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Sovvet .. f apon harbi 
Patıanıış gibidir BtUJ~~caırnstcaın 

Sovyet kıtalan Çang - Kufeng ve Şaotsaoping B lk 
la rnmtakalarma yeniden taarruz yaptllar a an antantına 
•vıukabil taarruza geçen japonlar girecek mi? 

ag""' ır zayıata ugv radılar VunaruDsttaınuını Ankaraelçlsl 
~ İster girsin, ister girmesin - diyor - Bunun 

ava hücumlarına karşı Japon büyük şehirleri büyük bir ehemmiyeti olamaz, cünki Bal· 
kanlardaki sulh Bulgaristanla yapılan son 

müdafaaya hazırlanıyor anlaşmayla kuvvetlenmiş bulunuyor 
"azıvet buglt1ınlldlı ihlalde .Japcnyanın üıç Romen Hariciye Nazırının anlaş-

nolktada aıevhınedlr 1 ma hakkında mühim begana~ı 
Yunanistanın Ankara Elçisi Rafael, 

. ~u, 
~~eli blr Jap~n çarpı!ması gittikçe teh. 

1 ıt. ı.r-ıı:k~ alıyor. İki ezeli düşman 
~ tthd· dıploınatik yollarla biribir. 
~ tt' Ve tecavüzle itham ederken 
~ e .. ?.ı da mücadele kızışıyor. 
,
11dllt\da. a.~nçukuo • Şarkt Sibirya hu. 

tiıı ı.ıı~ eı hattına sürülen kuvvetle. 
t ~lla?ar •ı-ttıkça artıyor. 
~ t:b~~ ~e evvelki günkü Japon 

. bcı gü 
1~.lcrıni tekzip etmiyorlar. 

~fi ik~ once ani bir hareketle işgal 
h.. ııeucc ~ dağı, mukabil Japon hücu. 
-"it. aınd 
dl itiraf Cd" e terke mecbur kaldıkla. 

'°ria.r• 1Y0 rlar. Fakat şunu ilave e. 

~Ja.po~ k 
lttitıı aorır Uvvctieri bu dağları işgal et. 
tll hareket~ ~ovyet topraklarındaki i. 
ltt ~Ufüra crıne devam etmek niyetini 

dir. c de derhal tevkif edilmiş. 
çattk 

~f llfcn . 
~ a~ Cdcn ~ ~ıvarındaki iki dağı mü. 
~~ liıcrinc asıt hudut karakollar:nnı.. 

111ll et . Japonlar tam bir fırka Ue 
ı. %,... tnııierdir 
~ta . ntıcr· .,, 
~: ın ıdavasrnı bir daha hahr. 

taflt lar on be .. 
a(Iarı § gun evvel işgal ettikleri 

1 S . n 1868 tnuahedesi mucibince 

~ıncı· 
c~ı Yıl mad::ılyas1 

. ,.,~· P. Cencı Sek t ı· .. d 
~·· '-lınıhur· . re er ıgın en . 
)U~ hatıraa ıyctın 15 inci yıldönü. 

'I: J.t ı olarak b" 
' Vfldcfi . • ır tarafında Bil. 

ı.. rnız Atat·· • ·· k b tar uıt rcs· ur;tun a art. 
"'•tırı. 1rnle · ·ı 
,,.. cütnıı ~ 1 c. Altıok, diğer ta.. 

Cdcn urıycttn 1 S inci yılım 
Yazı b 1 k .. ~ cc b" u unma uzerc 

bıt · Sanat~: llladalya yaptınla. 
qb ~UBaba'- arlarınuzın, açtığımız 
'ar~ "aya · · aııh.""ltları .. ıştırakleri ve hazır • 
Sc~ \ad numuneleri ağustosun 
l\ı. ttcrliıtiar C. U. Partisi Genel 
"t 'ne h 

' gondcrmcleri rica olu. 

kendilerine temlik edilmiş olduğunu, 1 lunduklarınr, ancak Uzak Şark hadi~. 
fakat çok çorak olan bu topraklarda bu terinin tehlikeli bir hal alması üzerine 
güne kadar karakol tesis etmemiş bu. _.. Devamı 8 incide 

Yirmi senedir ortalığı haraca kesen 
• • 

HA YDUD ÇETESi 
Motörlü jandarma kuvvetleri 11 

kes·k kafa ile geri döndüler 

- - - .. 
ı - Jandarma kıwııctlcri tarafından öldı1 riilttı Lampcaonım muavinlerinden ıiçil 

11iin kesik kaf alarila koşımı takımları. 
2 - Lampcao'mm muavitıi ]ozc Bahia 110 tarafımlatı karırılarak yüzüne kız

gın dcmirlc(]B.).damgası vurulan bir kız. 

Rio dö Janeyrodan verllcn bir habere 
göre, me§hur haydud Lampeao'nun çe
tesini imha için gönderilen motörlll jan
darma kuvvetleri Lampoonun kafası 

dn dahil olmak üzere tam 11 kafayı 

hfunllen geri dönmUşlerdir. 

1 
"vergi" toplıyu korkunç bir haydudun 
havsalaya sığmıyan tüyler ürpertici ser. 
gUzeştlerinc nihayet ''ermiştir. 

Asıl ismi Virgolino Ferneinro olan 
Lampeao'nun, isimleri tarihe geçmiş 

meşhur haydudlarm şayanı hayret mace-

Rulgaristanla Balkan Antantı arasında 
ki son anlaşma hakkında bulunduğu bir 
beyanatta şöyle demiştir: 

.. Bulgaristanla anlaşma, Balkan An. 
tantı memleketleri için bir zaruret ha. 
lini almıştı. Herkes bilir ki, Nöyi mua. 
hedesinin ahkamı hilafına olarak, Bul. 
garistan silahlanmaya başlamıştı ve 
silfilılanıyorldu. 

"Bundan başka, Balkan Antantının 

Balkanlarda ve Yakın Şarkta sulhu te. 
min etmek olan gayesi de gözönünde 
tutulunca böyle bir anlaşmanın herkes 
için faydalr olacağı anlaşılıyordu. Bil 
tün Balkan Antantı memleketleri namı. 
na Bulgaristanla yaptığımız son anlaş 
ma ile bu tahakkuk etmiı bulunuyor. 
Zira, anla§mayı tahakkuk ettiren B. Mc 
taksas bunu Balkan Antantı daimi kon 
seyi Başkanı sıfatı ile yapmıştır.,, 

Yunan Elçisi bu anlaşmanın Bulga. 
ristarun Balkan Antantına girmesini 
mlimkün kılıp kılıruyacağt sualine de 
şu cevabı vermiştir: . .............. -...-.... ..._. ... _____ _ 
~ IBlYIDgaırnaır ! 
iingiltereden yapacaklarıl 
i istikrazla 

Hava ve deniz 
kuvvetlerini 

arttıracaklar 
Londra, 3 - lngtıtcrcylo BUiga

ristan arasmdald mali müzakereler 
devam etmektedir. Fransanm BUiga. 
rfshına 800 mlJyon franklık bir ikraz. 
da bulunması, konuşmalan kolaylq
tırmıstır. BoJgarlıır, 1ngllt-0redcn ya. 
pacakJarı btlkrazla ha,·a \"O deniz 
km'Yctlcrlnl art11racaldardır. Siyasi 
mahfcllcr, Sclinlk anıasmasınm BUi· 
garistana Akdcniıdo bir mahreç \'C

riJmcsl hususunda ilk adım olduğu 

kanaatini besliyorlar. ----....................... ·--··------... . 

Japon deniz 
tayyareleri 

Çin gümrük kruvazörünü 
bombardıman ettiler 

lnglll z süvarisi UldU 
Hankov, 3 (A. A.) - Şanghsing is

mindeki Çin gümrük kruvazörünün sU
varisl İngiliz tebaasından Gravley dün 
öğleden sonra Ynngtso üzerinde Hanko
va takriben 60 kilometrelik bir mesafe
de bulunan kruvazörün Japon deniz tay
yareleri tarafından bombardımanı esna. 
smda ölmUştnr. Geminin mUrettebatm· 
dan birkaç kişi de bu meyanda ölmUş ve 
knıva'zör t:ıhrib edilmiştir. Sağ kalanlar 
bir kayıkla Hankov'a dönmUı;ılerdir. Kru
vnzörUn normnl vazifesini yapmakta ol· 
duğu kaydedilmektedir. Hadise esnasm-Bu hl'i.dise, tam yirmi scnedenberi 

Brezilya ormanlarlyle dağlarında, akıl 

ve hayale gelmiyen vahget ve cesaretle 
ortalığı kasrp kavuran ve köylülerden 

ralannı gölgede bırakan sergilzeştlerinl da İngiliz tebaasından biri öldüğil için 
yarınki nUshamızda tafsilatiyle verece· Guat ismindeki İngiliz topçekerl bu sa· 
ğiz. l bah vaka mahalline gönderilmiştir. 

"Bulgaristan Balkan Antantına iıter 
girsin, ister girmesin, bunun büyük 
bir ehemmiyeti olamaz, çünkü Balkan 

_.. Devamı S incide 

Hatayda 
57 bin kişiden 

35700 n Tllrk listesinde 

22 
TOrk mebusa 

bulunacak 
• Antakya; 2 (A. A.) - Anadolu &• 

jansırun hususi muhabiri bildiriyor: 
Tesçil netı:esi hakkındaki ilk ralwn 

lara .göre, kayda iştirak etmiı olan 
müntebiplerin yckt'lnu 57 bindir. Bu
nun otuz bcı bin yedi y:Ull TUrk U.
tesine kaydcdilmiıtir. Bu neticeye ~· 
re Türk listesi reylerin yüzde altmıt 
üçilnü kazanımı demektir. Bu suretle 
40 mebustan teıekkfil edecek olan Ha· 
tay meclisine Türklerin 25 mebuıl.a. 

İ§tirak etmeleri icab edecektir. Seçim 
komisyonu bu rakamlar tlzerinde aon 
kararını bugıünkü toplanttımifa verecclc 
tir. 

Son karar 
Antakya, 2 (.A:.~.)' - '.Anadolu :A· 

_.- Devamı S incide 

...._... - - -----, 
) Dersim 
manevraları 
Yakında başlıyor 
Dersim havalisinde yapılacak ma. 

ncvralar bugünlerde ba§lıyacaktır. 

Bu manevraları, Diyarbakır, Tokat 
ve Karataki üç kolordu yapacaktır. 
Bunlara, 'Oçüncll Ordu Müfettip 
Orgeneral Kiznn Orbay kumanda e. 
decektir. 

Ordular 31 temmuzdan itibaren 
Dersim havalisine tıoğru ilerlemiye 
batlamıtlardır. Bu manevralar ao. 
nunda Dersimde ara aıra vukua gelea 

lsuz hareketler de kat't eurette ( 
enmiı olacaktır. 

--- - -=-
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dladisdec,lifaclec 
Selanik 

anlaşması 
Yazan: Nizamettin Naıil 

Selll.nikte imzalanan vesikanın mana 

ve kıymeti etrafındaki ilk dUgUncelerf

miz.i bu .sütunda bildirmiştik. Şimdi mev
zuu mev'ud yeni inkl§aflan baknnmdan, 

kısaca, bir daha gözden geçirelim. 
Balkanlılar arasındaki mllnnsebetlerln 

tarihinde Selfı.nlk aehrinln oynadığı rol 
herkesin malilmudur, Bu gehir, adına 
Makedonya denilen ve dllnyanın her ta
rafından gelen siyasal sellerin blrle§ip 
muazzam ve korkunç bir anafor halini 
aldığı mmtnkanm ticarl, kUltUrel ve al· 
yasal merkezidir. Bilhassa son kırk yı
lm tarihinde bu eehrln yüklendiği rol 
pek mUhlm olmuııtur. Seldıılk hem siya. 
aal ihtirasların hedefi olmu§, hem de 
Balkan milletlerinin herblrlnln mulmd. 
deratı üzerinde büyük tesirleri görUl
mUo hareketlerin mihrakı ve kalbi ol
muıstur. 

Osmanlı imparatorluğunun mutlnk ida
resini kahreden cereyan buradan ba!;!la· 
mt§tır. 

Bugün, garka doğru yUrUyUgU giar e
d.inmlo bir Almanynmn merhamctaiz bir 
aaldırı§tna kurban gitml§ sayılan A vus
turyanm bir zamanlar bir "ısarka doğru,. 
yUrilyU§ pllnı vardı. Hababurg saraymm 
bUtUn entrlkalan hep bu pllnın tQ.hnk· 

kukunu iııUhdaf ederdi. Bosna Herseği 
ilhak ettikten sonra Tanhca ve Metrovi. 
çeyi gizli tahriklerinin ne kabbe bir u. 
muml karargihı haline soktuğunu unut
madığmuz bu Avusturya, bir taraftan 
Arnavud kavminin kabilelerini kı§kırtır, 
bir taraftan da Balkan kiliseleri arasın
daki gerginliği arttırmnğa savaşırdı. lkf
de bir patlak verip Osmanlı imparatorlu
ğunu yoran Arnavud isyanları ve Make
donya köylerini yakan hoyrat çetelerin, 
SeUinik mahallelerinde bomba patlatıp 
sulkasUer yapan fednt komitecilerin fa
aliyeti yUzde yetml~ Viyana yapısıdır. 
Zira Triyestedcn istediği gibi deniz ha. 
vası almamıyacağını sanan Avusturya, 
bir büyük dünya devleti prestijine ulaş
mak kaygualyle garkt Akdenize doğru 

yol anyor ve Osmanlı impaı:atorluğunun 
mirasından Selanlğl koparmak istiyordu. 

Rllo manastmnda kararglh kurmu§ o. 
lan Bulgar komitecilerinin de hedefi, 
mllU bududları Rodop Balkanlarından 

Ege Jnyılarma sUrmck ve Bulgar vatanı· 
nm bir parçası saydıkları Makedonyayı 
ve onun büyUk merkezi olan SoUUılğl 
zaptetmektl. 

Tısalyada kat'f ıııurette yerle§Uktcn 
aonra Atinada bu toprakları mUdafaa 
edebilecek "tabii hudud,. un Vardar bo
yu olduğunu anlamakta geclkmcmişU. 
Sellnlğln, muhtelif hırslara hedef oldu
ğunu g8ren Ati.ha, imparatorluk TUrkJ

yesinden başka bir hücum gelmese blle 
gOnUn birinde burada yerle§ecck bir 
başkn devletin mutlaka kendisini rahat
sız edeceğini kestiriyordu. Binaenaleyh 
Sclln!k yarı:ıma o da girmişti. Bulgar 
kUltUrU almış Makedonya mıntakalarm. 
dan Sofya ne derece yardım glire biliyor
sa Atına da Trakya ve Makedonyruım tl
caret merkezlerindeki tUccar - komis
yoncu Rus milesseaelcrlnden 8yle bir 
yardım görUyordu. 

A vuaturya - Macaristan bu yarısta, en 
kuvvetli aUet glbi görUnUyor idiyso de 

hakikatte en zayıf atlet Viyanadaydı. Zi
ra raldb bUyUk devletleri dalına kal'§ı· 

anıda buluyordu, Ve rekabeti ancak 
Sırbların aleyhine müessir olabiliyordu. 
Binaenaleyh Selanik yarışında en kuv. 
vetli sayılmasalar bile en talili olan at. 
Jetler Bulgarlarla Yunanlılardı. 

Osmanlı kuvvetlerinin mücadele sah
ııesinden çekilmeleri Uzcrina, Yunan ku
mandanı preııs Kostantln Sellnlğin ta
lllnt Bulgar tarihinden tamamlylo ayır
ma~ muvaffak olunca bu ıehlrde Yu

nan mllleUnhı s:ok ıevdlii Kral Blrlncl 

Avrupanın en 
rarengiz ada 

es-
1 ! 

BütQın gıaı(!GeiCeDeır ve ınaok, IFD~~]®ırOını "aıveırn 
Vldemalril 0<9lalfil D @lfillYl!n sn'4aıSn ffi~tgB.)ik<<e0 

reueıre memlYlo=ıı e<dlnnaşnırn<dl ~kD m<BJ:nalcdlarn 
bahse~D~@ıra 

Bıtgitn Avrupa siyasetinde en mü
izim bir şahsiyet olarak ortaya çıkan 
yüzbaşı Videman bütün fikirleri işgal 
etmektedir. Almanyanın lngiltere ile 

' temaslara mem11r eltili bu adam Hil. 
lerin yautridir. Bundan evvelki bir ya
zımızda Videmanın umumi harp esna. 6 smda llitler onbaşı iken, onun bulun
duğu taburda yüzbaşılık ettiğini, mü-· 
tarekede istif asını vererek ordudan çe· 
kildilini, Hitler iktidar mevkiine geç 
tikten sonra onll kendine yaver yaptı-
lıtıı anlatmıştık ı 

Videman ltıgiliz kralı Parise gitme
den evvel, il itler tarafından Londraya 
gönderilmiş ve Çekoslovakya meselesi 
hakkında lngiltcrenin fikrini öğren. 
miye memur edilmişti. Bir lngiliz ga
zetesinin yazdılına göre Videman giz .. 
licc Parise de gitmiş ve Fransız hiiktl
meti ile de temas etmiştir. 

Diler taraf lan, Videmanın bugiin· 
Zerde tekrar Londraya gideceli söyle. 
niyor. Bitlerin, hariciye nazın ve se
fir dımırken, lngiltere ile temasa yave 
1i11i, daha dolmsu, muavinini memur 
etmesi de manalı görülmektedir. Hat. 
td Alman hariciye naiırı fon Ribbent· 
ropun istifa edece~inden de bahsolun. 
maktadır. 

Tlülasa Videman günün adamı oı -
makta devam etmektedir. Bu itibarla 
ingilizce "Sunday Ekspres., gazetesin 
de l'idcman hakktnda "Avmpanm en 
esrarengiz adamı.. ba#ılı ve C.A. 
Lion imzası ile çıkan bir yazıyı nakle 
diyomz: 

Diplomasi hayatında en garip hik~ye. 
yüzba~ı Fritz Videmamn hik!yesidir. 

Bu esrarengiz adam kimdir? Onun, 
hayatındaki görülmemiş tes;ıdüflrn ve 
meraklı safhal:m ö~enmek için biltiln 
mazisini gözden geçinnek lazımdır. 

Videman 1891 de, yukan Bavyerada 
Angsburg civarında bir köyde doğmuş

tur. Tahsilini mahallt mekteplerde yap. 
tıktan sonra Münib askeri akademisine 
gelmiş ve zabit çıkarak Bavyeradaki 16 • 
ıncr piradc alayına gönderilmi!;tir. 

Tctrmen Videmanın alaydaki emirberi 
de onba~ı Adolf Hitlerdi. Onbaşı zabiti
ni selfunlıyor, emirlerini alıyor, gidiyor, 
yerine getiriyor, tekrar geliyor, selAm ve.. 
ri}•ordu. 

Aralannda pek tabii olarak, bir arka
da~lık yoktu. Fakat siperlerde Hitler yüz 
başısına karşı bUyük bir hürmet göste.. 
rirdi. 

Harpten sonra ordu terhis edildi v 
yüzbaşı memlekete dönerek tarlasında 
ekip biçmekle me~gul oldu. 

Bir gün, alaydaki emirberinin ortaya 
bir hatip olarak çıktığını, her tarafta 
kendisinden bahsedildiğini, halkı isyana 
teşvik ettiğini ve tevkif olunarak hap· 
se atıldığını duyuyor. 

Ve nihayet eski onbaşı başvekil olu
luyor. 

Bunun üzerine eski yüzbaşı tarlasın. 
dan çağrılıror: Hitlerin ona vereceği 

Y'lrgi'yi bir Bulgar kurşununun nasıl ye
re eeroiği unutulmamıştır. 

Binaenaleyh uzun mUnaferet yıllarm. 
dan sonra bu nehirde, ayni mürekkebe 
batırrlmıtı ayni kalemle bir atyul vesi· 
kanın altına konan bir Yunan ve bir 

HA.dteeler 2 
Bulgar imzasının ne bUY\ik bir tarihi hl· 
diae olduğu aerhal tcbarUz eder. 

• • • 
Rodop dağlarından esen rUzglrlarm 

kin ve intikam uğuldadıkları gUnlerden 

nekadar uzaklardayız. 
Garbin ve uzak earktn medeniyeti te

reddüde sevkeden tehlikelere ln olduğu 
günlerde Balkanlar, môdem inaa.nlığın 

maskatıre'ıl halini alıyor. 
Nlumeclöt Nut.r 

'l'üzba~ı Videman 

bazı işler vardır. Fakat Videman. eski 
emirberinin yanında emirber olmayı 

kabul etmiyor. Tekrar tarlasına dönO
yor. Bundan sonra Hitler kendisini ça. l 
~ırtıp birkaç kere daha görüşüyor ama, 
gene muvaffak olamıyor. 

Nihayet 1934 de, Röm suikastından 

sonra. Hitler yanında hakikt bir dosta 
ihtiyaç hissetti ve, itimat ettiği ·adamı 

1. 

Holivudun sarıljın güzel artlsllerinden 
J\lis Fey ağır surette hastadır. Artist 

hastaneye kaldırılmıştır. Hastalığı da
hili bir kan zehirlenmesidir. Doktorlar 
endl15elerinl gizlememektedir, fakat ar· 
tiııtln kurtarılmaııı l!:lri !:Ok çalr!'ılmakta· 
dtr. 

tekrar çağırttı. Bu sefer Videman kabul 
cttı ve karısını. ı;ocuklannı alarak Ber. 

. line geldi. Kendısıne verilen pek yüksek 
bir mevki değildi: Bitlerin muavin, kfi. 
tip, arkadaş ve yaveri idi. Fakat bu, mü 
him bir vazifeydi. Aynı vazifeleri gören 
iki kişi daha vardı ki, bunlardan biri 
vaktile Hitlerlc beraber bir hastanede 
yatmış olan Brükner, diğeri de Şavb 
idi. 

Bu Uç adam Bitlerin iç daıresini teşkil 
ediyordu. UçU de biribirine bağlı bulu· 
nuyorlardı ve hayatlarını Bitlere vakfet· 
mişlerdi. 

Şimdi Hitlerle Videman vazifelerini 
değiştinnişlerdi: Emir veren onbaşı idi. 
Emirberlik yapan da yüzbaşı. 

Fakat tali daha garip cilveler göster. 
di. 

Videman, Hitler namına temaslarda 
bulunan, resmen vazifesi olmıyan, lakin 
mühim vazifeler gören bir adam olmuş· 
tu. Hakikaten, husust kAtibin bir bari· 
ciye nazın ile müzakerelerde bulunması 
işitilmemiş şeydir. Bunu da ancak Hit. 
lcrin şahsiyeti ile izah etmek kabildir. 
Hitler "elci size şunu arzetmekle şeref. 
yap olur ki .. ., diye başlayan rcsmt ev· 
raktan hazzetmez fakat, bir meseleyi 
konuşmak i~in balkonuna eski bir arka· 
daşı gelip kendisine birer birer sual so. 
rarak cevap isterse hoşuna gider. 

Hitler son defa da şöyle düşünmüş er 
la bilir: 

- Diğer devletlerin bazı meseleler hak 
kında ne gibi bir fikir beslediklerini iyi. 
c. anlamak iç.in Videmanı gönderirim. 
Evet, onun bu meselelerde tecrübesi yok 
ama, ben kendisini severim ve ona İti· 
uıadım vardır. 

"Diplomatlar da bu hareketimi tcnkid 
edecekler. Fakat kendisini yabancı mem 
leket hariciye ııazırları ile temasa gönder 
melde ben bir mahzur görmüyorum. 
Doğrudan doğruya temasta bulunmak 
dururken niçin arada elçi kullanayım? 

"Fritz ne bir hariciye nezareti adamı 
gibi hareket eder, ne bir ordu adamı gibi, 
ne de baska türlü. Onun için, kendisini 
tamaınile istediğim şekilde idare edebi. 
lirim ... 

Videman cazıp bir adamdır. lnsam 
kendisine derhal arkada~ yapar. 1,70 san 
tim kadar bir boyu vardır. Siyah saçla
rını ortasından ayırır. 

Hitlerin Jnglliz kralına gönderdiği tac 
giyme hediyesini getinnck üzere Londra 
ya geldiği zaman İngiliz hariciye nezareti 
resmen kendisinden haberdar değildir. 
Almanyanın Londra elçiliği de onu tanı. 
ınaz. Fakat o gene Londradadır ve siya
lf meseleler hakkında malQmat almakta
dır. Öğrendiklerini sonra gider Hitlere 
söyler. 

Videman Londradan Paris sergisine 
geçer, orada büyük bir canlılık görür. 
Berline gider, gördüklerini gene Hitlere 
nnlntır. 

lngiliz • Amerikan ticaret milazkerele. 
ri olurken Videman Amerikaya gider ve 
gene b."Ulağmı yere verir. Huzveltle de 
görllştilğli ~öyle ımiştir ama doğru olup 
olmadığı anlaşılamamıştır. 

Eden hariciye nazır'ığından istifa et
ti!ti zaman da Videman vaziyeti öğren
mek üzere Londrayn gelmişti. 
Videmanın son defa Londraya gelmesi 

iki mühim hadise teşkil etmektedir: Bi. 
rincisi. hariciye nazın Fon Ribbentropun 
gözden dü~mesidir, çilnkü nazır çok fazla 
İngiliz aleyhtarı görülmOştür. İkincisi, 
Hitleriıi, İngiltere ile temasa Videmanı 
memur ederek bu işe ne kadar ehemmi
yet verdiğini göstermiş olmasıdır. 

