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Türk ordusu 
Fransız askeri heyetinde 

ALMANYAYA SiPARiŞ EDiLEN 
Ticaret gemilerimiz 
neden hatalı oluyor? 
11 Doğu ,, vapurunun da muvazenesi bozuk, safra 

ilavesi lüzumlu görüldü hayranlık uyandırdı Karadeniz hattı için Almanyada deyi azaltacak, masrafı çoğaltacak
ınşa ettirilen 5300 tonluk Doğu tır. 

General Hutzinger diyor ki : 

C~h~" Türkiye, Fransa ve lngiltereyle 
\ 

vapurunda mühim noksanlar bulu
narak tesellüm edilmediğini yaz -
mıştık. 

Buradan Almanyaya gönderilen 
bir heyet gemiyi beğenmemiş, bil -
hassa muvazene meselesilc alaka
dar olmuşlardır. 

Bu itibarla, heyet bu mühim nok 

sanlarla vapuru kabul edemiycce

ğini Alman ııanti,> esine bildirmi§ -
tir. 

Geçenlerde getirilen Tırhan Ya • 
purunun tecrübeleri iyi neticelen-

i n ö n ü beraber her tecavüze karşı Geminin muvazenesini temin için miştir. Gemi salı gününden itıôa .. 

700 ton kadar safraya lüzum gö- ren Mersin hattında seferlerine 
rlilmü5tür. Böyle ır..avazene bozuklu başlıyacaktrr. 

•aarif Şuras ı azasına koymak azmindedir " 
Çay zıyateti verdıler ~ 

ğu yüzünden gemiye boş yere bu Geminin sürati :ı:ıukavelesine uy-
kadar safra ilıivesı, gemiden istifa... gun bulunmuştur. 

ıı nkara. 28 (Husu i - Maarı Askeri heyet 
~a ~ umumi heretı. şüranın ça- Dün akşam Parise Çinlilerin muvaffakıyetleri 

devam ediyor 
<ıga ba.Jadığı on birınci gür 

n dun, !\taarıl \ ekılınin rei-'1ı· hareket etti 
de toplanarak "tedrisatu. 

n 'e sene içm:leki zamanla
' l . a} mı.. n or 
o-
~ tim okulları çalışmasında 

ı 0nündc tutulacak esaslar. li 
0tta okul ve ılk öğretım okul. 

"' nd sınav talimatnemelerı., üze. 
e l'l"l" k l d Po uza ere e:- e bulunmuş ve 
tlarla talimatnameleri kabul 

rrı· 
Bugun aat 10 da top • 

nrrı k 
t 'zere 14 te celseye niha. 

M emleketimizdeki temaslarını 

tamamlayan G<.'neral Hutzinger ri-

yasetindeki Fransız askeri heyeti 

dün akşam Semplon eksprcsile Pa
rise hareket ctmiıl ve Sirkeci ga -

n nda askeri merasimle uğurlan -
mıştır. 

General hareketinden evvel şere -
fine T arabya Tokatlıyan otelinde 

Tiyençin limanı askeri sebeplerle 
bütün gemilere kapatıldı 
~ 

rı tnııtır. Gtr.eral llutzinger dı711 Fran S1Z elçiliğinden çıkarken ..• 

verilen ziyafette bulunmuş ve bir 
muharririmize şunlan sö~ lemi.tir: 

- Ankarada heyetimize karsı 

llomanya :Kralı 
Izmire ıritti 

;. Y unanistanda Yunan 
Kral ile 

9örüşmesi muhtemel 

l?omanya Veliahdi babasının bulunduğu yalı beklerken ... 
Oo,t 

talı rrı ~e ıntittcfik Romanyanı:-ı 
%d

1 
llJeste ikinci Karol ile ve-

CL altes p M" 1. d"' •ırj,.... rens ışe ın un 
. ·••tze ld" 
'!tı1t ge ıklerini haber ver-
lıta. b 

lı.ıtfi 11
1{ uı 'Va)j ve B~lediye reisi 
ırdar dün ögle üzeri 

kralın bulunduğu Lı·çefarul yatı· 

na giderek majesteyi şehir namı· 
na selamlamıştır. 

Kral, valiyi dairesinde kabul 
ederek on dakika kadar alıkoymuş 
vt görüşmü!ltür. 

(Devamı 4 iinciide) 

D Yerli Mallar Sergisinde 

uhuliye konulması 
Bus2iyaretçileri azalttı 
ede!~ekı serginin en bariz hususiyeti gerek iştirak 

er gerek ziyaretçiler bakımından tenhahktır 
1 l'a.ı: ıs :! j,ıtidc) 

. 
. ~0kskov1a . 1 Enver paşamn 

muza ere erı 1 

Şaşov şehrinde Çin 1ııicum1arını bekliyen Japon f>iyadeltri ... 
Bugün yarın neticelenmesi ! ÇOCUkları 

bekleniyor · M 
Londra, 28 - "Financial Times,, emlekete Hong - Kong, 27 (A. A.) - Chc- etmek imkanını bah§etmiştlr. 

gazetesinin diplomatik muhabiri, d .. d .. 
1 

kial ajansı bildiriyor: Bu şehirler şunlardır: Chacbov, 

dün akşam Londraya gelen haber_ on u er Çin kuvvetleri tarafmdan Kvan. Anpu, Fonyang, Vt'ngclıov, Lung -

icrc dayanarak Sovyetler Şirliğı ile OgvlU ting eyaletinin şarkında Svatov hn, Topu, Picahshan ve Hansban 
tah~ilini Harbiyede Chachov demiryolu boyunca yapıl- gibi civar mmtakalan da zaptctmiş paktın hemen derhal aktedilebilc. 

ceğini ve belki de bugün imzalana
~ağını bildirmektedir. 

yapmak istiyor mış olan son mukabil taarruzlar !erdir. 
E p şimendüer hattının mUntehası o- l'okyo, 27 (A. A.) - Domci a.. 

Financial Times'in diplomatik m er a5anm çocukları Mahı - · Jnn Chacho h · · tı il jnnsı Kantondan bildiriyor : 
peykcr, Türkan ve Ali, on beıl se- hı'tama e _vt· şeBnnınh ~ap. t' f! 

muhabiri, bUtün diğer gazeteler mu 
bahirleri gibi, genel kurmay görüş
melerinin de hemen derhal baııhya. 
cağını kaydetmekte ve pakt imza. 
!anır imzalanmaz, İngiliz - Sovyet 
ekonomik müzakerelerine de girişi

rmış ır. u ııc rın ıs ır - Askeri sebebler dolnyısile Kan -
ne memleket dışında kaldıktan dadına takaddüm eden muharebeler ton nehri 28 temmuzdan itibaren 
sonra Büyük Millet :Meclisinden 
çıkan kanuni mii aade ile memle
ketimize dönmüşlerdir. 

(Devamı 4 iinciide) 

esnasında 1000 kadar Japon aske
ri telef olmu5tur. Bu yeni muvaf _ 
fnkıyet Çinlilere Demiryolu Uzo -
rinde kilin ba§lıca 5 ııehri kontrol 

leceğini i!Ave eylemektedir. 

Financial Times'in diplomatik 
muhabirine nazaran Hudsonun 
Moskovayı ziyareti esnasında baş. 
lanmış olan görüşmelere Londrada 
devam edilmek üzere ticaret halk 
komiserinin riyasetinde bir Sovyet 
heyeti İngiltereye davet olunacak. 

A .................... ...... . . ............ F 

tır. 

ın .... ,,,.ı, il üncüde) 

Cezayirde 
büyük bir 
yangın 

4 Kişi öldü, 41 kişi 
yaralandı 

~ 
Türk Adliyesinde jüri teşkiline 

lüzum var mıdır? 
-••••••• • •• •••• • ••••• ••• • •• ••• •• ••••• •+ ++u+ + •••••~ 

Kanunlarımızın yabancı memle
ket kanunlarından alınmasına 

aleyhtar bir avukat 
Jüri usulünü 

şiddetle 
müdafaa ediyor Cczair, 27 ( A.A.) - Bugün sa

ta 14 liman rıhtımı üzerinde bu· 
lunan gaz fıçıları patlamış ve 
çıkan yangın eşya depolarına Jüri usulüne hararetle taraftar 
sirayet ederek rıhtımda demirli olan m·ukatlarımızdan Mustafa 

bir kargoyu tehlikeye düşürmüş- Hayri, memleketimizde niçin jüri 
t:ir. Saat 17 de büyük entrepo - lazım oldu~runu anlatan fikirlerini 
lara kaybolmuş nazariyle bakıl- '<;()~ !~ ileriye sürüyor: 
maktaydı. .. .. . . . 

Hasıırat · d'd 15 .1 - .hırı, mcsulırl'tı tayiıırle 
şım ı· en mı yonu · 

bulmuştur. Dört kişinin öldugü kanun kayıtları ile bağlı olmaksı • 
ve 41 kisinin yaralandığı resmen zın, fiilin saik \e fımili. failin m a-
1.Jildirilmekteclir. Saat ıs de yan- mz kaldığı t • 3tt 11.ızarn al.ııak 
gm söndürülmÜ§tür. (Devamı 4 foıciide). 

on beş gün içinde gemilerin seyrU. 
seferine kapatılacaktır. Bu karar 
yalnız yabancı harp ve ticaret ge
mileri hakkmdn değil, Japon tica
ret gemileri hakkında da tatbik c. 
dilecek tir. 

Londraya çağrılan 

O niversiteli 
kız talebeler 

Bu akşam lngiltereye 
hareket ediyorlar 

İstanbul üniversitesi ile Ankara 
dil fakliltesi kız talebelerinden mu. 
rekkep 18 kişilik bir kafile, )npı -
lıın davet lizerine bu ak!:amki scm
plon ckspresilc İngiltere.} e hare -
ket edeceklerdir. 

Bu seyahnte İstanbul ilnh•crsl _ 
lesinden 10, Ankarndan 8 talebe 
i lirak etmektedir. 

Kafilenin baııınca Unlversite in-
gilizcc lektörü Samiye Bilhan \ 
Ankara dil fakültesi İngiliz edebi
yatı tnı ihi doçenti Saffet bulunu -
.} or. İngiltcredc 20 gün kalacaklar. 
dır. 

Nisantasmda bir kadın . . 
Makasla kom-
şusunun göainü 

çıkardı 
(Yazısı 2 uıcide) 
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'ı ENi SABA.il knsızhklnrı karşısında fngllterenin 
tek başına Japonyn ile bir harbe 

Hil.seyin Cahil Yalcın, Hata.rdaki silmesi mantıksız olur. 
ekalliyetlerden hah etmektedir. To- 1ngiltcrenln JaPonyaya karşı y:ıp
taliter propagandacılarının tesiriyle tığı fedakiirlık, dedinlmiz gibi, h:ı _ 
ınavat:ın toprnklnrını bırakıp Hale _ kik:ıtte ti:ıtalitcr de,·lcllere karşı elde 
he gidenlerin sa;,·ısı, onların irldia edilmiş bir mu,·affnkıyettir. Zira hu 
<'itikleri rakam ue~il de bin bile ol. anlaşma ile İngiltere Almanya ile 
sa, yine :ıcıınuk Jdzınıgeldi~ini söy- ltalynnın eHnden Japon kunctlcrinı 
lemckte ,.c hu za,·nllıların totnfücr ayırmış, buna mukabil kendisinııı 
nropagand:ılarına bir kuzu gibi bo _ Uz:ık Şarktaki harp ku\'vctlerini , ı· 
.}Un ri{erek k:ıpılmalnrınd:ın dolavı ''nsıtnlnrını lc:ıbındn A\'rupa salı -
-;onrndan cluyac:ıkl:ırı pişm:ınhsı i .. nesine setirmek iıııkfınını temin el-
snret ederek şöyle demektedir: miştir. 

Hntnydaki ııkalliyetlcr kendi hol- Hunun iclndlr ki İngiltere ile Ja-
lcrinc terkedilselerıli, şüphcsiı ki rıonyn arasındaki müzakerelerin bir 
rahat ve serbest clUşilnnıek imkd • :ınlaşına neticesine \'arınnsı Herlin 

1 

___________ n_on~°!:._yo _K~ra_Trnı lfnıanınıı::a (ittire n 

. 
.28 TEMMUZ - 1939 

io 
1"-

111nı buturlıır ,.e v:ıtnnl:ırını tcrket • \'e Roma nıahafillnl Cena halele si _ ~ 
nıek korarını "ermezlerdi. Fakat ııirlendlrmişUr. Alman \'e Jtalynıı • 
\rap memleketlerini istila ellikleri gazetelerinin neşriyatı lngilız si:ra- '1 L) ~ &a /) 
halde kendilerini müslüm:ıntıırın setinin 'fokyoda elde ettiği siyasi ~ ~ ~ 
dosta \'e h:imisi ıliye göstenneğc mU\·affnkıyeti isbat eden bir dehi 
kalkarak safdllleri celbclmeyi dü • gibi telakki edilebilir. b 
sünen tıolynnı:ır, propaganda uğ - ı~nkal Jnponyanın eli ne Çinde yer 1 i M a 11 ar S . . d l e a 
rundn her türlü alılük mülfihaz:ıları. lnglltcre aleyhine kuyu kıı;ı;an Al - erg f Sin e 1 B 1 l b •t;· 
nı çiğniyen Al l TM ki manlar ve ltalyanlnr bir gün kendi. D a L on gap l an l 
miıllcfiklerine m:f~e~~ hl:r ~~~~I~~ terinin de o çukura cJnşmllş olduk - u h u ı ı· ye k o n u 1 m as 1 ·ı ı · ' ~ııd 
için binlerce in :ını teşvik ,.c tah. farını g6reeekler ve ancak o zaman ,. 
rlk etmekten ('ekinınediler. Bununla ne ~11ptıklarını anlı;,·ncııklordır. • t • ı • 1 m l yon ıra e 
ınncldi hiç bir menfaat elde edemi- Snrı ırk beyaılıırın yardımı ile 

~·ı~:ı~ler!7~1~~~~,c:ı1nk~~~~:!rısard; ~ı:~~:!~a;~nl·~~n~~~~~~;~!u~!~;~ıa- zıy. ar.e. ÇI e rı aza tt ı Mal ı.ye Muhakemat mu··du··r ı u\,Junun ~~ 
pek:illl bilirler. Fakat hıma rağmen, B k g ortnlıl,h azıcık karıştırabilmek fıml - usene 1 sargının en bariz hususiyeti gerek iştirak 39 1 ı· ~ 
:~!:. d:.~!:~. ~~:~,~;r.~·~:~.~:;:1;;; Nişantaşında bir kadın edenler gerek ziyaretçiler bakımından tenhalıktır aVU <atı e ınde 6563 davası var p 
insafsızca oynamaktan çekinmiyor. Makasla kom- Bu yıl Galatasaray lisesindeki Belediye pavyonunda lstanbu- Maliye m uhnkc.mat mUdUrJUğü şanın da mühim miktarda 
hır. · Yerli Mallar Sergisine beş kunt§ lun müstakbel şekline dair ma- 939 malt senesinin levhıuıma göre, vardır, 

Hıılbukl hugQn Hııtaydan hicret .. .. .. d_uhuliye konulması, ziyaretçile· ketleri gözden geçirenler, ayni mUdUrlUğUn 39 avukatmın elinde Said Molla da adliye vet! 
eden hirkııc bin kişinin ıztırnbınıı şusunun gozunu k 1 b b 1 6563 icra ve davasına alt dosya bu. krırşı guya teessür duynn bu adam- rın ço aza masına se e o muş- zamanda plakla verilen izaha - müsteşarı bulunduğu sıralarda 

tur lunmaktadır. · l:ır bugün yukarı Adlç havalisinde, k d · tı da dinliyorlar. Bu, çok fayda· mecedeki harab bir kibrit fab 
Brenner boyl:ırındn sakin iki yfiz Ç 1 ar 1 Bir muharririmizin tcdkikleri- lı olacaktı. Fakat, pavyon adeta Muhakemat mUdUrlUğü ayni za - nı terhin etmek suretile 150 bin 
elli bin Almanı nsırlarc:ı müddetten ne göre, sergi kapısına kadar ge· bir fırın gibi sıcak olduğundan manda umumt harb ve mUtareke tın lira almıştır. Said Molla ' 
beri sakin olduklnrı vatanlarından Nişantaşnda Meşrutiyet mahal· tenlerden bu duhuliye yüzünden bir çok kimseler izahatı yarıda yıllarından kalma hazine borçlannı ettiği için muhakemat mlidilrl3!1, 
kaldırıp ftnlynn kitleleri arnsınn lesinde 27 ~um.arada oturan Hati- geri dönenler bile vardır. da tahsil etmeğe uğraşmaktadır. merhun kibrit fabrikasmı .... tııı'f!" 
tehcir etmekle meşgul bulunuyor. co admda bır kadın komeularmdan . . . . bırakarak bahçeye kaçmağa mec Bu borçlar nrasmda Vehlb paşa_ .,... 
l:ır. Yaptıkları ıulümler medent ci- Ha•-'"e ile bir meseleden dolayı G~ı~.avlanmış_ bır ınsa.n halın. bur oluyorlar. Bu kadar masraf- karar vermiştir. ,, .. ~ de g h bl nın Hicaz dcmiryolunıı &it bir tUtun 
h:ın erkiirı umumi.resince duyulma- kavga etm'" et aft ti 1 orunen pavıyon sa ı erinin la bir sergi a~ılırken mevsim j_ Ancak fabrikanın 

d
. k "11 r an ye şen er k • • b . meselesinden hazineye mUhim ınik-

sın ıye, Ta •aya oahit olabilecek ka ga.cı1an e sensı, u vazıyetten 3lkayetci· cabı §iddctli sıcaklar olduğu göz krymeti Hi bin liradır. 
bütün ecnebileri, hattA seyyahları v a~ıetır. dirler. ~ önünde tutularak bina dahilin- darda borcu bulunmuş, paşanın ad-
orıı.dan tıknrıyorlar. Atman matbu _ Fakat hiddetini bir tilrlll yenemL re~~ buldurularak kendisine tebli _ 
atı, der mukaddenıhna göz ya,ı yen Hatice evine koşup dikfe ma- Bilhassa Musevi ziyaretçiler deki pavyonlarda elektrikle serin gat yaprlmı§tır. rinde bir Alman Perapalns ote ~ 

a~res vererE'; orduya balon y&P • 

mak üzere hUkiimetten bir nıil} 
lira almış, fakat ne balonları ~--

ılöl.-mek isli)'ecdi insanlar anyor .:. .kasını kapml§ ve tekrar Hayriye • ve gurup halinde gelenler pek a- letici tertibat yapılabilirdi. Bu Vehib paşa verdiği cevabda bor-
:ı iptida ltol)·adakl kendi ırkda~la· nln ilzerlne atılarak mak.ası bUtUn zalmıştır. noktanın ihmali çok fena tesir ca itiraz etmiş v.: bunu umumi 
~nın b:ışınn ıelirdlkleri felAketc kuvvetlle hasmmm gözüne sapla - yapmıştır. hıırb senelerinde kapattığını söy~ 
ı.:lasınlarl. JDlltrr. Beş kuruş verip de sergiye gi- Serginin iç avlusunda yapılan !emiştir. ml!J, no de parayı geri \'e!'fO~ 

ı - V=lo-,~:__. - vu ~Jllari,, cınannnn .inHhalAM m El'l.V1'0Jllnr.dnn bir lc1cı.m1 Ot\ln.t; 1' .. 
ı U:Y.llUR YBT H.a.yriye 1 k81!'ia1'~j. ye-ie eHle- ~~tert!b heyetinin busene, yer an ıste1<ıı çı"Kmama~mdan. b~:j mUdU-rU-merh~ lsmnil Hakkı pa-

-- - - ........... ~.., 
da tetkike ~lam~lir. 

y 
"• d' ~ ü- k-.-...--..; 

1 
• rek ba•"'-nrtJ:r Yaralı kadm he li mamulat bakımından halkı faz kalmıştır. Bu da, zıyaretçılenn 

unus 4,a ı, uug n u mıaa esın· ~&UM"V • • 1 aı~'- d .. · d · · b" · ıte, Sovyet • lngiliz mQzakerelerlnl men bir otomobile konularak Şişli a.. 
0
tJ.Aa .ar ve. ~en::rıun cdec:~ uzcnn _e _ıyı ır tesır yapmıyor. 

ıııhls mevzuu y:ıpmakta n anla~ • Etfal hastanesine kaldmlmış Hati- muhiıiı bır yenilık gosteremedıgı Sergının satış yapılan kısım-
ınaya varıldığına işaret s:ıyılnbile • ce yakalanarak tahkikata b~lan merkezindedir. lan yine Mahmudpaşa pazannı 
ı·ek noktalan izah etlikten sonra tır • . . • .. hatırlatmaktadır. 
ı;oyle demektedir: JI1l!I • Sergınm en zıyade goze çar-

Zo tcn Avrupa ahvalinin n tatısı. pan kısımlan inhisarlar idaresi- l\faamafih dikkate değer bit 
·:ın Rusya vnzlyelinln Ityüzüne faz. nin paviyonu ile Belediyenin ''ya nokta, halkın mühim bir kısmı-
lnca va.Lar olan bazı zatlar MoskoYn nnki İstanbul" pavyonudur nın satı5 yapılan pavyonlann 
müzakerelerinin uzamasını bilakis M u hakeme · mahdud olmasından şikayetçi oı. 
Sov)·cller Cumhuriyetinin bu Jşi Maarif vekAletinin kitab ser- matandır. Halk sergide satış ya· 
çok ciddiye aldığının bir delili si- gisi de beğenilmektedir. pılmasını istiyor ve sergiye git-
bi telakki ediyorlardı. Diğer Avru· edı·ıen Noter 
pa dc'r·lellerine karşt haklı veya hak. İnhisarlar pavyonunda, bil· mi!'jken mal almağı, sonra mües-
sız Jıazı şüpheler besliyen SoyYetler S kAt•b• d ld .., h k" "k b' d .. . d scseiere kadar gitmeğc tercih C· 
Cumhuriyeti, girişilen bu büyllk işte uçun Cl 1 IR e o ugunu assa uçu ır per e uzerın e diyor. 
herhangi bir noksan bırakmamak i· · •• I' dUn gece inhisarlar mamulô.tınm SOJ IJOr ı ıru· d · f'l l .. SE.'rgi bahresindeki gazino da 
çin kılı kırk yarıın incelemelere e- nası yapı gına aır ı m er gos.. :. 
hemmiyet Tcriyorlar diyorlardı. E. Noterlik kanununa muhalif hare- terilmesi ziyaretçilerin umumi ziyaretçilerin azlığm::lan ekseriya 
ser Moskova mfiz:ıkcrelcrlnl müsbel ketlerden dolayı asliye ikinci ceza alakasını ~ekmi§l,ir. bol'} gibidir. Dün burada bir tarL 
bir neticeye y:ılda,tırnn son h:ıbcr • mahkemesinde muhakeme altına a- fc hadisesi de olmuş, zabıta mü-
ler doğru çık:ırsa, Moskova mnza - 1man, tstanbu likincl noteri Hasan Serginin her tarafında en ziya· dahaleye mecbur olmuştur. 
kerelerinin ciddiyetine kani olan bu Alp ile kAtibleri Ruşen Eşref ve de göze çarpan noktn tenhalık
zntlır lınk kazanac.aklar demek olur. Nurinin duruşmalarına dUn de de • tır. Tenhalık yalnız ziyaretçilerin 
A' ı uı>n mm·az~ncsınde ve halla dün· azlıgı~ nda degıv·ı me<>here i. tirak e 
ya nım·:ııenesınde Rusyanın gerek vam edllmlştlr. • ':l fi 
.kemiyet, gerek keyfiyet itibarile bü· Suçlu kltib Nuri gelmiş .sabık den müesseselerin geçen senele. 
yü~ bir kıymet t~kil etUAinde kim. noter ağır surette hastal~dığm. re nisbctle çok eksilmcsindc far-
senın şüphesi yoktur. kediliyor. 

Bu kıymetin sulhn muhafn _ dan mahkemeye gelmemi§ ve Ba-
za gibi Iıeşeriyct için en büyük ni • kırköyilndeki evındc alman ifadesi 
melin korunma!lındn kullanılması okunmuştur. 
Sovyctler için elbette menfnntli ol • Ha.san Alp, ifadesinde, isnat edi. 
duğu kadar şerefli bir vaıifedir. len suçu inkar etmiş: 

VAKiT 

Asım Us, busünkü_.yazısınd:ı, ln • 

- Suça. mevzu olan takriri ben 
almadım, katibim almıştır. Senette 
de imzam yoktur., demiştir. 

Katib Nuri de, suçu Notere at -glliz - Jopon nnlnşmnsından hah • 
sctmekte ve şunları söylemektedir: llll3! 

İngiliz • Japon onlnşmıısı yalnız - Hasan Alpm imzalamadığım 

Koçun tosladığı 
çocuk 

Hastalanınca annesi 
Adliyeye başvurdu 

başına mütnlea edilirse İngiltere dediği senetlerin aslıdır. Taraflara · · •·· r d k" ı k J · i d Dün, bir koçun toslaması yü-
ıçın vır c ıı ·nr ı , apon)·a ıç n e verilen suretlerini imzalamıştı de-
bir ııı~er olduğunu kabul e_ımck ırı • mleilr. ' zünden Arif adlı bir çocuk chcm-
zımgclır Fakat onlıışmıı d y bli miyctli surette hastalanmış ve me 

. · un a • Muhakeme milddelumumtıiğin miL 
dlselcrmln umumi çerçevesı dahi • sele adliyeye intikal etmiştir. 
linde tetkik edılince lngillerenin taleasmı söylemesi için başka bir . .. 

gUn b 
Çocuk, annesı tarafından mud-

Joponynyn knrşı ynptığı fcdaklirlı - e ırakılmıştır. • • • . ~ .. . .. • 
~ın büyük bir basiret eseri olduğu "Kullanılmış pulları tekrar kul - aeıumumıhge gotürulcrek şıka· 
da derhal tasdik edilir. ıanmnk,, suçundan açılmış olan i. yet edilmiş ve adli}'C hekimliğine 

'ııgil!ı:rcyi Japonya ile bu şekil. kinci davada maznun gene sabık muayene ettirilrriştir. 
el~ anl~şmoğn sevkeden lımil Al - noter ile katibi Ruşen Eşref idi. Kadın, koçun tos vurması ne-
ınnnya ılc ltnl)·anın Uzak Şıırkt::ı ken · · ~ .. 
1
. · · · hl h b k d k A Hasan Alp bu iş için de evinde alı- tıcesı olarak, çocugun sırtı mute-

ı ısını yenı r ar e se\' e ere v . 
ı cıpada ıa;-ın:ıımak yolundaki gay- nan ifadesinde şöyle diyor: madıyen ağrıdığ nı, nöbeti oldu· 
• elleridir. tnsillere ile füı'iya arasın - Kullanılmış pulları ben yapış- ğunu, yemek yemediğini iddia et
' aki anlaşma müzakerelerinin uzun tırmadım. Esasen noterler pul ya. tiğinden çocuk, dahiliye mUtc-
i\rıne1si, diitcr tn.rafl_an Amerika_ -1 pıştırmak teiyle meşgul olmazlar. ~assıslarınca. muaye_nesi için ~iş
ıın h.taraOılc vazıyetınıle ısnır gus· Suçlu olan kltibfm Ru§CD Eşref- lı Etfal hastahanesıne gönı:lerıl -

Zabıtn memurları, gazinodaki 
hrif eyi Belediyenin talimatına 

aykırı bularak tashihi lüzumunu 
bildirmişlerdir. 

