda yapnuş. ; 
tır. Şialide doktor Şevket bey aokaim- ı 
da tüccardan NaJınln evine geceyarm 
giren İbrahJm evi IOYllP soğana çevlrdık ı 
ten sonra çaldığı eıyaWı bir paket ya
pıp a§lk pencerenin önllne ko)'n111f, ve 

llOllra hizmetçi Hanlfentn odaama gire- 1 

rek hiçbir ıeyden haberi olmadan u~u • , 
yan kızcafmn karyolasına aokulmuttur. 
İbrahim yavqça karyolaya yaklqınca 
birdenbire Hanif eye aanlmıı ve teca\ il-:
de bulunmak istemiştir. Hizmetfi karnıt- 1 

lıkta kim olduiunu anlamadığı bu adr::
dan kurtulmak için çırpmınağa bqJaı: '~· 
Bu sırada İbrahim: 

- Korkma, canım, sana fenalık yaı a
cak değilim. Ben buraya gece mil&firll
ğine geldim, seninle biraz eğlenip tat.. 
lı bir gece geçirelim., demiştir. Fakat 
Hanife bu ıelin yabancı bir adama ait ol
dufanu duyunca, btlablltUn korkmut ve 
baiırmat latemiftir. İtin fenaya varaca
imı anlıyan İbrahJm de Hanifeyi gllzel
ce bağladıktan ve ağzmı da tıkadıktan 
IOllra pencereden atlayıp •VU1D1111tur. 
İbrahJm son hınabğmı bundan Uç gUıı 

evvel Y8PDUI ve itte bunda yakayı ele 
'ftl'lllfttir. 

lılecJdJyeköytlnde ZinpJ lfrketl mu. 
dllrO Tevfik A1inJn evine geceyarmı es
ki aoyruntarmda olduğu gibi pencere • 
den giren İbrahim, bir gramofon ile 
muhtelif kıymetli eeyalan topladıktan 
sonra MVU§IDUf, fakat f(lpbe Userlne 
eıyalarla beraber yakalanm11tır. 

İbrahlmln çaldığı birçok eıyalar bulun
mqtur. Diğerleri de satıldığı yerlerden 
geri alınacaktır. İbrahim koltukçuluk 
yaptığı halde, çaldıfr efya)an bqkuma 
sattmnakta ve kendini namu.alu g&ıter • 
mek fçfn de dl1Wnlardaıı aldıjı eıyaJa. 
n satmaktadır. 
İbrahlmin yaptığı brrmlıklarm bqlı. 

ca h1J1usfyetl, hepeinfn geceleri pence
relere merdiven dayamak nretUe ol
masıdır. 

Berlin, 29 (A.A.) - Mu..olinin do· 
lumunun SS'inri yıl dönümU münaıeb:· 
tile Bitler, "!talya hükumeti reiıi ve im· 
paratorluk mareplı duçeye bir telgraf 
çekmiıtir. Hitle:-, bu telgrafında ezelim· 
le 1öyle demektedir. "ıahıi refahınız ve 
hem !talyanm uametine hem de Avru· 
pa ıulhilne hadim olan meaainb hakkın 
dairi en samimi temennilerimi arzede • 
rim. 

Roma·Berlin mihverini ve hayatınızı.: 
muvaffakiyetlerle dolu olarak geçen &e· 
neıi içinde İmparatorluk topraklann· 
dıki teli kimiz esnasında dostluğumuzu 
daha ziyade tarsin etmiı olmamız benim 
için pek ziyade memnuniyete ıayan bir 
·-·yfiyettlr." 

o 

Mecusilerle 
:m üslümanlar 

Hanjfunada 
çarpışıyorlar 

!".angun, (Hindi Çinide inıiliz mlll. 
nlekeıl Birmanyarun merkezi) 28 

( '.A.) - Budiıt rahiplerle milllihmuı· 
· :: arasında çıkan bir kavga ile bu ı

! n 26 ımda batlamıt olan dini karrı
~. lıklar, bugün en nuik dereceyi bul. 
r.~:ııtur .• 

Bir çok katil hidiaeleri ve paniğe se
l ... :,iyet vermiı olan tüfek muharebeleri 
J, ·yi:iedilmiıtir. Askeri kıtaat, zabıt:ı 
l:.:vvetlerinin imdadına koımuftur. Ti
c ·:ethaneler kapannuıtrr. Milnakallt 
c ·muıtur. Uç ölü ve otuz yaralı aayıl. 
m 1tır • 

o 

Lehistan 
f ekos!ovakyaya bir 

nota daha verdi 
Vartova, 28 (A.A.) - Çekoelovak· 

yıdaki komünist unsurların polonya 
r eyhindeki faaliyeti hakkında polonya 
: .ükQmeti tarafından Prat hükumetine 
23 temmuzda bir nota tevdi edilmittir. 

Hatırlardadır ki Polonya hükumeti, 

22 martta ayni mesele hakkında ilk bir 
nota tevdi etmi§di. Prağ hükQmeti, bu 
ild notaya cevap vermiıtir. Bu hükQ • 
met, ilk cevabında Polonyanın muta • 
lebatınr tatmin etmek için ittihaz etmiı 
olduğu tetbirleri uymııtır. Bu tedbir· 
teri Varıova hükumeti kafi görmemiı· 
tir. 

Fransız - lngiliz 
dostluğu 

_.. Haştanfl ı incide 
bozmak için yapılacak olan her tUrlU 
teşebbüs nasıl akamete mahkdm ise 
Londra ile Parlsin arasını bozmak 
için yapılacak olan her türlü t.eeeb. 
büı de ayni veçhile muvaffakiyetaiz.. 
liğe m&h~mdur . ., 

Larcl Halif aks, Çekoılovakya mese· 
leainden bahsederek demi§tir ki: 

"Prag hUkilmetinden llicenabane 
ve uzlatma zihniyeti ile hareket et • 
meal ni istiyoruz. Alman yadan da bu 
kabil naıihatler vermesini itimad ile 

41m n ssı s ta il il ta 

bekliyoruz. İngiliz efkAnumumiyesi, 
makul bir uzlqmaya mani olacak her 
türlü harekete d~man olacaktır. Ni. 
hayet Lord Halifakı, Fransa ile tn. 
giltere arumdaki askeri itillflarm 
tamamile tedafüi mahiyette olduğunu 
beyan etmiştir. 

İngiltere Kral ve kraliçeıinin Pariı 
ziyaretlerinden bahseden hatip er
cümle f(Syle demiıtir: 11 Ağustos 

H A B E R okuyuculannın 1 
H A B E R ' i yep,.eni bala
caldan tarihtir. 

O gün : 

? ??? • • • ? 

Loyd Coıçun 
Ver sal} muahe· 
d..:si hatıraları 
ı"efrfkamaa yanııkl l&1DDIZda deTUD 

edllecektlr. Loyd Corc 11atınJarma ,.._ 
nn ~kaeak olan lmllllllda llllletler Ce

-etbaha lmnllmw MDumcla ıeoea 
ııll\:bte ..,... b&dleelerl .... tetelddl
...... JH7dua l8ldfilal M ..... , ... 
clır. 

"Franıızlarm yapmıı olduklan · iS: 
tikbal, bana Fra11Bız milletinin biz.im 
tıpkı kendisi gibi ferdi hakkm kıyıne
ti ne olduğunu hissetmekte bulundu. 
ğumuzu ve hayatı tenvir eden ve zen. 
ğinlcıtiren bu daimi kuvvetlere bizim 

de kendiai kadar imanımız olduğu ka. 
naatini beslemekte bulunduğunu göL 
t.enııiftir. İki memleket arumdald 
dostluk, klğrt parçalarına ballı delil· 
dir. 

Lordlar ~ nuırm beıuatım 
• 

29 Ac;-ın,-ros - 1 

Japonlar büyük 
bozguna uğradıl 
~ 8llflll'IO/I 1 iftdde 

Japonlar Dontin ı&ttı civannda t· 
yanı mevldini bombardıman etmiıler • 
dir. Çin topuçuıu dilpanrn bir atır 

bombardıman tayyarelini dUıürmilt • 
tUr. 

Ecnebi askert mahaflllnden alı • 
nan haberlere söre, Çin orduıu Ho
nanın şimalinde Ye .Anvhel'nln cenu
bu garblılnde mtlhlm kuvvetler tek· 
ıif etmekte ve hllmmalı bir faaliyet· 
le umumi blr mukabil taarruz hazır. 
lamaktadır. Japon arazlıl dahilin
de Klfeng ve Lanfenc arunıdakt 

mahalli tamamlyle ıu lıUlA. etml• 
oldufundan Japon tıtaatının hare • 
kttına mani olmaktadır. Hope1 
"Peyplog" eyaletindeki Cin kıtaları 
faaliyetlerine devam etmektedirler. 
Japonlar tarafından ltıal edllml• 
bulunan Peyplng. HankoT tren hat
tı inamı işlememektedir. Japonlar 
çok mllşkUl bir mevkide bulunuyol'9 
lar. Cin çeteleri, Japon mtıtearrız
larına Pelplngln cenubundakl Pn.o
tlngtn cenubu garbJılnde mütemadi· 
7en taarruz etmektedirler. Uç defa 
dUtmanı hezimete uğratarak mühim 
miktarda cephane, trenleri zaptet -
mlşlerdlr. 91nlller Paotlng dem ı r. 
yollarının mühim bir kıımrnı da ele 
aeçlrmfş bulunuyorlar. 

Nankin civarında Lontende de ı• 1. 
detli muharebeler cereyan etmekte • 

dir. 
Yangtze cephesinde m 

ğişiklik yoktur. DUn Çin 
Anking • Hukov arasında 
dU§man gemilerini dört defS 
dıman etmi§lerdir. Neticedt 
nn bir kruvazörü, dört t 
nakliye gemisi ve dört gaıD 
rılmı§, bir harp gemiıi ile tlt 
tahrip edil mi ıstir. 

Çin tayyareleri Japo 
cephesindeki kuvvetlerini 
man etmi§ler, dlltmana 300 
yiat verdirm.l§lerdir. Lid 
kl Çin mfliıleri faaliyeti 
etmektedirler. 

Yangtz.enin eimal ıa 

kuvvetleri anıızın SfoçideJS 
mi§)erdir. Japonlar 800 
vererek ıimaliprkiye 
dfr. 

Berlin 28 (A.A.) - Bu 
man gazeteleri Avam 
mele mebuslanndan Mont 
bir yere uframakarzın Lon 
line kırk yolcu nakledebil 
nl İngiliz tayyarelerinin le& 
bomba götUrilp götUremly 
de ıormuı clduğu ıualin 
trlmıt olmaarnr proteıto 

Gazeteler, bu miln11ebetJe, 
yanın ıulh aıkının ciddi bir 
bi tutulmuı,, oldufunu beyd 
dirler. 

••eeya z e sire,, 
Fransızlar inkil8.bım 
dair film bazırlıyorl 

tnkı:lbımıı:dan .alman bir mevzu il:e· 
rine bir Franms kumpanyası (Beru 
Eıire) adrnda bir film çevirecektir. Bi: 
Fransız muharriri tarafından barda -
nan senaryo Luçya kumpanyası tarafm
dan nıemleketiJDjze giinderil,rek mU::a. 
ade iıtenmiıtir. Senaryo allkadarlar ta· 
rafından beienilmit yal.ıus ban nck~a. 
lar taıhih ~ilmittir. 

Filmin çekilmeıine batlamak Uurc 
methur rejisör Pabıt yanında arl :ı
datlın olduğu halde bir haftaya kadJr 

l ıehrimize gelecektir. Rejit8t 
aımların yerlerini teabit edeC 
Fransızca sözlü olacak ıctıd 
çevtmcektir. 

tftlmdeki batrolleri Ed 
Şarl Buaye oynayacaktardd'• 
tehir tiyatrosu attiıtlerind.., 
da rol al&caklal1dır. Artiıtld 
dar memleketimizde kal• il 

Filmde alaturka muıiki1' 
rilecektir. 

Cumhuriyetçiler 
muvaffakıyet kazand 

Valanıiy, 28 (A.A.) - SJ 
buıün aut 14.30' da Jiı:nad 
bambardıman etmiıtir. U.f 
mıttir. lnunca rmktarı ıoal 

Banelona, 29 (A.A.) - Şark cepb: - ı 
ıinde Cumhuriyetcilerin taarruz ha-:
ketleri devam etmi9tir. Cumhuriyetci:.:r 
altı kilometre dcridiinde ilerlemifl:r
dir, Cumhuriye~.:ilçrin müfrezeleri I'::>t 
civarına ve Bot yolunun çerta ile ol :n 
telaki noktasuıa varmıılerdrr. düım; :ı, 
takviye kıtaatı alnut ve ıandeıa mınta· 
kasında bir takım taarruzlar icra etmiı· 
tir. 

Cumhuriyctciler, bu tutruzlarr püı· 
kürtmütler ve Frankiıtleri ıehrin ilk 
evlerine kadar ceri çekilmeğe mecbur 
etmflerdir. Cumhuriyetcilerin diler bir 
takım kollan Mualulra' dan Gandeıa'ya 
&iden Pobl yolunu geçmitlerdir. 

Şarlrcepheaiade Cumhuriyetdler, el 
cerito ve Barraka'nın cenubunda Elpot 
mevzilerini zaptctmiılerdir. Cumhuri
yetciler, hatlannı Vertik ve Salada'nın 
t.:enubuna n Barranko-relinaryo 11Un• 

takauna kadar ileri ıürmütl~rdlr. 
• • • 

Banelona, 28 (A.A.) - Havaı a· 
janıınm bir muhabiri, Ebre cepbeıin· 
de Gande.ıa. mıntakaaına gft.miftlr. 
Nehri mütemadiyen bombardıman et. 
mekte olan Frankist tayyarelerin fa. 
aliyeti, Cumhuriyetçilerin sat Ahili 
ellerine geçirmelerine mani olama. 
maktadır. 

Nebil' llrerine ablş.n ve tahrip edL 
len köprüler derakap yeniden yapıl • 
maktadır. 

CumhwifetQiler, biç bir mukave. 
mete maruz kalmakamn 20 ldlomet. 
reden fazla ilerlemtelerdir. Gaııdeaa 
önttnde temu telis edllmittlr. Burada 
dileman ıiddetli bir mukavtQıet ctie
terınekt.edtr. Cumhuriyetçiler, Gande. 

la beraber oldukça mühİJll 
Tayyareler, limanda bul 

nelmilel kontrolun mUaa •-• 
kahveden ibaret hamule~ 
oWı lngliz bandrah "kel~ 
bilhaıaa hı;•.:wn ederek ıı...
tır. Bu gemide bulunaıı blt 
beynelmilel kontrol m 

Filistin k8 
ateş diY 

o JdU 
1F BllP 

]ardan geçen yahudilerf 
etmekte berd,ıvaıııdrrJat• 

Yollar ı~u bir 
tan Kudilte pteıı yol 
dan 8 kilomttre boyıuıc:& 
tir. 

DUn Telivivden tcudU-. 
milnakallt müteaddit el 
uğr&llUf ve otomobillere 
mittir. Bir yahudi oto 
Remle admdıki arıp 
ba at-mağı hazırlanırkell 
trr. 

Ur. IHSAN 
GONOKOK 

sa ıehrlne doin! llç iltlkametten ller. ll•••••-
1tmWd.f • 
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...... ~Ger' deıı 'J4d6e-
lilta t o t\Q n Open-
ı .. ~~·ın sutıye, 

Anadolu 
Anado~~Vahatı 

ıtıurıasebe . Bağdat demiryolu inşaatı 
\>irlerinde~t}~ Almanya sefareti müşa.· 
da ''lı.1ü:ıaad . ran ~on Openhaym 1899 
Sahane,, de ~· senıy~., ile "Memaliki 
llıış, bönQş·· ır tetkık seyahatine çık
~ıı ikin ~nde ~e. bu müsaadeyi bah-

tak, Sey~ ~bdulhaınide şükraniye o
ıııilrekep b'hatınde Çektiği resimlerden 

~~· nu aı~t~raf .. albumü hediye et
'""llesiıun f ... büngu Ü nh-ersite kütüp
' 155 otograf albümleri kolleksiro· 
~ton 0 numarada kayıtlıdır. 

~Yatbekir,~·ha}:m Halep, Mardin, 
~sın, 1'a ırecık. Gaziantep, Adana. ! 

l'a hava~·s, Ulukışla, Karaman, 
~·Su res

1 
.... 

1 
sınde dolaşrnı~tır. 

•it 1 .. , er a . l 0 anıan üz . rasında. asarıatıkaya 

1 IJ!ı. J:'akat B erınde fazla durmıyaca-
~da ~ÜnlUk ~ronun dolaştığı mıntaka· 
ta tıkuıade k aratı tesbit eden krlişeler 

1 l'aftncıa S '~ınetıidir. Albümün baş 
tlt · urıye · tınin h nın bede\i Arap kabi-
~11'1er göa~:atına dair şayanı dikkat 1 
tıa"°~ k:~Yoruz; mesela: 
it Yatı. bOy~esi §eyhlerinin çadır içi 
~ Ua!~ kabil . ~neze kabilesine mensup 

Yafetj h esının şeyhinin Openhavm'a 
~h· . arbe . , 

illin k gırerken. Rualfl kabilesi 
llltı. ızının d 

ilıeri"'tY}·en b' evekuşu tüyleri ile 
ır t 

ilde k b ahtırevan içinde de\·e 
'trtı . a ile c 
d~ ~ı .. Cihanlı e?gaverlerine refakat 
~ a~ır kabil ar?ı sonuna kadar tam 
eı lllrlar t ~~ız olan bu berlevtlerin 
l\ı~'ie uğra11 ar;hınde rollerini t~$bit 

8 
ut .an ara enteresan birer mev-

61 tı alburn .. 
ll~a U, Ş(:ivt .. b" Rozurn{ize. ' " ır karıştırma sıra· 
liaıpt . 

ltp~ e konsoı 
~ti\ C) l'l'lan!ı osha~e kava~ıan. Ha-

li a •.,t . ~~ken ve jandarması. 
illet reısı tb ah· 
d te bo r ım pasanın ıso 
'il }'tındak· 

Cila ara ında d 1 tadın, Halep ile Mar-
t 1) evec·ı tah İYarbek· 1 er, Mardinde katır· 

lik tırt\·an. ~ ıra~ han hayatı. Halepte 
9ıt ~hibi ve eferdıy'de bir türkmen çift
tij ~deki <ln'ıelesi, Adanada eski ca-
a fide kaı~ çarşı, Toroslarda kar üs· 
l'a.ba ı.ınış k 
~n ~ı .. &İbi ~an, Anadoluda yolcu 
lllaıc zaman 0 ~esırnler ilişiveriyor ve u-

1 teıniyo n arın kar~1sından ayniruz. 
Reşat Ekrem KOÇU 

Aceıe sa lı1ık 
ev eşyası 

~onı 
lak Ple iki k 

O<l lıllik k . deı 6 a laJtırnı p . aryola~, havı ya-
lıl1ıt lanıbatı ~ükhıllpa marka 937 mo
\o~ '~"aklı ~a ernınel bir radyo, bir 

'air V?nan d'kl · 111 e,, t'f 1 1 nakıı maklneııı 
11.atıı ı. Yaaı az· ta f 1"tır. 'I' 11 •rnet dolaynıiyle ace-

"' ~brfltaaınd: P 0 lanla.nn Bomonti bl-
t1atıa.r1, bay D, Boriaavloviçe 

t l 
t "'n 

il: .ı fln S•k 
tfl " ' • "n ,.a tr li'tU '.lrı S)uh r ve en lıia 
~'- n l rı>n..,.; .. "' B 0 cluğu .,.n otekl renkle-

ı.. lı d11ı nu dal 
~q flı, resınırn· rna ldda etmişler-
' "'1u nto lirn<'~ı IZde Çok gUzel bir si
~ ı:u· tUııu \' V<1rfyoruz. Bu manto-

l(IJ agner bl 1 
~alcıeır. ç mi bir ıapka 

' HABER - :A.ltsam oosta lf 

[M.ESE°L::EI 

Çekos ıovakva-

daki asıl dava 
Çe.klerle ekalliyetler arasında mı? Yoksa Çekus

;Je A lmanmga aı asında mıdır? lovakl}a 
Daha pek yakın günlerde, bütün dün

yayı, bllhaesa Avrupayı harp korkusu i· 
çinde bunaltan Çckoıılovak meselesi, bu
gün ikinci planda kalmış bir hadise gibi 
görUnUyor. Halbuki uzağı görenler ıçm 

Çekoslovakya işi , her zaman korkuyla 
dUşünUiecek bir hadisedir. 