3 ACUSTOS - 1938 ~ 
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Futbolcu gazeteciler 
H ılS,tı\' KUMCıtY/ ya:ıuor.: 

dsıılı"' 
"Ercilment Ekrem Talu l 2 hafl8 ... ıı 

• t;ıJ11"' 
faaliyete se<:cn matbuat futhol ta sed'' 
mu\'nffoklyetli oyuncııJnrındnn bab ...... 

·ıe ,.r
krn bu lakını nra5ında cüs c Jtibarı dol' 
disinin iki, üt mhli oyuncular buıuıı 
nu h:ıtırlııtıyor, \'e: ı.rı' 

- İşte ben bu cü'\sedckl s~k~d~., it 
tıkanmadan, bayılm:ıilan l"OZ gunun şl"' 
le sırnlhnda top orknsıqdnn nasıl ı,;o 
lorını nnlıyanııyonım,. diyor. . errıtlı' 

Rize knlırıın Tolunun akıl erdır e f 
ği ve hayrcı ettiği bu işin sırrını grıı ı rt 
zclecilik sanalinde aramak ıaıırndır· ııl" 
fta7clecilik yalnız sırası r;elince ) 811 

•, 

rinde pireli deve; deveyi pire )'8Pl1l'1 ,; 
ğildir. Uzaktan deve sanılan ı;ıızel~,ııı.ı' 
fokulnrın pire slhl ıııtr:ıma~ı. ııP \;ıil 
ve rakiplerini bu yolda da geri bırıı ~ 
gene gazetecilik sanatinin fcapları 
sayılabilir.,. 

TAN 
~ 

Ağustosta harp r1-" 

1 SGILIZ gazetelerinin uerdfkle ır!' 
lılmata oöre, Almanya AiJıı51oS /18''11' 

de orta avrupada uenl bir Jıarektl~r ~ 
lanmakladır. Avu61uryada bD1111k bl ııl rJI 
rt faaliyet oö:e rarpıyor,. Son :a11'~adı,,ı 
Almanyadan Avusturya • Çek hrı 

1
,,t! 

muhim miktarda harp male:mtıl 
dilmiştir. 

M. Zekerfua 1ö11le uazıuor: 1tJI'! 
"İngilizlerin kanaatine söre, Jlrtl fl" 

Londroya sönderdlğl husu!!I menı~111 ~ demanın haşladıAı müzakerat ak e 1J 
maclıkca, Almanya yeni bir bareke~••.,t 
bOs etmiyecektlr. Bu müzakereıer ı'J 
da çok bir ~ey bilinmiyor. Yalıt•• ısı• ti 
tere ile Alman)'& arasında bir anla:,. İ' 
sisi icln zemin hazırlandıAı muhs1' 
rülfiyor. "~ 

· İngiliz başvekili, Hitlerln Sildet • ~ 
lorı icln bir harp çıknrmı)·acal111!JOI"' 
ı;örilnnıektedlr. Maamafih ha"anın 
olduiıu muhakkaktır. l1' 'I 
Almanların Çekoslovakyayı ıst~ııet I 

zırlandıAını gösteren başka d 1.ı, "
yok dclılldir. Alman askeri okadeJSl sıl~ 
koslovakynya hllcum hakkında >~ştlf 
en iyi esere bir mükArat voadetı1l ~ 
müklıfatı Salshurıda bulunan ıon ftlrr... 
el kolordu kumandanı koion"1 JSJ;;'. 
kaıanmıştır. Bu zat Çekpslo,·aJc:r~faıl 
ıılnln askeri bakımdan bir enı 
halledlleceAine kanidir: d(Jtll. 

"BOtOn fslllA hareketi azami OJ1 111d~ 
lclnde tamam olmalıdır. DOnY• rl' 
ııOraUle vücuda getirilmiş bir :;,ı ~ 
karşısında kalmalıdır. Bu kısa rnO ı01"~ 
fında Fransa ııeferberlll!lnl tam• ıır' 
harekete secenıcz. Emrlvnklderı ~iıf' 
yardım teşebbfi!lüne sccmck lcln ddel 1 
şünür. Sovyel orduları ise bu mO )e1 ~ 
fında Çekoslo,·nkyanın ynrdımınll ıesl 
me:ı. Bu suretle Çekoıılovnkya mrs: ':,;' 
hafta icinde g(lrüllfisüz patırd 151 .ti 

dilmiş olur.,. t "ıııı_:a. 
"Alman orduları cvvclı\ SOde d~: 

lnrı ile meskün olan sahayı f~8nl : ~ 
]erdir. Burada h:ılk YC ordu Alıtı" '.J 
:mn:ı illlh:ıka hozırlonmıştır. aıı .4";f 
ilk hamlede Prıı!J işgal cdilccekll~·M ~ 
lmmıındanıno ı;lire Prng işgal t151UJ·.ıı1 
r;onra da artık Çekoslo,·akyanırı dislll"r 
mani kalmı)•acaklır. ltolysnlnr I> i~ 
yı alınca Hnh~stonı nz f.amıınd• fi• 'r' 
dlverdller. ı.·okat Franko ordular~ ıııtl 
alnmadıkl:ırı itin hponyn harb 
memiştir . ., 1. 

. ta\-sl1' ·ı1 
Şimdi Almanya, bu kılnbırı 11•1'j 

Ai programı tatbike hoıırJaıt~11 l'j 
Alman ordusu Cekosıo,·akyayı i 5 1

11 ~ 
kcn Fransayı karşı hiçbir hareke 1#0/ 
miyeccktir. Fransa taarruz edersedeıı '-1, 
rız vnzlyette olacağı için lngillcrc d• J 
dım gl>rmlyecektlr. Yalnız katırı~',nl"' 
le bir yardıma teşebbüs edece# f1'!. 
dlr. ·ı.ıstıl ~ 

işle 1ngillcretle dolnşan, A' ad• ı 
endişe uyandıran ''e orta A,•rıJİ' ti~ 
çok kimselerin uykusunu kacır1111 

tin esası hudur .. , f6°! 
~ 

Japonlarla Sovyetıe~ 
J Al'O.\'LART .. i Sovurtltri~ıeJ'.ı1 

lıaı psı:,, har.be başlamak r 1" 
dıı/\larını kaydeden Alıitlln nave ~ 
ki: ..rır.&P..i 

"Sovyct Rusya, J:ıpon)·anırı. r ti'") 
rinde mutlaka kendisine sald~ıı ~ 
biliyor. Bir ııenedenberi Çlnde b;ıdll l, 
muş olan Jnponyaya, Çini bil~bdli"- ~ 
ICıp edip de Sovyctlere karşı ~/. 
lHnrrıız ermenin lam ıamnnıdır ~ 
nıpada Japonya ile elblrllAi et ıı;p'J 
Sovyetlerln düşmanı Almanya ııe .,ı t' 
Sovyellere çuJlnnmak kin fır 
yorlar. ~ ~ 

Jnpon~'8, So,-yet Rusyaya ıa11,1..-ı ~ 
yıllarôanlıerl hazırlanmakta ve eıfl'• 
lamnktadır. Fakat :Jlmdl, t>lr sen oşı~ 
le uğraşnrnk hnyli yorgun düşfll i fJ 
harhi bitirmeden diğerine girınes 
llyatlı bir hareket ohn:u:. 
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~~~~el~!~!~"!:.. 
bft ıııın ıa etınck JiızıındD". Blr ı;ehrin. 
~- Ctin i . 
-,:llııdty ' nsanlıgm bedii sen-ctl mü-
\iicııda en Yenilenemez; ancak aı:ıırlarla 
"ıı l:clir. ır h lllıtı k cm erhangi bir asır ln-
b~k.:._ endlndcn evvel gelenlerden 
d.. ...,. ~eyler ,. • 
""il blrta1nın ogrcnmeğc, batti onlar-
ttıııeğe ih . Pe in - hükümler tcnrüs 
Ilı hUsbııtu tı3 ll<!ı YarıJır. Mazi llc aliıka.'iı· 
Btrı baı1t n kesmeğc kalkıt-an insan, her 
tı.ı ·an bacoı • oq,I hale d·· " anıagıı mecbur, yani ip-

llq bQ 
1 

onmeğc mahkum olur. 
b~31 dy Cdlr ama dünden kalma her 
ili a "ta · tbir 1.. rlhıcllr,, diye muhafaza:..·a 
._ Uı:uın ,. ki • 

Ol ıı • 0 ur. Ne kadar c~ki olur. 
t, n, artık bl 

~l'aıııa}( .. r lı;c yaramı~-an, hatta ' 
1 OOYI~ 1) • 
tın1,, • Ursun, zarar 'ermegc 

tl!ı ~ olan b' lı t<!ııı ır lnayı yıktırmamak i-
1tı ıınıenı 

\('~a b n ne manası Yardır? bunu 
~~ltıl ola u bina it>in sö3 leml~·orum, u-
u~ rnk · ')"' 

rı11ı 
111 

°~ u~ orum. llcrhangt bir 
!~lgar oı~~afazıı edilmesi lt>in onun bir 
~t,, dem '· hntJan hah,.,ctmf'I,, ••tarihf-
~Q e,.. k·rı 11tın d a d<-ğildir: ~Üz<'l oldo-
l'arrııdanat 881ilhiyct sahihi klrn~cıcr ta-

t. 8Sd"k 
ı. "•lta .. 1 edilmesi lilzımıhr. 
"l'ııı gu:zet bt in 
~ a kıl Ilı na r arasmıla da hazı-
t1_, aıc ,. ak 1ilLımdır. \ünkü :reni Ya-
Q~ ~ b' • • 
1 lll lhth~ •ziın zc, kimizi ı;fü:.tcrecck, 

11tlıı •le l: larırnızı karşıln·a<'ak binalar 
ili "" er iMcr İn ••1 .. •. h ''llSbUt·· · san oıı; anoıı olulC'. 
ep ıın un t 

ııı~ orııarı dih:"" ıı ınası caiz. ık~il"l' de 
" •ltıncı .• uncrek, onların t.ahakkil
tıı ~aı ıc, ~,:~aması da doğru d<'ğildir. 

ı!k "'"iıdc b ~ tilJı ıarııtid' n azı fcda.Imrlıklar et--
L, babaıa ır; fakat babalarmn1.ın, bü-
"f.tJı· rnn,ll 
t &a k t n 7.C\'klcrlndrn de rcdn-

\"){'11 n lanrn i 
t~ı insanı a ıyız. Dün~·aya Dk 
3'a llıişJerın ~r hlz ıl<'ğlliz, hi:zdf'n en <'I 

~~ btıiın zlcrı de lmlnı:ılıılır, :rnksa 
bııı bı., de 1 de lzlmbl bırakmazlar: fa-

llllaıc lst ı _bırakmak \'C hunun itin ,·er ,_ er1.. J 

"'nb ... 
~H 111 g!Jı· ,,_e ıtıl>de ı t'ok c ki bir :whrc tama-

., 1( ı.._ 1'tt bir h -
~ ~k ""'bir ~c re Yemıege kalkış. 
'I'_ lıö l;ıi:z"ı se,·dadır; bonnn iı:ln hlrt>ok 
; ~ 3'le ~ki §elh"lero kıymak liimnı;:cllr. 
..ı tok c lrlc t . 
V" lııt c lrt ka r arıhlcrinln, tal'ihln 
ıt' ~ı· llıl~ah ın lmağa mahkiımdıır. EsJıf 
1 ıı t~. e<'tnua c1 
, ile g··""ll'ir ed m :ı bir §air, tstan-

ti b 01lerı ın erken: "Her ne yerde her 
llh. Uhte . • 

l\a "'l;f'r oı . remdır, eskidir, - Ger-
., d Clh t 

dlÜ(k\"llıl tt. ~c e ten hırdavat dükkanı-
~tı 111 tıı.811 3 ap:ıtım hu hmlamt 

tıı ... _ :ıoara 
~Pi' -.._!( 1 sına bil' dcrcr<'~·e kadar 
Pı .. ~rel'e ı. Cab <'der. Fakat a~cak bir 

11lla~ l\adar. 
a~ '""lli< ıfl ' Şu ac;nn, bu a .. rm hatr-

()J-f- ~·c h<:' 
tıı.,kta «. () :ıo.a r eskiye de hilrm<'t e-
t~ il da illan hrrıJa,at clükkıinı ol-

bı.... t•k:ır d' • t11 ·caJcnı,,. ' ınterln barınmaıı-ma sa11 .. ıın h" 
llıa 5 oğı11 ır mezarlığa döner. 
tı11 ~1 i tcr· t'athğı binaların o;ağlam ol

ıt '~tııı ~dblr a.ı' orııarrn asırlarca sürmesi 1-
1 illa, 111 bina 

1
;.· Sanki c\ latınrınm, torun-

1 illi. 1111 1 "'Utnıak d · 1 t ... lla ster glh erdınden kurtul-
~tk tlı)( en ı.~ i tnhşır. Fakıtt yapmlık 
1 "'l'2 I l\O}rf"' ' 
~ hJıı lıtıs8t'lal"l u Vasıflarından biridir; 
l~ a 'kura,bilı tatmin edilmiş ol!'a hl
~~, ~er. 11 nek i~ln yeniden ihtiyaç 
d c~ nlhııkı bi 
'r b e Rcnısı r şehir nekadar ge. 
~~ U3"ll11ıe b c in, bir memleket neka
lıtıı tcıır. 1. UytisUn nihayet yino kü-
ı.. ~ııtu anı in 
"'tlrıı ııalıa sanın yapı yapmak 1~1n 
~ bq ııcı.' ~anıaJııJnd değildir: iste 
tı. ~.~. o bUyük Ye pek kü "k • 

oq l haıd çu arzı-

~lı~ ıra d e Yeni binalar kurmak 1 
11. ~ı a Yllon • 
-..~k ~:(~) 1• ası, hatta tarihin bı-

• ,_ ıınalara d 
... ~"lll • a - bclkJ içi ya-

nsı lazımc] rr. 
1\ urullah ATAÇ 

""rl{Udüste 
ala o 

fls\( an ln~lliz 
b erıcrlnden 

'l1e%. ~ rt Hf dü 
ış~ııe . 

~ rın zayıatı 7 ölü 
~~dUs, 2 

14 Yaraıı 
~ a dıı- (A.A ) N 
~ b· . "U1 ~·araı · - ı a ·ranm cenu-

11atı ~tı &ece öl a.~a?· İngiliz a~kerlerin
~ltij~i 0~U ve 1~uştur. Tethi~çilerin za-
"-~ı bıJctiriJ Yaralı olarak tesbit e-

bı: . il.rcıanb :nektecıir. 
J. Cıcta.ı erı en k 1 
'ıtap haJind an 1 ve merhametsiz 
lh •. ' • V h e devam ed F' . ~~ a a Udi k eQ ılıstindeki 
lo ,f ~·1ncta avgasınrn '""alnrz tem 

b~-l:ıı.ı Vcrd ·~. J • 

~ r. l!und ıgı kurbanların yekunu ı 
l~~tır. an ba~ka 468 kişi de yara-

~. 2~ip Vt 60 , . 
"llltt Arap } ahudı maktul düş_ 
~lrı~iı Ve 

20l Yahudi yaralan. 

aıı aSkerı · 
ııc.ıu l . erıncten 2 ölü 6 erınden 

3 
, yaralı, 

Yaratı vardır. 

• 

~~ ~ 

Florl ada ki ilkmektep kamın dün akşam kapanmıştır. Bu münasebetle bir müsamere wrilr.ıiş, nli ,·o belediye reisi l'ıluhid din Cstüıııla~. İstanbul Kültür Dirckfö-
rii, parti lıimaJC heyeti a71!ları mü~nmo rede ha7ır bulunmu~lardrr. Rcı;imh•r, kam pm son ~nüne aJt iki hatırayı fcsbit etli~· or. 
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Fen 

Nafia J 

memurları 
lmtlhandtt kazanan
lar kursa devam 

ediyorlar 
Nafia teknik okulunun eski mezunla

rından olup nafia fen memuru ismini al
makta bulunan ve mektebin yeni \'&Zi
YP.tine göre mtihendis un\'anım taşnna
larma imkan Yermek üzere açılan imti
hana ;giren fen memurlarından bu imti
handa kazananlar mektepte açılnn kur
sa dcva.-na başlnmı§lardır. 

Evvelce yapılmış olan imtihana giren. 
lerden ancak yüzde yetmişi bu imtihan
da muvaffak olmuşlardır. Bunların hep
si devlet ve belediyeler hizmetinde ça
lışan nafia fen memurlarıdır. .Ev,·elki 
günden itibaren mektepte başlamış olan 
kurs 939 senesi temmuz nihayetinde ta
mamlanmış olacaktır. Bu kursun devamı 
müddetince kursa iştirak eden memur • 

!ara gerek devlet, gerekse beledi~ eler 
maaşlarını verecektir. 

Kursta nafia fen memurları mühendis
lik için 1:1zım olan malümatı iktisab e
deceklerdir. Bu mrmurlarm ekserisi 
naficı fen mcktf'binin eski mezunları ol. 
duklarından bu suretle mektl'p program 
larmdıı zamanla yapılmış olan değiı,:ik -
liklerin me~kkl<'rindc husule getirdiği 

ileri hareketi takib etmek imkanını bu
lacaklardır. 

-o--

Gayri mlibadi 1 
malları 

Emlak Bankasına devrediryor 
Ankara, 2 - Gayrimübadil alacak. 

larmın tasfiyesi için yapılan kanun:J· 
tatbik etmek üzere Maliye encümeni 

tarafından bir talimatname hazırlan. 

mıştır. Şimdiye kadar satılmamış olan 
gayri mübadil mallarını eski komis. 

yen hazine namına bir heyete devret. 
mektedir. Bu mallar Emlak Bankasına 
devredilecek ve yeni teşekkül edecek bir 
tasfiye heyeti bunların satılması için 

uğraşacaktır. Bu heyetler mahalli de!. 
terdarlıkların ve tahakkuk ve tapu mii 

dürlerinin iştirakile kurulacaktır. Ta. 
limatname bu hafta sonunda ncşrcdil. 

miş olacaktır. 

--o-

Kuzguncukta 
yanl{ın 

Dün akşamüstü Kuzguncukta Lale • 
çıkmazında İsrail admda birisinin 3 nu 
maralı evinden yangın çıkmış, ateş e. 
vi tamamen yaktıktan sonra yanındaki 
eve sirayet ederek onu da kısmen yak. 
mıştır. 

Neticede yetişen itfaiye gayretli 
bir çalışma sonunda yangını fazla ge • 

Belediye otobüs .. 
imtiyazını ne zaman 

kullanmağa başlıyacak ? 
Yarım milyon lirahk istikraz 
iş Bankasından yapılacak 

Şehir meclisinin 1stanbulda otobüs i
şinin belediye tarafından tedviri için be· 
lcdiyece yarrm milyon liralık ic;tikraz 
yapılabilmesi hakkında verdiği saliıhi -
yelten sonra, belediyenin otobüs mese
lesi üzerinde yaptığı tetkikler sona er
miştir. 

Ttckikler iki cepheli olmuştur. Birin. 
cisi istikrazın temini, ikinci.si de oto -
büslcrin mübayaası işidir. tstikrazın 

milli bir bankadan yapılması esas itibari
le mukarrer olduğundan milli bankala
rın bu hu!'lustaki teklifleri tetkik edil
miş wı en mu,·afıkı lş bankasının teklifi 

Galat ada 
Su sıkıntısı Yar 

Galata ve havalisi üç gündenbcri 
müthiş bir su sıkıntısı içinlde bulunmak 
tadır. Buralardaki bina ve dükkanlar 
da terkos muslukları adeta bir kur:ı 
çeşme halini almıştır. Bilhassa birçok 
resmi ve hususi büyük mi.icsseseler bu 
yüzden sıkıntı çekmektedirler. 

Fena vaziyette kalan daireler bu va. 
ziyetin öni.ine g.cçilmesi için Belediye 
ye müracat etmişlerdir. 

--o-

Yeni sergi binası 
Bu ay ıç nde temel atma 

meras• mı yapılacak 
Yerli mallar sergisini dün şehrimiz. 

de bulunan birçok mebuslarımız ile 
Londra Büyük Elçimiz Fethi Okyar da 
gezmiştir. Fethi Okyar sergiyi çok be. 
ğenmiştir. Daimi sergi binasının inşa. 
sı için bütün hazırlıklar tamamlanmış 
ve binanın yeri de kararlaşmıştır. Yeni 
bina çok muazzam olacaktır. Büyük 
pavyonlardan başka gazinolar, ve bar. 
lar da bulunacaktır. iktısat Vekili Şıı.. 

kir Kesebir bu hafta içinde bu iş için 
Ankaradan şehrimize gelecektir. 

Binanın temelatma merasimi bu ay i. 
çinde yapılmış olacaktır. Yerli mallar 
sergisinde teşhir edilen Türk tipi tayya 
relerin inşaatını yakından görmek için 
Nuri Demirağ dün gazetecilere Beşik 
taştaki fabrikalarını gezdirmiştir. 

nışlemeğe meydan vermeden söndür. 
müştür. Yangının ne suretle çıktığı 
etrafında tahkikata başlanmıştır. 

Tcntcını amca 
faırce aı~ca.nsu 

görlilmüştür. Bu vaziyette belediye oto
büs işine girişince bu para lş Bankası ta
rafından verilecektir. 

Belediyeye acentalarm otobüs teklif
leriyle şartlarından bazıları muvafık gö. 
rülmüştlir. Fakat son elemede elde ka
lan birkaçından bir tanesinin tercihi ü
zerinde durulmaktadır. 

Bir de §ehirde halen i§lcmekte olan 
otobüslerin vaziyeti meselesi belediyeyi 
ehemmiyetle meşgul etmektedir. Bun -
lnrdan belediyece milbayaa edilebilecek 
olanlar hu ayın on be§fnde başhyacak o
lan muayeneden sonra. anla.~ılacaktır. 

Giresunda 
Fındık ihracatçıları 

toplandı 

Giresun; 2 - İstanbul Trab. 
ı:on, Ordu, Fatsa ve Görele fındık 

ihracatçılarının iştirakile yapılması mu 
karrer toplantıyı dün Halkevi salonun 
da vali Feyyaz kısa bir söylevle açmış 
trr. 

İç ticaret umum m:idürü Mümtaz 

Rek, lındıklann tipizc ve standard işle 
ri hakkında etraflı izahat verdikten son 
ra ticaret odalannm tasnif edi!C'liş 

tekliflerinin sıra ile müzakeresine ge
çilmiştir. 

Petncardan şeker imalinde 

çalışanlar 

Resmi gazetenin 23-9-1937 tarihli 
ve 3 716 numaralı nushasmaa neşredi
len birinci genel emrin 7 numaralı ben 

di mucibince pa=ıcardan şeker imali iş 
lerinde, münhasıran kampanya devre
sinde, çalıştrnlan işçilere ötcdenberi 
tatbik edilegelmekte olan iş müddetle
rinin -geçen yıl k<:.mpanyasına mahsus 
olarak- aynen muhafaza edilmesine izin 
verilmiş idi. 

Görülen lüzum üzerine bu izin bu 
yıl kampc:nyasına da teşmil edilmiştir. 
Şu kadar ki kampanya devresinden son 
ra, bu işlerde çahşmağa devam eden di

ğer kısım işçilere umumi esas olan h:.f
tna kırk sekiz sö.ö.tlik iş müddeti tat
bik edilecektir. 

f Galata kulesi 
Etrafına park yapıl· 
masına başlanıyor 
Galata kulesinin ctrafmm açılarak 

bir meydan viicuda getirilmesi için be
lediyeco hazırlanan projenin tatbikına 

başlanacaktır. 

Bu projeyle kuleye pek yakm olan ve 
kulenin etrafında açılması mukarrer bU
yük meydanın hududu dahilinde kalan 
birtakım binalarla kahveler istimlak e
dilerek yıkılacaktır. Kule bir bahçenin 
içine alınacaktır. Bu meyanda kuleye a. 
mud olarak biri Okçu Musa caddesi, di
ğeri Şişhane yokuşundan ild sokak as -
falt yapılacaktır. 

Diğer taraftan bu taribt eserin tamiri 
de mukarrer bulunmaktadır. Fakat mü
him bir paraya ihtiyaç gösteren bu ta
mirin ayni zamanda binanın mimarı tar
zında lıi!;blr değişiklik husule getirme
den yapılması da lilzumlu görülmekte • 
dlr. Esasen kule ~imdiye kadar yapılan 
tamirlerle şeklini çok değiştinni!j, sade. 
ce esas gövde şekli aslisini muhafaza e· 
dobilmi§tlr. 

ilk demir cevheri 
Etibank tarafından DhTiği madenle

rinde yapılan modem tesisatın ikmali 
daha bir müddet uzayacağından, bu müd 
det zarf mda faaliyete geçecek Karabük 
fabrikalarına demir yeti~tirmek için, 
Divriği madenlerinde bir de muvakkat 
tesisat yapılmıştır. Elde edilen ilk de
mir ce\'heri Karabük ile Çetinkaya ara. 
smda bulunan Kürik istasyonuna indi
rilmiş Ye sevkiyata başlanmıştır. 
Diğer taraftan Ergani bakır madenin

den de bu y1I sonundan evvel istihsaJ~ta 
başlanabilmesi için sıkı bir surette çalı. 
şılmaktadır. 