Hunun Uzerine tarife listesi 
kaldırılmış ve henüz hazırlanam-.ı
dığı ileri sürülerek yenisini de dün 
akşama kadar yerine konulama
mıştır. 

M:ü§terilerden 
hakkı istenilmesi 
nedilmiştir. 

. 
a;Tıca garson 

şiddetle me-

Al:ikadar memurlardan öğrenil 
diğine göre, sergi duhuliyesi, sa. 
nayi birliği tarafından meşher i
çin yapılan mnsrafların bir kıs
mını karşılamak için ihdas edil· 
miştir. Duhuliyenin bir kısmı Be 
lc:iiyeyc veriliyor. nk iki gilndc 
lüt}O liraya yakın hasılat elde e
dildiği söyleniyor. 

Bu da 7.İynretçilerin ne kadar 
azaldığım göstermektedir. 

Sergi geceleri, evvelce bildiri!_ 
diği gibi 1?. de de[:;'il, snnt 10 da 
!mııaıım:ıktadır. 

Vergi temyiz komisyonu 
Tetkik ilirnz komisyonların 

y:ıpılııcok itirazları temyiu•n tetldl "rmcsi ı.onclra hükOmctinl Tiycn • .,_ el • ti · t• 
Cie msMIÜ'll ....... tasfiye et - ..u-,. eDU§ r. rruş ır. 
n fJıw Meehar etmiştir .Şüphesiz Çin Ruşen E§ref msthkemeye gelme. Alınacak rapora göre, 

k etmek iıure Aııknrndn kurulıın \'ı•r. 
oçun gilcr trrnriz komisyonu rci lillint' 

yapıla- eski fstnnhtıl defterdarı Kfızını ı~ör le r ıbilterel!en ziynde mcnfııntleri dlğl için duruşma başka bir gUne 1 sahibi hakkında muamele 
bulun:ın .~merlku ile Rusyıının nl:ı- bırakılmttıtır. caktır. toy la.} in olunmuştur. 

Tophane · rıhtımına 
müvazi ikinci bir 

rıhtım yapılacak 
İstanbul limanının tevsi ve inkl- n1n muayyen zamanlarında bil) 

şnfı için bir milddet evvel şehrimi- dalgalara maruz kaldığından bil 
zc gelip tetkiklerde bulunan lngL nun yerine Tophaneden Kuruçee 
liz hilkümeti limanlar mUşaviri Glps antreposuna kadar nhtnnın W 
İstanbul nhtmılan için hazırladığı yceini, sonra bir dalgakıran şe~ 
bir projeyi Münakalae vekaletine de ikinci bir nhtnnm inşasını tJ' k 
göndermiştir. vafık bulmuştur. ı; 

Glps, evvelce Fındıklıya kadar Birlblrinc muvazi olarak uıt>"' 
uzatılması dUşUnülen nhtmı, sene· cak \'e ~enlzyollan binası aııU1q 

Taksim kışlasının 
kıymeti 

Belediyece 40 bin, hazi· 
nece 60 bin lira .. 

Belediyeye de .. ~edilecek Tak
sim kışlasının kıymetini takdir 
için tc-planan komisyondaki ha· 
zine mümessilleri kı~laya 60 bin 
belediye mümessilleri ise 40 bin 
lira fiyat koymuşlardır. 

İki taraf milmessilleti bugün 
temas ederek anla§<lcaklar ve be· 
lediye hemen kışlayı yıkmağa baş 
layacaktır. 

---o---
lzmir fuarı biletleriyle 
Hataya da gidilebilecek 

birleşecek olan bu iki nht.nnJJI A 
taratma lkl sıralı vapurlar gitl' tı 
cek, dışına da yanaşabilccektlr· fa 

Gene bu projeye göre, nhoıolj 
Halicin lld sahilinde A taturk ır.6flj 
sUne kadar uzatılacak, köprU ıU'.. 
de iki defa açılarak vapuralr i~ 
ye girecek, nhtmılarda taıunil ~ 
tahliye igi görülecektir. 

Bir adam karısını~ 
başın ı kesti 

Sivas - Kangal kazasının 
vak nahiyesine bağlı Hatunç'~L 
köyünde bir cinayet işterıtl"'--t 

Manyas oğlu Nuri, karısı zel 
yı başka bir erkekle gayri rıı 

:nünasebet halinde yakala>"! 
boğazından kesmiş, ö~:lürmüştii' 

ı Nuri yakalanmıgtır. 
Antakya belediyesi, istanbull:ı ----o-

Hatayı:n iktrsadi rabıtalarını art· Erzurum demiryol~ 
ttrmak maksadiyle, İstanbul be-
lediyesinden, Ticaret, Ziraat o- Aşkalede 1 

dalariyle, Borsa ve Sanayi Birli - Erzurum. 27 (A.A.) - :E~!! 
!';inden, fabrikati:ir, gazetecilertlen can - Erzurum hattı ray ferŞI) 
mürekkep bir heyeti H ataya da- bu akşam Aşkaleye girecekti!· I O 
vet edecektir. 7-939 cuma sabahı saat 10 d3 l 

Aynca İzmir Fuarına İ§tirak c şiyatm Aşkaleyc gelişi büyük 1 
deceklerin H~tayı da gezebilme· rasimle tesit edilecektir. Aşk:ıl 
leri için biletler damgalanacak ve ler Cumhuriyetin bu giiz?l e~~ 
Hataya ka.dar seyahat edilebile- gözleriyle gördüklerinden ·btl).' 

cektir • sün!~..ı içindcdir!cr. 
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?!cıvata dalı:: 

Kirkor Kömürciyan , Bankacıları 
müşkilattan kurtaracak bir alet yapll 

Uiç ~iipho yok ki, bir §ehir halkının temizliğinde bcledi~·elc. 
rin büy·ük rolü vardır; sokaklannın, kaldırımlarının, umumi to1llan_ 
tı yerlerinin temizliğinde göstereceği titiı. dikkatle, 'atRnda~ları 

tcmlıli~c .,e, keder. nir ~chrin tertcmi:r. kaldırımları, ~ehirliy<', 

kcn<li evini de temiz tutmanın zaruretini, fayda-.ını hatırlatır. 
Bir )Chrln temi7.liği n~ya kirllli~i, o ~chirdc Yazire ı;:iirr.n brlc· 

.diyenin \ e binnetice 5chir halkının me<lrni <oe\İyc-.i hal;;kıncla en 

§a}nın1. miyanlır. -
Gençlik 

l~l: top oyununda bir hadi.c 
.• 0lrrıuş: iki kic:i yumruk yum .. a ... " 
ti' QoVOşmüşler. Biri, asıl kaba-

~a; 'Q)du~u için, ağır bir surette 
e ~'ldırılmış. Buraya kadar di • 
~1l"rliz bir şey yok: yumruk at -

·ıı~' ~alkan sporcu, kar~ı ındaki· 
d ~~ı ~o~u bağlı dwınıyacağını 

ıa~ g gıbı sonradan cezaya uğra
~~ da elbette ha)'ret etmez. 
\"') 1 haksız 'eya fazla ağır bu -
•Vt~ 
el'ıdi . . geri aldınnağa çalışır. 

ıı.· •nın ve ona ceza biçmek sa
~ıll'tr. 

b •nı haiz olanların bilecekle • 
lt • }.' ış ... 

?-d akat gazetelere bakarsanız, iş bu 
arıa k l ,. ..h. t a mıyor. vavet mu ım. 
~t n.,~ ·k b' . lf ~• · ır mesele kar. ısında 
~ııı .. Buna hemen tedbirİer a -

ı. ~1 lazımmış! ... Hatta bazıları 
'trı~ ileri gidip bu münasebetle re· 
. llll' elesini bile kanştmror, de

ı atik idareye dil uzatıyorlar • 

~:unu isterseniz top saha -
. ıkı ki5inin dö\·üşme i değil. 

'agtbi şeyleri pek büyültercl<: 
ı: ~n •. millet, şeref, haysiyet el
".ıtıgıdıyor!,. diye bağıranlar bu • 
• hası gayet mühim, garet nazik 
.~i~ir. Evvela bunlara kam 

hır aı~k h k . b' k .... ~ . ..qa ·, er esın ır ·uçuk 
1~i \'esile edip büyük laflar 
~ .: -t-nl• t~.ınf"n.l"l r~ 41 .. nn 

11 
11\da iki veya daha fazla ki~i -

ltlj~iişmesi milli bir felaket de
~a.ıa~ bir kabahat ise suçlular ce-

1 ~1tılır, iş biter. 
~t sahalarında birtakım nah~ 

. ler geçiyor diye bütün genç
"(ı~~~ut ısporcuları ittihama 
tl b"'l<lk da doğru değildir. Her 

;tÇ()k maçlar oluyor; bunlann 
~a}.:e mi sille, yumruk, tekme ile 

iıı,d t buluyor? Çoğu nizamı da-
.ı!a11 e geçiyor. Bunlar niçin ı•por

lı ı~ltııltıızın kibarlığının, soğukkan
er } n rnedhinc scbeb olmuyor? 

h t }' ~ bır iki hadiseyi, etrafa ıa
ı ta~dıımak, bir nevi ağır ba~h
İ1r~t lal'_tp nasihatler vermek için 
~ }~ılıyorlar. Bütün bunların 
ıı~ de malUm: patırdı eden o 
0 ar k d' l · · d "'or . en ı erının ne erece 

L bı:ı '1ıı&.tc ?lduklarını, ötedcnberı 
11ıı~~ edılmı~ yanlı~ doğru bütün 
~ i tere baş eğdiklerini göster -
il, e~'?'orlar. Bekledikleri etraf
;~ arı umumireden, belki de 

ter "/ rrı~amlardan birer takdir, 
İkide er.oı! 

)_ tıçljı;· ~.ır ve her fırsatta gençleri, 
-:.ı ovrn ... 1 ... tı &akı ese, alkış amaga, on • 

rabe ere çıkarrnağa kalkanlarla 
nı r:h olmadım. Bu vaziyette in· 

Aşağı yukarı yarım asırlık bir dönen, ortal,ı.rı açık iki daireden 
tedris hayatının ve bir yarım a- mürekkeptir. içindeki dairenin 
sırda mevcut yıllar adedince he· dış muhiti 365 müsavi kısma ay
sap, hen.dese ve muhasebe kita- rılmış ve Üzerleri.ne, sağa doğru. 
hının müellifi profesör Kirkor O <lan 365 e kadar olan rakamlar 
Kömürciyan son senelerde ge· sıra ile yazılmı.ştır. Dışar9aki da
çirdiği ciddi hastalıktan sonra ge· irenin iç muhiti dahi kezalik 365 
ne yıprandırıcı çalışmalarına de· kısma taksim edilmi§ ve sıra ile 
vama başlamış gibidir. Memleke- aylık takımlara aynlmıştır. 
te binlerce münevver yetiştiren Mesela 28/4 ila 17 /8 müddeti 
bu kıymetli hoca, bu sefer ban· arasındaki günler aranmak icap 
kalarda masaları başında rakam· etse içerdeki muhitin O mı dışarı
lar arasında öm;Jr tüketenleri dü- daki muhitin 28/4 (28 nisan) tak

şünmüş, o.nların banka takvimle· simatı hizasına getirmek ve ake· ı· 
rine müraacatla rakamla arasında öinde bu ayni muhitin 17 /8 tarihi 
bunalmalarına lüzum bırakmıya· karşısındaki iç mutihin taks.imat 
cak bir keşifte bulunmuş ve bu adedini okuma1<: kafi gelir ki 111· 

keşfini bir ihtira beratiyle 15 se· 1 ıdir. 
ne için tescil ettirdikten sonra 1 İşte aradığımız müddet 111 
aleti büyük bir müşkülatla yaptır·! gün olur. Alet 1/3 de imzalanan 
tabilmiştir. : 91 günlük bir bononun vadesi ne 

Muhterem hocanın "Kirkor Kö- ·zaman gelir? sualine de cevap ve· 
murcıyan Banka Takvimi,, adını re bilmektedir.· Bunun için. iç mu
verdiği bu alet, iki muayyen ta· hitin . O taksimatını dış muhiti'n 
rih arasındaki günü ve vadesi hu- 1/3 (1 mart) tarihi taksimatı hi· 
liıl edecek bir bononun hangi gün· zasına getirmek ve iç muhitin 91 
de ve ayda ödenmesi icap ettiği- adedi taksimatı karşıs~ndaki ıdış 
ni bir çırpıda ve sahih olarak muhitin tarihini okumak kafidir: 

ortaya koyabilmektedir ki yalnız 31/5 (31 mayıs). 
memleketimiz için değil, yabancı Hesap 'olunac~k müddet içinde 
:'.ıtmlcketler için de hakiki bir 29 günlük şuha~ ayı nihayeti gi· 
ihtira mahiyetini haiz bulunmak·! rerse, müdde~ tayininde, bulu· 
tadır. nacak neticeye zihnen bir gün ila-

Kirkor Kömüreiyan ihtiraı, ve etmek ve vade tayininde ise 
basitlii:iyle kıyas kabul etmiyecek b:ıiunan vadeyi bir gün evvelki 
kadar bankacıların büyük bir tarihle almak laz~mdır. 
nıü~külünü artı kortadan kaldır- Aletin esası , yanyana olan iki 
mıs sayılabilir. . muhitten birinin aylık takımları 

Bu basit aleti sehrimizde yap· ve öiğerinin 0/365' rakamlar~nı 
tY:ri~ak0 için •b'uyük müşküllere uğ· havi cjmasına gore olduğundan • J 
rayan profesör, hitap ettiği mü- bu esas dahilinde yapılacak başka 
esseselerce alakayla karşılandığı fıle~ler tescil ve ihtira beratına 

takdirde aleti teknik kudretleri göre taklid sayılacaktır. 
yüksek memleketlerde ~aha cazip Fiatı: (20) liradır. İkbal Kitap-
bir şekilde yaptırtabileceğini ve evinde :.atılır. 
binnisbe daha ucuza maledebile- Hocamızı yeni buluşuntlan do-
ccğini ummaktadır. layı teb:-!k etmeyi bir vazife te-

İhtiraının ~amil bir muhite hi- Jakki ederiz. 

tap ettiğini dÜ§Ünen profesör yal· 
nız bizde tesciliyle iktifa etmiye· 
rek Almanyaya ba§vurduğunu 

.;öylemektedir. 
İmkan bulduğu takdirde bu a

lc:ti Amerikada Nevyork sergisin
deki Türk paviyonunda lda gös
terecektir. Eserine Amerikalıların 
icap eden alakayı gösterecekle· 
rini ummaktadır. 

Senenin herhangi iki tarihi a
r.ı.:undaki günlerin adedini hemen 
v-: doğru olarak bildirdiğini söy
lediğimiz Kirkor Kömürciyan 
yeni banka takvimi, merkezleri 
mÜ§terek, biri diğerinin içinde 

Halk Bankası ·umum 
müdürü şehrimizde · 

Halk Bankası umumi müdürü 
Ata, bilhassa küçük sanayi ve el 
sanayii erbabına kredi temini işi 

i~m şehdmize geİmiştir. 
Umum müdür bu iş hakkında, 

sanayi umum müdürü Rcşadla ko 
nuşmuş ve pazartesi günü Tica· 
ret odasında kooperatif mümessil
leriyle görüşmeğe . karar vermiş
lerdir. 

Bir temsil ilan ı ..• 

!iehirlbi, çö1lünii1 hiç çcl.inmedrn ra..,~clc ycrc bırakabilen, 
har..aklarında Hy a ınc nnelc>:rind<'ki :.ıkı~ıkhi;ı ili• tc>-.adiif cıl<'<'l'ği 

tenha kö}rdc rahatça ~idcrchilcn bir ı.,chirdc, -.ı:!,'u halkta cle•·il, 

lıclNJi~·ede aramak hiç de yanlı" olma7. . 
Dikkat cdi,yoruz: '.fraım'n)' durak yerleri, ıniitcııddid <;Öp <;C· 

prtlrri konulduktan .,onra, mrzbdc hallncl<.>n kurhılmu~ buhınu)·or. 
Ş<>hirli, Jm.ldınmları kirlrtmcki<'n utanıyor \C rlindc kalan bllct 
ııa~ao;ını yahut clgnr:ı paketini S<'P<'fe atı~·or. 

Ve, inanalım ki, bu onda çok l:t'Çm<'dcn hir itly:ıd halin<> ıı;ell'· 

cck, !:iİPiinü atacak yer bulaına)·ınC'a c.-bin<le Jııfıcdcrrktir. 
Şc>:hrin . ağlığını 'c 4't'hirllnln lhti~·acını ;ittik<'<' artan bir elik. 

kall<' dü<oünmeğe b:ışlıyan htanbul İıelcdi~·c-.1, "burada 1 emek 
c~cklcrc maho;uo;tur!,, 1abcliilarıııın bile si::ortala~·anıa<lıia't çirkin , ·e 
i~rrnç köse ba"lannı ortadan kalilımınk ~·olunda da l'hcmmiyetli • 
ıulımlıır atn·or. Sultanahmcttc, Tak,.imdc modNn ( !) abd~hane. : 
ler yapıldı;. Ilarbiy<'<le yııpılıyor. .-hrin dlğt"r kalabalık emtlc- ~ 
rinclt" ele yapılacaiı muhakkak... i 

k
.. ı 
osc . ŞC'hirli, sıkı<:tığı 7ııman, U!:kuru C'linde rahatlıyn<"Rk bir 

bn;:>l aramaktan ya, ·a ya\'a5 kurtulacak. 

Ancak ... 
E,·ct; son günlerıle <luyduk ki, Tnk<;imd<> h<'l<>diyrı farafınılan 

y:ııııian umumi abdeshan<'~~<' girehilmck hir duhuli)·C'~·e tabidir! 
Yani .. CC'bindc para,;ı olmı~·nn 'atımda-., hrl<'dlyC'nin umumi 

abdcshanesine ~ir<>miyccek n yine m;kuru rllndc, tenha bir yol : 

kenarına ko'.:'acak... : 

·===·==:. 

Dize, küçük defi hlhii için kırk ııara almclığmı söylediler. 
IlartlRğmı yirmi parara. ittiif bir "u~·ıı lnrk paraya bo~altmak, bir 
·fakir hPmt'Cri için ddd.-n ılü~ilniilttf'k me elr ! .. 

Deledlyenin, bu yen.iz usulr. nihayet \ereceğini muhakkak ,.a. 
ya·oru:r. · i . .. .. . . : .............................................................................. -.......... _.. . 

Başvekil bu akşam 
Ankaraga dönüyor 
Gen işletilecek olan Darüşşafakaya 

bir kiz kısmının ilavesi takarrür etti 
Ba§vekil Refik Saydamın dün 

memleketin çok değerli irfan mü
esseselerinden Darüşşafakayı zi
.yaret ettiğini yazmıştık. 

Başvekil, mektep miidüründen 
aldığı izahat üzerine Darünafa • 
kanın genişletilmesine karar ver
miş ve bu maksatla istifade etli
lecek sahay ıte!!bit ettirmiştir. 

Mektep civarının da imarına e
hemmiyet veren Refik Saydam, 
müetsesenin defteri~e intibamı 
şöyle kay<letmi;itir: "Darüsşafa

kayı çok severim. iyi gördüm; da· 
ha iyi olacak.,, 

muharririmize de beyan ederek 
kısaca !demiştir ki: 

"- Bu güzel müesseseye bir 
kız kısmının de ilavesini faydalı 
bulduk. Bunun ıçın lazımgelen 

tahsisat temin edildi. inşaat der· 
hal başlanacaktır. 

Böylece, bu çok faydalı irfan 
yurdum~.ız genişleyecektir.,, 

Refik Saydam, dün valiyi de 
konağında ziyaret etmiş ve öğle 

yemeğini kendisiyle birlikte ye
miştir • 

Başvekil şehrimizdeki tetkik 
gezintilerini bugün bitirecek ve 
Akşam treniyle Ankaraya döne
cektir. 

Ba~vekil, miiessesc hakkındaki Bıuwekil bu Mb.ıh Floryada bir 
takdirlerini ve memnuniyetini bir gezinti ynpmıştır. 

Ne muvazeesni 7 .• 

8 ı:.5tKTAŞT,\ yazlı~ lnem~ ::o tı. 
3·atro o~-nanan bır bah~e onuıulen 

gl'çiyorduk. 
Açıldı, kapandı ... A l.~tA~TAl.A ısmarlanmıı: ~C'milr.r· 

ıkn Doğu \ apunı dll t('Sf'IHim t'dil· 

medi. 
h~lığı" atsız eden, büyük bir hak· 

t iı. 1·~ndıran bir hal vardır. Fa • 
""<.ic b' te huc ır ve her fırsatta genç-

rıı bir ~a kalkmak da daha doğ
alcsı~ıık arekct değildir. O da bir 
kaanız lır. Su çocukları rahat bı-

111 bu .'~her hareketlerini istikbal 

Müessc enin gi~csl önünde büyiik bir 
kalabalık sörünrc gö~iimüz kabardı. 11 inci l' erli M:ı ll:ır scr~isi arılıh. 

.ıloş. Ala, değil ıni? .. ~anaylimizln 
ilerll'ınc ini t~\ lk, ynnl bir luaftan hıı.l. 

kın )·<'rli istih ... nliıtı tanıması 'q ona rn~brt 
"Öste.nnesl, diı';er t::ırnftan da lıu rnğbctc 

da)·anarak JCni ~eni fabrikalar n!;ılması 

için sl'r~tll'r l\Çmllkhıyıı. 

Ga7(~telerln ynıılığına :;:iirc maniler n_ 
rasınıla Jllll\ azcne mcst'lc-.i olduğu öylf'. 

ıılyonnuş. 

t lUk bir "'d · e errı muı c veya bır fe-
ar · lf> esı saymasanız olmuyor 

Nurullah ATAÇ 

~Urrı .. k ru ve l ktısat 
ıı:ttı· Vekilleri 

1 L• 1rde b llqıaa 1 ulunan G.. ük' 
f<du r er V •· . . umr ve 
li . rı ~ı:c ckılı Raıf Karadeniz 
orı..... vapurı'yl h . . ·••ltır.t" e se rımıze ll % ur ~ 

,, a~cr · 
"Ct '- tcai .. .. 
• c<t ela tunu Ankaraya gi-
ı !\•' 1\ Vek'l b 

'
1 

a t:ı1ı: · 1ı:ı 1 u müddet zar • 
t' . 'ktısat 1 

Verj·e· bulunacaktır. 
"ll'ku tren1 ekılı Hiisnü Çakır, 

e Ankaraya gitmiıtir. 

İlin edilen bir temsile halkm bu dert>. 
ce rağbeti memnun olunmQ·acak bir ;:ry 
mi~ 

Fakat biraz sonn hu memnuniyeti
mİ7. hayrete tahaniil l'tti. 

Zira hu kaJabalıı..tan her kim ~i;:-r)·e 

lı&'51nl u7.atıı1 bir iki kelime konıı<:ıır'ı:ı )'ii
ıünü buru,turarak geri dönüyordu, 

~lerak ederek gisrye okulıluk Ye gi-,e 
memuruna niçin hiç kim enin bih•t almadı. 
ğını, yok .a tem:.ilin tehir mi eı.llhliğini 

orduk. 
Gl~cdekl zat lnirli bir halde: 

- nu l~te bir ~ anlı)ık olıluğu anla
ı;ılıyor, hayım!.. dl'di. Bunlar iliınmm:ı 

)'&nlı~ anlamı~lar! •• 

O 'al<it merakla gi5cnin )·aıı ıba~ma 

ao;ıJı tem 11 Hanına baktık. İlamla, ,u yu:ı_ 
lı~ dı: 

- nlr muhn-ıib aranJyor!.,. 

Halbuki serginin açılı} mera~imlncfo 

a~ıa,·tarımı1. t:tih:ınk ıı:ı,yonlarına Alr. 
ml~lcr, kn.ııı,:ıık "RlUI) limizin \:ıziyett hak· 
kında bir miihrııdbinıl1. kendİINinc izahat 
'erert'k kımçnğun m<•nılcketimizdc de 
50 kl,\ru :ı. ~ıimruge J;<'ldlğini, İ'ı· 

tihlak resmi n~ takas primleri y iizünden 
2 ı.; kuruşa fabrika.ya mıı I cdilclif;ini, lııı 

y·iizdcn kauçuk ann) linin durduğunu, J;_ 
~ iihde bii~·iik masrnflar1a kurulan bir oto. 
mobil libtlği fahrika.-.ının flU\liyctlni tatil 
mecburi) rtinde kaldığını haber nrmi'5. 

Oh, oh ... Demek bir tarafta st'r~il<"r 

nçıhyor, bir tarafta fobrikalar kaııanıyor! 
Df':.cni1.c ki ~ıınıı) ilmiTln bor:.-asc hile 

te;:.cl.İ..iıl ctnıi) !~ 

Acaba hah..,,dllt'n hıın;;:i nı\I\ azNıc 

m<'s.-lc l~ Alman)a~·a ~Pnıi ı .. mnrlam11kta· 
ki nnın:r<'ntı mesclcı.i nıi ~ ..• 

Arkadaş mı , meze mi? .. 

Y İ:\'t: l'-.kiidıırda Burlıaniy~ mahal
lcoıindc diirt arknda~ m<'yhanc>:ye 

slrıııı.,, i!:mi~lt"r, :.arlıo~ olduktan <;onra a_ 
ralımnda bermutad kM ~a ı;ıkmı}, biriblr. 
lerl ıı i ) ·cme) e kalkmı::ilar. 

])ördll ele )'akalanm ı ,. 

lllldt hu ne ı;arlhdlr: 
H.-mf'ıt dalma can ciğl'r arkadn~lar İ· 

ı:lıı t"ğlcnmr)·c ;:.!derler. Fakat tam sarho~ 
olurlar, hiriblrlcrini yemeye k.alkarlar! .. 

1'ıi e hikmt"ttir bu~ 
Jlirlblrlcrirıi )·t'nı<'ye lo11lktıklarına ~ii· 

re n<'aba hunlara mf'ı.c mi aı 'erili~ or'.' ! .. 
Mim 

;s::: . , 

Çocuk 
ıslahhanesi 

Yazan: SUAD DERViŞ 

Gazıtekrde okuduk: Kızılca· 

hamamda inşa edilmekte olan ço
cuk rslahhaneı;i ikmal edilmiş, 

yakında bütün mücrim çocuklar 
diğer yerlerden alınarak buraya 
nakledileceklermiş. 