Pari!ı gazetelerinden, Lö Figaro'da 
bu iş hakkında enteresan bir yazı çık· 

mı§tır. Bu yazının muharriri §Öyle di· 
yor: 

Çekoslovak meselesi, en kötü kaygı
lan uyandırdıktan sonra, art plana bı

rakılmış görUnUyor. 
Evet, ııeçim mücadelesi bitmiştir; 

bu mUcadelenin intaç ettiği hfı.diseler 

kapanm115tır: Çekoslovakya, nizama hür
met ettirmek makıındlyle silah altına 
davet etmiş olduğu ihtiyattan terhis et
miştir. Diğer taraftan Alman matbuatı
nın açmıı olduğu kampanya da silkimet 
bulmugtur. Şu halde, gerglnllk kalkmış
tır. Fakat meselenin aslı olduğu gibi 
durmaktadır ve bundan en çetin gUçllik
lerln zuhuru ihtimali daima mcwcuttur. 
Bundan dolayı gözlerimizi açık tutmak 
gerektir. 

Biliyoruz ki, Prag hükumeti, devam 
etmekte olan müzakerelere esas olarak 
Henlayn'rn muhtıraııı ile kendi ıslahat 

projıılnl ele alm15tır. G<'çen mUzakereler 
SUdetlcrln planı Uzerindo cereyan et
mişti. Bu sefer do hUkumtin planı ilıc

rindc cereyan edecektir. 1ki görü§ ara
sında zaruri olarak far~ar vardır. Zan
nedildiğin e göre bu farklar şunlardan 

ibarel!tlr. 

Henlayn pal"l~I: 
1) Alman eknlllyetinln mutlak muh

tariyetini: 
2) Mahalli bir panlamento mahiyeti

ni arzedecek bir "diyet .. teşkilini: 

3) Çekler tarafından 1918 denberi Al-
manlara ika ~dilen "zıırar., !arın 

zilni istemektedir. 

Halbuki Çekoslovak hükumeti, 

tev-

hudut 
mrntakalannın inzibatını yalnız Alman
lara bırakma), imkansız telakki etmek
tedir. Yalnız A lman ll\rdan mUrekkcp bir 
"diyet., in Prag parlfJ.mPntosu ile birlik
te mevcut olmasını tahakıık ettirilmesi 
fi!Pn kabil olmıyan bir temenni taymak
tadrr. Ve nihayet. SUdet Almanlarma 

(' ·lc'lslo,':tYıyn ('iiı•ıfınrr<'l!'ol Ilcıırş 

"zarar ve ziyan,. tanımak da hükümetin 
haysiyeti ile telif olunmaz bir dilek ma
hiyetinde görülmektedir. 

Bu böyle olmakla beraber, Prag hü
kumeti mUstakil idare, mcrkeziyeuıizlik, 
mahalll ve mıntaknvi serbestiyctler, me
murlar arasında nisbet, iki dil... Vesaire 
hususunda kabil olduğu kcı"" . ileri git
meğe knrar vermiş bulunmaktadır. 

Denildiğine göre, Pn.ıg hükumeti öyle 
bir sistam telkin ecfocektir ki bu saye
d~ halk mi..ımcssilleri, devlet memurlarile 
birlıkte kaza ve vilayetler başına intihab 
suretile gc1ebilccc1<lcr ve böylece "di
yet,. fikri az çok tnhakkuk ettirilmiş ve 
bir uzlaşma husule gelmiş olncaktır. Sü
dct almanları da, diğer taraftan, dilek
leri meyanında, Bay Hcnlayn'ın Karlovi 
Vari'de, geçen 24 nisanda izah etmiş ol
duğu prensipi, yani Çckoslovakyanın, 

her şeydC'n evvel, dış politikasını değiş
tirmesi prensibini artık ileri slirm<'mek
tc bulunmuşlardır. Anlaşmazlığın bu 
mevzuu bnrtaraf "YIPdiğine görP, tt"?zlPr 
arasında bir yakınlık husulU imkansız gö
rtllmiyebilir. 

Şa;ırnt. yalnız ÇC'koslovakya hükumeti 
ile lfonlayn partisi karsı knrşıyn bul\ln
muş olsalardı. hadiseleri az çok nikbin-

Jikle dikkate almak kabil olurdu. Bay 
Henlayn'rn dört sene evvel dedikleri ha
tırlandığı takdirde bu zat hareketlerin
de sebest olsaydı bugUn Prag hükumeti 
ile anlaşmış bulunacağına inanmak lii.
zımgellr. Sildet almanlarr partisi rC'isl, 
21 ilkteşrin 1934 tarihinde Çeska - Li· 
pa'da şöyle diyordu: "Alman nasyonal 
sosyalizmi bakımından biz ihtiyati kayıt
lar dermeyanında tereddilt etmiyoruz. 
Bugün iflas etmemiş olan liberal devre 
hakkındaki bazı ihtiyati ka~ .tlara rağ

men şuna bilhassa işaret etmeliyim: Biz 
liberal idealden, yani umumiyetle insan
lar ve hususiyle vatandaşlarla otorite 
ara~•rıdııkl münasebetleri tayin eden 
ferdin hukukuna mutlak surette riayet
ten katiyen vazgeçmfyeceğiz ... 

Bay Henlayn, böyle bir lisan kullan
mak hususunda ne dereceye kadar ser
b"sttir? SUdet alınanları mukad?erleri
nı tayin hususunda ne dereceye kadar 
hUrdürlcr? Asıl dava Çeklerle ekalliyet· 
lPr arasında mı, yoksa Çekoslovakya ile 
Almanya arasında mıdır? 

Her tarafında müteyakkız bulunmak 
gerektir. 

Diğer taraftan Fransızların Epok ga
zet csinde de Çekoslavnkya meselesi i· 
çin şu satırlara rastgclinlyor: 

' Prag lıUkumetlnln mUzakerelerde ağır 
davrandığmdo.n baznn şikayet edilmek
tedir. Fakat şikô.y(lt eden Ier işin f'hcm· 
mlyetini, tesadüf edilen unilşkülat ve 
ekseriya Almanya tarafından gösterilen 
suiniyetf hesaba katmııma~tadırlar,. 

Hodza, tamamlyle kp_ndişl :Hıırafmpjıp 
hnzırlanmış olan statU projesini parlA
mentoya tevdi etmektense kabul edil
mesi ihtimali daha kuvvetli bir anlaşma 
elde PtmPk için alakadar bütün gruplar
la gcnis bir istişarede bulunarak muh
telif milletlerin meşru emelleriyle dev

lcıtin ist~liı.linl telif etme~i tercih et
mektedir. Bu hareket tarzının iyi bir 
nı>tice verip vC'rmiyeceği şimdiden kes
tirilemez. Fakat ne olursa olsun hüku
met, her iki mı-clise de kendisi tarafın
dan hazırlanmış olan statüyü verccPk 
ve bir an C'\'VPl tatbikine geçilmrsini 
lstiyı:>cektir. Bu proje muvaffak olmaz
sa, bunun, hnklki m~sullcrinin kim ol
duğu o zaman anlaşılacaktır. 

SatoUok (dlağ K 

D UNYA garip ad:ıml:ırla dolud ur. Kolleksiyoncular 
bunların en başında gelir . Akla gelmedik §eyleri 

toplayan insanlardan bu sütunlarda sıksık bahsederiz . 

M Y s n lk nşn li'i)as, <dlcm y z 
yavırtY10 aır a 0 lkomş l\JIOa ır 

v e ınalknm 
Fakat Cenevreli bir diş doktor unun muayenehanesi. 

ni biblo gibi sllsleyen şeyin emııalinc rastgelmck mUm

kün olamadığını zannediyoruz. Biblo Serven dağının te
pesidir ! 

1858 senesinde diş doktoru bin türlü sıkıntılara katla. 

narak bu d:ığın tepesine kadar çıkmış. Oradan bir hat1. 

ra ile dönmek istemiş. Fakat kendisinde de, rehberinde 

de fotoğ"raf makinesi yokmuş. Tepe kayalık, kurak. :ı. 

ğac;Eız, ctsuzmuş .. Buradan hatıra olara k ne getirebilir? 

O vakit doktor rehberler inin y::ırdımiyle dağrn te. 

pesin: teşkil eden kayayı , hayatını teh likeye koyarak 

koparmış \ 'C bir Sevr vazosu getiriyorlarmış gibi bin bir 

dikkatle nşağıv:ı indirmislcr. 

Diş doktoru aşağıya iner inmez bt-lediye dairesine 

~itmiş. ve reise E;Öyle demiş: 

- Servcn dağının tepesini kopardım. Bu tepe size 

aittir. Ben namuslu bir adamım. Malınızı çalmak iste. 
mem. bunu bana satınız. 

Belediye reisi bu kayanın Serven dağının tam tepe. 
sinden koparılmış olduğuna dair bir vesikayı imzalamış, 
ve Serven dağının tepesini 40 franga doktora satmış!. 

1 NGILTEREDE küçük bir şehire, bir sulh hakim! 
garip bir karar vermiştir. 

Şc>hir ahalisinden Misters Ellen hakim huzurunda iddi

asını şöyle anlatmıştır: 

"- Komşum Keling haftada beş gece dokuzdan ona 

Y.adar piyano çalıyor. Her gün ayni havaları tekrar e. 

diyor. Uyuyamıyoruz. Diğer taraftan Kelingin kocası 

ayni saatlerde bahçcRindo bulunan domuz ahırına gidi

yor. Domuz yavrularına yem veriyor. Yukarıdaki piyano 

sesine aşağıdan domuzların böğiirtüsü karışınca uyuya. 

bilirsea uyu! .. ,, 

Hemen bütün mahalle halkı piyano çalan madamın 

aleyhinde şahadet ediyor. Kadın, müdafaasında, 29 se. 

nedenberi ayni evde oturduğunu ve eski adetlerini hiç 

değiştirmediğini söyliyerek beraetini istiyor. Fakat ha

kim bu miidafaayı kabul etmiyerek kadını bir ay hapse 

\'e hapisten çıktıktan sonrn da beş sene müddetle piyano 

çalmamıya mahkum ediyor. 

/5 

-------------1830ır MlYllhlSl~<eıre 

\' a zst n: it ara Uauu ı 
Tramvayda, önümdeki sırada otu. 

ran iki vatandaştan biri, pencereden 
beş kuruş uzattı ve ıddığı gazetey ı 

açar açmaz, dördüncü sayfanın üçün
cü sütununda bir evlenme ilanını gös
tererek; 

- Bizimki.. . dedi. 

Ben, ikisinin omuzları arasından 

bakıyordum. lşarct edilen ilan pek 
uzundu. Gazete yeni evlilere bol bol 
saadet temenni ediyordu. Bu temen • 
nıler yeni evlilere değilse bile ailelerı
ne her halde pek pahalıya malolmuş 
olacaktı. Arkadaşı ne demek istediğı· 
ni anlayamadı; 

- Bizimki dediğin kim? Ve ne ol. 
mu? Başına bir kaza mı gelmiş?. 

Bu, kırklık, kırk beşlik, temizce kı
yafetli bir adamdı. Gazetedeki ilanı 

işaret edenin her halinde ve kıyafe 
tinde ise bol para sarfederek giyin • 
meğc yeni alışmış bir sonradan gör • 
me özentisi seziliyordu. Şişmandı .. 
Gülümseyerek cevap verdi: 

- Bizimki dediğim kerime .. Even
dirdik de ...• 

- Yana .. Tebrik ederim. Hiç far
kında olmadık ayol . . Haber vermek 
yok mu?. 

- Dostlarımı zahmete ve zarara 
sokmak istemedım. 

- Düğün ynpm:ıdınız mı?. 

- Hem nasıl? Bir görmeliydin? Sa· 
bahlara kadar içildi, güliişüldü , danse
dildi. 

- Görmeliydin derneğe ağzın varı
yor da Uç gün evvel bir haber salma
ğa. elin neye \'armadı?. Bir telef on da 
mı edemezdin?. 

- Edebilirdim şüphesiz.. Fakat dil· 
ğüne yalnız darr.ad tarafının dostları 
davet edildi. 

Ve, gazeteyi kıvırıp cebine koyar • 
ken ilave etti : 

_ Birader .. Bh~im aile dostları hep 
cavalacuz şeyler .. Gözüm kesmedi doğ 
rusu .. Büyük düğünlerde bulunmak 
iç~n kılık kıyafet lazım. Kadının bir 
parça takı - askı ile gelmesi lazım. 

Bizim dostları bilirsin .. Düne kadar 
"tırhallı hep bir halli.. değil miydili? 
Bilirim .. Haydi diyelim ki para bul
dular, yaptılar. Hangi birisinin karısı 

giydiğini yakıştırır? .. Hangisine bir fı
rak, temiz bir beyaz gömlek yara~ır? 
Arkadaşı bu izahatın daha fazla 

sürme ine meydan bırakmadı. A vurd
larında bir siııirlilık dolandı ve bir 
top gibi patladı: 

- Neler söyıüyorsun kuzum? Bu 
ağızlar kime? Seni tanıyamamağa 
başlıyorum. Ne kadar da değişmi35in? 
Bütün arkadaşlarına, dostlarına tepe
den bakıp hakaretler savurmak hak
kını nereden aldın? Seni büyük adam 
sayanlar mı var? Çok zengin mi ol· 
dun? Ne oldu:ı ?. 

Şişman. gayet, tabii bir ta\•ırla ce
vap verdi: 

- Elbette değiştim birader .. Elbet
te değişeceğim .. Artık ben eski bildi· 
ğin adam değilim .. l{ariıu kadar zen. 
gin bir damadım vnr .. Kızım saray gi
bi bir konakta oturuyor .. Otomobili 
var, elmaslan var. Damadım çok ze
ki.. lş biliyor, çalışıyor. Bir iki yıl 
içinclc servetini üç mısline dört misli. 
ne çıkaracağından eminim .. 

- Bundan sana ne. 
- Tuhaf konuşuyorsun.. Bana ne 

olur mu? Karımla beni büyük bir 
apartımana yerleştirdi. Henüz biu.. 
husw;i bir araba tahsis etmedi ama, 

o kadar bol para veriyor ki, istersek 
sabah akşam otomobille dolaşabiliriz? 

Efendimiz adamın eli pek açık .. Sonra
dan görme bir zengin <!eğil.. Çocuklu· 
ğundanberi altınla oynamış. Çok asil.. 
Fakat sana garip bir şey söyliyeyim 
mi? Demin zeki meki dedim ama, oku. 
ması pek kıt .. 

- Kaç ynşmda var?. 
- Eh bizden sekiz on yaş büyük 

ama biz akran gösteriyor. 
- Yahu! Biz ellisine yaklaşıyoruz. 

Herif altmışlık var desene .. 
-Eh var ... 
- Senin kız kaç yaşındadır! . 

- On sekizi doldurdu. 
- Çok da okudu o kız değil mi? 
- Evet, yemedik, içmedik, okut-

tuk. yetiştirdik. lngilizce Fransızcn 

:Jr'" nrvamı 11 ;nridt 
'Kara DAVUT. 
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Casus kadın Paristeki harekatını 
bir rapor ciddiqetile anlattı 

,,. 
resmı 
- Bıli~orsunuz ki ben Doroteye hür

riyetimi ve belki de hayatımı borçlul Ulljl· 

Burada tamamiyle yabancı bir muhitte 
tek başrna kaldı zavallı kızcağız ... Ona 
karşı vicdani borçlarım var. 

Bcnua sustu, ba ını ônüne iğdi. 
- se .. iyor musunuz? 
- Açık ve samimi soylemek lfı.zımgc-

Jirse onu ben de bilmiyorum. Kadın ola
rak ho uma gıdiyor ve beni cezbedil or. 
Acıdıgım da muhakkak. Kendisine sa • 
mimi bir hisle bağlıyım. Fakat bu hisle
rim arasında aşk da var mı? belki; kat'i 
olarak bilmil orum. Herhalde Mörzclb rg 
mr>sclcsinin başıma iş açtıbrına şüphe 

yok. 
- Benden bir §CY istiyeccğinizi söy

lcmi~tiniz. 

- Evet. Dorotc kendisini tehlikede 
görUr ve bizim )ardımımıza ihtiyaç hı·
sederse o zaman ... 

Kolonel Gero l üzbaşının sözünü kes
ti: 

- Anladım. Kendisine her zaman yar
dım etmeğe hazırız ve esasen bu .. azi- ı 
femizdir de ... Şahsan ben size söz veri
yorum Bcnua. Şu kartı alınız. Tehlike 
hissederse do rudan doğruya bana mü
racaat etsin. Bu kartı gösterince yanı. 
'ma alırlar. Kendisi geleme?.se beni bu
rada veya evimde telefona çağırsın. Ben 
yoksam kumandan Dranjeyi bulsun. Ona 
karttaki 47680 numarasını söylemesi 
kafi; bu onun için adeta bir tılsımdır. 

Ben muavinime icab eden talimatı ve
ririm. 

- Te§ekkür ederim Kolonel. 