Çatalağzı endüstri limanının inj.asına 
bugünlerde başlanacaktır. 

--0-

y eni basılacak 
posta pulları 

Posta telgraf ve telefon idaresi yeni 
pullar tabettirmeğe başlamıştır. Cum • 
huriyetin on beşinci yıldönümü, harf 
inkılabının onuncu yıldönümü ve İzmir 
enternasyonal fuarı için basılacak olan 
bu pullardan cumhuriyet bayramı ve 
harf inkılabı yıldönümü için basılacak 

puför 6 kurus kıymetinde, İzmir enter
nasyonal fuarı için basılacaklar da 10 
kunı5 kıymetinde olacaktır. 

Bu üç nevi pullar 100.000 seri olarak 
bastırılacaktır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 
idare. normal posta muamelatında kul. 
lamlan eski pulların kalıplarının eski. 
diğini nazarı dikkate alarak, bu pullar 
üzerinde de bazı değişiklikler yapacaktır. 

Gökten 
düşen 

kocal 
Aşk, macera ve his 

romanı 
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tÇERDg: 
• Et fiyatlarının belediye lorafındıın sı. 

in bir kontrol nltındo bulundurulmıı ı ka. 
rarlaştırılmıştır. Toptııncı csnatın dn kn
iaJ)lııro mfışkü15t çıkarmaması için tedbir 
alınmıştır. 

• Trnmvnv şirketinde çalışan ccncb1 mc 
mur1arm vazifelerine bu ııy başında nihn. 
yet vertlmiştir. nu arada h:ıreket dairesi 
müdürlüğüne eski muavin ismet getirilmiş 
fir. 

• Mııomele verclsi dol:ıyısilo b:ızı kiıcuk 
e.!ln::ırın motörlerinl sökmek mccburlyo
linde kaldıkları lı Leri fızcrirtc, mııli) c \'C.. 

kaleli meseleyi tetkike h::ışl:unışıır. Ma .. 
rangozlnr cemiyeti bir toplantı ;vaptırak 
,·erginin kaldırılmaı;ını ynhut ~ uzdc kırk 
nisbelinde bir rnu:ıfiyet i<ıfeme.} e kar:ır 
verecek lir. 

• ltlıalllt em flnsı sahiplerine Yerilen 
6ı'dino ücreti 75 kuruşa ı;ıknrıfmıştır. 

• lnlilsarlar umum müdürlfiğıı .}enl me
sai programını t!ltbik clmcmlşllr. İdarede 
sekizclen iki) c k:ıdar çahşılmnkfachr. 
Gümrük b. şmiidlirlüğundc de ayni mesai 
şekli tatbik crlılmektedir. 

• Yerli m:ıll.ır sc-rgis i pazar günü kopa. 
nacaktır. Dün sergiyi elli hin kı,ı gezmiş_ 

Ur. 
• Dukkin 'e mağazaların öğle tatili iıııl

fondaki teklif tic:-:ırct odası tnr:ıfınd:ın tet
kik edJJmı, \'O hlMcn n,ı c 1.ıırl:ır bir tııtL 
lin bau noktalardan f:ı1 dnlı ol:wağı kana. 
aline varılmıştır. 
•İpek kadın cor:ı rıJatı h:ıkınfüıkf nizam 

namesinde de~lşlitilerı bir m d(lc~e 1ıörc. 
çorapların topuk, burun 'c tab:ınlım t 1 tt 
kat olarak imali mecburidir. 

• Ccmlycller kanunu :ıliknd::ırlara teb
Iı~ edilmiş \C cemi} etler toıılanarak konu. 
fta ı;1irc nl:ıcaklnrı Va7.İl eli te~blte h:ışln 
mı lır. 

• Yerli mall:ıt pnthrlarıntlnki len11Jtıtlı 
'"-:ılış çok fyi n(!ticc lerml lir. Ulrçok şu
h"lerde s:ılış hu müdı'let urfıncla bir hu
çuk mi'ili :ırtmıştır. Adamı yC'rli mııllnr pa_ 
farı dun merasimle açılmışlır. 

• i\Jcrc;in ,aJi c; i Jlüknc:ıddiıt mewnNı şeh 
rirnizı1e lıulunmnktndır. Anknrn vali mun
vinl Sııl'ihaddin dlın Ank:ırnyn hıırckct ct
mlşllr. 

• t ' n h ersiledeki imtihan neticelerine 
ı;.ıörr hu sen(' lıhtnn iiO, ikti!önt•an 51, Jıu. 
kufit.ın 158, cdclıh:ıtınn U:!J kişi mezun 
olmıı,llır. Ak ucıttl mim:ırt $tıhesl de iki 
mezıın vermiştir. 

• nelefü'.\'e scçimlcrlndo cs:ı!l ol::ıtnk n 
~le fı~lrrl Heyoğhı, Eminönu, Bakırköy, 
Be~ik fnc; ,.e Sarıyer k. z:ılnrınd:ı ikmal edil 
miştir. 

• Sirkeci meyll:ııtının :ıç ılmnc;ı için hlr 
çok hlhnlann yıkılması hilmlştir. Buıtdlın 
!Onrn tlcnlz tıırnfınd:ıkl bahçede mcyct:ın 
h:ıllnc gelirilec-cklir. 

• I:sıtnf ceınlycllcti merkezinde hir kü
toph:ınc kurtılrn:mnn karar \'Crilınlşllr. 
IHltOphnncdo hOlün t: nnfı ıılrıkndar <'de. 
etik rler bulunocnktır. 

• Ç.('nberlilnşın ctrarıncl:ıki binnlnrın 
Htlmlı"ık edilerek yıkılrnnsrna karnr ,·eril
mlşllr. Bu nrndn, e,·kaCu nil olan mezarlık 
oraıılhdııki lJlnnlnr do ) ıkıltıtRkhr. 

• İlkokul ö 11rctmcrılorlnden mflrekkep 
200 kişilik bir kbfilc )'arın Edlrne:re stde
cek ,.c dört gün kaldıktan sonra gıılecck. 
lcrdir. 

• Bu yıl ltkokullnrtl 931 c1o~umlular kn
hul edilecektir. utus dairelerinden llh
nın rnkamlnrıı sıôre Uk okullnrdnki şuhe 
adetleri teshil olunmuştur. 

• l\lnnrH müdürü Tevfik Kul Silinldeki 
Yeni köy okullarının in .. nntını tetkik cıl. 
mek üzere yatın Slllvrlyc ıdclccektir. 

• Rckcliyc turizm şubcc;i İstanbul frsti
vill doJnyısile şehrimize e:n ah celbi için 
SC)'ahat nccnlolnrilc tentn s:ı glriŞml~tlr. 
Accnl:ıl::ır beynelmilel turizm hürolnrınn 
da \'tl!lyctl bi1<1irmlşlir. 

• Türkiye cumhuriyet mcrl.ez trnnka5ı 
ı ağu tos 938 tarihine k:ıdar ceman, alt
mış lkl mlhon l'lekiz yfü: elli bin yedi yfiz 
"dokstın lira lcdc\\'ülc tıkarmış ve mukrıhl. 
linde c'Skl h:ırnı lınnknotlardan ayni mik. 
tarı ıecıa,·lilden knlclınn ıştır. 

• Erzunım esirgeme kurumu genel kon
.c:re~l \•ali lsc:ının hnşlrnnlı~ında toplanmış 
ve l'<'?nl idare hc,•ctinl seçmlşlir. Kongre. 
lic Jrnruonın merkez nıüfC'ttlşl Neşet te bu
lunmuşlar. 

• <:oc-uk e~irı:ceme kurumu genel merkezi 
tarafından 1G.7. 938 tarihinden 1- 8- !138 
tıırihinc karlar 15 giln ıaı fındn 3153 ço 
cu~::ı yıırclım f'dilmislir. 

htanlnıl esnafının 

Partiye minnet ve Sükram 
İstanbul l~nnf Oeınfyctlcri 1\Iüşte-

rek Ynı'Üım llcycti Daşknnlır.·ındnn: 
Teala olunan esnaf cemiyetleri 

muayene \'e tedavi klinl~ine ltızım 

olan tl.meliynt masasr lle clha11Iarmı 
alabllmemlz lcin Yüksek Partimizin 
genel sekreterliğine naktcn 1605 ll· 
ra yardımda bulunduğunu alenen 
bütün esnafımıza tebşir ederken bu 
yolclaki cahşmr.mızm C. H. P. Genel 
sekreterliği ile Uyön Kurulunca ya· 

kından takip edilerek bu suretle 
takdir ve taltif edilmiş olmaktan 
duydu~umuz minnet ve şükranı tlA.-

DISARDA: 
• 1sl'6C vcllahdi ile prenses Lulz ,.e 

prens llertlf, dlln Amerikııdan G-ôtenburse 
ııelmlşlerdlr. 

• Polis l\fotar, nuyoııaı sosyalist nıtbwı 
Koloınart • Hub yın Mııcar htrekell pı ea
slplorlnl iıAh Men kitabını toplamıştır. 
~fıılôm olduRu üzer~. mebus Hubay hııfon 
m lıbu~ buhıntın s~ı:usinln rlyuet etıtai 
l\ltıcıır n6 l anot sosyalist ıısırtıslnl fdtirc 
eylemekte ve partinin organı ol3n JfttJ(. 
ynn:ıg g6Z6tcslnln başmuharr1rlftinl ) AP· 
maktadır. 

" Fransız - Alman ekonomik mlıı 
kereler l netlcel~nmiş ve metinler bu ot . 
şanı lJ rHndo lmıaltıtımıştır. 

• Poriste profesör Perrin, 92 bASit un. 
surunu ihtiva eden Menedellett ccdveline 
llfıvelen 93 ill'lt!tı un urun dfi kcşfedildl§inl 
fen ııkndemi~fne bildirmiştir. nu un~ur, 
malmnzel Koşunnın icndı eseri olan 5tlC'!, 
toıırnf sayeslnde, bnzı madenler iciıı •ll' 
Hulcbei l:ırafındıın keşfedilmiş olup n:ı. 
dlr cisimler ııınlfına d:ıhilcllr. ., 

• Ametikôn lıalırl)e lntı ntcmsup 44 rlı. 

nlz va kara bombardıman tayyaresi Se ı . 1 
ile ile S::ın Dicgo arasındaki 2253 kiloınet. 
relik mesafeyi morholtsi7: olarak bilrt tı:ı. 
dlse kalelmişlir. 

• Danimnrkıılı yüzücn kadın RasenJ..lld 
lh eser 400 metrelik Kra,·ı dün~·n yöııııı 
rckôftlnU lııJ m" tırcyi 5 dakika 8 ıanhı 
1-lÔ da katetmek surelile kırmıştır. 

• Eski hariciye nazırlarından Buh: :ı 

ı Jc;tanın Paris cicisi Konslanlin vefat "' ' 
miştir. 

• Prnnsıının Tidfi'Hi ekisl Bton~eı Ro111 .ı 
d:ın Parise gelmiştir. Bu seyahat re mi 
mahhcltc de~lldlr. l\fumnileyh senelik kcın 
Jcslnl almıştır. 

" inci/,, 
içinde eroin 
kaçırıgoı lar ! 

Kudüste büyük bir kaçakw 
çılık şebekesi ortaya 

çıkarıldı 
Kudüs, 3 (A.A.) - Kudüs ıabna ı, , 

geçende Pariste yapılan bir tevkif ııcti- ı 
ccsindc mevcudiyeti meydana çıkan bey 
netmllel bir uyu,turucu maddeler kum- ı 
panyasının izlerini k fetml~tir. Polis 
Pariste olduğu gibi Kudüste de kapla. 
nmn içinde birkaç mllyon liralık eroin 
bulunan 81 İncil bulmu~tur. 

-- - -
t.:UMHUHIYE'l' 

Japonlarla Sovyetler 
er- Bll§tarafı 2 incide 

1kl dc\•Jelin vatiycllndc de, bir harbi 
kol:ı1c:ı ve hirretlo kabul elmemeAi 
fımlr zayıf 1101.:tnlnr \'ardır. Fakat, harp 
denilen bcldya, hcsııpsız kitapsız girildiği 
de tarihte cok gôrülmilştür. Bir tarafın 
tAof 115stermc l ötckt tarafın cesaretini art 
tırıyor. Onun için, iki tarar da blribirlnl 
korkutmak maksadile hnrbeu göriiniirler 
ve hii~ lece ciiniin birinde lınrp emrivaki 
olur. Şlındillk, J::ıponynnın, Çinin işini 
bitirip sonra Sovyct Rusya ile kozunu pny 
Jnşınak lr:ln, nklt kaıanınak istediğine 

hü'tmelın<'k pek ynnhş olınnz.,, 

'l'eşekKUr 
Hasoki hastanesinde beni tedavi ede

rek hayatımı kurtaran profes5r Tevf"ık 
Remzi ile yardımcılanna cbedt minnet 
ve t~ekkUrlerlmi alenen bildiririm. 

1 

Kirkor ltm Monik 

lstanbuJ Altıncı 
Noterliğinden 
Mecidiyeköyünde Balmumucu çiftliği l 

dahilinde gü\'ercinlik mc\•kiinde hazine
ye ait iken Maçkada Arda apartımanın.. 
da mukim müvekkili Meliha Avni Sö
zen tarafından imar edilen ve fen ıne.. 
murluğunun 1 numaralı krokisinde gös
terilen mahalli o civarda bulunan kahve
ci Basri nammda bir zatın tesahüp ile 
baskasına satmak üıere bulunduğundıın 
bahisle kendisine protesto çekildiği ve ı 
tahliyesi ihtar olundu~ ve Basrinin mez. 
ktlr mahalde hiçbir alakası oım.cblı hu
susları rnalQm olmak lir.ere keyfiyetinin 
Cumhuriyet '" Haber gazetelerile de hil.. 
l~saten ilfıru rnurmileytıa Meliha Avni 
Sözen \'cicili avukat lbrahim Uitfi Ku
laksu tarafından 1.8.938 tJrihinde mu. 
maile.}iı Basrire ttblil ettirilen protes-

Bir · A-,:,,_erikab. Ebre nehrı cıvarında 
seyyahın f otoğ·- korkunç bir muharebe 

raf makinesi 
12 Saat içinde bulundu 
Amerikalı hayret içınd e 
Zabıtamız, beynelmilel §Öhretine yakı

şacak yeni bir muvaffakiyet elde etmiş
tir. 

Bir haf ta kadar evvel §ehrimize gelen 
Amerika üniversiteleri profesörlerinden 
Bakston Ankerin şehirdeki gezintileri sı 
rasında kaybolan kıymetli bir foto~f 
makinesi, 12 saat içinde bulur.mu~ ve sa 
hibine iade edilmiştir. 

Bakston Anker bundan beş gün evvel 
yaptığı gezintide bu makinesini kaybet 
mişti. Kendisi o gün müzeleri, camileri 
\ ,• çar~ı gezmiş ve yolda tramvay ve 

t t :nobile binmi~tir. Profesör fotoğr<ıf 
ı kinesini buralarda unuttuğunu vı-ya 
in t da, çaldırdığını hatırlayamamal.ta-

cerelJan edu;or ! .... 
Barselona., 2 (A.A.) - Ebre Uza. Saragos, 2 (A.A.) - pUJJ e 

rlne yapılan ~şrrtma hareketi tn· kQmetçl kuvvetler, Ebre st d• 
mamiyle muvaffak olmuştur. DUş • kavis teşkil eden mmtak85~ 
man Gandesanrn döndüğü noktaya 1 tun hatlar bo~uncn şiddetli~ 
bUtlin kuv\•etfyle bir mukabil taar- ı gecrnl~Jcrdir. Frankist kil~ 
ruz yapmıştır. DUşman, Tortosa • buna mukabele etmiş \1e dilf ~ 
Gandesn yolunun 29 ve 22 net kilo-- j ğır zayiata uğramıştır. ~ 
metreleri hizasından şiddetli top a· 1 tan beri ı••ranklet tan arcıcr Ji ı 
teşlerlnln himayesinde önde tank- 1 topçusunun faallyett bir ınl5 
tar olduğu halde sekiz kere taarruz J artmıştır. ısı 
etmiştir. HUkOmetçiler tayyarelerin Ma.drld, 2 (A.A.) - ı,fab1'~9 
yardımfyle şiddetle mukavemet et- jlme karşı bozgunculuk en ,ı 
mlşlerdlr. Akşam düşman mukabil suçlu 195 kişinin muhaketll:,e 
taarruzunu terketmlş ve eahada bir- tfrmlştlr. UçU kadın oıınal! ı 
~ok ölli bırakarak mevzilerine çe· ktşl idama, biri kadın oııııa 
ktlmiştlr. Hucum eden kıtaların ef- 11 ktşi otuz sene kamplıırdı'ce 
raııı mUnhasıra.n Faslı idi. Bu mlid- maya, 11ıtı kişi 25 sene arıı 

ı . ~. Bunun itin de artık bulunmaz ü:ni- det zarfında cumhurlyetçfler, Polba. ııd" 4 9 kişt 22 ne 2 sene arıısı ır 
cezasına, 4 8 kişi altı a.Y• bl ıı' 
mahkum edllınfştlr. Dlğcrıer 

el le zabıtaya düne kadar müracaat et. de Masaduca nuntakasında ilerleme 
ın:mıiştir. Yalnız otelde araşurrnası iııe- ge devam ederek mezarlığı zaptet
ı ·1e kendisine gerek otel direkt rfü~i.ı e 
.., rckse Amerika sefarethanesi tart'fın -

ı 1 zabıtaya ba,vurması bildırilmi~ .e 
ı .-k polisinin bu gibi işleri en kısa bir 
illllanda meydana çıkarmakta §(>hreti 

.!nlatılmıetır. Nihayet dürt profesör . a -
ı ımda bir sefaret tercümanıle ernnıyet 
n:fidüriyetine gelmiş ve ikinci §ube ü. 
l üncü kısım şefliğine hadiseyi anlatmış· 
ur. 

Bakston Ankerin ilk sözü şu olmuştur. 
"- Ben dünyanın her t~rahnda seya

hat ettim. Amerikanın ve Avruparun bir 
çok yerlerinde para olsun, mal olsun bir 
çok lüzumlu ~yleri kaybettim. Fakat 
·udarın ço~ meydana. ~ıkınadı. Şimdi 

ı e tstanbulda kaybettiğim makine de 
d ğer hadiselere benzemiyor. Çünkü ma.. 
k ı 1eyi ne çaldırdığımı ve ne de kaybet. 
tı mı bilmiyorum. Sonra nerccle kaybct
m ş veya çaldınnış olduğum da meçhul. 
\.'.uruz bana Türk polisi hakkında söy
ı ıcn sözler beni size mUracaate mecbur 
lıı.aktı. Bunu Türk polisini bir tecrübe 
ıç:n yapı~·orum. Yoksa makinenin bulu· 
nacağmda ümidim yok demiştir. 

Fakat bu sırada, söylendiğine göre, 
yanında bulunan kadın arkadası bu söz 
lere itiraz etmiş ve kendilerini dikkatle 
dinliyen sivil memurlanmm işaretle: -
Baksana.demiştir.Türk hafiyelerinin göz 
leri nasıl parlıyor.Onların çok zeki olduk 
ları belli, ben senin fikrinde değilim, bu 
makine bulunacak gibi geiiyor bana! 

lkinci §Ube üçüncü kısım şc. 

fi de - Siz merak etmeyiniz, gidiniz 
görülecek yerleri geziniz, ve otelde de is
tirahat ediniz makineniz yarın akşam 
vapurunuz limandan hareket etmeden 
evvel elinize verilmiş olacaktır.,. demiş. 
tir. Amerikalı profesör bu suretle Emni 
yet müdürlüğünden ayrılmıştır. 

lkind şube ücUncü kısım memurları 
derhal faaliyete geçmi~ler ve his; bir izi 
olmıyan bu Mdiseyi takibe ba~lamış

lardır. Bu iş hiç de uzun sürmemiş ve 
her tarafın altüst edilmesinden makine
nin Krokin isminde Aksarayda oturan 
bir şoförde olduğu öğrenilmiştir. 

Faknt aramada Krokin'in ovdo olma
dığı ve otomobilini satmak için Krklı!.
rellne gittlğl anla§ılmış ve bunun üzeri
ne makinenin bulunm:ısı için yeni bir 

pilin kurulmu§lur· 

Diin gece şubenin ikl sivil memuru 

A'ksarayda şoförün babası kuru kahveci 
Toros'un evine gitmişler ve kapıyı çala
rak, çıkan kuru kahveciye: 

••-Biz Krokine fotoğraf makinesi ve. 

ren adamlarız. Kendisi şt-ndi Iürklare
linden bi%e telgraf çekti. Makineyi isti

yor ... demielerdir. 
Toros Ukönce §Uphelenir gibi olmuş, 

fakat iki kişinin soğukkanlı tavırlan 

karşısında fazla dayanamıyarak makine
yi getirip teslim etmi§ ve: "Yalnız bana 

bir imza veriniz,, demiştir. 
lşte bu suretle kısa bir zamanda bu

lunan makine, bu Babah otelden ça.ğn
lan profesör Bakstona verilmiştir. Pro
fesör makineyi görünce adeti inana -

mamıı1 ve her tarafmı inceden inceye 
muayene ettikten 80nra kısım §efino dö. 

zıeret: 

- Doğrusu hayret ettim, demiştir. 

Bu kadar lcısa bir zamanda dUnyanm hic 
bir ta.rafında bir hırsızlık vakası meyda
na çıkanlamas. Ben Amerika.da bizzat 

olisinin muvaffak etleri hakkm. 

rni$ler ve Pôbla kasabasma hA.l~im 
sırtları ele geçirmişlerdir. Cumhu· 
rlyetçiler ayni zamanda 1'""ayonun şl 
maline doğru nerlfyerek Sierra Me

guinezaya girmişlerdir. 

etmiştir. 

Dıı.rselon, 2 (A.A.) - Bil~ 
9 da beş Junkors tayyare• 
lon UzNlnde uçarak aıtııı1~. 
atmıştır. Mühim h~ 

TA KSil\ıl Belediye,~ 
FiçLFi LAAKA SAMif'~ 
FA TniYEa"KAniR~ 
~- .... Kendi sazı 'e pek va 
·------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiUiiiiiii--~ 

1 p ~ A J 
MODERN Türkife 
Mecmuasının PLAJ nüsha~ 

1 3 Renı·n olarak pek nefis bir şekilde intlfar;, 
il' Fevkallde zarif tablosu ve zengin mUndereG --~---llliillİİİİİİllİilıiiıllliimiillii•l=~rmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid~ 

Matbuat emekdarları 
ltçilerin haata, ma!Ul ve ihtiyarları menfaatiıı' ~ 

Büyük Garderıparti ve Müsarile 
6 Ağustos 938 Cumcırteai akşamı SarayburnU 1 

gazinosu alafranga kısmında JI 
Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaraları, 
müsabakaları ve zengin program , 

"Motbaa lıçileri Birliği" ifbu müsamereye her~ 
iştirak edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ';! 
yaptığı gibi f ev kala de ehven surette bir de büfe t 

1 eylemİ§tİr. 

Biletler Cn~aloğlu yokuşunda Birlik merkezinde. satılmaktadır. ---
da propaganda yapacağım . ., 1 

Bir hırsız yukalandı 
Emniyet 1kincf şube ikinci kr.ımı me

murlan diln gece, Tepebaşı ve Rasımpa
fl& eivannd:ı. birçok apartmıan soyan Yaw 

ser isminde sabıkalı bir hırsızı yalı:ala-

mışlatdır. 

Yruıef aparlımanlara arka taraflarda
ki pencerelerden girmekte ve ne bulur
sa çalmaktadır. 

Yasefin çalarak sattığı eeyalar aran
maktadır. 

Bir kadın tramvay altında 
kaldı 

Dün Nişantaşmda T~ş,'ikiye cadde. 
sinde yine feci bir tramvay kaza.sI ol
muştur. 

55 yaıılarında Para§kevi isminde bir 
hizmetçi kadın, saat 17,SO da Teşvikiye 

cadde~de kat'§Id:ı.n kat'§I}'a geçerken 
Maçka - Eminönü arasında işliycn \-at
man 'Mustafa.um idaresindeki 150 numa-

ııt· 
ralı tramvayın altında kıılJJlli~ 
vay çok hızlı gittiğinden, '" 
yapmasına rağmen arat-aY1 r 
mış ve kadmcağu: tekorıc.ııJCetl 
kalarak vücudunun birçok ~1~ 
ağır surette ynralanmıştır· 

:,~eye kaldmlm .. , tahk;::,; 

~ 
Lord Rüncl"!: 

Pr:ığa hat ek et ~' 
Londra, 2 {A. A.) - ııarl J.9'" J 

tl iktıstıdi 'klsnn §efi Frank e~"" 
kin ile Tuna meseleleri ınOt '/ı 
Y. Ford ve lord RUncimıın'ıJl ;~ 
bi bu snbah Prega gitnıe1< 

))1 
don tayyare meydanmdaD. -' I 
lardır. Lord ve Icrdi Rlln~ 
~en sonra yine tayyarc.Yle 
hareket etx!:llstir. 