Suçluların tecziye değil ısliih c· 
dilmesine taraftar oldugumuzu 
bir çok kere yazmıştık. Bunun 
için bu haberi büyük bir memnu· 
nuniyetle okuduk. 

Herhangi içtimai bir saiki~ 
ve bilhassa yetişme çağının buh
ranlc:rı arasında marazi bir inhi· 
ıııakle şu veya bu suçu işlemi§ o· 
lan bir çocuğu cezalandırmak ga
yesı yle mahkeme koridorunJan 
laalettayin hapishane koguşuna 

yollamak, o cemiyetimiz için mat
lup olan şey değildir. 

insanların, sefalet uçurumu -
nun en koyu ve en kuytu yerle· 

rinden dahi cemiyetin sathına ~·· 
karılıp onu hayata iade etmenin 
mümkün olduğuna inananlarda· 

nız. 

Ceza tarihimizde bir imrali te· 
şebbüsü ve kapandığını büyük 
bir esefle bir kere daha bu sütun
larda kay'dettiğimiz Çocukları 

Kurtarma Yurc;unun tecrilbeleri 
bize cezadan ziyade ıslfıh fikriyle 
hareket etmenin fa~·.dalı olduğunu 
gösterdi. 

Mütekamil cemiyet hınç almak, 
intikam gütmek gibi iptidai emel
lerden uzaktır ve bir vantadaşı 

on veya on beş sene hapsettigi
miz zaman gayemiz, ona eziyet 
etmek olmamalı, bu müddet için le 
onu cemiyetten uzak tutarken, o 
nu cemiyet için hazırlamalıdı r. 

Onu tekrar kazanmağa çabalaını· 

lıdr. 

Hapishanelerimizin bugün'~ij 

vaziyetinde ise, oraya düşenin :ı; 

15h olmak şöyle dursun, ahlaken 
sukut edeceğine yüzde yiız '.kanaat 
edebiliriz. 

Çocuk denilecek yaştaki sus;· 
luların bu hapishanelerden kur
tulup bir ıslahhaneye kavuşmuş 

olmalarını, bugün hapishaneleri 
birer ıslahhane yapmak gayesine 
doğru atılmış bir adam saymakta 
ve Aadliye Vekilimizin hapishane 
ler meselesiyle <le ciddi bir şekil
de meşgll1 olacağını ümit etmek· 
teyiz. 

Suad DERViŞ .. 

Yeni denizaltı 
gemilerimiz 

Yıldıray 26 Ağustosta 

denize indiri 1 ecek 
Haliçte Valdc kı~ğm!-la ya

pılmakta olan "Ay., sınıfına men· 
sup deniazltı gemimimizin inşaatı 
bitmiş gibidir. Gemide tefcrrüata 
müteallik son kısımlar da Ağus • 
tos ortalarına doğru tamamlanıo • 
caktır. 

Yıldırayın 26 Ağustos Başku

mandanlık meydan muharebesinin 
Laşladığı gunun yıldönümün:lc 

denize indirilmesi kararlaştırıl 

mıştır. 

26 Ağustosta Almanyada inşa 
c-dilip bazı noksanlarının ikmaline 
çalışılan "Batıray,, denizaltımız 

da gelmiş olacaktır. 

Çocuğun yaraladığı 

kadın öldü 
Safranbolunun Yakacık kö-

yünden yirmi yaşlarında Gülsü'TI 
isimli bir kadın, birkaç gün evvel 
komşusu on beş yaşında idris ile 
kavga etmiş, İdris tabanca ile 
Gülsümü iki yerinden yaralamıs 
tr. Tedavi için Cağaloğlu Sıhhat 

yurduna getirilen Gülsüm oun 
sabah ölmüş, cesedi muayene· 
den sonra Morga kaldırılmıştır. 



Kanunlanmllln yabancı nıem- Romanya kra_lı 
leket kanunlanndan alınm&sıea iz mire . gitti 

aleyhtar bir avukat 
hviçre ile m:!'lllle:c"tımizi aynı 

saymak \ e sanmak hatalı bir gö
rüstür. Tahkıkat ve mulıa'~emat 

safhaları o kadar külfet ve ma · 
raflı<lır ki. buna her fert dayana • 
ınıyor. Ada ette e~, olan, surat 
temın edilmeme inden davacı hak
lnndan \'azgeçmeğe kadar usanı -
yor. Suçlu, suçun te ıralı zl nı:ıın
da cezasını bulmaması. mağdura 
hakkıw unutturuyor. Suçluyu da 
ceza te: irinden .uzaklaşUnyor. 

Bunu görenler, "ibreti müei.isire,. 
tesirini duymuyor. Işre cemiyet ni· 
zammı boı.an bu eksiklik ve ku • 
surlann sebebi, i~timai, adli ka · 
nunlanmızm, cem·yct ruhundan vr 
ihti}acından alınmayıp feCsah fer· 
sah ırak teşekküllere mahsus ka 
nunları kerrlim'ze h ~-kte ısrar e· 
dilmesınden eri gehyor. Bununla 
beraoor, i te, ceza~ı da, ira::>ı da u
sul kanunlar üzere az zaman içindt 
ramana, eklene, den iş hırkasına 
döndü. ·Ahenk 'e insicamı bozul
du. Netice evvelemirde, muhit ve 
halkı, yer yer tanıyıp hukuki ve 
~ezai MdiseQin doğu sebeplerini 
ve tesirlerıni tesbit e:lıp ken:li bün· 
yemiıe göre, olçü üzerine kanun 
tertibi l~ır: bir Çinli pabucu
na, 40 santimhk ayaft sığdırma -
va. iki metre boyunda adamın el • 
biscsini bir metrelik insana giydir
meğe ve bunda ısrar eylemeğe ni -
h:lyet verilmelidir." 

( Baıtaratı 1 incide) 
Majeste, kendhıine karp gös

terilen alakaya tqekkür etmiş ve 
ıehrimizin ıü.ıcllikJerinden sık 
sık bahsederek f atanbulu çok bc
~ndiklerini her -.nileyle Boğaz

için görmek istedilderini Ak.de -
niz seyahati tdönütünde müm -
kün olursa tstanbulda bir müddet 
kalmak istediklerini valimize be 
yan etmitlerdir. 

Dün yat, Dobnabahçe açıkların
da demirleyince yata Rumen se
firiyle birlikte giden altes prens 
Mi§el, pederine milliki olmuı · 
tur. 

Kral sefiri alqam yemeğine de 
alıkoymuıtur. 

Kral, karaya biç çıkmanuı ve 
sefirle birlikte geç valcte kadar 
görüımeterlnc devam etmiıtir. 

Veliahd. yata ciderken kendi
sile g~raıen bir muharririmize ıu 
beyanatta bulunmuıtur : 

- Biliyorsunuz ki pederimle 
buluşmak üzere bW'aya geldim.. 
Hueuıi surette seyahat ediyoruz. 
Akdcnizde dol&flDl.DU•dan istifa· 
de d:lerek coiraft ve tarihi tetkik
ler ) aı-cafun. İıtaııbulda bana 
karşı gösterilen dostluk tezahür
lerinden aon derece memnunum . 
Daha fazla kalamadığıma müte -
cuifim. Burada kısa bir müddet 
içinde tanıdığım Türkler, Tilrki
yeye sevgimi arttırdı . ., 

Veliahldin 1 O buu1 tutan eıya
sı huausi bir motör yata &ti
tµrlllmü,ıür. 

Kral, ı&ıueti dünyanın b ir çok 
taraftarına yayılmıı olan Bojaz -

içi istakozlariyle muhtelif meyn
larımızdan çok miktarda aldır
nuıtır. 

Majeste Karol istakozları çok 
nefis bulmuştur. 

Kralın yatı dün gece yarısın -
dan sonra ıaat birde Akdeni.ı:c 

hareket etmiştir. Rumen sefiri, 
saat bire kadar yatta kalınııtır. 
Yata Maraşti torpi.dosu refaklt 
etmektedir. 

Yat Marmarada bir cevelindan 
sonra Çanakkaleye gitmiştir. 

Yarın tzmire vasıl olacak ve 
orada bir gün kaldıktan sonra Yu
nanistana gid::cektir. P ire ve Yu
nan adalarına uğraması ihtimali 
vardır. Bu seyahatten bilisti(a~ 

Rumen kralının Yunan kraliylc 
görüıeceği söyleniyor. 

Majeste Karolun Akdeni.zdcn 
dönüşünde l stanbulda bir mü:idet 
kalarak Cumhurreisimize mülaki 
olması muhtemel görülüyor. 

Londradan gelea bir radyo ha· 
berine göre bu mülakatta Baıvc 
kil Refik Saydam ve Ha riciye Ve 
kili Şükrü Saracoğlunun buluna
cakları bildiriliyor. 
Kralın dönüşte buradan geçer

ken iki gün kalması muhtemel
dir. 
Maraş ti torpidosu 1919 yılında 

italyada inşa edilmittir. 141 O ton
dur. Sür'ati 36,S mildir. 139 mü
ı ette batı vardır. Toplarının beti 
120 lik, ikisi hava dafii, dördü 
76 hktır. Bundan başka 4 torpil 
kovanı, 50 tane maynı mevcut tur. 

Kralın yatını dün Boiazdan ee 
çerken sahille~eki bir çok halk 
mendillerle selimlamıılardır. 

Moskova 
müzakereleri 

SON DAKiKA 

Umumi bir konfera 
• 

projesı ve lngilter 
Londra 28 (A.A)- Avam kmnarasmda sorulan bir 

\eren Çemberlayn, dünyanın iktisadi menabii ve W!aitini d 
ifane bir esasa istinaden tevzi etmek çarelerinı tetkik etmek 

dile wnumf bir konferansı içtimaa davet hususunda lne~ 
yak olması için zamanın müsait olmadığını söylemi§tfr. M 
böyle bir \Gonferansın aynı zamanda hem iktısadi hem de siyasi 
lelerle rnşul olması icap edettfini beyan etmiştir. 

Başvekil, Uzak Şark meseleleri ite Moskova müzakereleri 
da mühim beyanatta bulunulmasına vesile teşkil edecek olaD 
,,ıya5ete mtit:eallik müzakerelerin ~ce muka~ oldufu 
ağustmta değil, bu 2ym 31 ;ncıe yapılacalını söylemiştir. 

Fransız aske 
heyeti gitti 

(lla~tarafı I inride) 

gö terılen fevkalade dostluk ve iyi 
kabulden son derece miıtehas;,İS ve 
~nunuz. Teşekkürlerimi bil -
nassa k-dydetmek isterim. 
Tüıt meslekdaşlanmızla yaptı

ğnnn görüşmelerden çok memnun 
olarak dönü)·oruz. 

Askerler uzun beyanatta bulun • 
mazlar. Bu itibarla her bakım::lan 
memnuniyetimi ifade edince 'klfi 
derece uzun beyanatta bulunduju-

birine bulunduğu beyanatta 
tir ki: 

"- Türk - Fransız lllll_..., 
tamamile memnuniyete ta 
§ekild~ neticelenmiştir. 
ikaı ge-ek hük1lnlet mah~ 
gerek halkm bize ~ili 
retli hüc:nub~buJ \'e muhab 
kiyenin İngiltere ~ FnınY 
raber her tecavUze karşı 

amıiDde bulunduğuna ~ 

muz kanaatindeyiz. Ankarada baş- Heyet aza&.ından albay 
lanan müzakerelere devam edile - şunlan söylemiıtir: 

cektir. Ancak bu müıa!<ereler te - .•- G&düklerimiz, yenı 
rerrüata ait olacaktır. yenin terakki ve inkiph 

Dost ,.e müttefik Türkiyeyi ilk da blldiklerimUi teyit etti. 
fırsatta tekrar ziyaret etmek ar • Jc.i hiltil.a ~ı......a-

_, bJY\ik terakkile'de!l başlC • 

G raı·n Timu muha- <la, zabitlerinden ~byarak ene 1 , 'f · t 
b . _ı:r. 1 _.ı •-•-n· susta yüksek vazı esme a ırıne MIY caı... ,_ · ef 
General Hutzinger, Londrada çı- layiktir ve memleAetıne ~er 

kan Times gazetesi İstanbul maha· f'diyor ... 
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yatı mektebinde 
nasıl geçer ? 

1 adıllerde köylerine dağılan çocuklar 
alıştıkları muntazam yaşamanın hasretiyle 
kendılerıni mekteplerine dar atıyorlar 

~JÇ~rum, (Hususi) - Seydim
Yunc gidiyoruz. Ortalık yağ

llıııthıjur. Yirminci kilometrede 

!°''den ayrılarak köy yoluna gir· 

1 kten sonra yolculuk üzüntü ha· 
tıı• 1 almağa başlamı~tı. 

Çamurlu, dik yolda atların a
hı· 

"'ları geri kayı)'Or, kalın bir ça-
llııır tabakası demir çemberli te· 
tcrıcklcrin etrafında ıeniş bir 
tııgcı teşkil ediyordu. 

llcş kilometrelik köy yolu bir 
"~tt'!n fazla devam etmişti. 
r Ş~seden ayrılırken yağmur ~e
:lınış, güzel bir akşam güneş\ 
lıttlardaki sisleri fırçalayıp dağıt 
'l:ıağa başlamıştı. 

l\ı uzakta, harap, kerpiç evler 
~·as:nda yükselen iki beyaz mek· 
tcl'\b• ·· 1 d r ınası goz a ıyor u. 

C'kulun önüne geldiğimiz za· 
'lı~:-ı paydos saati idi. Hepsinin 
~f\llı.:ı inde zeka kıvılcımları fıı 
<ıran, bir kaçı müstesna, çoğu • 
rı,,n ayağı çıplak, şalvarının yır
tık dizleri içinde toprak renginde· 
ı:ı teni goztıken eski ceketli ve 
~Ckctsiz, fakat hepsinin eli kitap· 
1 • 
' .:ıır yığın ÇC1cuk arabamızın et· 
t;,fını sarmı§tı. 

, A.,ı! :ş:miz köy muhtarlığı ile 
0 'batına rağmen okulun başöğret 

• • ----...1-- ı.. • .- .....,.; e-:ııfİT:•wu• 

~ likle ~arşıl~ış,. dershane bi. 
i 'ıııın bır:.ı: otesınde ve okula 
~büyük sebze bahçesinin öbüı 
1 iltıdaki pansiyon kısmına gö· 
~lltıtıüş•J : cıvar köylerden gelen 
0
r so çocuk bu büyük binada ka· 
C>tdu. 

Biraz sonra, bardaklarrm.ıı:a 

doldurulan çayı içerken kendi
-ni düşünmekten alamıyor, bu 
beş asil mürebbinin kültür da· 
vasmda katlandıl:::rı büyük fe
rağati bütün azametiyle gözleri
,,in önünde yaşatmak istiyordum. 

Şu dört genç, başöğretmenleri· 

!e beraber, şchirlet1den, kasabalar· 
,fan uzak, çıplak ve asırlarca ih
nal edilmiş bir dağı başının ak
~amdan uykuya dalan ışıksız ve 
sessiz köyünde, asil bir feragatle, 
'llÜtevazi ve hiç değişmiyen ha
;atlarından o derece memnunlar 
'd ... 

Çantamdan çıkardığım Uç, beş 
;:in evvelki İstanbul gazeteleri· 
rini biri bırakıp diğeri alıyor, bu 
!ski gazeteler onlara bir raıdyo

}'Onun günlUk ne;ıriyatı kadar ta· 
ıc geliyordu . 

Köyün ııyanık ve genç muhta· 
rı da bizimle beraber, daha bir 
kaç ta köylü var. Bunların hepsi 
mektebin büyük rolilnü i.drak et· 
miş insanlar. Geç vakte kadar de· 
vam eden müsahabe sonunda bir 
defa daha anlıyorum ki, köylü 
cumhuriyetin feyiz ve nurundan 
istifade etmesini pek iyi takdir c
Uyilor . 

* * * 
Ert~si sabah kahvaltı saatinde 

.'lektebln yemekhanesine girdik .. 
Çıplak tahta masaların etrafını 
lolduran çocuklar, saplı çinko 
nagrabalarındaki çayı yudum, 

yudum içerek lopa yakm derece
de pişmiş yumurtalarını yiyorlar
rJr. 

0 " • • Öğretmen izah etti: 
ter ğretmen odasının genş pen. ce-ı - Raf adana alışamadılar. 

1nden, yavaş, yavaş akşamın . . 
~tanı kl a .. ..

1 
k'' .. Zemın kattakı odaları geziyo-

t ı arın gomu e:ı oyu sey· ... 
tdiyo E 1 • d . . ruz, Bırısı buğ.day ambarı, kar§ı· 
~ ruz. v erın ar ve 1slı 

llterelerinden tekt"k f . k · linda un deposu, ve kiler vazife· 
qt au " l k k ul ğ erdsızl ışı~ ı ini gören bilyilk bir oda; tahta 
t" zu ere aran ı ı e megt b" 
~!Juor bu ala k 1 k . . olmeler arasında, fasulye, pata-
d ~ , ca aran ı ıçın· 1 t ğ 
t ba 1 d "k 1 es, uz, ya •. dil ta ar an yu se en kur§uni 

lct ~an bulutları ..köyün üstünde Bunları kim veriyor, membaı 
~ aı! bir tabaka teşkil ediyordu . lıangi teşekküldür? diye sormağa 
tıı.tl)ı ki, odundan, ailrüden, değir- lfü:um yok: bunları asırlarca ilim 
~ trı Ve tarlasından dönen yorgun· \'~ irfan:lan mahrum, cehil ve yok
t·tın akşam aşı hazırlanıyor. Bul· rnzluğun en derin kuytularına 
d:~ Çorbası tencereleri kaynıyor· tcrkedilen fedakar Türk köylüsü 

iı:endi günlük gıdalarından kese· 

~ ~öyc dönen tıürülerin arasın· rek veriyor. 

ktıı analarının memelerini arayan Bu mukaddes müessesenin ha· 
bq~ llların melemesi, buzağıların :nisi Türk köylüsüdür, o köylü, 
l'o~'trnası vakit ilerledikçe azalı· : ehlin, maarif sizliğin acısını çok 
Ct ' tektilk, uzaklardan biribirint ;;ektiği için yavrusunu kurtarma· 
ba\>a.p veren köpek seslerinden ;:a azmetmiştir. Her bakımdan 

Uta b. . 'd'I d11• ır şey ışı ı mez oluyor yoksuzluğun "e geriliğin son had-

Gu b . . • . ,\ine düşürülmüg bir yurda teva· 
tik· n atalı ıki saata geçmemış· ıüs eden genç cumhuriyetten her 
ı: .. 1

' koca köyde mektepten başka ~eyi birden beklemek elbette in· 
rarıık b" k liik: • • ır çatı almamış, gün- J.afsızlık olur. 

lltrı bdıdınmesinden yorgun dö- Memleketin kalkınmasında, 
tı;o'- u toprak a.damlan en derin köylünün uyanmasında en mü-

ıtlllar 
Çılca ına dalmış, ne bacalardan him rolü deruhte eden Dahiliye 
~lll~ beyaz duman ve ne de isli Vekaleti, mülkiyet veya ikamet 
bir ardan süzülen sönUk ı§lktan suretile köyden itsifa.de eden her 
1;.. eser yokt k" bU ·· lil}'I • u; oy tun varlı· 'casabalıya bir köylil gibi vazife 
dcrjc tabıatın karanlık döşeğinde tahmil etmek suretiyle omuzla-

b n uykusuna dalmış gibiydi. rındaki yükü bir kat daha aza-Qa§ •• ,.. 
ÇaJa. 0 6retmen odasında, ıslık lan köylü bugün yavrusunu o· 
dizıı: scınavcrin garip musikisini kutmak, hem şahsına, h e m 
bc~liYerek çayın demlenmesini de memlekete daha müfit olabile· 
llta.n

1
Yoruz, talebenin yatmak za· cek bir duruma ulaştırmağa im· 

bade }'aklaşıyor. Bu aralık bir kan bulmak saadetiyle bu mü· 
lil\Q ltle, Çocuklardan birisinin di· :sseselere can atıyor. 
di. ~Yara olduğunu haber ver· Oçer, dörder aaatlik mesafeler 
bcPıi ~ktebin beş öğretmeninin den gelen bu yavrucuklar, hafta
çOttığ frden derin bir alaka ile nın muayyen günlerinde, banyo 
brnırı 11 

Odaya alarak ecza dola· yapıyor, çamaıır değiştiriyorlar; 
il.na., {ı1nına yaklaştırdılar; bir hepsinin yüzil tertemiz.. Öğret • 
~Uçuk r hasta bakıcı şefkatiyle menler yalnız dersle değil onların 
) ~taj }'avrun··n ufak ve ehemmi- her ihtiyaciyle bizzat a15kadar 
tarı &t Yarasını oksijenle yıkadık· gençler .• 

Onra "bÜzelce sardılar.. ı O nlar mürebbiliği, analığı her 
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l iT~f§~ijl@ir~@L~;Fi)M)!jffilmlla 
ingiltere Vugoslav
yaya kredi veriyor 

ıngiliz. Japon Belgrad 44 milyon 
görüşmeleri Sterlin alacak 

sona yaklaştı Bulgaristana da az miktarda istikrazda 
ın;:yo~~~~ı~> bug~;:;:~ ·bulunulması i~in müzakereler yapıhyor 
10,30 dan 11,30 a kadar beşinci u- 'I 
mumi toplantılarını yapmışıanın:. 
Saat 16,30 da tekrar toplanacak
lardır. Bu sabah dört azalı mahdut 
bir komite de top:anmıştır. 

Domel ajansının aldığı malümata 
göre, meselenin esas noktalan ve 
bilhassa Tiyençindc barış ve niza
mın mulııı.fıızasilc r.ıükcllef irtibat 
zabitleri tayini üzerinde anlaşma 

hAsıl olmuşsa da Japonya aleyhin.. 
de hi.!Jlcr bcsliyen Çin ticaret me
murları ile beledJye nwcllsl memur
larına yol verilmesi meselesindeki 
ıhtlli.f mevcuttur. 

Çeng Çiek Kang'm katilinin tea
limi meselesi ile diğer bazı nokta_ 
lar yeni bir tetkiki istilzam etmek
le beraber gazeteler buglln öğle -
den sonraki toplar.tıdan sonra Ti
ycnçinde nlzamm muhafazası hak. 
kmdaki anlaşmanın imza edileceği 

kanaatindedirler. 
Tokyo, 27 (A. A.) - Asa.hl ga

zetesine göre, Tiyençin hakkında 

ki İngiliz - Japon görUşmelerl na
dir bir sükünet Jçinde de\'nm etmek 
tcdir. lki taraf programm on nok_ 
tası yani Tiyençinde bnrıa ve niza
mın muhafazası hakkındaki mese-
ı . ı ..... ı- ... ı.""'.lr•U u. ... ...;"'do Ttıula. -

brktırlar. 

iki vapur çarpıştı 
Londra, 27 (J\.A.) - Fransız 

petrol vapuru Sunik ile İsveç va -
puru Grangesberg sis yüzünde~ 
Manş · denizinde çarpışmışlardrr. 
İngiliz Dartford vapuru gönderdiği 
hir telgrafta 24 kişiyi kurtardrğmı 
bildliriyor. 

Sovyet Rusyanın 
yeni bütçesi 

Mosko,·a, 17 (A. A.) - R. S. F. 
S. R. eumhuriyctirJn yUksck Sov • 
yet ml'clisi dUn ikinci içtima devre
sine başlamıştır. 

Yeni bütçe meclise vcrilml§tir. 
1939 biltçcsinin varidat faslı, ge
çen sene bütçt.'sinc nazaran yUzde 
12,6 fazlalıkla, 14 milyar 415 mil
yon rubledir. 

General Skoblin 
mahkum oldu 

Paıi.s, 27 (A. A.) - Seina eya
leti cinayet mahkemesi, 1937 eylü.. 
IUndc sabık Rus muhnriblcrl ccmJ
yetinin rcl!i general Mmert yok et. 
mekten suçlu general Skobllni gı
yaben, mUebbct küreğe mahküm 
etmi~tfr. 

Hatırlardadır ki general Skobll
nin kansı Plcvitzkaya ismi ile mcş. 
hur bayan Skoblin, ayni işte suç or
tağı olmak sebebinden 1938 kiinu. 
nuev'\'elinde 20 sene küreğe ma.h· 
kt1m edJlmlşU. 

şeyi ~hıslarında cemetmiş asil yü 
rekli birer insan nümunesidir. 

Londra, 27 (A.A.) - Financial 
Nevs gazetesi umumiyet itibarile 
iyi haber alan mahfillerden edin· 
diği malumata atfen aşağıdaki ma
lfunatı neşretmek"tedir: 

Prens Polün ziyareti üzerine, Yu 
g~lav1•aya esliha kredisi, açılma
sı hakkındaki ipidai müzakereler 
az çok terakki göstermiştir. Verilen 
rakam, müttefik olan Romanya ve 
Polonyaya Yerilen miktardan !azla 
gözükmekle ıberaber, 44 milyon İn· 

giliz lirasıdır. 
Yugoslavya bu mGttefik memle

ketler listesinde bulunmamakla 
beraber İngiliz hükOmeti bu mem 
leketi de siyasi istiJ..'TaZlara mahsus 
olan 60 milyon isterlinlik krediler
den istifade edebilecek devletler lis 
lesine memnuniyetle koymaktadır. 
Diğer taraftan BuJgaristanla da 

müzakereler cereyan etmek-tc ise 
de bu memleket için derpiş edilen 
rakam pek küçüktür. 

Almanyadan gelen 
yolcuların anlattıkları 
lrakh bir genç, lrakhların Türklere 
doyduğu dustluD~ tebarüz ettiriyor 
İrak ordusu kumandanların

dan Said Hayat paşanın yeğeni 

Hamdi Hayat bey bu sabahki 
Semplon ekspresiyle A vnıpadan 
U"lmi~tit·. 

