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Ankara• 4 (A. A ) - BOyitk 
~ı,,t lf~ Balbn · Wı dev
Mleıı;li ltitpdstaa 41 
temmu 1988 tarihin~ S61b.lktti 
bu& edilen anlatnuuıın tasdiki 
h~ki kanun llyihaını, ha
rieif• vekili Ştlkra Saracoilunua 
uahatını dfnledfktea aonra kabul 
etmiftir. 

Hariciye vekili Ştıkrtl Baraeotlu 
•taiıdald beyanatta bulunmu ur: 

"ı.Uk~u, 
•'Taatfblnize arzolıınaıı kanun 

ııJfhaal bet Balkan de ara • 
.an .... Hnüt olan bir an~ 
na bhal8ne daWk lla -m11a111 
m.. eau itibariyle iki 1tflyGk ma
nayı, ihtiva etmektedir. 

'1lu mlnalardan bfriacisi, Noy
:ri mualıedeabıln Bulsarfat.ana koy-
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Terkos Suları 
Neden Kesildi? 

KıZılordu Üzerine 
Yaollan Ani Baskın 

Şehirde bir iki gUn sUre.n susuz

luk artlk tamamile zail olmuş ad
dolunabilir. Yapılan tetkikleı so

nunda şehrin susuz kalma na se

bep olarak terkof; suyunun filitro
leıinin tıkanması gd~terilmektcdir. 

Marm rada. ve tcrkos göli.indc 

fırtınalar tesirile sular çok karı~mış 

ve bulanmıştır. Bu bulanık sular 

terşih hanızlarında şimdiye kadar 

görülmemiş mikyasta çnmuı lU ' " 

hulanık suların gelmesine sebep ol· 
mustur. Bu sular fılitreleıin ano1-

mal biı· şekilde tıkanmasına sebep 

Ali Rıza Bey ve Arkadaşlarının 
Ani Taarruzları Rusları Çok 

Kızdırmıştı 

1'1uhitt.in Bey t. v'nn ı;e, kerhen: 
!.mredersiniz Paşam .. dedi. 

Faknt Em:er paşa da bu esna· 
da Muhittin beyin ne dü.silndüğünü 
gayet iyi biliyordu. Bilhassa Mu· 
hlttin beyin yüziındeki çizgilerden 
bu gidi~in hiç te memnuniyet ile ol
mı:ıdığını nnlaml§tı. 

- Haydi oğlum Muhittin bey .. 
Dahn .. Çabuk kurtuluruz inşaallah. 

--. 1nsallah. ' 
Muhittin bey çıkıp gitti. 

• . . 
lO şubatta Osmnn hoca ile AJi 

Rıza bey Döşembede Rus kı-trıları 
kumandanı forosof ile konuşma.K 
lstc<~iler. 

Akşam ortalık karardığı zaman 
Morosof ile Osman hoca ve Ali Rıza 
bey konuştular. 3 saat kadar de
vam eden bu müzakerede neler gö· 
rO.şlildüğUnü maalesef bu Uç kişi 
den başkası bilen yoktu. 

üç kişi mtızakere bittiği zaman 
ısap&tn olmuşlardı. Hele Osman ho
ca :ıişlerini .~ıcırdatıyor ve dudak· 
lan arasındaa hiç te hoşa gitmiyen 
Jcelimeler mırıldanıyordu. 

Morosof ta ayni şekilde asabi 
idi. tkide bir kalpağnıı fülzeltiyo" 
ve sonra be.lindeki kayı~a asılı tn
ban<..anın yerini değiştirip duruyor· 
du. 

Ali Rıza bey bu i§e çok se\ incll. olmuştur. Bu yiizd n şehire su sevk 
Faltat neticesi ne olacak? diye: en- olunamayınca, ihtiyat bulunan su· 

di~ etmiyor da değildi. ıar bıtmiş ve borular tamamen bo
Maama.lllı Kızılordu kıt'ns1 üze· 

şanm.1~tır. rin ! ynp.ılan bu futi baskın ile t~ızıl 
lar yakayı tamamen ele \eımiş bu- Belediye sular idaıe i h::ı:rnzlan 
ıum yorlardı. 'e fılitreleri temizlemek :çin müte-

Ali Rizn, Osman hoca ve Muro· madiyen mliteaddit ekipler çalıştı
sof arasındaki mUzakerenin n •dce- rarak utrnşmış ve muvaffak olnıuş
sinde )apılan bu şiddetli h '"f'',~tc tur Artık su noımal olarak ehirc 
sebep ne idi? sevkohınmaktadır. 

Bu yme tu. hi.ı karanlı.t kalau ~""""""""""""""""""'""'....,...""'"""'""'"'-v-. 
en büyük hadi.sesi oldu. Bugüne ka-
dar da tamamen meçhul kaldı . 

Ali Rıza bey ile arkadaşı Os
man hocanın baskını tabii olarak 
Kızılorduyu küplere bindirdi. 

üç gün içinde Döşembe içi bir 
muharebe meydanına döndü. El 
geçirilemiyeıı hariçteki kıtalarln 

Özbekler arasında başlıy:rn müca
dele Dö mbe içine kadar sirayet 

Bir tayin 
tstanbul ithalat gümrilği.i 

<lürlüğüııe 70 lırn. maaşla bu güm

ıilğün mlidür muavinlerinden Nu

rettin GUndoğdu terfian tayin edil
miştir. 

ett. Tam 3 giln Döşembe içinde s~ r-A"""""""""""""""""""""'""'""'"""""''VV"" 
batan akşama kadar makineli tü
fek, mavzer, filinte e inden otu -
rulmadı. 

Bu seslerin arkasmdan yUkse· 
len acı feryatlar ile dU~, yarala
nan insanlar sokakları dolduruyor
du. Rus hastahanesi çoktan yarah
larla dolmuştu. Fakat karma kan· 
şık vaziyette bulunan bu Oöşembe 
muharebesinde yaralananları toplı
yan insanlar derhal onları Rus has
t~hanesinc getiriyorlardı. Burada 
yattıktan sonra hangi tarafa men
sup olduğu anlaşılıyordu. 

; . MÜTEFERRiK.:- ·: .. 
•, . ....f. ,._ ... . ... /-

Metrdotellik mektebi 
Denizbankın yeni inşa edilmekte 

olan asri yolcu salonunda tesis ede-

ceği aşçılık, metrdotel mektebi tcş. 

kilatını yapmak üzere Lozan otel

cilik mektebi mildürii Dr. Mamıey 
yapılan teldifleri kabul etmiş oldu

ğundan on güne kadar şehrimize ge
lecektir. 

Okuyucu1anmız 
Diyor ki : 

Bir Şehit Ailesinin 
Feryadı 

İki Azılı Hırsız 
Yakalandı 

Polis Mihran namıdiğer Süley
man isminde bir hırsızı yakalamış
tır. 

Bu adam iki Uç gün ara ile Ga-
1 tada bakkal Andiryn.nm ve Be -
ştkta., tn Hacı Ferid caddesinde 

Babamız .ı:Turi, Yozgatt.a millı ku\ Yaninin dükklinınn damları del • 
vetlerle beraber çalışmış v bu yiiz- mek suretiyle girerek 40 Har para 
den kendisine muğber olan ve fi- çalmıştır. 

rar halinde bulunan asiler tarafın· Yapılan tahkikatta kcııdi~inin 

dan şehit edildi. Babamızın şc-hitli- Muzaffer isminde bir de şeriki cür
ği mahalle şahadetnamcsi, ' mii bulunduğu tec;bit olunmu tur. 
tahkikatı, mahkeme ilamı, u. ı- Znbıta; diin Muzafferi de yakala -
riyct Halk Partisi mazbatası \C mış ve her iki ltır~ızı Adliyeye te • 
milli miicadelcde Yozgada gonderi· lim etmiştir. 
len kumandanlardan Nazım Kafa
nın mnzbııtasile sabit oldu. Bizlet' 

lkisi de tevkif olunmuşlardır. 

(10) ) ıld:ınbcri babamızdan şehi1 B• G T ) b 
maaşı tahsisi için ugraşıyoruz. Sa· lf enç 3 e e 
yısı pek c;oğalan ve yüz!erce def-ı 
Ankaınya. bridıp g len e\ıakıınız bu • k 
defa yin,.. on muameıesi yapılmak Vefata scbebıyet verme 
iizcrc Ankaıaya gönderildi 7 ay- suçile muhakeme 
danberi gözlüyoı U7h Tekaut sube ıniı l 
dürliiğütıdt>n biı cevap alamadık o unuyor 
Meclis l iı ünd n (hiçbır 'atan· O;,man isminde bir genç talebe; 

( Hadise ve Adese ) 
Yine T erkostan şikayet 

Yeni Sabahın 222, 223, 224, 
226 numaralı ntlshalarında yine bu 
sütunlarda ular idaresinden yana 
ya.kıla şikAyet etmiş, nazarı dik
kati celbcylemiştik ki bunlann neta· 

yiç ve te iratmdan haberd-a.nz. 
Onbe gün kadnr evvel, bir saııt 

taıniri için idareye ui;,11·amıştım. 

Memur beni tanıdı. Sözlerime gll· 
zel gilzel cevap \ erdL Emma sura.
tından düşen bin pa,.ça.... Orada 
rast geldiğim bir ikf memura seliim 
verdim. Aldılar ernına ..• Aman a
man cıu,ayntuva! 

Tahs.ildar bile, taksit almnğa 
geldiği zaman ... Bana d rgın ! bil
mem ki ne yapalım? Kabahati· 
miz bilyOk! 

Artık benim de k.avrnngaz ol· 
marn lazım. Fakat haHl gıdıklı • 
yorlnı·I 

A bayım, baylarını, küsmek 
surat etmekle olmaz ki. Sözlerim 
hilafı hakikat, ynlan idiyse tas -
hih, tekzip et, fakat vazifeni yap. 
Suratla olmaz bu i,ler! 

da§ knnunlaıın kendilerine verdiği dün muhalcemede ş_u suretle anlat
ııimetlcrden malınım edilemez , <)i- çiyle Asliye ı inci cezada muhake
yc bağıran milli şefimizin ~02ıeri me olunmuştur. 
bizi te. elli etti. Fakat kanun!ann Kabataş lisesinde okumakta oı.1 
vcroiği nimetkıdcn mahrumiye1ı- duğunu :;

0

öyliyen bu genç, üzerine 
miz daha temadi edecek mi? Verilen atfoluııan suçu doğuran vakayı 
vatani bir vazifeyi yaparken düşeıı dun muhakeme şu suretle anlıot -
bir ı-;chidin evlatları (17) y.ılın sc· mrntır: 

Diğer mıntakaları bilmiyorum 
amma, bir aydanberi Tophaneden 
bu tarafa kadar bütün sahn üzerinde 
yarı geceden sonra muntazaman su
lar kesiliyor, şafakla da, hep e
dilmekten mutehevvir bu sular, 
hava, nefes kfikrcmeleri ynptık " 
tan sonra ancak unf ve heyecanla 
akıyorlar. 

faletleri ic;inde kavruluyor. Mektep ·_ .. Ren Blıyabathyım, Tatilde 
sıralarında aç çalışı) or, bir ka- memleketime gitmiştım. Orad & i· 
lem parası bulnmıyor. Biz bu haU- ken bir gün ürun köyunden gelin 
mizi büyük1ere yazıyoruz. Fakat almnğa gidiyorduk. Hepimiz atla
bizim yazclığınuz istidalar nedense ra binmiştik. Bü~ uk bir neş'e için
büyüklere gitmiyor ve biziın peri· de böylece "Sarıyer" denilen kö
şan halimiz devam ediyor. (10) ytl- ~ e geldik ve gelini aldık. 
dnnberi muamc.lc gören evrakımız o esnada herkes serme ti için
minder alt.ı edilmeden artık hakkı· de ve enlik maksadiyle havaya 
mız olan şehitlik nıan':'mın Yerilrru i ilah at;yordu. Bir aralık bir ses: 
ve senelerce akan göz yaşlanmızııı _ Eyvah, Osman vuru ldu 1. 
dindirilmesi için büyüklerimiz.in na· Diye haykırdı. 
zarı dikkı:ıtini çekiniz. Biz iyi bih· Herkes nazarlarını benim tize· 
yoruz ki milli şef halimizi duysa rime ç virdi. Denim ismim Os
işimiz olur. Bu dileğimizi büyükleri· man olduğu için bu feryat ve ba· 
mizc ulaştırmanızı rica ediyoruz. kL~lnı· üzerine kendimin vuruldu -

Yozgadm Eslci 1wzar maluıllcsi11- gdııu zannederek heyecana diiş -
den şehit Nuri. aile.si ve cv!titwrı. tüm. Sonra da bayıldım. -

Geceleri su lazım mı olur? Yan
gın mı çıkar? Bunu diışünen yok. 
Gazeteler şikfl.yeti, feryndı ba t1. 
Hatta gecen gün bizim imtiyaz sa00 

bibi, matbaada gu bulamamış, 

miirekkepli elleriyle geç vakit eve 

gelmiş. <.wde de u bulamadıj.v.. 
dan yıkanmadan yatağa girmiş, me-
seleler çıkmış.. Görüyorsunuz p. l 
tş nerelere kadar gidiyor! Bil' 

kaç gftn eV\•el gazetelerde kU
çfik bir haber: Suların akma

ma-ı, borulara çamur dolmasın· 
elan imiş! 

Onlar müzakere ettikleri evi terk 
etm'1llli.şlerdi ki, Ali Ru:a beyin ver~ 
diği bir emirle 600 Ö.zb,..kin Di>
şembe içinde bOyük bir harekete 

eçtikleri duyuldu. 
Morosof tle yanındaki bir kı..<; 

kişirıen ba~ka ne kadaı· Rus ve ll.uı:: 
taraf tarlan varsa hep bird n elleri 
bağlanm~tı. Esasen bunlnrın ye 
kfuıu 200 U bile geçmiyordu. 

1..1 !< ~n şiddetle devam eden so
kak harbinden sonra birdenbire ses
ler kesileli. Ali Rıza bey iJe Osman 
hoca istediklerini tamamen karŞl· 
sındakilerc kabul ettirmişlerdi. Bıı 
zafer yavaş yavaş Stepleri aşarak 
ta uzaklara KuktaŞa. kadar gitmi1· 
ti. 

Yola Tercih Konservatuvarı 
Edenlere Bir ithaf 

Kendime geldiğim vnkit i e; 
koy halkmdan diğer Osnıanın vu
rulmuş olduğunu gördüm.,, 

Burada reis Osmsna; kendi
nin de .. sfü h abp atmadığını sor-

Orasını pek iyi anlamadım. Bu 
haber, idareden mi tereş uh et
miş, yok ·a gazeteci alayı mı? 

J~er idare böyle söylemiş ve haki
kat bu merkezde ise derhal suları 

kesmeli, boruları yıkayıp şartlam Jı 

hem, bôyle olmıyncak ki (kesil
me) zamanları muayyen .. 

lki saat son\·a Ali Rızn beyin 
yanma gelen bir kumandan tekmil 
haberini getirmişti. 

- 250 tüfek ile 16 makineli tü
fek aldım. Askerler de hep Döşem
bedeki karugahlannda hapistir. 

f_R_ A_D_ Y_ O_ 
5-1.939 Parşembe 
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12,30 Türk mfiziği (Pi.), ıs 
saat, ajans haberleri ve meteor -
Ankara, 18,10 - 14 muzik (Kü -
çük orkestra): 18,80 TürK miiziği 
(Karışık program), saz heyeti Hak 
kı Derman,Eşref Kadri, Finsangür 
Basri Üfler, Ahmet Tokay, 19 ko? 
nuşmn (ziraat saati), 19,20 snat, 
ajans, meteoloji ve ziraat borsa
ıı haberleri, 19,30 Türk müzigi 
(ince saz heyeti - mahur faslı), 20, 
15 komışma, 20,30 saat, esham, 
tahviUi.t, kambiyo - nukut borsası 
(fiyat), 20,40 mUzik (oda müziği) 
Çalanlar: piyanist (Ferhunde Er. 
kin), viyolenist (Necdet Atak), bes 
tekAr piyanist (Ulvi Cemal Eı~kin) 
Piyano, keman için sonat (Ulvi C. 
Erkin ve :ı:ecil Kazım) piyano ses
leri piyano ımlo sonat. 2~,40 saat, 

ham, tahvilat, kambiyo, nukut 
)>orsa ı fiyatları, 21,60 Türk mUzi
li (yurt havaları) okuyan (Mah
mut Kanndq), çalanlar Kemal Ni 
razi Seyhun, Ruşen F. Kam, Sadi 
Yaver Ataman, 22,25 temsJl bir 
dram Uyuynn Kadın yazan (An
dre dl> Lor), Türkçeye çeviren (Ek 
rem Re.şit). 22,40 müzik (Radyo 
Grkestrası - şef: Ha n F. Alnar) : 

1 - Ümit veren (Bethovn), 
2 - Balet sOiti (LuJli Motı) 
8 - Presiyoza uverttfr (Veber) 
4 - Eğer ben kral olsaydım (A-

&.m). . 

6 - Kayzer Valzer (J. Strauss) 
18,46 - 24 Son ajans haberleri ve 
G"annki proıram. 

Buharanın bir çok tarafların:t;ı 
Basmacılann - ınuzaf eriye ti tcs· 
it ediliyor, diğer bazı insanlar 1 
bundan müteessir oluyordu. 