* • • 
Erna Flider, Bcrline dönüşünün erte· 

si günü sabah sant onda fon Strammerin 
yazıhan sıne girdi. 

- Bonjur aziz baron. Geldiğimi gene
rale lfıtfen haber veriniz. 

Tel8.şlı telaşlı konuşuyordu. Uzattığı 

elini öpen zabit doğruldu ve merakla 
sordu: 

- Hıı) rola? Yeni malümat mı var? 
Nedir? Sô~ le~ in. 

- Tabü yeni malCımat var; hem de 
mühim. Yoksn bö)le alelacele gelir miy
dim? Lütfen grncr.ıle -haber verıniz, 

ehemmiyl'tsiz şeyler için onu rahatsız 

etmiyeceğimden emin olmanızı rica e
derim. 

- Ne oldu Allah aşkına? 
Erna cevap vermedi. Fon Strammerin 

masasının Ustündeki telefonu açarak: 
- General fon Rogviç'i veriniz, dedi. 
Generalle iki kelime konuştu. Tele

fonu kapattı. J.'on Strammcre döndü: ı 
- Çok meraklısınız aziz baron, dPdl. 

Sabık posta memuresi Dorote Şmit Pa riste Bemta ile mesut bir Tıayat .)'aşı

yordu. M ·zu11 tefrike ettiğimiz roman dan alınarak yafrılan filmde bu rolleri 
oymyan fan !ılüra ile fanin Kristen) 

Ne diye a) ni §eyleri bana iki defa an· f 
latlırmak isti) orsunuz? Şimdi generale 
anlatırken nasıl olsa siz de dinliyecek 
değil misiniz? Buyurun generalin yanı
na gidelim. 

General, Ernayı yazıhanenin kapı-

sında tehalıikle karşıladı. Elini öptü, tu· 
valeti, güzelliği üzerinde komplimanlar 
yaptı. Sonra: 

- Anlatın bakalım, dedi. 
Erna ciddi ve resmi bir tavırla cevap 

verdi: 
- Verdiğiniz va?.jfe yapılı:nıştır ekse

lans. Madde bir: Çalınan dosyanın igarc
ti KP.I>. 23241 dir. 

General ve fon Strammer mırıldan· 
dılar: 

- V cygelman ! 
Erna devam etti: 

- Veyahut yakınlarından biri .. İkinci 
madde: Sg. 45 J.'ı ansız zabıtasının ve as
keri istihbarat teşkilatı emrinde de ça
lı ıyor. D lili brni ele vermesi.. .• 

G neral ha~kırdı: 
- Alçak! 

Erna sustu. İki z bit hiddetle sö~ leni
yor, Bro Uof'un muhakkak ceza görme
si icnp eti0ıni anlatıyorlardı. Erna tek
rar söze baR!adı: 

-Şimdi size tnfsiliı.t vere) im ve ma· 
ccramı teferrualiylc anlata) ım. 

Casus kadın, Paristeki harekatını res
mi bir rapor ciddiyetile anlattı. Sözleri-
ni bitirdiği zaman general , onu 
retle fobrik etti. 

hara· 

- Te ekkür ederim, ekselans. Sanı-

yorum ki, bana verilecek yeni emir ve 
talimatınız olacaktır. Bekliyorum. 

General mırıldandı: 
- Veygelman meselesiyle ben meş-

gul olurum. 
Fon Strammere döndil: 
- Bana onun dosyasını getiriniz. 
Emaya hitaben devam etti: 
- Smokinge gelince... • 
Sözünü tamamlamadı. Fon Strammer 

sordu: 
- Vücudu kaldırılmalı değil mi? 

Casus '1mdrnm gözleri zalimane bir 
ışıkla parıldadı. lskemleıJnde doğrula

rak söylendi: 
- Tabii! 

- Fakat bu İ!ii kime havale edebili-
• ? 

rız .• 

Fon Rogviç'in bu saline Erna cevap 
verdi: 

- Bana! 

Odada garip bir sükut oldu. General el
leri arkasında aşağı yukarı dolaşıyor, 

fon Strammerle Erna dikkatle ona ba-

karak cevabını bekliyorlardı. General 
birden durdu, bir kaç saniye düşünceli 
kaldı. Sonra omuzlarını silkerek Erna-, 
ya: 

- Pekılla, dedi. Madem ki istiyorsu
nuz, peki .. lntikam almak arzusundası· 
nız galiba .. Smoking'i size teslim ediyo
rum, matmazel şeytan! Ne isterseniz 
yapınız. 

Ernanın cevap vermediğini 
devam etti: 

görünce 

(Detıamı Var) 

llIEPIDUllCEr:l~IDDm•ID.V-
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Baronne dö ~lakumer'den 
\ 'ikontes dö l'Estoracl'a 

Roma, ilkkanun. 
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Tam iki gün kulübenin ar 
tarassut mevkiind 
etraf z gözledim 

da ki 
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Dewey' den çıktıktan gonra Ka

nada ırmagını Appalachia istasyonun
dan geçerek cenub istikametine yol
lanı1ım. Burada iki süvariyi görmüş, 

birisine rastladım. Bir mekkari hay
vanı satın alarak garbe doğru gitmiş 

olduklarını söyledi. 
İstasyondan tahkikatıma devam e

derken kır atlı süvarinin elifi elifine 
Bek Morgan'a benzediğini meydana 
çıkardım. 

Stilluvaten'de kendime ve atıma bir 
az çeki ıdüzen verdikten sonra, şimal 

istikametini tutturarak Kingsfisher 
kasabasına vardım. Takip etmekte ol
duğum adamlaradan belki bir haft3. 
belki de on gün kadar geç kaldığımı 
anladım. 

Kingsfisher'de geceyi geçirdiklerı 

hanı buldum. Burada kırmızı ıderili bir 
kadın, kıratlı süvariyi beklemiş ve be
raberce garp yolunu tutturmuşlardı. 

Az ileride grubun birbirinden ayrıldı· 

ğını keşfettim. Kırmızı derili kadı:ı 

yağız atın üstünde ve yedeğinde mek
kari mayvanı oLduğu halde kıratlı sü-

vari ile birlikte yola devam etmiş, ya
ğız atlı ise trene atlıyarak ya şarka, 
veyahut garp istikametine dcğru ki
rişi kırmış 1 Yaptığım tahkikat mösyö 
ve madam Morganın Tepas hududuna 
doğru gittişlerini gösteriyordu. Bu i
şe adeta şaştım. Çünkü Morgan için 
asıl büyük mükafatı vaadeden bura· 
sıydı. Ben olsam, alargada dolaşırım. 

Watgona'da Morganla kadının ye
niden erzak aldıklarını ve Kanada neh
rini, geçit yerinden biraz daha ileri-

den geçerek kaza merkezi olan Ara
faho'ya gittiklerini öğrendim. Jyi bir 
y.ol takip ediyordum, rahat rahat yil· 

rürken kendi kendime düşündüm: 

Mister Morgan ile kırmızı derili kadı
nı Elpaso kazasına teslim ettikten son
ra, acaba hangi meşhu:- banka hırsı

zının peşine düşecektim. Fakat mese
le Morganı yakaladığım zaman üstün
de 27300 dolarıdan ne kadar bulabile
ceğime tabidi. Kingsfishan'da arka
daşile vedalaşırken her halde parayı 

paylaşmışlardı. 

Altımdaki at sağlam bir binekti. 
Kendisini rahat ettirmek suretiyle git
tiği:n halde Morganl:lan, günde aşağı 

yukarı yirmi kilometreden fazla yol a
lıyordum. Çünkü Morganın yanındaki 
karı ve mekkii~i hayvanı hiç şüphesiz 

birer engeldi. 
Bunun için yolculuğu dikkatle ya-

pıyordum. Yoldaki au ba 
vanın doya doya içebilme 
saat duruyordum. Hayv 
olsun diye geceleri yol ald 
yakılan ateşleri karanlıkta 

daha kolaydı. 

420 kilometrelik bir me 
tikten , tabanlarım ve atı 
bir hayli sızladıktan sonra 
nehri kenarında izbe bir k 
düm. Bir çalılığın arkasınd 
gözetlemeğe başladım. K 

nında biri kır, biri yağız, 
kari olmak üzere üç at otl 
tık Mister Mcrganla tanıt 
nın geldiğini anladım. 

Tam iki gün kulübenin 
tarasut mevkiinden etrafı 

Geceleri atın sırtına atlıya 

boyunca oir kaç kilometr 
yor, gözükmiyecek bir yer 
karak yemek pişiriyorduıtı· 

sun ya, iş başında günde 
mekle iktifa ediyordum. 
de gözlerimi kırpmadan etr 
lak oluyordum. 

Morganı gördüğüm gibi 
li karıyı da gördüm. Etraf 
tarından, su membalannın ıı 
ğunu bilmelerinl:len anladı 
veya hut Morgan buranın 
hancısı değildi. 

Her sabah Morgan gün 
uyanarak hayvanları çözü)' 
ateş yakmak için çalı çırpı 
Ertesi sabah gün doğmadatl 
kulübeye yaklaşarak, göril 
kuru bir ot yığınının ark• 
dım. Morgan dışarıya çıktı· 
hayvanların bağlı olduğu Y 
yürürken geriye döndü. TU • 
Acaba bir şeyden §Üpheıendi 
benim bulunduğum tarafa 
Az sonra kulübeye girdi. 
mıydı? Hem de ne dereceye 

şancıydı? Kimbilir?. 

Kulübede saatlerce katdığ 
tim; halbu ki bu esnada ' 
on beş dakikalık bir mesafe 
mişti. Tekrar dışarıya çıktı· 
fek yoktu. Altı patlara J<arşt 
la çıkmak benim işime peki 
Zaten bundan iyisini de is.te. 
mesele bir talih oyunu ıdi· 
yavaş yavaş bana doğru d . i 
defa lduraklıyarak kemerın 

Jt-1... nt!'lllın-mU1-· -w-.1GJ1ınatUJ 
d·-· · b"l · d m Roırı• Makumr'in beni nekadar sev ıgını ı mıyor u • ~ 

insanın kalbinde bir aşk olunca, onun zevkini çıka aJı 
gelmeli: burada sanki bütün sanat eserleri de, .AD 
sevgisine yardım e.diyo.r. . .. . .. ~ ~ 

Vcnedik'te Sorıa dilkUnü ve duşcsı gorecegiz. gi 
yazarsan Paris'e gönder: üç güne kadar Roma'dall 
çinin balosu, bir veda balosuydu. ot O haınce mektubun nihayet geldi; Şantplör'deki kiihyamızdan 

istetmiştim, o göndermiş. Ah! Rene... Fakat gene susayım da 
öfk~min, dilimin ucuna gctırdiklerini sö) lemiyeyim. Sana sadece 
mektubunun bıraktığı tesirleri anlatayım. Sefir bizim şerefimize 

bır balo vermışti; ben orada biıllin şaı,ıaalarımla parlamıştım, Ma
kumer de benımle iftihar etmiş, gururundan adeta sarhoş olmuştu; 
senin o berbat mektubunu işte o balodan döndüğümüz zaman kcn
dısine okudum, hem de çirkin gözUkmc) i gözüme alıp ağlıyarak o
kudum. B mm sevgılı lbni - Serrac·ım a)aklarıma dil lti ve senin 
ne d diğıni bilmez bir kadın olduğunu sö) Iedi Beni oturduğumuz sa
rayın b::ı konuna goti.ırdü; buradan Roma'nm büyük bir kısmı görü
ıu,or; o ak am parlak bir ay ı ığı vardı. Fakat ~lnkumer'in sözleri 
de, ihtişam bakımından, onıimlizdeki manzaradan hıç te aşağı de· 
ğıldi. Biz italj ancayı oldukça oğrendik; ihtira ın ifadesine pek uy
gun olan bu yumu ak dıld a kına dair so:-,1 dıklc'rı b nde doğı usu 
p k uh i 1 ir nutuk t siri bıraktı. S nin d dıkl rin sonrad n do~ru 
çıl. ::ı bil kcndisi i in saadet kinde geç cek bir g ccnin vej a o 
lczız sab hlarımızdan birınin kendısı i<!in bütün bir h lattnn daha 
kıym t1i olduğunu; bu h sapla kendı mi daha imdıd n bin yıl ) a· 
şamııı sayd(;ını sô ·Icdi. Brnlm kendi i için bi: ma uka olarak kal
mamı ls'lyor ve benim {ı ıkım olmaktan b~ka bir trmer.nisi yok. 
dedi ki: 

Çeviren= iN u ıru o oaın 
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Hamiş. - Sevgili budala, mektubun da isbat edl)'ıo" 
kı ancak nazari olarak biliyorsun. Şurasını iyice ald 
denilen kudretin tesirleri daima o kadar başka e 
hiç bir nazariyenin onları ihtiva edip tanzim etınesiJI ~ 
tur. Bunları, korseli alimin kulağına küpe olsun dl.Ye 

- B:ına To.nn bizzat gözUküp de "Rene dö l'Estorad'ın nasi· 
hatlerfne göre otuz sc>ne daha ya a),p beş çocuğun olmasını mı is
tersin, yoksa bugünkü aşk haj atınla bcıı yıl daha yaııamayı mı is· 

tersin?,, dese biran tereddüt etmem: senin sevdiğin gibi 
ölmeyi tt1rcih ederim. 

sevilip 

Kolunu belime dolamış, başını göğsüme dayamış, bu sözleri kula
ğıma fısıldıyordu; tam o sırada, bir baj kuşun pençesine dü"müş 

bır kaç yarasanın acı acı bağrı tıklarım duldUk. Bu olum feryadı 

bPni o kadar ürpertti ki baj ılır gibi oldum; Felipe beni göiürup 
yatırdı. Merak etme! Bu mc um fal bPnim ta nıhuma işledi ama 
bu sabah İl ij ım. Yataktan kalkınca Felıpc'nin ônunde diz çoktüm 
ve gözlerim onun gozlcri altında, elleri cllc>rımde onn dedim ki: 
. - M leğim, ben belki bir çocuğum, ihtimal ki Hen~ nin hakkı 
\ardır: benim sende sa c a kı s vdiğım do w ru o lal ilir; fakat 
unu bil kı k Ibimde ba ka hı hır hıs yoktur ve ben s ni kendi 

hujumca seHyorum. B nım )nptıl.l rımdu, hayatımın ve ruhumun 
en kuçük bir halınde, srnın benden beklediğine, umduğuna ujma
yacak bir şey gôrilrsen sö) le, bildir! seni dinlemek ve ancak senin 
g 'zl<'rinin nuruna U) up lıarc'kPt Ptmck h<'nim için en tatlı <'y olur. 
Rene beni korkutuyor; o beni çok sever! 

:Makumr bana verilecek cevap bulamadı, hüngUr hüngür ağlı· 

yordu. Şimdi sana teııekkür ederim, Rene: benim iiizel, vefakar 

XP 

I\oııtcı; dö IE~torad'dan 
Baronne dö Jf 

tJdJI 
'Daham mebus oldu, ka .. ,n babam öldil, ben de >,. 

ço u ·umu dünyaya gelire;eğim: işte bu yıl sonunu~e 
sclrri. Sana bunları derhal söylemekten maksadıJn lP'~ 
yas nlamclinin bırakacağı nahoş tesirin çab•ık zail 0 ıceJJ 

Kard şçiğim, Doma'dan yazdığın mektubu okur .eıJ 
titr dim. Sız ikiniz <le çocuksunuz. Senin Felipe"n y• ıc• 
ı;"zl mc ını bilen r ir diplomat, yahut ki seni bir a§k ,p 
di~ine ihanet ettı ~ni bile bile bütün servetini bıraltırır -

te · ğu bir aşk kadınını sever gibi seviyor. Bu kadarı ye 60 
clr<li"'ini bilmr-z hir kndın sayıyorsunuz, o halde ben tııl>" 
kat müs:ı:ıd<'nle sunu sii~ liyeyim ki, seninle bcniırı k 11t 
kik !'tmek bana §U pek acı kanunu öğretti: sevilJJle 
sevmeyin. 



o \'azan: Rahmi YAUJZ 
(!I~ 0uıaıırnma lklYlman<dlanoağo, bar 

~ll:ır©Vera fedaı edeırellt dlüşmall'il 
aıırır~eDbalhDırlnD yall<aDaımaık 

'ffD ~ırn lfile ka IP>D Uaılb> Do D ır<dl D 
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!:~ti. lçerl .rpıdo kovanları harc'..ct eder, onu tahtelbahire bir yem gibi gös-
6alıverdıl er~n~e~i katil mermileri suya terirdi ve ... Tahtelbahir taarruz edince 
175 kılol;· n .bırer balığı andıran iki etrafta gizlenen destroyerler, botlar bu
kabarcıkl torpıdo suyun yüzünde hava raya hücum ederler, tahtelbahiri kıstı-
~: anndan 'b 
"! bir i~ b 1 aret uzun, şeridim- nrlar, topla, torpido ile, mahmuzlarnak-
det,, vapu:akara~ uyuklayan "Dersaa. la hülfisa her çe~it çareye başvururlar, 
Ye sonra s ~a d?gru koştu .. Birkaç sani. mutlaka tahtelbahiri batırır yahut esir 
teren b' u a bı!e tazyik eserlerini gös.. ederlerdi. 

. ır ınfilak k 
&Urü!tu d ' ulak!an tırmalıyan bir Brodey etrafını iyice tetkik etmeden 
nersaade~~~du. Torpidolardan birisi torpido atrnamağa karar verdi. Geminin 
1aıtıan1n su k ı~el.e . bordasında, bodos- iyice yanma sokuldu, bir defa ona muva. 
ra açtı. Bu e ırnı hızasında derin bir ya zi bir seyir hat ile ileri doğru geçti .. Uf
baş anbarı Yaradan dolan sular \'apurun ku gözden geçirdi. 
bittarafın nı kapladılar. Yaralı transpor llerde, Hayırsız adaların 10.15 mil u. 
dey torpıda t;arpıldı. Fakat batmadı .. Bro zağmda bir sıraya yükselen 6-7 duman 
ne rastıat:nu Geminin makine dairesi sütunu göze çarpıyordu. Bunlar donan
lan SUiar g ~.ış, Yalnız baş anbara do- ma kumandanlığı tarafından kendisini 
mı,, fel)·a~rnıyı denize doğru biraz alçalt takibe gönderilen Osmanlı destroyerleri 
da kendi! ~r, ve dehşet çığlıkları arasın olacaktı. Destroyerlerle kendi arasındaki 
ta f erıni de . 