,. ;fb.mdi Hayat bey, ~ebriınlzde 
kısa bir tavakkuftan sonra To. 
ros ekspresiyle Bağdada hareket 
etmis ve bir muhan-irimize gun
lıırı söylemiştir: 

- Almanyada tahsilimi tamam 
lıyara.k memleketime dönüyorum. 
Almanlar, Hitler tarafından a
ğustos sonlarında bir hareket ya
pılmazsa lıarb çıkmıyacağını söy 
lUyorlar. Fakat, Danziği muhak
kak almak niyetinde oldukların -
dan yakın bir harb ihtimalleri he-

llemdi Hayal Bey 

nüz ortadan kalkmamıştır. ~unlar çölde çok mühim bir .ıruv-
Tilrk-lngiliz anla§masından vet tefikil ediyorlar. Çölde bunla-

şonra, Almanların Türklere karşı ra ka~ı koymak çok gUçtilr. 
nıuamelelcri değişmi§tir. Alman· Son harblerde bcdevUerin harb 
ya çok bahalı ve bir çok gıda mad değerleri iyice tebarüz etmiştir. 
deleri az olmakla beraber ecne- Jrak eakin bir haldedir. tktısa
bilere rejister mark ile ucuz yaşa di vaziyeti iyidir. I<ral niyabetir.i 
mak imkiinr verilmiştir. amcası prens Abdül'ilah yapmak-

Biı: harb çıkarsa frakın vaziye tadır. 

t~ ne olacağına gelince, lngilizle:le !raklılar meziyetlerini yakın
bırlrkte harh edeceğimize ~üphe dan bildikleri Türk milleti ve gü 
yoktur. zel Tiirkiyeyi çok seviyorlar. Bu 

'l'ürkiye ile çok sıkı dost bulu. yaz, 500 kadar İraklı !stanbula 
n:.ıyor..ı:-. Bu dostluk Saadabad gezmeğc geleceklerdir." 
pakt çerçcveJıini çok aşan bir sa 
mimiyet havası içinde genişlemek 
tcdir. 

Askui teşkilatımız çok kuv\·et 
lidir 

trakın halen ordusu 70.000 as
kerden mürekkebdir. Maamafih 
aynca çok muharib olan bedevi
leri de hesaba katmak lazımdır. 

Muğlada tütün 
mahsulü çok iyi. .. 

Muğla, 27 (A.A.) - Vilayet tü
tünleri bu sene diğer yıllara kıyas 
edilmiyece.k derecede mü9aittir. 
Havalar tütünlerin neşvünemasma 
çok müsait gitmi~ ve müstahsille -
rin de iyi tüttin yetiştirmek için 
çok itina göstermiş olması dola • 
yısile bütün vilayet içinde bu sene 
rekoltesi 6 milyon kilo tahmin di
liyor. 

Berlinden bu sabahki trenle gc • 
len TÜrk yolcular da, Almanyada 
harb cereyanının tavsadığını, u
mumiyetle Almanlann harb şayL 
alanna artık ehemmiyet vcrmi
yerek geçim derdine dilştüklcrini 
gıda maddeleri hususundaki sıkın • 
tılı vaziyetin devam etmekte oldu 
ğunu söylüyorlar. 

Giresunda Parti müfettişi 
Giresun, 27 (A.A.) - Bölge 

parti müfetti~i İstanbul mebusu 
Sadettin Uras buraya gelerek va
zifeye başlarms ve rcisliği altında 
toplanan Parti vilfı)·~t idare heyeti 
riyasete azadan avukat İhsan Gu
rakı seçmiştir. 

Sadettin Uras bugün Orduya git
miştir. 

* SoYyct Rusynnın lshınhul tica
ret mümessilll~ine tayin edilen Yo 
robiyef Yold:ış dün gelmiş Ye yeni 
,·nzifcsinc başlnmıştır. 

* Limanlar Umum l\lildürlillo. 
Pcrşembepazarı önünde mavna ada
sını Hnlictc llnsköyle Kasımpaşa •· 
rnsında Cıımialh ününe kaldırmafa 
karar \'ermiştir. 

«· İsta nbul mebusları bugün de 
Şileye giderek halkın dileklerini din 
Uycceklerdir. 

* Ticaret ve :ı:ıhirc borsasında 
geçen günkü seçimde ekseriyet top. 
lıyomıyan bir azalık için dün yeni -
den secim l'npılmış, Nuri Baban ka. 
zanmıştır. 

«- Eski Yunan iktısnt nazırı Dıı. 
kalbnsis şehrimize gelmiştir. Ati • 
nada ıneYcut Türk - Yunan dostluk 
cemi)'etinin burndn bir şubesini fc. 
sis etmek kararındadır:. 

* Üniversitede rektörlük dairesi -
nin yanındaki salonn, Atatnrk büs. 
!ünün yanına MilJt Şef İn.önünün de 
lıir büstü konmuştur. 

* Almanyadan yeni gelen Tırhan 
Yaıııırunun dün Mormnrnda dört lıu. 
çuk saat tecrübeleri yapılmıştır. Ge
mi, tam hamule ile akıntı aşağı U,5 
nkıntıyıı knrşı U, normal suda 14,25 
mil sürat temin etmiştir. 
* Şclıir dahilinde l'cnlden bo -

l'llnan blnnlnno. yekQnu )'edi bini 
bulmuştur. 

* Hatay daimi dele~esi Cevat A
cıkı:ılın, Brüksel orta clciHlUnc tnyi
ni taktırrQr eden Nebil Batının ye
rine barlelye umuml klitip muavin-
liğine getirilecektir. · 

* Yeni Türk • Amerl'k::ın ticarl't 
anlaşmasının tntbfkatındn görfilcn 
güçlükleri izıılc için Amerika ile 
aramızda temııs ve mllzakerelcrc 
bnşlanmı§tır. 

* Sam konsolosluğuna tayin edi -
len eski İskenderun konsolosumuz 
Fethi Denli Ankaraya gchnfştir. 

* ~uAJa Vnkınor müdürlüsüne 
~i(ide Vnkıflnr memuru Mehmet 
Jiiğüne tayin edllml~tir. 

* Siyasal lıilgiler okulu hukuku 
dü,·el profesörü Ethem Menemenci • 
oğlu yüksek tedrisat umum mildilr -
lüğüne tayin cdimiştlr. 

* Geçen devrede Trabzon mebu
su olan Seniha Hızal, 55 lira aylıkla 
üçüncü sınıf ~l::ıarlf Milfcttişliğlnc 

tnyin olunmuştur. 

* Akhisnrın Beyce mnballcsinden 
Hasan kızı Firdevs M:ınisada ameli
r:ıt olıırnk erkek olmu~ ve Ferit is -
mini almıştır. 

Genel Kurmay Baş

kanımızın teşekkürleri 

Ankara, 27 (A.A.) - Genel Kur 
ınay Ba~anı Mareşal Fevzi Çak
mak, Hatayın anayurda kavusması 
milnasebetile her taraf tan atmakta 
oldul,'U telgraflarda ordu ve kendisi 
hakkında bu sevinçli günde göste· 
rilen sevgilere teşekkürlerinin ibl! -
ğma Anadolu Ajansını memur et
miştir. 

Kaçak bahk avhyanlar 

1zmir, 27 (A.A.>: - ~e 
Kara Abdullah burnu mevkiinde 
kara sulamnız içinde kaçak balık 
avladıktan görülen üç Yunanlı tC\•
kif edilerek adliyeye verilmi§tir. 

ZAYİ 

1926 s enesinde orta ticaret mek. 
tebinden nldığmı mezuniyet vesika-

Hafta ve bayram tatillerinde 
köylerine giden bu çocuklar okul 
da ah§tıkları muntazam yaşama· 

nın hasretini duyuyor, avdet i9n 
can atıyorlar. Sadece bunu gör
mek göğüslerimizi kabartmağa 

kafi bir !;cbeptir. 

Bu tütünlerin yüzde yetmişi A -
merikan, yüroe otuzu Alman 1>9rti
si olarak yetişmiştir. Hiç bir ..._ 
talık yoktur. Geçen sene tütün mah 
sülünden halen me\·cut 333 bin ki -

Kemalpaşada orman 
yangını 

lzmir, 2:{ (A.A.) _ Dün Ke • sile 928 senesinde yüksek ticaret 

malpepnm ,.an XmJaı -- • mektebmdm aldıla ""' •••• 
ka~mda bir yan~m olmuş, ve yan- ka~tM. Yf!ftl!~t alaca~ 
gm iki hin dekarlr-:<: Çl'll ornı:ım eskile rinin hilkmU yoktur. 

N. K. lo tütün \ardır yandrkt::ın sonra söndürülmü~tür. Nc!ii Köktekın 



Hakemi döğen 
Demirspor kalecisi 

Necdet 
Hala mevkuf 

' • 
GalatasaralJ -De-

• 
mırspor maçı 

ır eşrn mı ne~"eB©Je 

TEKRAR MI EDiLECEK ?! 
Galatasaray - Demirspor nıa

~ında hakem Tarığı döğerek ya
ralıyan ve vakadan sonra kaça 
rak bilahare yakalanan Demir. 
spor kalecisi Necdet, Üsküdnr 
müddei umumiliği tarafından 

Kadıköy sulh nıahkeınesine sev
kedilmiş ve mahkeme Necdeti 
'.tevkif etmişti. 

Vakıt refikimizin Ankaradan 
aldığı bir telgrafa göre, Demir. 
spor kalecisinin hakemi döğme
ı-inden dolayı yanda kalan De
mirspor - Galatasaray maçının 

t~rinievelde tekrarı kararlaş - , 
mıştır. Fakat henüz teeyyüd et. 
miyen bu havadisi şimdilik kayd ı 

ihtiyatla kabul etmek lazımdır. 

Bu arada Necdet de hakem 
if'arığın nleyhiı1e mukabil bir da
va açmıştır ki bunun muamelesi 
öe devanı etmektedir. 

T ahliye talebinde bulunan Nec 
öetin talebi reddedi l miştir. Zira 
h akem Tarığın yarası gitt ikçe 
v ahamet kesbetnıekte ve işin, 

hakemin bir uzvu sakat kaldığı 

t akdirde ''Tatili uzuv,, maddesi
ne girmesinden korkulmaktadır. 

Bu takdirde Necdet ağırceza 

m ahkemesinde muhakeme edile· 
cektir. 

1940 Kış 
olimpiyadı 

Yine eski yerinde 
yapılacak 

Pazar günü 
Romen denizcilerile 

Modada yelken yarışları 
yapılacak 

Moda deniz klübü, Romanya 
Yat klübile yaptığı bir anlaşma 
üzerine pazar günü Moda koyun 
da her iki deniz klübü arasında 
şarpi ve Star Bot yelken yarı!ı
ları yapılacaktır. 

Romanyalı sporcular yarın 

hafta Bu 
yapılacak 

Yüzme ve Yelken 
yarışlarınm programı 
İstanbul su sporları ajanlığın. 

dan: 
1 - Yüzme bölge şampiyonlu

ğu seçme müsabakaları 29-3C 
temmuz cumartesi ve pazar gün
leri Be§iktaş klübü yüzme lıaYu 
zunda yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara 29 temmuz 
cumartesi günü saat 15 le, 30 
temmuz pazar günü saat 13 te 
başlanacaktır. 

şehrimize geleceklerdir. Roman
yalılar beraberlerinde dört tane 
de Star Bot getirecekler ve mü
sabakalarda ikisini bizim spor
culara vermek suretile dört tek-

3 - Seçme m üsabakalarınn 
ne arasında arasında yanş ya -

iştirak ctmiyen sporcular bölge 
pılmış olacaktır. şampiyonluğuna girmek hakkını 

Star Bot yarışlarına saat U~te kaybederler. 
başlanacak, müsabaka 7 mil ü- 4 - J üri heyeti: Ahmet Fet. 
zerinden yapılacaktır. geri, Abdurrahman Benlioğlu, 

Bu yarışlarda Moda Deniz Riza Sueri. 
kltibünü Harunla Behzad temsil 'Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali 
edeceklerdir. Riza Süzeralp, Bekir Macnr, 

Bu müsabakayı mUteakip, Ro Hikmet Üstündağ, Nuri Bosut, 
Hüsameddin Güreli. manyalılara, Moda Deniz k lübü 

Londrada toplanan bcnclmilel 
olimpiyat komitesi 1940 kış o
limpiyatlarının 936 senesinde ol
duğu gibi bu sene de Almanyada 
Gannisch • Partcnkirehen §eh -
rinde y~pılmasına karar vermiş
tir. .. _. f ,, il · · rlı ._ Y clken; 

ı ...... Tn ınunn tı § l\rt.)l v e ce"" ..,,. 1 ' f -==· "'-'" ' Ik lk t ' . rd - f d - .. , evsımın ı ye en e~-gene aynı ye e, aynı mesa e e . .. ~ 
Alman olimpiyat komitesi, 936 . 1 1 kt vık musabakası 30 temmuz pa -

şarpı yarış arı yapı aca ır. . ... 
senesinde olduğu gibi, gene Ka.rl • zar gunu Moda koyunda yapıla-
Ritter Von Haltin riyaseti altın- Müsabakalardan evvel lstan - caktır. 
da hususi bir organizasyon ko - bul Su sporlan ajanlığının şarpi 2 - Müsabakaya saat 14 tc 
mitesi teşkil etmiş, ve yedi ay teşvik müsabakaları da Moda başlanacakbr. 
zarfında ikmal edilmesi mecbu _ koyunda yapılacaktır. 

3 - Sicil talimatnamesi mu -
riyeti bulunan hazırlıkları bu ko 
mi tenin uhdesine\ bırakmıştır. 

1936 senesindekine nazaran o. 
limpiyat fikri ~ok ilerlemiş bu • 
lünduğundan o zaman mevcut 

Yarışlar hakkında 

tebliğ 

cibince lisansr olmıyan hiç bir 
sporcu müsabakalara iştirak ede 
mez. 

fusisatın bugünkü ihtiyaca kafi Moda Deniz kltibünden: 

4 - Yam;lar beynelmilel yarı~ 
nizamnamesine göre yapılacak • 
tır. 

gelmiyeceğini düşünen komite, 
her şeyden evvel sahanın daha 30-7-939 pazar günü sayın ha- 5 - Yelken rotası geçen se-
geniş olması lüzımunu düşün- riciye vekilimiz Şükrü Saracoğlu nenin aynidir . 

nun yüksek himayelerinde 'l'ür- Hakemler: 
müş ve bizzat Bitlerin emrile, ki R t ki'' 1 . 

1 
• · d 

k omiteye icab eden yardımların ye ve omanya ya .up erı a- A ımet l•'etgerı Aşcnı, Ab ur-

1 d h l k l t l rasında star bot veı:;arpı sınıfla- rahman Benlioğlu, Riza Sueri, 
yapı ması er a ·arar aş ın mış- · 
t n arasında yelken yarışları yapı Harun Ülman, Behzad Baydar. 
:ır. 

Yeni yapılacak tesisat meya
nında ikinci bir hokey sahası, 

sürat yanşlan için bir pist, ka. 
yak meydanındaki tribünlerin 
genişletilmesi, iniş sahasındaki 
ağaçların kesilmesi, bir kış yüz
me ha,·uzu inşası gibi işler var
dır. 

---oı---

Fransa bisiklet turu 
Faris, (A.A.) - Fransa turun. 

da b~<>üne kadar elimine olan -
lar şu koşuculardır: 

Birinci Shupfuc deparda çıkı • 
şmı üç defa hatalı yapan, Bravn 
birinci etapta: 

Neant. 
!kinci etapta: 
Le isen, 
Ücüncü etapta: 
Dubois, 
Dördiincii ctnptn: 
Garcia, Virol, Daran. Boutııcr 
Be.c;inci etapta: 
Mithouard, Jaisli, Vross, Bi • 

dinger, 
Altıncı etapta : 
Taeron., Gommcrs, Majerus, 

Ma<'E-tia nzi. 
Yedinci etapla : 
Wyss, 
Sekizinci etapta: 
14.ersch , Lowie, Mayc. Maes, 
Dokuzuneu etapta: 

lacaktır. mühendis Hüsameddin, :.\1ühen -
A - Yarışlara saat 15 te baş- dis Naci, Ziya kaptan, Celal Gö

lanacaktır. 

B - Yarış seyir hattı Moda 
iskelesi önündeki {iamandıra, füı 
lamış iskelesi önündeki şaman -
dıra ve Moda burnu açığındaki 
ı;;amandıralarla bir müsellestir. 
Bu yarışın mesafesi iki tur ol
mak üzere 7 mildir. 

C - Yan3lara Moda iskelesi 
önündeki şamandıradan başla -
nacak ve ayni yerde hitam bula. 
cakbr. 

D - Yarışlar beynelmilel ~e
rait ve nizamname clahilinde ola
cağından yarıştan evvel yanşc:ı
lann hakem heyetinden talimat 
almaları ~arttır. 

E - Nizami şarpisi ve yelke
ni olan yelkencilerin 29. 7-lDW 
cumartesi günü saat lG da D.._,
niz kliibiinde teknelcrile hazır 

bulunmaları rica olunur. 
Hakem heyeti: 
Ahmet Fetgeri, Hamdi knptan 

Riza Sueri, Şazi Tezcan, Cemil 
Cem, mühendis Hüsameddin. 
Mühendis Naciden müle!';ckkil -
dir. (Bu hakem heyetine Ronıau 
yalılardan iki zat i!';tirak ede -
ccktir). 

NOT: 
Hakc•mleıin yanş sabahı saat 

10 da Moda deniz kliibtinde bu
Junmalan ric:ı. olun ur. 

zen. 
---0-

Türkiye bisiklet 
birinciliği 

Bu sabah basladı . 
Türkiye bisiklet bil'inciliği sü

ral yarışı müsabakası bu sabah 
Çekmece gölü kenarındaki düz -
lükte başlamıştır. 

Mukavemet yanfjı da pazar sa 
babı 15G kilometre üzerinde ya
pılacaktır. 

Cirlrnç ~ii n rnrl J\lııınnran ın Cııv~·rrn :.ı<; rmn:b lıii~· iili s por ŞNı lildn l raıııtılr . Şenliklerin sonunda, 
Alman ~ııor nn1.1rı, ıııiil,fıfatl a r ı lı iızal ılağıtını ;:.t ı r. H r.,,nıi nıi.1.dc srrılikl crı• iı;.tirnl< rd r n binlerce sporcu 
luz ara~ıııda miikiı fa t l•azan:ıııların ~por ıı nzırının <'lindrıı nı iik;'Hatlnnn 1 ·ıJı o.; Jarınr "'İİ ru·· ,· ,Jnıonuz • ' .. . . 

Biniciliğinıiz 
ve .Propaganda 

,- - .... 
En lwııvctli sivil binicimiz Orhan Mckcr 

J Beden Terbiyesi merkez 
ıstişare heyeti 

Ay başında toplanıyor 
Beden terbiyesi genel direktör. 

iiğü merkez istişare heyeti a -
;ustosun birinci günü Ankarada 
çtima edecektir. Bu içtimada 
;ıunlar görüşülecektir: 

1 - Büyük Millet Meclisine 
,·erilecek olan beden terbiyesi 
~encl direktörlük teşkilatı ka • 
nunu. 

2 - Büyük Millet Meclisine 
kabul edilen 939 mali yılı bütçe
sinin taksimi. 

3 - Senelik faaliyet progra • 
·nının tanzimi. 
Toplantı 10 ağustosa kadar 

levanı edecektir. 
-o-

Yağlı güreşler 
Ycdikuledc lspitalyada 

Otedenbcri gazetelerde daima:,malumat Ye fizik kabiliycti\'le sa _ dört hafta devam etmek üzere 
Sporcularımızın hayatlan, Spor yıl- hasında yi.ıo::cldi~i scviycvi 1;ila te _ yağlı güreş müsabakaları tertib 
dızımız, En kıymetli swrcuınuz reddüt Çoban l\lchmf't ·Hiza i\ Takk c<lilmif:llir. b' 
Kımcıır: gıoı yazmır, anketler, ro -1 :sut ve l• ıkre ıni<ıy!C mukayese ccl~r ···~ ... , • .., .. u,.,""' pawııltl'"-gunu <>e. • 
portajlar görlir, okuruz. .Nitekim hatta onlarla müsavi olduğunu bi!e le<lcn sonra başhyacaktır 
şimdi bir gazete milli sporcularımııı 1 iddia ederim. Zira Balkanlarda il ı o----

efkarı unı~miycyc çok yakından ta- ıyahut Fran~ada on tane Orh:mıh Otomobil yarışları 
nıtacak hır anket açtr. mevcut olabilece&rini pek tahmin et. 

Bütün bunlar bir millet sporu i - miyorum. Ve yeni bir mükafat 
çin en güzel propaganda çarelerin- . . 
dendir ve her mem'eket matbuatı . !\ f:::alcscf ?:-ganızasyon yok, ıdarl.' 
tarafından bulunan nice şekiİlcri) 1 .. cı yok, ,·e~~·.t yok, fırsat yok ve yok 
daima yapılır ve tekrar edilir. larm tcYalı-ı bu unsurlarımızın ka. 

Bir şampiyonumuzun hayatı hu • 
susiyesinde branşı için yapmakt~ 

biliyetlerinden cfkfırı umumiycyi bi
hab~r bırakıyor. 

Pariste, otomobil sporunun bü
yük mükafat listesine yeni bir ila· 
ve yapılmıştır. 

olduğu binbir türlli fedakarlılb ya- Ciire~tcn de daha millileşmiş o -
hut içtimai hayatta işgal etmekte ol lan biniciliğimiz de nice şah i, mad. 
du&ru meYkii iiğrcnmcnin ne kadarı di, maned fe:iakiirlıklarla kendi a 
lazım bir nokta oldul{unu lıiiliin zimlcriyle yeti~miş olan birkaç ~en· ., " 
bunları okudukça anlıyoruz. 1 cimızi~. kıymetlerini takdir etme - ı 

Ancak bu huı:;u...,ta her türlü pro mck buyuk hak ızlık oluyor. ı 
pagandaya en fazla muhtaç olan c;j 1 c;ünden güne sönm~kte olan bl· _ 

,.il binicilerirnizi de ~özden bu ka- -;pora ne şekilde olurc;a olsun yap::ı 1 
dar uzak tutmamak lazımdır. c~ğı~ız en ufak ya.'.d.~mm ve~~ce~· Bu .büyük mükafat, 10 ilJckanun 

Fil,·aki hen ele ötedenbcı i , buyu.( randımanı du~unerck hu~n'J · da Sıyamda yapılacak olan oto-
yazmakta olduğum binicilikle aifı. • niyet imizi e.,irgemiyü"lim . 1 mobil yanşına tahsis edilmiştir. 
kadar muhtelif me\zularda f ır-aıj Cavit S. TU LÇt1 Yarış yeri Bongkol< civarında o-
düştükçe bu sahanın çok zayıf \"(' - lup Avrupadan 11 koşucu ittirak 

muavenette bulunmrya karar ver-

sönük olduğunu hakir olduğumu Meşhur bir atlet e:iecektir. Siyam hükumeti be-
zannederek iddia ederim. Fakat bu her koşucuya 500 İngiliz lirası 

Par iste kaşacak demek drğildir ki bizde hiç binici -
lik ve hinici yok. 5000 ve 1000 metre dünya re- miştir. 

Atletiım, futbol \ 'C glir~te yük • 
;elmiş, kazanmış. şampiyon \ 'C bey 
nelmilel olmuş elemanların bran~

larında kıymetlerini dahilde ve ha -
riçle tartacak olursak zannetmem ıd 
faraza bir ~ürcyyanın binicilikteki 
kıymeti:ıden ı:ızla ol ... un. Orhanm 

kortmeni Finlandiyalı Maeski, is- ------------
koçya fcı:lerasyonunun daveti üze· Almanyada beynelmi-
rine 5 a ğustosta Glasgovda yapı- lel havacıhk 
lacak olan enternasyonal müsaba-
kalara iştirak edecektir. Bu mcş- i müsabakalara 
hur sporcu eylülde Pariste koşa · ı Frankfurt, (Hususi) - Alman 
caktır. hükumeti burada 28 den 31 tem. 

...... . 

~ 

' 
\ 

muza kadar dev&.m edecek olan 
milli ve beynclmılel olmak üzere 
havacılık ve tayyare müsabaka. 
:arı tertip etmiştir. Bu münase
'lctlc beynelmilel tayyare akro • 
'"laları da da ,·et edilmiştir. 

Itcbst ock'da yapılacak olan 
ha\·a yarışına. bu yıl, İngiltere, 
F'ransa. lalya, Macaris~, lsviç. 
re ve :N orvcçin tanınmış tayya. 
rt'cileri de iştirak edeceklerdir. 

Hava yarışı iki kısma ayrıl .. 
mıştır. biri Göring mükMatıdır 
'ci asgari ,.e azami kuvveti 550 
">rygir olan tayyarelere mahSUf.L 
tur. Öbiirü ise. aBgari 8Urati ea. 
<tlte 140 kilometre ve azamt kuv. 
vpt i 170 beygir kuvveti olan tay. 
ynrelcr içindir. J_,itsehi , Vervacck<', Slromc. 

l\lculcnberg. de Lathower, Yvan 
Maric, Goutal, Sycn. Stodyaında. ı::aıniıni bi r maç. (Fransız karika türü ) 

Birinci yarı~a 23, ikinciye 32 
tayyare kaydoluu.muatur~ 
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fo~~~~-·i n sa:n Jar;--~;~~·; d;~·7 O f OanZigin ilha 
eyıaı'e kalrııış! 
Almanya seri halinde diplo-

' --·-·-·---·-·--------' 
1 YAZAN L. : Busch 36 Yı l ım vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Başlarımızın ucundan birşey ş imşek gibi 
vınl ıyarak s ıyrılıp geçti 

matik hücumlar ve 
askeri manevralar hazırlamış 

Gjeçeını ay ya~ıaan H ötOeır a MlUIS O DD liil U 
müua~ato n<dla, Musollının cdJemuş ~n : 

Körden çıkarken epcrce karanlık 
basmı~tı. Derhal iki feneri yaktık 

\'e onları taşıyanları önümüze ge· 
;irdik. Orada reis beni tekrar sarı
lıp tepemden öptu 'e ayrıldı. 

O Yakit ben hemen Hansın kula
ğına iğildim: 

- Ulungalann koyleri gozden 
kayboluncaya kadar tertipbatla 
·ürüyclim, Hane;! lhtiyata muvafık 

hareket etmiş oluruz! dedim. 
lkişer ikişer, birkaç adım me afc 

ile yürümeye başladık. Bir fener 
en önde, biri ortamızda idi. 