(Devamı •ar) 

Mühim Bir 
Diploma 
Sahtekarlığı 
İki mektep diplomasrnı t ahrif 
eden talebe 5 sene ağır hapse 

mahkum oldu 
Dün ağıreeza mahkemesi; şa

yanı dikkat bir "diploma sahtekAr. 
lılı,, hadisesini neticel\endirmiş -
tir: 

HU eyin isminde genç bir tale
be bundan bir müddet evvel Ka
mil isminde bir arkadaşından aldı
ğı bir ders kitabı .arasında Ka
milin Jise diplomasını bulmuş ve bun 
dan kendi namına istifade etmeği 
kurarak gizlice çalmıştır. 

Hüseyin Antalya lisesinden ve
rilmiş olan bu diplomada Uzerin
deki "Antalya" kelimesini offort
la silntiş ve maharetle de kazıya
rak bu kelime yerine "yeni" keli
mesini füıve eylemiş ve mühOrü 
"Yeni lise mfidilrlüğll,, şekline sok
muştur. Mumaileyh bundan son
ra diplomadaki ismi de değiştir -
miş ve sonra Beyoğln ikinci Noter
liğine götürerek bir suret alıp ye. 
deksubay okuluna girmiştir. 

Fakat sahtekfö·lık biraz sonra 
anlaşılarak kendisi yakalanmıştır. 

Yapılan tctkikntta HOseyinin; 
ayrıca eline muallim mektebi şa -
badetnamesi de geçirerek bunu da 
arkadaşlarından Bahaeddin namı -
na tanzim edip onu da Yedeksu -
bay okuluna soktuğu 6nlaşılmış -
tır. 

Dün matbaamızı.. lrıu-ilcrimlz-ı 
den ve Şehremini taksisinde şöför 
Hüseyin gelerek yukarıdaki şaya
nı dikkat !otoğrnfı getirdi. Ve 
sonra yana yakıla şunları söyledi: 

-"' Birkaç gündür gazetelerde 
bir yol ve konservatuvar münaka
şası yapıldığını görüyorum. 

İşte size, İstanbula yolun mu 
ve yahut konservntuvaı,n mı da
ha evvel lazım geldiğini iJk bakışta 
isbat edecek bir delil.. 

Bu fotoğrafta görülen araba; 
Benim otomobilimdir. Ve bir ça
mur deryası halınde olma-;ına rağ
men objektifin dnr rüyet sahası
na giren şu sokakta; Afrikanın 

steplerinde ve ya her hangi bir ba

taklık derynsımn ortasında de -
ğil; İstanbul gibi birinci sınıf bir 
şçlırin merkezinde; Şehrcrninincle 
Deniz Aptnl camii sokağıdır. 

Ben bu sokağa bir hasta almak 
için dOn aksam oradan geçmek fe. 
lfiketine uğradım. Arabam çamur
lara saplanarak knldı. Ne kadar 

lardan dolayı dün Hilseyini 1 in
ci hıldisoden dolayı 3 sene 10 ay, 
2 inci h!ldiseden de 2 sene ağır 

Ağırceza mahkemesi bu SUQ-- hapse mahkfim etmiştir. 

muştur. 

Osman: - Evet benim de ta
bancam vardı. Ve ben de bir el si-
1§.h attım! diye cevap vermiş 

fakat Oıımanın öliimüne kendi 
kurşunun sebep olmadığını iddia 
eylemiştir. Bunun üzerine reis: 
kendisinin ne kadar evvel silah at
tığım sormuş Oaman; vakadan 
10 dakika evvel havaya bir kurşun 
sıktığını söylemiştir. 

1 
Osmanın ifadesi kafi görülmüş 

ve istinabe evrakı; Boyabad malı
' kemesine gönderilmiştir. 

KÜL TÜR iŞLERi 

Bir vakitler: şirket zamanın

da buna suika t diyorlardı. Bel~ 

diyeye geçtikten sonra da, şimdi yaz
dır, gölde sular azalmış ta ondan, 
idare ediliyor ... da diyorlardı. 

Fakat aziz dostlarım, bu tarz 
sözleri şehirliliğe, ilime hakaret 
telakki ediyorum. Büyük tamirat 
sebebiyle bile bu inkıtalara müsaade 

etmiyorum. Senin bir imtiyaz.m 
var, benimle mukavelen var. Bana 

her an su vermeğe mecbursun. 
Musluklarımı bir da'kika bile boş 

koyamaz ın. Fevkaliide hallerde 
bile gazetelerle beni haberdar 
etmek hem vazife ve hem de ne
zaket Jfızımesidir. 

Ben zannediyorum ki, idare, 
Maarif müdürü gelmedi büyilk projelere boğulmuş. bu ka

Çataıcadaki orta maktebi ve bil tefeıTuata goz atamıyor, yahnt 
maarif işlerini tekik maksadile Ça- yaldızlı dairesinde, çifte otomo-

uğraştıksa da onu bir tOrHl ~ ·1rnı talcaya giden maarif direktörli Tev- bili eriyle işin zevkine daldı. Emin 
mndık. fik Kut henüz avdet etmemiştir. olunuz kJ kıskanmıyoruz, iftihar 

Bu suretle iıem hasta evinde Bugün gelmesi beklenmektedir. ederiz ve hiç bir vakit, bir iş adn-
kaldı. Alamadım. Hem de dün ak· Beden terbiyesi Genel Direk- mının kısa deri caket, çamurlu 
şamdanberi işsiz kaldım. törlfiğünün bir tamimi çi~meleri yerine lUstrin iskarpinle-

Biz şöför olduğumuz yani her Beden terbiyesi genel direktör- rine de fazlalık atf etmiyoruz. Fa. 
tarafı arabamızın gezdiğimiz için kat açık söyliyeUm ki asli veza. 

lUğü şehrimiz killtUr dircktörlüğii-
salfihiyetle söyliyebilirim ki ma- ne bir tamim göndererek, spor te- ifin bu derece ihmali karşısında 
alesef şu son gliıı1erde; İstan- bu yüksek altanatı da ,.ekemi'-"o· b ] h h · b" h t' §e.kkilllerinin faaliyetleri ve sportif ır ., 

u un er angı ır ücra sem m- ruz! Muhterem valim, belediye re. 
de yukarıdaki fotoğrafın daha oyunların mahiyetleri ve nelerd~n 
fecilerini tesbit etmek mümkün _ ibaret oldukları hakkında sualler i im! bu zatlarla biz şehirli hiç 
dür. sormaktadır. geçinemiyoruz. Ve şOphe etme kJ 

Bu hudise olmasaydı belki ben ,~~iiiiiiiiiiiiii~ii~~ biz haklıyız. Senin bütctn büsnfi. 
bir kari sıfatiyle . 'Konservatu\'ar f '\ niyetlerin, çok meşgalen karŞ151n-
rnı ?""yol mu?" münakaşasına ka- TA K V M da didinmelerini görerek hOrmeten 

NV"".r. rNl'HnWV r• :.N 

rışmıyacaktım. 5 Kanunusani 1939 Perşembe 
Fakat şu yukarıki resmi ibretle 

seyredenler yolun mu yoksa kon
ser\'ntuv.arın mı İstanbul için daha 
elzem olduğunu ve hangisinin da
ha evvel yapılması lazım geldiği. 
ni ilk bak1sta katiyetle takdir ede
bileceklerdir. 

İstaııbula yeni gelen ve kendi
sinden büyük işler bkJcdiğimiz 
vali ve belediye reisimize şu resmi 
ithaf eder 'e biz t tan bul ş6forleri 
ile beraber halla da bu çamur der- ı 
y.asından bir an evvel kurtarmasını 

Hicrt: 14 Zilkad e 1357 
Rumi : 23 İlk Kaı:nın 1354 

Kasım : 59 

Doğu saati : 7,26 • 

-
ÔA-le : 12,19 - ikindi ı 14,41 
Akşam : 16,54 - Yat:&ı : 18,30 

lmaik: S,40 

hilrmetle rica eder im. "1 ~ı-----------

susuyoruz. 

Fakat bu gidişle "akte ademi 

sadakat,. dan bilbahis mahkeme
ye gideceğiz. Çok mfitoessifiz kf 

idarenin hükmt şahsiyeti olmadı

ğından muhterem şahsiyetin bize 
hasım olacak. 

TahammfllilmQz kalmadı. Ne 

olur? LOtfet: ha !amaca fcraatı 

nı bu cihete tevcih buyur. Müsait 
vaktin olursa haber ver gelip kula 

ğına söyffyelim: Çok fena bir sır'~ 
vakıf olduk. 

J. Münir Acar 
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Daladye ün 
istihkimları 

unus a 
G zdi 

Kont Ciano'nun 
elgrad Seyahatı 

(Battarafı 1 inci •ayfada) 
Stoyadiııo,için ttalyaya yaptığı hu
susi mahiyetteki ziyaretin bir iade
si suretinde telakki edilmek 18.zım
dır. 

{Ba4tarafı t inci sayfamızda) 
ra 15,30 da Gambette meydanına 
giden başvekil halle tarafından şid
detle alkışlanmıştır. Meydanda bü
yük bir askeri resmi geçit yapılmış-

tır. 
Oradan Fransız evine gidilmiş-

tir. Burada Fransız evinin yerli kıs
mı reisi Chcnit yerli halle namına 
bir hitabe irad ebniş ve ezcümle de· 
miştir ki: 

{- Tunusa gelen misafir ayın 
zamanda Fransnnın maddi ve ma
nevi silahlarını azami hadde yük
selten bir milli müdafaa nazırı ol
ması çok manidardır. Ve semboliK 
bir hareket teşkil etmektedir. 

Alkışlar aras.ında kürsüye çıkan 

Başvekil cevaben demiştir ki: 
r - Fransa büyUk bir enerji ile 

bu işe yardım etmek istiyor. Fransa 
size hoyratça bir kuvvet ve zulme 
kar§ı en iyi müdafaa silahı olan ni

ıam ve intizamı getirebilir. Fran'ia 
aizi himaye edecek kuvvettir. 

Başvekilin bu nutku şiddetle al

ıeışlanmıştır. 

PrensPolün 
Tebriki 
tebriklerimi ve şahsi saadetleriyle 
dost ve müttefik Türkiyenin refa
hı için olan en iyi temennilerimin 
kabulünü ekselansınızdan rica e

derim. 
PAUL 

AU.S prmıs Ptııil 
_ Y-ugoskw lcra.Uık naibi -

BELGRAD 
1
Alteslerinin yeni yıl münasebe

tiyle irsal buyurduklan nazikine 
telgraftan çok mütehaasis olarak. 

-hararetli teşekkürlerimle birliktt> f 
şahsi saadetleri ve dost ve mütte
fik Yug::elavyanın refahı hakkın
daki çok sn.mimt temennilt'!rlntin 

kabulünü rica ederim. 
!sm.et lnöııı'l 

A.nadoluda Kış 
Ve Kar Devam 
Ediyor 

(Baıtarafı 1 inci aa7fada) 
Çankında, Kastamonuda.n gele·ı 

posta kamyonu kesif tipiye tutul.ı-
~ . 

rak yolun yirmi ikinci kilometresm· 

de kalmıştır. Kamyonda.ki yolcula•·

dan bir kısmı Jandarma karakolun ı. 

sığınmışlardır. Kamyon şoförünün 
ve muavınının hayatından endi~:! 

olunmaktadır. Erzincan ve Uşak 
mıntakasında da kar 3•ağmakta, 

havalar tipili ve soğuk geçmekte -

dir. -· -Fransmar Suriyedeki vaziyet• 
ten endişe duyuyorlar 

ıtam : 4 ( A. A.) - "Stcfani,, 

lournal gazetesi, SuriJ'edeki 

Taziyet hakkında bedbin bir yazı 

neşrederek ezcümle diyor ki: 

"Fransa ile Suriye araımıdaki 
.zıddiyet çok ciddi bir vaziyet al
mak tehlikesini göstem1ekledir. 
Filhakika Fransanuı, nihayet bu

laeağını vaadettikten sonra, ve -

aayetini Lundan böyle kuvvetle 

muhafaza etmesi değilı fakat ~ 

yan bayrağını çeken Sul"iye na~ -

yonalizmlne karşı bu vesayeti ye

niden tes.is etmesi mevzubahistir.,, -·-lngiliz Nazırının Roma seyahati 
Londra, 4 (A. A.) - B. Chem

berlain ve Lord Halifax bugilnle,ı:de 

Londraya dönerek Roma seyahati 
programının teferruatını tesbit ede
ceklerdir, 

Star gazetesi Romaya hareket

ten önce B. Chemberlain, Halifax 
Simon ve Hoare arasında yeni mil· 
ftkereler COl'el&D edeceğini bildir
nıektedic. 

Majestik otelinde de şerefine ve
rilen bir ziyafette söz almw ve şun
ları söylemiştir. 

~- Bu mıntakanın göstermiş 

olduğu vahdet ana vatandan esen 
ruh ile olmuştur. Bu ruh insanla,rm 
kardeşliği ve hürriyet' ruhudur. Şi· 
mali Afıikaya istikbalin bunu gös
teren ruh bu ruhtur. 

Başvekil 22,30 da Gebesc hare
ket etmiş ve 8,15 de oraya muva
salat etmiştir. 

&ş\'ekil Gebes'de 
Gebes, 4 (A.A.) - B.ı~·vekil Da

Iadicr, Gebes'e gc>lıniş ve General 
Bertoruıe ıle Gebes kaidi tarafından 
karşılanmıştır. 

Daladier, büyük bil' ıoesıni geir 
seyrettikten sonra, Tunus istihka
mat mmtalmsını ve Libya hududu
mın Majinot hattını gezmiştir. Ge
çit resmine .'ıecinsiivar Jut'alar, Se
negal nişancı lat'alaıı, Tunus alay
laı ından maada bir ç0k tayyarele!' 
ve tanklar iştirak etmi!'}tir. öğleden 
sonra Daladicr, Ubya hududuna en. 
yakin kasaba olan Bengardane'a 
gidecektir. 

Çekoslovakyada 
Yeni İntihabat 

Prağ: 4 (A. A.) - Si.ntsi ma
hıı.filde beyuıı olunduğuna göre, 

Çekoslovakra hükümeti yazdan 

evvel umumi mebusan intihnba

u yıLprnak fikrindedir. Ru intiha
b:ıttan başlıca maksat dahili reji
mi . adeleştirmektir. So~.r~list par
tileri hudut mıntakıdarmın ba~ka 
devletlere terki üzerine müntehi:rı
lerden bfiyfik bir kJsmını karbet -
nıiş bulunuyor. 

Diğer taraftan ehemmiyetle 
:kaydediliyor ki, Eyllll hadi~elerin-

den sonra Çek müntehiıılerj ~mı -
sında da siyasi noklai nazaTlarda 
egaslı de1işiklikler ha.'311 olmuştur. 
Milli birlik paıtisinin kanaati ye
ni parlimentoda ekseriyeti elde e
deceği merkezindedir. Bu müna
sebetle hilkftmetin hRli .me\"cut o
lan Alman 30 yalist partisini fes -
hedeceği sllyleniyor. 

Almanya Denizalfl 
Kuvvetlerini Nicin 
Takvjye Ediyor? 

Essen, 4 (A.A.) - Neticesi ya
kında Loııdraya bil~irilecek olar. 
Berlin İngiliz - Alınan deniz görüş
melel'inden bahseden Natiaonal ze-

itung gazetesi ezcümle diyor .ki: 

Hatırlarda olduğu üzere Stoya
dinoviç geçen haziranda V cncdiu 
Sanat sergisini ziyaret etmiş ve bu 
münasebetle orada Kont Ciano ile 
görüşmüştü. O zaman da bu müın
kata akılla";':t hayret verici kombi
nezonlar atfedilmişti. Şimdi de iki 
devlet adamı arasında yapılacak bir 
Ava Tuna havzasında yeni bir si
yasi devrenin başlangıcı mahiyetı 

verilmek isteniyor. 
Bu mülakatta yeni hiç bir an

laşma yapılmıyacağmın en bilyüK 
delili, Kont Cianoya hiçbir muta
hassıS!n refakat etmemesi ve h"'r 
hangi b'r anlnşmayı hazırlamak için. 
siyasi hazırlıklarda bulunulmamış 

olmasıdır. tki devlet adaınınm bu 
fırsattan istifade ederek siyası va· 
ziyeti tetkik edecekleıi muhakkak
tır. Ancak, bl!..'lda, hiç bir fevkala
delik yoktur. Ve bilhassa başka dev~ 

leUer aleyhine müteveccih bir m:ı· 
hiyet görmemek Jazımdır. 

Macar - Yugoslavya müna..<iebet

lerinin iyileşmesi meselesine gelin

ce, sal:i.hiyettar mahafilde mevcut 
kanaata göre, buna mani olacak 
ortada hiçbir engel yoktur. Esasen 
herkes bilir ki, gerek italya gerek 
Almanya. Belgrad ile Budapcşte a-

rasında bir yakınlık husulüııü ilti
zam ediyorlar. 

Yine kaydolunduğuna göre, e

sasen Yugoslavya komşularından 

hiçbir toprak isteğinde değildir. An
cak hi<: kim~eye de kendi toprakla
rından bir şey vermek istemiyor. 