Y aları .. nıze atan Dersaadetin mesafe a~ağı yukarı 20 mil kadar var-
la d YUze Yüz k r ı. Br0c1e . .. ~ ~Yı yolunu tutmuş- dı. Sü\•ari bu hesabı bir de rakamla tes. 
~llnağa b~ ıkıncı bır torpido daha sa- bit etti. Torpidoyu attıktan sonra kaçıp 
hır düşij ırlanıyordu. Fakat ufacık kaçarnıyacaJ;,rım hesapladı. Vaziyet biraz 
t';!~tf. nce onu bu tasavvurundan vaz. şüpheli olmasına rağmen bir fırsat sa. 
uollannı yılacak kadar cazip bir hedefe tarruz et. bel . aya va ı 
C!Sız bır " PI an taarruz muka. meğe müsait addolunabilirdi. 

§Üph İzcti ~ılrnıyacaktı elbet. Ve gene El3. Pelenkideryamn uzaklarında 
~a~kınJığı 1 0~rnanlı destroyerleri ilk dolaştı. Destroyerin etrafını tarassut et. 
taklar 1i atlatır atlatmaz takibe çıka. ti. Uzaktaki gemilerden başka hiçbir 
)okıaYar~~lnı tarayacaklar l\farmarayı düşman tehlikesi görünmüyordu. Brcr 
13 k -ıı. ardı B ' 

olayca · u arama ~ırasında E dey kararım verdi.. Sakin sakin duran, 
Bu kara tele geçirilecekti. uyur gibi akibetini bckliyen Osmanlı ge-

artık liın asarlayışmdan sonra Brodey misine taarruz edecekti. Kararını sürat-
dı !\ andad w w 

· • 1akine t 
1 

unnagı dogru bulma. le mevkiitatbike koydu. Kumandayı 
..... l<.ut 1 e grafına : bastırdı.: 

~'ini e. Foı Spid - Torpido başına! 
di ı:- \Ctdi Q·· 
ra' "13 ~·av. llinen kertelerini söyle. Mürettebat, kovanlarına mermileri 
ttı!: <loğruıt~~ Ya~.aş .. pro~-asmı l\.tarma- sürdüler. Brodey ihtiyatla destroyere 

.;'a. başıad · Buyük bır hızla yol al- doğru sokuldu .. Torpido menziline girdi. 
i · CCriibeli ~· • Gemiyi bir defa daha gözden geçirdi. 
· .ıle ~ır 1 ngiJiz süvarisi şimdi takip Prova sereninin çanaklığmda bir ra. 1 tik .,u du B 1 
llıa <lznetincte · u sebeble hemen deve sıt görünüyordu. Günlerce, hafta arca 
b dı. l\ıy1 bo Uluorta provasını tuttur- burada bckliyen bıkmış gibi bir tavır a
b~r.n derine ;unu tercih etti. Şimdi,bo. lan rasıt uzaklan seyrediyor, elindeki bir 
h. 

1~ arkact adar inen akıntısı tahtel- kağıtla oynuyordu. 
·ı.ın ık· an Yed' b l" l'otd ı rnis}i b' ıyor, :,,; 13 kendi hızı Süvari, dudaklarında e ıren ~eytanca 

S ll. ır Yolla uçar gibi yol alı bir gülücüğü zapta uğraşırken, meşum 
si ~aYburnu b kumandayı verdi: 
!lıe .rdalanırk u hızla geçildi. Kızkule.. - Dikkat çift torpido atılacak .. Ateş! 
kuı tınde acai en Br~e;·in gözleri suyun Kovanlarda alesta duran iki 175 kilo. 
tıu~~e taıoıdıp 1d~ruşıle boy gösteren luk torpido SObruk, tüyler ürpertici bir 
lıicı ızıerini d · çınde Yenilmez bir arzu- hışırtı ile suya kaydılar .• Hızla hedefe 
ası 0 

atlllak ~~an süvari buraya bir tor doğru k~mağa başladılar .. 
tı ... rların 'Yad" ızans zamanından kalma Brodey preskopun objektifine gözle. 
~urrn ,_ ıg:trı eın ı.. r a~ hırsuc en.tar kuleyi havaya rini yapıştırmış mermilerin hedefe van-
'1ın altat taki .. kıvranıyordu. şıru görmek, tıpkı yarattığı bir eseri 
ti k u ~·aprnaı:: ışı şimdilik onu bu arzu- seyrederken zevk duyan bir sanatkar 
<fin:leye taıc11~~ 1;13hrum bıraktı. Gözle- hazzaile işin sonunu seyretmek istiyor; 

, · a an Brodey kendi ken. gemi;•i gözden kaybetmiyordu. 
b~kinci sere . Birdenbire Çanaklıktaki rasıt deli gibi 
~ 1kten so rırnae alacağın olsun' yerinden fırladı. Telfişlı hareketlerle 

1 13 b " nra se · · 
Yor ÜYük h Yıre de,·am etti. merdivene sarıldı. Bir iki basamak indi. 

tırasiı sahil boyızıyla suyun altında ilcr Gemide, üst güvertede koşuşan Türk 
ltapl}'~ A.hırkap~~u takip eden rotası bahriyelileri göze çarpıyor, Türk deniz 
\'Cl.rı!q bordalıyo cİ l(uınkapıyı, Yeni- subayları telaş ve heyecan doldu jestler
fincıe 1~1 sıralardr ~· Yedikule önlerine le öteye beriye seğirtiyorlardı. Brodey 
li &o hır O~ına a} dı. Prcskop objekti- hazla se}•rcttiği bu görünüşün birdenbire 
ı.;ı. liina ·· nh harp · · · k d ğ · rd "Vc:J,.,,. u. Brocı gemısının haya. arar ı mı gb ü. 

'' 1ne t ey b .. t .. \''d.Jc Opladı B u un dikkatini Biranda simsiyah bir duman gemiyi 
'taıtın 1 

Ule önle : u hayale baktı. sarmış, gözden silmişti. 
d rn rınde s h'l ~tr() e afede d · a ı e muvazi .. Ve El3. Tekrar dumanın sıynlmasmı bek 
'!'! klj ~erdi. o ına ~ran harp gemisi bir liyecek halde değildi. Bu \'aziyeti gördük 
~ar, p ~ tro}t'rle/ 

1 donanmasının e- ten sonra Brodçy yeniden yoluna de,·am 
1tfrr~ e c~idel)'a 1~den Abdülaziz yadi- etti. Sahile daha fazla sokuldu. Gizli 
etrı;i ~~~ığı için ~ ekaütıük yaşlarım bir seyirle Marmara yolunu tuttu. 
~1. 111 h 1 2Ithlr f~ k<:onun tertip ve tefrik (Devamı Var) 
ır.. arbin r alık do · 
·•ıarı1 e dahil . nanmanm nı-

te nın rn eclılrnern· ı 
il~·r11 ethalind ış, stanbul 
erotı rnı~tı (l) e boy göstermek ü,ze 

retti. ı? gernidek· .. 
llı~t 'co ıraz evvel ; S~kfıtu hayretle scy. 
~ii dPartan top stınye koyunda kıva. 

tı en·ı ve to · " ' fıJ~ ı eeek k rpıdo sesleri daha 
t!t>t l'de adar kıc; b. '. . 
ı e atıl n torpid .... a ıran ıçınde 
~llkictcr an torpi!ino &uruıtuı;;ü, Derc;aa. 
~~t b ~·a1an d Patırdıı::ı sanVı Pe 

Ulı.ı uyuı ' -
,/rııili~ ~duğu Yerct ınarnış gibi, destro-
1~ ha enizcj.,· ~ e uyukluyordu. 
1) tp h·ı ı once b h 

ı.: rın1'1 1 e iııe h 
1 

u edefi hir de-
·ı f~ı )l'l:t I· anı etti. 
tıı :ı et 

111 rn:ın·t:ını1-; · 
·~atı tah llıek ~attile . _ı. hır dec;trrıyP-

llıiabiI~eJl)ahirini gızlı mikrobu. düş. 
ırcJi. Su d Yakalamak fikrine 

estroycri böylece terk 

( 1) Alman amirallerindm Uzeydımı 

t11/ıaf bir fikir ortaya almıştı. Donanma
mn amclimatıda gemilerini yüzer kale 
haline koymak .. Bunları düşman deniz 
taarruzlarına karşı sabit ateş kıwvctlcri 
şeklinde kullanmak. /Ju mesele o zaman 
do11a11mada uzwı uzadıya 111iinakaşa e
dildi. Bu meı•zuwı lelı ve aleyhinde fi. 
kirler yiirütiild il. Neticede U zeydıım 
dediğini yaptırdı. Mesudiye Ça11akkalc
ö11iimıc gönderildi. Baştan kıçtan demir. 
lcdi.Falwt çok geçmeden orada B 7 tara
f mdan batırıldı. Pclcnkidcrya da bu mc
''anda lstnnlml kıyılarınıln boy giister· 
mek, Jıalkm maneviyatım yiikseltmek 
için l'cdikulc önlerinde ayni lıalde bıra
kılmıştı. ( R.1'.), 

HA BEK - Aksam oo!r" ... -

Matbuat 
takımının 

Beykoz tekaütlerile 
yapacağı maç 

Matbuat takımının bu hafta Beykozda 
Beykoz mUtekaitlcriyle yapacakları maç 
hakkında, takım kaptanlığından aşağıda

ki tebliği aldık. Neşrediyoruz: 
t\latbuat takımı kptanhğından: 

1 - Matbuat takımı 31 temmuz 938 
pazar günil Beykoz spor klübU müteka
itleriyle bir maç yapacaktır. Aşağıda i
simleri yazılı arkadaşlar pauı.r giinil sa
at 11 de Köprüden kalkacak vapurla 
Beykoza hareket edeceklerdir: 

Ercümend Rifat, Namık, lzzet Muhid. 
din, Ercümend Kemal, Murad Kayacan, 
Ahmet Adem, Osman Kavrak, Sallihad· 
din (Foto), Ali (foto), Sedad, Ömer Be
sim, Ulvi Ziya, Şazi Tezcan, Hikmet Fe. 
ridun, Naci Sadullah, Halid Galib, Saba
haddin, Enver, Osman Münir, A. Fuad 
ve Naki. 

2 - Matbuat takımı azaları bütün fut
bol levazımını Bahçekapıda Llıtı.an hanı 
altındaki Fenerli Şabanın spor mağaza
sına mUracaatla evvelce ısmarlanmış o
lan takımlarını tedarik etmelidirler. 

3 - Arkadaşların bUtUn futbol leva • 
znnlnriyle beraber gelmeleri rica olu -
nır.. 

4 - Maçın hakemi Ahmet İhsandır. 

5 - 11 vapuruna yetişemiyenler 12,15 
13, 14,10, ve 14,30 vapurlariyle gelebi· 
lirler. 

lstanbul 
festivalinde 

Yabanei takım 
getirilemiyor! 

İstanbul festivalinin spor kareılaşma. 
!arından; futbol maçı için Mısır muhte
litinin §ehrimize davet edildiğini evvel
ce yazmışt.ık. Uzun zaman cevab alınama 
dığı için festival heyeti Çeklerin meş -
bur Slavyasma müracaat etmişti. 

Gerek Mmır federasyonundan ve ge -
rekse' Slavya klUbünden nihayet covab
lar gelmiştir. Mısırlılar, bu tarihte gele
miyeccklerini bildirmişler, Slavyalılar 

da merkezt Avrupa kupasını oynıyacak. 
ları için ayni mazereti dermeyan ctml§
lerdir. Bu ·vaziyet karşısında !talyanm 
tanınmış klilbU Ambrosianaya da baş~
nılmuş, fakat ondan da ayni cevab alm
mİştır. 

Festival futbol maçı için A vrupadan 
takım getirtilmesi de art.ık hemen he
men imkansızdır. Festival komitesinin 
bir Yunan ekipinl davet edeceği rivayet 
edilmekteir. 
Komşu sporcular da gelemlyecek olur

sa iş tam bir festival takımı olan ( !) 
günUn kahramanı matbuat futbol ekipi
ne düşeceğe benzemektedir!!! .. 

--0-

Tarm yapılacak 

Ok atışları 
Okspor kurumu gf!nCl sekreterliğin -

den: 
Kurumumuzca tertib edilen ok atışla

nnm yedincisi 30-7-938 cumartesi saat 
15 te Okmcydanında yapılacağından say 
gıdeğer halkımıza ve Uyclerimlzc arzı 
keyfiyet olunur. 

---o-
N1şantaşı klubiiniin kongresi 

Xi5anta5 fipor klübü ba~lmnlığınclan: 

2-8-938 tarihine mUsadif salı günU sa
at 19 da Şişli halkevi binasında klUbU -
müzün scnl'lik toplantısı olacağından a. 
zalarm bulunmalnn chC'mmlyctle bildi -
rilir. 

Siileym11niye klubünün 
kongresi 

Süleymanlye '.l'crblycibcdcnlye yur
dundan: 

Senelik kongre 6 ağuııtoıı cumartesi 
saat 15 de Veznecilerdeki yurd binasında 
toplanncağındun arkadaşların iştirakleri 

rica olunu.. 

Devi et ve spor 
Sporu klüplerde hapsetmekten ise 
millete maıetmek ıazımgeldi ve 
devlet bunun içın başa geçti 

Yazan: Saylav Dr. Osman Şevki ULUDAC 

Doktor Osman Şevki Uludağ, Ulus 
~efikimizde (Devlet ve spor) başlığı al
tında bir yazı ne§retmİ§tİr. Çok güze! 

ve enteresan bulduğumuz için bu ya· 
zıyı biz de aynen alıyoruz: 

Yeni bir kanun beden terbiyesini ve 
sporu devlet eline verdi. Artık bu iş· 
ler Başvekalet'e bağlı bir genel direk· 
törlük tarafından idare olunaı.:aktır. 

Spor işlerinin yakın vakıtlara kadar 
rasgele eller tarafından, maruf tabiriyle, 
başıbozukvari idare edildiğini herkes 
bilir,. Bu geçmiş günlerin, düşünülmesi 
bite insana iztirap vereceği için mu -
hasebesini yapmağa Kizum görmüyoruz. 

Beden terbiyesi ve spor her yerde 
ampiriklerin elinden alınarak hakiki 
bir ilim haline konmuştur. Büyük harp 
ortalıkta yalnız ekonomik değil rno -
ral olarak ve fizik olarak bir panik do· 
ğurmuştu. Milletler gençlerine moral 
disiplin ile birlikte onların sıhatlerini 

yeni kaynaklardan alman tedbirlerle 
kuvetlendirmek için harekete geçtiler. 
Beden terbiyesi ve spordan geniş bir 
ölçüde istifade etmek düşüncesi kuvct· 
lendi; fizik kültür, ilmi araştırmalar 
objesi olarak ger~k biyojinin, gerekse 
fizyolojinin büyük davaları sırasında 

yer -ldr. 
Bizde de böyle -olmalı idi . Bunu iste

yince devletin başa geçmesi Hizımdı. 

Dahiliye Vekilinin nutkunda söylediği 
veçhile cumhuriyet sporu zayıf ve peri 
şan olarak -bulmuştu. Bu hal sürüp gi· 
demezdi. Her tarafda spor ve beden 
terbiyesi nesli kuvvetlendirici amille~ 
den birisi sayılmaktadır. Bunun içindir 
ki milletler her gün eski kanaatları de· 
ğiştiren yeni yeni tedbirler alıyor.: 

Fransa 1790 ve 1886 tarihlerinde 
tesbit ettiği hareketleri 1919 da çok es· 
kimiş buldu. Bir çok projeler, parla -
mento münakaşalan neticesinde bun· 
lan baştan aşağı yeniteştirmeğe kalktı. 
Tabiata aykırı ''antinaturel" hayatın do 
ğurduğu sinir ve ruh bozukluklarının 

v 
sosyal sonuçlarını korkunç buldu. İrkı 

kurtarmak için" muhtelif propaganda 
vasıtalarına baş vurarak modern haya· 
tm icapları içinde neslin kuvvetlendiril· 
mesi imkanlarını araştırmağa koyuldu. 

Rusya'da fizik terbiye mektepte fab· 
rikada, orduda dikkatle takip olunan 
bir mesele halindedir. 

Çeklerde muhteşem 60kol haTCketleri 
halkm vücutlannı düzeltmek ve mükem· 
melleıtirmek esası Üzerinde milli bir 
i' olmuıtur. 

Almana'da ve 1talya'da fizik terbiye 
mektepte ve mektepten sonraki hayatta 
mütemmim bir ders halindedir. 

Eski Avusturya'da fizik terbiye umu
mi tedrise sıkı sıkıya bağlı idi. 

İngiltere ayni mesele için pek çok 
para sarfetmektedir. 

Türkiye'ye gelin'.:e: Devlet beden ter 
biyesini ve sporu şimdiye kadar gözün· 
den uzak tutmamıştır. Sahalar hazırla· 
mak, görgülerini arttırmak üzere spor· 
cuları Avrupa seyahatler.ine çıkararak 
masraflarını temin etmek, muhtelif te -
şekküllerin kendi bünyeleri içinde mil· 
lete faydalı olabilmeleri icin inzibat 
tedbirleri tavsiye etmek ... Bunlar devle· 
tin gösterdiği ilgil ~rdi. Husu si idareler, 
belediyeler syor işleri için maddi yar -
dımlar ediyordu. 

C. H. P. nin eisaslı meşgalelerinden 
birisi de beden terbiyesini ve sporu 
faydalı bir şekilde idare etmekti. Ora· 
da durumu inceliyen salahiyetli ve bil
gili arkadaşlar eskiden icat olunan mu· 
zır zihniyetin açtığı derin ve kanayıcı 
yarayı ancak devletin sarabileceği inan 
cına vardılar. Hazırladıkları proje üze· 
rinde genel sekreter dahi çalıştı. Niha· 
yet devletin spor ve beden terbiyesini 
doğrudan doğruya kendi eline alması 
lüzumunda duruldu. 

Her yerde nüfusu güzelleştirmek 

dinçleştirmek ve kuvvetlendirmek dil-

şüncesine ilaç olarak konulan bu işler
de Cümhuriyet Türkiycsi gibi inkılap· 
çı bir hükumet elbette başta buluna· 
caktır. 

Beden terbiyesi diye, spor diye ya· 
pılan hareketlerin nesil için yalnız mu 
zır olmasına mani olmak değil, ondan 
faydalı neticeler çıkarmak an•.:ak hü· 
kfımetin işidir. Memleketin selameti 
uğrunda ihmal olunmıyacak müessese· 
lerden biri olan fiziki terbiyenin fena 

idare olduğu 6urette musibet doğura
cağı bilindikten sonra o, artık mahdut 
teşekküllerin işi sayılamazdı. Milletn 
fikir terbiyesine hakim olan hükumet 
icap eden şeyleri kendisi yapacaktır. 