Ben ve Hans tabancalarımızı çı· 

·~!i3r yürürseniz sizinle beraber hareket edeceğim. Fakat 
sızt, eninde sonunda lehinizde halledilecek bir mesele için 
llılumi harbe sebebiyet vermemenizi tavsiye ederim! .. 
~.-Fransızca Mariyan'dan - sıkı bir surette hazırlıklar yapıl· mecbur olmayışlarının sebebini xarıp eliM;-;e almıştık. Yanımızda 

"t Uumctin naciri efkarı olan makta oldug~unu bu"tu"n d''n a · 1 yürümekte olan Ulunga kılm·uzla· 
v "' u Y ita yan kuvvetlerini böyle dün. 
,.,~_~rar bile Chigi sarayından görmektedir. rınclan birisi elimize bu fılelleri al-
~~ .. t t h d' 1 bi i 1 d b k • f'll d yanın dört tarafına dağıtıp onlara :lıg~ımızı görünce birdenbire ~iddetli ' mu eza ava ıs ere r ta ya a azı as en ma ı er e · 
t~ Clverebilmekte müthiş bir a· İtalyanın bütün kuvvetlerini böy- emrettiğini yaptırrr.:lsında bul· bir heyecan göc;terdi. Fakat belli 

' 1 
I 

' dvuyorlar. le dağıtmış olnıasını do~ru bulma- makta ve bunu İtalyanın Alman 1 etmemeye çalıştı. 
'V ~ladaki diplomatik mahafilin maktadırlar. Ve Almanyanın emrine girmiş bulund·ığuna yeni L'lunganın bu hali benim gözüm· Ulımgalartıı silıirbazlarmdan biri 
v~ ~f\n umumiycyi hazırlamak kuvvetlerini kendi hu.dutları içi.1- bir delil olarak telakki etmekte ve den bittabi kaçmamıştı: 
~fcyıe mükellef olan Faşist, :le tuttuğunu söylemektcı:iirler. memnuniyetsizlik göstermekte- Demek o!ı::'<ır ki kılm·uzlarımıza Fakat kıla\ uz l'lunganın bu ceva 
~itt bile Musolininin son vazi- Askeri şefl-:r, Almanların ken-ı dirler. bu silahlarımız::an bahS<'~F!n.'~. bı verirken aldığı tavır bana hiçe 
~t· eri tefsir etmekte aciz duy- Jilerini kuvvetlerini dağıtmağa G . Vlla kendılerine böyle fıletlere sahip ol· nıyct vermcmi~ti. 

~laı görülüyu. duğumuz anlatılmıştı! Hanc;a gizli;e: 

.O ~lı:~a söylenildiğine göre. Şüphesiz bunu anlat~.ı da Ulunga - Ilanc;! dedim. Eğer bize bir tu 

~llııımeselesi ikinci plana ge· - - m· ~ reisiydi. . • 1 zak yapılırsa ancak burada yapı· 
dÇcc:ckrış. 25 haziranda Brenner-'-:: - .!_- _, - ... - - _ _;-~- - - :;o ~'İA Acaba neden dolayı sılahla::ımız· lır! <;ok dikkat, kuzum! 
c 'b •• 1 _ _ dan onlara bahsetmeye lüzum gör-ı llans bclı'ndekı' ku"çu"k el bomba-
0Wılinı ı e Bitler arasında 1 

}'apıım olduğu haberi hiç bir Londrada köpek it I k I mü
5
tü? . . .. .. larını tuttu, glilerek: 

ta:arta tekzip edilmemiş buluna:ı a ya ra 1 nlÇln Hansla benım elımde buyuk ta· - Sen merak etme! dedi. 
tnl Ulakaa Alman - Polonya ihti· hırsızlarına kars. ı Beri ine gitmiyor ! ')ancalarr gören bu l'lunga niçin Fakat Hans daha skzünü tamam· 
~r birdenbire titrc:!'ı:5tı? 1 it 1 halında yapılan uzun müna- I l db" 

1
. TALYA kralı ve Habeııistan lamac<m ikimizin baş arımız ucun· 

ll§alar)anzig işini geriye bırak· a lnall 0 1r !mparatoru Viktor Ema- , \l':nıbaş1mda yürüyen Jransın dan bir şer şimşek gibi vınlıyarak 
tırın T ·'-' agına: sıynlrp geçti. 

ış ını ıyor. nuelin Bcrline gideceğinden bahso- _ Farkında oldun mu sen de? ...... 5 ON günlerde Londranın ki- Bunu bir ok ,_·ag'muru takip et· 
(\]Va:tc nazaran, Muso1ini, lundu. Sonra bu seyahat geri kal- diye sordum. 

liittere bar mahallelerinde köpek. dı. Hnttii. bu geri kalıfi hükümda - meye başladı. O vakit heyecanla 
,, lerl çalan bir hırsız grupu meydana rın Musolini tarafından takip edi- Düzllik bir yolda yürüyorduk. fırladım: 

b - ~ğer yürürseniz sizinle t "" h . ·ı k'' ekle · F~ k t d b' d 
trabebarekct edeceğim. Fakat ı:ıkmış ır. ._..c nn nsı op rı len siyaseti tasvib ctmPcliği şeklin- a a o esna a ır enbirc ta5lık 

•.:ze, !'l.ııde, sonunı:ia lehinizde kaybolmağa b~ladığından Londra de tefsir edenler de oldu. bir yola girdik. Bu iki dağ ara ı 
- Yere yatın! diye bağırdım. · 
Herkes birdenbire yerlere yattılar. 
- Fenerleri söndürün! \ı~lleeecek bir mesele için umu- polisi şehrin köpeklerine hUviyet gibi bir yerdi. Baştan yalçın ta~hk-

\, hQe sebebiyet vermemenizi varakası dağılmağa karar ,·ermiş- Halbuki bu seyahatin geri kal - lardan mtirekkepti. Derhal fenerler söndünıldü. 
~... • 1 d · masının sebebi rok basittir: Yiinimek son derece güç olmagra Bu suretle hedefi km.:·bcttirme~·i 

··•: edcrım .. ,, cmıştir. tir. Köpek hüvyet varakalarına. " ... ..... • 
~ haııladı. O vakit Buharı çağırdım dü~ünmüştüm. 

liıtı~ ayni rivay~tlere göre, hayvanın fotoğrafı, boyu, yüksek- Sa Majeste yaşlıdır ve sıhhati de ve ona: Filh~ika gece son derece karan· 
}'il ·ıtc serbest şehrın Almanya- ligwi, kuvruPunun uzunlug~una va - iyi değildir. Romatizması yüzünden So b k 1 1 T)l 1 1, t Qkl ld·~· . l'k t' .. 
b 

1 \mı eylül ayının nihayetine J ı:- ber be . d d • • tt d kt ~ r a ·a ım m l unga ara... u• ı .arın ge ıgt ıs ı ·ame ı gorr· 
1ta~-

1 
t nncnya kadar bütün mümeyyiz a rın e aımı sure e 0 oru- Neden böyle yürünmez yola girdik?' miyorduk. Fakat oklar iki taraflı 

ı,, ga razı o muş ur. nun bulunmasına ihtiyaç vardır. d k k. uı 
hı' ·~'hberg kongresinde bu ye· vasıfları yazılmaktadır. Polisler kö Ba-şka yol yok mu? yağmaktay ı. Şüphe yo tu ·ı un· 
., ~ 1 Kraliçe de siyatikden rahatsızdır. t:lunga şu ce\•abı ,·erdi: • ga reisi arkamızdan buraya yeti5· 
tl.hda.i illin ve tes'it etmek niye- pekli bir adam gördüler mi derhal f .. Halbuki tnlynn kral ve krali - - Başka yol yoktur! Buradan miş, kayalıkların iki tarafına da 

l) c.... yanına ynnnııarak köpeğin hüviyet çesinin hususi tabiblcri yahudidir. ~eçmeye mecburuz! nungalan yerlestirerek sığınacak 
ille aig meselesinin, dünyadaki varakasını sormaktadır. Hüviyet Berlin seyahati mcvzubahs olunca - Bize reıs böyle bir yoldan yer olmadığı için, cümlemizi helak 
rlı" &c~rin en mühimmi gibi gö· varakasız bir köpekle gl'zı;n adam- k 1 b h • 1 1 t d'? t k · · " t" " k vd lldt 

1 
.el b .. :l ra a u seya alın devamı müd - la lSC me ı. e me ıçın us umuze o· yag ırıyor 

harp şu sıra ar a u yuzı en !ar köpek hırsızı olnrak derhal tev- detince doktorundan ayrılması tnv- - Ünümüzde daha böde vollar du. 
h. kmıyacag-ına kanaat etm"k ı . ı J> l ı · .. J • 1 ıç tı. . . . ~ kif edi!m('ktrılir. sıyc olunmuş, kral buna razı olma-1 var< ır. >Unu e\ ,.ecen şoy emcye Fak·ıt fenerleri sondürüp cüm e· 
dcvı/:nlış ~egıld'._r. Totalıt~r 1 ymca seyahat geri kalmıştır. lüzum görmemiştir! miz yere yatınca l'lungalar, gözleri 
lcri rın yenı usulu demokrası· 
ta1ı 11

• nirlcrini bu gibi şeylerle ---
rı~ . f . had· tmek, hır tara ta Danzıg 
lg. 1 1 . b' . 

dlır ı a ev enmış ır vazıyettc 

va/len o derecede tehlikeli bir 
ıy. 

ihda 1 dünyanın bir başka tar:ı- 1 
s.tmekt' llr ır . 

tato· lagantla nazırı Alfieri, dik-r .. 
ı cltt rının emirlerini, gazete di· 

qcr· 
&öııc ıne haber verirken şu 

,, sarfetmiştir. 

ınev - Demokrasileri yormak 
3e c'.l~ bahistir. Şi:ndi seri halin
tıa~ omatik hücumlar ve askeri 
nar ralar hazırlamaktayız. Düs-

arırn1 · 
1\ r . z Avrupada, Asyada, 
• 

1 k a d a hd' ı · · · s\:t te ıt erımızı 
ıneJid' 1 

e~rsck hır e:· Eğer bir hücumE 
l?ıa ı> angı mıntakada ilk hü· 

t.CÇece · · · 
surcu.. gıınızi anlamamalı ve 
&ıtllıa .. Onlar <la kuvvetlerini' 

ga rn b 1 r. liaıbuk· c.c ur bulunmalıdır-
tlcriıniz· 1 ~ıze gelince biz kuv
k 'f ı ıst d' . sı Cdeb' .. e ıgımiz cephede 
Bu da . ılırız. 

·ı kıkada • 1 c uyu • ~talyanın Alman 
osıavya!rn~ş olarak guya Yu-

. "1 :stil· 
Ymış Cibi a etmek emelin-
da tahşid Arnavutlukta !ckod· 

at y • :ı: 
n lıudUdund aptığını, Yunanis-
yş Yollar a amelelere scvkül
ısırı tehd' Yaptır;lıgını L'b 
. . . ıt Cdec ' ı yaya 
ıgını, on ik' ek taburlar sevk I 

1 ad yare Yuvaraı aya asker yıgıp 
lik'te kurd arını Almanlarla 1 
d Ut; unu ı 

a, Sudana 1• ' Şarki Afri • 
lar t!ÖriinJ·1 .. ·.:ırs1 bir darbe ha-
1 bunu 
talyan askeri . ' ı;alearda ha-
vc 'h crınin b nı il}'et F ıılundıığu-

ranaı h z Udu:lunda 

Nl.IN 

BH .. Oı N Dı\o\ 
~f A, 

~Al o...ıı..O. ıt ı 

MECHUL SıR 
AQA'l'A .SÜ. 
~vı<LuYO'l DV 

&2 so..ı 
ı< Q 

.SAL SL\ı.ıı 
L~ 'VAl(Lq 

MI!? 0 ı. 

~ALıı-J 
Mu~TE-vi. 
'YA1ı l)f. 
Nı L u~lvıJ 

l)f; 
e,ulvNv · 
·ıo ~ ou 

--

ne l :ıdar karanlığa alışmış olsa da· 
hi herhalde hedeflerini kati surette 
tayı.1 edemezlerdi. O esnada Ilans: 

- Kara domuzlar! diye bir küfür 
~' urara:.., yüzü koyun olduğu hal· 
de tabanca mı karanlı!!a doğru sa· 
ğa sola at~ etmeye ba5ladı. 
Faka~ 01.l:ır durmamı~tı. Ben de 

ateş ntim Fakat gene oklar dur· 
n.~.:lı. 

O 'a.dt heriflerin ~ilahlanmız hak 
kıı rla rei5lerinden iyıce mall'ımat 

aldıklarını anladım. lhtimalki biraz 
wnra yere yattı~rımızın farkına Ya 
racak \e uzerimize hücum edecek
lerdi. 

11 \ l" hiddetten adeta kudurmuş 
bir h:ldcydı. Bana karanlıkta: 

- Kaptan! kaptan! diye seslen· 
di. Okların nereden geldiklerini ta· 
yın de'):liyor mu -un? 
-· Maalesef, hayır, Hans! 
- Fakat bana her ıki taraftan sa· 

rılmı~1z -gıbi geliyor! 
- Muhakkak! .. 
Hans sürünerek yanıma gelmişti. 
- Kaptan! bombalara müracaat 

edeceğim !dedi. 
- - Evet, Hans! ba51rn çare yok! 
Hans bunun üzerine beli ndcn bir 

bomba çıkararak mümkün olduğu 

kadar okların geldiği i"tikamete bü
tün kuvvetile savurdu. 

El bombası gecenin karanlığında 
müthiş bir gümbürtü ile ortalığı tit 
retti. 

Bir tane de aksi istikamete salla
dı. Ayni deh~tli gümbürtü koptu. 

Zifiri karanlıkta birdenbire okla
rın kesildiğini ve bağrışmalar oldu· 
ğunu isittik. Ulungalarm bombalar 
dan deh5ete düştükleri ve bağrışa· 
rak firar ettiklerine hükmcttık. 

Hans karanlıkta hem gülüyor, 
ht-m mütlıiş küfürler sa\'Uruyordu. 

- Kaptan! eğer senin bu kadar 
ehemmiyet verdir,-in şu seyahat ol· 
masa şu heriflerin üzerine saldıra· 

hm. Cümlesini berhava edelim, der
dim t dedi. 

- Bckliyelim Hans! 
Filhakika, zıfiri karanlıkta, gerek 

oklar, gerek ses sada kesilmişti, 
İhtiyaten bir müddet daha öylece 
bekledik. 

Hiçbir şey olmayrnca: 
- Fenerleri yakın! emrini ver

dim. 
Hemen ayağa kalktık. Fenerlerin 

aydınlı~rına rağmen tekrar ok atıl· 
mamıştı. Binaenaleyh Ulungalann 
saYUc:tuklanna hükmetmek lazım· , 
geliyordu. 

Fakat hepimiz yerden kalktır.rımız 
halde bizim uç kıla\'Uzdan ikic;iııin 
\'erden kalkmadığını hancllc gör-. . 
duk. 

oııı~.-J::ı beraber bu kıla\'uzlann 
yanına koştum. 

Feneri tutun! diye ba~rırdım. 
Fenerin ~wdı'1:ığında müthiş bir 

1 ı:mzara grödük. 
1 Her iki l'lımga da kanlar içindey 

di. Biri tam sırtından bir okla, biri 
yan taraftan kalbi hizasına sapla· 
n:ı.n bir okla derhal ölmiişlerdı! 

(" .;ünciı kıla,·uz bunu gorunce 
mi.ıthiş bir 'a\·cyla koparıp bağır
mağa, dô1linme~e ba5ladı . 

::sonra lıep'mizin yuzünc korku \'e 
deh~tle b:!ktı. birdenbire alabildi
l{ınc ~er!..,:n geriye koşmağa ba~la· 
eli. 

- Tutun! tutun! diye b:ığırarak 
bfn d~ bu l "i.unganın arkac;ından 
koştum. 

nunga o ) ürünmcz ta51ıklann 
üzerinde hayret edilece!" bir maha
rl'lle 1,oşuyordu. 

Fakat birkaç dakika sonra heri· 
fı yahaladık .• \dam bağırıp çağın· 
~ordu. Bu baya: 

Sor bu herıfe! neden kaçıyor? 

dcdım. 

l 'lun~a: 
Dı:niın ::ıı 1-ad:ı"l:ır öldü! ben de 

~itmem! diyordu. 
(Devamı ııar) 
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Türk kartalı, iki düşman tayyare
sini Çanakkale sularına gömdü 

Diğer taraftan Vandövrde zabi
tin parmak izlerini elde ettiğimi söy 
lemiştim. Bu ızierin eşini 13 haziran 
da pap:ızm evınde, makyaj yapaıı 

aktörlerin \"C' tuvalet için kadınların 
kullar.'"!ı!Jan c:iıısten büyültücü bir 
ayna üzerinde buldum. 

,ermek vaziyet:.. · .. yiz. - :-o~ ·.; hisleri.· ı.an. sırı 

Ben tayy.ı.c :;ahaların ı arayayım .ı ;eğil.. T' • .ane güzel, c!ü~:::anJarr 
Siz Sen Korenten faaliyetlerini ta- .ıızı böylece kuşkulandırm::::nı7 

rJssut edersiniz. Aramızda daim: 1 oluruz. Fakat iki ~artla: Papazın e
l,ir temas halinde olmamız lazım. ine gide:.:: arka1aş polis olır.:ırrııı: 

le takip ettiğimiz ı ı ı . 50nra :rnstanede papaz vazi!esffl.I 
~;ti~i nokt~arda, yani salı ve çar· 1p3rken yanında kim~e b•tlunm:r 

samba gecesi bu temas elzem .. Salı m:ılı; _:ı.şkınhğını bizim gördügu· 
:ık~amı bana "~ehirden şu saatte w :.lzü bi!merr:Ji. Zaten evdeki zabJ' 

lk.isi de sustular. Ozidom da muvaffakıyetin 
Türk tayyarecileri tarafından elde edildiğini gör_ 
mUştu, bir dakika sonra sordu: 

- Türk filosu kumandanının adı neydi Arif 
bey? 

- Yüzbaşı Fazıl! 

- Mersi! .. 
- Bir şey değil amiral! .• 
Ozidom Fazılı kalben tak:dlr etmekten geri 

kalmıyordu. 

Havada.ki karışma bütUn şiddetiyle cereyan 
ediyordu. Fazılın ateşJle bir tayyaresini ilk hamle
de kaybeden Rocens ileriye doğru uçu§unu sürdü
remedi, bu büzmeden kurtulup Fazılın altından ge
çer geçmez bir dakika evvel önünden gabriyc çe
kerek löpinge geçmi'} ve taklayı tamamlar tıunam. 
lamnz hAklın bir irtifada önüne dikilen Falken -
bayn'm iki grupluk 6 tayyarcsile kar§ılaştı. 6 ma
kineli tüfeğin ölüm takrrtm Rocensin iki tayyare
sini dah!l dUşilrmeğe kAfi geJdL Fazıl dıı aksi bir 
dönüşle vuruşmağa koşarken binbaşı FaJkenhayn 
işaretle lstP.nbul istikametinde ilerliyen bombardı. 
man tayyarelerlnl gösterdi. Tilrk kartalı süratle 
bunların üzerine atıldı. 

Bo?r.ardmıan tayyareleri Fazılm taarruzu kar
şısında uğradıkJan feliiketin derecesini anlamakta 
dehşı!lC düşmekte gecikmediler. Üçü do kanat 
n.ltlarmda takılı bUtUn bombalarını bırakıverdi. 

ler.. Sular ncaip infilB.klnrla altüst otdu .. Böylece 
hafifleyen bombardıman tayyareleri biraz daha yük 
selmeğc, dönUşc geçerek geldikleri istikameti al
mağa scğirt.Wer. 

Fazıl buna meydan vermedi. daha keskin bir 
dönüşle, 90 derecelik bir kavis U.zerinde yan uça. 
rak yollatml kestirdi, avcı filosunun makineli tü -
'ekleri düşman uçaltlannı nişanladılar. Onların ma
ltinelilerine ehemmiyet vermeden bir kartal sa11-. 
etile o.vlannm üierlne atıldılar. 

Üç bombardıman tayyaresinde ikişerden altı 

· tifek iıJUyordu. Fakat battal ve az mnnevra kabi. 
i;etll olu.şlannt bu ateı kesafeti izale edecek ma -
:ıiyette değild.J. 

Fazılın hücumu kargı.mıda §aşıran M. V. Ill. 
aıarknlt yüzba§ı Malison'un uçağı yanlış bir manev
m. ile kendini Türk kartalının tilfeği önüne attr ... 
Boşlukta bir serçe kıstıran kartalm şahane inişini 
mdırnn bir süzülilşle M. V. m. iin üzerine çullanan 
F8%11 iki hü.zmede tayyarenin radyötöriinü parçala
ir, iri, çitt 11atıhJı düşman tayyaresi yerinde sarsıldı, 
sonra bir kanat üzerine dikilerek cehen:aem gilrUl _ 
tüleri içinde toprağa doğru yuvarlandı. Denlıe ya
kın sarı s:ıltrklar knyahklarma Çl}rparak tuzla buz 
oldu. 

!ki bombardıman tayyare& arka.da.']larmt kay
betmelerine aldını; bile etmeden· kendilerini kurtar
mağa çalışıyorlar, var htzlarile kaçmağa, kendi av 
filolarmıtı yanına kapağı atmağa koııuyorla,rdr. 

Pzıl bunlarm pc§lnc takıldı, Alman fil~sunun 
üoUndc il<i tayyaresini daha kaybeden Roccns üç 
tayyare ne bombardıman uçalclannm yanma koştu. 
İngiliz pilotu bu faik dilşman l:nrvı.~mda onların 
fazla olan ağrr makinelilerinden istifade etmeği 

dilşünmii§tn . .Fazılın öniisıra ka{;nn, bir taraftan da 

ate§ eden M. V. IV. ile M. V. 7. Alman tayyareleri J!aym ı:ordu: 
tarafından kovalanan Rocensin üç tayyaresile bir - _ Fotoğraflarr,,J aldınız mı? 

leşti, Rocens bu fazla ateşe istinat ederek hücum _ Hayır. Fakat .;..!erin ona ait 
numaraları, akrobati.k hareketler can havliyle a- ' olduğundan eminim. 
cele başarılan manevralar yapa yapa boğaza doğru _Onun ne ehemmiyeti Yar? Bili· 
kaçtı .. Erenköy üzerine gelince orada duran Kuln yor.>un·ı;ı: l.ı aynada pamlak izleri 
Ellzabet ve karşı sahilde, Morto limanında bekliycn çok uzun mliddet dl!· :ı.bilir. On sene 
Golyava ile karadaki kıtalımn tayyare topları tara- evveline ait bir izin bile aynada kal-
fından himaye edildi. Falkenhayn bu ateş önünde drğı görülmü~tür. Şu halde .. 
durmak, geri dönmek, hUcuma nihayet vermek :r.a - _ E\·et ama böyle eski izler bir 
ruretinde kaldı. Rocensin 9 tayyare ile gelerek 5 sürü kimyc\'i muam~lelerden :.tınra 
tayyare ile dönen Jınrap ve mahcup filosuna arkası. görülebilir. Halbuki bu izler yeni 
nı çevirdi, kendi meydanlarının yolunu tuttu. idi. Bundan ba~ka bir hazirand;., 

Fazıl hücumuna dPvam ediyordu. me\TUt olmadıklanna da emn:rr. 
Falkenhayn'in dönüşüne aldırmayan Türk im. Filhakika 0 gün bir papazın böyle 

talı kaçan düşman fi!Munun peşini bırakmıyor, hı -
bi,r ayna kullanması. hayretimi mu 

rakmak da istemiyordu. 
cip o!muş aynaya bakını~ ve üze 

Kuin Elizabet zırhhsile Golyatm tn)~·are b:ı.tar riııın dikkatle silinmiş o!duğunu gö. 
yaları Tilrk tayyarelerinin etrafında beyaz bulut _ 

mii5tüm. 
çuklar meydana getiren ateşlerilc fanliyetc geçmiş, İşte bakın zabitin parmak izlerilc 
Fazılla birlikte gökte yer değiştiren duman ve in-

i/1.pazııı p:ırmak izl~ri .. 
filftk izlerine Kumkaledcki diğer sefinelerle karada 

" ~mit kısa bir tetkikten sonra hay 
bulunan tayyare toplnrının ateşi de ilföre cdilmiş-
t . F Ik h b - kırdı.: . ı. a en ayn u soz dinlemez, ncar kartala me -

- Ayol bunların ikisi de ayni ada· 
ram anlatamadığına kızarak geri döndü., Fazılın 

mm parmak izi.. 
nazarı dikkatini celbcdecck bir pike ile meydan ü_ 

Kompars gülerek: zerine gelmesini işaret etmek istedi. 
- Hayır, dedi. Mütehassıslar a· 

Gözü kızan Fa.zrl her §eye rağmC'n hücumu sUr rada çok fark olduğunu bilirler. Ben 
dürmek hevesinden kendini alamıyor. önü sıra ka- de bir parrnal( izi mütehassısıyım. 
çan mağrur dlişman pilotlarını kovalnrk('n en bil. Jiaym lfıfa kan~tı: 
ylik hazzl duyuyor, iftiharla göğsü kabarıyor, kar. - Mademki bunlar ikiz, izlerde 
talla.şan ruhunun bütun kudretile ilerliyordu. benzerlikler sık sık görülür. 