Selanik Anlaşması 
Mecliste Kabul edildi 

(Başta rafı f n.ci S4'Jlf ada) 
ve bundan <la biltün bu memleket-

lerin sakin ve yalnız çalı~mak is
tiyen h~tlkı i~tifude edecektir. E-

8""" Cunıhuri,\·etimiz kurulduğu 

gündenberi :-ulhu !liikfın içinde ya

şamak polilikasuıı ~iddetlı:ı tHkip 

elmi~ olduğu için. bu anla;mayı 
ayııi zanıancla Balkanlarrn arzula

rııı ı 1 atnıin ettiği kadar bizim pren

sihimize de riayetkar ve hürmet -
· kür bir muka\·cle addedi,yorum. 

''Bu aıılaşmaıım bit· hu u~iyeti 

de, St•lfrnikie bir taraftan dört Bal
kıuı devletini tem. il eden Yunan 
hükümeti, diğer taraftan da Bul
gar hükumeti larafıııdan im:;rnlan-

masıdır. Elye\ ın aHikadarların iki
si tarafından tasdik Vi! imza cdil-
mi!;l olan l.ıu muknvelenin sizin trı-1 
rafıııızdan ela taı<ılik \'e kıhul edi
leceğini ümit ediyorum. 

"Sözlerime nihayet rr.riı'ken, 

kendimce mühim gördüğüm iki 
nokta~·ı telıarüz ettirmek isterim. 
Bu noktalardan birh:i, bu anlaşma 
tohumunun Ankarnda Balkmı de\'
Jetlerinin toplandığı bir sırada atıl-
mış olmalıdu" Türk oinlomaıdsi 

Jeşecektir. Fi1hakika Almanya ta4 

ahhütlerine tamamile sadıktır. ve bu anla7manııı vficut bulnıa~rnda 

Bu anla.'.'}ma, 1ngiliz-Alman deniz 
anla,şmasına, tabii ve mukadder bir 
genişleme verecektir. Herkes tara
fından beklenen bu genişleme, tngi· 
liz-Alman deniz anlaşmasına bir şey 
kaybettirecek değildir. Bilakis bu 
anlaşma ile iki memleket arasında
ki münasebetler de daha ziyade iyi-

tngiltettye karşı hiç bir deniz silih- do tlarımız tnrafmdan dahi mü -

şu hede Nlilen hiiyiik bir me ·:ıi ~ar

!'etmi~lerdfr. ]kinci 11okta ela :Moııt
röden sonra, topraklarımızda SO· 

nuncu olarak kalmL-, olan beynel
milel bir kaydın tamamen kalkmış 

olmasıdır. (Alkışlar). 

"Arkadaşlardan, bu mukavele. 

lanma yarı~ına kalkmıya niyet yok
tur. Almanya kendi isteğile kabul 
ettiği tahdit kayıtlarına şimdiye ka
dar olduğu gibi bundan sonra d:ı 
riayet edecektir. Fakat Sovyetlor 
Birliğinin deniz inşaatına bakmak 
ve bu baptaki fikrini, deniz paktı
nın diğer bir ikidi olan tngiltereye 
bildirmek Almanya için bir vszife- nin lcabul ve tasdikini tek"l·ar rica 
dir. Bu pakt, bir klğıt parçası değil ederken, onun mii~taceliyet kara • 
fakat iki memleket deniz silEi.hları riyle olma mı da rica ederim . ., 
hakkında dostane ve samimi fikir!!!!=~ ...... --~--..~~.......,......,,.~~~......., 
teatisini mtlmkiln kılan bir vesika
dır. Son Berlin görlişmcleri de bu 
paktın faydasını meydana çıkarmıs
t,ır. Bu görilşnıeler esnasında tam 
bir anlaşmaya -tanlnuş bulunulmak
tadır. ··-llrı tren çarpıştı 
ya treni Zagreb civarında çarpış
mış ve alb vagon parça parça ol
muştur. Vagonlardan dördi.i de 
yoldan çıkmıştır. Tren, memur
larmdım biri ölmiiş, diğeri de ağır 

Yeni Tefrika erız 
................................ • • 

i Kırık Plak i 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mevsimin en güzel his ve &fk 

romanını yakında "Yeni Sabah" 

ın aziz okuyucuları aütunlan. 

mızda takip edeceklerdir, 

surette yaralanmıştır. '-------·------J 

MehmetA .fR kkı ald 
Yazı v 

• • 
Biz Şü ôfe Ni a en Etra lı bir tahlil Z e 1 

ve. tenkit e ledik ! . . Veri ? 
Yazan: AL/ R/ZA KQRAP (B tarafı ı incı 53yfada) 

ısırkaç gün evvelki bir sabnh ga
zetesinde kıymetli irimiz Şukiife 
Nihalin Akife dair bir yazısı vardı. 
ı:ı..endisindcn geniş ve etraflı bır tah · 
lil beklemiş oldu uz muhnrri , 
itiraf edelim kı, bizi sukutu h ~al~ 
uğrattı. Çünkü yazısında tek t ı flı 

düşünmüş, tezatlara düşmu~, daha 
doğrusu bir sanatkarı yamalı bir 
şekilde izah etmiş görünüyor. Tahl l 
ve tenkitte gözetilecek ilk nokta, 
bir sanatkarı s,ırf kendi böni ve 
duyuşlanmızla değıl, onu yine ken lı 
snnat terldbi içinde daha olduğu ~l
bi göstermeğe ç~maktır. Fiki.r 
meselelerinde bile, kendilerini tahlil 
ettiğimiz kimseleri sırf kendi kanr:.
atimize gdre izaha kalkışmak bizi 
hataya düı:ıürebılir. 

Nerede ka,dı ki kökleri,"\Sübjekti
vitelerin çok derinlikleı'inde olan 
zevk ve his mesellerinde vereceği -
miz hükümler bizi nerelere sürük
lemez ki?.. 

Nitekim, kıymetli ve içli şiirlP.r 
yazar bildiglmiz Şiikfıfe Nihali te
zatlı bir vaziyette görmekle mtlt.!
ellintlz. Çiinkü :lstiklfil marşını ya
zan bir sanatkara gençlıgin göster· 
diği asil alakayı takdir etmekle Vfı 
Akif hakkında ifa edilen hürmet 

'\'azifesincle geç kalan muharrirler~ 
tarizde bulunmakla makalesine ba ~
Iıyan muharrir sonradan yine o sa
natkarı dolambaçlı yollardan gidı!· 

rek anlatmağa çalışmış, fat<at yinı~ 
dönlip dolaşıp yazısını bu baş önU:.
de hürmetle egilerek bitirmiı;. 

Yalnız Fikrcte hayran olduğunu 

ve vicdanını ondan kazandığını söy
liyen muhartir unutuyor ki Akif tc 
Fikret gibi, hak bellediği yolda yil· 
riimekle onı'/ı gibi (Vicdanlar) ibda 
eden bir şairdir. 

Büyük şairler de, diğer miite
!ekkir ve ı:;anntk8.rlar gibi birer kı
ristale benzerler. Güneş karşısı.'1 

daki bu kristalin gozlerimizi kama~· 
tıran renklerine bakıp ta (A, bu tu-

runcu renkten hoşlanmam) derse~c 
eseri tek <'epheden gördüğümü?.e 

delfilet eder. Kristali evirip çevir
meli, yahut yerimizi değiştirip onıı 
öbür cephelerinden Je görmeli. 
Renkler :ırasında herkesi hn:vraıı 

edecek güzellikle.rinde, başka renk
lerin de bulunduğuna o zamıın şahit 
oluruz. Çünkü maksat bu kristali•ı 
mor, turun<'u, maYi, yeşil. san, kıı· 
mızı.... gibi renkleri aksettirmesi 
değil, çok canlı bir renk aksettirmı:
si<lir. Rengi bir ünite olarak alırsak 
daha doğru hareket etmiş oluruz. 

Akifin bir beytini veya bir mı.>· 
ramı alıp onun üstüne çullanmak, o
nu baltalamak hiç te bitaraf bir ha
reket !'ayılamaz. Böyle olunca Fik:
ı·etiıı de birçok mısra ,.e heyillerini 
alıp çatmak kolaydır. Fakat böyle 
parça ve yamalı hükümlere bağları
mak ne kadar dogru olur acaba! .. 

Akifin hoşumuza gitmiyen tara.f
Iarı bulunabilir. Sonra yurdu uğnı· 
na tek başına bütün bır saray zih
niyetine hücum etmekltu zerre ka
dar çekinmiyen. tazyik edildikçe 
dalın coşan Namık Kemale bile (08-
manlı şairi) diye hücum edilebilit•. 
Nitekim onu <la böyl tek cepheden 
vurmağa yertenenler oldu. Nam·k 
Kemal gibi aktif olarak çaqnşaca· 
ğı yerde hidcletlendikçe işiyanma 
kapanan, bir kaç fena ruhlu insan:-. 
bakıp hücumunu bütün insanlığa 
kadar teşmil eden Fii;tret hakkınd.ı 
da <Menfi ruhludur) gibi bir hükürı.ı 
yapıştırmak pekila akla gelcbild1· 
ği halde doğru olamaz. Çünkü Filc
ret de kendi de\'linde ve kendi aıe. 
minde çok haklı idi. O da, hakkı, 
fazileti kendi zaviyesinden görüyoı-. 
du. ŞükOfö Nihal pekfila itiraf edi
yor ki vicdanını Fikretten kazan
mıştır. Halbuki Fikretle Akifin ge
çinemedikleri de malfımdur. Demek 
muharrir, sırf tesiri altında kaldığı 
bir şairin dilinden konuşmuş oldu
ğunu anlatmış oluyor. Yine o mu· 
h:ırrir pekila bilir ki her s:ınatkan 
kendi muhiti ve kendi şartları için
de görnıeğe çalışmalıdır. Yoksa te
siıi albnda kaldığımız kimselere gö
re veya. kendi kanaatlerimize sarr 

lannrak yapacağımız bhlilde hiç te 
objektif olamayız. Sanatkfın bi c 
indirmemeli, kendimizi ona ) aklaş
lırmnlıyız. 

Sonra Ştikftfe Nıhalın yazısında 
bır (ıdefıks) gönıvonız: Tek a ın.ı ... 
1 lmak. Bu hal, - tabıri mazur gore 
c der - bazan menfi ruhlarda gö
rulur. Bu bir mani ir, megaloman, 
Normal bır ruh için maksat tek kal
mak değıl, fakat doğru bilinen bir 
yo1dan yurilmektir. Bir kimse (ara
ba tek başıma kalabllir miyim.) di
ye ikiae bir etrnf ma bakına b klT' t 

yüı ürse ontlan şüphe edebiliriz. Şü
küfe Nilıale hiçbiı .zaman böyle bit· 
m nl izafe etmek aklımıza gelmez. 
Yalnız yazılarında bö) le bh zillıııl 

sezebilcnler olur. Biz bu zühullc~ 
Şükufe Nibalde deği.1, Nurullah A
taçta rastlamağa alıstık. 

Bu yazıyı karalamadan bir kaç 
saat evvel Bay Eşref Edibin neşret
tiği ve içinde yurdun 70 kadar mü
tefekkir \'e sanatk.ırı tarafından 
Akife dair tahlillerde bulunan kita
bını okuyordum. Ornda Nwı.ılla:ı 
Atacın şöyle bir ifadesile karşılaş· 
tun: 

- Nazım Hikmetin {Trantaba 
bu) sunu okuduktan sonra hiç ştlp· 
he yok Akili de beğenmem lazım~t. 
O da bir i<leat peşinde koşan adam. 
Fakat etrafta onun IP.hinrle yazıla.·ı 

yazılan görünce bana da. aleyhinde 
yazmak arzusu geldi) ! .. 

1şte mrf (tek başına} kalmair 
gayeıdne ~nlanmak istiyeııinsürlil(
lencceği. neti._ce. 

Sırf tek başına kalmak için yıı.
tnlan işlerin mutlaka ma..'1tıki ve ha
yırlı olması icap etmez. Tarihte, 
Diya.na mabedini de yıkan tek ka!

mak iıstiyordu. BtiyUk şahsiyetleı-e 
fırsat buldukça suikast yapanlar 
da tek başına kalmağa, ve.ya hiç ol· 
mazsa meşhur olmnğa çalışıyorlaı
dı. 

Şukufe Nihalin yazmna gore 
A.kifin kıymet kazan~ı 8.deta yai
nız istiklal m&r§ını yudığı için ve 
tek başın kalanlardan olduğu içi?ı 

dil'. Akif acaba yalnız lstiklı'U mar
şını yazdığı için rnl hUrmete ili.yık 
tır'! Böyle bir ifadeden (şair nasıl-

sa boyle bir şiiri rastlatmıs.) f!' 
bir mana çıkar. Halbııki tstiktal 
nınrşını yazan Akif degil, lstikliı.ı 

marnı gibi şiirler vUcude getirebı-

1 n bir Akif vardır. !ster mfü~ik, ı 
ter resim, i terse nazım veya nesir 
seklinde sür olsun, eseri b0 zi ken-

disine çeken hiç bir sanatkar (rast
la tına) kabilinden eser vermi de· 
ğildir. Zaten bir sanatkar bövl 

bir hüküm yapıştırmak mümkün de
ğildir. O ya tam vardır, ya · yok-

tur. Tahlil edeccğimız ruh hır üni
tedir. Onu parça halind göriirscl~ 

car ve müteahhit olmnk talıinc 

mazhar olmll§tur. 
15 K nunne el 1931 tarihinde 

tramvay kumpany 11 m tamirat 
mlite-:tlıh tligı üstündağın mir ve 
delfiletil... Bay F.şref: • rilmıstir. 
E ki mut hh t 'l' 

h 

bbaı 80 kuru tur 
.n tallı, l endisme t.er-

kosun da t nıu t mııteahh'tliğini 

kaz ndırını b.r. B a da tamirat 
bedeli ı tre ur bbaı kum dahil 

80 kuruştur. Son zam nlarda tram· 
vay şırkett Muhıttin Ostundag!.I 

dostu olan bu ata bir cemıl olm 
üzere kendısıne metre mw-abbaını 
85 kuruş veımeğe başlamıştır 

Bay Mus a il~ Bay Rakip \"C 

diğer bit· çok muteahhitler, muhte· 
lif zamanlarda bclcdıye ve kumpan

yalara resmen müracaatla bu fiat

taı.ı metre muı·abbaı başına 20 ku
ruş teıızllat yapacaklar.mı bildirdik-

leri halde bu müracaatlar semere
siz kalmıştır. Bn.y Eı ref ise metre 
muı·abbaını 85 kuruşa almış oldu-

ğu tamir milteahhitliğiı,ıi diğer mti

tea.hhitleı-e 50 kuruşa devretmekte 
ve açıktan hiç yonılmağa lüzum gör 
meden para kazanmaktadır. 

Gelelim n ticeye... Gerek tra.m· 
vay ve gerekse ha agazı lirketleri
nin Bay Eşrefe yel tamir müteah-

hitliğini 85 ku ·uşa değil M, 1~5 ku. 
ruga bile veree ses çıkarmak haddi-
miz değildir. Para şirketin kasasın
dan çıktıktan sonra ne kadar f azJa 
çık r ve memlekette kalırsa bittabi 
biz o kadar memnun oluruz. Ve is· 

ter bu para> ı Bay Eşrefe verir, is
ter Bay Şerefe. Bu bi?.i alô..kndar et
mez. 

Fakat, belediyeye, teı·ko:ı gibi şeb 
rin bütçesinden, elektrik gibi lıli

kfımetin kasasından r.ıka.cak olan 
paraların hesabını sormağn mecbu
ruz. :M.Ulkiye mtifettişlerinin bu i~i 

de tetkik etmel ri \ e hakikati mey:. 
dana çıkarmil.l n lılzımdır. Eğe: 

ortada hakikaten bır yolsuzluk var 

sa düzeltilmeli, yok bir Yatanda
şın beyhude yere tolımet altım~a 

k:ılmaması için vazi~ et aydınlatıl
malıdır. -·. hata bizdedir. Tezat varsa (rastlnt Bcc'< Pari~c de uğrayacak 

ma) nrsa o yalnız birjm gön.işlen p · 4 t A ) F nrı : t~~. . - ı~aro l&:l· 
mizdedir. zeteshıin i ihbaı atına gorc, Moıı-

1stiklal marşmı bize hediye ed0 • tecarloda bulunmakta olan Polon
bilen bir sanatkarın başka eserirı" ya hariciye nazırı Buck, Poloııya
de bakmalı. İşte Asım; bu e!'ler. ya donerken Pari"e uğrı~ acak ve 
hiç mübalagnsız, bir destan fibide- orada Framız ricali ile g 'rüşecek
sidir. tbda ve blagatin, milli heye- tir. 

canın d.ipUiri, her :utman teru taze 
ir ll. Bcck, Varşo\'aya donnıe -

b sembolüdür. Bu '"-·-'- ı11!-•n3 .ı u.n. ...;•" den ev .. ·el Berlin'e de uğrıyacak-
şehit gidenlerin namına dikilmiş biı 
lbidedir. B1J eser (Homer} in dcs- ~tı!!!r!!!. !l!l.!!!!!!'!~-~~!'l'l!!'!!!!!!!i!!!!'ll!~~ 
tanları gibi biıtıin dünya dillerir.-! 

nakledilebilse dünya klasikleri ara
sına girmeğe namzet addcdil~bilir. 

Ustclik bu eserde ya.<:ıyanl:tr 
Homerinkiler gibi hayali knhrnmar,. 
lar değil, canlari!e, et, adale, kemfü 
ve kanlarile birer hakikat olan ruh
lardır. 