, 



anm~lD!. ~i~71~ 'Q il t 4"~·- ··~ ' t~ ~·- haıaskarıar Beklemekle kaybattıoımız zamanlar 
~ "a.ı p~~ Sldney plijlan. dllnyanm en GÜNLÜK hayatmmda beklemekle ıeçlrdliimb ~ ildir. Bu işe ondan ful& vakit ayırmak israftır. Yemek-
9' ~ Gae blriaidlr. Onun lçln burada kit, hemen hemen bilfiil çahştrğmıız zamadan te en fazla vakit, yemek beklemekle kaybedntr. Yetmiş 
t~ t.a,~· l'~~v;:tralyuun her tarafmdan akm daha çoktur. Hayatımızın en qağı beıte Ucial, biriainl sene yaşıyan bir adaaım hayatmın kırk bin saatinin sof
-\~~ PllJ1andıı. pllj1ar ayni amanda dünya. veya 'bir şeyi beklemekle geçer. nıda yemek yemekle geçtiği yapılan hsaplardan anla-

~ .. ~ ~CW rl da. Ac;ıklara dolru hızlı akan GUnde on bE?ş, yirmi dakikamızı otobüs, tramvay ve- şılmaktadır. Bu, hayatm dört buçuk senesinden fulası-
\..... ~~ da :U,. açık denbe ıtlrUklır: arası- ya vapur beklemeğe veririz. Bu nakil vasıtalannm yol- nm heba olması demektir. 

~ ~rba haYatau ya hU~um ettllderl ftkldlr. dakl arızalar dolayısiyle yaptıklan gecikmeler de baş- Hele kadınların dilkkln dtlkkln dolqmak suretile ia

"~~1lnttl•1'dea ID korumak mabadlyle plljlar l· kadır. Daireye geldiğimiı vakit zamanımızdan tasarruf raf ettikleri vakit akıllara hayret verecek kadar çoktur. 
"-. ~ "' ~lrkeb bir koruma teıkUltı için tcad edildiği iddia edilen telefonla konupak, ara- Kadmlarm öğleden aonra yaptıklan alıfverlı hacldiza
~ 1 • t1ll'tartcıı.z, ıenç, kuvvetli ve idmanlı yU- dıklarımm bulmak, saçma sapan telefonlara cevab ver- tında blr il olmaktan çok uzaktır. Onlar hemen hemen 
,. '~. en ayııt zamanda yilalerl ve vO- mek için ınrasına &öre bir, iki saatimiz &ider. Bunu bir daima bunu bir nevi gezinti sayarlar; bilyük mağazala-

• (4&.._~ btııııara IÜael erkekler araamdan seçllmif- · müdekkik hesab etmiş ve bir if adamının otuz senelik nn vitrinlerini ıeyretmeğe uzun saatler tahsis ederler. 
ııt...~ lbal~ kurtarıcı Adoniller lmnl verilmlf- it hayatında 444 çalışma gUnUnU telefona aarfettlğt ne- Yapılan etUdler, vasat bir ev kadmmın siateD11Jlzlik ve 

h.._ -. • oldufu tlzere ll'enikeWerln rtbellik tlcesine varmıştır. Telefon teıkilltı muntazam olmıyan ig bilmemezlik yilzUDden ömrünün yansını boşa geçlrdi-
S'ıtt«e memleketlerde bu rakam iki misline çık&r. Bir banka ğini göstermektedir. Vaktini tamamen faydalı ıeyJerde 
\......""" ~il bln.tnın Ylmıekte sG Ulk elrtltf bil- mUdUrUnUn, v~ya büyUk bir memurun iti bqmda bulun- kullamnaamı bilen kadınlar pek azdır. 
L,, 41-A ~ ll&ndallannı: :ı..-~ duğu altı yedı saat zarfındaki mesaisini Ucl saate sıkış- Omrilmli.zUn mUblm bir kısmı da sinema ve tiyatro 
,... ,~ lraPılıp ~ıkla er11&1 denlae in- tırmak pek milmkUndilr. seanslannı beklemekle geçer. Yapılan hesaplar sade A-
"9 Ye lahlJ.. ra &iden lhtlyataız yUzl)- Ayni şey seyyar satış memurlan için de variddtr. merikada bu yüzden halkın bir sene l&l'fmda kırk beı 

b.ı..._. ... Ptirlrler. t..,' --._ COk ba Seyyar sat.ıg memurlarının hayatı ziyaretler ve gez- milyon saat zamanlarmı kaybettiklerini göstermlıtir. 
_.,._ ~ tok .., 9ft bir it gibi ıaı1lntıyor. J'akat mekl~ geçer. Onların bilfiil satlŞ için sarf ettikleri va- Devairde to takip etmek zaruretinde kalaıılar ile avu
~ ite. dekt1ra lanı llnlrU adamlar olmaaı prttJr. kit günde yamn saati geçmez. İnsanlar yemek için de katların bilflll çalıttıklan saatler her giln bot yere bek

hlebtUrı en beldeıımedtt tehlikelerle kar- fazla zaman ayırırlar. Kahvaltı da dahil olmak Uzere lemek mecbariyethıde kaldıklan 1&1D&Dm ancak Uçte bl· 
er. öile ve aJqam yemekleri icln :vanm aaat Wl ıelme- riDi tetkll eder. 

Çekoslovak cumhuriyeti 

Mütareke olur olmaz Çekoalovaklar 
derhal cUmhuriyet ilAn etmişler ve bak 
iddia ettikleri arazi~i iggal altına almııı
lardı. Bu hudutlar eonradan muahede 
Ue tesbit edilen hudutların ayniydl. 

Bunun üzerine Viyana hllkilmeti, Çe
k08lovakyanm Bohemyadaki Alman nü
fusunu da huduttan içine almaıımı itillf 
devletlerine protesto etti. ttlllf devlet
leri meclisi de bu mesele üzerinde sulh 
konferansı me~gul oluncaya kadar Bo
bemya ve Moravya hudutlarmm eski va
ziyette kalması llzımgeldiğine karar ver 
dl. 

Sulh konferansı Pariste topl'"1ltr top
lanmaz Çekoslovak hükilmeti derhal da
vasmı llert aUrdU. Bu davaya, bazı te -
ferrUatı hariç bırakılırsa, İngiliz harici
ye nezaretlnln bütün murahhaıılan nıü-
sahirdilel'. 

Çekoalovalcyanm o zaman hariciye na
zın olan Dr. Beneı bu davayı büyük bir 
mehareUe ileri ıilrmilıtllr. Yeni ctımhu
riyet için istediği eeylerde büyük blr i
tidal, tevazu gösteriyor, fula ileri sft
miyordu. 

Dr. Beneı Çekoelovak millettn:n prb
dakl Slav dünyaıımm ileri kolu olduiunu. 
fakat dalma Cermen iatillm tehdidi aı
tmda bulunduğuna nazarı dikkati celbe
dlyordu: 

"Bugün 80 milyon kadar btr ntlfala 
aabib olan Cermen kütlesi bUyUk bir 
lnkifaf bulınut devletler tarafından )'O

lu kesildikçe garba doğru yayılamu. Di· 
ter taraftan, Cermenler cenuba ve pr
ka doğru da yayılmak anuundadır. 

Bunda da kal'§ılarma Lehlerle Çekler 
çıkıyor. Çelcoelovak hududlannm orta 
Avrupadaki hUIUll ehemmiyeti de itte 
buradan gelmektedir. 

Tem·enni olunur ki, Almanlar bir da
ha istillya teşebbüs etmesinler. Fakat 
mazide öyle hareket ettiler ti, Çekler 
kendilerini Cermen akmma kargı dalma 
mukavemet etmek mecburiyetinde ıö
rUyorlar. Büyült harb esnasmda Çekle -
rin gösterdiği kahramanlık da bunun bir 
delilidir: Çekler kendilerini Almanlara 
karşı demokrasinin müdafii sayıyorlar· 
dı, bu da Almanlarla çarpıpıalarmı bir 
vazife haline koyuyordu. 

(Devamı \V) 



Yazan: Ş. Rober Düma -27- Çeviren: IF. K. 

Benua eğildi: Madam bu valsi 
lii.t f etmekle beni şeref len diriniz 

- Brosilof değil mi? 1 
- E•;et; evvela o ..• Paris gazeteleri-

ni, bilhassa zabıta vakalarmı i~i takip 
etmenizi tavsiye ederim. Teşkilat için 
bu günlerde meraklı havadis çıkacağını 
sanırım. 

- Ne yapmak niyelindc>siniz Erna? 
Casus kadın muammalı bir tavırla gil

Jilmsedl, sonra §akacı bir ciddiyC'tlo ce-
\ab verdi: 1 

- Ağzımı sıkı tutmalıyım baron; bi
z.im meslekte sağ elin yapacağım sol el 
bilmemeli! 

• • • 
lki gUndenberi sabah ekspresiyle Pa

rise dönen Erna evvela "Bugatti" ncen
tasma uğrıyarak otomobilini nldı. Ka -
rossori pml pml olmuştu. "Yazık, diye 
dUşündil, şimdi bunları kirletmek la -
zrm!,, 

Otoınolıili ile Port Mayyodan çıkarak 

Andelisde öğle yemeğini yedi. Öğleden 
sonra 18.alcttayin kır yollanna saparak 
dolaştı. Saat be§o doğru Gmn Rua ote
linin önUndo durduğu zaman otomobili 
bUyUk bir seyahatten döndüğü sanıla -
cak derecede toz toprak içinde kalmış
t:r. 

Erna kapıcıya, ismine mektup gelip 
-gelmediğini sordu. 

- Hayır efendim. Fakat Prens Bro-
11ilof her akşam gelerek sizi sordu. . 

- Bu akşam da uğrarsa yarın sabah 
saat onda otelin ımlonunda beni bekle
mesini rica ettiğimi kendisine söyleyi -
niz. Bu al; :ım kimse~i kabul ctmlyerek 
dinler' ı. 

~ • - ndim. Seyahatinizden mem 
nun ı ı '.' Yolda canınızı sıkacak 

hAdiselC'r olmadı ya? Turen çok güzel 
yer değil mi efendim? 

Kapıcı bu sualleri ezberlemiş gibi pek 
acemice sıralıyordu. Ernn cevab ver -
meksizin, onu yukardan aşağıya, soğuk 

\'O tahkir edici bir edayla silzdU. Adam
cağız fena baldo bozuldu. Bu şaşkmhk 
Ernanm gözilnden kaçmadı. Asansörde, 
"'garib r;ıey! diyo düşündü. Kapıcmm ba
na karşı muamelesi tamamiylo dcğLs -
miş. Bana bakışında bilo ba§kalık \'ar. 
Bu iı.ıte polis kokusu vnr!,, 

Odasına kapanınca orada bırakmış ol
(tuğu eşyasını birer birer gözden geçir
di. "Bir §eye el slirUlmemiş. Koyduğum 
işaretler yerli yerinde.,, 

Saat sekize doğru siyah satenden za
rif bir ak§aIIl robu giymiş olarak otelin 
yomek salonuna indi. O akşam salonda 
pek az milşteri vardı; birkaç Amerikalı 
vo !ngiliz çift, gUrUitUcU bir Hollandalı 
ailo ve bir köşede tek ba§ma duran bir 
adam. Erna bu adamı derhal tanıdı: 

Benua! ı 
Sivil giyinmiş olan Benuanın yanıba -

şından ·adeta ona sUrUnerek geçli \'C 

karşısındaki masalardan birine geçip o
turdu. Metrdotel hemen Ernanın hizme
tine seğirbniı;ıti. Casus kadm onun Bo
nuaya gözlerini kırpmak sureUlo işaret 
ettiğini farketti. "Anladım kurnaz til
ki! diye dilşUndü. lşaretln manası or
cluğunuı kadın hudur olacak. Berlinden 
bu sabah döndüm vo hasımla derhal 
karşılaştım. Haydi bakalım!,, 

Trende hududu geçerken pasaportu -
nun diğer yolculardan daha fazla dikkat
le muayene edilmeyişinin hikmetini §im 
df anlıyordu. "Henüz zabıtaya haber ver
memişler anln§ılan. Ellerinde delfl yok. 
Delil bulmağı da bu adama havale et -
mişler. Dikkat J<:!ma; sana bakıyor. Ha
rekete geçelim.,, 
YUzbaşıya baktı. Benuıı. hafifçe, belli 

belirsiz gülümsiyerek hayran, ona bakı
yordu. Ema barJınr önUno iğdf, meçhul 
adamın kendisine hayranlıkla bakışına 

kızmış değil, memnun fakat ayni az -
manda mahcub olmuş görilndü. 

Çiftlerden biri dansa başlamıştı. Be
nna yakla§arak hürmetkArane eğilip: 

- Madam, dedi, bu valsı llitfetmekle 
beni şereflendirir misiniz'! 

Erna ayağa kalktı. Denua tekrar se
lamladı ve derhal kendisini takdim etti: 

- Erklimharbiyedl'n yüzbaşı llenua. 
Casus kadın içindl'n "bravo!'' dedi. 

Yilzil açık mücadeleyi tercih ediyorum. 
Kuvvetinden pek C'miıı, hoşumn gitti 
doğrusu!,, 

• 
Geceyansı iki yl'ni nhbab, neşeyle ko-

nuşuyorlardı. Sant birdl'n sonrn ayrıldı
lar. 

Yüzbaşı Benua, onu beklerken sakin 
sakin ve müsterih uykuya dalmış olan 
Dorote Şmitin bulunduğu mütevazı apar
tımana giderken kendi kendine "fevka
lade bir kadın! diye düşünüyordu. Ze
ki, güzel, kibar tavırlı ve hoşsohbet ... 
Eğer mahiyeti hakkında evvelden malü
tnat sahibi olmasaydım anlattığı masalla 
ra ben bilo inanırdım. Tehlikeli bir mah
lNc vesselam!" 

Erna, Benuadan aynlınca, <loğnı oda
s:.na çıkarak yatmıştı. Yarı çıplak yata
ğ'l uzanmış, cigara içiyor, ba.~ ucundaki 
gece lambasının hafif ışığında duman -
lN'IIl halkalanışını dalgın dalgın seJ.Tedi
yordu. "Yakışıklı adam doğrusu! tam 
~ğendiğim tip!,, .. 
Sağ eliyle arada sırada cigarasmın 

Jrlillerini kristal bir tablaya silkerken 
sol eliyle, gayrişuuri bir hareketle 

JlllDl{IJJrııECJlll13CliDUllll:l·J=EtW•••• 
Dün Lui senin yakında gelcceğiııi ve üçilncü çocuğunu burada 

doi;ruracağmı söyledi. Belli! sen yeryüzünü Estorat'larla kaplamn
ğa kanır vermişsin. 

J;11ğsUnU ve karnını okşıyarak uüşünU -
yt')rdu. Hayalata dalmıştı. Brosllof, 
St:rnmmer, Rogvlç, Kollöre vo Berlinde
k~ bir gecelik aşıkı birer birer hafıza -
sında belirerek gözlerinin önünde geçit 
rrsmi yapıyorlardı. Gayriihtiyari oman 
zr.llkayP.se ediyordu: "Benua ötekilerden 
no kadar farklı!" Bu gece onun kolları 
arasında olmağı nekadar i.ı!terdl. "Ema, 
snbret kızım!,, Bebek ietiyerek ağlryan 
kt\çük bir kızı teselll eder gibiydi: "o
n·ın dn sırası gelccl'k elbet!,, Eski l'ışık
larmı, mesleğinin icab:ıliylo koynumı al
mak zorunda kaldığı erkekleri tiksinti 
ile hatırladı. "Casusluk hayatımda ilk 
dofn olarak vazifem bana hoşuma gl -
den bir adam ikram ediyor.,, 

Uzun uzun gerindi. Gözlerini vUcudu -
na doğru indirerek, nefes alıp verdikçe 
kabarıp inen memelerini seyretti ve kn
fasiyle verdiği hükmü vilcudu da toyid 
ve tasdik etmiş gibi memnun trıknır et
ti: "Evet, Benua lıoşuına gidiyor. Eğer 
aşkta da casuslukta oluuğu katlar mahir
se o gece lıiç canın sıkılmıyacak Erna!,, 

Elektriği söndürdü ve gözlerini kapa
dı ve birden Brosilofu hatırladı. 

O gece rUyasrnda Brosiloftan muhte
lif zalimane şekillerde intikam almakla 
uğraştı. 

xv 
- Hayır Brosllof, nsla ratı olmam. 

Ben rnnde,·u evi kadını mıyım'! otele 
gidelim ha; alay mı ediyorsun? senin e
vinde bl'lki, başka yerde asla? .. 

- Peki şekerim, evimde olsun. Fa -
kat bu sefer do beni atlatma! 

- Bele bir kero evinde buluşalım; 
sonrasını o zaman dil§ilnlirüz. Aklrma e· 
serse istediğin olabilir. 

- Niçin bu kadar zalimsin? 
- Kadınlar böyledir azizim, kapris 

nedir bilmez misin? hem merakımı tah
rik eden sensin. Evine hiç kadın alma
dığım, orasını bir mabed gibi sakladı
ğını söyliyen sen değil misin? 

- Evet. 
- Pek fılıi. Ben de bu akşam mabe-

dine giren ycgftne kadın olmak isttyo • 
nım. 

Ema ile Brosilof arasındald bu konu~
ma. sabahın saat on birinde, Bulonya or
manının tenha bir yolunda geçiyordu. 
Casus kadın Brosilofa, sefih Rusu zevk
ten titreten bir nazarla bakıp, onun, 
koltuğu altındaki kolunu vUcudunda ve 
biraz da memesi Uzerindo sıkıştırarak: 

- Ama beni kafi derecede gilzpl bul
muyorsan mesele değişir, dedi. O za[\lan 
ISrar etmem. 

(Devamı var) 

Lui, bir diplomat olmasına rağmen, birçok suallerden, ahlardan, 
oflardan sonra, Atenais'in vaftiz babası olan bilyUk-amcasmm çok 
hasta olduğunu söyledi. Annesinin amcası olan o ihtiyar, ana tara
fından .son nkrabasıymı§; sen de soyunu sopunu dUşUnürsfin, mc
buımn nutuklarmdan ve §Öhretinden istifade edlp ihtiyardan iyi bir 
miras kopannağa çalııro·orsundur. Çeviren~ iNi lYI ır lJJI o o a nıı 
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Baylar, bayanlar.. MuharebeJ• 
mandogz devirecek olan cenrı81 

kuşu bendim. 
27 - .. s~ 

Sahile çıkan kahraman, kıvranan ka- ı 
dınla et için inilyen bebeğin bulundu
ğu istikameti iyice görebilmek üzere, 
gözlerini cliycl gölgeleyerek geriye ba
kar. Dişlerini gıcırdatır; et bulmadan 

geriye dönmemeğe yemin eder. Artık onn 
yardım için kendi elleriyle, kiliseye o
lan imanından başka bir silah kalma
mıştır. 

lşte tam bu esnaıda başka bir yerde 
bulunması ve kendi işiyle gücüyle meş
gul olması lazım gelen, yahut bora ve 
tipiden korunmak için kuytu bir yc.rde 
durması icap eden ,ihtiyar bir boğa çıkı
verir. 

Yabani boğa mühendisi görünce he
men saldırır. Boğadan daha akıllı olan 
at, sığınacak bir yer bulmak için sıvışıp 
gitmenin tam sırasıdır ldiyc meydandan 
bir an evvel çekilmek ister. Kahraman 
hemen atm sırtına atlar. O da gitmek 
taraftarı ama, et i~in çırpınan Osagc 
melezi yavrunun feryatları kulakların -
da inler .• 

Mühendis atını boğaya doğru mah
muzlar, yaklaşınca yere atlayarak, çıp· 
lak elleriyle boynuzlarına yapışır. Mü
cadele müthiştir; ölümle neticelenecek 
bir kavga! .. Kahraman neredeyse ye-

nilecek .• Fakat uzaklardan Osageli ka· 
rısiyle Osageli yavrusunun iniltileri ku
laklanna çarpar. Bu feryat kendisini a
deta mahmuzlar. Son bir kuvvet sade· 
der. Bazuları gerilir, damarları ratlı

yacak gibi '§İşer, ,göğsü kavisleşir, kah
ramanın kuvvetli sağ kolu nihayet mu· 
zafferiycti kazanır. Kocaman manda 
yere yuvarlanır ve ölür. Acaba manda
nın kulağına birden ona kadar saya:ı 

oldu mu?. 
Ve, baylar, bayanlar.. Muharebede 

mandayı devirecek olan cennet kuşu 

bendim. Oyunda benim rolüm ovaların 
haşmetli hükümdarına diz çöktünnekti. 
Tam bu noktaya gelince sordum: 

- Peki, kaça?. 
Turner cevap verdi: 
- Kaça mı? lki yüz elli dolara! 
Ve devam etti: 
- Bir milyon dolar toplayacağını 

iddia ediyorsun .. işte bu senin ilk meş· 
ru başlangıcın olacak .. 250 dolar, hele 
'burada Oklahoma gibi bir yerıde on da· 
kikalık bir iş için çok mühim paradır. 

Ben ve baba Turner münakaşaya dal
dık. 1000 dolar istiyordum. Güldü; ni
hayet yuvarlak hesap 500 dolarda ka· 
rar kıldık. Ayni filmlde bana başka bir 
rol vermek suretiyle ücreti arttıracağını 
söylemesi ve Miss Stedmanın bu o
yunda rolü olması meseleleri, beni yu
muşattı. 

Yaptığımız masalı ::M1ıaı aı:ıll" 
çok mükemmel buldu. Hey~ 

du: t:f';-
- Zannederim ki kavgadan :,,,; 

mandaya bir kaç köstek vuracı 
değil mi?. 0~! fi 

- Maıdam, köstek möstek >;.~ ' 
kavga tam manasiyle Mister. ~ 
mandanın arasında olacak; ıııç ;ti 
nin bu işe burnunu sokmasına ıt1 
edilmiyecektir • A 

İşe başlamadan evvel ova 1;-ı: sını verecek bir yer bulm~k eyt1 t 
di. Ben evvela kar meselesıne ·~ f' 
züldüm. Çünkü yaz aylarında 1Jıl"1 
kat Baba Turner bu i~e ba1<8'

1 

ledi. blJ I 
Arkaldaşım Mikc Cunyan'~ ,;/ 

varda çiftliğimsi bir yc.ri old.u~etfl' 
yordum. Kendisine küçük bıt b~ 
rilmek şartiyle 'burasını ~ııan;111 fi 
Her şey hazırlanmıg oldugun 

dalar da geti~ldi... . "'iD'' I 
Bir manda ılc gurC§ebileCeg ~ 

vel:lenberi emindim.. Sineııı'yı ti 
mandaların ihtiyarlığından dola prOı' 
dilemelerine karşı yüksek sesleril'e 'f 
to da bulunmadım. Söyledikle 11, 

lolırsa ancak ihtiyar mandaıarıııe / 
alabilmişler .• Mandalan ınua>'~ııfı 
te hangisini kullanacağım{ tar et 
ma zamanı gelince hiç te acele 

ğime emin olabilirsiniz. oııc'' 
iki balya ka:dar iyi cinsten >' ,,.~ 

tu aldım ve bu iki ihtiyar ~ ~ 
mümkün olduğu kadar IC1tufk

6 randım. Onlara ömürlerinde g ~it".~ 
oldukları ool ot ve yiyecek "erııt~ 

Bütün bu uğraşmalarını ııa e lıl" 
daha kibar olduğunu ve ld09ta11 
beslediğini anlamak içindi. . tıd' ~ 

Şurada itiraf edivereyim ~\, .. 1 
bir manda ruhiyatçısı değihtJlf eJ'IÇ~ 
insanları yavaşlatır. Seneler g ,tJlll J 
çevikliğini azaltır, güreş l<~"".,~ 
bulandırır; fakat bunların bıÇ \fJciÖ 
merikan ya ban mandaları içi~ rll 
ğildir. Bu cins manda ibtı~ef 
kuvveti o nisbette artar; ıe:# 
süratini fazlalaştırır ve ken '1 
bütün geçimsiz yapar. ııt 

Ben hata mandaların ~e~b~J 
sini sırt üstü atabileceğırnı 

yordum. tJe 
At ve sığırların bazı işar;aJ' eP I 

anladığım için bu iki manı:Ia ıııstS 
tiyarmm otuz yaşlarında oıdı.ığ .. ~ 
min ettim. Ben de o vakitler 'ba 
kan otuz yaşındaydım. Fakat jdC 1. 
da otuzunda, benim hiç bir <' 
mağı ümit etmediğim bir l<ıl) 

(Devamı ~r 

•••••auı·•:•l!JIEl!Ji•Wf'OOJlıno ~ • . . . ~· ata> 
yn bir asker yapıp halıların ilzerıne sıra sıra dızdıg~ ğl1 cı 
nştınr, ynhu da bir gemi yapıp banyosunda yUzdUrdil. ııeJ"' 
sma katar. Zaten bir günümü anlatmak yeter: çUnk~: 
birine benziyor ve benim için ancak iki mühim hadise ' tSSS 
nn hasta olması veya olmaması. Bu köy evinde, çocukla ,.-tJ' 
olup olmnmasına göre benim için dakikalar saat, ~·ahut 1 
kika oluyor dersem emin ol ki hiç de mübalağa etıncıtl~, 
tatlı saatlerim, onların uyuduğu, benim do birini sallaıı;at1 
masal söylemek mecburiyetinde olmadığım zaman .. • 0~1% §ımda uyutunca: "Artık korkacak bir şey yo'k!,, diycb ı:ıel' Sen hiç merak ctoıe, Renc'clğim, burada Lönonkur'Jar, Şoliyö'

Ier, madam dö Makumer'in salonu hep Lui için çalışıyor. Martinyak 
onu divanı muhasebata yerleştirecek. Fakat niçin blllii. köyde otur
duğunu yazmazsan kızarnn. Estorad ailesinde asıl siyasinin sen 
olduğunu göstermekten mi çekiniyorsun? yoksa bilyUk-nmcanın mi
rasını mı kolluyorsun? Paris'de daha do~'llrmaktan mı korkuyor
sun? yoksa Paris'lilere kendini ilk defa gösterirken karnının öylo 
bilyük olmamasını mı istiyorsun? öyleyse çok sevinirim doğrusu, 

benim zarif kardeşçiğim. 

mek de işime gelmedi; döşeli evlerde, otellerde yaşamak da pek 
fenama gider. 