Nihayet, Falkenlıayn'ın işaretini alım mülazım Kompars haykırdı: 
Avni tayyaresini lı'azılın önünden geçirerek geriye - Neden bunlar ikiz? Ned~n hük 
döndü. Fazıl başını çevirdi, uzakt_a meydan iizc - ı ınediyorsu?mz? 
fiilde dola~ıın ;F,'p,lkenhaynla 5 ark.ııdıışını gördü, Haym şaşırdı: 
ÖnUndc 1tnçan Roccns de Almıı.nları.n tı)tı'il().1t'!1Uı gıs- -·--~-"'cd n ;:;ı g; .. ; '.tok\ ~_.,;.._ u 

rünce ylizgeri etmiş, tekrnr hücum:ı kalkışmL~ı. kaaar kolaylıkla geçebiliyor 'ki.. 
Fazılın aklına ş~hit arkadaşı .oiecdi geldi. Ufa. Hayretinizi de şayanı hayret bulu· 

cık bir ihtiyatsızlık yüzünden kurban o!an Türk kar- rum ! 
talmı dtişündU. Düşman filosunun dönü§il, tekrar - Fransız ordusu saln::ımf>Sini tet 
hücuma geçişi, ~ağıdan yapılan top, makineli tü- kik ettım. Yüzb:ışı Jorj Gayyard, 15 
fek ateı;i kendisini tehlikeye dUı;ürüyordu. Hücu • niı:.an 1890 da doğmuş. 
m un ve takibin zevkiyle kendini kaybeden yılmaz IIaym hiddetle mu!rnbc!c et t İ: 
pilot kendi nefsini tamamen istihkar etmişti. Fakat -- Benim de sizin gibi hafızam 
Mecdiyc verdiği söz, onun annesine ,.e n~anlısına kuvvetlidir. rapaz KristİY'"'"' Gay· 
karşı olan borcu bura.da, !iU bir türlü doynmadrğı yardın da o tarihte doğduğunu bi-
zevke lıiikim bir dövÜ'.iÜ§le İngiliz tayyarelerini ö- liyorum. Bir teftiş esna5mda öğreı~ 
nüne kalt!jın \'erdiği ha?.za son çekti. Bir avcı bir miştim. 
bombardıman tayyaresi düşüren günün kahramanı Ştrobe q müdahale etti: 
kendi meydanına döndü., işini tamamlayan Falken • - Sinirlenmeyin yahu! İkiniz her: 
hayn filosunun ıırdındnn Uç Türk tayyaresi istih _ böyle sebebsiı yere atışır-:ınız. Biraz 
kıimtarda bu cengi seyreden Polııd Mehmetçiklerin susun da düşüneyim. Zihnim karış· 
alkış ve yaşalan arasında yere indiler... tr. 1\e berbad meseleymiş· bu! Ba-

Amiral Ozidom, Narada bulunan donanma ikin- şım çatlıyor. Şimdi Sen Korenter.-
ci kumandanı Arif Bey, fırka kumandanları mey - de olan Gayyard hangisi? 
dana gelmişler, tayyarelerin dönüşünü bekliyorlar. lzah ettiler. Kompars tekrar söze 
dı. başladı: 

Fazıl ile Avni ve Cavit de tayyarelerinden in - - Ben işin aramızda taksimini 
dikten sonra m~~·ılanda dizilen Alman arkadı\.§larının teklif ediyorum. Tabii şimdilik tev-
yanmda durdular. kif falan mevzuubahs değil.. I' ·~üz 

(Devamı var) zemini hazırlamak, şessizce ağımı-

:u istikamette çıktı,, dem~':~:niz. ·se o :ıa.;ta.:~:-~ gitmiyecek, haıt:-ı ~ 
Haym güldü: _ _ığunu söyliyecektir. 
- Bugün günlerden ne biliyo • • • 

musunuz? j Sabaha karşı saat ikide Freri scl<• 
- Sah. 1ı önünde Harmın emrile bckliyer 
- O halde size her şeyden evvel ; .i 'adam nöbetlerini ba~ka1arııı:ı 

faraziyenizin doğruluğunu kontrol \'erdiler, şüpheli hiçbir şey ve J;:nı.;e 
t •klifinde bulunuyorum. görmemişlerdi. Saat ikiyi beş geçe 

- Hala kani olmadınız mı? Ştroberg, yalnız başına soka~:ı gıre· 

Birinci n•ulazim omuz silkti. Bir rek p.ıpazın kapısını çaldı. BirirıCJ 
len ciddil~erek. ra!dbinin ha'.'nm knlta de·lıal bir pencere açıldı 
adeta teslim etti: Ştroberg: 

- Evet, a~ağı yukarı kani ol - Papaz Gayyardı anyorum, ne· 
dum. lnsan kendisinden daha · ··· di. 
;ek birisine rastlarsa önünde iğilir - Benim. . 
Romanınızı muhayyile, yahut sade- - İçlerinde haletinezide biri de 
ce benim muhayyilem almıyor. Fa· b:.ılunan Fransız yaralılarının siıt 
::at bu harpte imkansız hiçbir ~ey ihtiyaçları var. 
yok; haklı olabilirsiniz. Cevap,t!f•rbl ve ten .. '<ldütsüı gel· 

Kompar.s düjünceli bir taurla: di: 
- Ne garip adam;mız azızım - Peki. Bir dakika sonra yanııuı 

,\edi. Faraziycmin doğruluğunu ~ay :layim. 
rikabil münakaşa bir ~ekilde isba~ • • • 
edecek yegfü1e delil olan ayna üze- Sabalıa karşı saat ":;te, ha·t·ınt' 

rinde parmak izinin benim kavli :.ovu::larından birinde perde arka-..J· 
mücerrcdimde kaldığını biliyorum ia gizlenmiş olan papaz Huppcnf 
l tiraz etmeyiniz. 1 haziranC:ı alcl:ı:1 'aht, L .• disinden birkaç metre ö:e
mış olabileceğimi sanmak hakkım:· de papaz Ganardın bir askerin ya· 
dır. Bu vaziyette yanlış yolda yürü- tağt üzerine iğilerek can ç~kişcn cir 
mediğ\mi hana gösterecek bir ~ey · 1 . :aya k:ıtoliklerce yapı'ma l mu· 
bu!mak beni memnun ed~r. ·;-aka1 tat m~:~. · ... : ifa etti~ini \•azihan 
ne yapm::ıh? qördü. 

- Size aklıma gelmiş bir fikri Sabahın dördünde Alman papJZr 
:::Jyliyeyim. Sabaha karşı saat ikide, arkadaşlarının yanına döndü: 

'tcı.yyô.40l.~ı.. .. 1a;..ı .u.:r.i.ıi .. ;nltırı:a ...J.o. Bıı.:ırbmJıalcika __ ~ r01"o:t:'~ 
bl,un, papaz- Gayyard 'll\inden çdc:- di. 
mış. zabit Gayyard cnun yerint> Ştroberg, Haym \"e Komp::ırs ce· 
geçmiş olacal•tır; ,·cyahut bunm· \·ap ve.·miyerek uzun müddet sec:siı· 
tamterrsi... Freri sokağındaki eve ce durdular. Sükutu il:. bozan Koı:tı 
~i~lerck vaziyeti gözümüzle gönneli nars ok:~: 
r:z. • - Mücbir bir sebeb altında p:ı· 

_ Çtl~mlık! Onları · büsbütür: 1 paz olm.yan bir katolik can çeki~~ 
ımr:.kulandnmış olunız. , bir aılamın bilahare bir papaza so~ 

_:___ Havır. Yalnız birimiz gideriz !emek i.ızere itiraflarım dinleyip o· 
~ar ··an olursa askeri hac:tane nun giinahl:mm çıkaramaz rnı? 

d?ki ! -.n~ız ~·nrahlann bir Fran- P<ıpaz kızdı: (Devamı var) 
.. ız papaz istediklerini, merkez ku
mandanının buna muvafakat ederek 
pır.az Gayyardın hastaneye gitm<'3; 
:ıe izin ,·erdiğini söyleriz. 

J3u, tamamile yalan da değil.. T.>· 
·abalı Fri eden getirilen bir neferiı 
~ecey i geçirememesini temin edtri; 
Sir Fransız papazının, vatanda5ınc. 

ölüm döşeğinde son arzusunu rtd 
C:ctmiyeceği muhakkaktır. 

Şmit titredi: 
-- Ne diyorsunuz? _ Doktor . ~clhı~. c:,ok rnltatsıt 
Kom pars, Haymm fikrini tasviı: olduğum itin lteod.Jslnl kabul ('()e • 

etti: ıniyeceğtml söylersin. 
' • • • • ~ • • , •• .. • • • f\, ,.. : • '1 .ti. . • ,~I' :'".ı f•. ~ .: • .. . •• • ~- . . • ' . .. • . . .\ . .. . ' ' .. • ı~l -" •• ~ • .. • • • • ...;,. 

Maddenin çehresinde gördüğü ıstırab 

\ie heyecan Behirenin dimağını kemiren 
kara kurtlan yeniden faaliyete getirdı: 

Birkaç adım ilerisinde ıstırab çeken bir 
kalb var. Ni~nlısının eliyle yaralanmı~ 
bir kalb .. Halbuki Behirede bilmeden, dü
şünmooen, istemeden ayni şeyi yapmağa 
hazırlanıyor. A\".ni Maddeyi bırakıp git
mişti.. Behire de ~ihadı terketrneği dü~ü
nüyor. 

lçefr,ini sarsan maceranın korkunçlu · 
j;;'Una dalan Behire nikah salonundaki me 
rasimi tamamile unutmu5tu. Hatta ni~an-
1Ilarm şahitlerle beraber nikah memuru
nun karşısına oturmuş oldukla-ım bilt> 
farketmedi. 

Memur.un ..;özlerine. nişanlılar cevap1 ·ı 

nna, \·e r.!:rnvH rr.e:lıurun y· ~i evlilere 
saadet terr e'1ı:i roen ıma nu !.una dik:rn.t 
etmedi. H • ;ster.ıediği hai~'e Behiren:,, 
dlisünce i. ;:lgın 1:-ir ~yaha•!e hMisedp
htı.diseye uçuyordu. KafaH mütemadiyen 
bir mukayese yapıyor ve korkunç bir is· 
tifham ateşten bir iz halinde ~akaklarmı 
~ .... 
Yarın kendisi de ayni vakayı tekr:ı.r 

ederse .. Para peşinde k05-1n Avni gibi. bir 
takım hoş hülyalara kapılarak ~ihatta:ı 

MAS ÇOC-UKLARI 
H A 8 E R' 'N AŞ K VE HiS ROMANI 42 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 
ayrılarak mukadderatını ;'.\'ecdete bağlar-
sa ... 

Behire b.ı dakikada kararını vermi~ti. 

~ Iacide!1ih yfü.ünde ~ördüğü ıstırab göl
gesini ;\.:ihadm sir.ı:1,ında görmek istemi
yor. 1\Iadcm!<i Sıh·ıtıa nişarılandı. Onun
la berabtr kah:.:<.k l!nyatı.ıın tek t>rkeği 
Nihad ol.mlı.dır. J'\iş,ınlısı k~ndisini sevi· 
yor. bundan emin~ir. kendisi de Ni:!ada 
karşı lliknvt değil. 

Fakat Behire nedense A\'niyi bu işte 

suçlu göremiyor. O. tıpkı :--:ecjetin dedi
diği gibi hareket etmi~. da!ıa \'akit ,·ar
ken dürü~t bir in,;an gibi hareket etmişti. 
Ya Macide ile evlendikten oonra ba~ka 

bir kadının eteklerinin c:ızib?ı:;ine taktla
rak karı.-ını bıraks.ıydı .. 

Avniden i~renmiyen Behire ;..ıacidey<' 

kar~ı derin bir sempati duyuyor, onu çek-

tiği ıstırab yüzünden insanlıktan ayrıl

mı~. adeta melekleşmiş farzediyordu. 
1\ facidenin ı ~tırablarını düşünürken Be· 

hire hirdenhire ~ecdeti hatırladı. Kendi 
nikah gününde Necdeti sap-;arı görür gi· 
bi o'.du. Ye :\ecdetin kederli sesi kulakla
rında çınladı: 

- Drm~!( .-:e-.gilim ... çok geç kalmı;ını .. 
B~hire gene kendi iç alemine dalmıstı.: 

;-.;ecdctin evine ilk geldıği günü düşündü. 
Genç do!;:to:-ıın yüzü yaz güne)i kadar 
parlaktı. Fakat Behire çocukluk ark:ıda
sın:ı "Nihatla nişanlandım. ~ihadı !=oe\·i
yorum, :\ihat da beni Se\iyor,. dediği 

rn!dt bu p:ırlak çehreden karanlık bir bu
lut "eçmişti. 
Dclikan1ının bu kara haherle çok ı>ar

sıldığını daha o gün anlamıştı. Faka~ 

:'\e<-:ietin k~ndine hakimiyeti c:ay0sinck 
derhal toplamsmı, bu haLe. in ::-\ecJcti 

gelip geçici bir fırtına gibi yalnız biran 
sarstığım sanmı)tı. En wn görüştükleri 

ı:ı;ün bu bah:; tekrar canlanınca. Behire 
ke:ldini tut<:mamı~. zavallı delikanhp 
Meta evinden kovmu~tu. Bu hareketile 
delikanlıya kendisini unutturmak. yahut 
ta kendi.;;inden nefret ettirmek istemişti. 

Fakat Behire biliyor: ;.;ecdet ~evdiğini 
unutacak, yeni bir sevdada teselli bulacak 
in.;anlardan değildir. 

O halde, Belıire e\'lenirken bir inl'anın 
ıstırabına seheb olacak, kendi nikah gü
nünde de Necdet ma~rur ,·e yarah bir 
sima ile belediye dairesine gelecek. \"C 

$e\·diği kızın nikahını tıpkı bir yabancı· 

gibi uzaktan takip edecek. 
Bu son hatırlayı') Behireye çok 'l,:tır 

ı:-e'di . gin kapakları hüzüldü. iki damla 
va~ kirpiklerinin ucunda belirdi. ı\ncnk 

bu i:d damJa ra~ du:la~da:-ım ı.;lattığı za-

man Behire işin farkına vardı. Birdenbi· 
re sarsıldı, etraf tan bu halini görenJetil1 
bulunması ihtimalile asabileşti, gizlice 
gözlerinin yaşını sildi. 

Kendi kendini de tatmin etmek istiyof' 
muş gibi "hayır. dedi, hiç mustarip deği· 
lim. Kederlenmeme ufak bir sebeb bile 
yok. Ancak başkalarının haline acıdığım 
için üzülüyorum.,, . 

Behire farkında olmadan kendi kendiI11 

aldatmak istiyor, kendi kei1dlsile konuşor 
ken bile ;ozleİinde samimi değil... Kalbill" 
deki hislen bilmez gibi görünüyor. Bu ~:ı 
ela Beh!re::i i;gal eden düşünce, Nihat de· 
ğildir. . . . . · 
Şimdi}e k\l.dar haratı ve insan ruhla

rını tıpkı bir foleydoskop arasından st)'. 

rediyormuş gibi, binbir güzel renkte c9: 
ren Behire hakikat ile karşı karşıya geldt 
ği vakit birdenbire çok sarsılmıştır. ae1ti· 
rmin güzel başı. güneşin binbir renkli n
timaları ile pml pml yanarak önüne d~ 
nı düşüyor .. 

Behire. gözlerini }'1!mmu,, dua ediyor: 
"Yarabbi! Beynimde yaşıyan bu şüphc)'ı 
içimden çıkarmak için bana yardım .et. •• 

Behirenin önünde birisi durdu ve bir el 
~enç kıza açık bir seker kutusu tuttıı. 

(Arkası var) 

(l 

l 
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Gregorius Kara Şahini, son 
derece dikkatle dinliyordu 

Büyük şehir 
Çeviren · SUAD IQ)lE~VIŞ 

Siz; her t 
hizın"t ..,., arafta aynı sadakatle 

'" ""'e~·. lunınaz 1 llliz, sitlere emniyet o-
di? İnsanların yapabileceği her j ra vereceğini söyledi. Fakat bu pa. 
türlü fenalıkları pek güzel bilen ranın hepsini birden vermek iste -
G:regorius, bir türlü buna kararı' miyor, Kara Şahinin kalleşlik et -

Sabah karanlığından beri ba'Ja başında Liden büyük bir ümit- 1 çok memnundu. Oğlunun kendi-
Jübol tarla:mıı:ia çalışıyordu. ;izliğe düşmiıştü. Artık çökmüş sini görünce ,1e kadar hayret ede· 

1\:arn 'Şah· 
ö~le olmuştu. İhtiyar güçlükle ~ilıi idi. ı ceğini ve sevineceğini düşünü -

belini doğrulttu; cebinden çrkar- Şimdi ihtiyar Jübol tarlasında ı yodu. Fakat bu memnuniyeti 
<lığı renkli ve lekeli mendili ile çalışmağa devam ediyordu. İçin çok sürmedi. Oğlu otelde yoktu. 
terle ıslantl}ış, buruşuk ve yorgun için de günün birinde oğlunun av- il Otelci, gayet nazik bir tavırla Ja
yüzünü sildi. Sonra bir ağacın al- det edeceğini ümit ediyordu. nın daima yanındaki madamla git
tına. oturarak cebinde bir çıkın Janın mektuplarını sabırsızlıkla 1 tİği bir meyhaneyi ihtiyara tarif 
içinde olan ekmek ile peyniri:ı.i '.:>eklerdi. işte bir aydan fazladır I etmişti. 

tnuzıatı .'n acı bir tebessümle o. 
nı Sllkti: 

. - Alt tarar . . . 
817. size 1 sızın ncnıze gerek. 

' Yap -bedi ..., acagını hizmete bakın : Bir müddet tereddüt içinde dü - karşı, sağlama bağlamakta ısrar e-
. .ven 

sene h' ne olursa olsun bunc: ündükten sonra: diyordu. 
ıznıetin 

\'Cremiyordu. mesinden korkuyordu. 
Cibilliyetsiz bir adama nasıl iti - Kara Şahin ise vcrc!liyc kalan 

nat edebilirili? mütebaki parayı da, her ihtimale 

dimin b de bulunduğum efen- - Pekala, bana bak .. Şahin! de. 
ana olan 't· . Aralarındaki muhaverelerden an. 

Yoruın d ı ımadını sıze satı- di. 4000 nini peşin verdim! .. Fakat Şa-
y'erneğe başladı. gene habersiz kalmıştı. Jübol baba, bu bahso1unan 

l ernekti , !aşıldığı üzere Gregorius Kara 
aı:aı>ı .... , ,,. . r ... Onu aldatmış o - mutlaka mühim bir para da alaca-

İhtiyar Jübol yemeğini yerken Son mektubunda Jan işini de 'madam,, hakkında otelciye bir 
"' ... , .oelk b hine paranın ikinci kısmı için Bi -

receictı· _ s· 1 Uyük de zarar gö. ~n kalsın!.. 
1 

bu seneki m:ıhsulün pek parlak ğiştirdiğini bildirmişt:. Şimdi biı ey sormağa cesaret edemedi. Fa 
• ız d zans mparatoru Andrcnikosun bu 

banız:ıh ·h e bu işi şüphesiz ba- ;Hünkar Osmanrr. casusile İznik ., 
olmadığını düşünüyordu. Köyde madamın yanında çalı§ıyordu. :at dehşetli surette şüphelenmiş -

" a) işler için kendisine ver('cegi kefa-
Elbette . .'1tına Yapmıyorsunuz a ! tekfuru Gregorius arasındaki bu 

sızın d Jet senedini de verip garanti ettiği. 
Vardır ,,, e büyük menafiiniz hararetli pazarlık, okuyucularımız 

· ounu halde Kara Şahin pek güvenilemi -
Oldutunı anıamıyacak bir adam tarafından şüph~siz anlaşıldığı gi -

adam· akıllı çalışan da kalmamıştı Jübol büyük şehri hic tanıma .i. Mademki ?ğlu meyhaneye gi
ya ... Bütün gençler tarlada çalış-1 mışt.ı. Paris hakkında gayet tu- ..iebiliyordu. O halde hastalığının 
mak isfemiy.orlar ve biribiri ardı haf düşünceleri vardı. Kimbilir ~stünde büyük bir iz bırakmadığı 

,..,,, U zannc•-.ezsı'nız· umarım'.. b' G . h 1 ki h kk d yen bu ~vraka da §ÜJ?he ve istihfaf-...... •.u: ı, regorıus azır ı arı a ın a 
sıra şehre· gi.diyorlardı. orası ne parla!<. ne muazzam, :'\, 1§İkardı. 

h
. egorius - . . la mukabele ediyor, kabul etmek 
ır bak egrı gozlerilc mel'unca yanhş ve şaşırtıcı mali'ımat veril · istemiyordu. Böyle düşünürken ihtiyar ada· 
_ 0 '$!la Kara Şahini süzü~·ordu: mesi için yapılıyordu. Zira, Kara 11.•·h G . bu ı'htı'l"'ı mın aklına og-ıu Jan geldi. O da oo h " .,. ı ayet regorıus <LL 

nin ~eyta' ayır, dedi. Şüphesiz se- )ahin de defineler meseelsini öğ • mutlaka halletmek emeliyle İznikte geçen yaz çalışmak için Parise 

zengin bir şe:lirdi ! Şiıphesiz k: 
bütün evlerin içi altm yaldızlarl2 
pırıl pırıl yanıyord..ı. Peri rna
.. allarında olduğu gibi harikulade danı Old ~dan ·iaha kurnaz bir a - renmişti. Gregoriu!'I ise çok tehli - aşağı yukarı bir nevi gayri resmi gitıpişti. Baba Jülbol ıçını çekti. 

dola,,, Ugunu bilirim! İste bundan keli olan Osmanın bu işe el atması- Bu, sekiz çocuuunun en küçüg~ ii süslü evlerde ya§ayan kadınların " ~·a · defterdar vaziyetinde olan Yahudi b . 
le ~·arı ' vaadettiğin şe'-·i tamami. nı katiycn arzu etmiyordu. Zira ı'dı·. hepsi de ~ :.l phesiz bıribirind-::n 
reını\·a an bütün para~·ı sana ve- o takdirde, Yani !ıünkar Osman de- B . ··ı .. t'' B Ane sa<r güzeldi, ipek ve sırmalarla giyini 

ınad " !larraf da çaP;ırttı ve .ona ayın 15 in 1 
~ ı-uın " rle Kara Şahine mütebaki 2000 filo cşı o muş u. u yega b .. . 

r.-~ra Ş .. finelerin c;özüler: esrarını öğrendiği kalan oab-ul da bu ı'htı'ya' r yaşında yor_Iardı. Acaba Jan? boyle _uır .-..... rini tediye edeceğine dair bir senet _ 
- 13 • ahin acı bir sesle: takdirde, Gregorius için de hiçbir imzalattı. kendisini yalnız bırakarak Parise ş::hır~e ne yapıyordu·; o .:ada ya-

" 1• u kad . ~ey ele geçirmemek ve mağlüb ol- 't · t' C" k" 'Ik · d' acından samaga alısmıs mıydı. Boy le ol-,. c,l:ı.it ar ıtimatsızlığınıza tc - gı mış ı. ~un u ı ıZ' ıv ~ ~ ~ .. .. . ? 

ti ederi- mak mukadder olu~·du. Bu suretle define meselesi hal • 1 b' k ·ı b .. .. k ~ 1 · d' masa her halde koye donedı . . 
. :•ıı tehı·ı_ u .. , dedi. Bense haya- o an ır ızı ı e uyu og u ııım ı 

ı ı,..' !edildikten sonra Kara Şahinin ar • 
llliıi İ<ah --Jc ko~·arak sizin tekli • Onun için Hünkar Osmanın ada- uzak yerlerde evliydiler. Esasen 

lnll.dit uı rtli:rn! Zira, pek güzel mı olduğunu anladığı Kara Şahini tık yapabilt'ceği bir şey kalmıyaca. baba Jülbol bu en küçük oğlunu 
k ect ...... · • ı!ı ı'çin geri.ve kalan parasını ver -
crı1i.irıe"·~ınız ki, hünkar Osman , hepsinden fazla severdi. Bu, kim-"' elde etmeye teşebbüs etmiş, ona ınekte hiçbir mahzur kalmıyordu. 

lıırı~ tn ıhan cti ı;;şJa affetmez ve hazırlrklarr ve işin mahiyetini büs . bilir belki de altmış yaşından son-
l~ginı' al·~ar'!t CC:enın· mutlaka kel _ !{ara Şahin bunu kabul etti. d'' l . l 

ırı bütün ba;;ka türlü l:iildirmcsini tek- ra, unyaya ge mış o an son ço-
1 ı · ... lif etmişti. Şahinin Osmana müstacel ve cu~u oldugwu kindi. ihtiyarın fikri 

k ıta,d[y(' . 3 
<'ı:ı ı:ı C~k~ıııiz ki hal bö,·te i- mahrem olarak göndereceği sahte tarlalarını ona bırakmaktı. HaJbu-

zc aı1;~ıl 01Li.::or da b•en bu i;i gö- Kara Şahin, -'iÜphesiz velinimeti raporu l;>izzat Gregorius Şahine dik- ki Jan askerliğini bitirip köye 
run, h Osmandan korkusu yüzlinden öhce te etti. Hünkar Osmana verilen sah avdet edince hemen babasına bu-

l-:unea. 8 • bu teklifi reddetmişti. te malümat ise onları mukabil ha- raı;la çalışmak istemediğini söy-
t;ull\ '"' _eı.~ l.izmetinde bulundu. Fakat sonrı:tdan kendisi ayağile 
li " ~oı zırlıı!a mevdan bırakmıyacak şekil. ı · p · :..:ı· ha at n ka 
•l·~ bir • ·r1;:i her tarafa ya~,l - Gregoriusa gelmiş ve kendisini Os_ ~ J emış ve anse gı..uıp Y 1 1 • 

!. lld· dç şaşalatmağa matuftu. w b'ld' · f iht' a <'lt;ıJık illl'ta ı·~sıı clur da şimdi mana hizmet ctmcğe muhtaç bı - zanacagını 1 ırmış 1· ıy r, 
na.liit bıretnıi,ı tı h 'kı;;ırım '? Ha ... Bu 1 rakmıyacak 'bir para verildiği tak- Zira Gregoriusun hazırlıkları buna çok hiddetlenmişti. Fakat 
l:ıllırn ıne'lcl~för .. Artık ihtiyar - dirde bu işi kabul ~eceğini bildir- Bursaya karşı de.ğil, Söğ'ütlühisara bütün israrlarma r_ağmen toprakla 
t"rıı.i .. ".,dl\.endi.nıe kürük bir servet · · k ·· t ·ı· d B k ug- raşmaktan nefret eden og- ıu bil· .. " -. mıştı. arşı gos en ıyor u. as ının ayın 

Onuı:ı i . ııı b:r rn rı>fc1 çekileceğim! Gregorius cingöz bir herü olduğu 14 üncü akşamı yapılacağı biklirili- yük bir inatla: 
~tır. "~ ~ınd;r ki ~1zin teklifinizi u- • 1 k k 'd V• tı 

1 
'"-<ldıya . .. için ve Kara Şahir, de bunu pekala yor ve bunun katı o ara mu ar - - Ben şehre gı ecegım .. 

11 Cltirıı. ı .. cıu ı-.llrcükten sonra ka. bildiği için Gregor:t.Lsa oyun oyna _ rcr olduğunu gösteren bazı rn:uha - Diye tekrarlamaktan usanma-
bere ckrakı da gönderiliyordu. mıştı. mayı düşünmesine imkan yoktu. 

* * * 
İhtiyar evine avdet ettiği za

man kapısınm c:.rasma sıkıştırıl· 

mış olan bir mektup buldu. Şüp· 

hesiz bu Jandandı. Kendi okuma-

sı olmadığı için hemen komşusu 

madam Bonjeye gitti. Jan ağır 

bir hastalık geçirmişti. Hastaha
ned:n yeni çıkmrştr . .İşsizdi. Ba
basm:lan biraz para yollamasını 

rica ediyordu. 

İhtiyar bu mektubu büyük bir 

dikkatle dinlemişti. Bitince: 

- Yarın kendim Paris.e gide-
ceğim, diye mırıldandı. 
Akşam üzeri ihtiyar Jübol, Os

tcrliç garına indi. Kolunda büyük 
bir sepetin içind= taze yumurta · 
larla iJci besli tavuk vardı. Ncka-Cr..,,. , .,,o,,; 

rtılıuıı,, "\!!J l\ '\tı Şahini, bütün Nitekim Grcgorius Kara Şahinin 
ağzını iyice araştırdı ve bu kararın
da samimi olduğuna kanaat getir -

di. 

Bu suretle Bursadaki hazırlı_klar · Jülbol israrın faydasız olduğu- :1ette olanlar için en iyi şeyler 
b1 ... ~·u · • <1on ti zundı?n ckumak ister gi-
Ba ı 11 der~ce rukkatlc dinliyordu. 
ta'- erın ı · . r.: :>ır c mnıyetle sallıya-

.....,~ 

lla ellı.i 11 lcar;ırınaa samimi oldu<Yu. 
İ§i tı-1t~ olrna.'!aydım sana bö\'le "'bir 

ıf etıneZdı'm' . n ... 
Cdi, Ji . 

all'l'\a1tı atta., istersen bu parayı 
de a ~l'abe b' . 'h. . . 

rireb·ı· r ızım ızmetımıze 
~~n· ı ır ,. 1 b'lir . 