Ne tuhaf tesadüftür: Gerek Ho
m ıiıı, gerek Aküin eserleıin sah· 
ne olan yerler birbirlerine çok ya
kındır. F kat aradan biıyfik bir ka
lıte fnrklnrile! .. Vaktile iki Sitenin 
lıarbıııi lasvır eden 11~ ada'ya mn
kabıl Al ifın ibda ettiği eser, Amr:ı 
medeniyctm en mUt rakkı sil n ı 

rıle kcndisme hi.icıım eden bir hu
sumet cıhanına karşı gelen, vesait 
ve mühimmatça fakir, fakat ken.:ıi 
hayat \'e ispklalini kurtarmağa aı:-

nıetmiş bir ordunun evJadıdır. 

Şu Bo~ Jıarhi nedir? Varmı ki 
dünyada eş·~ 

En kesif ordulann ~ Uklcni:ı·or 

dörilU. beşi. •• 

diye devam eden tas\rirdeki kuvveti 
baBka eserlerde anyalını. Bulmak 
kolay na. 

işte Akifin ıı.ıhwıda yanan hu· 
yük s .... nat "'ul sini bir kontamplas-

yoıı v~ medıtasyon lıalmde seyret
meli kı onwı zevkine varılsın. Bumı 
pekfil:ı • pabılccek kabiliyetle ola

ca rıııı bil ligimiz tenkit muharri
rinın balısetmiş olduğu labircntler-
dP.ıı kendisinin kurtulmasını dileriz. 

Filozofi ve sosyoloji 
Muallimlcrinde.o . 

Ali Rıza X1lra.» 



Nasıl Dinlenirler? 
• Sahte gazeteciler 

Dün Beyoğlundaki bir kahvede 
yüksek makam işgal eden bir arka· 
da.şunla oturuyordum. İç.eriye t.eliş 
içinde bir zat girdi. 

Bulunduğumuz kahve çok sıcak 
olmalı ki buğulanan gözlüklerini 
mendili ile sildikten sonra etrama 
bakındı. Sonra karşımızdaki bir ma
saya gelip oturdu. 

Uzun Ve Yorucu 
Şefleri, Krallar 

En Çok Spor 

Devlet işlerinden Sonra Devlet 
• 

Başlarını Dinlendirmek için 
Ve Ava Müracaat Ederler 

Arkadaşım kulağıma eğilerek 

yavaşça: 

- Sizin meslekdaş .. dedi. 
- Ne gibi? .. 
- Gazeteci ! . 

On beş yıldır Babıali caddesinin 
Jı:llldırımını çiğnediğim için bu cad
!enin alt başın,dan, üst başına kadar 
matbaacılannı, kağıtcılarını, kitap
çılarını, hatta mürekkepçilerini, mü
rettiplerini, linotip operatörlerini 
tanının. 

Gazete idarelerinde çalışan .ka· 
tiplerle, muhasebecilerinden itiba
ren birinci sınıf muharrirlerine kıa
dar hep& ahbabımdır. Fakat ne 
yalan s<iyliyeyim, bu zatı tanımıyo-
rum. 

Milletlerin mukadderatına hi.kinı 
olarak çalışan devlet reislerinin eğ
lence vasıtalarından biri de spor ve 
bilhassa avdır. Umumi harbden ev
velki devirlerde, hatta daha çok gerı 
zamanlarda devlet reisi olan hüküm
darlar, imparatorlar vakitlerinderı 

"'lühim bir kısmını avc,ılık etmeklu 
geçırınişlerdir. Zamanımızdaki, ya
ni umumi harbden sonrası devrinde 
yaşıyan hükümdarlar da, yaşadık
ları devirlerde teşek.kill etmiş spo
run muhtelif aksamiyle me~gul ol
malarına rağmen avcılığı bırakma
mışlardır, 

Bunlar aras.ında İngiltere kral vn 
Hindistan imparatoru olan beşinci 
Jorj, vaktinde, Gal prensi iken, ka:p· 
lan avcılığına merak sarmıştı. h .. 
yük bir seyyah olan Beşinci JorJ, 
Hindistanı ziyaretinde Bimali.ya -1 

- Belki yeni bir meslekdaştır.. nm sarp eteklerinde ve kesif orman 
dedim. lar içerisinde kaplan avlamış ve bu 

- Hayır, beş altı 1enedir gaze- av faaliyeti Bin bir gece masalları
tecilik yapar. Fakat hangi gazeteye mn tahayyül ettirdiği efsanevi de -
ve ne yazdığını bilmiyorum. korların vücude gelmesine sebeb ol-

Biz böyle konU§Ul'ken ıstanbu- ı · mU§tur. 
tun tanınmUJ müesseselerinden biri- Peri masallarında hiklye edilen 
sinin direktörü de geldi. zengin bir tabia~ içe~inde,~· b~;~. 

Gueteci! onu görUr görmez ye- ormanın çılgın bır şekilde ~iJŞtirch
inden fırladı. Onun oturduğu ma- ği ağaçlar ve sarmaşJklar a~ın~ıı, 

R.aya gitti. mağrur canavarların yaşadıgı di • 
Biraz sonra gazeteler, kiğıtlar y~rda ~ü~le~ce fil ve binlerce hizmet 

k 1 ,..lrt Ad w •• 1 d. G karın ıştirkıle yapılan bu av hare -
\it en;\~ ı. 

1 
amca~ soy e ı. a- ketleri zamanımızın en mcşhurlann-

ıe ecı. eey er yaz . dandır. 

.. ~iz uzaktan bu manzarayı sey- Bu avlardan birinde Beşinci Jorj, 
rediyorduk. Gazeteci?! işini bitir- 24 kaplan ve 15 gergedan öldürmüş 
dikY.en sonra masada oturan başka ve en güzel atışı da bir kaplan · • 
bir ıatın kulağına bir §eyler söyle- bir ayıyı hemen yanyana yere sere·1 
di. Memnun çık,ıp gitti. iki el darbesidir. Hükümdar olduk-

A •kadaşım direktörü tanıyor- tan sonra lngiltereden aynlamıv~ 
muş Kendisi ile konuşan zatın kim Beşinci JOrJ Sandringam malikane
oldugunu sordu. sinde, senede on bin kadar av hay-

- - İsmini iyi anlamadım ama. vanı vuruyordu! 
Bir gazeteci .. dedi. Bizim işlere dair Meşhur avcı hükümdarlardan bi-
fikrimi sordu. ri de, şimdi Holandadaki gül bah~P.-

lerile muhat villasında oturan eski 
Kafamı bir kere daha yordum Alman kayseri İkinci Gilyomdur. t-

Babıali caddesini emekdarlanna 

benzemiyen bu zatı bir tUrlU tanı
yamadım. 

Maamafih kendi yazdığını ken · 

kinci u11yomun müteaddid av arazi-
lerinde muazzam sürek avları yapi
lır, bazı zamanlar, günde 4 veya 5 
yuz kadar av hayvanı vuruldu. Ve 

disinden bnşka kimse görmiyece- bunlar nihayet güzel klişelerle Al

ğine göre bu zatın bir zararı veya 

faydası olduğunu tahmin etmiyo-
;-um ama .. 

Acaba bu zat kendisine gazeted 
süsü verse ne kazanacak? Hayatı-

nı bir kat da.ha kontrole tabi tuta
cak değil mi? 

öyle ya .. Vatandaşlar için yalnız 
bir kanun vardır. Fakat bizim bi= 
·de matbuat kanunumuz vardır. Bu 
zat galiba bunu bilmiyor. Zaten bil· 
miş olsaydı kendisine gazeteci sü~ü 
vermezdi ya ... 

TILKl 

man gazete ve mecmualarında neş· 
redilirdi. 

Son zamanlarda, gazetelerin, Kay
serin bu kurbanlarının bir istatisti· 
ğini yapmaları üzerine bunların a
dedinin takriben 33 bine kadar çıktı
ğı görülmüştür. Bu hayvanların a
ras.ında 2 luzm denilen yabani öküz, 
7 büyük Amerikan geyiği, 3 Ren ge
yiği, 3 ayı, 1022 vahşi canavar, 2180 
geyik, 680 karaca, 121 dağ keçisi, 
16.l 88 tavşan, 9643 si.iğlUn ve ilih .. 
vardır. 

Avusturya - Macaristan impara
torunun avlan da tarihte çok nam 
bırakmıştır. Fransuva Jozef Alman 

1 Haıkevıen• 1 
imparatorunu, Avusturyaya yaptığı 

_ ziyaretlerde, daima Koropanesa ve-
~--~-~--------J ya Koeriserdoe'deki av yerlerine da.

Konferans ve piyes vet ederdi. Bunlar haricinde Avua-
Eminönü Halkevinden: 

1 - 5 ikinci kanun perşembe 
akşamı saat (20) Evimizin Cağal
oğlundaki salonunda üniversite do 
çentlerinden Bay Enver Ziya Karal 
tarafından (SeJim 3 ün devrinde 
Halet efendinin Paris elçiliği) mev 
zulu bir konferans verilecek ve bu 
nu takiben gösterit şubemiz (Va
zife) piyesini temsil edecektir. 

2 - 6 ikinci kil.nun cuma ve 7 
ikinci kanun cumartesi akşamlan 
saat (20,30) da göstetit ~ubemiz 
(vazife) piyesini temsil edecektir. 

8 - Her üç gece iç.in davetiye
Jer evimiz bürosundan alınabilir. 

' 

??? • • • 

turya imparatoru, memleketinin mi
safiri olan diplomatlar, ve yüksek 
şahsiyetlerle av avlam.azdı. Halbuki 
kendisi ava çok meraklı idi. İmpara
torluk zamanında, Fransada Kolr'
piyende, §erefine yapılan sürek a
vında bir sabah 1500 karkuş kuDan
mıştı. Fakat kalabalıkla yapılan av
lan, Tirol dğlarının sarp kayalıkla
rında yaşıyan yabani koyun, keçi, 
geyik avını tercih ederdi. Zira bu 
avlar münzevi bir şekilde yapılır
dı. 

Tirol dağların,ın öteki tarafında 
Ssvua hanedanının iki tzası, Hum
bert ile Viktor Emmanuel de, Fran
suva Jozef gibi münferid avın heye
canını ve maruz kalınan tehlikeleri, 
lüks ve eğlence ile dolu ııtlrek avla
rile değişmezlerdi. HattA bir gece 
Kral Humbert, Napoli Prensi ve Ah
ruzzs dükünün, bir kar tipisine tu
tularak bütün bir gece bir köylü • 
nün kulübesinde mahsur kaldıkları 
ve herkesin hayatlarından endişeye 
dilştüğU İtalyanlarca malOmdur. 

Bugün, yukarıda da söylediğimiz 
gibi, devlet reislerini eğlendiı:mek 
imtiyazını yalnız av al~yor, başka 
ıporlar da bu hususta mevki ahzedi
yor. 

Tenise bayılan lave~ Kralı 

Umumiyetle bütün prensler ol· 
dukça veya çok iyi ata binerler. Hal
buki bisiklete binen hükümdarlar 
çok daha nidirdir. Bu sponı yapan 
Danimarka kralı Kristiyan idi. Kır
larda bütün aUesile birlikte ekzer
sizler yapardı. 

Sırbistan kralı Aleksandr Müthiş 
otomobil meraklısı idi. Modelleriııi 

bizzat kendisi tertib ederdi. 
Bulgaristan kralı Boris, modern 

otomobiller, kamyonlar kullandığı 

gibi lokomotif idaresini de çok mü
kc·mm.el başarır. 

Nihayet hava da birçok heveskar
ları sinesine çekmiştir. Bu meyan
da, her ne kadar hükümdar olma· 
malda beraber mensub olduğu mille
tin mukadderatına fiilen hakim o
lan Mussolini, hususi bi.lyük Ü(( nıo

törlil tayyaresinin idaresini k1rnı:!e
ye bırakmaz. 

Şimdiki Vindsor dükü, Gal prenısi 
olduğu zamanlarda tayyaresini ken
disi kullanırdı. Ve bu hevesinden 
babası ve Britanya parlamentosu
nun müştereic ısrarı üzerine vazgeç
mişti. 

Buradaki rnucib sebebler arasın
da gösterilen şey: Büyük adamların 
hayatlarının kendilerine aid olına -
yıp milletlerinin malı bulunduğu 
hakkındaki kanaattir. Bu cümleden 
olarak Gal prensi bu hevesinden 
kendisini kurtarmış ve tehlikeJi spor 
larla meı:ıgul olmamıştı. 

Halbuki eski İspanya kralı On ü
çüncü Alfons, sukut edinceye kadar 
hükümdariarm en tehlikeye atıla

nı idi. 7 yaşında iken, Burgos şeh
rinin hediye olarak verdiği ata bin
miş ve cülus günü en fazla beğen
diği hediye, annesinin vermiş olduğu 
bir çift hA!issüddem at olmuştu. 

Bu arada Romanya kralı KarolU 
de unutmamak li.zımdır. O da müt
hiş tayyareye binerdi. Fakat şimdi 
bu gibi tehlikelere atılmıyor, av, ka
yak, ata binmek zaaflarını icra ile 
iktifa ediyor. Bu sporlar;ı yaparken 
Voyvod Mlşel daima yanında bulu
nuyor. 

Kayak ve buz üzerinde paten İs· 
kandinav prenslerini kendisine cel
bediyor. Olaf de Norvej, motosikle
te çok meraklıdır. Halbuki babası 
Kral Haakon, küçük yatile denizde, 
kayalıklar arasında gezmekten hoş
lanıyor. Eski bir yat meraklısı da, 
eski Alınan veliahdidir. Meteor ya
tile birçok gezintiler yapmıştır. Ay
rıca av hususunda da çok uğraşmış
tır. 

Nihayet, Avrupa, bilhassa Fran-
sız tenis kordlarınm tanınmış bir 
siması, bir İskandinav memleketinin 
meşhur bir kralıdır. O da Beşinc·i 
GUstavdır. 76 yaşında şimal mem
leketlerinin buzlu ormanlarında elan 
avlanmaktadır. 

Devlet reislerinin yaptıkları bu 
tehlikeli sporlan:!an biri olan dağ • 
cılığı da Belçika kralı mtıteveffa Bi
rinci Alber pek severdi. Fakat mü
teaddid muharebelerde hayatmı kur 
taran bu hükümdar, Belçikada Na
mur civarında fazla yüksek olmıyan 
bir tepe tırmanışında düşerek öl· 
niliştU. 

tşte bazı eski ve yeni devlet reis
lerinin tercih ettikleri ve yaptıkları 
sporlardan birkaçı! 

POLİSTE --_ 

Enkaz altında kalan 
amele 

Kadıköyünde Abdullah paşa 

köşkü namiyle maruf olan köşk 
dün yıkıcılar taraf1ndan yıkılır -
ken ameleden İbrahim enkaz al
tında kalaı·ak vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralanmı~tır. 

Kadın meseleeinden .. 
Üsküdarda oturan İbrahim is • 

minde bir adam bir ·kadın me
selesinden dolıa.yı arası açık olan 
Saidi dün Bcyoğlunda bıçakla 

bacağından yaralamış ve yakalan
mıştır. 

Otomobil çarptı 
Şoför Mustafanm idaresindeki 

2122 numaralı otomobil diin köp
rüde Arif isminde bir adama çar
parak muhtelif yerlerindım yara
lamıştır. 

ŞOför yakalanmıştır. 

Tramvaydan düştn 1 
Ağa hamamında oturan 18 yaş

larında Arakil dün Beyoğlundan 
geçen bir tramvaya atlamak iste
mişse de düşmüş ve bacağından ya
ralanmıştır. 

Odasında öiü bulundu 
Malta çarşısında oturan kimse

aiz takımından "Mehmet,, ismin
de bir ihtiyar dün odasında ölü o
larak bulunmuştur. 

Yapılan muayenesinde kalp 
l!lektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

BARINDIRMA 
ODALARI 

- Açılacağını yazdığımız balillldır
ma odalarının dün ıaa.t 7 den itiba
ren üç tanesi açılmıştır. Fakir amele 
ve ifÇi çocuklarını, aileleri işde ol
duğu müddetçe sokaktan ve onun 
hafi tesirlerinden korumak maba· 
dile mekteplerde açılan bu barındır
ma odaları çocuklara sıcak bir yu-

va temin ettiği g-ibi fakir aiL ,.. 
cuklanna sabah, öğle ve akşam yı.:

meklerini de temin edecktir. 
Rsimde (13) üncü ilk mektept~ 

açılan barındırma odasının idare ıı 
altına aldığı çocuklara öğle yeme!{! 
verirken görüyorsunuz. 

··t··nıı:~!Wi ·~~·ı~dtt 
- -- -

Kara Ahmet Nasıl Cihan ıampyonu Oldu? 
Tefrika No: 17 Y AZ AN : TEVFiK PARS 

Kara Ahmet MağlUp 
Bu İlk Maglubiyetten Sonra Ah
met Hüngür Hüngür Ağlıyordu 

--~ .......... ~--
Davul zurna bütün şiddetile ça

lıyor, Kara Ahmed, naralar atarak, 
sağa sola heybetle bakarak meydan
da dolaşıyord'u. 

Bu sırada birdenbire Pire Meh
med meydana fırladL 

Herkeste bir heyecan uyanın.J§, 

Kara Ahmet te ne olduğunu şaşır • 
mıştı. 

Cüsse itibarile Kara Ahmet, Pire 
Mehmetten çok farklı olduğu için, 
evveıa onunla tutmak istememiş, fa· 
kat bütün abaliniİı, bilhassa Harbi
yelilerin: 

- Haydi Pire Mehmet? 
- Görelim seni Pire! 
Diye bağınşmalarından sinirlen 

miş: 

- Görelim bakalım bunun ner~l 
pire imiş! 