Bilmezsin, meleğim, gündilz vakti bir annenin ak1~:~ 
mez ! tehllkeler icad edip durur. Çocuklar dizimin eli~; 
ymca: "acaba Arman bir taraftan bir ustura aldı dB oı:ı _ ... ./ 
nuyor? acaba bir tarafı tutuşmuş olmasın? sakın köpe1' '-; 
dUşilp de başı şişmesin? havuza yuvarlanıp da boğuIJllllş Jı6f1~ 
diye halden balo giriyorum. Görüyorsun ki anneliğin dB el~ 
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Rcnc'dcn J.uiz'c 
Mektup yazmadığım, Paris'e gelmediğim için bana takazn edi

yorsun ama unutuyorsun ki ben kendi ba§una buyruk değilim: be
ni idare eden ve benim idare ettiğim karo saçlı iki yavru var. Za
ten burada kalıp clfı.lem içine çıkmak istemeyişimin sebeblerinden 
bazılarını anlnmışsrn. Hem amcamız çok hasta, hem de ben bir e
limde dört y:ışmda bir oğlan, bir elimde henUz UçUno gelmemiş bir 
kız, klnumda da bir çocukla Paris'e gitmek istemedim. Böyle 
sUrUscpet akın ederek seni rahatsız etıneğe gönlUm razı olmadı, 
doğrusunu istersen senin bUkUm sUrdUğün bir muhitte küçük dUş-

Lul'nin bUyük amcası, yeğeninin intibah edildiğini haber alır 
almaz bana, biriktirdiği paranın yarısını, yani iki yUz bin frank 
verdi; bununla Paris'te bir ev alacağız. Lui sizin taraflarda bir 
§<'Y arıyacnk. Eşya için de annem bana otuz bin frank veriyor. 
Meclisin içtima devreleri Paris'e geldiğim 7.nmun doğru keneli evi

me ineceğim: hasılı, kardeııçiğim, sana layık olmnğa çalışacağım. 
Lui'ye ettiğin iyilikler için, onu saraya ve büyüklere t.unıtt.ığın 

için san:ı çok tl'şekkilr ederim; M. dö Burmon ile M. uö Polinynk 

Lui'yi hükümete almak istiyorlar ama ben onun bu kadar gözönün
de olmasına razı değilim: büyük mevkilerin derdi, dedikodusu 
dn bUyilk olur. Divanı ınuhasebatı tercih ediyorum, hPm orada az
lC'dllmek dl' yok. Buradaki işlerimize bakmak için C'mniyelli ada
mımız var; kô.lıya her şeyi öğrendiklf'n sonra ben <le gelip Lui'yrı 
yardnn ederim; sen hiç merak etme. 

Uzun mektuplar yazmağa gellncC', artık bu bcnlm elimde mi? 
Bunda sana her gUnUmU nasıl geçirdiğimi anlatmak istiyorum; fakat 
bC'lkf masamın Uzerindc sekiT. gün kalır. Arman da gelip onu alır, 

Jı veya m.Uthiş şiirleri var. Hiçbir saat yok kl bir so\·~ı:ı (16 

korkusu olınnsın. l•'akat akşamları odamda hıılya saati O 
başlı.} orum onların istikbalini istediğim gibi dlışUnnıcğe· te 
onlann bütiin hayatı, baş uclarınua gördüğilm meıcğlı:ı 

1 ile aydınlanıyor. Bazun Arman sayıklayıp: "An ne!" dl)~· :1 
hemen yanına koşup uyandırmadan onun başıq,ı, kard0 .. A J'~ 
nimini ayaklanm öpUyor, güzelliklerini doya doya, g~~~ 
kabara s('yrediyorum. İşte benim sevinç anlarım! dilJl ,,ıt '} 
na mc>lekler mi haber " rdi, nedir'! geceynn~ı içiınde_ll fi 
du.} uıı Atenals'in beşiğine gittim; baktnn, ba§t pek ııfl"' J". 
tı; Arman'm UstU açılmış, ayakları ilşümUş, mosmor 0~ ııı' 
nıp: "Anneciğim!,. diye sarılıverdi. lşte, kardeşçiğiıtl• 
senin de hoşuna gitmez mi'! 
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r..s.,,-~~ ı~. ~~'? ~~~~f~~~ '~ 
't Yazan: Rahmi YAlilZ 
&Yfaıaır0 çevDlk. Dııaırelke'tDeırD Be 
~eıııııze arll:ull@lallaıır •• Saın@.la0o tut~ 

YDaır,, ~aırraıwa stYıırlbiıkUec9JftUeır 

l l1 eşiktaşın şeref meselesi 

Klübün dağılmasına mı 
-51- sebep olacak? ' l(öYfuı 

ıt tütl .. ~ ~ oluşu harekAtımı. 
lcö}'de ~~· Gıdip gelişimiz köylünün, 
llı1ıt1ar unan yabancılarla devlet me
l nun dikk . Uler fak· atine çarpar. Sonra köy. 
it bir d ır oldukları için köylerinde böy-
<lan İsti~nun bulunuşwıu sezerlerse on 
llıasaıar adcyc Yeltenirler. Hiçbir şey yap 
llıaJc d dılcıunek için oralarda dola"
lere 'ba ePolara sokulmak gibi harekct
)ıh._ · ~\'Untrlar ki b .. .. ·· -- ""Oa nı u, ussumuzun şu. 
1lUtı İçin e~dan \erir. Doğru değildir. 0-
l~u daha k~~n bö) le sahilden uzak o. 

..... l'cs· ıyı ic;imize yarryacaktlr. 
teı~ı. 1 ısat tamam diyorc:unuz .. Çıkıp 
1) ~. 

a, ı t ' • 
'baıctı: eglenır gibi konsolo un ) uzüne 

...... l( 
...... 1\.• eınen şimdi mı' ' 

"C . 
...... "rr ll'lahzur varı 

... " ede · · ~ı d"L . rsınız mi ter Palmer ben si-
.ı ""-ıa ıhr • . 
"lııı:ı. ('" 1Yatlı hareket eder sanıyor
ıtı.... ~u~ .. 
~. So &unclüz burada karaya çık. 
<tltınd n~ herke•:in teces·üc; balmlan 
}3· a bırd b' • tlnıenı a en ıre ortadan kaybolmak .. 
~! ll'la P<:k mu\·afık bir hareket ol 

..... l• .. 
Sô "'0Ylü ·· }1eıni~· ~un adamlanmz olduğunu 

.. ınızı 
..... Ô}I 

Sılctığu h ~ aına hep i değıl !.. Hem çoluk 
...... llek:ç he:'.aha tatmıyor musunuz? 
......, ..\k ··· Ne zaman bunları göreceğiz! 

ta şanı k ra,'a ... aranhk bastıktan sonra 
h. • Çtkacarrız' c·a· 1 . 
~ &o~de ."' · ı ıp ycra tı tesısatı-

tlar ci~ &~ı~eceğiz. Siz şimdi akşama 
~ngj 

110 
r:r 1Yıcc kontrol edin. Yani ni. 

lttllii tlr;::lannı le bite uğra~ın .. Gözü
~ lsareu abc:tınn.. IIantamzda gizli 
~ itib e burayı noktalayın.. Yann.. 

"'Q\lisı :ren 'Onyeli Yakup reisin rel
~~a~ büıniize ht::ınbuld:ııı m:ılze.me 
~ ~hYacaktır. 

\i r er, kara 1 ()! ırı Söqect n ~ ha mca} a kadar Da-
ıht. ' iklcrını tatbik ile mec:gul 

ik~Cce ilk k 
1ndi Uzer· arartıJannı su} a yayarken 

Vilkup . 
1 
.Galata kıylannda demirli yen 

ntlc rcısın ,, Ik . . . 
~ a ko~ Je enlısınden ayrılan bır 
1~ sa.hile d 

0 
.. kUreklerile (1) sessiz sacla. 

~erden b ogru aktı. İçinde Davistle Pal 
"ll!u a.ka 3 d . f nduğu . e ycrlı Rum tayfanın 

~tkedilen k~1~?· koyu gölgec:i uzaktan 
Urdu. O} un ahiline geldi. Kum::ı 

at~a}'fatar 
acıııar S Ç<.:.\ ık hareketleri le denize 

~lt!dıie·; andah tuttular. Karaya sü-
.ua..,· ' 1' Op 
a~ lStle .Paı r:ı :a ba5tan kara edince 
~ ba ltlar rner } <'re atladı. Karaya 

dinı·nra, s 

l
.% iler1,.,.,

12 adımlarla etrafı dinliye 
>-.ı. "uıler. 

~ "<11\ta. ik 
u " ·i lop çalı h' d . . b' b·1 .. n ön" nın ızasın a ırı ır 
r j une cl' ta . efa dah g ıncc durdular. Davist 
%~1 elini a~ etrafı &ozden geçirdi. Son. 
}l Ça}dı 

13 
&zıııa &otürdü. Kuvvetli bir 

~ <llltler k ıraz beklcdı. 
ı..~~ \ıt ' Orkudan cll . . . eli-. . 
''\\\ JOt, e ı.:· • erının tıtre gını 
ı. le &İıJı 1 konsoıo hiç alışmadığı 
''il • c rarı · ı tkt-rı 1 cntrıkacı hareketlere 
a <t b l<ıbıi ol t\i uıu, an bu korkuyu biraz 

t tk • or, fak 
~ , ar ark at yanındaki genç \'C 

ta ·~ ~aba1ı ~da ına halini hissettinne
:ı at.,.. }Ordu o · . 

~l\ J 'it Sİdctt . ·. a\ ı tın ıslığına uzak 
~ı.ı' 'll~en d le ıkı ı"lık ce\'ap verdi: Ç,Ok 

~e e :end'l · 
~l onıetine ~ erme yaklaşan iki 

<Utllactıı . geldı. Durdular. Davisti 
, ~A ar. 

ıvıcrı..-
' ~ •t<tba ka . (\ •\1erhab P'lanos! 

" a'ttıcr " a Romilo nasıl ın'> 
'ltl} • (>en · .. 
Itut ran Olınu C trkda ınm becerikliğinc 
~ "'lı~ Sözler·ıt~. !Jan .. 1 kıı;a suren hoş-

··ıı'o nııı ark d . t l'?t)' ıle <ırka a ın an yem gelen 
hır ek istecıikl d~c::~ııa ) eraltı tertibatını 
~ ~dttfer. l' cnnı "ÖYledi. Hep beraber 
"' Unç bi Z~kta. c;uriık di5li kart \ 'C 

ratrın altında gızlice meydana getirilen 
bu mahfuz mahal şimdi uzwıca bir ko

ridorla iki sıralı tahta kapılar görünen bir 
yerle çevrilmişti. 

istifa eden i ki yUze yakın azadan so ;ı ra anlrenBr 
Relik Osman da siyah beyaz.dardan ayrıldı 

Romilo birer birer her kapıyı açtr. Da
\'İstle Palmcr, ve beraberlerindeki bir ge. 
mici her odayı ayn ayn gezdiler, rütubet 
derecesini muayene ettiler. Odalar, eski 
Mısır labirentleri gibi mahfuz, rütubet 
ten korunmak için de her tarafı kalın 

ağaç levhalarla kaplı olarak yapılmıştı. 
Palmer burada gördüi;,rü mükemmeliyete 
şa,.mı~tı. Da\'i:,te, genç, güzel ve ... genç
liği, güzelliği ni betinde de zeki olan bu 
lngiliz yavrusuna hayran ve takdirkar 
bakışlarla bakıyor, kendi kendine mırıl. 
damyordu: 

- l~tc bir adam ki.. Faaliyeti bir or
dununkinden daha üstün! 

Yeraltı garnizonunun gezilmesi birkaç 
saat sürdü: En ilerde, ınethalden a~ğı 
yukarı birkaç yüz metre uzakta cepheye 
tesadüf eden ve komodor için yapılan 
mu~mba döşclı geniş bir odayı da do· 
laştıktan sonra Davi t Romilonun elini 
sıktı: 

- Mer:.ı Homılo! .. Çok ıyı çalışmıs~ın! 
~lükafatım tabii göreceksin .. Buradan 
kimsenın haberi yok ya? .. 

Homilo \'e diğer köylü kendinden emin, 
,.e takdir edilmiş bir adamın duyduğu 

Beşiktaş Şeref stadından merhum ( 
(Şeref) in ismi indirilmesile ortayn çı
kan hiidisclcr artık son merhalesine 
gelmi§ bulunuyor. Diğer bazı sebcblerle 
beraber bu vnziyeto tahammül edeml
yen iki yilze yakın (çoğu faal olmak ü
zere) kllib azası nrnlarındn (Şeref) is. 
miyle bir klUb kurmağa karnr vermiş -
lcrdlr. Bu feci haberi öğrenip de yüreği 
sızlamıynn bir sporcu tasavvur edilemez. 
Bu öyle bir haberdir ki, bize, Beşiktaş 
klübilnün yıkılmasını, büyük bir gençlik 
kütlesinin ve Tiırk sııortlnun kuvvetli 
me.sncdiniıı dağılmasın bildirmektedir. 
Jşte bugün birkaç kisinin sırf §ahsi kap-

risi yüzündPn münevver bir gençlik yurdu 
mah\'Olmaktndır. Acaba bu birkaç kişi ne 
den noktninaznrlnrmdn bu derece inad 
gösteriyorlar? 

Öyle ya, ekseriyetin istemediğini bu 
zatlar nasıl olur da ille yapacağız diye 
tuttururlar? Cemiyetler bu gün baııla

rmdnkilcrin keyfi hareketleriyle değil 
kendilerini teRkil eden azaların reyile i
dare edilirler. Bu, herkesçe malüm bir 
noktadır. Ve Beşiktaş idare heyeti de 
klüb rumlannın rc.}ilc i5 görmeğe mec-

bu!'dur. { sc memnun değildir. Bu vaziyette bu 
1şto lmgün ekseriyet idare heyetinin birkaç ki~inin yapacağı yeglne hareket.

yaptığı işlerden memnun değildir. Ve bu le, tuttuğu yolda körUkörUne ısrar et -
vaziyette de bu birkaç azanın yaptıkları mek değil, eğer kendilerinde ek8criyetl 
işleri kendi düşUncelerine göre değil, memnun edecek bir çalı§ma cereyanı 

yine kliıb eksC'riyetinin isteğine uygun göremiyorlarsa diğer dört idare heyet\ 
eekilde başarması lfı7.ımdı. Amn, belki azası gibi vazifelerinden çekilmektir. 

bu birkaç klııi kendilerinın bu mevkie BugUn arbk bu işin hiçbir çıkar yolu 
.}ine klilb azalarının re~ il<' getirildikle- kalmnmL,ttr. Yn gençliğin isteğine bo· 
rini ileri süreceklerdir. Olabilir, fnkat _.- Devamı 11 incidı 

onların bir iş yapacağını zanneden klüb 
nzalnrı bu işto o zaman belki aldanmış. 
tardır. l<"aknt bu giln de muhakkaktır ki, 
idare heyetinin yaptığı işlerden hiç ,kim-

Musolini 
Fransa turunda birinci gelen 

ıtalyalı b 1sildctçi 

Barlaliye madalye ver iyor 
Mussollııl, İtalyanın en mükem

mel bisiklet koşucusu olduğunu ls
bat etmiş olnn Girio Bartali'yt Fran
sa turundaki bilyilk muvaffakıyet

ten dolayı ı;UmUş spor madalyası ile 
taltif etmiştir . 

Futbolda 

BeJçikahlar 
Bu sene kimlerle 

karşılaşacak 
Belçika futbol federasyonu ön11 • 

mUzdekl me•slm için b ir çok kareı· 
Iaşma hazırlamıştır. 1 iklnclteşrlnde 
Drilkseldc Belçlkanın Diyabl • 
Ruj takımı Londra muhtelltlle kar
şılaştıracaktır. 29 lklnclkAnun 1939 
da gene Dlyabl Ruj BrUkselde Lond
ra Ilkino karşı oynıyacaktır. 

26 şubatta. BrUkselde Belçik a -
Romnnya maçı, 

gururla, mağrur bir tebessüm dolaşan 
dudaklarını yaya yaya cevap verdi; 

- Ondan emin olun kapiten!.. Kimse
nin ruhu bile duymadı. Bunu, şimdiki 
halde köyde bilen yalnız ben ve Hristo 

Daı·ısı başımıza 
23 mayısta Lütişde Belçika Jsveç 

Hollanda maçının revanşı. 

14 Mayısta IUtlş'dc Belçika tsveç 
maçr. 
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\•arız. Burada çalışan 8 kişiden 6 sı i~ 
biteceği günlerde ortadan kalktılar. 

Ankara yüzme müsabakaları 
- Anlamadım! .. 

Tam bir intizamla devam ·ediyor 
- Bwıda anlaşılmıyacak bir şey yok 

kapitcn. 8 kişi bir arada gizli gizli bu 
gordüğüııüz ü iı vücuda getirdik. Gece.. 
lcri kb) de herkes uykuya daldıktan son. 
ra buraya geliyor, çalıların arasında giz 

li kazma. kürek ve el arab::ılanmızı çı

karıyor, mümkün mertebe sessiz çalışı. 
yor, şafak sl'ıkcceği sırada köyle dönüyor 

duk. Arkada5larım Himat edılccek. güve
nilecek insanlardı. Fakat, inşaatın sonu 
almnrken bunlardan iki ıane~inin kanla-

n, geceleri köyden çıktıklarını farkctmiş 
ter .. Ben, bunu haber aldım. Duyulma. 
sına mani olmak lazımgelen bir noktanın 

önune gelmi~tim. Ne yapayım diye dü.. 
şündüm. Bu, yarın öbürgün köye tama
men yayılacak; zaten bütün sahil, köyle. • 
rinden şüphe eden jandanna tahkikata 
ba)ıyacaktı. lşte o aralık bir hal oldu. 
Evvela, kocalarının geceleri evden ayni. 
dığım farkcdeıı kadrhlar hastalandılar, 

'/wkarada btt ho]taki yzizmc miisalıalwlamıa iştira'R eden atletler 

bir iki gün içinde hastalıktan • öldüler .. 

Bir kaç haftadnııberl Anlrnra ka
radoııiz havuzunda yapılmakta olan 
yüzmo milsabnkalarına bu hafta da 
büyük bir 1nUzam iı;inde devam 

Onları, kocaları takip etti. Arkadaşları- • olunnnışbır. 
mızdaıı dördü, bu ölün1leri şüpheli bör
düklcrini söyleyince onların hastalaıuna. 
lan icap etti. Hastalandılar. Onlar da 
dünyaya gözlerini yumdular. Şimdi. bu 

BugUn yapılım müsalıak'alarda 

çok lıilyUI~ bir gayret göstererek 38 

puanla blriııcillğl almaya muvaffak 
olan Gonclerblrliği ekibi, Türk spor 

köyde bunu bilen bir ben varım. Bir de kurumunun, en tok ııuaıı alan kulü
dışarda bckliycn arkada;ım Hristo!. büne verllmek uzero koymuş olduğu 
Şunu da iyi biliniz ki kapiten, ikimiz. kıymetli kupayı meraklıların coş

dcn hangisinin bu sım ifşa ettiği öğreni
lirse öteki, ark:-tdaşım hasta edecek .. 

kuıı alkışları arasında almıştır. 

Saat tam 14 de bnşhyara~ nihaye
te knda r çok zcvkll ve heyecan Ye· 

rici mUsnbakalardnn alınan teknik 

Palmer. bu izahatı tüyleri diken diken 
olduğu halde dinlemi~ti. Bu iş için göste
rilen f erngate şa~arkcn Daviste kar :ı.I ka
fasında doğan takdir hislerinin en yük- neticeler şunlardır: 
sek dereceye çıktığım görüyor, sevimli 
arkadaşını neredeyse tutup alnından ö
peceği geliyordu. 

Romilo süzlerine nihayet \'erince Da. 
vist onun elini ~ıktı.: 

ı 00 me t re seı·bcst: 
7 yUzUcUııUn iştfrnl{ elliği bu mü

sabaka hakilrnten heyecanlı oldu. 
NeUcedo Gençlerbirllğlnden Sund 
geçen haftaki derecesinden düşilk ol· 

makla beraber ı. 18. 7 /10 ile birin
ciliği, Nusret lkinC'lliği ve Hasan 
A. C. ilcUncülUğü aldı. 

10 0 m c rtrc sırt üstü: 
l. - Nedim G B. 
2 -Halli A.G. 

2 - Nnzım G.B. 
3 - Hayri G. 
200 metrelik kurbalnmndan son

ra 50 metro mesafede kliçilkler ara· 
snıcht yapılan ve :ı 6 gencin iştirak 
ctUği nılisabakada Nejad 0.40. 1/10 
ile birinclllğl, Faruk ikiııcllfği ve 
ıtcfet'de üçilncülU!;'il almıştır. 

400 metre serbest: 

1 - Keşfi G.B. 7.21. 2/10, 
2 - Hasan A.G. 
3 - Jlnlll A.G. 
Bn~\l·nk )nrışı: 

Bu musabakaya Genclcrblrliği ile 
Güneş birer, Anknragücü iki ekip ha
linde iştirak ettiler. Neticede, iyi 
teşkil olunmuş bulunan Genclerblr -
liğl ekibi 14.57. 4/10 dakikada bl· 
rlncillğl, AnkaragUcil ekipleri de l· 
kinciliği ve liçtincUlüğü aldılar. Fa
lrn.t Ankaragücilnlin Jıcr iki ekibine 
do puan verilmiyeceğl icin tasnifde 
Güneş ekibi fü;ilncU nddolundu. 

Atlamnlnr: 
Yaııılan her Uç atlamada da Gcnç

lerbirliğinden Billend birinci, Anka· 
ragücUnden Salih ikinci ve Necdet 
il~üncil oldular. 

18 mayısta Brükselde .. F r an· 
sa maçı. 

27 " " .. Lehi&· 
tan maçı yapılacaktır. 

--o-

Hollanda 
Bisiklet şampiyonası 

Amsterdam (A.A.) Burada pistte 
yapılan Hollanda bisiklet şamplyo -
nasında bilyilk sUrprlzlerle karşıla· 

şılmıştır. 

Bu müsabakala r a girmiş olan ClUn· 
ya şampiyonu Vijor blrlnclUğl k en · 
dl vatandaşı Oms'a terk ederek ik in· 
el olabilmiştir. 

Profesyoneller arasındaki koşuda 
Vnn Vllet şampiyonluk Un•anını 

mulınfazn etmiştir. 

---<>-
Yüz mede 

Amerikalllar 
Avrupa şampiyooasma çıkacak 

taknnı seçtiler 
Dcrliıı olimpiyad stadında. 20 Ul 

21 tarlhlerintlo yapılacak olan Av -
ruııa yUzmo şampiyonasına iştirak 

edecek Amerikalı yüzücül er tesblt e
dilmiştir. Amerikayı temsil edecek 
olan yüzücüler şunlardır : 

Fick, Raif Flanogan, Altred P at· 
nlk, Villlam, Jlm Vcrsor, Takaslbl, 
Rosc, Pol, Volf Fnrets, Olferd rot. 

Yedekleri ile birlikte 6 Ağustosta 
Amerikndnn hareket edecek olan A· 
mcrlkn ekibine yalo üniversitesi 
antrenörü Kiphut riyaset etmekte -
dlr. 

--0-

D avns kupası 
Avusturalyah galip 

geldt 
Kansas Siti (A.A.) - Avusturyalı 

Kvist adrlan Mekslkaya karşı yap· 
tığı Davls tenis maçında Meksikalı 
Tapla'yı 6/1, 6/1, 6/4 yenmiştir. 

~ td ~· Çaiıı:r~gı~ ~i~i bakanlara korku 
)()lcıı er. Q} u"' rtulu karanlık oyuğa 1 
~ ~ ~·oıct gu~ içeri i hafif meyilli bır 

- Çok Lc~ekkür ederim Romilo .. İşin 
birinci safha ı bitti. lkınci \ e en mühim 
safh::ı ı ~imdı baJıror .. Sen burada kala.

1 
cak. bu gizli antreponun müdürü ola
caksın. Yanımdaki zat, doğrudan doğru. 
ya senin fimirindir. Hepimizin amiri de 
k<ıpiten Teodor Brodcydir. Başka kimse
yi tanımazsın! 

3 - li'iltrct G.B. 
:!00 metre ı~u..ıınlumn: 

Günün son müsabakası da bugü -
nün ruütekaldlerl olan eski emekdar 
yUzUcilleri arasında. 50 metre mesa
fede yapıldı. Bu müsabakayı Cevad 
blrln<'illkle, Snd.ettln lklnclltkle •e 
Dr. Dchı:et do Uçilncilltlklo bitirmiş· 

tir. 

l ~oı an ıha · 
~~. dan YUrüd rC'ttı. 15 metre kadar 
hL. 