Biz filezof Niçe'nin istediği tarzda 
(fevkalbeşer) olmak arzusunda değiliz 
(Merhametsiz kuvvetli) olmak davası
nı gütmüyoruz. Fakat Budist dahi ol
madığunız için hayatı doğumdan ö):.i· 
me kadar geçen meşum günlerden mü· 
rekkep bir keder dairesi .saymayız. Kuv 
vetli olmayı nefsi izzetimizin muhafaza 
sı iç.in isteriz. Kendi sınırlarımız içinde 
hakim yaşamak üzere neslimizi daha zi· 
yade kuvvetlendirmek, gürbüzleştirmek 
kaygusundayız. Gösteriş için değil, her
kesin 'bizi kuvvetli görmesi için spor 
yapacağız. 

işte onun için sporu kulüplerde hap· 
setmekten ise millete maletmek lazım· 
geldi. Devlet bunun için başa geçti . 

Avrupa a 
Bu senenin futbol 

şampiyonlar1 
.Anupa memlokctlcrindc bu sene ya

pılan futbol şamıılyonluğu müsnbakala
nm kazanan takımlar r;unlardır: 

Almanya: llano\ r 96 
A\'usturya: F. O. Rapld 
Amnutluk: Tirana S. K. 
Belçika: Bccrschat 
Çcko Joyakya: Sparta 
Danimarka: Boldkulbben 03 
Hnlandiya: Jlelsinsld F. K. 

ı~rnnsa: }'. C. Sochanx 
Hollanda: Feyenoord 
İsvl!;rc: P. C. Lugano 
l•n cç: SUııncr Kor Kopping 
İsko~ya: Oeltic 
İtalya: Anıbro lana do M.ilAn 
14ükscmburg: Spora 

Ma<•arbtan: Fercnş,·aroı; 
Polonya: Ornco\"la 
Portekiz: Sportlnğ LI boa 
Romanya: Rnpld 
Yugo la\l"a: H. A. S. K de Zai;rcb 
Yun:ınistnn: Olfmıılyako 

KUl'A nını.xoJLERt 
A \Usturya: Scln·arz • l~t 
l'mnsn: Olimpik de l\larscy 
ltalyn: Yu\'cntüs de Turin 
İnı;iltere: J>rc:-.ton 
lskotya: I~ast Fifc 
h' i~rc: Grasshoppers 
J.üksemburg: Stadc Dudclnnge 
A vrupanın en çok salan spor gazete

lerinden birindl'n aldığımız bu listede, 
Arnavutluğun dahi ismi yazılmııı fakat 
TürkiycdPn bahsedilmemiştir. Bu da 
Türk futboltinU yabancı mC'mleketlerde 
tanıtmakta nekadnr büyük bir ihmal gös
terdigiınizin açık bir d0lilidir. 

Yeni spor teşkilatı çok temenni ede. 
lim ki, yabancılarla yapılacak temasları 
mümkün olduf;'U kadar arttırsın ve Türk 
sporcuları, diınyu spor efkarı umumiye
si içind0 Jayık oldukları m0,·kii almış ol· 
sunlnr ... 

Deniz klubü 1arafmdım 18 
Ağustosta 

Büyük den iz yarışları 
yap1lacak 

H!'r sene olduğu gibi, deniz klübü bu 
sene de Moda koyunda bUyUk deniz ya
nşları tertib edecektir. Yarışların tari· 
hi 18 Ağustostur. 
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E. oz Casus anlatıyor: 
- ~ ~ - ~ - - -- ı=rs 1-2~ ,,., # 

IE:fsauııe adaDaroa 
uııon 28 Casuısu 

lngiliz ve Fransız gizli istihbaratına mensup 
en kıymetli memurların hepsi birden 

nasll mahvoldu ? 
Bu eeae ve ıelecek aeae .,..il eaau 

ldkl7elerl dlaleme7e bazırJaaebUMs. 

ÇiDkl, amnml banba 9ClllDDda tevkif O. 
lanaa ve kuqana clbllmektea kurtula -
nk bafJf bir ees&fla serbest bırakılan 
birçok cıuular, maceralarmı ,.e hlli çö

stlJeml7ea mlama JÜ1lll aeae 10nra •· 

lataealdarmı vaadetmlf)erdL 
Belld ~lerlnde ba vaadi tutanlar o • 

lar, beUd de ~blıl Jine mlanm aalat
mama71 tel"t'llh ederler. Fabt, tqtu. 
eatellleem senWDdea Be. C.... .._. 
.. De llatıralanu •eeretme,e 1laflı1u 
lılrt flmdl7e kadar mePa) bbml Mr-

- euaalak ldki7elerbd anle.fmalrta 
•epabNlm evvel c1avn1111111 oıa,w. 

Blwl)e&lal meolnd t.t.. .. -, 
llarb e-naı1111da Avrapum lll1lhtellf mem 
leketlerbacle ~.,, lılaat ~ tela
&ell maceralar ...... Ye ~klan
.. da tül4 olmqtar. 

J1os 0... bag8n, 1llll1llDI Jaarbba eD M. 

nreDlb nRalak ftblamda blrlal 
u latqor: 

I~ pnı•tnc1e Efsane +ı>mn ... 
c!alan hakikaten birçok ef111melere Nh
ae obnqtur. Bu 11111 llhDlerbı blru a
trimdald ada 6betlert, tfmall! l'OIDUICI• 

lama eaerlerfndeJd hayaletler gibi yük-

1ellr. BuluUar orada birer ıeytaıı, dal
plar deııls canavarlan gibi görtınOr. 

Eflalle yanmadalarİİıdan Orkadi ada
lan ilmi verilen bir öbek vardır ki bu 
ef11&De eahneıılıı en ura.rengiz knteainl 
tepil eder. Burada dobaıa ada ftl'dır, 
fakat bunlarm ancak otuzunda iman o
turabWr. J>llerlerllle a)'U atmak bile 
bbll delüdfr. Bu urp tayalıtlan daJıa. 
lar dalma d6imettedlr-

1T.18 e71t1 1918 seceal bu kilçllt ~ 
dalardan bfrtne yirmi ~ idil ~ 
Bmılar oraya İqtlteren.Jn ve l'rauenm 
birlblrine en mü klStelerlnden seımı.
lerdi ve hepsbıl:n cebinde deate deste 
Alman bankno'tıan doluydu. 

Gece kutlan gibi, kanuılıktan Jltlfade 
eaerek bu kayalara çıkmq olan bu yirmi 
•eldz kiti hep llyahlar gfybım)ftı. Karan 
hlrta yalmz rözlerlııhı parladıfı gBrWn • 
yor ve ncfealerl duyulu)'Ordu. Hepsi 
heyecan lc;indeydller. İngiliz sahJDerlnill 
aoiuıkaıılı ve haldkaten qü Jıa\'811 
blle bu heyecam dondmumyorda.. 

Bu kara giyimli eartnqb )'lnnl H • 

ld&ler ldmlerdl T nereden pllyorlar, n .. 
reye glcllyörlarcb! f.aalUs Entellite• 
aerviııl onlarm kim olduiun da, nere. 

den geUp nereye gittfklerlnl de bQborc1w. 
Yalnm iki gfbı 90111'& ne olduklanm blle
mJyecek, aylarca haber alamJ)'aoak ve 
Efaııe AdaJarmda bqlıyuı ba macera 
deDIJlertn ef11Dellııe ı&nWtl kılacaktı. 

İngflis lahlllertnden uatlqtIJclan ge. 
eentn 1&balu teJatz reldJ: huırlanan 
Plin mııclhlllee, adalardan kayıklara bi
nerek açıbmflar ve ıs mil matta b!nlen 
bire denizden çıJwı tahtelbahlre blmnlt
lerdl. Tahtelbahir timdi Almanyaya dol 
ra istikamet a1mıftı. 

Bunlar, Almanyada uzun mQddet ltllAf 
devletleri be1abma çahpuı ı.tJJs ~e 
l'raıua cuuslanydr. EnteJUceu ~ 
Ye Jl'raıım iatlbbarat dairesi, en muklıt
cllr euulanm merkeze çafınmt ve oıı
lara yeni talimat vererek, bu yolla y19-
nfden AJmanyaya g8ndennf§tl. 

Efsane adalarında bir gece bir ar~cla 
lraytk)ara binip tahtelbahire reçen Fi • 

Yahlar giyfnmff yirmi sekbler blrll:Irte • 
rlnl Uk defa olarak o reee görüyorlar. 
eh. O da, alftrl karanlıkta g8rebilcllkJert 
kadar. J'üat, en karanlık meseleleri o
Jrumaıra alqmlf olan gözleriyle, blrtb!rJ.
rtni tarkedJyorlar, hattl seslerinden bl· 
le blrtblrlerfntn ıekll ve ıemaJU hıık
lrmda fikir ediniyorlarch. 

BwıJar, tahtelbablrlerle denld qtrlr
tan sonra da Almaıı sahilJerine ayn ayıı 
çrbeaklard!. Tahtelbahir onJan mulıtf'-
Uf Almım Mbillerfne yakın bir yerde ı!e
nllla lurtne çıkaracak, Ef1a11e adata • 
nadan relen bu tara hayaletler, )'ille 

bir rece ayn •YJ'I Alman aahilleriiıe da· 
tııacakJardL 

1kinc1 ıtın bir haber ıe1me4t- Bu M
fer biz aradılı:. EnteWeeu aervtstn bu 
tahtelbahlrdeJdlerle konupıak :here 
kararlqtırdıft bir parola vardı. Makine
miz parolayı bUUln ufuklara doğrıı Def· 

retmeye bafladı. 
Fakat, yine bir cevab yoktu. 
UçUnctı gOn, dardUncU gUn. bellnd 

giln. .. Hep böyle geçti. Artü, tahtelba
hlrin bir kuaya ufradJima ftlphe kal· 
mıyordu. Bu ıunana kadar tahtelbalılrln 
içindekileri Alman llhDlerlne bırakJp 
Mnmell bile JAmndl. 

Bu bAdlae heplmbl çok mtlteeeeir et
mlttL lngWs ve J'ranm euu tetldlltı
nm en kuvveW yirmi 1e1dz rtllmtı, l:epel 
birden dentse g&nntmtlt bulunuyordu. 

Yirmi 1eklslerm tqiltereden aynldık 
1annm haftumda, albay Gilman, bunla
rın ldlttlklerdekl lllmlertnJn yanma '"va
zife emumda tayıb,. lfaretlnlıı Jronul
IDUIDJ emretti. .. 

Ban1Ulla, EnteWceu 1ervfslıı tarihin. 
de branbk bir •Jfa daha kapanıyor -
da. .. 

Kua nad olmu§tlı ! tahtelbahir acaba 
bir mayna çarparak mı batıqtı ! )'okea 
Almanlar tara.tından JDJ batmıq veya 
tevkif olmıarak lçindekllekr esir ml alm
Dllltı? 

Bunu UIUD mUddet öireıuuk kabil ol
lllıdı ve tahmin yUriltmek lçbı de ell
ınlze llJsdem Nlcak aylardan IOllla reıcu. 

e1ma1 denilbıde do~ bir ın.ots 
muhribi bir gUn dalplarm yuvarlamak
ta oJduiu bir ce•etıe ~ ~ 
lalan aylar 01m111 w- tlltp ---eye 
)'b tutmq olan bu eNHID hUvlyetbd 
tesblt etmek lroJak obnqtu: 

Bu. l1yah1ı 7lnn1 aeklzlerden biri, En
telllceıuı l8rVllbı en muktedir M1:mla
rmdan H. G. 234 ldl ... 

Art.ık umımiyle anla1ıtm11tı: tahtel
bahir dUpnana ellr dtlpıemJt, fakat ya 
,.Umanlar tarafmdan batınJmıt~ yahut 
nıar..na Carpuak veya bir ıra.ya utnya. 
rak balm.ıftı. Ceset çUrUmu, olduğu lôn, 
vücudunda bir atat yaram veya bıfll&t 
eseri bulmak tabu delildJ. 

Nihayet, mUtarekeden IOllra, 1919 se
nem martmda bu earareagb bldflelıba 
IWll oldaluau ISlrenebllcllk. 

"Killer filoA,, ilmi verilen Ye a 
muktedir dalııclardan Jldltetekkil ı. -
1wwı pup, batan aemll•rl ararkea sön
derdltt bir raporda, ll7üJı 1lrm1 lekls
ler bUJleabıt p fekU4e aydmJatl1Ql'du: 

"Buıtın, Orkaııdi adalan llÇlldaraida 
bir tahtelbahir iskeletine ruıeJdik. Bu
nuıı ~ donaıırauma meıuıub oldufa 
anlaphyordu. Şiddetli bir lnflWda ber
hava eclllmltU ve tahtelbahlrin yabm 
dtb tekne kılım kalmııtı. 

"Bunda bUyllk bir demir lalldık bulu
nuyor. Bunun, tahteJbüJre alt olmadı
fı ve patlayıcı maddenin bwıUD ıçbıde 
lnftlik ettııt anlqılJyor.,. 

Hlç ftlpbe yoktu: bu, Y1rml 1ek1Jlerl 
Almanyaya sGtDren tahteJbahlrdL Erte
li l1Jn teı.ts aldtfmım IUD&ll e1Ue11 la-
11Jlz llhUJerfnden benlls pek u •çı.bmt 
bulunuyorlardı. Demek Jd, hidJae, ban· 
4uı pek u IODI'& olmuttu. 

EnteWeeu Servis JıidlHyl fU ıektl
de lzab edt)'ordu: 

Alman da kendi hayatını feda ediyordu. 
Plln ıuydu ve dilfilııWdUğtl gibi tatbik 

edilmlfU: . -
Tahtelbahlrle giderken, lngfltereden 

ayrıldıt.kan biraz 1anra, denizin Uzeriıı. 
de bir 8&Ddık görtllüyor. Bu, oldukça 
bUyUk bir demir aandıktfr ve içeni bot 
olduğu için ıuyun Uzerinde durmaktadır. 

Alman cuua, "arkadqlarma,,: 
- Bakin, diyor. Bu Alınan cuW1l&n• 

nm gizli evraklarmı koyduklan bir AD• 

dılrtJr. Batan bir gemJden dllf!lltlt ola -
cak. İçbıde bqka bir ıey obnayıp Ulrt 
oldufu da belli; çilııkll suyun tberfnde 
ytlzUyor ... Sunu alalım, ellınlze çok kuv
vetli vellblar pçlreeefls... 

Sandık içeri alınıp açılmca fellket ko
puyor: bu demir llDdık o tekilde ya • 
Pılmlttır Jd, kapağı açdmca. içindeki 
bomba pathyor ve tahtelbahir berlaava 
oıuror ... İçln4eJdlertn herblrl hava,a u
euyor. Yalım, u bir yara De kurtul • 
IDUf ve IODI'& bolulmut veya '\'tleudu 
parçalanJDJyaCak ıekllde 6ImUt olan H. 
G. 234 Un eeıedl tam olarak bulunabll
mlatfr. 

Efsane Adaamdan kalkan bu lfyahlı 

Y1rml 1eklzlerm macerası da böylece ef. 
ianeye benzer bir ıekllde nihayete eri
yor. 

(Boz easaa .hudan llOllrald ••faum· 
da Qrlradl adalamun cllier bir eerarmı 
anlataeaktlr.) 

Tuna'da da 
hazine aranıyor/ 
WO sene evvel tiafıriTan 

mücevheratla yüklü 
kalyonlar 

Denblerm dibindeki hazbıelerfn çıka
nlm11ma her tarafta büyllt bir faali

yetle ıtrfatlcUli gGrWllyor: evvelce de 
yazdılmıız gibi, Meksika imparatoru 
lrlikaimllyeıılıı Amerika llahillerlnde ba

tan bir remiyle deDizln dibine giden 1er 
vetinl çıkarmak bere İtalyan dalgıçlan 
ite bqlamlllar ve gemiııhı lllreletlerinl 
bubnutlardır. HenUz defineye l'Ulelmff 
deilllerdlr. 

Busün haber vertıdiiine r&re, Macar 
lrraliçeslııbı bmıdan 400 Belle evvel Tu· 
nada batan bir kalyonla denbiJl dlbbıı 
ilden servetinin de çikanlmuma teteb
bUa edll.mfttır. 
ıs• da, Kuhaç muharebesi e1DUm • 

da, Tlrk ordulunun Derleylfl brfmmda 
Macar kralfçeıd, tahtmJ, tacım tebllk~e 
lmletmlf Ye bUtDn ıervetüıl kalyonlara 
rtıtleterelr, Vlyanaya kaçırmaya karar 
ve~ 

J'akat, kraliçenin altm, tnct, elmu, 
ttırlll mOeevherat ve kıymetli eıyumı 
f6tl1ren bu kalyonlar Tunada korsanla
rm hücumuna uframı' ve gemller muha. 
rebeye tutuşmqtu. Bu muharebe neti • 
cealnde kraliçeıılıı kalyonlan batm11 ve 
btltUn esrveti de Tuna 8Ularma g&nW. 
mfttttı. 

BugUn çıkarılmaya tetebbUı edilen 
Hrvet budur. Fakat melhur Kaear ta -
rlbçllırlnden blrt, profea6r fmre Luldııl
eh, o muharebe eanumda ko~. 
kraliçenin blltUn 1ervetlnl ellerine P· 
çfrdilderJnJ, blııaenaleyh Tunanm dibinde 
hiçbir kıyıneW eıya buluaamıyacatnıı 
eöylenaektecllr. 

lngflls ve Franau gfz1l ı.tlhhua! me .. 
murlarmm arumda muhakkak bir Al
man CUUIU vardı. Bunun, bllbaaa 

J'ranm memurıan arumda bulumnuı R d h 
muhtemeldir. Çllnldl, İngiliz memurlan- a ,· şa .. 
nr biz ya)mıdan tanıyorduk. 

Alman cuusu dlferlertnce de kette- k ll 
1 

dflem~ CUnldl buıılanıı hepe! biri- e el erı· 
birlennl daha llk defa görilyorlardı. 
Cuuı, bizim memurlann a~ b- V 

l'tlmadan eneı. bu ıe1r11de yoıa çdala- azan: M. M. 
calmr n bir tabteJbahlrle .Almanyaya o .... n1ı tuilaine da,.....Jr um. 
lfdilecelfnf biliyordu. Bunu Alman ca. laMn llu tarihi romu, okwı• 
halarma Baylemfttt, onıar da tahtelba- ....... bir la,mettNir. 
IWi batrraeü bir plh dtlttlnmUtl•rdL Bu YMm Wr zamanda HABER'de oka· 
ancta. 1lrml HJdllerba arama pu .._,..._."' ...... ________ _., 

· Şikagodakl bUyUk bir amele grevinde, polisin, nUmay1'çDerl 
yaşartıcı gaz kullandığı haber verümlştl. Rı:ısimde, polisin bu mücadel 
canlı bir sahne görülüyor: göz yagartıcı gaz: etrafa, en önde ıördllğUılb 
elindeki makinelitüfek gibi garlb bir lletle saçılmaktadır. Grevciler bu pi 
da gözleri Yllf&I'&rak kaçarken polis memu rlan da ellerinde sopalarla be 
dir. 