Diyerek, inunla güreşi kabul et
mişti. 

On, on beş dakika güreşten SO't· 

ra, Kara Ahmedi (kaz kanadı} na 
getiren Pire Mehmet, iki omuzu bal 
mumu gibi yere yapışmak suretiyle 
Kara Ahmetli, şimşek gibi yere ~arp 
mış, yenmişti. 

Pire Mehmet, hemen ayağa fırla
yıp, halkı selamlarken, binlerce se
yirci Dudulluyu yerinden oynab -
yor, genç harbiyeliler, o zamanm 
meşrebine uygun naralar atıyorlar
dı. 

Zavallı Kara Ahmet, ne olduğunu 
şaşırmış, meydanın ortasında öyle 
kalmıştı. 

Arkadaşları, Pire Mehmetli hemen 
ayağındaki kisbetile bir beygir~ 

bindirmiş, davul zurna çaldırarak, 
naralar savurarak götiiriiyorlar -
dı. 

Kara Ahmet te hiıla meydanın or. 
tasında öyle duruyor, hüngür hün
gür ağlıyordu ... ) 

*. * 
Kara Ahmet, muhakkak ki kaza-

ra Pireye yenilmişti. 
Onun vücud itibarile Pireden çok 

üstün olduğu tabiidir, şu var ki, o 
devirlerde İstanbulda güreşen peh· 
livanlar son derece ustalıkla güreş 
tutuyorlar, oyunları sayesinde ken
dilerinden çok fazla pehlivanları, 
kaşla göz arasında yeniyorlardı. 

Kara Ahmed de böyle bir akıbete 
uğramıştı. 

Esasen köydeki ustası da daima o 
na, İstanbul pehlivanlarından çekin
mesini, güreşeceği herhangi bir peh
livanın güreşten evvel, kendine mah
sus olan yenici oyunlarını sorup öğ
renmesini, ve ona göre hareket et
mesini tembih etmiyor mu idi? 

Kara Ahmet, işte o günden sonra 
var kuvvetile çalışmağa, bilmediği 
oyunları öğrenmeğe, ve artık lstan
bulda önüne geleni yenmeğe başla
dı. 

Kara Ahmet İstanbul muhitinde 
iyice tanınmağa, şöhreti dillerde do
laşmıya başladığı s.ıralarda, Koca 
Yusuf ·Avrupadaki son güreşlerini 
yapıyor, adım adını cihan şampiyon
luğuna doğru yaklaşıyordu. 

Pariste karşısına çıkan bütün 
pehlivanlan yeniyor, bUtün TUrkiy~. 
bilhassa İstanbul, onun bu güreşle
rini günü gününe takib ediyordu. 

Koca Yusufun cihan şampiyonu 
Pol Pons'la olan birinci güreşi, ıs . 
tanbulda derin bir alaka ile karşı -
lanmlf, hele berabere kalışı herkes
te hayret uyandırıruştı. 

Kt'ca Yusuf aylardan beri . ilstüste 
tuttuğu güreşlerle artık yorgun uHş
mUı, muhakka ki taze bir kuvveti·.? 
kaı.r~1sma çıkan Pol P·ıng'u bu ı,ıe • 
beb<len yenememişti. 

N~ticenin alınması, cihan şampi
yonluğunun kat'i bir şekle bağlanıl
ması için Koca Yusuf - Pol Pons gü
reşinin tekrar edileceği, bütün dün 
yaya ilan ediliyor, yine bütün dün
ya müthiş Türkün, cihan şampiyo
nu Ponsla yapacağı son güreşi derin 
bir ali.ka ile bekliyordu. 

Şimdi muhterem karilerim, Kara 
Ahmedi cihan şampiyonluğuna sü
rükleyen sebebleri size en doğru ve 
en mükemmel bir şekilde göstere-

bilmek için, Koca Yusufumuzun 
Ponsıa yaptığı ve neticesi münaza
alı kaldığı dünya güreş tarihinin bu 
en mühim müsabakasııı,ı fazla tafsi
lita girmeden .kı.saca anlatmam, ve 
ondan sonra Kara Ahmedin ne su
retle Parise celbedildiğini yazmam 
icab ediyor. 

Esasen birkaç ay evvel (Koca Yu 
sufun ,Avrupa güreşleri) başlığı al
bndaki tefrikamda da, Yusufun 
Pons'la yaptığı bu son güreşini yu
mamıştım. Çünkü Kı!.ra Ahmed içi!1 
hazırladığım yazıda bilhassa Yusu
fun o güreşinden bahsetmem ica lı 
edecekti, bir mevzııu iki defa yazımş 
olmamak için sükutla geçmiştim. 

Bunun için Kara Ahmedi 1stan -
bulda bırakalım, o yine düğünleı . 
de, şurda burda yapılan güreşlerde 
başa çıkmağa, konulan ikramiyele
ri rakibsiz kazanmağa devam et-
sin! ' 

Biz ·gelelim, o sıralarda Pariste 
Pol Ponsla son güreşi yapacak Ko
ca Yusufumuza ... 

* * * 
Koca Yusuf, aylardanberi, karşı-

sına çıkarılan bütün hasımlarını yen 
miş, dünya şampiyonluğu iÇin Pon~
la karşılaşm~tı. 

Son derece yorgun düşen Yusuf, 
Pol Ponsla birinci müsabaka.s.uıda 

berabere kalmıştı. 
Esasen hasmı, şimdiye kadar kar

şılaştığı pehlivanların en kuvvetli· 
si, cihan pehlirnnlarının en şöhret
lisi idi.. 

Pol Pons o seneler, dünya ağ : 
sıklet şampiyonu bulunuyor, o za. 
mana kada~ kimse onun karşısında 
duramıyordu. 

Vakta ki Koca Yusuf Parise gel
ınlş, o tarihte biıtün dünyanın peh. 
livanlannıiistüste nefes almada, 
tepelemek suretile yenmişti. 

tşte o zaman Pol Pons'un me,·k1-
ini tehdid edecek belki de onu y1;;· 
necek bir pehlivanın zuhur etti§i 
görülmüş, ve Koca Yusuf - Pol Pot s 
maçına layık olduğu kıymet veril -
mişti. 

Bütün dünyanın alakasını üstü·~· 

de toplıyan bu maç binlerce Avru· 
palının gözü önünde, ve yine Avru· 
palı hakemlerin idaresinde yapılm 'l5, 
bila fasıla bir buçuk saat devam et· 
miş ve sonunda her iki pehlivan da 
berabere ilim edilmişti. 

Ozamana kadar Pol Ponsla b·! 
kadar mücadele edecek bir pehlivan 
zuhur etmediği gibi, Koca Yusuf9 
bir buçuk saat mukavemet göstere
cek bir pehlivan da yoktu. 

Organizatorler, •• er iki bakımda ı 
son derece enteresan olan bu güre:ii 
bir buçuk saat sonra her ikisini d~ 
berabere ilin etmek suretile tadil et
meğe ve ikinci güreşi çok daha fe>. 
kalade bir programla hazırlayıp ilim 
etmeğe karar vermişlerdi. 

Koca Yusufun son maçta berab<:
re kalışı, ve hasmının kendisine bir 
buçuk saat mukavemet edişi tstan
bulda bomba gibi patlamış, bütiın 
memleketi bir matem kaplamıştı. 

Herkes Yusufun yorgunluğuna 
hamlediyor, bir buçuk saat süren 
böyle bir güreşten sonra berabere 
kalışına bir türlü akıl erdiremiyor -
lardı. 

Bütün güreş meraklılarının kork
tuğu nokta, ikinci gürşte daha yor
gun bulunacak olan. Koca Yusufun 
yenilmesi, son kerteye gelmiş olau 
muazzam bir şöhretin birdenbire 
devrilınesi idi. 

Kara Ahmed, Koca Yus.ı!•m eli
ne su döke~ezdi, fakat hali hazır
da ondan daha dinç, daha zinde bu. 
lunuyor, herkesin aklına gelen şe) : 

- Kara Ahmedi hemen yola <:I· 
karmak! 
oluyordu. 

Zaman daralmış, Pol Pons'un Ko· 
ca Yusufla karşılaşacağı son müs;1• 

bakaya birkaç gün kalmıştı ... 
Halkın kararı, ısran üzerine Ka· 

ra Ahmet, hemen yola (;ıkanlmı§, 

bütün İstanbul coşkun tezahUratl:ı 
onu uğurlamıştı ... 

(Devamı var) 
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Türkiye, Harbe Girsin Girme
sin Parçalanm ğa Mahl(Umdu 

Yeni Mahrem Vesikalar 
Mahrem Vesikalar, O zaman Osmanlı Nazırlarının .. 
Bütün Kararlarının Fransızlar Tarafından Oğre-
nildiği Müthiş Hakikatini Meydana Çıkarmıştır 

1 !)12 Balkan harbi e:snasın

<la İngiltere ile Fransa Suri
yeyi ve Filistini aralarında 

pay !aşmaları için anlaşmışlardı. 

Hatta Balkan harbinden münhezim 
olarak çıktığımızı görünce Osmanlı 
memleketlerinin de İran gibi nüfuz 
mıntakalarına ayrılması için Lon
drada mlizakere1ere dahi gfrişilmiş· 
ti. Fransız ve İngiliz gazeteleri ve 
devlet adamları Türkler aleyhine ar
dı arası ke:ıilmiyen ağır sözler sa
vuruyorlardı. Fakat ittihat ve te
rakkinin hükumet darbesile milli bir 
yarlık güsteı mesi folfı keti durdur
muştu. 

1914 Şub::ıtıııda, 1stanbulun ve 
Boğazların bir darbe ile işgali ve 
hatta bu uğııl'cla bir Cihan harbi 
~ıkarınac-• da, kararlac::tıran Ru-; 
yüksek en<'iimeııinin münakaşa 

kararını \•c 23 l\farlta Çarın ela 
tasdikini yukarıda başlı başına bi·• 
fasıl olarak görmüştük. Burada bir 
daha hatıl'larnaJ, röla . .;yoııumuzun 
icabındandır. 

l!H4 ~ı. anda Ru~.} aılaki Fran~ız 
sefiri Palcaloquc'iıı Fransız ha
riciye nazırı Douınergue'ye göndet
diği sifreli raporundan parça: 

"Hariciye nazırı Rusya ile Al· 
manya arasında erger vukuu muh
temel bir çarpışma tehlikesinden 
Çara bahseclildiğ-i sırada baf;mctıx~-

n ah Yunanistan ile Tür
kiye arasmda harp zuhuru 
ihtimallerini düşünerek, o takdirde 
Qgma111ı hükumeti Boğazları kapar. 
Ru:wa ise kendi ticaı-etinc, kndi 
hay~iyetine muhalif bu tarzdaki bir 

,harekete kaşı kayıtsız kalam.ıyaca
ğından Boğazları açmak için cebir 
kullanırım) buyurdular. O zaman 
Almanya Türkiye tarafını iltizam et
me:t mi? Böyle bir müdahale ihti
malini Çar, Şarkt tehdit eden tehli
kelerin en büyüğü sanıyor. Bunun 
için İngiltere ile acele bir itilaf akte
dilerek Türkiyeyi Almanyanın yar
dımından mahrum etmelidir.) 

*** 
Ayni tarihtedir ki Rusya harici-

ye nazın Sazanof Şark vilayetlerin
de bir ermeni muhtariyeti vücude 
getirilmesi için Babıaliyi sıkıştırma· 
ğa başlamıştı!. 

*** 
1914 mayısta İngiliz kralı V Ge-

orgc hariciye müsteşarı Sir Edvard 
Grey'le [1915 te hariciye nazırı ol
muştu] birlikte Parise gitmişti. Bu 
esnada Rusya hariciye nazırı Saza
nof Fransız hariciye nazırına yazı
yor ki: (itilafı müsellesi ittifak ha
line çıkarmak için, İngiltere kralını 
teşvik edin. 1lk iş olarak bir deniz 
itilafı yapmak üzere ateşenavalimiz 
İngiltere bahriye nezareti ile müza
kerelerde bulunsun. İran meselesin
de ingiltereye bazı müsaadelerde 
bulunulacaktır.) 

1914 haziranda Rus ateşenavalı 
Volkof İngiltere bahriye nezaretile 
müzakereye muvaffak oldu. Bunu 
bazı Fransız gazeteleri haber olarak 
ifşa ettiler. Bundan Rusya ve 1ngil
tere hükumetleri çok korktular. Par 
lmentodaki istizaha Siı' Edvard 
Grey şu cevabı vererek işi örtb~s 
etti: 

(lngiıt.•re bir Avrupa. harbine i'· 
tirak bahslude hiçbir taahhüde gir
memiştir.) 

Petresburgtaki Alman sefiri Rus
ların tanzim ttikleri deniz layiha
sının aslını elde etti. Almanya hükfı-

Yazan: General 
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meti dostça&ına bir sual ile Sir Ed
vard Greye keyfiyeti sordu. Rcsm\ 
bir görüşme olmadı, yarı resmi gö
rilşmeler de bir neticeye varmadı 

diye İngiltere ile Rusya hükiımetle
ri arasındaki resmi müzakereler in· 
kar olundu. Bu inkarı bazı !ngfüz 
gazeteleri de yarı resmi surette yap
tılar. 

Politika oyunlarının perde arka
sında nasıl yapıldığını gösteren bu 
f ngiliz resmi ve yarı resmi inkar e
<lişler gibi ayni zamanda Petresburg 
da Başvekil Sazanof da Almanya 
sefirine şöylece bir tekzip yaptı: 

(Deniz itilafı yalnız Berliner Tag
blat gazetesinin hayalhanesinde su
ret bulmuştur.) 

Bu deniz itilafının bize taalluk e· 
den Rus projesi kısmı: 

( .... Seykulceyş hedefleri itibarile 
bir taraftan Karadenizle şimal de
nizindeki deniz harekatımızı, diğel' 

taraftan Akdenizde vukuu muhte
mel deniz muharebelerini ayırmak 
lazım gelir. Alman donanmasının bi.r 
kısmını Rus donanması kendi üzeri
ne çekme1'ine kar:;;ılık her iki cihette 
Rusya 1ngiltereden tavizat istihsal 
etmeye çalışmalıdır. Haliharp vuku
unda gerek Karadeniz ve gerek Ça
nakkale Boğazındaki muvakkat (1) 
teşebbü~Icri ise, Rus sevkulceyş ha
reketlerinden ibaret telakki edilmekı 
J:hım gelir.) 

Dikkat: 
1 - İşte 28 Haziran Sarayevo ha

disesi bunu müteakip vuku bulmuş
tur! 

2 - İşte her işi bitmiş olduğu hal
de Sultan Osman dritnavtumuzu 
vermemek ic_:in haftalarca bahaneler 
icadı ve en nihayette dahi her iki 
dritna\·tumu.za ve birkaç destroyt:
rimize el atmak bundan dolayı ol
muştur. 

3 - İşle Cihan harbi kundağının 
nerede ,.e ııc için hazırlandığını bu 
deniz itilafının diğer bir maddesi de 
göstermektedir. Şöyle ki: 

Bu deniz projesinde Rusların Po
meranyaya asker çıkarmak için 1n
gilizleruen Baltık denizi limanları
na bir~ok nakliye gemileri gönderil· 
mesi kaydı da vardır. Temmuz niha
yetinde İngilizlerin Kroni§tat'a nak· 
liye gemileri gönderdiklerini de işit
tik. 
Şu halde daha harp ilan edilme

den önce Rusya - İngiltere arasında 
Aimanyaya karşı olduğu gibi bizim 
Boğazlara karşı da bir anlaşma ol· 
duğunu kabulde teı·eddüt caiz mi
dir? Bunun diğer bir misali de Gö
benle Breslav gelmeden önce Çanak-

" Jcale Boğazı civarında İngiliz filosu-
nun görülmemesi ve Boğazlar işi!'in 
Rusiara terkine razı olundu~nnu 
göstermez mi? 

Fakat bu heeaplara bedel zama
nında alınan tedbirlerledir ki iki Al
man kruvazörü selametle Çanakka
Ieden içeri girmi~ ve bu projeyi al
tüst etmiştir. 

(1) Mm·akkat ta.birine dikkat o· 
lunsun ! Encümenin tst.anbuıu· i~gal 
i~in bundan ü~ ay en•elki projeyi 
t.athlk i~in tngiUzleri de aldatmak 
Jstiyorlar ! 

4 - tşte Karadenizde silah patla· 
dıktan sonra dahi itilaf devletleri
nin (Almanları memleketinizden !;l· 

karın yine dostluğumuzda devam e· 
delim) tekliflerinin Göbenle Bresla
vı bu suretle at.ıl bıraktıktan sonra 
1stanbula karşı Rusların Karadeniz
den yapacakları teşebbüse meydan 
vermek için olduğunun içyUzü ! 

Hadiseleri ince elemiyenler. bel' 
zaman cföşmı:m propa.gandaJa.rmı 

gafletle benimseyerek, kendi fikir
leri imi!) gibi, onun husule geldiğini 
görmek l~in didinirler. 

istihbarat şubesi ~efl sıfatilc o za
man bir taraftan AJmanfann bir 
taraftan da itilaf devletlerinin bu ka 
bil tesirlerine kapılan vatanda.~1an
mızm yanlışhkJarile hayli uğraşmış
tun. 