1?\ bir d uler. c::onra 90 derecelik 
'4Qtla onemC' 1 . k . 

r l3Ura 
1 

f c .. c o elc~cn )"olda kı\' 
1 un ba~lnngıct idi. Top 

- Olur kapiten! 
( Oe\ amı ' a r) 

(1) Korsrm kilrrği şıpırtısız suya dal
dırlau lıarckctc denir. R.l'. 

7 genç yüzürü11ün iştı rak cttl~l \"C 

· znmnn zaman çok heyecanlı saflın • 
lar arzedcn bu ınüsabnknda: 

ı - Turh.an G.B. 4.5 dakikada, 
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Sovyet 
~ Bnştnrnh 1 incide 

kendi hudutlarında dikkatli olmak lüzu 
munu lduyduklan için bu iki dağda ve 
gölle dağlar arasındaki çölde. emniyet 
tertibatı almak istediklerini söylemek. 
tedlrler. Sovyetler bu topraldann ve 
dağların kendilerine ait olduğunu 1868 
muahedesine merbut resmi harita ile 
ide isbat edebilmektedirler. Nitekim hu. 
dut hadisesi devam ederken dahi Tok. 
yo nezdinde vaziyeti protestoya memur 
edilen Rus büyük elçisinin bu harita. 
dan bir nüshayı Japon hariciye nazın. 
na verdiği bildirilmektedir. Japoiılar 

ise "bu toprakların Mançuya ait bulun. 
lduğunu ve Ruslann lnl harc::ketlerlle 
Mançukuo emniyetini ihlil ettiklerini 
giriştikieri hareketin haklı bir müdafaa 
dan ibaret olduğunu,. söylemektedirler. 

Sovyetler, Kore topraklarına uçak hü 
cumu yaptıklarına dair olan rivayetleri 
tekzip ediyorlar. Fakat Japonlar hem 
bu iddialannda ısrar .ediyorlar, hem de 
bilmukabele bilyük bir uçak topluluğu 
ile Mançu • Sibirya hududunda nüma. 
yiılerde bulundu'ldanru saklamıyorlar. 
Ye vaziyeti bir parça daha korkulu bir 
bale sokup Sovyetlerin tecavüz niyetin 
de oldukla.nru göze vurmak için, bü. 
yük Japon tehirlerini ve harp limanla. 
nm hava taarruzun• karşı müdafaaya 
bazırlamıı görünmektedirler. 

Japonyadan gelen haberler, bütün ga 
zetelerin hava raporlan neşretmekten 
menedildiklerlni bildinnektedil'. 

tki taraf bu hzdisede nereye kadar 
gidebilecek? Mukadder Rus • Japon 
harbi patlamak üzere midir? Tokyonun 
Berlinden, Romadan ve Moskıovanın 
Pariale Londradan henüz tam me. 
zuniyet suniyet alımı bulunmadı'k. 

lan arila§Jlıyor. Bu Uzak Şark 

meaeleıi etrafında Berlin mutattan çok 
sakin bir dil kullanmaktaldır. Fakat 
Londra ile Pariı bilakis daha urih bir 
~ille konuımıya baılamışlardır. Şimdilı"k 
dağ ve çölde ölenlerin dıtmda. Japon. 
lann uğradıktan zarann blançoeu ıu. 
ldur: 

1 - Londra, Tokyonun talandılı 
lt&Yn beyenmediğini yan resmi bir tarz 
& tekrarlamaktadır. 

2 - Japon hUkQmetinin aldığı bil. 
tim sıkı tedbirlere rağmen Japon csha. 
mı, TokJıo Bonaamda bile düfJllektedir. 

3 - Son iki gün içinde, Japonya al. 
tm, ıtoku altı milyon ldolar azalmııtır. 

Çin macerasını ve Uzak Şarktaki Ja. 
pon eğemenliği davuıru devam ettire. 
'bilen ıeyin Japon altınlan olduğu ma. 
JQmdur. Verilen istatistiklere göre A. 
merika paz:arlanna gönderilen son altın 
kUlçelerile Japonya eksilen altın ıtoku. 
miktarını 300 milyon altın dolara baliğ 
olmuştur. Bu miktar, 60 • 70 milyon 
7ürk altınına müsavidir. Demek oluyor 
ki ıon Çin maceraaı, bugüne kadar Ja. 
ponyaya 700 milyon Tiir'k lirasına otur. 
muıtur. 

Ruslar, Stratejik bakımından da, va. 
ziyetin tamamile kendi lehlerinide inki. 
pf etmiı bulunduğunu iddia etmekte. 
'dirler. Ruı karargahı, son Çenkufeng 
taarruzunda Japon fırkasını Cenahlann 
dan vurup imha etmek mümkün iken 
bunu yapmadığım söylemekle Mosko. 
vanın tecavil%ü tahn"k maksadını güt
mediğini izah etmek istemektedir. Vel. 
haul Sovyetler, bütün zevahire ragmen 
Milletler Cemiyeti paktı huduttan için. 
He kalmak ve bu hidisede de "müteca. 
vis,, vaziyeti Japonyaya hasretmek için 
çalıtznaktadırlar. 

Tokyonun "mütecaviz,, sıfatım al 
maktan hiçbir zaman çekinmediği ve 
buna atııtığı malumdur. Fakat bu ıe. 
fer, Çenkuf enge, derhal bir fırka tahgit 
edip fimıe'k gibi hareket etmesine rağ. 
men Tokyoda bir çekingenlik hisıedil. 
mektedir. 

Japonya, ., 1CAP EDERSE HEM 
ÇINLE, HEM RUSYA lLE HARBE. 
DERiM,, demekte olmasına rağmen 
Japonyanın, Çin macerasını hale yola 
koymadan Rusya ile bulaımak isteme. 
dilini göze vurmakta::!ır. 

O halde ne olacak? 
Ruslar 9imdiki emrivakii kabul ede. 

cekler mi? Meseleyi diplomatik yollara 
ıevkedip ileriıine gitmiyccekler mi? 
Japon ıünglisU 1868 muahedesini de bir 
paçavra haline sokup param parça edi. 
Yerecek mi? 

Kore civarında beliren 6 Sovyet uça 
ğına mukabil Rus _ Mançu hududunl:h 
yilz elli Japon usağı ile yapılan nilma. 

- Japon 
yİf cevapsız kalır ve dağlarda Mikado. 
nun bayrağı dalgalanmakta devam eder 
•e, Çinde prestiji davası güden Rutılar, 
Şarki Sibiryanın bir kıaım topraklarını 
Jap.on prestiji altında bua'lmuı sayılmı. 
yacaklar mı? 

Vaziyet gergiı:idir ve göründüğün. 

dl"'n çok ciddi inkişafları olabilir. Zira 
bu hale ne Tokyo, ne Moskova taham. 
mili edebilir. 

HABER 
Uzak Şarktan gelen son telgraf ha. 

berlerini sırasile veriyoruz: 

Japonlar 
5 milyon 800 bin altm dolar 

daha gönderdiler 
Nevyork, "A.A.,, F ede

ral Reserve bank Japonya 
dan yeniden 5 milyon 
800.000 albn dolar gönde
rildiğini bildirmektedir. 
24 mart 1937 denberi A • 
merikaya gönderilen Ja • 
pon altınlarının miktan 
bu suretle 346 milyona ba 

..!!:. olm;ıı.ktadıt". 1 
Vaziyet nediı '? 
Tokyo, 3 (A.A.) - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Şimdi artık mevzuubahs olan Sovyet -

Mançuko hududunun tepeleri değil iki 
ordunun haysiyetidir. Bununla beraber 
vaziyet Tokyodan bakılınca halihazırda 
hükQmetlerin hidiseleri kontrol edebile. 
cek bir vaziyete geldikleri ve istedikleri 
neticeyi elde ettikten sonra ihtilaf m ni
hayet bulacalını ümit ettikleri kanaati 
hasıl olmaktadır. Bazı nikbin kimselerin 
noktai nazarına göre şimdiki muhasemat 
uzak şark siyasetinin metotlarına göre, 
karşı karşıya duran kuvvetleri bir müd
det iı;in oldukları yere mıhlıyacak diplo. 
matik bir sureti tesviyenin mukaddemesi 
addedilebilir. Çank - Kufengin cebren 
istirdadı Japonyaya Çin harbinin ordu
sunu ~uı bıfakmadılını Sovyetler birli. 
line ve dilnyaya göstermek fırsatını ver. 
miştir. Sovyetler birliğine gelince Japon 
ya bu devletin mahdut bir arazide mo -
dem harbin bütün vasıtalarına müracaat 
ederek askert kuvvetini isbat etmeğe kal 
kışmasından korkmaktadır. 

Sovyet kıl'aları yeniden taar
ruza geçti ter 
Tokyo, 3 (A.A.) - Hariciye nezareti 

namına söz söylemele sallhiyettar bir 
zat, Japonyanm bugün, ''Kora ve Man
çukeya seri halinde yapılan hava akın. 
lanru,, Sovyet hükfuncti nezdinde protes 
to edeceğini söylemiş ve şunları il!ve et
miştir.: 

- Saat yediye doıru Sovyet piyade 
kıtalan Çang-Kufeng Şaotsaopinı 
mmtakalarma }'enıden taarruz etmişler. 
se de geri püskürtülmüşlerdir.,, 
Japonlar ağır zayiata uğradllar 
Moskova, 3 (A.A.) - Hassan gölü

nün sahillerinde muhasamat devam et. 
mektedir. Tas ajansı tarafından dün ak 
şanı verilen bir habere göre, Japonlar 
ağustosun ikinci günü sabahleyin yeni
den 31 temmuzda geri püskürtüldükleri 
sırtlara taarruz etmişlerdir. Muhacimle.. 
re karşı bir mania ateşi açılmıştır. Söy. 
lendiğine göre Japonların zayiatı ağır
dır. 

Sovyet tayyarelerinin hududu geçerek 
Manı;uko ve Korada Japon kıtalannı 

bombardıman ettikleri hakkındaki ha -
berleri Tas ajansı katiyetle tekzip et
mektedir. 

Tas ajansı Sovyet kuvvetlerinin Mos.. 
kova makamlarından aldıkları talimata 
riayet ettiklerini beyan etmektedir. Bu 
talimat münakaşa gotünniyecek bir şe
kilde Sovyetler birliğine ait olan ara.ıinin 
müdafaa edilmesini istilzam eylemekte
dir. 

Tas ajansı, Mançuko ve Kore toprakla 
nnın Sovyet tayyareleri tarafından bom
bardıman edildiğine dair işaa edilen 
haberlerin Japon milit:ıristlerinin yeni 
taarruzunu muhik göstermek arzusundan 
ileri geldiğini yazmaktadır. Tasın tebli. 
ği muhasamat uzadığı takdirde bunun 
verebileceği neticeler hakkında Japonya
ya açık bir ihtar ile nihayet bulmakta
dır. 

• • • 
Seul 2 (A.A.) - Kore orduau erkl-

mharbiyeai tebliğ ediY.or: 

~A~ER - ~IA'm bmtB11 3 ACUSTOS - 1938 ~ 

harbi TürkiYe lran-arası·na 
Ağustosun ikinci gUnU sabahleyin h a va s efe r 1 e r ı• 

saat 9 da bir Sovyet taburu önünde 

dokuz tank olduğu halde Çang.Kufeng Adana Halep Adana - BaJfp 
tepesinde bulunan Japon kuvvetlerine - ve 8 
taarruz etmiştir. Bu tabur geri püs. &r881Dd8 da bir bal tesisi 
kUrtülmilş ve sahada Uç tank bırak- tetkikler yapılıyor 
~~ ~ Tebliğde taarruzdan evvel 12 Sov. ÖnUmUzdekl sene devlet hava yollan 1 fimdlden yenl tayyareler abD M 

tc.ekilatının geniuletilmesine karar veril. ml§br. tlk olarak getirilecek o1IJl 
yet tayyaresinin Çang • Kufeng ve 
Shatsayı bombardıman ettiği il!ve miutlr. yük ve yeni tayyare .Anitara • 

Memleket içinde birçok yeni bava Yol- kır hattına tahsis edilecekdr· 
"bu yeni tahrik karşısında Japonla- J. 
rm sabırlı davrandıkları,, tasrih ediL lan tesis edileceği gibi, lranm Tebrb Yakında, Adana • Haleb ve ffP 

§ehriyle memleketimiz arasında da bir Bağdad arasında bir hat teııill 
mektedir. 

Tokyo, 2 (A.A.) _Japon Sovyet hava yolu ihdas olunacaktır. Buna mu- tetkiklerde bulunulacaktır. _.ı 
hu:lut hadisesi bu sabahki kabine top. kabil, İran yolcu tayyareleri de, hava İmılrdekl teslut bentls ~ 
lantısı cs.1asında görüşülmüştür. yollarmm büyük bir istasyon kuracağı meml§ olmasma rağmen hava 

T k 
" J Van §Chrino kadar yolcu taşıyacaklar· daresi Fuar esnaamda .Ankara .. _.,# 

o yo, 2 A.A.,, - a- dır. buldan lzmlre tayyare l§letebllJllP 
ponyanın merkezinde, O · Bu seferler için, ba\'a yollan idaresi tetkikat yapmaktadır. ~ 
sakanın etrafında tayyare -

hücumıanna kar§ı hilhas- Bulgarı•stan Balk& sa tenvirat hususunda ak· 
ıamlan ihtiyat tedbirleri f 

~~:i:t'i!:.~t~R~~ı::j~: antantına girecek nı ı 
ponyanm heyeti umumiye- bit., 
si için matbuatın hava tah- . ~ ~aştarah 1 incide ve teeanüdün lnklr götUıınel 

• I . t • • lardaki sulh Bulgarııtanla yapılan ı1<>n hanıdır ; 
mın erı ne§re mesını men· 1 i . · _..1.tı. 

t 
• t• an aıma le kuvvetlenmıı bulunuyor. Bu mUhim esere riyaset euu- I 

e mıs ır. B ı B ı . dah"l __ ,,. fi _.ı. 
Mançuİrn da :protesto etmiş u an aıma u garıstanı antanta 1 devlet şeflerine ve bUyUk ~ r.ı 
Hsinking, 2 (A.A.) _ HükQmet, etmiyecek bile olsa Balkan !devletleri ternasyonal işbirliği davasın~ ' 

Harbindeki Sovyet ba§konsolosu vası- arasındaki münasebat üzerinde tüphe. tik meziyetlerini ve geni§ aııl.,-, 
tasile 1 ağustosta Çang • Kufenge ya. siz iyi bir tesiri ~lacaktır.,, niyetini bir kere daha ~~ ~ 
pılan Sovyet taarruzlan hakkında Mos. Romen Harlcıye Nazırının manya kralına. tazimlerımisi ~ 
kovaya bir protesto notası göndemüı. beyanatı den sözlerimizi bitiremeyiz. ~ 
tir. BUkreş 2 (A.A.) - Selanik paktı. bu yüksek tarihi manalı eserfll I 
Rusların resmi tebliği nm imzalanması milnasebetile, Hari- bulması için hususi bir uzta.Şlll' 
Moskova, 2 (A.A.) - Salahiyettar ciye n~zırı '!3· Komnen, Rador ajansL niyeti ile zamanında şahsi "_,,.ı,, 

mahfillerden aldığı malnmata atfen na şagıdakı beyanatta bulunmll§tur: nnı esirgemeyen B. Köse t~dl 
Tas ajansı, Hasan gölü mıntakaamda Selanikte Balkan antantı ve Bulga. taksas, Stoyadinoviç, Rilştil.fUSı.JI 
Sovyet ve Japon kıtaları arasında vu. ristan adlarına Başvekil Met&ksas ve mimt filkran hislerimizi de uP"" 
kua gelen çarpııma hakkında aıağıda. Başvekil Köse 1vanof tarafmdan im- mek lwmdır. _.Mİ 
ki tafsilAtı vermektedir: zalanan paktın tariht bir ehemmiyeti Atina 2 (A.A.) - BUtilJı ,.,,.,.İ 

29 temmuzda bir Japon kıtasmın olduğu muhakkaktır. 935 de Streza Bagvekil Metaksasa, Sel~lf. 
iıgal etmit olduğu Dejiminnaya tepe • konferansında mevzubahs edilmig naya kadar bütUn•yolda g"" Jr 
sinden geri püskürtülmesi üzerine Ja. olan bu anlaşma, Bulgar milleti ile yecanlı tezahürler hakkında 
ponlar, Sovyet arazisi dahilinde kain komşuları arasında yeni bir devre aç. muhabirlerinin telgraflarnıJ 
Zaazernaya ve Çang Ufeng tepesi kar. maktadır. mektedir. 
ıısında bir frrkaya yakın asker tahşit BUün akitlerin serbest bir tarzda Köylll halk, her istasyo~~ 
etmi§lerdir. imzaladıkları bu anlaşma, bir son de. kili alkı§lamı§, Kral ve B~ 

31 temmuz sabahı saat 3 te, topçu ğll, fakat bir merhaledir. Memleket- Iılığmı ifade eylemiş, Ba§Ve 

himayesinde Japon 'kıtalan ansızın Sov lerimiz arasındaki bu yaklaşma, yal. nik anlqm.asmm fmzuındJ.IS, 
yet hudut karakoluna hücum etmiı ve nız bizler tarafından değil, fakat sul. tebrik etmfo ve Hanya harele 
bu karakcl efradını Zaazcrnaya tepe. hun bütün hakikt dosttan tarafmdan bih eylemiitfr. 
ıinden tardeylemiıtir. arzu edilmekte idi. HUkUmetlerin, bir- Başvekil Keta.Uas, J.,aniad• 

Ayni zamanda Japon topçusu, Sov - birimizi halen ayırabilen anl!UJJJ]azlık ye reisinin sözlerine cev&bell 
yet takviye kıtalannın ilerlemesine ma. lan bir tarafa bırakarak yalnız cema. ki: 
ni olma1r için yalanlarda bulunan te. atın yüksek ve daimi menfaatlerini Hanya. isyanı, oraya yo 

nazarı dikkate almış olmuından do. takviye krtalannm vurudundlll peleri ve bu tepele~ arasındaki yolu 
ateı altına almııtır. layı memnuniyet izhar edebilir~ bastmlmııtır. Zira, bu ~ 

Bu suretle hareket ederek yakm halkınm arzusuna de~ı, fa.kit Japon piyadeei, topçu yardımı ile 6• 
Sovyet arazisi dahilinde dört kilomet. §ark, enternasyonal zihniyetinin me- menfaatlere istinat etmekte 
re kadar ilerlemeye muvaffak olmuş.. sut bir misalini daha vermi§ ve millet mu§tur. 
tur. Birka~ saat sonra, vaka mahalline ler arasındaki kardeşlik eserine ciddi Bulgaristan ile yapılan 
gelen nizami Sovyet kuvvetleri, Japon bir yardımda. da.ha bulunmu§tur. imza.sına gelince, sevinclnit.e 
kıtalarım Sovyet arazisinden tardeyle - Selanik anlaşması, Balkan antantL ederim. Ehemmiyetini takdir 

mittir. 
nm yaratıcı politikasının resmi bir bu tarihi vesikayı imzalaııııl 
teyidi ve Balkan antantmdaki kuvvet tan dolayı bahtiyarım. _..ı 

İki taraftan da yaralı ve ölil vardxr. fi':. 
Japon ölil ve yaratılan 400 kiıiyi bul. muşlardır. Tayyareler, Korenin şl- Başvekil Atinaya dUn gece A 

de varmıı ve burada d& lı~ 
maktadır. Japonlar, Sovyet arazisinde malinde Kojo köyünü bombardıman 
bet top, 14 makineli tüfek ve kurıun. etmişlerdir. Hudu hadiselerinin bl- zahllrlerle ka1'3Jlanmqtır. 
lan ile 157 tilfek bırakmışlardır. Sov. dayetinden bugün saat 18 e kadar -Hatay d IJ. 
yetler cihetinden 55 yaralı ve 13 ölU olan Japon zayiatı şudur: Vç aubay ~ 
vardır. Bundan baıka bir Sovyet tan. ve 27 er ölü ve 67 er yaralı. _.. BaştaTal• 1 
lu ve bir Sovyet topu zedelenmiıtir. Hava nümayişi jansınnı hususi muhabiri 
Müşahede tayyaresinden paraşütle Tokyo, 2 (A.A.) - Halen miktarı· yor: .,,-,. f 

yere atlıyan bir Sovyet pilotunun Ja. nın tesbltl imklnı olmıyan Japon Seçim komisyonunun ~ 
ponlar eline düştüğü sanılmaktadır. tayyareleri, bu sabah, :Mancukonun bul etilli 16 numaralı kar .J 

Gerek Japonlann istila hareketinden şark hududunda ezcümle Çankufeny lAsaıı aşağıdadır: ,, 
Kayd0 dllen mUntehfplerUl evvel gerek çarpıtma esnasında, Sov. mıntakasında bir uçuş yapmışlar ve .. 

yet kıtalan, bir defa bile, Man~urya Sovyet arazisi hududunu takip ey- Türk cemaati 35.847, 
hududunu ihlal cylememişlerdir. Bu lemlşlerdlr. Japon harbiye nezare- Alev! cemaati 11.319, 
ıuret1e hareket etmeleri neticesidir ki. ti, bunun bir "ihtar" olduğunu bil· Ermeni cemaati 6.50, 
Japon mütecavizlerini kuf!tmak veya dirmektedlr. Sovyetler, mukabil Arap cemaati l.U6, 0,ı.. 
hut cenahtan hilcum etmek imklnı hattıharekette bulunmuşlardır. Bu Grek ortodoka cemaati J, ~ 
varken yapılmamıştır. sabah Cankufengi bombardımana Diler cemaatlar 35p. 6•.ti 

Sovyetler birliğinin Tokyodaki mas. başlayan Sovyet tayyareleri saat 9 Buna göre, ikinci derec• t'" 
Jahatgüzan Japon hUkCtmeti nezdinde da her türlü faaliyetlerine nihayet tehiplerln adedi şu suretl• 
enerjik bir protestoda bulunmak vazi. vermişlerdir. dilmiştir: ıS•' 
fesile memur edilmiştir. Sovyeller mukabil taarruza Türk 358, Alevl cemaati ~.I 

Maslahatgüzar, ayni zamanda,. hu!du. gectiler meni cemaati 55, Arap c•: f"" 
du Rus - Japon paktları ile ve Çin TQkyo, 2 (A.A.) - Domei Ajansı, Grek ortodoks cemaati S ' .J 
mümessiJlerinin imı:-alarını taşıyın mel. Sovyet kuvvetlerinin bu akıam güneı 664. tı1 "-J, 
fuf haritalarla sarih aurette tesbit edil. batarken Çangufenk ve Şatsaoping tc. Du rakamlara göre, ııa f °'1 
mig olan Sovyet arazisine hürmet et_ pelerine hücum ettiğini, fakat geri pil" sinde mebusluklar mubtell~ 
mek istemiyen Japon militariıtlerinin kürtü!müş olduğunu bildirmektedir. ler arasında ou suretle ıe ...- J 
faaliyetinin muhtemel menfur netice. J d cektlr: ~ -'i 
leri Uzerlne Japon hükilmetinin nazarı 8p0DY8 8 Türk cemaati: 22, .A.Je , 
dikkatini celbetmiştir. 10000 evi 80 götUrdU 9, Ermeni cemaati 5, Ar•

9 

Japon resmt tehi i~I Tokyo, 2 (A.A.) - Domei ajansı %, Grek ortodoks cemaati S· J. 
Tokyo, 2 (A.A.) - Domel Ajansı, bildiriyor: Yekön: 40 n 

Kore ordusu umumt karargft.hnıın Dün ve bugün yağan şiddetli yağ. İkinci müntehlplerin • 
aşağ"ıdaki tebliğini neşrediyor: murlar neticesinde Hyogo ve Asaka yarından ltlbaren sekli 
Ucuş nizamı halinde Sovyet tay· eyaletlerinde on bin kadar evi su gö. kadar komisyona kayıt ~e.J 

yarelerl, saat 18 de gayri meşru au• türmüştür. Tren, tramvay ve otobüs dilecek ve lntlhaplarrn Jı& 
rette hududu geçerek Tupmenin sal münakalatı durmuştur. Yajmur bu sa. te yapılacağı sonradan tel 
aahillnde Kore arazisi tlJerlnde uç· hah dinmiıtir, cekUr. 
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~ tıı0"ıı ha1t 

1 memurlarından Kablu-
I Ş • I<abıu~ız 0 1.ar_ak işinden çıkarmış · 
~ ~raya b ov şıkayet etti, İstida verdi. 
~ ~llıllllıi)j .uraya, ve en sonunda mi; :ldei

, ~l'Vdisin:e b~aş vurdu. Müddeiumumi 
tf ha son~ ır _cevap olmak üzere bir 
.;. , leablıı'- a ugramasını söyledi. 
f, ltn· l\Oy b b' 
!~ t. 11'\ tııas . u ır hafta içinde, kendi-

lltr t Uıtııy t' · . 1 ilk1rn e ını ısbat edecek yeni 
~ır . lııua,, vesikalar buldu. 
:il" h ~Yen .. f b ıı tallı s gunde, Kablukov, sabahle -

1 c~ı aat on bi d ··aa . . . Cıtıe r e mu eıumumının 
ll:ıı· 0dası da 

1 
/I Ilı 1~c tö 

1 
n oturuycr, ve müddei· 

Cıtı kaçıy eyeccği sözleri, zihnen bil-

,,! t.. lersa btcı defa olarak tekrarlıyordu. 
,. ~ ·ııucı1 r zarn >v ~ı cıunıu .. ~n sonra Kablukovu 

1 
~ lı~ddciurrıu:~ının yanına götürdüler .. 