Diler resimde, gözleri yaşaran bir itçi kadın, polla meınuru tarafmadO 
lürken sörWUyor. 

Dokto1umuz diqor ki: 

Bademcikleri aldı 
mak doğru mudun 

Geçen ıün muayenehaneme bir kadm 
geldi. Beraberinde on ilci, on üç yaşında 
ııevimli bir yavru.. Kadın, çoctılu gös
terdi ve dert yanm8p başladı: 

- Doktor, ne feci vaziyetteyim bir bil· 
eeniı. •• Yavrumun haline bakınız bir ke
re.. Zayıf, sapsan, boynu armut çöpü· 
ne dOOdü. Bütüri bunlar yetişmiyormuş 
gİbi ikide bir de nezle oluyor. Biraz hıı
lı yürüse, vapurda pencerenin önüne o
tursa ertesi ğQn nezle ham... Bir defa 
nezleye tutuldu mu bo1az ağmı haf(a. 
lan:a kendisini yatakta bırakıyor. Bu se
ne bu yüzden sınıfta kal<h. Kendisini 
aile doıctorumuıa gönderdim. Bütün bu 
hastabklAn tildemdlile're atfediyor. 
"Bademcikleri aldınruz, bir şeycifi kal
w,.~.'f'~aekW.~blı
liyata bir türlü razı olamıyorum. Neden 
mi diyorsunuz? Çünkü dört sene kadar 
evvel büyük olhunun da bademcikleri
ni ameliyat ettirdim. Ameliyattan son
ra çoc:ulun halinde bfiyük bir değişiklik 
oldu. Büyümesi Meta durdu .. Ufak te
fek hastalıktan uzun sürmeğe başladı. 
Kom~lar bu yüzden beni lcleta mua· 
beze ediyorlar ... "Allahm yaratıp, bo
lua yerleştirdiği bademcik hiç kesilip 
atılır mı? LÜ%Umu olmasaydı tnu Tan- 1 
nm onları yaratır mıydı?,, diyorlar. 
Siı ne dersiniz, ameliyat yaptıralım mı? 

O>culu muJyeneden sonra "Ameliyat 
yaptırmaymn:... dedim. 

Genç ~ta bademciklerin aldınlması 
her vakit faydalı delildir. Hattl ıaruret 
halinde ameliyat yapan operatörün ba
demcikleri tamamen almaması 1hım
dır. Çünkü bademciklerin de vücutta 
bir vazife9i vardır. 

Bir defa, bademcikler, hariçten giren 
mikroplara karp vOcudun ilk tabit is
tihkamlandır. Bütün mikropları kendi 
ftzerlerinde toplar ve onlan ifna etmeğe 
caJrşır. 

Bademciklerin vazifesi bu kadarla da 
bitmez. Vücudun neşvüneması üzerinde 
mühim tesirleri vardır. Bademcikler çı
kınca, büyümenin ve uzamanın azalma
sı bunun delili sayılabilir. 

Yukanki izahat gösteriyor ki, badem
cikler vücudun muvazenesi Qzerindr mO· 
him bir rol oynarlar. Ve vücut için fay. 
dair, hattl lüıumlu uzuvdur. 

Öyleyse niçin bademciklerden ürkü
yor ve onlan aldırmak istiyoruz? 

Hastada, moda halinde bazı iptilllar 
vardır: Bazan apandisit ameliyatı olmak 
modası ba~ gösterir. Baıan tansiyon ölç
türmek merakı uyanır.. Bazan da ba .. 
demcik ~lı alır yürür. 

Bir rornatjınıalı, v\icudu,nun her han
gi tarafmclaki en ufak bir ainyı, sebe-: 
bi ne olursa olsun, nasıl romatizmaya 
atfederse, bademcikleri bir defacık yeti
ıen bir Ç(.)C\lğuJ) bütün hastalıkları da 
bademcikler:e yükletilir. 

Müteaddjt tecrilbeler göstermiştir ki. 
bademcikler . bize .Uıım uıuvlardır. Fa-

Vücudumuza lbıın olan 
iyi halde muhafaıa edebiJnd 
cuklarmuza bir takım itiyad 
lAzıındır: 

1 - Çocuklar alız içlerini 
ni ~ temiı tutmalıdır. Her 
sonra ve her sabatı çocukl 
larma kadar aiulannı iyice 
ve di~erini f.:r~adıklan 
dernclğin iltihapları yüzde 
lacaktır. 

2 - Bumu fevkalAde tendi 
lazımdır. Çocuklan ak§811l 
evvel burunlarını temitfenıde• 
se asitborikli suyla burun t 
m3ğa alıştırmalıdır. 

ı--~.ai~ 
dan nefes almak icap etilini bit 
baba muhakkak aımmeıidir • 

Bu üç kolay ve basit tavsi1'-. . 
cik şipnelerinin 6nüne 

Çocuklar sık sık nezle olJDll
ve babalar da acaba bad 
tirelim mi, kestirmiyelim ıni. 
dütten kurutulurlar. 

kat ne yapalım ki, bazan bunlar da has· yor. 

talaıuyor, ve o k~ar fena bir şekilde ı 
ıı.taıaruyor ki, onJan kesip atmaktan 
J>a§ka bir ICY eliniiıden gelmiyor. 
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'Ylrı 
li .n aırrnan takryoru_a 

cpıınizdc s . . 
ıoyıuyoru evın!i .. Gülüyoruz, ııarkı 
licyyy h z, bağırıyoruz, haykırıyoruz. 
ti? .. I{~ ~Y}' .... Seneler ne çabuk ge!i
\'arların ç ışı, kaç baharı bu çıplak du· 
d arasında 
l:ı ayrı • anadan ayn, baba -

Ah ~ bit: se.vgiliden ayrı geçirmiştik 1 
h ıp tuken · 

Cpsi rn rnıyen yıllar.. Şimdi 
d asal oldu h ' cgıJ.. .. a ... inanılacak şey 

Anneci.girn 
ııuJ:icle · Benım güzel annem ... 
tıı. r olsun M "d 
.ı; o rninn .. UJ eler olsun... Ar. 
%i Oldu eSt yılları, O felaket yılları 

Ç " aadet ıp'ak b seneleri başlıyor. 
dını ır odada ··1·· b' • attıg· • o u ır ı§ığın ay-
,.. • ı, o çıpı k 
ı1tCiıı,.in a odanda açaçına ge-
l' geceler· ' 
ıtrek ır ı unut, anne .. 

tllcrine b umun Yanıbaşında kiıçuciık 
darı tfı n"ın bir iğne batarak

1 

akc:am • 
t.Un a • • s 

Para alab·ı garıncıya kadar bir kaç 
lıc 1 ınek i · ' 

r ıoı.ug· . . çın, ele iş işleıdiğin, as-
tırı u dıkf - · altta.. ıgın uzun geceleri ha. 

~IŞtn d 
•i2 b onduruc -

ır odada . u soguklannda, ateş-
~lltuıt ayakla' ıncecık bacakların, kü -
eı(uk b' tınla tahta sildiğin kırık 

lilt ır Ocak k ' 
dc§ik ettığ' .arşısında so::lanın de-

ll'ıa~ırı Yık d 
1 

beytz ellerinle asker ça· 
arılll a ıgın o k .. . a., acı lı gunlerı artık 

nunı 
d' arı sen 
lı 'Ycceksin, nereden bifiyorsun mu 
ab"rl · · Şaıı.rna a · ~ · A " er, fen " nnecıgım.. cı 

Ilı l-ie Yapalı~ §eyler çabuk duyuluyor .. 
rıııı kara y anne .. Kader .. Beyaz al
};'akat b azıları bunlar .. 

I
,..._ u kara 
ı ~-;;---:azıları artık ben si. 

Padişah 
~elle teri 

o, C!ı~aına ıi\.Al M 
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l<"ceğim .. Yabancı diyarlarda, yanabcı ( 
insanlar arasında ge!iirdiğin acı günleri 
sana unutturacağım anne .. 

Mektebi bitirdim. Şahadetnameyi al
dım. Bu, sen refaha kavuşturacak ka
ğrd parçasını bilsen göğsün:tle nasıl 

sıkıyor, opiıyorum !. . 
Yarın zabit üniforması ı;iyeceğim .. 

t.puletime sırmayı takacağım. Ayakla· 
nma, mahmuzları pırıl prrıl yanan par· 
lak rogan çizmeleri geçireceğim. Be
ni böyle gördiığun zaman kimbilir ne 
kadar şaşıracak, kimbilir ne kadar se. 
v~neceksin !. . 

Belki de hemen ceketimin içine bir 
mavi boncuk dikmeğe kalkişacak, cep
lerime çörotu koymak istıy':!ceksin .. 

Hem ağlıyorum, hem annemin tela· 
şını gözümün önüne getirerek gülüyo
rum. :avallı annel:'l .. Onu görmiyeli c 
kadar çok zaman oldu ki.. 

Güzel yüzün buruştu mu anne? 
Sarı saçlarına alt diıştü mü .. 
Anne, anneciğim, seni öyle görece • 

ğim geldi ki ı ı 
Göz kapaklar-m kendiliğinden kapan 

dı .. Çok eski bı .. mazi, hayalimde be
lirsiz, silik bir şrkilde canlandı .. 

:to • "' 

Harbiye nezaretinin, gülen, ağlayan, 
çığırışan bir yığın insanla dolu loş ko. 
ridorlarından çıktığımız zaman akşam 
oluyordu. Dışarıda iri damlalı bir yağ
mur başlamıştı. Oluklaroan taşan sel
ler, duvar diplerini şakırdayarak dövü
yor, yol kenarlarından akan toprak 
renkli bir sel, çakıl taşlarını yuvarlı· 

yordu. 

Peçesi inik, siyah çarşaflı bir kadın, 
elimden tutmuş beni sürüklerken, bir 
elindeki menldille, peçesi altından, giz
lice göz·yaşlarmı siliyordu. Bu jçin için 
ağlıyan, hıçkırıkları b~ğazında düğüm 

lenen siyah çarşaflı kadın benim an. 
n:mdi. 

HABER - Abam noatam 

Alnımın 
·kara yazısı ••• 

Yedi yaşında, zayıf. sarı benizli, içli 
bir çocuktum .• 

Nezaretin loş, rütubet kokan kori -
dorların::la, odadan odaya telaşla ko
şan, önüne gelene yalvaran annem, a
caba, şimdi niçin ağlıyordu?. 
Beyazıd meydanına gelinciye kadar, 

annemin ateş gibi yanan, titriyen kü
çük elini sımsıkı tutmuş, vık dememiş· 
tim. 

Çok hızlı yürümüştük. Bacaklarım 

ağrımıştı. Yürüyemezdim artık .• 
- Of anneciğim, yoruldum ben .. 
Kepenkleri inik bir !dükkanın yağ . 

murluğu altında durduk .. Annem de 
yorulmuştu .. Soluyordu. Elimi bıraktı. 
Peçesini aralarlr. Gözleri, o mavi göz
leri kan çanagına dönmüştü. Yüzü kıp
kırmızıydı .. Yanaklarından iri yaş ta· 
neleri yuvarlanıyorou. 

Siyah pelerin sırsıklam olmuş, zayıf 
omuzlarına yapışmıştı .• 

Ben de ıslanınıştım. Kırmızı fesim 
şeklini kaybederek kulaklarıma kadar 
geçmişti.. Ayaklanın su içindeydi.,. 

- Anneciğim, çok yoruldum, ben! ... 
Diye tekrarlafdım. 

- Yoruldun mu? Çok mu yoruldun 
çocuğum?. 

- Çoook anneciğim .. 
- Arabaya binelim mi?. 
- Sen bilirsin anneciğim ... 
Gümüş örme çantasını açtı. Ancak 

b:r çil mecidiye vardı. 
Atlarının üzerine, ıslanmaııınlar di~ 

ye, çuval örtmege çalışan ihtiyar bir 
C\rabacının yanına yaklaştık. 

- Nişantaşına götürür müsün? 
Annemin ince sesi titriycrdu. lhti

}'ar arabacının kırçıl sal:all2rından yağ-

Süheyla Şefik 

l mur damlaları süzülüyordu. Sarı be -
nekli sıska kır atının &ağrısını okşar • 
ken cevap vet1di: 

- Neye götürmiyeyim hanım?. 
- Kaça götürürsiln? 
- Ver iki mecidiye .. 
- Bir mecidiye olmaz mı?. 
Annemin çok yavaş söylediği bu söz 

ihtiyar arabacıyı kızdırdı. 
Atının kuyruğunda bulduğu sakırga

yr, sucuk gibi ıslanan patlak, iri ayak. 
kaplarının altında ezerken, hiddetle 
homurdandı: 

- Beyazıt neredeeee, Nişantaşı ne
rede .•• Dağ tepe aşacağız .. Bir mecidi· 
ye .. Nerede bu bolluk 1 •• Hayvancı'kları
mın açlıktan anası avradı ağlıyor .. Bo· 
yunların'daki yem torbalarında yenecek 
bir şey mi var sanıyorsun? Şaşayım ak
lına .. Bu zamanda arpayı insanlar bile 
bulamıyor. Nerede ki hayvanlara yedi. 
receğiz .. Onlar yem yemiyorlar, torba
ları kokluy.crlar be!. Beyazıttan Ni
şan taşına ... Bu aç hayvancıklar o koca 
yokuşu çıkarır mı dersin? Şaşayım ak-
lına ...... 

Annem elimden tuttu. Gidecektik ... 
Ayrıldık, arabacı seslendi: 

- Darılma hanım, otuz ver .• 
Ellerini kalçasına koymu§, acı acı 

gillüyordu. 
- Bir mecidiyeden fazla param ol· 

sal.. 
- Gel hanım gel.. Hemen gidiver

me •. Ne yapalım, çilemiz bu .. Yağmur 
altında bekle bekle babam bekle.. Ne 
olacak?. Hiç .. Arabaya binecek adam 
nerede? Seni de kaçırırsam, akşama ço. 
luk çocuk açız ... 

Döndük. Arabaya girdik .. Arabacı ö
nümüze tente gerdi .. Dizlerimize bat
taniye örttü. Atlannın başından yem 
torbalarım çıkardı. Yerine kuruldu. 
Dizginleri eline aldı. Kamçisini şak -
tattı: 
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- Deehhl 
Yaylar esnedi. Tekerlekler gıc1rdn· 

dı. Sallandık gidiyoruz. 
Annem hep ağlıyor. 
On beş günde bir, babamdan haber 

almak, nerede bulun:luğunu öğrenmek 
içine Harbiye Nezaretine gelirdik. Bu
gün de öyle •.• 

Acaba babam hasta mıydı? Acaba ya 
ralandı mı? Neden ağlıycrdu annem? 

Sordum ona ... 
- Anne, anneciğim .. 
- Ne var çocuğum?. 
- Babamdan haber var mı? Has 

ta mı babam?. 
Göz kapaklan titriyordu. Gülümse -

meğe çalıştı. Gillerken ve ağlarken o 
güzel yanağında beliren hafif çukurluk 
bugün takallCh; ediyordu. 

- Babandan haber var, çocuğum .. 
- Ama, sen ağlıyorsun .. 
- Sevinçten .. 
İnanmadım. Annem yalan söylüyor

du. Besbelli .• işte dudakları titriyor -
du. 

- Anne, babam yaralanmış mı?. 
Çenemi okşadı. Sırsıklam olan kır· 

mızı !esimden süzillen boyalan sildi ... 
Yanaklarımı öperken ağlıyor, kesik ke
sik cevap veriyordu: 

- Baban .. ne hasta .. ne de yaralı .... 
Babanın künyer.ini göndermişler ço. 
cuğum .• 

- Künyesini mi?. 

Cevap vermedi. Cevap veremedi •. 
Gözlerinden sel gibi yaş akıyordu. 

- Anne, sus, sus .• Ağlama annecı
ğim .. Ben ide ağlarım ha ... 

Ve, ben de ağlıyordum. 

Bardaktan boşanırcasına yağan yağ 
murun altında, denize dalıp çıkmış bir 
insan kadar sırsıklam olan beli bükük 
ihtiyar arabacı, bir kaç defa dönüp ldö· 
nüp baktı .. Başını salladı. 
Kamçışmı sıksık şaklatıyor, dizgin

leri şiddette tartarak, sıska atlarını dört 
nala kaldırmağa çalışıyordu. 

Araba tekerleklerinin fazlalaşan gü· 
rültülerl arasmlda, kesik hıçkırıkları 

duymamak istiyordu, sanki ... 
(Sonu yann) 

d ----1 . ı .. Paı·-::----------·-----,---------------).,-
f~r'.n t.Uyu~~~ ~rarmıştı .. Çünkü as~~r· na daynndı. Kapıya dayanan Tampl.n 

__, 1 B'C!RtDAN _..,. 153. 
------------------------- ------------------~~-gün seni akşama kadar hapsedecek ve 1 1 ber kendisini titremekten alamadı. 

Tampl'in de Şatöle zindanı gibi kor
kunç bir şöhreti vardı. 

14rlerini u ıza yaptıkları küf ... rden miıdürüydü. Mirtiy de Tample gbtürü· 
ltla • • anlam tı B •§ıdıyord ı§ • unları genç kız lecekti.. 

:-; Anne :· Tamplde, Mirtiy, ya arzusiylc, ya· 
••1abc1 

1
' nne 1 Kurtar beni 1 hut ta zorla muhakkak kendisinin ola· 

ttk a nına d" : uşen kır saçlarını ite. caktı .. Arzusunu böylece vahşice yeri. 

- lınk· ne getir.dikten, aşkını teskin ettikten 
de o ı ansız dedı' Gö' ı · · ·· ti J f · k d' · h''k '-'' g ..... .. ' · z erımın on n- sonra a t tara ının en ısınce ne u -'Qf "·•ıU O]" 

etsinle urnden kurtaran km tev· mü olabilirdi?. 
'ttııter o'"ldr~ Bu imkansız onu tevkif da . • urs.. Kapı kırıldı. Vatuva girdi. Askerler 

n olsun .. lia;nler, oğlum da kahrın- de onu takip ettiler. Malengr geriden 

ıcı;; Anne! .. İş:~·: · · geliyordu. En önde giden Valuva mer-
ıları.. ıyor musun? Kapıyı divenlerden tırmandı. 

~·1abe1 tiyi Yarı çıt , Mcş'alelcrin aydınlığıı;ıda göze çar • 
Çalışma gın hır hale gelen Mir- pan bir kapıyı vuracağı sırada kapı bir. 