Şimdi de Cihan harbi başladıktan 
sonra ve henüz biz iştirak etmeden 
evvel hakkımızda neler düşUnUldU-

Enver Te Cemal paşaların 
T arsusta alınmış resimlerı 

ğünü ve nelere karar verildiğini gö
relim! (2) 

Paris Rus sefirindcn mahrem 
tclgrafııame 

No. 259 28 Temmuz-10 Ağus-
tos 1914 

Sefaret müsteşarile hususi biı· 
mülakatında, hariciye nezareti u
muru siyasiye müdür muavini, Pon
sot ki genç Tilrkleri ve onların ar
zularım pek iyi tanır, aşağıdaki fi.
kirleri beyan etmiştir: (Türkler 
mutlaka bir macera aramıyorlar ve 
Almanların zaferinden emeller de 
beslemiyorlar, fakat muhtemeldir ki 
bir taraftan Almanlar tarafından 
harekatın kendileri için müsait cere
yanı esnasında onlara dair yapacak-
ları musırrane şayiaların tesiri altın 
da ve diğer taraftan da Rusların Al
manlara karşı olacak muzafferiyet
lerinin Boğazların tarafımızdan zap
tile neticelenmesi korkusu içinde 
kalacaklardır. 

Ponsot münasip olacağmı takdir 
ediyor, bir taraftan tstanbulu vazi
yetin hakiki çehresile tenvir etmeği, 
ta ki bütün talihin itilafı müselles 
tarafından olduğu gösterilsin, ve 
diğre taraftan Türkleri teskin etme
ği, onlara maksatıanmız hakkında 
bazı teminat vererek. Bundan baş
ka, burada zafere o kadar kani olu
nuyor ki Ponsot işrap ediyor ki bi
zim için daha faydalı olabilir, Tür-

(2) Ashndald kuv,·eti kaybetme
mek l~ln tercünıeJeri ayni füılOp üze
re yaptım. 

Umumi harp 11ruında Türkiyeye gelen Alman F eld Mareşau 
Makenzen saraydan çıkarken 

kiyeyi düşmanlarmuz manzumesi
ne çekmek ta ki onunla bu suretle 
kat'f işi bitirmiş olalım. 

ts,·olsky 

Paris sefirinin mahl'f'm 
f t>lgrafnampsi 

No. 264 29 Temmuz - 11 Ağus-
tos 1914 

259 No.lı telgrafnameye zeyildir. 
Benimle bir mülakatında Dou

mergue, M. Ponsot'un sefaret müs
teşarına beyan ettiği fikirleri tasdik 
etti, mesela hassaten Türkler kor-

kuyorlar ki fırsattan istifade ile ve 

Avusturya ve Almanyaya karşı mu
zafferiyetle gayemiz 1stanbu! ve Bo
ğaz)arı zaptetmektir. Ve çok arzu o

hınuı· ki biz bu nokta üzerine Türk· 
lerl'temin edelim, mesela onluın ha· 
kimiyetinin tamamını kendilerine 
teahhüt ederek. Doumergue'in fik
rince, bu hiçbir vakitte bizi menet
mez, harbin tasfiyesi sırasında, ar
zumuza göre Bogazlar mesele.sim 

tanzim etmiye. 
is,·olsky 

Dikkat! Bu sözlel'i söyliyen Fra ı
sa hariciye nazırıdır. 

İstanbul ve Boğazlar ve dolayısfö 
Türk mevcudiyeti için harbe girdi
ğimize de bu telgraf en biiyük bir 
delildir. 

* * * 
Pari~ sefirinin mahn·m 

tı>lgrafnanwı.i 

No. 286 4 - 17 ağustos 19h 

Zata mahsustur. 

Delcasse'nin mütalea.sına verdiği
niz kıymeti bilerek, bana beyan et
tiği bazı fikirleri size bildirmek için 
kendime izin veriyorum. O, Tür .
lerle yapılan müzakerelerin bir şe ·r-

le neticelenebileceğini zannetmiyor 
ve vakit kaybetmeksizin Türkiye u· 
leyhine tevcih ederek Balkan bloku-

mm kurulmasını daha müsait telak
ki ediyor. Böyle bir politika Rus ef
kılrı umumiyesine olduğu kadar • kl 
Bulgaristan için de iyi karşılanmak
tan geri kalmaz - 'T'ı;...,1rl,. ... ,.. l'""Q.' "'" 

kızgın olan Fransız ve İngilizlere fo 

uygun gelir. Delcasse takdir ediyor 
ki Yunanistanın yardımile Bulgaris-

tana Enos - Midia hattına kadar o· ' 
lan araziyi işgal etmek imkanı ve-

rilmelidir. Yunanistana da Valona 
müstesna olmak üzere Epire vadolu

nabilir. Balkan blokunun böyle bir 

kuruluşu, kendi mütaleasına göre 
bizim için en faydalı bir terkip olur; 
çünkü, bu, Sırbiyaya, hatta belki 
Romanyaya dahi, Avusturya aley-

hine hareket serbestisini verir, \r~ 
baş düşmanımız olan Almanyaya 
nisbeten bizim vaziyetimizi de o ka
dar kuvvetlendirir. Tilrkiyeye ge

lince Delcasse takdir ediyor ki bu 
gösterdiğimiz düşmanlar tarafından 
meşgul edildiği müddetçe onun ta
rafından Kafkasyaya karşı ciddi 

bir taarruz yapmasından korkmak
lığunıza yer yoktur. 

lsvolsky 
Dikkat! Delkase [Delcasse] de 

vaktile Fransa hükOmetinin Harici
r.e Ye Bah!W nazırlıklar~nı ~ıllarca 

ifa etmi§, sonra da Rusyada sefir 
iken Fransız - Rus ittifakım hazı"
lamış ve şimdi de milli müdafaa hU
kiımeti erkanından idi. 

Yunan ve BulgarJan aleyhimize 
kaldırmak için buna benzer buza
tın daha birçok mütalealarını Paris 

Rus sefiri favolsky Rusya Hariciye 
nezaretine bildiriyor. Yapılan tesir-

lere rağmen böyle bir Balkan blo
kuna muvaffak ola.mayınca ve Ro-

manyanııı da Almanyaya teveccüh 
e<.leccği korkusu belirince politikala
rına başka cereyan veriyorlar: Türk 
lerin bitaraflıklarını temin etmek 
için onları aldatmak! 

Bu kabil aleyhimize daha birçok 

muhabereler vardır. Hepsinin mak
sadı bir, rivayetleri muhteliftir! 

*** 
Şimdi bir de daha harbe girme

den önce bizim Bcrlin sefirimiz Malı
miıt Muhtar paşadan gelen şu malıi
ınatı okuyalım: 

No. 423 B~rlin 2G EylUI 1914 
Hariciye nazırı; Ruslar harbi ka-

7.andığına göre yapılacak aşağıdaki 
taksim planını (Fo;,;işc Çaytun) ga
zeteı::i vasıtasile m'.!§rcttiıı:niştir: 

Romanya; Romenlerle meskun o

lan Avusturya eyaletlerini kazana
cak, buna mukabil Seret nehrinin 
şarkındaki :Molda\'a kısmını Rusya
ya terkedecektir. 

Sırbistan ve Karadağ; kendilerine 
civaı· olan ve Avusturyaya ait olan 

İslav eyaletlerini aralarında ve Ar· 
navutıuğu Yunanistan ile payla.sa
caklardır. 

italya; Avusturyaya ait olan ftııt. 

ya memleketlerini ve Avlonyayı kt.:1 
disine ilhak edecek, buna mukabil 

12 adaları Yunanistana terked~cek
tir. 

Rusya; Galiçyayı, Trakyayı, Ana.
doluyu zaptedecektir. 

hıgiltere; Türkiyeye ait olan bü
tün Arap vilayetlerini ve Alma'l 
milstemlekelerini kendisine ilhak f?

decektir. 

Fransa; Elsas - Loren ile iktifa e· 
decekr Belçika; Lilkscnburgu ken
disine ilhak edecektir. 

Rusya; 1ngiltereye karşı Aksayt
§arka daha ziyade nüfuz etmemeği 
teahhüt edecek, buna mukabil İngil
tere Rusyanın Baltık denizinde ta-
mam.ile hclkimiyetini tanıyacaktır. 

Japonya; Kanadaya ve Avustral
ya dahil olmak üzere İngiliz müs-

temlekelerine muhacir göndermek 
mUsaadesini istihsal edecek, Çinde 
serbestii hareklta nail olacak Ye 200 
milyon istikraz yapacaktır. 

Hariciye müsteşan bu malümatı 
BUkre§te gayet emin bir membadan 
aldığını bana temin etti. 

• Malımut lUuht.ar 
Mahmut Muhtar paşanın verdiği 

bu malumatı İran paylaşma şekli ve 
Rusların mahrem pl8.nlan ve muha
bereleri de teyit etmektedir. İ§te b' 
h~nüz harbe girmeden evvel aleyh~ 
mıze yapılan teşebbUsler ve karar
lar! 

*** 
Haı-be gireceğimizden Rusyanın 

ve müttefikleıınin ha.Heri ~olduğum 
ve harbe girişimiz.den pek memnun 
olduklarına da birkaç misal: 

Paris ~efirinin nuılırem 

tel~,rrafnaınesi 

No. 533 Bordeaux 16 - 29 Bı-
rincitesrin 1914 

Haıiciye nazııı bana dedi ki İs· 

tanbuldan aldığı malfımata göre; 
Türkiyenin, Almanların kuvvetli taz 

yiki a1tında, Rusyaya kar§I yakın 

bir atide işe karışacağına açıkca ar-
zwm vardır. Londra ile de akort o
larak nazır deı haJ sefir Bomparda 
talimat gönderdi ki, Türkiye ile a· 
ram.ızda münasebet kesilmesi halin-
de, eğer Giers tstanbulu terkederso 
ona imtisal ederek üç müttefik ara~ 
smdaki tam sallbeti ilan etsin. Bom
pard telgraf veriyor ki 1nglltere se· 
firi, Sadrbm.la bir mülAkatında 

onu ikaz etti ki Tlirkiyenin mütte
fik devletlerden herhangi birine ta-
arruzu onun tarafından her Uç müt
tefik devlete taarruza müsavi gibi 

sayılacaktır. Delcass~ bu tarzda be· 
yanatta bulunmasını Bomparda em
retti. 

~·olsky 

* * * 
Paris sefirinin mahrem 

No. 535 

telgraf namesi 

17 - 80 Birinciteşmı. 
1914 

Bu sabah Delcaı:ıs~, Bomparddan 
aşağıdaki tafsilA.tı havi bir telgraf· 
name aldı: Babı~liye elli milyon iti· 
bar tevdi eder etmez Almanya sefiri 
Rusyııya karşı derhal harekete geı;· 

meği israr etmi§tir. Toplanan nazır. 
lar meclbinde reyler ayr.ılmıştır ve 
vakit kazanmak için Halil Beyin Vi· 
yana ve Berline gönderilmesine ka. 

l'ar verilmiştir. Bu zamanda Alman· 
ya sefiri, AJmanyaya sadık olan na
zırlaı'la mutabık olarak, Alman za
bitlerinin kumanpası altında bulu
nan Türk filosuna bize kaı'§ı düş

manlık açmasına emir vermiştir. Ga 
çeıı hadiseleri bakışa alarak, Gicrs, 

Bompard \'e l\Iallcı vaziyeti tetkik et 
tikten sonra Babıfiliye beyan etmek 
liizuınunda karar kıldılar ki eğer 

orduda ve donanmadaki bütün Al
man zabitlerini derhal geri gönder
mezse onların hareketlerinden Babı

ali mes'ul tutulacak ve a::ır'Ili sebep. 
ten üç müttefik devletle harpte bu· 

Junacak. Bompardın fikı·ine göre, 
Türki~e, şüphesiz, Alman tazyık.ın
dan artık kurtulamaz, fakat onunlEi 

münasebetlerin bu tarzdaki kesil
mesi müttefikler için daha ziyade 
faydah olacaktır. 

tsvolsky 
Bu vesikalar bize ayni zamanda 

pek müthi§ hakikatler de gösteri
yor: Osmanlı hUkfunetinin nazırla

rı neye karar verirlerse gUnU günü

ne Fransa sefareti de haber aJmak .. 
tadır! 

Avrupa seyahatimde sefaret he
yetlerimiz hakkında gördüklerini 

ve şikaye~Jerim henüz hükfımet mer• 

kezinde daha hiç değişmemiş de.. 
mek: 

lstibdad devrinde olduğu gibi 
meşrutiyet devrinde dahi hil! ecne
bi sefirlerlniıı nazırlar mecli.sile bilt 
kulak rabıtaları mükemmel imiş! ~hı 
Jtal~e, kendi memleketlerinin t~in
dekı sefarethanelerimizle alakaları .. 
nı daha tabii görmeli! 

Diğer mühim nokta da Fransız· 
lar; TUrkiyenfn harbe gireceğini 
hem de bu tarzda glrieini kendi ve 
müttefikleri için daha ziyade fayda
h göıilyor ! Bunun m!nası şu demek
tir: 

Türkiye hilkkmda kararımızı .., 
ten vermiştik! Bu tarzda harbe girl. 
~ ~.ihana klll'ŞI bu kanmmızuı taflıı 
bikinde biıe bir ,·esile perdesi vui
fesini görür! 

Kararlannm da, ilk hamlede brı· 
ia.zlan ve tstanbuıu f&ga.J. harp llO• 

nunda dahi hale uygun bir payla§
ma! 

{ Dvamı var) 
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bulur. Bu da tabiatin bizlere ettiği · 9uınu nergün uğradığı kahveye 

girmia, daima oturduğı~ kö§eye ~e- bir IO.tuf. İlk zamanlar eve gelmeğe 
kilmi§ti. Kahveciye selam verınış, gayret edecek ve buna rağmen haıa 
etrafına göz gezdirerek içini çek - sinirlerine h§.kim olamadığım göt'
mi.:ıtl. Kahvenin daimi müşterileri- dUğün takdirde başka bir yere taşı
le hiç .ahbaplığı yoktu. Buna rağ- nacaksın .. Bu suretle hayatının tat
men, bu karanlık yerin gürültüsünü lı kısımlarını, zevkle geçirdiğin giln-
evindeki sessizliğe tercih etmişti. leri hatırlıyacaksın .. 

Filhakika karısı iki gün evvel öl- Komisyoncu yavaş sesle ilave et-
mil§, bu dünyadan göçmüştü. ti; - Sonra da senin gibi olanlarla 
Şükrü tabiaten neş'eli değildi.Bir karşılaşacaksın ... 

karış sakalı ve karmakan§ık saçla- ŞükrU arkadaşına dönerek:' 
n kendisine vahşi bir hal veriyordu. - Neler söylüyorsun? dedi. 
Bunlar olmasa sakin bir tabiatı ol- öteki şiddetle cevab verdi: 
duğu derhal göze çarptırdı. - Ne olacak yaşadığın hayat? O 
Şükrü oldukça bUyük bir ticaret- da diğerlerinden farklı değildi ki! 

h:.nede muhasebeci idi. Buna rağ- Her halde bazı günler karına kızdı
men arkada§larile de samimi olma- ğın, boğazmı sıkmak istediğin gün 
mıştı. BUrosunun kapısından çıkım· ler olmuştur .. 
ca hududsuz hürriyetini elde ediyor· ŞükrU susuyordu. 

du. - Onu kaybettiğin için hayatm-
Yegane arkadaşı, umumi ha:rbd~ dan zevk alanuyacağını söylemene 

tanıştığı, beraberce ölüm tehlike':lı tahammül edemiyorum... Filhakika 
geçirdikleri bir komisyoncu idi. Ev- iyi tarafları vardı. Evine ;yi bakı
li1iğinin ilk zamanlarında bir iki yordu. Fnkat öldüğ!l için de ku
kere evine çağırmıştı. Fakat, sanki f;tırlarını unutmak doğru değil. Bil· 
genç kadın aralanna yabancı olarak diğin şeyler olduğu gibi, bilmedi· 
girmiş gibi bundan vazgeçmişler ve ğin neler var ... 
kahvede buluşup ak,llla11ndan geçe-

Bunlaı ı ~öyledikten sonra siga -ni serbestce söylemeği adet edin-
rasını yaklı, sesine daha kuvvet ve-

mi§leı di. rerek v~Şükrünün gözlerinin içine 
Muhasebeci, dostundan cenaze- bakarak': 

ye gelmesini rica etmiş ve: _Keder ve acı duyman tabil Bu-
- Neye yarıyacak sanki? Akşam na ses çıkaramam. Bunun için seniu 

kahveye gel de beni yalnız bırakma, kederini arttınnam ihtimali var a-

demişti. ma, sabredemiyeceğim. Bak dinle .. 
nk defa olarak Şükrü, içten gelen Evine ~onraları neden gelmek isttı

bir keder ve arı ile bütün duydukla· medim, biliyor musun? Sebebi ka-
rını dostuna anlatmıştı: nn idi. Şimdi rahmetli oldu, bir er-

-Öyle bisı ediyorum ki, evime gi keğe işaret etmeden kabil değil du
rlp, her şeyi düzeltmeğ(', intizallld ramazdt. Ben buna ehemmiyet ver
sokınak ve yemeğimi pi§irmeğe ve medim ve çt.kildim. Zira arkada§ılll 
sabahleyin işime dönmeğe adeta ce· idim .. fakat başkalan .... tşte seni bu 
saretim yok gibi.. hayır .. bunu ya· vaziyette görünce gözlerinj açmağı 
pamıyacağım. Otele gidip ya-taca- münasib buldum. Hakikati söylemek 
ğun, yarın da öyle... Ta ki kendimi daima. iyidi::-. Zaten cezasını buldu. 
unutuncıya kadar ... Şimdi sokaklar- Fakat senin de güUinç olmanı iste-
da biraz dolaşmak istiyonım... mem. Bana inanıyorsun değil mi? 
Arkadaşı itira.İ etti: 

Şükrü başını eğmiş ağlıyordu. 
-Deli misin sen? ... Harbden kur- s· ık 

tulmuş bir adamın hayattan bu şe- ır ara ı yavaşca: 
,,. d •. 1 A - Biliyordum ... dedi. 

kilde nevmid olınası dogru egı . - HlkiyPcl 
rıburnunun cehennem gibi mücade- :::::::::::::::::====================== 

, lelerinden kendini çekip çıkardın .. 
Şimdi bunu hatırlayıp haline şilk~ 
retmen Ulzım ... 