ı ~an • • anımıza ~e e ı sın .. 
~·c 1 1'lııı:cı 

dan tamamen vazge<;ilccek, yahut 
oraya ehemmiyet verilmiyecck, bü. 
tün dikkat ve kuv' et Söğütlüj e tek 

O vakıt Kara Şahine bu hizmet sif edilmiş olacaktı . 
için 6000 florin gibi mühim bir pa- (Devamı ı-ar) 

:rn hissettikten sonra istemiyerek bu·1Iar değil mi idi?. 
:ı~lunun Parise gitmesine müsa· 
1de etmişti. 

Fakat onun gitti~i ak:ıam, te1: 

ba~ına kaldığı evinde, a<::ağın 

Elindeki adre•i ötekine beriki 
ıe göstererek nihayet oğlunun o
turduğu oteli bulabilmişti. Bü

yük yorgunlu~una rağmen Jübol. 
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• * * 
Meyhanenin kapısından girer, 

::-irmez oğlunu kalabalık bir ma.sa
Ja gördü. Yanında bir kaç kas· 
·~etli adamla, kılıklarından ve kıv-

rılmış saçlarından ne olduklarr a
;ıkça belli olan üç dört kadın 

vardı. Gürültülü kahkahalarla gü
lerek konuşuyorlardı. İhtiyar bu 
hali görünce utancından ve hidde
tinden kıpkırmızı kesildi. 

Demek Jan günlerini böyle bir 
yerde, bu biçim pis kadınlarla iç· 
ki içerek· geçirmek için, köyünü 
ve tarlasını bırakmıştı, öyle mi?. 

Demek, Jübol bahanın sencler
dcnberi çalışarak zahmetlerle bi
riktirdiği paralarını buralarıda yi· 
yordu ha!.. 

İhtiyar yumruklarını sıkarak: 
- Pis Paris ! • 

Diye mırıldandı • Ve oğlu kcn 
disini görmeden meyhaneden çık
tr. 

Bir müddet "Sen nehri,, kena
rındaki demir kanapeler<len biri· 
nin üstüne oturup kendini topla
mc.ğa ve kuvvetini bu]mağa ça
l;ştı. Kararını vermişti. Oğluna 

görünmeden hemen köye dönc
:ekti. Ve artık tarlalar içinde ken· 
!i~ini ~-ap edı:rcesine çalışmıya

c< ktı. Bu çalışmak neye yarardı 
';i öldükten sonra onun paralarım 
c ğlu bir kaç gün içincl.e bu pis 

(Liil/cıı sayfayı r.cvirirıi:::) 

n 

Cderit, a her suretle hima -
l\a.ra Ş ... 
- ahin: 

thr yrllnw m~rwrritl") 

4 .. \ : dic Saal • Wuehcrblu. 
mc 

'' 1. F: le. senec;on 
a le capitule 

k · l\eı-c 
~r ~ctinı ıtı buyurursunuz .. Te~""k 

nıyl'litıı. " dedi, fakat benim k;:ıli 
ket'llleı.. \: lanıarncn hizmeti ter _ 
t 11. ·e · 
lllıın h bır tarafa çekilip hava-

\' ""il g" • 
e l'ahat . Unlerir~ sessiz seduız 

I<:in lçindc · · ı h' bıah·e . gcçırmektır ... Onun 
ır 'Ztct. ltnizde bulunmayı büyük 

n ~ . 
a 1bılt· !leref sayarım ama bu-

an Yokı ' \"• ... 
'ne b 

tehı· Unun • · ıkelj ıçındir ki madem ki 
~·oru vr I!<> , 
l'rı l'ıı, hıü1t; n ol .... cak bir i;: yapı • 

Cllyıll\ı fatını tam olarak gör. 
trıuy ·· lialbulf · or~u ı ısız buna razı ol-
ll'lcJtteein~~t, Benden hala §Üphc et ... 

Orr-gor· 
kurıag1n1 ıuıı isınckte olduğu ~arap 
hirq llııt.~annı .. .. 

erıbir . uııtune bıraktı ve 
raıt. c ıki , 1. . 

. ını ha.vaya kaldıra-

...... Asıa' . 
den b "· dıv · · u iş · "e ıtırıo.z elti. Sen . 
ctınij oru 

1 ~·apacaksın diye şüphe 
leQiğj.._ı. tn .. Fakat, hem benim is 
b' "' ~·a • 1

nde İ.'}i ~~andan, hem de aka -
l'lıtrı !.. hıh etmenden korkuyo-

lc -b. F'akat ıı· . 
ır !le ızın c.damlarınız böy-

ler . Y Yaptı- ··-. tııı? 0 gnn, ogrenmiyecek • 
'ı ''ak't fu n nezareun· ı e kadar lznikte, si-

nı., B" ız altında bulunaca -
na oyıe b' 

d('rha.ı ır ~ey yaparsam ba-
C1rt\&" . Cezaını \'erirsiniz 1 

" t>·Jrıuı1 d" ··· 
. ~u ahı· k' U§ünüyordu. 

rıcc b sız iki .. l'' • u d" · Yuz u casus he_ 
onnıeye 't· 1 ımat etmeli miy-

7' 
13 15 

:>. .\ r>t r.\r .\ Tl: .\ 

:>. F: la matricairc c11mo
mill<> (J::ı camomillc des 
champs) 

!>. 1: the gtinkin~ camomil<' 
tchamomilc) 

5 .. \ : die Hundskamille 

6. ('OD.V\ ('ANT.\SI 

6. F: la bour~c - a • pasteur 
l la bourscttc, la b:nırsc_ 
a-be>rgcr) 
ıı la flcur 
b le Cruit (IR. bourşC"ltc) 

6 t: t hr shrpher<l':o1 purııe 

6 

7. 

:\ the nower ( thc blos. 
som) 

h llıe [ruit (lhe pod) 

\: das T~schelkraut 
< Hirtentaschel) 
a die Blüte 
b die Frucht (das 

Schötchen) 

r\.\XARl'A OTU 

& knmme 

b me~\a (tohum) 

il 

tr lC!s frnits m. ( akC:nes m. 
a :ügr<>t lt>S, gra.inef! f. 
aigrettecs) 

7. 1: lhe (cornmon) ground
scl (ııimilar: thc ra~·ort) 

a the capitulum (the 

head) 
b the fructüicatı.on 

7, A: dM Greiskraut (Krcm:
kraut) 

8 . 

a das Blütcnköpfchen 
b der Fruchtstand 

ARSLAN DlŞl (kara hin. 
diba) 

8. F: lr pisscnlit (la dı>nt-de.. 

lion) 
a le capitule 
b lcı:ı ~nıils 111. (akcncs m. 
a aigrettcs, graines f. 
aigrctteNı) 

8. t: the d:rndelion 
a lhc capitulum (the 

head) 
b the fr..ıctification 

8. A: dor Löwcnzahn 
Hunde_, Kettt'n-, 
blume) 

(die 

Kuh. 

a das Biütenköpfcb.trt 
b der Fruehtstand 

285 



10 
L_3 _ L 

.;:ıcynaneıerd.e, o pis fahişelerle iç
ki içerek bitirecekti. ]anın bir 
daha köyle gelip çalışmıyaca • 
gı:ıdan emindi. 

Şimdi ihtiyar titrek ve yorgun 
bacakları füıtünde zahmetle il~r
lcr krn arkasından gelen bir takım 
gürültüler ve kahkahalar duydu. 
Başını çevirip bakınca bunun Jan 
ile arkadaşları olduğunu gördü .. 
Beraber olan kadınlardan biri 
kendini gören.:k neş'e ile haykır· 
dı: 

- Şu ihtiyara bakınız. Sepetin
de .tavuk var!. 

Çapkınlardan biri de: 
- Şunun .:avuklarım elinden ı..

J•yım~ . 
Diye güldü. Ve bir arkadaşilc 

Lıeraber itişe, kakışa ihtiyara doğ
ru yaklaşmağa başladılar. Ve ta 
onun yanma gelince ona şiddetle 
bir omuz vurarak biçareyi yere 
düşürdüler. Sepetin içindeki yu
murtalar kırılmış, tavuklar uçuş

mağa başlamıştr. 

İki serseri hemen tavukları 
tutup başka karanlık bir sokağın 
içine dalmışlarıdı. Jan ve diğerleri 
gülüşerek ihtiyara yaklaştılar • 

Jü-bol baba yerde hareketsiz ya
tıyordu. Şapkası başından düş

müştü. Beyaz saçlarla süslü ihti· 
yar başında bir yara vardı. Bu 
yaradan akan kanlar sokağın taş
larını kıpkırnuzı bir renge boya
mtftr. Jan hayretle: 

- Fakat bu babam!. 
Diye haykırdı. Bu aralık polis· 

ler yetİ§tili§le.rldi. Jan böyle bir işe 
girmemek için onludan hüviyeti
ni sakladı. Ve ihtiyarı tanınuyor 

gibi göründü. Maamatih, babası
nın yetişmiş olan cankutaran ara
basiyle hastahaneye kaldmlmış 

olduğunu öğrenmişti. 

• * * 
Ertesi sabah, muhabbetten zi

de merakla Jan hastahaneye gi
dip babasını görmek istedi. 

Hastabakıcr, yarasının ağır ol
masına rağmen şimdi keddine gel 
mi' olan ihtiyara, tatlı bir tebes-
sümle: -. 

- Büyük baba! dedi .. Oğlunuz 

~elmiş, sizi görmek istiyor. 

o 4 • 
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H A B E R - Alqanıı P~tu' 

nNun ı·n· 
m:!ll' 

• 

u su 

Ankara VaHfiğinden: 
Keşif bedeli "21343,, lira •·33 .. kuru~tan ıbaret bulunan l'e k~ 

zad :ısulile eksiltmeye çıkarılan Polatlı hükmet' konağı ıncaaı:ı • 
ih:ıle güni.l zuhur eden taliplerin vaki teklitıeri tarıkı hat g3riiln'I~ 
olduğundan 12-8-939 cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapı~ 
zere yeniden kapalı zarna eksiltme , Jr. 

!\luY<:kkat teminat "1600 .. lira "75, ku"ll~tur. 

lst:::~:ıı rin teminat mektubu veya maklh.ıu. ticaret odılG~d 1 

sikası Ye Nafıa müdürlüğünden bu i~c aıt olmak üzere alet 
ehliyt·. ,·e.-ikalarile birlikte sözü ge ı;en günde ~aat 10 na kadar t · 
zarflarını Naııa komisyon reisliğin<" ,•ermeleri, bm:a aid keşli ve şaı 
nameyi h:r ~n Nafra müdtirlü~nde ;ürebı lecC'!~'eri. (3350)~ 

lst. Emniyet Sandığı IUdUrlllğUndeıt 
0:,sn2ıı 

Olü Bay :\1chmet O:;man mıra :;çılanna ilan yolile :SOn ttl>l11~ 
~ Tu:-isiniz 12417 hesap No.~ilc 12-10-931 tarihinde Sand1~r ~ 

.ı d ğı :230 liraya karşı Çar~ıyıkebir de Ke::.eciler sokağında eskı ~ -a 
ni 3.5. 38, 40 No. lu ü.; dükkanın yarım hi$Se5ile 42 No. lu doıo-
.mı üç his.;ede bir hisse ·ini birinci de!'ecede ipotek etmi~ti. d 

28-5-938 tarihine kadar ödenm ediğinden faiz Ye komisyon te 

1 ;er masraflarla beraber borç mikta n 573 lira ~ kuruşa varın~~ 

1 

Bu sebeple 3202 !'o. lu kanun mucibince yapılan takip ,.e ,-t 

ttırma neticesinde 36. 38 ve 40 N o. lu üç dükkan hisseleri kırktf 
12 :-~e. lu dükkan hisse;;i d~ 18 lira !)edel!e Sandık namına m\J\~ 
~~n ibate edilmi~tir. 

lc.;b~ ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 3811221 ?\o. ra ile~ . ,~ , 

dığımıza mü:-a::aatla bo~cu ödemedı ğiniı takdirde kati ihale karart ıtı 
rilmd. :il.ere takip do:::ya.;ının icra hakimliğine tevdi edileceği sOJl 