- Q• Odasına doğ ""t" d" lt ır !Ur ru go ur u. denbire açıldı. Bu açılış Valuvayı kor· 
t~Pl}·ı açınca aya .. Sesini çıkarma .. Ben kuttu. Bir an tereddüt etti. Mabet de 

~tl'ıezler .. Ya kaC:ar bekle.. Beni gö. kendisini, eski aşıkım karşısında gö-

tlan ~u söylerkeı . . tünce ani bir ürperişle sarsıldı. Derhal 
'' r rafı a l ıçınde şişeler bulu - toplanarak : 

&lcak kad Çrnış ve orada bir insan - Kont hazretleri .• dedi .. Mabelin 
>,ı· ar bir y 

...:d ırtıy .... _1 er açmıştı. evine safalar getir:iiniz. 
'' a ''U~ aba · 
k;ı nın annes· b gırerek büzüldü. Bil· Kont dö Valuva: 
._ lladıktan 1 

u gizli yerin kapısını «:>tı so -Mabel 1 Kraliçenin nedimesi 1 - di-
turıraııa bir '-anra rafları yerine koydu. ttı'• ~ p1 b 1 ye mırıldandı .• 

'h lıYordu u unduğu artık gö- - Kralire hazretlerinin ~ir emirle. 
'''abe1 . :s 

tlj,,t. maske .. · rini mi getirdiler. 
'l t.i. olnı .... 

Yatı •çinae bekt !uzune takarak ü- - Evet .. Kraliçenin değil, kralın bir 
lcr·ı ~ ~lıkarıya ıkedı. .Büyük bir ihti. 

ı•ıt ç an bi emrini ... 
..... ır ti. Son r çok ayak scs-
···c~'al ra aske 1 . Askerlere kendisini aşağda bekle-
~ tleri r erın yaktıkları 
Ctıdı . n ış•ktarı .. . melerini işaret e9erek odaya girdi ve 

''kcrıaı~e hakirn bi;ıhg~l1du. O zaman. kapıyı kapadı. 
torı erın Ça)ı... a d,. ilerledi ve - Kraliı-nin sadık bir bendesiylc ko-

i'ln-aı ırllla od :s 
ı:>.y1 arına rne asının kapısını layca anlaşabileceğimi umuyorum. Va-

ıı~tı . Ydan bırakmadan ka· 

Sirno • .y. .y. 

Ilı aıd ıı tıaıengr . 
lad '- ıktan ve nışanlısının paraları-

ı"ta onları . 
nt n sonra .. e.rnın bir yere sak-

lırdu. Perılı ev;i ''k' 
bird gunu t hk e ı ı kadının 

C g a ık etf 
ticı elecekti . ı. Kral saat on 

~tek b · Bır k 
~il~ Üylicü k oşuya Valuvaya 
hrıı YakaıaYacakı ızı saat onda muhak. 
l'la tıa aldı;;1 arını bildirdi. Valuva 

lı) 6 On b~ k 
llduğu h -"$ as erle ve Simon 

alde p ·ı· . erı ı evın kapısı -

zifem kolaylaşacak demektir. 
- Hangi vazifeniz?. 
- Krala biiyü yapan Mirtiy at::lında. 

ki kız Taırpl zındanın::lan kurtuldu .• 
Bu kızın burada bulunduğunu öğren -
dim. Bir saate kadar muhakkak Tampl 
de bulunması icap eden büyücüyü alıp 
götürmek istiyorum .. 

- Burada söylediğiniz kız yc-k. .. 

Valuva dişlerini gıcırdattı. Sonki as
kerleri çağırmak istiyormuş gibi kapı
ya yürüdü. Fakat geri döndil: 

göz::len ayırmıyacağım. 
Jiyon haklı bir endişe duydu. Fakat 

bu endişesini - yüzilnü buruşturması· 
na tebessüm adı verirsek - bir tebes
sümle gizlemeye çalıştı: 

- Efendimiz, ahmak bir adam de
ğildir. Kendisinden bana hiç bir teh
like gelrniyeceğine nasıl emnisem, be
ni zengin edeceğine dair verdiği sözil 
tutacağına da öylece eminim, - dedi. 
Kendisine büyük hizmetlerde bulun
dum, daha da yapacağımı bilir, hatta 
Güllü bahçede geçen vakayı başvekile 
bildirebileceğimi de. 

Mirtiy'in başvekilin kızı olduğunu 

kendisine ben haber rerdim. Onun bü
yücü diye yakalanmasını ben temin et· 
tim. Genç kızın odasına balmumu hey
keli yaparak ben koydum. Beni bunu 
yapmaya teşvik eden, beni para ile kan 
dıran gene kendisidir. Yani Valuva-

Sır. Bunları haber verirsem Mirtiyin ae 
büyücü olmadığı meydana çıkar ki, bu 
da kendisi için iyi değildir. 

Git tc efendine bunları haber ver. 
Kimin kimden korkması, titremesi la· 
zımgeldiğini o takdir etsin. Her hal
de titreyecek biri varsa c da ben deği
lim, kendisidir. 

- Paranı nereye saklıyorsun? 
Jiyon, Malengr'e baktı. Fakat cevap 

vermiyerek, gene gergcfiyle meşgul 
olmaya başladt. 

- Bana Mirtiy'in nerede olduğunu 
da söylemiyecek misin? 

- Hayır. 

- Paralarını nereye sakladığını da 
ıdeğil mi? Malfim ya seninle izdivaç 
edecektim. Bundan evvel paraların ye• 
kununu bilmem lazımgeliyor. 

Jiyon bir hasis metanetiyle: 
- Hiç bir şey söylemem. 
- Ala 1 Bu gece Tampl zindanım 

boylarsan anlarsm. 
Jiyon cesur bir kadın olmakla bera-

Tampl, yeraltı zindanı, işkence ye· 
ri demekti. 
Bununla beraber zayıf görünmemek, 
paralarını kaptırmamak istiyordu. 

- Muhterem kont dö Valuvar beni 
niçin Tampl zindaruıw gönderecek 

miş? - diye sordu. 
- Güzel Jiyon, ince nişanlım bunu 

bilmiyecek ne ·var? :Su fikri ona 
ben verdim. Büyücü kızı Mirtiy, 
Tampl'de değil, nerede? Onu bir şey
tan bir de sen biliyorsun. 

Kral, bu gece Tample gelerek büyü· 
cü kızını görecekmiş. O oralarda bu
lunmayınca ne yapalım? Sen de nere
de olduğunu söylemezsen, yerine seni 
göndermeyi kararlaştırdık. 

Jiyon müthİ§ hakikati eliyle tutar 
gibi olmuştu. Fakat gene: 

- Hayır 1 - dedi. 

Malengr gülmiye başladı ve ilave et

ti: 

- Kral büyücü km tanımıycr. O
nun yerine senin bulunmanda hiç bir 
mahzur görmiyoruz. Kendisine zincir. 
lere vurulmuş bir kadın göstermek lt5.fi 
gelir. Ve, Mirtiy hesabına pekala bu 
kadın işkenceye konabilir. 

]iyon: 
- Merhamet 1 • diye inledi. 
- Dili kesilebilir, tabanlan yakıla· 

bilir, memeleri kıskaçlar arasına konu
larak sıkıştmlabfür .. 

- Merhamet .. 
- Ot demetlerinin üstüne konula • 

cak sağlam bir direğe bağlanmasında 

ne gibi bir mahzur olabilir, diye düşün
düm ve bu fedakarlığa katlanacak sen. 
den başkasını bulamadım. 

Jiyon diz çöktü. Ellerini yalvarırca. 
sına Simon Malengre uzattı. !' 

Malengr sert bir sesle: 
- Mirtiy nerede?. 
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8!N 6ALiN~"t'f 
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211 TEMMCZ - 1938 CUMA 
Hicri: 1357 - Cemaziyeliihır: 2 .. _ ... ..,... 

4,53 
r&&n ,....,.ca ııtı. mca•• Alı .. , •aın -ıı 

3,08 12,20 16,16 19,28 21,21 2,49 

Lüzumlu T elelonlaT 
Yangın: 
Jstonl.1111 için: 24222, lleyoSlu için: 446H, Kadıkay için: 60020, OskDda: 

için : 60Ci25. 
'ieşllköy, Bakırköy, Bebek, rarnhya, Büyükdere,FenerhRhı:e, Kandllll, Eren. 

köy, Karini, DDyfikada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, tein: Telefon muhabere memU• 
runa yangın dcrr-.ık kUidır. 

Rami ltfnlyesl: 22711 
Uenlı: .. .. 36 . • 20 
Heyazıl kulesi: :21 !196. Gnlaın yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdad: 4499'1:1 • .Müddeluınuın11ık: 22290. Emnl)•et mOdürlOAO: 24382. 
Elektrik ~ırketi: Beyoğlu: 44801 • lstanhııt: 24378. 
Sulnr: ldnresl: HeyoSlu: 44 783. Bcşikta~: 40938. Ciball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
llıı\'ngazl: lstanbul: 24378. Kadıkl'ıy: 60790. UcyoAlu: U6C2. 

Taksi Otornobili 1 stemek I çin 
Ueyoğlu ciheti: 49084. Bebek cihetı: 36 - 101. Kadıköy ciheti: 60'47. 

Denizyol I arı 
lstarıbul ocenteliAI: 22740. Knrnköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudan)·a, 19 Karabisa, 20 Bandırma, Ga· 

latndan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
(arşnmbn Tophaneden 16,30 Mudnnya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

tık, 18 Hartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lımlt, 16,30 Mudany~ 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karadeniz, 
Cumnrtesl Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, A)'Talık, 

18, Rnrtın 
PJzar Toph:ınl'.len O. Tmro7., !10,30 1ımll. Gnl:ıladan 8,30 Mudanya, 10,30 b

n ır "ııır. l:l. "ı ı I•• ın. :!:!,20 Ml'ıl.ın}'I. 

/ 

Müzeler 
Ayasofya, Roma - Blıan!!, Yunan eserleri ve Çinili Köşk, Asker1 Mil1e ve 

samıclıır, Ticaret 're SRnayf MDzesl, Sıhht Milze: 
{Bu müzeler hergDn aaat 10 dan 16 l'8 kadar açıktır.) 
Türk ve lsH'lm eserleri mOzesl: Pazartesiden başka hergOn aaat 10 dan 18 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ')'e kadar açıktır. 
Topkapı l\lilzesl: Hergiln aaat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

ffA zmleket D:şı Deniz Seferleri 
Romanya npurları: Cumartesi g0nler1 13 de Kösteneeye; Sah ;Onlerf 18 de 

Pire, Reyrut, lskenderlye. 
İtalyan vapurları: C•ıma gilnlerl sut 10 da Pire, BrendizJ, Venedik, Trlyute. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lslasyon MüdürlliğQ Telefon 23079 
Semplon ekspresi bergiln Sirket iden saat 22 de kalkar Te Avrupadan geleni 

aaaı 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kıılkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergl1n saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
HergDn hareket eden şimendiferler: 
Snnt 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Samsun, 15,30 de 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapararı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankar11 muhtelit! Pazartesi, Cartırnba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektecllr. 

MONAKASALAR: 
Devlet demlryolları idaresi fçln 17160 Ura muhammen bedelli 120 ton 

lclgraf leli ,.e 2 ton bağ teli 1 nğustos pazartesi günü saat l 1 de kapalı zarf usu
Iile Ankıır:ıda Nafia vekAleli binasında Hlın alınacaktır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 

• J\avı::ıh Galatasaray • Gilncş macınClakf hAdiscle,re sebel:i olan sporcular 
cezalandırıldılar. 

• Mısır kralı kılıc ku~andı. 

CAK\.A~.1 , 

lstanbul 

29 TEMMUZ - 1938 ev:~ 
ı 8,30 plakla dans musikisi, 1

1
; 

Körmükcü ve arkadaşları r 
Türk musikisi (Rast, Nikrit, J\:O 
şak,) 111,55 borsa haberleri, 

1 
rasathanesinden naklen saat tı 
zeyen Scnar ve arkndnşları 1 Türk musikisi (Uşak, Hüsc)'ll' 
Eviç), 20,45 hava raporu. 20,45 ~ 
za Doğrul tarafından arapça ff 
saat ayan, orkestra, 21,SO l\fııı• 
ve arkadaşları tarfındn Türk 

11 
Kürdili hiczkAr) 22,1% \'ho!OJ' 
Muhiddin Sadak, konservatııvar, 
rinden. 22,50 son haberler ,.e 
nOn programı, 23 saat ayarı son· 
BUDA PEŞTE: d~ 

18,30 slgan orkestrası, 20 ı-'1,rı trası, tarafından operet parc~1,ıı 
plakla Otcllo operası, 24,20 5 

traı.ı. 

BERi./,\': ı~k· 
18, ınUzik, 19, hando, 2J,t0

0
Pi•• 

çük orkestra, 21,30 hafit nı ' 
bant, 1, sercnotlar. 
ROMA: O 

20,30 radro orkestrası, 21,3 
15 c 

zlk, 22,30 senfonik konser, 24• 
VARŞOV.4: ,o 

1 R, c:ıthanf, 19,10 müıik, ,.r• 
20,30 radyo orkestrası, 22,10 ş 
ser, 2:1 Rcthovenln plôkl!ırı. 
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ha kadar da sürebilirdi. iki saat bıl; 

_________________________ ....... ______ __, ______________________________ ........,. 

Diye sordu. 
- Söyliyeceğim .. 
- Hala mı söyliyeceğim diye vakit 

kaybediyorsun, çabuk olsan a... Ya 
ıöyler, ya Tampli boylarsın .. Asılmayı, 
odun yığınını gözünün önüne getir ... 

- Mirtiy, İnnosan mezarlığı yanın· 
daki perili evde. 

- Ala 1 Şimdi gelelim paralara! .. 
Jiyon titremiye başlaldı. 
- Para mı? diye kekeledi. 
-Tabii paran .. Neyi scracaktım ki 

unki... Evlendikten sonra yarısı benim 
olacak değilmiycli zaten ... Nerede pa· 
raların?. 

- İyi amma hepsini alacaksın .• Bari 
yarısını bana bırak .. Biliyorsun ki ben 
onları kazanıncıya kadar neler yapma. 
drm. Ölümümü istemezsin değil mi, be· 
nim aslanım Simon 1 Söyle.. ölümümü 
istemezsin değil mi? Onların etimden 
gittiğini görürsem düşüp ölürüm. 

Malengr, muvaffakıyetinden sevini
yordu: 

· - Hepsini! - dedi. 
- Demek sahi söylüyorsun, hepsini 

istiyorsun öyle mi? Oh ya Rabbi... Ne 
müthiş şey .• Hiç olmazsa yarısını al. .. 

Malengr kısaca tekrarladı: 
- Hepsini!.. 

Jiyon vücudundan et kesiyorlarmış 

gibi inlcmiye, bağırmıya başladı. Alice. 
nap nişanlısının bağırmamasını tenbih 
etmesi kar etmedi. O kah yüzünü tır· 

malayarak kah göğsüne vurarak, kah 
saçlarını yolarak bitişik odaya ge!;ti .. 
Malengr peşini bırakmıyordu. Kadın 

bir dolap açtı. Boş bir dolap.. Sonra 
tekrar nişanlısına yalvardı. Para etme
diğini görünce bu boş dolabın arkasın
dan çektiği bir tahta, ortaya bir çek
mecenin çıkmasına sebep oldu. 

Malengr, çekmecenin kapağını ko· 
laylıkla kırdı. lçinde yüz kadar altın ve 
ıUmü' ekil buldu. Yüzü el~idi. Hırsla 
kadına döndü: 

- Kurum satıyormuş bana, - dedi. -
Zenginliğin bu kadar mıydı? Neyse ge
ne fena bir para değil.. Şimdi beni din· 
le.. Mirtiyin, dediğin yerde olup ol
madığını tahkil: edinciye kadar bura
da kalacaksın. Seni rahatsız edeceğini 
umduğum bu çekmeceyi de görüyo· 
rum .. Zirı ... 

Jiyon bu sırada bayılmıı ve yere yı· 
kılmıştı. Malengr çekmeceyi alarak dı
şarıya çıktı. 

Malengr'in kapıyı dışarıdan kilit· 
}emesiyle ihtiyar kadının yerinden dcğ
rulması bir oldu. Ayağa kalkarak dola· 
ba koştu. Bir başka tahta çekti. Bu se· 
sefer evvelkinden daha büyük, daha 
dolu bir başka çekmece göründü. Diz 
çökerek açtı. Sarı sarı altınlan eliyle 
okşadr. Sonra gene yerine korken şun· 
ları söyledi: 

- Benim canım altınlarım .. Az kaldı 
benden ayrdıyordunuz .. Bensiz ne ya
pardınız sonra .. Kimbilir hangi meyha· 
nenin ispirto kokan çekmecelerine dü
şecektiniz. Kardeşleriniz gitti. Fakat 
biliyorsunuz ki onları önceden feda et
miş bir haldeydim .. Sizi kurtarabilmek 
için onların feda edilmesi lazım geli. 
ycr1du. Onların yerine ve burada boş 

gördüğüm yerlere daha yenilerini dol
duracağım .. Merak etmeyiniz siz ... 

Çekmeceyi yerine koyduktan ve tah
tayı kapadıktan sonra kapamıya lüzum 
görmemiş gibi dolabın kapısını açık bı

raktı. Malengrin çıktığı oda kapısına 

koştu. Yumruğunu uzattı: 

- Simon Malengr 1 - dcfü. - Bunun 
acısını çıkaracağım .• 
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Geceleri İnnosan mezarlığının eivarı 
ıssızla§ır, duvarı yanından geçmek ce. 
seretini gösterenler azalırdı. Ölüler 
raksı gününden sonra cesaretlilerin a· 
dedi daha eksildi ve ıuızlik o nisbette 

arttı. Daha güneş batar batmaz, bu ci· 
var mahallelerinde oturanlar evlerine 
çekiliyorlar, kapılarını sımsıkı kapıyor· 
tardı. 

Böyle ıssız gecelerden biriydi. Mir-
tiy bir mum yakmıştı. Mabel çaltıma o
dasında ldclaşıyordu. Fakat bu sefer es. 
rarengiz bir iş görmüyordu. Bir çok 
defalar büyü yaptığı, dua okuduğu bu 
odada şimdi yemek pişirmekle meşgul

tiü. 
Mabelde büyük bir değişiklik olmuş

tu. Gözlerinde bir tatlılık, tabii rengine 
bürünen dudaklarında müşfik bir tc -
bessüm belirmişti. Şendi.. Kendi ken
dine yavaş sesle bir ~şk şarkısı mırılı:ia
nıyordu. Buna biz artık Mabel diyeme. 
yiz. O, eski An dö Draman olmuştu .. 
Saçlarına düşen aklar güzelliğini sene
lerin kemirdiğine, yüzündeki çizgiler, 
çektiği ıstırapların büyüklüğüne birer 
işaret gibi duruyordu. 

Luvrda oturanlardan bir çoğu daima 
maskeli gördükleri bu kadını böylece 
görseler tanıyamazlardı. 