- Bu, mevzuubahs değii zaten. 
Bu vaziyette ne yapmam lizım? 

Komisyoncu, arkadaşına hayreti•.: 
baktı: 

- Onu bu kadar çok mu seviyoı'
dun? 
Şükrü doğrudan doğruya cevab 

vermedi: 
- Bak tekrar ediyorum: Ne yap

mam lazım? Hayatımı yeniden kur
mak için vaktim geçti. Yaşımızı al· 
dık... öyle ise? Kahve kö~erin~e 
pineklemek. Birahanelerde içki i~· 
mekle gececek bir hayat mı siirm • 
li? 

- Filhakika vaziyetin müşkü•. 
hem de çok müşkiil... Hayatın~'l 

büyük bir değişiklik olacak, fakat 
bu gibi felakete uğnyan yalnız se".l 
değilhin ya! tnsan neticede teselli 

Ve derhal, dımağınm içerisinde 
bir isim dolaşm.ıya başladı. r,arry ... 
J enni ile Klavn kendisint! bu isim
den bahsetmede:- evvel bunu ner~
de işitmişti? Bu isimle genç bir kızı 
mübhem surette karıştınyordu. El· 
lerile yanıbaşuıdalü masanın üzerin
den tabakasını alarak bir sigara yak 
tı ve dirsekleri üzerine dayanarak 
yatağının içerisinde uzanmış bir hal-
de dli§Ünmeğe koyuldu. • 

Ve birden zihninde, evvell müb· 
liem, sonra gittikçe sarih bir şekil 

alan; beyaz kürkten bir caket giyin
miş, Negantic'in sigara salonunda 
bir genç kızın Amerikan şivesile bir 
erkeği çağırması cnnlandı. 

Den, yolculuk arkada.slanndan 
Reardonu tamamile unutmuştu. 
Kumral kız vapurda Reardonu çağt
nrken kendisine (Larry) diye hi· 
ta b etmi§ti. Demek ki Larry ile Re
a.rdorı ayni şahıs idiler. Den, hafı • 
zasının kendisine böyle oyunlar oy
namasına çok kızarclı-

Bir aralık tekrar Klavnı dü!1fin -
dU. Haydudun izini kaybetmesi hiç 
te i~ değildi w zabıtaya. habel- ver-

Çanakkalede 
Yeni halkevi binası 

Çanakkale (Hususi) - Çanak 
kalede yüz bin lira sarfiyle ve 1250 
kişiyi i~tiap edecek bir şekilde ye
niden bir hnlkevi binası inşa edile
cektir. 

Konferans, gö~terit ve konser 
salonları yapılan krokiye göre ica
bında oda olarak kulianılacak ve 
umumi toplantılarda iki tarafı açıl 
dığı zaman ~alon haline gelecek ve 
bu salon da 850 kişiyi istiap ede • 
cektir. 

Yeni Halkevi binası Balıkesir 

yoluyla Cumhuriyet alam ara
sında kalan mezarhğın bulundu
duğn yere in~a edilecektir. 

Yeni binanın plan ve krokileri 
cumhuriyet halk partisi genel sek
reterliğine gönderilmi~tir. 

meği de düşündü, sonra vazgeçti. 
Ed, Larry'yi tanıyordu. Volda ifo 
ayni adam olan ôu Larry ti Ameri · 
kaya kadar gelip de aradığı Oldhom 
malikanesi cinayetinin faili idi. Ve 
l\.frs. Bı·enzler'in akşam yemeginde 
bu adanu, Dr. Gastein'in siması al
tmda nasıl teşhiı:ı edebilirdi?. 

Hem Reardon'un, Larry olma
sı şübhe götürmez bir keyfiyetti. O 
da 1ngiliz idi. Zaten Klavn imalar
da bulunmuştu. Bundan başka Re
ardon, Pcdder gibi antikacılıkla i~
tigal ediyordu. Artık aralarında bir 
münasebet, bir rabıta vardı. Başka 
bir şey de ,dikkate şayandı: iskeleye 
çıktığı zaman, Reordonun bağajlan
nı bir zenci şoför alınış, siyah bir o
tomobile koymuştu. Pedder'in de şo
förü bir siyahi idi. Ve Dr. Gastein, 
namı diğerle Larry'yi Mrs. Brenzle
rin evinden de alarak g<>türmüştil. 
lşte bUtün bu müşahedeler Reardo 
nun ,villada ve Ortarte yat1J1da bu
lunmasının hayret uyandıracak bir 
§eY olmadığım gösteriyordu. 

Den, karyoladan aşağı atladı. Fa
kat ani bir fikir kendisini durdur -

, TKNISA8A8 . 

az rlı 
Balıkesir, (Hususi) - Yeni a-ı 

vukatlar kanununa göre vilayet ba 
rosunun kurulmruıı hazırlıkları ya
pılmakt.adır. 

Vildyet dahilindeki avukatlarla, 
bu baroya baglanmış olan Çanak
kale avukatları 7 ikincikil.nun cu -
martesi gllnü saat 15 de şehrimiz
de bir toplantı y.apacaklardır. Bu 
içtimada bütçe idare heyeti seçi
mi ile mesleki işler uzerinde gtl
rüşmeler yapılacaktır. 

Bu suretle seçilecek olan idare 
hevoti iki sene rniltldetle vazife gö 
re~ektır. Diğ-er taraftan baro, ye· 

ni kanunun en mühim hilkllmle -

rinden biri olan avukatların baro 
ya kayıtlı olduğunu gösteren levha 

Jar hazırlamıştır. Bu le"Yha\.ar ya
kında mahkemeler&, mllddei1ımu • 
miliklerle, en biiyilk mülkiye amir

lerine ve di •er atakalı ~·erlere tev 
zi edilecek1.ır. 

00 as oo 
Kastamonuda 

salgını 

• 
grıp 

1 
h.mirde Birinci kordon 

asfalt oluyor 
Kastamonu, (Hu::;uşi) - Hava

ların mütehavvil ve dumanlı gidişı 
her tarafta olduğu gibi şehrimizde 
de grip ve nezlenin çoğalmasına se

bebiyet vermiştir. Bu sıma.Şık ve 
berbat hastalık gittikçe müstevli 
biı hal almaktadır. Bilhassa toplu 
ve kalabalık yerlerde hastalık, fa~
liyet sahasını daha ziyade genişl<"t

mekt.edir. Gerek hava tesirlerinden 
gerekse bu hastalığa tutulanlardan 
kendimizi korumnktan ve havaların 
saUih bulmasını temenniden başka 
çare yoktur. 

Odun kömürlerimiz 
Kastamonu, (Husui) - 1hraç 

maddelerimiz arasında sayılabilecP~ 
derecede revaç bulan odun kömür
lerimiz bilhassa Mısırda fazla rağ· 
bet bulmaktadır. Bu talep ve rağ
bete karşılık bu ı:ıene mutat ihracat 
yapılamamıştır. Yalnız son ay için
de iki yelkenli ile 128 ton kömür 
gönderilebilmiştir. 

Kömürün beher tonu 8-10 Mısır 
lirasına satılmaktadır. Mısıra Bul-

gari!4tandan da köınüt· sevkedilmek

te ise de Bulgar kömürleri Türk 
kömürlerinden a~ağı kalitededir. 

Mersinde bir vak 'a 
Mersin (Hu~usi) - Kahveci A· 

zizi Silifke hanında bil! sebep ta
banca il& bacağından yaralamak -
tan suçlu l\f nı1taf.a oğlu Hayrettin 

Cümhuriyet müddeimnumiliğin -

den !{Orgu hii.kimliğine sevkedil -

miştir. Hayrettiııin sorgusu ya.pıt -
dıktan 9.0nra tevlcif edtlmiştir, 

Öksüzler sevi dirilmiş 
Çanakkale, (Hu ·u~i) - Yılba~t 

müna~ebetiyle. i~tiklal okulunda 

sefkat vurdunduki öksüz yavrular .. . 
menfaatine bir balo tertip edilmi<;t
tir. 

Yapılan bu baloda geçen yılla

n nazaran bu sene daha fazla ha
sılat temin edilmiştir. 

Baloda geç vakte kacinr eğlenil 
miş, milli oyunlar oynunmı~ ve pi
yuııgo çekilmiştir. 

Yer deprentisi 
Çanakkale (Hususi) - Dün ge 

ce sa baha karşı hafif bir yer J:ıarsm
tısı olmuştur. 

İzmir, (IJuu~t) - Denizbank 
İzmir şubesi mildtirlüğil, geçen yıl; 

ı inci kordonun bazı kısımlarını 

asfalt -ederek bunun nekadar da

yandığını tecrUbe etmışti. Tecrübe 
müsbet net"ce 'erd'ğinden şimdi; 

ı incı kordon baştan aşağı asfalt 
döşenecektir. 

lzmir limanı hayvan 
ihracatına açılıyor 

İzmir, (Hususi) - Vilayetimizin 

bazı köylerindeki hayvanlarda ffÖ 

rülcn ~ap hn~tnlığını önlemek tize 
re alınnn tedbirler mü:,pet netice 
vermiştir. 

Bu münasebetle hayvan ihraca

tına kapalı bulunan İzmir limanı 

yakında açılacaktır. 

Tufanasa yağmurlar 
Çanakkale (Husugi) - Dört 

günden beri Çanakkaleye l'Ürekli ve 

bardakt~n döküliirc&Sine yağmur 

ve dolu yağnıı~lır. 
Bugüne kadar Çanakkııleye böy 

le fazla miktarda yağmur yağma 
mı~tır. 

Bütün Mkaklal" göl halini almtf 

ve &vlerin bodrumıarına da •u dol

muştur. 

Yaiaıı yağmurlardan koca çay 
ta!'\arak au Nalbant dükkinhmna ' 
kadar girmiştir. 

Bir istifa 
Çanııkhle, (Hususi) - Çanak 

kale vilftyet en~ümeni daımi üye

sinden Tahsin Saltık istifa etmi~ 

ve yerine derecei saniyede haizi 

ek~eriyet olun Ha an Bakla tayin 

edilıni~tiı-. 

Çanakkalede eczahane derdi 
Çanakkale, <Hususi) - Evvel

ce burut.la iki eczahane vardı bir 

f'!cnc evvel eczn<"ıııın birisi öldü ko

ca vilayetle yalnız bir tek eczaha
ne kaldı. Bu bir tek eczahane de ka
fi gelmemekte \'e vakitli \'akitsiz a 

ranıldığı zaman kapalı bultııımuk
tadır. 

Daha doğTu.~u lmrada bir ecza. 

hanenin daha nçılma~ı her bakım
dan faydalı olur. 

KATIL ARANIYOR . .. .. .. 
KiM OLDURDU 
YEN/ SABAHIN POLJS ROMANI • 
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du. Reardon, Nansinin vapurun gü
vertesinde heyecan ve korku duy -
masına ve Rontzu ısrarla araması
na sebeb olmustu demek? Bu fikir, 
kendisini yine genç kıza getiriyor
du. Her halde, bu genç naydudu 
Biyaniçte tanımıştı. Ar<darında 
acaba ne gibi lıir bağ vardı?. 

Sigarası ağzında, çıplak ayak 
balkona cıkmıştı. Sabah yeni olu -
yordu. Piaj, deniz sakin, etrafta bir 
rahatlık ve ne§'e var gibi idi. Buna 
rağmen düşünceli dunıyordu. Mrı.:ı. 
Brenzlerin yemeğinde Reardonun, 
vapur arkadaşını tanımamasına im
kan yoktu. Radyogramı elde ede , 
rek, Pedder ile Reardon Rontz'un 
gemide birisile tanıştığı \"e mi.lna -

&!bette bulunduğumı anh.mu~fard1 
Acaba Den 'in uhdeEıine aldığı vazi· 
feyi keşfetmişler miydi'! Pedder 
geceleyin kendisini epev ısrarla is
ticvab etmiş gibi idi. Her ikisnin de 
Asvaıtc ile haıeketleri fı.deta bir fi. 
ı·m a benziyordu. 

Den stıa liııc baktı. Sa bahm h<'~ı 
idi. Odasına girdi. Elbiseleıini giyin
di. Oysver Bay i til.nmctinde bir 
benzin depo,;una geldi - i \'Rkit saat 
altı olmu~tu. Benzinciden kirnladığı 
otomobili Nevyorka doL"ru sür'atle 
sürdü. Bilin odasına girdiği vakit. 
arkada§uıı yatakta buldu. Saat se
kizi GCYr<'k gı"" iyordu Yatağın üze
rinde pazar gazeteleri st>ı ili duru
yordu. 

Tam bu sırad·a hizmetçi, kü ·ı 
çttk bir çocuğun getirdiği bir 
mektubu ev sahibine uzattı. Refik 
bey mektubu okudukan sonra yüzü 
değ~U, k"l.1.gln bir t.avırla bağırdı: 

- 1!f etiıı yaptığı budalalıkları 
.kimse yap maz 1. 

- Can sıkacak bir şey mi oldu, 
üzülecek bir hal mi var? diye sor· 
durn. 

- Hayır! öyle değil. Fakat 
bu kadarı da. fazla. Bakın bir ke
re: İif et bir fakir .aileyi himaye
sine aldı gibi bir şey. Kadın bu sa
bah, doğururken öldü. Feliiketin 
girdiği bu fakir "'eye biraz sevinç 
ve limit vem1ek iç."n annesinden 
izin alarak oraya gitmiş. Şimdi 
de fazla meşgul olduğundan 

geç gelecegini yazıyor. 
Durdu. birkaç saniye düşün -

diik en sonra dcvm 1 etti: 
- F di , a ırdmı. Kaldım. 

Arabacı ' dıqc r bır adnın mı Bur
saya öteberi götür m k için yolla
dım. Arabayı kullanacak kimse 
yok ki... İffet. almak için kimi gön
derece w•imi bilemiyorum. Miı~afir-

1erinı olduğu için ben gidemem. 
Diğer taraftan bu kadnr geç bir 
saatte kardeşlerini de göndere -
ıem. Bir bahçevan var. O da 

böyle işlere yaramaz. Ne yapnıa
h acaba?. 

- l\f iırebbiye beı·aber değil . ., 
mı .. 

-- Beraber ama, bir fa:rdası 
yok ki.. 

- Eğer arzu ederseniz ben va
rım. i~tcdiğiııiz zaman gidebili
rim. 

Bunu biraz teredı:lüt ederek 
söylemiştim. Belki aklına bir şey 
gelir diye şimdiye kadar susmuş
h1m. 

Fakat iı, diişündü~üm gibi çık
madı. Refik Bey: 

- Ben de sizden bunu rica e
decektim, dedi. Araba ile gönde
receğim hizmetçiye nezaret eder 
misiniz?. O :iİze yolu gö~terir! 

- Maalmemnuniye! 
Ev sahibim elimi eıktt. 

- T~ekkilr ederim. Şimdi a
rabayı haıtrlatıyoruın. Ne vakit 

isterseniz hareket edebilirsiniz. 
- Arzu ederseniz c'P-rhaJ gi

deyim. 
- Tamam, del'lıal gidiniz, di

ye sözlerimi ta~clik etti. Kızımın 

bir an evvel yanımda bu!unma~ını 
ve biraz ha~lamayı öyle istiyorum 
ki... 
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Har.ap, dıvarları yıkılmış bil' 
kulfibenin kapısına vurduğum z.a.. 
man, etraf tamamiyle kararmışb.. 
Daglardan kopup gelen rüzgar in 
sanın kulaklarında korkunç akla· 
ler y pıyordu. Kapıyı Matma· 
zel Kat açtı, Kapıdan girer girmez 
senelerdenberi birikmiş gibi duran 
bir ı·ütubet h4tr tarafımı sardı. Bo 
ğazım sanki demirden bir el tara
fından sıkılmıştı. Adeta nefes ala
mıyordum. Kulübenin tek bir oda.
sı ~ardı. Bir pencerenin kenarında 
bir erkek ile yaşlı bir kadın duru • 
yordu. Adam başını elleri ara~ma 
alınış, dirseklerini dizlerine daya • 
nıış kımıldamadan duruyor, ihti -
yar kadın ocağın yanıbaşında çök
l'tÜs uvukluyordu. Odnnm diğer 
kıs~ı daha karanlık idi. :!.\1üreb-bi 
:ve en kiiçCiğü altı yaşında üç çocu 
ku yatırmak için uğracıyordu. Bi
raz ötede bir iskemleye oturan tf. 
fet, kollaı·mda yeni doğmuş bir ço. 
cuğu, bir anne şefkati ile sallı) or
du. 