'.f dı. 1 ayağa kalkarak onu kar 
Jt ....... 'Y 
p· lcrr anı!ınıy 

Cf 0111 °rsam, Kablukovla mü-
.4 ......_" Yorunı d d' 
il'. .-....,et ' e ı. 
':'.~ ......_ t-· , evet 
11" ı.ltıin .. 

l\aoluk trıe&eleyi hallettik. 
....._ 'ta11~v buz gibi olarak: 

~~ 'S ı ne ~ib' ı.. 
P' lteı iıin leh' . ı 4ıallettiniz?. 

iı ~Pcratif d' ınızdc: olarak hallettik. 
1-' c ~lttıa ırektôrlüg~ üne, sizi tekrar 
~~ ~ b 1 tckrr· 
1'ı/ ıt · a ltıkov 1 ~ndc bulunduk. ' 

bir~adciutllu s_c~ınçU bir "oh!.,, çekti. 

~ \ıı1:iltşılıktlttinın bu sevinçli haberine 
~ c, . lı bir § a bulunmak, ona teşekkür 
~,; t., ~1 1'\i diı~· eyler söylemek lazım gclc:-
f'j \'cı ~undu F' k 
... &ı lcı. te ha~ 

1 
· a at kafasında, ancak 

,..."" ı y .. ıradı~ 
~ur bq 1 Oktu. B gı nutuktan başka bir 

~dı: unun için sözlerine: şöyle 
tu l3u h k 

":'J ~ Çok t a lı, adil h k . . d .. .. 
wP!. "~ eşek'· " arc etınız en otu· 

' ltıa l\Ur cd . B 

~ 
'°ca sııtrıi . erım. ahusus elim-
' ·lta1 Yetırni . b "'n iltını ıs at edecek yeni 

:~. ,, ' Yeni d 1'11 
~llt.. • l<:abı c ı erim de var. Ba-
l ··ıcır Ukov' . 

~ - Ctj atı aınb un falan tarıhte 13 
)j (ir,,\'e Pencc ardan verdiği kapı sürgü

>~11 'ltorlligü r~ rnandalları, kooperatif 
/ t• lırtıaktact 1 nu~ filan tarihli emrine da-

t tıııd r. Bın 
~ 11akk an Öne acnaleyh .. ilah.,, Son-
,11 >ıııı 1lllda v e çalıştıgım müessesenin 

I'~~ 1 ll~." Ctdigi b • • 61'. 'ltı~ · l<:abı. §U on - servısı o'ku-
f til nı· ı.ıkov m" • 
Cgj,... lİdde ' ucssesesımzdc ça-

..f f. ''l b·ı tçe ke a· . . . . . 
1 
~, "t. l ır ' n ısını ıyı ve vazı-
.t ,, rnernu 

Jp• tt· r olarak tanıtmış. 
"ıı lıddc· 

i ıı so . ıurnu • 
1,. ....._ ııınu k rnı, netaketle Kabluko-

~ıl' Şıllıd' eserek: 
ıı-.cr 1• bti t .. ll1 · 1 }'ok . un bunların hiç bir 

"-ı. lidd.. .. Bız bük .. .. .. 'k 
~ıttiı --ıunıu • .mumuzu vc:r:lı , 

....._ ~~una d '~ı, hu sırada içeri giren 
lııı~ 'ra on erek: 
~ 1rı b· ?vtitrof 
tr11'\. ır lı:op anuva, dedi, karan-

# ~ ·~ ( Yilsını ı · f ~ •,k · Son Ut en Kablukova 

11ı' S~ 'h 1 lliz b~a, tekrar Kablukova dö

~ı lıi •'nız trı " kararımızın bir suretini f t it Ucsses , .. 
: ~iıl 0PYasın eye gond~rdik. Şim· 
lfj• ~llıitııi Ulto._., ter kda size verivoruz. 

~~1 !\in ,, şe kür ederek. "dd · 
~ ile Jan1rı mu eı· 
t~cn "'criı~ek d~n çıktı. Daktilo, ken-

~!~i\; l<ilbJu1c arar suretini hazır -
'l·ı. 1tıd ov, tncs 1 · 
''lctr an Pek e enın bu yeni 
~ ~cl'\~aa tc nıemnun olmadığını 
, tı ~ tlcrin· k 
~tlıııcayrctıcr ıb orumak için göster . 
"il t ı. ' Uldu ~ 

lıtıcıd' 11;ctı;ii) . gu yeni vesika ve 
~ arı crıne b" 

~ Ut" elinct k ır tatbik sahası 
I? ı.. UJ'\ bu rr c alakalmrşlardr. 

·~bı it t>aYretıer b . 
~ '- \> u o.., dak . oşa mı gıtmeliy-
.~tlc ~ldaş, dcd~ıloya yaklaşarak: 

!~ul'\d}'ı biliyor ı, galiba siz benim 
"t 1 erı • . surıu.z, ı . . 
~ ili\ ışınden · nsanı hır hıç 

>'c ~atibi . çıkarıyorlar. Hem 
tc . şu kı. V . 

~ıtrrıişti · azıfc ile bir baş-

1 rn.. Geldiğim zaman 

Çehov'un 
Diliyla 

''işinize nihayet verdik, dediler!.., "Ni
çin?. Neden?. Ne münasebetle?,, diye 
sordum. Kemküm ettiler. "Yok kapı 

sürgülerini, pencere mandallarını emir 
almadan verdiniz!.,, dediler. Nihayet 

boş durmadım. Şuraya buraya baş vur· 
dum. 

Daktilo, yumuşak, fakat kat'i bir 

sesle: 
- Yoldaş, dedi, kararın bir suretini 

aldığınıza dair lütfen şuraya bir imza 
atınız l. 

Bu güzel, bu adilane karar surrtini 
okumayı bile Kablukova yakıştırma

dı. Fakat buna rağmrn birini bulup 
derd yanmak, elindeki ideli! ve ve
sikaları göstermek ihtiyaciylc: cayır ca· 

yır yanıyordu. 

Kablukov, bu düşüncelerle merdt

venlerdcn inmiş, 'kapının ağzına kadar 

gelmişti. Kapıda, iseı-i girmekte olan 
yaşlıca bir adamla karşılaşmıştı. Derdi
ni dökmek ihtiyaciylc kıvranan Kabhı

kov, gayri ihtiyari sordu: 
- Siz •de mi müddeiumumiyi gör

meğe gidiyorsunuz? Her halde ç.ck iyi 

yapıyorsunuz 1 Müddeiumumi bu giLi 

ihtilaflı meselelc:ri halletmek için bi. 
çilmiş kaftan. Misal olarak benim işimi 
alınız: Vazife dolayısiyle on gün için 
işimden ayrıldım. işin burasında hii 
bir fevkaladelik yok; mükemmel. Fa
kat on gün sonra dörrdüğüm zaman, 
beni işimden çıkardıklarını öğrendim . 
Beynimden vurulmuşa döndüm: Fakat 
rica ederim, deıJim .. 

Yaşlı adam can sıkıntısiyle elini sal
lryarak hiç kendisinden beklenmiyen 
inte bir sesle: 

- Arkadaş, dedi. bunu bana değil, 
müddeiumumiye anlatınız!.. Benim bu
rada bir rolüm yok .. Bf'n kapıcıyım. 

Kablukov: 
- Şu hatdc affedersiniz, dedi . 
Ve sokağa çıktı. Boğazında di.iğü:n

lenip kalmış olan sözleri kime söyliye

yim diye etrafına bakmağa başladı. S.c
kak kalabalıktı. Fakat hiç kimse başım 
çevirip Kablu'kova bakmıyordu bile ... 
Adamcağız bir müddet daha yürüdük · 
ten sonra tramvay istasyonuna geMi . 
İstasyonda eski tandıklarından Gostü
hime rastladı. Kablukov başka zaman 

Gostühimi hiç sevmez. hattfi onunla 
konuşmazdı bile ... Fakat şu anda, onu 

burada görmekten pek sevindi. Yanına 
yaklaşarak: 

- Aman ya Rabbi karşımda ki:ni 
görüyorum, diye söze başladı. Nasılsın 
bakalım? Ne var, ne yok?. 

Gostühin kendisine uzatılan eli ~IB
kasızca sıktı. Ve gene ayni alakasız ta
vırla: 

- Ya siz nasılsınız?. d(di. 
Kablukov için bu kadarı ka(i idi. De· 

rin bir iç çe'ldşinden sonra söze başla

dı: 

- Biliyor musun, dedi, beni tekrar 
işe aldılar. Hem de çalışma1rğım gün
lerdeki maaşımın verilmesi şartiyle ... 
Kapı sürmelerini ve pencere mandalla· 

rını. bana verilen emir üzerine. kanuni 

bir surette sattığım da sabit oldu. Vel
hasıl, umumi heyetiyle işler mü'kem -
mel.. 

V. Ardov 
Gostühin başını bir yana eğerek, ade

ta bir horoz ötüşünü ve yahut ne bile· 
yim işte, buna benzer bir şey dinler gi
bi Kablukovun söylediklerini dinlddik
ten sonra: 

- Aferin, derin çok iyi olmuş, de
di. Şimdilik Allahısmarladık. 

Ve hemen kendisini, o sırada oraya 
gelmiş bulunan tramvaylardan birine 
attı. Kablukov, şaşkın bir halde Gostü· 
hinin arkasındarı baktı. Fakat artık, 

harekete geçen bir makine gibi, kendi
ni durdurmağa imkan bulamıyarak, o
rada tramvay lıekliycn bir kadına dön. 
dü ve bıraktığı yerden sözüne devam 
etti : 

- ... Elime mükemmel bir Bon - ser
vis verdiler. Bu işte hiç bir sunitaksi
rirn olmadığını tasdik ettiler. 

Kadın biraz kenara çekilerek kendi
ni tutamadı ve gülmeğe koyuldu. Bu· 
nu farkeden Kablukov kızardı ve sus

tu. Daha fazla orada duramıyarak iler· 

lemeğc başladı. Biraz yürüdükten son· 
ra eli süpürgeli ve önü önli.iklti bir 'ka
pıcıya rastlaclı. Kapıcı, süpürgesine da

yanmış bir halde dinleniyor, alakasız 

bir tavırla etrafı gözden geçiriyordu. 

Kablukov kapıcıya yaklaşarak, eliyle 
cacldeyi gösterdi: 

- Caddenin bu parçasını tek başına 
siz mi süpürüyorsunuz ?. 

Kapıcı ciddi bir tavırla: 

- Benden başka kim süpürecek, ta· 
bii ben, dedi. 

- Çok çalışıyorsunuz doğrusu ., 
Baksanız a, ne kadar çok pislik var .. 
Fakat her halde gayretle çalışıyorsunuz 
ki, hepsinin üstesinden gcliyorsunu

0

z ! .. 
Neyse, senin işte hiç olmazsa kapı sür
güleri, pencere mandallan yok .. Sür -
gülerlc:, mandallarla uğraşmak daha· 

kötü .. Sizin bunları suiistimal etmenize 
ıcie imkan yok .. 

Kapıcı karşısındakine dikdik baktı .. 
Sonra tehditkar bir sesle : 

- Hohla bakayım ağzını, dedi.. Hay 

Allah belasını versin kokmuyor da .. 

Kablukov, derin derin içini çekerek 
evine yollandı .. 

Şiır:di içi biraz hafiflemişti. 

Çeviren: Ferah FERRUH 

SUBAY'ın 

Her genç kızın, her kadının 

her ıevenin okuyacağı ince, 

içli bir atk romanı 

Yak1nda HABER' de 
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t'aldl .. _ oıı. n.ı..n a.qa., h&• .._.. 

Lüzumlu T elelonlCJJ' 
Yangın: 

4,5!) 12,20 16,15 1!),23 21,13 2,57 

lstanbul için: 24ı-ı2, Beyoğlu için: (.f6U, lfa(lıklly için: 80020, UskOdaı 
için: fi0ü25. 

Yeşilköy, BakırkOy, Bebek, farnbyn, Büyükdere,Feııerbabçe, KandiJJi, Eren. 
kôy, Kartal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
runıı yanı;nn derr"k kilthlir. 

Hami itfaiyesi: 22711 
Veni~ • • 36 • ..20 
Heyaııt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sılıht lmdııd: 449!18. MOddelumuıntlik: 22290. Emniyet mndifrlOIO: '24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: ldaresl: Ueyoğlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Havaga:ı:l: I.stanbuJ: 4!f378. Kadıköy: G0790. Beyoiılu: 4'642. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 150Ul 

Deniz.yolları 
lstanbul acenteliği: 22740. Karakö1: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 

lııtadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

tık, l 8 D:ırtın • 

Perşembe Tophaneden 9,30 lımit, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, G:ılaladan 
12, Karadeniz, 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, llarlın 

Paı::ır Tophaneden 9, lmroz, 90,30 lzmit, Gal:ıl:ıdan 8,30 Mudanya, 10,30 Jı. 
mir Sür, 12, Knr:ıdeniı, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Aya~ofya, Roma • Rlıans, Yunan eserlert •e Clnlll Xöşk, Asker! MClte ve 

ıarn ıı;lar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhbt rtfilze: 
( nu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve lslA:n eserler! müzesi: Pazartesiden başka bergiln saat 10 dan 16 ya 

kııı'l:ır ve Cuma silnlerl 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

.,, .. emle ket Dr.şı Deniz Seferleri 
lloınıınya vnpurları: Cumartesi g{lnlerl 13 de KOstcnceye; Sah ıınnlerl 18 dı 

Pire, ne;-rul, lskenderiye. 
İtalyan vapurları: C•ıma gilnterl saat 10 da Pire, Urendlıl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lsı:ısyon Modnrtiiğü Telefon 23079 
Senıplon ekspresi tıergiln Sirkeciden :ımııt 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 

sıı:ıt 7 .:.!5 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Kon\'8nsiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne posla!ı: Hergün saat 8,50 de h:ıreket eder, 19,33 de gelir, 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eılen şimendiferler: 
S:ınt 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır Ye Samsun, 15,30 da 

Eski~clıır, 19,10 da Ankara ekspresi, ~O de Aclap:ı1arı. 
Bu trenlerden sııat 9 da hareket eden Ankara muhtelill Pazartesi, Çar~aroba 

Tc Cuma günleri llıılcb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

MUNA~SALAR: 

fnlıis:ırl:ır İfl:ırcslnin İzmir f:ıbriknsı için 21 ton nı:ızot ağır Dizel yağı açık 
cksillme usulilc alııı:ıc:ıktır. l\lııhnııımcn lıcdcli rnso lir:ıdır. Eksiltme larınki 
perşembe günü saat 1 de idarenin Kabataştaki lc\'azım 'fe mübayıınt şubesinde 
yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 

• lmıirdc bir petrol lkposu pall:ıdı. 10 kişi öldii, 15 kişi :rnral:ındı. 

"~······ ........... "···································· . . 
ıstanbul Radyosu 
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18,30 pl.iklu <laııs musikisi, 19,15 J\on
fer:ı us, Eııı i ııiiniı halk evi naınııı:ı, İsken. 
der Fahrrttin (Propaganıla tnrıhi) 19,5fl 
Borsa haberleri, 20 saat :ıyarı, GranYİC ra. 
salhane ·inden naklen, Nihal Asım \'C ar. 
kad:ışları tnr;ıfıııdan Türk musikisi \'e hnlk 
şark ıl::ırı, 20, iO hava raporu, 20,43 Ömer 
Rıza Doğrul tarnfınd::ın arapça söyle'" 21 
saat n)::ırı, Şan, Bedriye Tiizlin Stüilyo or. 
kcslrası, refok:ıt ile-, 21,30 Tııhsi ıı Kıır:ıkuş 
Ye arkadaşları tarafından Türk musikisi 
'"" h:ılk şnrkılıırı, 22,10 Mu1ik ,.c varyete 
Teprlr:ışı brlcrliyc b::ıhçcsindcn naklen. 
22,50 <;on hnherler Ye ertesi siinün prog_ 
r:ııııı, 23 sıınt ayarı Son. 

RÜKR!~Ş: 

19,15 konsrr, 20.20 pliık, 21,10 itnlyıınca 
şarkıl:ır, 21,35 Çekoslovak müzil(i, 22,10 
Rumen ş:ırkıl:ırı, 22,45 kafe konser. 

nr~m.ts: 
18, triyo konseri, rn orkestra, :w bando 

21,10 rudyo orkestrası, 23,30 cazbant, 1: 
serc:nallar, 

. . . . 

ltt Ağustos! 
H A B E R okuyccularının S 
H A B E R ' i yep~ni bula- ~ 
caklan tarihtir. ~ 

O gün: 
? ·?? ? ? • • • • • 

i 
i . 
! . , 

i 
: 
: 
ı . . : ......................................................... : 

BUnAPEŞTB: 

18,30 cazbant, 20 plıikl::ı operet, 22,30 
orkestra, 23,5 piyano konseri, 23,45 pUk. 

l'ARŞOV.1: 

18 caz plilkları. 19 keman konseri, 20,o;ı 
ş:ırkılı konser, 20,35 salon orkestrası, 21 
temsil, 23 radyo orkestrası, 
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Beşiktaş Şeref •---------.-.... it 

Halkın ağzında 
meselesi I Hayan l.eyl6 yazıyor: 

_. Baırarab 7 incide H E R S A B A il 
yun eğmek vardır, veyahut da bUyUk 

dolaşan sulh :k~e::~lün dağılması mes·unyeunı Daha Genç Görünüyorum/ .. . 
Şimdi merak ediyoruz, acaba bu bir· n el ı! 

.. Uyanır uyanmaz, heme ıtlll•· 
İngiltere A\am lmmarn ı azasından 

'\"e bu glln İnglıte
rcdc rcslkilnbı o-
lan mnhafazakllr 
partlslne muhalif 
amele partisinin li. 
deri buJunan Mis • 
ter Attlee Lont'lra-

bir silfilılanma yarı~ma yol açmıştır. Or. 
tada gene bir "silfilılı devletler .. anar~isi 
vardır. 

Harp ve harp tehdidi her zamankinden 
daha ziyade siyaset aleti olarak kullanı
lıyor, hem de hiçbir efk~n umumiyenin 
gem vuramadığı pek tehlikeli dikta
törlerin ellerinde. 

kaç kişi hangi tarafı tercih edecekler - namı alıyor •.• Ve kUcUk buruşu ,_. 

dir?... \ lnrımın tamamen zail 9luncaY~ı"'' 
Dlğer taraftan staddaki Şeref levha. ev 1' 

mıı indirenler bu ~~i gflva makul dedik· I dar gUnden güne ll ııaf' 
. .,. J kaybolduğunu keD13 

leri ou sebebler y:Uztlnden ynpmıalar ... ı 
retle görtıyordumı ... ,, 

Beşlkta§ klübUnUn çah§tığı branşlar yal- \ 

da çıkan DaiJy He· Dünya ekonomik konferansından beri 

ruz futbol değilmiş? .. Klübün yedi sekiz 
Ulrlü spor §Ubesi varmıg ... Ve merhum 
Şeref ise yalnız !utbol kısmının doğma
sına ve yükselmesine çalı§mış ve böyle 
mevzit bir çalışma için ise bir adamın is
minin koca bir stada konulması doğru 

rald gazctesindo İngiltere hükfuneti bir taraftan ekono. 
"Jlıılkm nğzmclıı. do mik tak)idatm ortad'an kaldmlması za • 
la n olh,, ~ lığı. ruretinden bahsederken diğer taraf tan bu 
nı taı ıyan '\'C bu 

gtinkti hükumetin l 
fazla mil amaha • 
kllrano icraatını 

tenldd eden bir ma 
kale ynzmıstJr. En· 
tcrcsan bulduğu -
muz bu yazıyı nnk· 
lcdiyoroz: 

"Amele partisi • 
nln harb ve sulh 
hususundaki içti • 
hatlannm biUIU-
zam yanlış tefsir e-
dildiğini ve bu • 

gUn muhafazakarlar partisinin "sulh 
partisi,, süsünU takındığını görfiyonız. O 

partl ki tuttuğu isabetsiz dış siyaset 
yUzUnden bu meml eketi ciddi tehlikele
re maruz bırakmıştır. O parti ki ~mdi a· 
mele partisini bir hnrb siyaseti gütmek
le itham etml'k yüzsüzlüğı.inU gösteriyor. 
!şte bu parti, kendilPrine gösterilen ta· 
hammlil ve müsamahaya kar§ı eski me. 
sal arkadaşlarını sultemsH etmiş olan 
lord Arnold gibi pasüistleri yardımına 
çağırıyor. 

Daha dün pasifistlerden birinden al -
dığım bir mektupta amele partisinin ne
den Vcrsay muahedesi ve cmperyallz -
mln şakJ:ıbanhğıru yaptığı, neden sulhU 
istemediği soruluyordu. Yine bir krsım 
pasifistler nmcle partisinin hava neza. 
retlndckl sulidareyl ortaya çıkartmasını 
amele partisinin militarist olması yolun
da tefsir ediyorlar. 

Hakikati şöyle bir gözden geçirelim: 
sulh muahedelerinln nkdindenberi ame
le pnrtisi gerek bükümeti temsil eder. 
ken, gerek bunun dısmda daima hakiki 
sulhtın teessüsüne çalışmıştır. Partimiz 
Vcrsay muahedesinin kat'i olduğuna ve 
mükemmeliyetine hiç bir zaman inan -
mamıştır. BlJakis, Almnnyanm milletler 
cemiyetine sokulmasıruı taraftar çıkmı~. 
harb tnzminatmm ibtalini, Versay rnua • 
hedeslnln tadil edilmesini istemişti. Çün 
kü partimiz daimi sulhUn haksızlığa ib
tlna edemiyeceğine kanldi. 

Partimiz kolonilerin birer "manda,, o
larak idaresini, ve harbin ekonomik se· 
bebleıini ortadan kaldırmak için bey • 
nelmilel tedbirler alınmasını ileri sür • 
mll§tli. Tam bir tahdidi tcslihat çarele
rini arıyım yine amele partisi olmU§tu. 
O, Milletler Cemiyetinin her §e~i oldu. 
gu gibi muhafaza .etmesini istemiyor, o
nun muslihane yollardan giderek mev. 
cut anlllJ!malan herkesi memnun ede -
cek ~ckilde tadil etmesini istiyordu. A -
ınele pnrthıinin sulh prensipleri o gün -
i:lenberi değişmemiştir. Biz harbcuyane 
iddialarda bulunmuyoruz. Sulbü bizim 
kadar seven ve benimsiyen belki de yok. 
tur. Yalnız bu sulhün muayyen blr me· 
safe veya zamana münhasır kalan bir 
sulh olmasını istemiyoruz. Hakiki, de -
vaınlr sulhUn tcessüsUne çalışılsın isti -
yoruz. 

Dünyanın herhangi bir köşesinde harp 
oldukça dünya sulhta sayılmaz. Küre. 
nin herhangi bir tarafında harp arzusu 
besleniyorsa ortada hakiki sulh değil 
sadece mütareke var demektir. 

Mançurinin Japonya tarafından isti
lasmdanberi herkes dünyada "emniyet,, 
denilen şeyin gitgide azaldığını görüyor. 
Bu tecavüzkUrane hareketten örnek alan 

Musolininin de muvaffak olması Alman 
yada Hitlerizmin bu kadar kuvvetlenip 
kökleşmesine sebeb olmu~tur. Bunun ne
ticesi olarak yav?5 yavaş sade beynel. 
milel kanunların icabatı değil, insani 
dü~nceler de ortadan silinmeğe ba~la. 

~tır. 
Milletler cemiyeti nüfuzunun idame 

ettirilememesi "silfilılan azaltma., kon· 
feransmm akamete uğramasının başlı
ca sebebidir. Bu da milletler arasında 

tak}>idatı arttmnakla meşgul. tngıltere 
dünyanın sulhsever, demokrat milletle
rile uzla~cak. onlara zahir olacak yerde 
diktatörlerin tecavüzlerine göz yummak 
suretile onlarla teker teker anlaşmalar 
yapmış bulunuyor. 

Bütün bunlara rağmen mister Çember
layn bir "sulh perisi .• tavrını takınmış 
vaziyettedir. Ona nazaran kendi siyase
tine muarız olanlar, bHfiil harp istemese. 
!er de harbi davet ediyorlar. O, amele 
partisinin prensiplerini yanlış tefsir ve 
ilan etmek için hiç fırsat kaçırmıyor. 