An dö Draman genç kızın yanına ge-
lerek öptü: 

Genç kız: 
- Alicenap anne l • diye mırıldandı. 
- Evet annenim .. Madem ki oğlu-

mun nişanhsısın hakiki annen olurum ... 
Onu da, benim kadar seviyoraun değil 

mi? Sen olmasaydın, senin tedbirin ol
masaydı onu öldürmilı olacaktım. 

- Artık bundan bahsetmeyelim .. 
- Peki.. Fakat aen bana ondan hah. 

sdcbilirsin 1 Onu benden daha iyi tanı
yorsun. Ben onu çok az görebild:m .. 
Hem Allahım nasıl bir zamanda! Onu 
tuzağa düıürmek için •• 

Bir genç kız için sevdiğinden bah
sedilmesi bitip tükenmek bilmiycn bir 
hazinedir. 

Annelik sevgisiyle, maıukalık sevgi· 
ıinin !doğurduğu binbir auali ve cevabı 
tekrarlayıp durdular. Bu böylece aaba-

kilde geçti. Gece ilerlemişti. l{orıııt 
nın sonlarında Mabel, Mirtiye: . g~ 

- üçümüz bir araya geldiğil1'll~tıf"' 
yapacağımız ilk iş kaçma!< olaca 5eıı' 
Uıun bir seyahate çıkacak, bir ka~ fr' 

var·· rahat yaşayacak kadar paranı ., 1e-
ter Burgonyaya, istersen başka bt 
re, !daha uı:ak bir yere gideriz. 

Mirtiy sarardı: 111dl" 
- Demek ölünciye kadar bababeııi~ 

ayrı yaşamam icap edecek. 13u üri~ 
için kabil değil.. Sonra bun.u lJ ~ 
bile istemez. Ya annem 1 • dıye 

dandı. ·tt'" 
'llK rı:rll.fl ' , 

- Yavrum annen mi? ı:12 "bttli 
mi bahse-diyorsun?. Kötü bıster 11r.e~ 
yen bu kadına nasıl oluyor da a 

d. b·1· · :ı ôa: ı ye ı ırsın. . ·ıilt 

Mirtiy elini Mabclin ağzına ı0 1ır 
- Susunuz, • dedi -. ne yaparsır.ilrt' 

•. 1 .. 1 . ne d uıu 
sın, ne soy erse soy esın, 
düşünsün gene annemdir .. ve.·· ·ı:ı ~· 

Bu sıra'da şiddetli bir vuru§ el:~-~ 
pısını sarstı. Mabel yerinden fır tıJ·· 
mum söndürdü. Pencereye k

0
f •''; 

- Kim bunlar, ne istiyorlar, ,ıcıı 
beni mi?. • dedi. Burada senın ~jt!e~ 
duğunu dünyada kimse bilrnet; 

1 
• &ıf' 

kmm belki yanlış gelmişlerdır ' 
mmldandı. d otıl1 

- Beni, gene böyle bir gece ed3, 

bahçeye girip buna benzer a 

Tamp1c götürdüler.. bd ~ 
Perili evin kapısı önünde orıl af~ 

dar asker görünüyordu. Mab~ ,. ,~ 
·yıC"' ~ 

ğının aydınlığında bunları 1 

1 
tı1'~~d" 

biliyordu. Kalbi çarpmıya bl1Şd~· ,... 

Kapı mütemadiyen vuruluyor cıa#f 
nuya çalıştıkları gün gibi rne>' rrı'ıt;: 

dr. Komşulardan kimse s:s çılt~,ısıı' 
ıdu. Kimse, penceresini bile aÇ 

Mabet: ıc••~ 
- Sana bu adamların rnub~lcitı r. 

nrldıklarrnı söyledim.. Se?in 
1~A 

medikleri muhakkak. - diye 
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<:OCUKLAHlNlZ1N 
En güzel-bir kitap 

\' liinı lYı Dıl a \f e ır e 
nıstn : l1aı11 IJ11vu ı . 

il 1 Türk ikizleri 
111 c;ocuk l!;ıdrge~e Kurumunun 

\"&ktile hlr aile kUtUııbanesl ola. 

rak ha.eıt ırd.ığı i kizi e r •el'lı.lnde 

duyduğunuz bu eksik.it~ bu CU· 
zel ve reslmll bUyUk hlkAye kit.a

hı ne doldunılmoo buluyoruz. 

bıJır. }( . ~ n,,~lnmtı ~ /nddı 
ka oleıı biti d. 

rıatırrna. lJa r 1• A~a fazlasını 
l!ıaıı ele g rnadın boyıesi her za· 

eçınez. 

ı;. • • 

llir 1:"I • 
k .ı:.ınıno ·· 
at hepirni nu arabasındaydık. Fa. 
s· z Galatada indik. 

ııırı~an arkad 
~n bir d aşına tramvayın ya-

~:u ... Onunı: ~rrı Uzakla§m:ıdan veda 
llııyorırıuc. . rnber görülmekten çe· 

v gıbi bi ta ' li r vır takınmı§tı 
aydi, sa . 

4r1tad na uğurlar olsun .. 
datı.dı: aşı düşünceli düşünceli mırıl. 

.... aıı 
...... ah Yeni · . 

lnşa,a.11 h aıleyı mes'ud etsin .. 
Sast a .... 

h . onuna bas 
k~'Yet ve ~ a basa, kendine e-
h' esı~ do,,._ rrne~e savaprak Ada is-
ır ll:ıU 6'U YtlrU 

111.... ddet g" 1 Yen şişmandan 
""''<lliın: oı erimi alamadım .. Dü-
·~ liıı ıı, 18 inde 

\ ltıUnevve ' dıunat altmı§lık .. Ge-

tı~karıaat y:~~arnat cahil.. Kız, çok 
"e trıahsuıu. n ağa alışmış bir aile. 
tıt ıtngın ... Eıı anı.~t eski aristokrat 
e~ 't8e an .. Boyıe bir aileyi mes
\re, dudak1 cak Allah edebilir . ., 

ka.' .\lıah barınıdan §U dua fışkırdı: 
Zal ' u ye . 

dura ardan, betaı nı aileyi olur olmaz 
... ardan masun bulun-

~ ır.,.,DAVUT 

ID ~6: 
r M liektm i 

~ıı.~Yen Urat R.aıni Aydın 
l' ehanesinl 
llrlabatı Ca l'aksim-Tatimane 

ıı rı•kletrnıd. URr.t. Apt. nma 
aıardllJl §tir. Tel. 41653 

'orıra ,::tllda he~: öf leden 
ikiden altıya kadar 

·-------·-
lioli.,lld --:=~---------.. ti}'o da Yaı 
liour tı:ıuıurıu a?rnıı kadar olmak · 

"ud ı . 
't'ıılln a tide!\ ilk T·· 
~~,, >tıiı B 1 Urk eazetecı 

"dt e er'in ··y ld 
'' kitab ı rzlar A· 

..... ını okuyunuz. 

Kültür bakanlığı eaerı tetkik 

etmı,, tık okul ca&ındakl cocuk
Jar için faydalı eser olduğunu taa. 

dik etmiştir. 

8 A&kara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: 1''1atı 60 kuruo; 

posta için 4 kuruş Ulve edlnlı. 

Beyoğlunda latiklll caddesinde Ege 
Kıraathanesinde mukim iken elyevm i
kametgahı meçhul Eınirzade Ali Haydar. 

İstanbul ikinci lcra memurluğundan : 

Kostantin Çağatopulosa olan borcu
nuzdan dolayı Çorluda vaki Çengerli ve 
Köprüce çiftliklerindeki hissenize haciz 
vaz ve ehlivukuf marlfetile kıymet tak
dir edildiğinden 1cra ve lflls Kanununun 
103 Uncu maddesi mucibince tebliği 

muktazi ihbarın ikametgahınızm meç -
huliyeti haseblle mercice bir ay mUd _ 
detle ilinen tebliğine karar verilml§tir. 

Hacze ve kıymt takdirine dair bir iti
razınız varsa 11An tarihinden itibaren bir 
ay içinde daireye gelip zabıt varakasını 
glSrerek itirazınızı dermeyan etmeniz i-
Jln olunur. (V. P. 2M1) 

TASHiH 
Merkez bankasının dünkü nüshamız

da çrkan haftalık vaziyet ilanının aktif 
kıspunda altın miktarım gösteren rakam 
(Altın safi kilogram 9.054.614) şeklin

de olması lazııngelirken (6.054.614) o
larak çıkmıştır. Tashih olunur. 

uuwueauuu .. •on-•••••••••••• ... •••••••••••n uoueoen u- • .. l llban Tarusun bikii.yeleıı 

i Doktor Monro-
nun mektubu 

Veni çıktı 1 
Fi;yatı (lSO) kunıştur. Satış yeri ·ı· 

VAKiT KİTABEVİ 
! ._ __ www .. o.-.----u•eoououuueuuuıuunueuuuueuuuuu 

___ ............... .,.. .............. . 

il 

V e ni çıktı 

Aşk peşinde 
Pitigri ili Haydar Hlf o t 
Her dlle cevrtımııı. neşri roman 

Aleminde hAdlseler yapmış bir 
şaheserdir. 000) kuruş. 

il ildiiiii iUARll = 111nı .. ıa 
l>r. irfan Kayra 
Röntken Mütehaıaıaı 
HerıQn Gileden IOıınl aat 3 ten 7 

ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri

conker IOkakta ANaner apartıman 
No. 8-10 

::::::::mım:•nı111111:& wııı• :2ua 

Sezen 
tt,t0~ılrıyaııırı beu·~lpıom t e r zi 
ltttt 1kadtıtıiJ ~ ıh rnoda merkezı olan Pariıt«! kadın ve erkek 
~t~ t:a~•lytıiyı:rınd~ aan"atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
ttn illt 11h•rıcterind~lti.~ ~~len ve gene Pariıin en büyük kadın ve er· 
~klta tl:ıUtcba111 büyuk muvaffakıyetlerle çalıımıı olan Yavuz Se· 
tt'İltri~1• l 13 nurn: terzi olarak memleketimize dönmüı, Beyoğlu Par-

1 kabul tt talı Gayret apartımanındaki atelycıinde sayın mü,. 

r~·bn.•la.m·.ıtı.r._ ................ _ 

gınlılerin nazarı dikkatine• 
hh h Matbaa . 1 . • • (l\.lr a 11 erınızı Ankara ca<idesin~e 

ı,,,rt..ııi neddin matbaasına veriniz 
lcerıd· .. 

l ııı 0 ib1" du·· .. Un·u·r. c·· k .. k d . d "' :s un u en iıı e Eğinlidir. 

Telefon: 20845 

HABER - .L\ksam oostım 

Bakırköy sulh icra memurluğundan: 

Kıymetin mutasarrıf olduğu Kazlıçeş

mede Hacı Hasan sokağında 12 No. ha
nenin kapısından girildlkte önünde dük
k4nımsı bir mahal yanmda bölmeden i. 
baret bir oda ev altı dokuz basamak 
merdivenle çıkıldıkta bir sofa karşıda 

büyük bir oda ve bir hela ve bitişiğin
de kilçilk bir oda ve kapalı Daraça ve 
keza on basamak merdivenle yukarı çı
kıldıkta ufak bir sofa kaf§ı kaf§I)'a iki 
odayı mUı:ıtemil mczkür hane icraen va
ki tebligat ilzerine borcunu ödemediğin
den satı§ına karar verilmiş ve birinci sa
tq günü 15-8-938 pazartesi gilnU saat 
14 den saat 16 ya kadar mUzayedeye ko
nulmuştur. Kıymeti muhammenesinin 
yilzde yctmi§ beşini bulmadığı takdirde 
fazla artlıranm taahbildil baki kalmak 
Uzere ikinci arttırması 16.9-938 Cuma 
gilnü saat 14 den saat 16 ya kadar de
vam edeceği ve en çok bedel verenin U
zerinde kat'i satııı yapılacağından talih 
olanların kıymeti muhammenesi olan 
400 liranın ytlzde yedi buçuk lira pey 
akçesile 938j186 No. dosyaya müracaat
ları ve tanzim edilen şartnameyi herke
sin görebileceği bir mahall etalik edilm3i 
olduğundan al§.kadaranm malümu olmak 
üzere ilan olunur. (V. P. 2533) 

Taksimde Mesellk sokağında 36 No. 
Hriseverği apartmıanınm 2 No. Iu daire
sinde mukim iken eylevm ikametgahı 

meçhul Evangelia Burnazo: 

İstanbul Beıtlncl İcra Memurluğun
dan: 

Balıklı Rum hastanesi vekili avukat 
Frankonun açmı§ olduğu icra takibi Uze
rine namınıza tebliğ edilen 937 jl391 

numaralı ödeme emrine iürnz edilmesin 
den naşi alacaklı itirazın rcf'ini istemekle 
yapılan murafaa neticesinde olbaptaki 

itlrazınızm ref'ine kabW temyiz olmak 
üzere 19-5.938 tarihinde karar verilmiş
tir. 

Ahiren ikametgahmızın mcçhuliyeti 
haııcbiyle karann bli' ay milddetle ill
nen tebliğtne karar venlmiştir. Bu müd
det zarfında kararı temyiz edebileceği
m huusu teblii olunur. {V.~ • .,2M2) 

11 

Gayr1111enkuı salış iıanı 
I 

fstan • ul Enıniyel Sandığı l)ir·ek törlüğünden 

Sağlığı zamanında ölü Ismail Fuadin Sandığımızdan 12935 hesap No. sile al
dığı 4500 lira borcuna kar~ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcun öden
memesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 er maddesinin 
matufu olan 40 cı maddesine göre satılması icap eden Boğaziçinde Sarıyer ma
hallesinin l\1csarburnu caddesinde eski 52 yeni 27 No. lu halen Canlıbalık lo
kontası kar~ısında 97 numaradır. J\1aa müştcmılfit ah_şap bir yalı ve dağ ma
hallinin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

Satış topu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 600 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinın teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve ta
viz bedeli ve tellfiliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30-7-938 tari· 
hinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bu· 
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vcsair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka· 

nlan gayrimenkul hakkında her §CYİ öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttır
ma 30·9-938 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandıtrımıza saat 
14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 
bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alaca
E;'lm tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttırmanın taahüdü baki 
kalmak şartiyle 21-10· 938 tarihine müsadif Cuma günü ayni saatte ve ayni ma
halde son arttırması yapılacaktır. Bu art tmnada gayrimenkul en çok arttıranm 

üstünde bırakılacaktır. Haklan topu sici ileriyle sabit olmıyan alakadarlar ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin bu haklannı \'e hususiyle faiz ve mesarife dair iddialarım 

ilan tarihinden itibaren yinni gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber dairemize 
bildinneleri 13zımdır. Bu suretle haklannı bildiimemiş olanlarla haklan tapu sicil
leriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faz· 
la malo.mat almak istiycnlerin 938-277 dosya numarasiyle Sandığımız h'ukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ,(4907); 

Dl KK A 1 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenlere 
tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık gös· 
termektedir. 

F iZiK - CEB!R - HENllES~J • KiM YA - LiSA N 

Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK DERSLERİ: 
Türkçe - İngilizce - Almanca • Fransızca: Dört lisanla ihtiyacınız olan bUtün dere
lerden her mektebin imtihanlarma da hazırlıyoruz: Dersler hususi olarak tek veya 
ayni derste olan 1, 2, 3 kişi ile gUndUz her snnt ve gece de veriliyor. 1914 senesin
denberi usum tedrisi ve muvaffakıyetile tanınan (Çcmborlitaş kaf5ısındaki Yaban
cı diller ve Riyaziye Kız Erkek Okulu) bir kaç derste mUşküllerlnizi giderir, sınıf. 

ta kalmak korkusu bırakmaz. Bilenler ve bilmiyenler her zaman kabul edilir. Hafta-
da kaç ders lii.zmısa verilir. Orta mekteble rde lisana başlıyacaklar ve yeni sınıfları 

nın derslerini gilç bulacaklar için de tatil gUzel fırsattır. 1stlyenlcr bütün sene de
ypı edlY.Orlar. te.dtyat haftalıktJr. Dil:clttöpi Ziya Çetinkaya. 

·ırALHIMllii ZlbiillLEIH 
KAR$1 

CILllll. SllPER 
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Daima . Radyolin 

+ 
• 

DiŞ 
..., ---DOKTORU 
--~ ,_,, _,~.,.._, 

Diyor ki: 
Her sabah kalkınca, her gece yatarken ve her yemekten 

sonra dişlerinizi "RADYOLJN,, le fırçalamayı unutma
yınız. 

Zira _, ____ , 
Ancak bu sayede onlann sağlam· ı Ancak bu sayede dislcrinize uzun 

lığını, zarafetini ve parlaklığım te- 11 ömür, kendinize tam bir sıhhat te-
min edebilirsiniz. 1 min edebilirsiniz . ............................................ 

............................ 
T. C. Ziraat Bankası 

r· 

Para bıriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plôna göre 
ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ,, 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 
~o ,, 100 ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinae 
50 LiRADAN AŞAG/ DOŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin de çekilecektir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000) liralık iki :ıdet mükafat varclır. 

1 

irke i Ha riyeden : 
Yarınki Cumartesi günü ooarlörlü - elekfri 

71 ve 7 4 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacakl 

Saat 14,30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka Saz h~yeti 
. Saat 14,45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve Caz orkestrB 

vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitin de tanınmış Glo 
Pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. 

Her taraf ll\n gösterilen rağbet ve arzu üzerine 71 de danı yeri sureti mahsusada büyütülmüıtiif• 

·I Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruşt 

DAR~ -1 KT -1 •--..ADEM i 

• 
1 

·- 1 abletlerı r .er t?czanede araymız. • Pta•l• llutusu 1255 ttormobln ' 

................. I .................................................. ~ 

• 
ı 

GRiP - NEZLE 

BAŞ ve 
NEVRAL.JI 

DiŞ 

AGRILARI ARTRiTiZM 

' ANKARA BiRASI içmek istiyenle~" 
bu birayı son sistem Kelvinatör tertibatı ile soğutulmuş olarak gerek duble 

1 

gerek ANKARA BiRASI için hususi surette temin edilmiş ufak fıçılat 

HÇESi 'nde bulabili'
1
' 

ANKA~A BDRAS0° noını Nefaseti büyüklerimiz tarafındaıt 

derununda BOMONT. 
TASDiK EDiLMiŞ olmakla bir tecrübe kafidir. 

. o~vll't Dem1ry0Uarı ve Limonları · işll'tme,.~ '~. 
Umum idaresi ilô.n/arı ~· 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 200 adet \'agon mueanıbası 8-9-1938 pel'§em 
be günü sant 11 de kapalı zarf usulU ile Ankarada idare binasında satınalınacak · 

tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiğı 
vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hnydarpaşa;ia te. 
seUUm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4781) 

• ) , 

Müdüriyet 