Küçük kuzinim ne de ci<ldi "dt 
bir görseniz! Büyük siyah gözlerin 
de hüzün ve adeta bir heyecan 
vardı. Giizcl ve zengin bir kız ha
yatında her şeyin kendisine gUl -
dilğU sevgili İffet, felaketin, fakrü 
girerek onları teselli edecek kadar 
sefaletin vurduğu bir ailenin içine 
t~rbiye ve insani hisler gösteriyor 
du. Yanına yaklaştım. 

- Babanız, geç kaldığınız için 
çok üzüntü içinde dedim. Biran ev
vel gelmenizi söyledi. 

- Eve beni siz mi götüreceksi· 
niz? 

- Evet! Arabayı hizmetçi Jrul
lanıyor. 

- Te~ekkilr ederim .. Buraya gel 
mek için epey zahmet çekmişe ben 
ziyorsu11uz. Burası da pek eğlen
celi bir yet· değil. 

Yanında durdum. Ve bekledim. 

Mürebbiye, bu aralık çocukları 
yatırmı.,tı. İffet te ayni şekildeı ha
reket etti. 

Kucağında ki minimini çocuğu 

kendi yaptığı meşhur besiğe yaur- . 
dı. 

tffet işini bitirmi~tL Tam bu sıra· 
da kapı açılarak bir kadın giı·di. O-

nunla bir müddet konuştu.· Sonra 

şapkasını giyerek yanıma geldi. E
line, bir on lirnlık sıkıştırarak: 

( Devamı var ) 

• ---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
D~'n'alji, kırıklık Ye hlith 
• .. lcabında ~ııde 3 

Bil şa.şırmadt. 

- Maşallah, demek bizi hatırlı -
yorsunuz, diye takıldt. Nihayet Skot 
landyard dediğimize geliyor. Kah
valtı edelim mi ? 

- Birazdan. 
- fotc bir kablogram. Şimili gel· 

di. 

Bu Mandcrtond:ın geliyordu: (Su
" lime ccvabf..n, Nevyork, malikane
deki ölliye dair bir ~ey kesfedemedi
ğini st'ylüyor. Yeni ın:-ılümat yoksa 

geri dönmek müreccahtır.) Müfet· 
tiş ne de kısa bir telg-raf göndermi:~; 
ti. Doğru~u. Ölü Rontzu ve mali. 
kanele, Oldh1Jm cinayet ve sirkati
ni ifade e fiyordu. Yeni bir talik hak 
kınclaki isteği ceva bsız kalmıştı. 
Gerıi lüt\'lı'ın salı günü idam edil
mesi artık mukarrerdi. 

Den kablogranu arkadaşına v~r
di. Hiddetli hiddetli: 

- Geriye dönmeğe niyetim yok 
Ben iznimi kullanıyorum. Vazife ile 

gelmedim ki, tekrar Fre~vuLPre gi
diyonım. Jenııi nerede? 

Bil clile işaret ederek : 

atnlaruuu derhal keaer. 
kat• ahaabilir. .. • 

- Yandaki odada, diye cevab ver
di. 

- Ne o, burada mı yatıyor? 
- Nereye gideceğini bilıniyorc:t.. 

Gitmesine mani oldum. 
- Bil çok iyi yapmışsın.. te§Ck

kür ederim. Yalnız sılolmadığm 
takdirde genç kızı bir iki gün daha 
yarımda alıkoy, dedi. 

Ve ı•aziycti anlattıktan sonra ill 
ve etti: 

- Şimdi mavn üzerine zab,ıtav1 
saldırtmak fikrindeyim. Nevyorka 
döndüğüne kuvvetle ihtimal ettiğim 
haydudu yakalamak, bilhassa bur .ı· 
da daha kolay. Zafütadaki nıüdU,· 

muavini arkadaşınıza Klavnın e§kii
lini anlatarak kendisinin Ro8emont 
tarafında görüldüğünü ve her ihti
male göre Nevyorka dönmü.~ olabl· 
leceğini ilave edebilirsiniz. 

- Peki. Fakat benimle gelseniz 
da-ha iyi değil mi? Hepsini mükem
melen iznh edebilirsiniz. 

Henüz vakti değil. 

- öyle olsun. Fakat bu işlere na· 
sıl karıştığımı sorarsa? 

(DeTamı va r} 





... , 
Diş DokJaoru diyor ki : 

"' Kusa bir mUddet RAD YOLIN 
kullandıktan sonra dişler:-iniı 
inci gibi parladıktan başka _ 
mikrobların ~ "8ıilen mahvoldu
ğunu, zararlı salya ve ifrazatm 
kesildiğini, diş etlerindeki ilti
hapların durduğunu ve nihayet 
ağzınızda latif bir rayiha baş-

ladığını duyacaksınız 

Gayet temiz 
Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 
Her gün sabah, öğle ve akşam yemeklerden 

sonra dişlerinizi 

Radyolin ile f1rçalayımz. 
Emsali arasında en güzel ve şık 

Mobilyalar eatan 

(Eaki HAYDf.N) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret .diniz, SALON, YEMEK 
w YAT AK ODASI takımlarının 
:ıtendn çefitleri her yerden eyi 
prtlar ve ucuz fiatlnla buJuraunuı 

İstikall takvimi 
Senelerdenbeıi Osman Bey 

matbaası tarafından neşredilen ve 
büyük bir rağbete mazhar olan 
(tstiklal tak rviml) nin 939 senesine 
ait olan ntishası muhtelif renkli 
bir kapak içinde ve vakitleri gös
teren cedveU muhtevi olduğu halde 
nefis bir ,c:mrette tabedilmişUr. Ki· 
tapçı ve kııtasiye mağazalarında 

15 kuruşa ı:1atılmaktadır. Okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

3 Uncu Keslde: 11-lkincikanun-939 dadır. 
Büyük ikramiye ı 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır .... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarl~rı arasına girmiş olursunuz ... 

Tek. Fakat Kat'i Çare 

f ecrübe Edenlerden Sorunuz 
Baş, diş, adale ağrilarile üşütmekten mütevelfid 

bütün ızhrablara karşı yegane müessir 
tedbir bir kaşe 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat taklitlerinden 
sakımnız ve GRlPlN yerine başka bir marka verirlerse 

şiddetle reddediniz. 

Ziraat Vekaletinden : 

-= _ •• _.... O'P*'-'1 

KARADENiZ POST ASI 
5111939 perşembe günü saat 12 de kalkması lazım gelen 

Karadeniz poıtası, yalmz bu defaya mahsus olmak üzere, bir 
gtln sonra 611/939 cuma günü saat 12 de kalkacaktır. 

MERSiN POST ASI 
6 lkincikanuo cuma günü aaat 10 da Sirkeciden kalkması 

lizımgelen Mersin Postasını. yapacak (SADIKZADE) Vapuru 
yalnız bu defaya mahsus olmak üzere, aynı gün saat 17 de 
Galata Rıhtımından kalkacak -ve fzmir'e Cumartesi akşamı 
yerine pazar sebahı varacaktır. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : · 
Ölü Bayım Ayşenin sağlığmda Sandığımızdan 21110 hesap No. si

le aldığı 800 lira borcuna kaı·~ı birinci derececte ipotek ediı> \'tıdcsinde 

borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip tizorıne ~202 No. lu 
kanunun 46 men madde.;;inin matufu 40 cı maddesine göre Entılma!'lı 

:ieabeden Fatihte Cumartesi pazarında Hacı Evliya "Hoca "C\•eys, ma
hallesinin eski Tilrbe yeni Sarıgi.izel caddesinde c ki 18 J eııı 22 en yeni 
74 kapı No. lu kagir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle nçık art
tırmaya konmuştur. Satı.ş tapu .'5ieil kı-aydına göre ~ apılmaktadır. Aı t
tırmaye. gkmek istiyen 240 lira pey akçesi verecektir. !\filli haukala
rımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikm' bütü:1 ver
gilerle belediye resimleri ve vak1f icaresi ve tayiz tutarı tellalh e borç
luya aittir. Arttırma şartnamesi 11-1-939 tarihinden itibar n tetkik 

etm&k istiyenlere sandık hukuk i~leri seı·viı;ıınde açık bulundurulacak
tır. 'fapu sicU kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede \ e tal ... ip do.s 
yasmda vardır. Arttırmaya girmiş olanlırr, bunlaı'l tetkik t!rek ı:1atıiı
ge. çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş nd \ e itibar olu
nur. Birinci arttırma 3-3-939 tarihine müsadif Cuma giınu ('agaloğ

lunda kain sandığımızda saat 14 ten 16 ~ a kadar yapılacaktır . Muvak
kat ihale y.a.pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınına ı 

icap eden gayrimenkul mUkı>llefiyeti ile sandık alacağım tamamen geç 
ıniş olması şarttır. Aksi takdirde son arttmuıın taahhtidü b ıki kal-

Hayvanla1·m uyuz hastalıkları mücadele~incle kullanıimak üzere ~al- mak :;;artile 21-3-939 tarihine miıRadif "-alı günü ayni mahalde; ve ayni 
vanize saçtan mamul "50" adet uyuz baııyo~u kapalı zarf t•ımlile satın alı- saıtfiP. son arttırması yapılacaktır. Bu ıırttırmadn gayrimenkul en cok 
nacaktır. Banyoların beherinin muhammen fiah "200" 1ir:ı ''50" bany'1rıun .arttırnıun listünde bırnkılaeaktır. Haklatı taırn ı;;icillel'iyle Hal>it olmı
mecmuu fiah "10,000" lira muvakkat teminat "750" lirattıı·. nırnyol?rm yan alakadarlar v~ irtifak h~kkı sahlvlerinin bu ha.klanııı ve hu;ı;usile 

pl!n ve şartnameai parasız olarak vek!let levı.ıııın mUdit•·•tiğilnden :ılı~~- faiz ve ma11arifo dair iridialarmı ilitn tarihinden itibaren yirmi gün için
caktır. İhale 13.1.9!'!) tarihine müsadif cuma g·iini.i ){aat 1 3 te \'ckalet sa- de evrakı mfü~oitelerile beraber dairemize bildil'ınelerj liizmvlır Bu 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin temiıınt nı...'kt.up!ar!nt vı:ya suretle haklarını bildirmemi~ olanlarla halcları tapu sicillerile .~:ahit 
makbuzlarım ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 öneli mnd<lcl.?ıindı:. yazılı ve- olmıyanlar satış bedelinin pa~·laşmusıııd·an haric kalıı-lar. Daha fazla 
ıdkalarını havi kapalı zarflarını mezkur tarihte ıııaut H tle kndar .sahnalma malUmat almak istiyenlerin 937 / 325 do~ya numnı asile ı:::nn.dıi:.'1mıı hu
komisyonu başkanlı~rına teslim etmeleri ve sırnt 15 de krıınisyoııda hazır kuk işleri seı·\'i:-;iıHı müracaat ~frneleri Jitzumu ilun oluımr. 
bulunmaları "5223" ''5350" 

İstanbul Belediyesi İlanları 
............................ ! ............ . 

Kasımpaşa 9 uncu ilk okulunun tevsii jçin 295 tul'ihli hıl.imlak kurar

name.sine tevfikan umumi menfaatler namına i~timlfikine kaı·ar verilen 
Faik Yüksel'll ait Kagımpaşada Yahya Kahya mahallesinin Uzunyol 
caddesinde kain 10 kapı sayılı ve 150 metre murabbaı ııahalı ar~anın 

beher metre murabbaına 7 lira hesabiyle 1050 lira kıymet tahmin. olun

duğu kararııamenin 8 inci maddesine tevfikan ih1ıı olunur. (53). 

* 
DİKKAT 

I~mııiyet sandıgı, sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gtJ:,ternteA 

istiyeıılere tahmin edilen kıymetin yarıwıa kadar ikraz yaparak u.-ulü-
ne göre kolaylık gfü,{ermekt-edir. (32) 

Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Boı·çlu Abdullah oglu Bay Abdülvehaba ilin yoliyle son tebliğ: 

Gösterilen ikametgah, Beyoğlunda Hüaeyinaia mahallesinde Tak
sim sokağında eski 21 yeni 29 Noı 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM •••.. Dr. Hafız Cemal ··••• 
937-449 

Hı289 he,..ap No. sile yukarıda adresi yazılı gayrimenkulün b'rinci 
derecede ipotek göstererek 5-12-fl34 ve 28-7-!l34 tarihlerinde ,;andığı

mızdan :ıldığımz 1300 liı'ayı ödeme• ·ğinizoen 25-1-938 tıırihine kadar 

faiz Ye komisyon ve masarifi "aire ile beraber borcunuz 1 ö39 lira 86 
kuru-7a baliğ olmuştur. BLı sebeple Ye fl37/449 No. lu clos)a ik ~aııılau 
takip Ye açık urllırına neticesinde mezkut· gayrimenkul 2600 lira u('
clelle talibi namına muvakkaten ihale eclilmiştiı'. 

T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,00Q LiRA MÜKAFAT -Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Evliil, 
• 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

. .: iKRAMiYELER : 
1 Adet 2000 liralık ::: 2.ooo Lira 
s· 

" 
looo 

" = 5.ooo ,, 
8 

" 
Soo " c: 4.ooo 

" 16 
" 

· ·2so ,. = 4.ooo ,. 
60 tt loo ,, ::::: 6.ooo 

" 95 
" 

, 5o tt :m; 4.750 ,, 
2So 

" 
, 25 

" 
:c:: 6.2So ,.. -435 32.ooo I 

f. Jı Bankasına para yabrmakla, yalniz para biriktirmiş olmaz. 
aynı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

• • • Lokmanhekim ~ 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene ,,,aatleri pazar hariç 
her gilıı 2,5 • 6 salı, perşembe 

ve cumartesi ımbahları 9 - 12 
ftlkaı aya T. 22398 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G. Antep tapu müdürlüğün • 

den: 

İşbu ilan tarihinclon bir ay içinde borcu ödemediğiniz tak<lil'de 
3202 ııumanılı kanun mucibince kati ihııle kararı verilmek iız~re dos~ a 

mn icra hftkimliğine teYdi edileceği :son ihbarname makamına kaim 
olmak i.izere ilan olunur. (65) Gazi Antebin a:;;ağı glineyse kö

yünde tarafları şarkan Halepten 
Bireciğe giden yol, Garben sacur 

Şimalen Kınnep hududu, Kıbleten 1 D J D • JJ İJ A J 1 
Sacm· ve ııulak deresi ile mahdut eV et emtryO arJ an arJ 

6 his~ecle 1 hisse tarla Kadirpaşa laZJ 
MakbuleveayniköyfinDoğanlıca ~~!•d•ar•e•m•i•ti•n~E•s•~•.ş•~•i•r•v•e .. K•o•n•y•ad•a•k•i•~ .. k•b•e~p•an•s•b•~•n•lı•ıı•ı~t•a•ıe•b•cl•eri 
mevkiinde tarafları Şarkan Ker-

içiıı kumaşı idareden verilmek ve diğer btttün harçları mliteahhidi fa. 
sen taş hududu ve kara. çalı, Gar-
ben bezirkan yolu , Şimalen şibip rafından temln edilmek üzere <152) takım elbise (188) adet palto ile 
ve zanbur hudutları, kıbleten (162) takım pfjamanm diktlrilrnesf iti 1878 lira 50 kuru, muhammen be
Sacur ile mahdut ııısıf hisse tarla- delle 18. ı. 1999 cuma günü saat 15 ~e Haydarpaşa gar binası içindeki 
nm 3 de iki hüısesi yfoe mumai- komisyon tarafın.dan açık eksiltmeye konmuştur . 
leyh Makbule ile kardeşi Şevketin 
tapulu malları iken 330 senesinde 
Şakir kızı Nazire Cenaniye haricen 
sattıkları ve Nazirenin de 936 se
nesinde vefatiyle evlatlarına inti
kal ettiği cihetle bu kerre namları
na 1515 No. lı kanunun mevadı 

mahsu~ası mucibince ta.san·ufta 
namlarına tescili istenildiğinden 
Makbule ve Şevketin mahalli meç
hul olduğundan berhayat olup olma
d1klan ve vereselerl kimlerden fba.
ret bulunduğu anlaşılamamıştır. 
'Keyfiyet IS K. evvel 938 tarih· v e 

Bu işe girmek istiyenlerin kanwıun tayin ettiği ve:;aik ve 140 lira 52 
kuruşluk muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki satın alma ko
misyonu ile Eskişehir ve Konya talebe pansiyonları tarafından parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (9471) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Dit tababeti mektebinde iki asistanlık ve 40 lira ücretli bir dak· 

t11(\luk ıe.çıktır. "Da.ktiloluğu istlyenlerin Fransızca, İngilizce, Alman
ca lisanlarından birine vakıf ve tercümeye muktedir olması şarttır!' 
Taliplerin Tıp Faktllteai Dekanlığına müracaatlan. (3) 

4 O 7 6 sayılı resmt gaz ete ile il an !!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~ 
edildiği veçhile 6 ma11; 939 tarihin- müracaat eylemeleri ve ayni tarih-ı Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu 
de mahallinde tahkikat yapılaca- te mahalli mezkftrda hazır bulun - NefJ'İyat müdürü: Macit ÇETİN 
ğından aUlkadar olanların o tari-
ba kadar G. Antep tapu idaresine maları ilan olunur. (13641. Baaıldıiı yer: Matbaai Ebüzziy" 
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