barname makamına kaim olmak üzere ittin ciunur. (5667) J 

~~~--~~~----~--~~------~~------"-

Y~N i Tt:SLiMAT--+---#+-___,...-
ıLMü~AeERLE.Ri M iZ 

Fakat, bu sözleri i§İden ihtiyar 
mUthiş bir çehreyle yatağında 

doğrulmuştu. 
, . 

o KIRALIK ODALAR .-.-- -1 DA~AYUKSEIC. 
Yumruklarını ve çenesini sıka· 

rak hiddetten ve ıstıraptan titre
yen zavallı sesiyle: 

- Yalan .. Yalan .. Benim oğlum 
~tur!. 

1 Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 
! Muayenehane yapılmağa e lver : ş l i kira lık 

Yazıhane . Atleye. 
ucuz odalar 

İ Gazetemiz idaresine müracaat 

1 

1 
1 
1 

t:AiZ, DAWA E.Yi 
ŞARTLAR, T[M iN rD[R-

Diy~ haykırdı. Sonra sıkılmış 

yumruğiyle kirpiklerinkien süzü
len büylik bir damla yaşı sildi. 

iii ................. ~ülAN .l S[ QANK-UNt N.V. 
---........:---- .J!> • - . ------ ------------------------

9. ROKA SALATASI 

D. F: la roquette (l'cruea nı. ) 

9. t: the hcdge - mustar<l 

9. A: dle Rauke 

JO. Bbt NEVİ TER1'~ OTU 

10. }': l'alyssum m. (l'alys
son m., l'alyssc f.) 

lft. t: Alyssum 

10. A: das Schildkraut 

l 1. Uı\ROAL 

ı 1. F: ıc -sene.ve (la moutardc) 

dcs champs 

l ı. t: · t1ıc charlock {the field-
mustard, the wild mus. 

tard) 

a lhc fJO\ver (the blos_ 

som) 

b llıe fruit (the pod) 

l İ. A: drr AC"kcnıcnf 

a dic Blütc 

tı dle Frucht (Sehotc) 

12. 11.\STA OTU 

111 

! 12. f: the wild radish (the 

il 
white charlock) 

a the flcwer ( the bloı1-

som) 

b the fn:.it (the pod) 

12. A: der Hederich 

a die. Blilte 

b dic Frucht (SchotC") 

13. .GUZF.:1, A \'RAT OTU 

13. }': l'arroehf) !. (ia belle 
dame, in. hoıınc clanıc. la 
follctt<>) 

'ı ıs. t: thr <common) orM·h rır 

orachr. 

A: dic Melde 13. 

u. KAZ A\'Ar.J 

u. F: l'a~rlne f. (le chCnn. 

pode, !.a paUe - cl'oie) 

' H: 1: thc whitc gnoı;P - fo'lt 

H. A: der Gii.nscfuP.ı 

] :;. ÇADffi Çi('J;(;t 

l!i. 1'': le !İS('rrm f ri'N'! rhıım~ J 

12. F: le v~lar (l'crysimc m.. I ı:>. t: th" .• mail ( or ficM) 

1'hcrbe r: aux clıan1rcs m.) 1 bindweeid 

t~. A: dic Aekel"\\~nde (Win
de) 

16. 1-'ARE ~ULAOI 

16. F: le mouron 
16. t: the (scarlet) pimpernel 

(the poor man's weathcr
glass, the red chickweed) 

16. A: der Gauchheil 

17. TU~Kt KUVRUGU 

17. F: l'orge f. qucuc.dc-ı1ou

ris (l'or{'t des rllt::ı, lıı 

fausı=ıc erge) 

17. t: the wAy • bent (the 

bartt>y • gras.<ı. thc wall -
harl<'y or wild bark>y) 

17. A: difl ~iiuscgerste 

18. BİR 'YE\ 't KARAMUK 

Ut F: l'iVTa.ge f. (la vorge) 

UJ, ı : thP (perennial) ryC • 
grastı1 (~imilar: the d:ır
nel) 

l!t A: der Lolch 

T\' 

q 1:>. AYnm 
19. ı·: le ehiendent oT'dhairc 

(le froment rampant) 
\9. t: thc couch (thc coııch. 

grass, tiıe quitch, the 
quitch-gra.911) 

19. A : die Qı.ecke 

!O. U\ "UZ ÇtÇEGj 

1

24). F: la sc.1bieuP1e des 

champs 
!Q. t : Galim:oga 

il !O .• \ : das Knopfkraut 
•ı (Franzoscn1craut) 

1 !1. DIWE DtKEN1 

21. F: le charbon (. dca 

champs l 
1 

' %1. t: thc thietle 
A: die Distcl j, 21. 

lı 

!2. ISIRGAN 
2?. F: l'ortie f. 
22. t: the ( ırrca t) n r>tt I!' 
~'? . .\: rtie nr~nneıuıcl (Nes

sPI) 

"'"- il 

D 
1 

'\urettin Gen~r r/. 
rka<la')hırı 28 Trııtr...; 

.:uma akşamı Şch~· 
ıı lıı.,irah bahçcsltl 

I L l~ R l 
reni l>t unfTİtl 

.vargdelc:_./ 

1 

VAKiT kttabd 
Dün ve yann tercüf'I" 

külliyatı 
No. 11 · 20 ı.kıncı ıen 

11 Gorio baba 

12 Deliliğin psikolOJ181 

13 tlkbahar sellcrı 

14 Engerek diığiimü 

15 RaaiD küUiyat.ı m 

16 S;amimi Saadet 

11 latatiati!l 

ıs Çocuk cltlşartenler 

19 İlim ve felaefe 
20 Mt:vcudu kalmadı 

Bu ıtrlrım rıatı ·.a.30 rJr~· 
Hepsını alanlara \'U.Zde 20 JI~ 
to ~·apılır. Kalan 4 . .24 ıı.ıı~;. 
l .24 kur~u pqiD .alınara1' aı ..,,J 
baki!i ayda birr,r lira ödel1P"" 
llztre Uç taksite lııağlanır. 
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H A B E R - AKşam Postası 

Çeyrek asır evvel geçen 
f acia1Ja bir bakış 

büyük 

Bütün dünyayı kana boyayan harp nasıl başlamış ve nasıl bilmişti 11.. 
~vırupadaıKD ha:i!nrloklar yöne ~~yue lbDr facnanan 

başoaırıı~ıcı mı oJaca~ ? 
19 

Bir çeyrek asll' evvel, yani Diğer taraftan Fransada siya· timatsızlık telkın etmek te işine 
14 de, bütün dünyayı kana bo- ;et icabı ingiltereye mail görü- .;elmiycrdu. 

ya birlikte hareket edeceğini bil
dirmiştir. Bu şekilde Rus - İngi
liz - Fransız müsellesi teşkil edil 
miş oldu. 

31 temmuzda da Rusya umu. 
mi seferberliği resmen ilan etti. 

11 

hya11 büyük bir facia başla· aüyordu. A n:sturya - Macaristan impa
lntı "e milyonlarca insanı ölü· Fransız ve İngiliz maliyesi ge· ratorluğl!nun 23 Temmuz 1914 
ille •Ürükleyen bu facia tam dört ıe bugünkü gibi zengindi, buna tHihlı •~tası ferdasında bütün 
''1le sürmüştü. mukabil Alman hazinesi de bu· Avrupa acvletleri m'..izakereye gi
bıı Avı-upalı muharrirlerden biri Jünkü gibi tamtakır değildi. Bi· rişer:k evv: lce hazırlamış olduk-

trıiinasebetle bir makale yaz- !iikis bir hayli altın stokları var-ı lacı partıleı ı takviye etmeğe baş
lntttır. Biz de tercüme ediyoruz: :h. Sonra emperyalist Almanya, lanu§lanlı. 

Artık cihan harbi başlamı~tı. Olılıirıilmerlen n: erıı•cl .1rşiıliil: Fer dinnrıd l:arrsı i1c beraber nrabnua 
Malum olduğu üzere bilahare bin erken ..• 

Bugün bütün dünyayı unutul· 1ugün Hitler Almanyası hud•Jt :1:4 temmuz tarihinden itibaren 
~ı bir felakete sürüklemiş olan lan dışında kalan, Alsas Loren ~usya, Fransa ile müzakereye 

UYiik harp üzerinden çeyrek asır 3ıesvig, Danzig ve Prusyadaki :>a~lamış ve Avusturya - Maca -

genişlemek hevesine düşen Bul • 
garlar ve boğazlardaki vaziyeti yapılmış ve bunu diğer müta.re- rabbaı iken, Versa.y muahedetıi 

mUnasebetile Türkler Almanya keler \'C muahedeler takip etmiş neticesinde 472.082 kilometre· 

Ceçıniş bulunuyor. lcüçük koridora malikti. : istan imparatorluğunun 27 tem 
Bugün bütün cihanı ateşe ve Almanya, Avusturya - Maca muz tarihli kat'i notasının he-

tarafına geçtiler. tir. murabbaına dil§Jllil§tU. 
Evvel! Almanya tarafında bu 1919 AVRUPASI Harbten evvel Almanyanm nii 

~cn bu harbin hatıraları henüz : istan imparatorluğu ile birlikte men ertesi g5nü de Fransa ile 
ğ?Utulına:dan, harbin harap etti· \vrı.:pada hakiki bir kuvvet teş· kat'i Sl~tette anlaşmış bulunu -

1
1

• milyonlarca mallıl henüz göz 'dl <'diyordu. ıor-Ou 

lunan İtalyanların itilafı müsel, 28 haziran 1919 tarihli Versay fusu 64.925.993 kişi iken harb so 
!es devletlerile birleşmesi ve o muahedesi Avrupa.ya yeni bir·nunda bu mikdar 59.858.284 kicıi 
ıamana kadar bitaraf kalan A· şekil veriyordu. ye inmişti. 
merikarun da bu bloka iltihak Bu muahede mucibince Al- Nöyi muahedesi Bulgaristana 

~tırniz önünde iken, kocasız Avusturya - Macaristan impa ~ 
1 lınış kadınlar, babasız çocuk- atorluğunun ilk notasını mütea· 
~ daha henüz sefaletten kurtul <İp Avrupadaki devletler kopa· 
ıı h başlamış ve umumi harp .:ak !elfıketi kestirmiş olacaklar ki 

2tmcsi harbi mUsavi şeraitten çı manya Alsas ve Loreni Fransa- Trakya.da büyük arazi vaadecli-
kardı. ,va terkediyordu. yor, fakat ordusunu da yirmi bin 

Dört sene süren kanlı bir bo- Sar on sene sonra rcjiii.m ya- kişiye dUşUıilyordu. 

lı ca~~nin mütereddit çocuklar. Jerhal müzakereye girişmişlerdi 
c:ıuz t · · ld 1 

• ~uşmadan sonra Makedonya cep (ulmak sartiyle Fransız idaresL Sevr muhadcscl ise Türkiyeyi 
besinde Sırplann cansiperane ne tekrar bırakılıyordu. sağdan soldan budayarak mesa-

t amamen yetışmemış o U· Bu .davada en büyük menfaat İn 
"~ı:~alde umumi harpten evvelki giltererıin old.ığu halde Büyük 

hücumlan ka~ısında kınlan Almanlar Memeli, Litvanyaya hasından bir milyon kilometre 
Bulgar emelleri ve dağılan Bul. 1 erkediyorlardı. murabbaı arazi ve nilfusundan 
gar ordusu ilk gediği verdi. Böy- Danzig müstakil bir §chir ha· da sekiz milyon kaybettiriyordu. 
lece ittifak devletleri ilk ~üşkUI- ime giriyordu. Bu muahede Uzerindc durmiy:ı. 
le karşılaşmış oldular. Almanlar VistUl nehrinin iki sahili Po- cağım, çUnkü Türklerin bu m·ı-ı.-

1a birkaç çephede birden harbe Jonyaya terkolunuyordu. hedeyi sUngUlerile nasıl yırtım ~ 

mecbur kalmışlar ve gerek har- Şlezvig Danimnrkaya iade o - olduklan hepimizin mnlfimudur . 

'Yet hortlamrya başladı. 3ritanya hükumeti ilk günlerde 
S Gabriel Pirinçip ismindeki bir ,irinci ı:ılandd rol aynamıyordu. 
ç ~tp delikanlısının tabancasından Asıl ilk i~e karışan Rusya idi 
}'~an • iki kurşunu milyonlarca, Avustı..:rya • Macaristan impara 
"' rnıiyonlarca mermi takip et-...,1§ti. torluğu harbe girdiği takdirde 

... Almanyanm kendisine yartlım e· 
·~için? 

.\\'\ı •• deceği muhakkakt:. Fakat Rus 
l Sturya • Macaristan impara 
Otluğ • ya Sırbistanın ezilmesini istemi· 
~ u velıah:iine yapılmış O · yor, daha doğrusu Almanların 
ııı n •uikastin hesabını silahla sor· 'Şarka doğru , siyasetlerinde mu 
}' a}( için mi?. Filhakika Avustur- vaff ak olarak Balkanlara hakirr: 

bin dört sene sürmesi ve gerek- lunmuştu. Sevr muahedesi mağlablann 
se bu Bulgar bozgunu kuvveima- Almanya Avusturyanın istik- askeri vaziyetini de tesbit ediyor 
neviyeyi tamamen harab et • lal Ye tamamiyetini kabul etmiş. ve bilhassa Alman ordusunun l 00 
ııiş bulunuyordu. ti. bin kişiyi tecavüz etmemesini \'C 

nk olarak Bulgarlar mUtareke Almanya Çekoslovakyanın bü- donanmasının 36 parçayı geçme-
~eklif ettiler. tünlüğünü ve galib devletler ta- mesini de emrediyordu. 

"a. '. Macaristan imparatorluğu 
ı;ı b ı]malanyle kendi menfaatlerinin 
g ·h ıstana verdiği notada bu tehlikeye gireceğini takdir ediyoı 

Artık harp gevşemiızti. İtti - rafından çizilmiş olan hudutları- Bugünse Avrupadaki hazırlık 
fak devletleri teker teker müta- nı kabul ediyordu. tamamen 1914 senesini hatırlat-

c Cbi ileriye sürüyordu: 
HARP NOTASI 

"S t~ıu n-biııtan krallığı, Belgrat· 
firi t\vusturyn • Macaristan sc
tell\ ~rif etilc tebliğ olunan 23 

111• ll\\l~ 1914 tarihli noll\ya tat
t • • ' " edid bir cevap ita chnediiin· 
fla.n, Avusturya - Maoariıtan im· 
~ıı~torluğu hükumeti kendi hu
"e b \.'e rncnnfiini bizzat korumak 
'il" 1.ıııun için ıiltıh kuvvetine 
di~tacaat etmek mecburiyetinde· 

tı· 
~ 111aen:ıleyh Avusturya - Mn· 
İlib 'lcuı hükumeti bu dakikadan 
~~aı-en kendisini Sırbiıtanla hali 

t~ addeder. 
A. 28 Temmuz 1914 

ti) "'1.ııturya - Macaristan Hari 
~ N~ Nazın Kont Bertold,, 

tı.ıı;- tp sözde bu kağıtla ilan olu 
'crı 0tdu. Halbuki bütün Avrupa 
bi ~l:rdenberi • şimdi olduğu gi-

C Beyaz harp,, içindeydi. 
lıarbabrieı Pirinçip'in kur~unlar. 
ta d c "Vesile teşkil ediyor. Bu no· 
İçiıı ~beyaz harbi kızıla çevirmek 
'a /\ •lk teşebbüs oluyor<iu. Yok-

llııt, ~:upada harp sok~ başla -
~er t ır Yanda demokrasıler, di
ler ~tafta da emperyalist devlet-

&ıJ.ah lllıtı ların ıson haddine çıkar-
iltdı . 

li 1014 AVRUPASI 
de11 arbi umumiye takaddüm c· 

llıiı.s:neler Avrupa devletlerinin 
na Y lcbeı harbe hazırlanmaları 

t aralllıştı. 
rırn 

le, tc1tı tere ile Almanya arasında 
dıı. ~bet glinden güne artıyor • 
<lcnil] Oğrafi vaziyeti dolayısile 
iline Ctde daimi Mkimiyet tesi 
l\c, htrıccbur olan İngiltere gc 
illan ~t zanıan olduğu gibi - Al 
/\Jlllan~nanmasına faikti. Fakat 
ayni arın büyük gayretleri( 

ac · 
<1•ikçc "'ıYeye yükseldiğini gör 
c · • bu k" . tc:ck b" ra ıp kuvvetı harar 
t ı ıtaı ır fırsat aramaktan da ge 

l)· ;;.lllıyord u. 
ı6Ct 

car·ıotan ~araftan Avusturya - Ma· 
"'erilli •rnparatorluğu ile kolkolr 
t- il;<ıd olan Almanya, Baltık de 

~k ~l Ak:!cnize kadar uza., 
zc ~tkı er taraftan da Karadeni· 
lcilll 01 arak bUtün Avrupaya ha 
~f'~ tna]c • • 
"'"~kU gibi.ıstıyordu. Tıpkı bu . 

bıı ~Pcryalist Al 
ı:unıc manya ordusu 

llla)iı. u gibi modern silahları' 
" <le~ 'l . 

c.UnYanı gı dı. Fakat gene butik 
<:!" n en ·· . . 11'1de b muessır sıtahlarını 

uJun::Juruyordu. 

Ju. 
. ı r~ldiil: Fer'dlnanrlı öldürerek lıilyıil 
Jıcırbirı ual.taşnınsına yol a,·aıı t:aıı- ı-cke teklif ediyorlardı. Bu şc - Almanyanın mesahası harpten maktadır. Bunu da baska bir rna-

ri/o f>rerır;ip'in pek mulir kilde 1918 de başlayıp 1919 hat. evvel (540.858) kilometre mu- kalede anlatacağız! .. işte bu sebeple işe evvela Rus
ya p:.nnağını ko}"du. Ve evvel§ 
ıtidalle hareket eden Mösyö Sa· 
zanof, Sırbistan hükumetine ln

.giliz tavasutunu kabul etmele· 

resinılcri11dcrı ta 1924 senesine kadar devam & • 

ini teklif etti. 

Fransn. hükumeti 29 tarihinde den yekdiğerini mUteakip mua
miıttefiki Rusyaya verdiği ce • bedeler yeni Avrupayı meydann 
\'apta Rusya ile birlikte harek~ koyuyordu . 
te hazır olduğunu bildirdi. 28 Haziranda ilk kurşunu atı. 

Faka+ ayni zamanda Rus se
ferberliği yapılmasının lazım ol · 
duğu da takdir ediliyordu. 

Şu halde lngiltercnin vaziyeti lan büyük hilrb 23 temmuz ta
ne idi? Fransa. İngiltere ile an- rihli Avusturya • Macaristan no
laşmadan mı harbe girmeğe ka- tası ile bazırlanmı3, 28 temmuz 
rar vermişti? tarihli ikinci nota ile mevkii fii-O tarihte Fransa tam bir anlaş

ma ile Rusyaya bağlı idi. Bu 
münasebetle Rusya, Sırbistanın 

hukukunun mlidafaasını Fran -
s:zlara bildirdi. Fakat Fransa A-

Harbi müteakip neşredilen le konulduğundan sonra da esa-

v:ısturya ve Almanyaya karşı tek 
başır.a harbe girmekten çekini -
yordu. 

resmi vcsaike göre, bu müddet sen hazırlanmı~ olan bütün dev
zarfında İngiltere ve Fransa hU- lctlcr 4 ağustosa kadar her tür-
kfımetleri araınnda cereyan eden lü hazırlıklannı ikmal ederek bo 
mUzakereler mill)pet bir netice ğuşmağa başlamı~la.rdı. 

Maamafih Rus hükumetine i-

vermiş ve 29 temmuz sabahı Dört sene süren bu kanlı bo _ 
Fransa İngiltere ile tamamen ğusmadan sonra da evveli 11 
mutabık kaldıktan sonra Rusya. J tcşrinsani 1918 de ilk mütareke 
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fa söyledikten sonra gene tek-
rar ederim .. 

Vclihat: 
- Evet bunun hakikat oldu· 

ğuna ben de kefilim .. 
Kral, hayretle veliahde bak· 

tı: 

- Bunu sen de mi 
sun? dedi. 

Şuvazöl prensi 
rak: 

selamlı ya· 

- Siz anl.ıtısız, dedi .. belki 
kral hazretleri kenc!i muhterem 
oğlunun sözüne benim sözle
rimden ziyade itimat ederler. 

Velihad söze başladı: 
- Evet efendimiz, ben bu me

seleyi biliyorum, mösyö Düba
rinin yalnız prensesin seyahat 
malzemesini alm 1: suretiyle h:ı· 

karet ettiğini değil fazla olarak 
kumandanı bulunduğum alayın 

zabitlerinden birine vazife gö
rürken, şiddetle muhalefet ey
lediğini de kralıma şikayet etmi
ye gelmiştim .• 

Kral. başını sallıyarak: 
- İ§i anlamalı, tetkik etmeli. 

d edi. 
Veliahd: 
- Bendeniz biliyorum. Kat

iynen şüphem yok. Mösyö Dü
barri kılıç çekt~ .. 

Kral bu noktadan g~lebe ede-
rim ümidiyle: 

- Birinci olaı ak nu ? diye 
sordu: 

BALSAMO 

Vcliahd, kıpkırmızı olarak 
Şuvazöltin yüzüne baktı. 

Başvekil prensin sıkıldığını 

anlamıştı. Yardımına koştu: 

- Hülasa efendimiz, dedi, 
biri prensesi tahkir ve diğeri 

müdafaa eden iki adam arasında 
kılıçlar çarpıştı. 

- Evet ama, evveli tecavüze 
hangisi vardı? Ben Jam bili· 
rim. Kuzu gibi yumuşaktır. 

Veliahd: 
- Zannedersem tecavüz eder. 

haksız olandır, dedi 
Kral: 
- Bu ince bir tabir, tecavüz 

eden haksız olandır! Fakat zabit 
eğer bir terbiyesizlik yapmışsa .• 

Şuvazöl: 

- Prensese mahsus atları 

zorla almak istiyen bir adama 
karşı yapılan muamele terbiye· 
sizlik nasıl olur? Bu mümkün 

•• ? mu .• 
Veliahd, bir şey söylemedi ..• 

Fakat rengi soldu. Kral bu iki 
düşmana karşı bulunğunu gö· 
rerck: 

- Acelecilik demek istiyo-
rum, dedi. 

Şuvazöl, kralın bu suretle 
ricatını:ian istifade ederek biraz 
daha ilerlemek istedi: 

- Bahusus kral hazretleri 
pek güzel biliyorlar ki çalışkan 
bir hizmetçi hi~ b:r vnkit k;:ı

bahatli olamaz. 

VAKBT K TAB~VI 

Dün ve yarın tercüme külliyatı 
1 J - 30 Kitaplık üçüncü seri 

Numara ı Kurq 29 Kapitalizm buhranı 50 
21 Hükümdar millet 50 30 Slambo 125 
22 Y en1 ilınt zihniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 
24 Gblin iktısadl işleri 
25 Cumhuriyet 
26 Terçümenia rolii 
27 Değişişler 

28 J.aokon 

60 
50 

100 
75 
30 

615 
Bu serlnln fiatı 6.!IS kurucıtur. 

Hepsini alanlara % 20 iskonto 
yapılır. Ealıı.n 4.92 kuruşun 1.92 
kuruııu peşin alınarak mütcbak.i
si ayda birer lira 8dcnmck üzere 
Uc taksite bağlo.mr. 
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Kralın dikkatli bakışı, hid-
detli tavırları prensin cesaretini 
kırmıştı. 

Koltuğun üzerine bıraktığı 

çakı ile çar-hı alıp saati düzelt· 
meğe başladı. O sırada kral da 
yavaş yavaş salonun kapısına 

doğru gitti. 
Kral gözucuyla prense baka -

rak düşünüyordu: 
- Hizmetin fena olduğunu 

söylemekle ne demek istiyor?. 
Ne ise bir kavga:ian daha kur
tulduk! Fakat o da memnun de
ğil yal. 

Hakikaten son derece sabırlı 

olan prens hiddetinden ayağını 
yere vuruyor, kendini tutmak 
için fevkalade gayrett ettiği 

halde buna muvaffak olamadığı 
halinden aolaşılıyordu. 

Kral gülerek kendi kendine: 
- iş bozuluyor, fırtına şim

di kopacak, kaçabilmek için an
cak zamanım var, diyordu. 

Kral salondan çıkmak için 
kapıyı açtı. Fakat dışarıya bir 
adım atmadan dura kaldı. Çünkü 
karşısında hürmetle başını eğen 
mösyö Şuvazöl ile yöğüs göğü

se gelmişti. 

-26-

KRAL PETONUN SARAY 
HALKI 

Kral salondan çıkarak kavga· 
dan kurtulm:ı!; i::t erken :y :: n~i -

den sahneye giren bu yeni aktö
rü görünce bir adım geri çe· 
kildi. 

Kendi kendine: 
- Hakikaten bunu unutmuş

tum, ldedi, hoş geldi, safa geldi. 
Diğerlerinin acısını bundan çı

karırım. 

Sonra yüksek sesle bağırldı: 

- Siz misiniz mösyö Şuva

zöl? Sizi istemiştim, haberiniz 
var mı?. 

- Evet efendimiz, huzuru 
nuza gelmek üzere hazırlandı

ğım sırada emrinizi aldım. 

Başvekili korkutmak ümidi!: 
kaşlarını çatar::k: 

- Güzel sizinle bazı miihir. 
şeyler görüşeceğim. 

Kral, başvekili korkutmak 
mümkün olmadığ-m biliyordu. 
Çünkü Şuvazöl Fransanm en 
az korkan adamı idi. 

Şuvazöl: 

- Müsaade buyurunuz ben 
de kral hazretlerine pek mühim 
şeyler arzoJeceğim, diye söze 
başladı. 

Başvekil, krala bunu söylcı 

ken saatin yanında durup ken· 
dilerine baka n vcliahre ogöıüy

le işaret etti. 
Kral kendi kendine: 
- Pekal! 1 Bu trnftan dtt 

yeni bir hücum var. dodi. Şimdi 
mfü:cllcsin arasına tutulduk, 
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irketi Hayriyeden: 
azlı Tenezzüh Seferi 
Yarınki Cumartesi gUnü memleketimizin en güzide sa. 

natkarlanndan 8 zatın iştirak ettiği müstesna saz heyetine 

Kıymetli Okuyucumuz Bayan Mualla'da 
iştirak edecektir. İtina ile hazırlanmış büfeyi hamil (74) nu. 
maralı vapurumuz Köprüden 14,30 da kalkarak tarifede yazı. 

••••••• lı iskelelere uğrayacaktır. ••••••111 

1 TURKİYE 
· Kızılay Cemiljeti 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabirkamız için dikiş makinele:foin tamirındc 

vukuf sahibi bir makiniste ihtyaç vardır. Aynı zamanda yazı 
makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. ~1aki. 
nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddc 
tile angaje edilecek, ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Ta. 
Jiplcrin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postane civarın. 

1 

da Kızılay Hanında, Kızılay deposu direktörlü~üne müracatları. i 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
--------------------------1 - Keşif, şartname ve plan mucibince idaremizin Ka:stamonud; 

yaptıracağı idare binası kapalı zart usulile eksiltmeye konmu~tur. 
I I - Ke~if bedeli 23.692.45 mu \'akkat teminatı l 776.93 liradır. 
111 - Eksiltme 71\'lll/939 pazartesi günü saat ıs de Istanbulda 

Kabala5ta Levazım 'e Mübayaat şubesindeki alım komisyonu:ıda 

yapılacaktır. 

IV - Keşif. ~artname ve planlar her gün levazım şubesi vezne · 
s"nden 'e lzmir, Ankara, Kastamonu başmüdürlüklerinden 118 kuru:: 
mukabilinde alınabilir. 

V - - !\tünakac;aya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni 
~esaiklc yüzde 7,5 güvenme para"I makbuz veya banka teminat mek -
tubunu "' ~artnamesinin F. fıkrasında bildirilen vesikayı ihti,·a ede · 

k olan kapalı zarflarını ihale saat inden bir saat evvel mezkur komi s
ın ha::kanlı~rına m .!;;buz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (5305) 

astık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak 

kuştüyü yastık ile rahatını temin eder. 

H A 8 E R - Aktam Pos11111 

REX 
Prezen·atiflc _ 

rinin evsafına 

hayran olmuş 

Çünkü 
Ba.~ka hiç b\r 

28 TEMMUZ - 1939 

Nafıa Vekaletinden 
10-8-939 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 

binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksilt· 
me komisyonunda 3818,75 lira muhammen bedelli 9000 litre kızınızı 
benzin ile 650 teneke beyaz benzi nin açık eksiltme usulü ile eksilt -
mcsi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrü atı bedebiz olarak malzeme müdür
lüğünden alınabilir. 

Mm·akkat teminat 286 lira 4'1 kuruştur. 
l teklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün saat 13 e kadar mezkur komisyonda hazır bulun -
mahrı lazımdır. (3257) (5243) 

marka onu mcm. 

nun ctmcml!;tir, 1 

REX VAK 1 T 
Sağlamdır 

\ 'C gay<>t in<' 

iıK'kli lastikt<·r 

yaııılmrştı 

lstanbul Beie~lvesi lla11-ları ·-
Birçok ktilfctler ihtiyar e:lılerck belediyece lo:;tanbul ~.!:mnin bü -

tün kaza, nahiye ,.e mahallelerini \e yollarım gö"terir mufassal ha -
ritalarla aynca birçok ma'.umatı bir araya toplı~ arak şehir rehberi 
namı altında bir eser vücudc getirilmiş ,.e şehir sakinlerile hariçten ge. 
leceklerin istedikleri yerleri kolaylı!< la bulabilmeleri ,.e biıınetice i ti fa· 
de edebilmeleri için satışa çıkarılmıştır. EvYclce 250 kuru~ bedel muka
bilinde satılan bu ~rin herke in kolaylıkla İ!'>tif adc e:l~bilm~;ini tcmi
nen bu kere fiyatı perakende o!arak 100 kuruşa tenzil edilmiştir. On 
taneden fazla alındığı takdirde ayrıca yüzde 20 i'ikonto yapılacaktır. 
Bedeli mukabilinde her zaman belediyeden alınabileceği ilan olunur. 

(5674) 

Nafıa Vekaletinden: 
Takriben 165 kilometreden ibaret olan Erzurum - Sarıkamıs 

arasının demiryol etüdü işleri kapalı zarf usuliyle münakasaya ko~ 
nulmuştur. 

1 - Münakasa 2 Ağustos 1939 çarşamba günü saat on beşte 
V ekaletimiz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 43.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3225 liral:lır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, genel şartname, 
umumi fenni şartname, istikşaf haritası, istasyon mesafelerinin ve 
iltisak kat'ı mükafilerinin hesaplarına ait 21 O ve A 2 numaralı tip • 
~ ...... llıh-~- _ .......... alca ..... ,u. ••• Lz , 4 j 

kabilirıde Derniryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Cep 
\':ıı:ın \'e Tiırkf;eyc çc\'ircnin ııdı 

f\:ıder ( Vollcrdcn) Asım Us 
Snyıfa Krş. 

2 
3 
4 
5 
li 
7 

ıs 

9 
10 
11 

Olımpiy:ıd oyunl:ırı \'ild:ın Aşir 

''•lcr:ıns Tcrr:ıs esrarı (G:ıloııln'den) G. V. 
\'ugo,l:wy:ı sc~·:ılı:ıı noll:ırı Asını Us 
Ş:ırk Ekspre'iıııclc cııı:ıycl ({.:lırıslıc'dcıı) V. G. 
Etrfısk \':ızo~u (l'rospcr !\lciruıc'ılcn) ll:ıydar Rif:ıt 

llcr ıııeııılckcllc lıirk:ıç ~ün (Mulılclif müclliflerdeıı) 

Alımcı Ekrem 
Son kor .. :ı rı 1 Fon l.ukncrdc'clcıı) 1-'eıtıı Kardeş 
f\:ıfk:ıc; lıık.i~ clcrı ( 1'ıızhck'ten) Niyazi Atımcı 
Son Elılıs:ılip ıııulı:ıre!Jclt•ri ( f\ollıns'lcn) Alımcı Ekrem 
Fııtbol k:ııclelcrl Nüzhet Alılı:ıs 

I sta11bul Emniyet Sandığından .· 
TASI llH lLANl : 
E\~, eke Kı.i.;ükpazarda Cami so 

1 kağında 12 numarada oturmaktı 1 

iken halen ikamctgfıhı meçhul ola; 
Emniyet Sandığı borçluhrındar 

Bay ~lehmedc 9~811169 No. h 
dosya ile ilan yolilc yapılan V<' 

gazetemizin 21-7-939 tarihli nü . 
ha mm 12 ci sayfa ·ı ikinci sütu -
nunda çıkan son ihbarnamz tebliğ 
ilfüıında murnkkat ihale::ıi yapılan 
gayrimenkulün yeni numarası 13 
16 diye ilfm cdi1miştir. 

Doğrusu ı:l, 13 <lir, tashih olunur. 

Yakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü

.-no ki.6U-tyo..~ 

No. 

31 
32 
33 
34 

31-40 4 cü scrı 

Rasin külliyatı ıv 

Metafizik 
lskcndcr 
Kadın ve sosyalizm 

Kr 
60 
<tO 

60 
100 

208 15 
120 10 
304 20 
112 
31i0 

li4 

3:i2 
376 
ı:w 

276 
40 

10 
:w 
w 

:w 
20 
]0 
20 
10 

Kuştüyü yorgan, ıilte ve yaıtık fiat1armda mühim tenzilat 
yapıldı. ( 1) liraya alacağınız bir kuıtüyü yastık bu ucuzluğu 

iıpata kafidir. 
ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandal yacılar sokak kuş· 

tüyü fabrikası. Satıı yerleri: Ankara ve Beyoğlunda Sümer 
l;:ınk YerlimaUar pazarlarında satılır. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı art
tırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk
ları evrak ve vesikaları, muvakkat teminatları ve mün:ıkasa tari· 
hinden en az sekiz gün evvel referanslarını ve diğer vesikalarını 

raptederek Vekaletimize verecekleri bir istida ile bu iş için talep 

11 
edecekleri ehliyet vsikaların'ı ve fiat tekliflerini havi kapalı ve mü· 
hürlü zarflarını mczkfır kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifa
tı dairesinde hazırlayarak 2 - 8 - 1939 tarihin.de saat on :iörde ka· 

1 
dar numaralı makbuz mukabilinde Demiryolları inşaat dairesi ek· 

, siltme komisyonu reisliğinde tevdi etmeleri lazımdır. "5239) 

35 
36 
37 
38 
39 

Dcmokrit 
DinlN tarihi 
Filozofi ve sanat 
Et ika 

Hc>rnklit 

25 
125 
40 

10( 

25 

Daima genç 
Daima güzel 
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kaçıp kurtulmak mümkün de
ğil. 

Kral, hasmına ilk darbeyi 
kendi vurmak ve mür.ıkünse ga· 
lebe çalmak için başvekile şun
ları söyledi: 

- Biçare Vikont, Janın öl
dürülmek istenildi~ini biliyor -
sunuz zannederim. 

- Evet, yani kolundan gayet 
ufak bir yara aldı, işte ben ide 
bu vak'adan bahsetmek üzere 
geliyordum. 

- Evet anladım, şayiayı men 
için gayret ediyordunuz. 

- Bendeniz yanlış manalar 
verilmesine karşı geliyordum. 

-Demek ki lıu işi biliyor
sunuz, mösyö?. 

- Pek mükemmel efendimiz .. 
- A !Evet .. Sizin bu işi mü-

kemmel bildiğinizi biraz evvel 
bana söylemiştiler! . 

Kralın bu darbesine mösyö 
Şuvazöl kat'iyyen alı:iırmadı, 

saatin makinesini düzeltmekle 
meşgul bulunar. prens bu konuş
manın bir kelimesini bile kaçır
madan dinliyordu. 

Kral: 
- Şimdi bu işin nasıl olduğu

•ıu sana ben haber vereyim, de· 
eli. 

- ... t ederi rürel ve 
doğru malumat aldıklarını zan· 
ncdiyor1ar mı?. 

- Buna kat'iyyen eminim. 

- O halde dinliyoruz efen
dimiz. 

- Dinliyoruz ne demek?. 
- Şüphesiz, prens hazretle -

rile bendeniz .. 
- Prens hazretleri?. 
Kral, prensten Şuvazöle, Şu

vazölden prense baktı. 
- Prens hazretlerinin bu iş

de ne münasebeti var? dedi. 
- Bu vak'a murterem zev· 

celeri sebebinden olduğu için 
vardır. 

Kral titredi: 
- Bu işe prenses mi sebep 

d:lu? dedi. 
- Şüphesiz, bunu bilmiyor

sunuz? O halde kral hazretleri 
güzel haber alamamışlar .. 

- Veliahdin zevcesi ve Jan 
Dübarri !. Bu meraklı bir şey 

olacak! Haydi mösyö •şuvaz51, 
şunu bana tafsilatiyle anlat .. . 
Bilhassa hiç bir şey gizleme ... . 
Hatta Janı yaralayan bizzat 
prenses bile olsa söyle .. 

Başvekil sü!cunetle cevap ver· 
di: 

- Efendimiz, yaralayan pren
ses değil, maiyeti zabitlerinden 
biridir. 

- Tanıdıgııuz bir zabit ıdegil 
mi mösyö Şuvazöl?. 

-Hayır efendim bendeniz ta
nımam. Fakat kral hazretlerini:\ 
bilmesi lhımgeten bir zabit ..• 
Eğer Filipsburg, Fontenua, 

40 Ruhi muclzckr 
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Mahon muharebelerinde ismi 
herkesin diline düşecek kadar 
şöhret kazanmış olan sadık tc· 
baanızi hatırlarsanız bu zabitin 
babasını tanırsınız; Taverncy 
Mezon Ruj efendimiz. 

- Mezon Ruj? ~üphesiz bu 
ismi tanırım. Fakat sevdiğim 

Jan ile ne için dövüştü? Belki 
onu sevdiğim için Lüzumsuz 
yere kıskançlık, hoşnutsuzlu!< 

başlangıcı.. Bur.la1.1daıı hangisi 
sebep oldu? 

- Lfıtfen dinleyiniz de arzc· 
deyim. 

Kral, kızmaktan başka se· 
lamct çaresi clmadığını anladı . 

- Size söylüyorum mösyö!. 
Bu iş.:le benim istirahatime kar
şı bir fesat eseri görüyorum .. 
Aileme karşı bir şeyler tertip e
dildiğini anlıyorum. 

- Efendimiz. gelininiz prense 
si müdafaa den bir sadık ve ça· 
lışkan zabit şu hizmetine muka
bil siz.:lcn böyle muamele mi gö· 
recck?. 

V eliahd, doğrulup kollarını 

göğsü üzerine kavusturdu. 

- Ben on hcş ı:;ün soma zev
cem olacak bir prenses için ha
yatmr tehlikeye koyan bir za
hite cici len ıniite~ekkirim. ele 
di. 

Kral: 

- Hayatını tehlil-cye koy
mak mı? Fakut ne sebep!~ ? ... 
Asıl bunu anlamak lazım ..• 

Şuvazöl: 

- Ne için olacak? jan Dü
barri, prenses hazretlerine 
mahsus atlaı1:ian bir 'kaç tanesini 
alıp sür'atle yoluna devam et· 
mek, Prensesten evvel buraya 
gelmek arzusu yüzünden .. 

Kral duc.Iaklarını ısırdı, 

rengi attı. Eskiden hri kcn.-;lisi
ni ürkütmekte olan bir sırrı bu
rada keşfediyorum zannetti • 

Vakit kaza'lmak ümidiyle : 
- Böyle olması mümkün de

ğil. ı.-~:ı işi biliyorum. dük siz 
doğru malfımat almamışsınız . 

- Efendimiz, malumatım ta· 
mamiyle doğrudur, size arzey
lcdiğim şeyler aynen hakikattir. 
Evet efendim, vikont Jan Dü
barri, prensese ait atları alma· 
ğa teşebbüs etmek suretiyle, h'l
karct etmistir. Posta müdüriir ü 
döverek zorla aldığı atları götür 
mck üzereyken Filip dö Taver· 
ney oraya yetişmiş. prenses 
tarafından konak yerlerine ne· 
zarcte memur edildiginden. bir 
kaç defa bu i~<lcn vazı;eçmcsini 

rica ctmis, sonra <lüclloya mcc· 
bur olmuştur . 

Kral: 
- O!. O'· ılire b.,bınlı. 
Suvazöl: 
- Evet efendimiz bir çok de-
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lngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir ~alsamin 
KANZUK 

simli 2 şaheseri, bütün dünyanın 
:n mükemmel güzellik müstahzar· 

arıdır. ötedenberi memleketimiz 
'<ibar aleminin takdirine mazhar 
)lmuttur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terki· 

>inde saktıyan en cidd. ve şaya:ıı 

itimat markadır. Genç ve ihtiyat 
Ji.tün kadınlar için zaruri bir ıh" 
~iyaçtır. Cildin letafet ve tara\'e· 
ini arttırır. Yağlı, yağsız ve acı• 

'1adem cins1eri vardır. 

Eksir Balsamin Kanz uk 
Cildin daimi yumuşaklıgını te· 

Titn eder. Yüzdeki çil ve lekeleri 
al r. Sivilceleri tamamen izale e· 
-ter. Traştan sonra cilde latif bir 
erinlik verir. 

iNG1LtZ KANZUK eczanesi 
DEYOGLU - iSTANBUL 