Mister Çcmberlayn !ngiltere halkını 
harp korkusile o kadar korkutuyor ki, 
şimdi efkan umumiye tepelerinde yük. 
selmiş bir harp kabusu görüyorlar ve tn 
gilterenin onu karplıyamryacak kadar 
zayıf ve ~ciz olduğunu zannediyorlar. 
Bir ba~vekilin milletini böyle bir zeha
be kaptımıası kendi için fenadır .• 

Vaziyet gösteriyor ki Çemberlayn siya· 
seti İngiltereyi sulha yaklaştıracak yerde 
harbe yaklaştırmıştır. Amele partisi, 
iddia edildiği gibi zecri tedbirlere taraf. 
tar çıkmamış, lspanya harbine müdaha. 
le edilmesini istememi;ir. Kendi pren • 
siplerine aykırı usullerle idare edilen 
memleketlere karşı dü~an da kesilme
miştir. Biz bütün kalbimizle sulh istiyen 
kimseleriz. Ancak, bir takım blöflere bo. 
yun eğmek, boş tehditlerden yılıp bir kö 
şeye sinmek istemi)'onız. Bizim de ica· 
hında sesimiz çıkmalıdır. 

Bugünkü hükumet sulhü temsil etti
ğini, kuvvetlenpirdiğini iddia ederken 
bir taraftan da hani hani silahlanıyor. 
Acaba sulha mı yoksa harbe mi hazırla. 
nıyoruz? Fih'<lki sulhun idamesi için kuv 
vetli bulunmamız llzmıdır. Ancak, kar. 
~ımızdakileri kendimizden fazla kuvvetli 
görmek ve bu yüzden bir takım zilletlere 
katlanmak da bu millete yaraşır bir hal 
değildir. 

değilmiş! .. 
Bunları duyduktan sonra hayret ettik. 

Size soruyonız baylar... Hnngi §ubeler
den bahsediyorsunuz? Merhum Şerefin 
zamanında Be~iktaş atletizmde de yUk· 
selmiş bir klübdü. Şampiyonalarda o za
man "Galatasarayla biribirlerine yegane 
rakiptiler. Ve birinciJikler dalma bu ilti 
klilb anumıda. pay edilirdi. BugUnse gö. 
rilyorsunuz, Be§ikla§ta teltlzm namına 

bir ııey kalmadı: Ve neticede de yine 
Beşiktaş denilince akla futbol geliyor,. 
Siz bu sözlerinizle Şerefin yaptığı f§lere 
bir ııey katmak §Öyle dursun, onun bn
ııardığı ve yükselttiği krsonlan öldürdü. 
ğUnUzU itiraf etmi§ bulunursunuz. Doğ
rusu o ııerefll ismi indirmek için göster
diğiniz ıebebler mtıkcmmel. 

Bu noktalardan daha fazla bahsetme
ğe lüzum bllo yok, gerek bizim ve ge
rebG sizin sözleriniz boşunadır. Ç'UnkU, 
Şerefi truııyanlar, bflenler onun kıyme. 
Unl çok iyi hatırlarlar. Şimdi siz kendi. 
nizi gösterin bakalım, işte iki yol... 

Ya gcr.çliğin ve ekseriye•in isteğine 

boyun eğersiniz, (buna mecbursunuz), 
veyahut da parlak bir maziye malik ve 
zengin bir istikbali olan bir gençlik ktlt
lesinin dağılması mcs•uliyetini yük fr. 
siniz-. 

Sabahattin Aygen 

Refik Osman da istifa elti 
Beelktaş klUbUnde ihtDAf artık had bir 

ekle girmlştir. Son olarak haber aldığı
mıza. göre, birçok birinci taknn oyuncu
larmdan sonra klübiln kıymetli antrenö
rü ve Tilrk futbolOnOn eski bir yıldm O· 

lan Refik Osman da klübilnden istifa 
Cbn~tir. 

. .. Ancak bir hafta en ren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğlme şa
şıyorum ... Bütün arkadaş 
larım böyle daha gene ve 
daha güzel görünmem 1-
cın neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı bnyret 
bir şektl alan tenim için 
iltifat ediyorlar.,. 

Yalnız bir hafta zar· 
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gencleşmlş ve 
bütlin burujuklukları 

kaybolmuştur. A.Umler, 
buruşuklukların: fhtl
yarladığımızda. cildin bes 
leyicl ve ihya edici bazı 

unsurlarmı kaybetmesin
den Heri geldiğini kcş

f~tmlşlerdlr. 

Bu kıymeUJ unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecektır. lşte: Viyana 
U'nlversltesi ProfesörU 
Doktor Stejskal'ln keşfi 

bu der~e ehemmfyetll 
ve caziptir. Genç hayvan-

Bayan LcyUl'nm yalntZ 
bir hnftalık tedaddcD 
sonra alınmış ve rötUŞ 

görmemiş hn kild 
fotoğrafı 

lardan istihsale muvaf· 
l'' fak olduğu ve .. Bioce 

tabir ettiği bu canlı bil· 
ceyreler hlllO.sası, ştnıd1, 
pembe rengindeki Tok7 
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 
yatmnzdao evvel tatbik 
edfntz. 

Siz uyurken, clldtntzt 
besleyecek ve gencleşti· 
recektlr. Bir hnfta zar· 
tında blltUn buruşukluk· 
Iarınız kaybolacak ve ıo 
yaş daha gene gornne· 
cekstniz. Gündüz tein 
'<Yağsız) beyaz rengtn
değl Tokalon krenıfnl 
kullanınız. Birkaç gllll 
zarfında siyah benleri e· 
rltır, açık mesameıerl 
sıklaştırır ve en ~lrldD 
ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır. 

Futbolii hakkiyle anlıyan ve onun için
de yoğrulmuş olan Refik.'in Beşiktaştan 
ayrılması yerine getlrilemiyecek bir zi. 
yadır. Hatırlardadır ki, bir mUddct ev. 
vel lstanbulun en küçük klübleriyle bi- 1 
le Ust tiste berabere kalan Be§ikla§a bu 

1 
İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: Bayan) arın Hozan oı·t~~ıı·na·. seneki tayyare kupasını kazandıran Re-
Gayri menkul a~ık artırma ilanı 

fiktir. 
Gayrimenkulün ne olduğu ve gayri. Satın aldımmz Tokalon kremi vazolıırın:rn Onun bilerek ve istiyerek çalışması ~ 

menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, blil·ük blr kr•·metl vardır. Onları bn~ilnJze tııdc 
ve oyuncuları bir kardeş gibi kendisine i••·- " " sokağı ve No. Beyoğlu Feruzağa ma. - ettiğinizde hr.hert için 5 kuruş alacak, nynl za· 

hallesinin Yeni Mahalle sokağında eski bağlaması Beşiktaş takımında hakiki bir 1 
24 

yeni 
26 

No: lu zemin 'kat zemini birlik husule getirmişti. Bu sabah ken- manda kıynıcttnr mUkltnt.larI bulunan ToknloJ1 
mermer bir antre, bir oda, zemini mal • • dini gördUğtimüz r.efik istifası hakkında müsabnkasmn iştirak hakkını veren bir bilet 

ta döşeli ve içinde bir kuyu bir abte. bu.e il an DVY e 1
: __ 

,_ unl A" l d' tn.kdlm edecektir. ~ 

sane iki kömürlük bulunan mutfak, a. ••- Klüpteki ihtllMlar artık dayanıl-
maz bir şekil aldı. Bu vaziyette orada de 

ralık bahçe. • 
kalmam mümkUn değildi. Şimdilik başka D I t B · D · kt · · I · · u· I1 

Birinci kat: Bir koridor üzerinde bi. ev e. asımevı lfe Qf. ug , ... ı J bir klilbe girecek değilim. Bir kenara _ ,.. 
rinde büyü dolap bulunan iki oda. i ih · 

0 
'L·e ıı. .,, 

ı-ekllip yalnız Beşiktaş klUbündek tı· Of t 11 1 b ı k 68 100 1/16 k t d 100 00 • " ikinci kat: Bir ıofa üzerinde phni~li ı< se usu Ye ası aca x ·ı asın a . ıtJJ. ~ 
lafların sonu neye varacağını seyrcdece- da 40.000 iki renkli iki okul kitabının bu savılar üzerinde bll~,.0 ... ııı bir oda, bir kiler, bir abdesane. " ,. ., 
ğiın lşt her iki kitap ayrı nyrr iş olarak pazarlıkla açık cksntnıeYe 

tlçüncü 'kat: Bir merdiven altı, üç 0~ğer tal'ft.ftan klübden yeni yeni bir • t 11• 
oda, zemini çinko dÖfeli bir tarasa, e. . k ur. olıl ~ 

. çok istifalar daha olmaktadır. Bızim a- Bu kitapların kAğıt ve cilt malze mesl Basımevimfzce teIJlfllt vıı'1 

lektrik ve terkos suyu tesisatım havı naatimlze göre, lş artık hakiki bir mUda- ıe 1 b.. .. d 1 kl · • ah tır. Eksiltme ve ihale 4.8.938 perşembe günU saat 10 da De"' dııft tı -
utun uvar arı gır, umumı mes a.. haleye lüzum hissettirecek derecede bU- dlrektörlil~llnde blrtblrlni müteakip y apılaeaktır. Bu kitaplar ır" <6.~ 

sı (84 2m) boyunda (71 2 m) binadır. b ı "' 111 Artırmanın yapılacağı yer, gün ve yllmU~tür. muhammen bedeli 2880 lira diğerinin muhammen bedeli 1152 cıe o\ 
vakkat teminat mlktarlan da bu be deller!n ~·uzde 7,5 nlsbetitll ,.., saat: 1 inci artırma 2/9 /938 cuma günü J ,·e 11 

sat 10 dan 11 e kadar. 5 ind tcra Me. dialarını işbu tarihten itibaren yirmi sulU dairesinde isteklilerin eksiltme zamanından bir saat e"l 6 
murluğunda. 2 inci artırması 17 /9/938 gün içinde evra'ln müsbitelerile birlikte natları Devlet Basımevl veznesine yatırmış olmaları Uızınıdır. el JJ)11 
cumartesi günü ayni saatte ve ayni memuriyetimize bildirmele.ri icap eder. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2 259 sayılı kanunun 2 ill 1%lııll1 

yerde. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit ı;ereğlnce M.zım gelen teknik ehliyeti haiz bulunduklarına d:~,,9ı!'J 
Takdir edilmiş kıymeti: 2400 Türk olmadıkça satış bedelinin paylaıma5ın. cnret odasından alınmış bir mektup getirmeleri ve ofsette ~ 

lirası. 'dan hariç kalırlar. le basılmış blr eser ibraz etmeleri şarttır. 0ııt10ıf 
ı _ tıbu gayrimenkulün artırma 4 _ Gösterilen günde artırmaya iş. Genel şartname Devlet Basımevl dlrektörlUğUnden para~Z (6 

gartnamesi 15;8/938 tarihinden itiba. tirak edenler artırma ~rtnamesini oku. nabillr. tl',t 
ren 937 /3-4 No. ile S inci icra daire. muş ve lüzumlu .rr.alumat almış ve tıJ!sJ ~ 
sinde herkesin görebilmesi için açıktrr. bunları tamamen kabul etmiş ad ve beşinci günü ayni saatte yapılacak ar. duğu bedelle almağa razı ~tıleıı_..J;P 
ilanda yazılı olanlardan fazla maHimat itibar olunur. tırmada, bedeli satı§ istiyenin alacağına maz veya bulunm:ızsa lı çı~-
almak istiyenlcr, işbu şartnameye ve S - Tayin edilen zamanda gayrimen rüchanı olan diğer alacaklıların o gayn gün müdıdetle artır~Y8 6 
937 /34 dosya numara.sile memuriyeti. kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok menkul ile temin edilmiş alacakları çok artırana ihale edıJır. le ti f 
mize müracaat etmelidir. artırana ihale edilir. Ancak artırma be mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, iki ihale arasındaki far 0tıJ, f..1 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda deli muhammen kıymetin yüzde yet. en çok artırana ihale edilir. Böyle bir günler için % S den hesaPJ::ıii~e 
yazılı kıymetin % 7 ,.5 nisbetinde pey miş beşini bulmaz veya satış istiyenin bedel elde edilmezse ihale yapılamaz iz ve diğer zararlar ayr1'.~ı:ce 11 

..f 

veya milli bir bankanın teminat mektu. alacağına ruchanı olan diğer alaca~lı. ve satış talebi düşer. kalmaksızın memuriyetı ) ~ ' · 
bu te<Mi edecekdir. (124) lar bulunup da beldel bunların o gayri 6 - Gayrimenkul kendisine ihale o. tahsil olunur. Madde (133 ritıte 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer menkul ile temin edilmiş alacaklarının lunan kimse derhal veya verilen müh.. Yukarıda gösterilen :ai~bıı iTJ 
alikadarlann ve irtifak hakkı sahipleri. mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok Jet içinde parayı vermezse ihale karar: lcra memurluğu odasınd efi ~ 
nin gayrimenkul Uzerindeki haklarının artıranın taahüdil baki kalmak üzere fesholunarak kendisinden evvel en yüx gösterilen artırma şartnatıl 
hususile faiz ve masrafa dair olan id. artırma on beş gün daha temdit ve .en sek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol. de satılacağı ilan olunur~ 

Tut cacacyıa 



~CUSTOS - 1938 11 
\'o = 

kst-k ilen iz l'icureti Me k tehi 
ı- MUdUrlUğDnden: 

KTiDAR~-• '•-~ADEM i 
«it, Ca~ lde~~ep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve parasız. 
lltıttkte eaı tuccar gemilerine kaptan ve makinist yeti3tirmektir. Mektebe 

2 ~ :nra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir. 
~ktebı b" .ekt~bin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların oLa.. 
~ krtt ıtırını§ ve yaşları on beşten kilçUk ve on dokuzdan büyük olmama. 

3 ır. 

GEVŞEKLBGilNE KARŞU 

HORMOBiN 
'-lt ed~rnYa.ıı_ıma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe mUra. 

4 ehdır . '•- labletlerı r.er aczaned• arayımz. • Poala Kutusu 1253 HormobJn , -· 

.\: ~~e~lilerin Mel~tep MUdUriyetine ka.reı yazacakları ist!danamelerine: 
'8 uvıyet cüzdanlarını 
c - Aşı kAğıtlarını r , 

Memurluk müsabaka imtihan, l'fııt. - Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tasdiknamele· Dudaklarınızın 
l) - :p t _ \7 °!isçe muaaddak f yl bil kağıtıarmr 
t elılerlnin izahlı adres ve tatbik imzalarını 

Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
i;in JOU F A.Y rujlarını kullanmız 

T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üzere 

müsabaka imtihanı açılacaktır. ılıt. - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını raptetmelerl lazım. 

ilılla~e;:1?aııl?1a lei 22 Ağustos 1938 Pazartesi günUne kadardır. İstekliler 
6 sıhhıye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdırlar. 

'«1ı.1ı.a~ li"aııa tafsil~t almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. 

~ta pulu irsali lıizımdır. (3987) 

---1 v.?1.1/~1 ·nenuryolla,ı ve Limanı~,., işit-ime . 
· · , ... Umunr idaresi illin.ları 

~~~;=;:==================~ l'\~e.,lct deını·ry 11 9 · 1 tme ··d·· ı··:;. · · d = • ~ ~air . o arı uncu ış e mu ur UttUn en: 
hattılld ış .sa~tıerindeki son değişiklik milnasebetile Sirkeei - K. Çekmece ban. S İti:ı l:;,, 32 ,39 No. h trenlerin varış ve kalkış saatlerinde 11 temmuz ta. 
~ İlib ren Ya~ılmış olan tadilat iptal edilmiştir. Mezkur trenler 3.8.938 ta· 

:\{ aren eskı saatlerinde seyrüsefer edecektir. (4998) 

: ;n ~~en. ~eli 1050 lira olan 150 adet demir el arabası taahhüdünü ifa ede. 
~ Sa.~a gare~hıdı ~~m \': hesabına 18.8.938 perşembe günü saat 10.30 da Haydar
~tır. ınası ı~ındckı santmalma komisyonu tarafından pazarlıkla satın alı· 
'lli:e . 

llatıarıfrtnek i tiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 157 lira 50 kuruŞluk 
'liu iae e. P<lzarhk günO saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Müsabakaya girebilmek için en az ortamektep mezunu olmak ve yaşı 18 
den a~ı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, lzmir \'e lstanbuldaki imtihanlara ortamektep mezunları alm
mıyacaktrr. 

Ortamektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep mezun
ları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında ortamektep me
zunlanna otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya kadar ve imti
handaki muvaffakiyet dereccsile mütenasip surette ücret verilir. lyi derecede 
yabancı dili .. fransııca, ingilizce, almanca,, bilenlerin ücretleri emsalinden 
J0.25 lira arasında yUksek tutlur. 

Henüz askerliğini yapmamıı olanların daittıı kadroya alınmalan asker. 
liklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları mOddet zar
fında maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, on 
beŞ liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TEKAODE TA
Bl DAlMI KAOROY A alınırlar. 

olarak a~şartnameler Haydarpa~da gar binasındaki komisyon tarafından pa. 
~ ğıtılmaktadır. (50.12) Son moda renkleri var. Sıbbidir v~ 

Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesinde.ki şart
lar dairesinde • beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet de\-Tesinden sonra 
bir sene icin Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilirler. Müsabaka 
ımtihanlanna Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Ça. 
nakkale. Diyarbakır, Denizli, Edime, Erzurum, Erzincan. E~şehir, G.A.n. 
tep, lstanbul, lzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, 
Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat şube· 
!erimizde ortamektep mezunları icin 16 ve 17 al;'llstosta, lise ve daha yukan 
tahsili olanlar için 18 ve 19 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

::n !~~~~en bedel~ 5100 lira olan elek Lnk lt:llcrıle muhammen bedeli 24900 lira 
Dilb zart a;'llağı ıçin tel ve çubuk 16-9.938 cum agünü saat 15.30 da ayrı ayn 

ttu ~u iŞt ;suıa ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Dudakları bozmaz 

~e e? İCin d TJnek istiyenlerin elektrik kaynak telleri için 382.50 \'e oksijen kaynak 
Orı t\afia 'ltt'~ 1867,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan 

teisliğinuteahhitıik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis. 
ltı:ıı &rtnarn ~ "ertneleri l~zımdır. 

· Diş Or 
Necati Pakşi 

Müsabakaya girecekletden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan 
yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahna
melerde görülebilir. .. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi 

müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel lşleri Müdürlüğüne 15-8-938 
tarihine· kadar müracaat etmeleri laıntldır. (4801) \·p e ~er Parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hardarpa~da tesel

~_:e~cn dağ1tılacaktır. (4978) 

Her gün muayene Karaköy Tünel 
meydan No 1 • 2 Salı günü parasız. 

RTTRtOAN 
Stra~·:·ı~------------------------------------------------------

•cııe . Jı do, uıaklariyle beraber prens.. kimsenin giremediği ikinci bölüme bak-

s tın iatı'kbalı"ne knctu · 'k -:s tığını söylemıştı . 
trajiJd • 

da111 "b 0 bu garip sarayın kuman - Kraliçe ile prensesler kalın çubuklu 
tar~1g~ i bir ıeydi. Maiyetinde kendi parmaklığa yaklaşmışlardı. 
ilci ka.~ an ıcçilmiı, kraliçeye sadık on Uzakta, ikin ti parmaklığın arkasında 
lıirıu . ~r Ufak vardı. Bu adamların iki aslanların geniş kafeslerinde gezindik-
•ııa•1 .. ııı Yardı, Biri resmi, diğeri de hu- leri, parlak gözleriyle bakındıkları, bu· 

•e g· }" 
Vah§i h ız ı .. Strajildonun emri altında runlarını havaya kaldırdıkları görülü -
lar b aYvanlara hizmet eden bu adam· yordu . 
llay,~ıan da Nel kulesinde işlenen ci- Strajildc, kraliçenin emrile aslanların 
)etine erde gene Strajildonun emrini bulunduğu kafese girmiye hazırmış gi· 

!tt &ctirirlerdi. bi iki adım geride duruyordu. 
argarif 

Vah§i ha ın bu adamlara muamelesi, Filhakika bu cani, misli bulunmaz 
fartt11 YYa.nJara yaptığı muameleden bir hayvan mürebbisiydi. O bazan kök-
le ı Old ~ 

raliçc ugu halde bunların tıer biri riyen aslanların yanına ,gider. Demir 
ları11 kYc tapınıyordu. Bu belki de on- çatalla hayvanları kızdırır, birdenbire 
d"J raJi,.cn· b k k 1 erinde :ı ın azan buseleriyle ken- elinıdeki çatalı yere atara ollarını 

l'ordu 'N n geçmelerinden ileriye geli· göğsünde çaprazlar ve hayvanları yal-
lcaltt1 ~· e olursa olsun, §Uraıı muhak- nız bakışlariyle karşısında mum gibi 
""c le~· bu adamlar, kraliçe uğrunda durdururdu. 
Onı c ~n verecek adamlardandı. işte bu zamanlar da onu seyreden -

•c, dil: ~ildikleri sırları ifıa etmekten- lerin alkışları aslan kökremelerini bas-
dcrlcrdtınj diıleriyle kesmeyi tercih e- tırırdı. Fakat şimdi, fırtınalı göğe ba-
tturflıe~ ~argaritin ipretiyle adam öl- karak, kraliçenin: 
'anlar ır ıercf uyan bu yırtıcı in- - Haydi StrajiJıdo 1 dememesini te · 
t .. arasınd . 

Oatc.re .. a müstehzi bir riyakarlık menni ediyordu. 
S n bıtı V'" .:ı. • 
trajiı .. r\U. Kraliçe alnını demir parmaklığa da· 

~Cftu11 0
i0

••• O yaptıklarını kraliçeye 
'''•ini ~§.Undan değil, işi olduğu için, 

dı. ftşırrnck · t d"Y• •• ... ıs e ıgı ıçın yapıyor-

~arga. 
l 1Ia:r,ilk ~ıt Ufakların kenc!ilerini kar-
tij Uıere k 

ilce i . oşup geldiklerini gö· 
do;ı; çı altın td 1 b" • 

6tu r 1 ° u ır keseyı .onlara 
- ır atarak: 

rı· liayd· k 
ıı ! tı .. n bı ahramanlarım 1 Siz gidi-

tıı ... u Ü 
ll1, • dcd· g n yalnız kalmak istiyo -

ı. 

.\d 
.\'- anılar alt l 

ıtthirıd ın arı hemen paylaştılar 
d~;ı; c sokaı; · 

•lldılar.. 6a çıkarak meyhanelere 
t'l\rclce ~alnız Strajildo kalıdı, 

'-ıtıiltın b•. u bahçenin en çevik as· 
)'UL ılc 
\ı .. ,,k de . •ıanuyacağı derecede 
·~ 1 mır parmaklıklarla iki geniş 

l>eıı Yrtldığın d"" 
c~esi . 1 ve o Nel konağının 

nın de Strajildodan bııka 

yamıştı. 

Çok kederli görünüy.crdu. Susuyor, 
kalbi çarpıyordu. Neredeyse ağlayacak-
tı. 

Bu sırada prensesler konuşarak ge
ziniyorla11dı. 

Jan birdenbire Margaritin yanıan git· 
ti ve cnun ağladığını gördü. 

Koluna dokundu. Margarit bir elek · 
trik cereyanına kapılmış gibi titredi. 

Jan yavaşça: 
- Ağlıyorsun 1 - dedi. 
Kraliçe: 
- Bırak beni 1 - diye homurdarodı. 
Blanı da: 
- Margarit, gene neden müteessir • 

sin.- diye sordu. 

- Bırakın beni.. Görüyorsunuz ki 
canım sıkılıyor. {Gülerek) haydi beni 

RURtDAN 173 
---------------------------------------------------------------timle çalışacağım. Sizi ancak ben kur
tarabilirim. Şimdilik düşündüğüm şey 

vaziyeti Büridana haber vermek .• 
Mirtiyin yüzünde, nişanlısının adını 

işidince, bir ışık parladı. Kalbi h1zlı, 

hızlı ~arptı ve 
- Büridan nerede olduğumu bilse 

muhakkak beni kurtarmak i!jin her §e· 
yi yapar. · diye mırıldandı • 

Jiyon: 
- Ben de böyle düşünüyorum ..• de

di. Kendisini nerede bulabileceğimi 

ısöylerseniz bu işi üzerime alabilirim. 
- Kendisi tevkif edilmiş değilse, 

Preoklerden kurtulmuşsa onu Fruvad 
mantel sokağındaki dö Nel konağında 

bulabilirsiniz. Fakat ... 
Mirtiy, Büridanın hali mevkuf bu. 

lunmasından enditesini söylemek üze
reyken birdenbire ıüpheye dliştü. 

Büridan serbestti. Kaçmıya muvaf • 
fak olmuştu. Onun bulunduğu yere Ji
yonu göndermekle büyük bir hata yap. 
mış olacak. Büridana ihanet etmiş bu· 
Junacaktı. 

Derhal sustu ve sapsarı kesilerek ge· 
ri çekildi. Jiyon genç kızın düıüncesini 
anlamakta gecikmedi. 

- Bana itimat etmemenizi pek tabi.i 
görüyorum, - ıdedi .• Fakat ıize temin 
ederim ve yemin ederim ki bu defa 
ihanet kastiyle hareket .etmiyorum. Al· 
laha ıamarladık .. Korkmayınız. Şayet 

Büridanı bulursam sizi birlikte kurtara. 
cağız. Bulamazsam bizzat ben çalıpca
ğım. Valuvanın elinden kurtulmanızı 

istiyorum .. Bunu da hatamı tamir için 
değil, menfaatim için yapıyorum. 

Jiyonun bu samimi şivesi genç km 
ferahlandırdı. 

Koca karı uzaklaşırken: 

- Malengri ateşte kızartılır görmek 
ne tatlı olacak .. Küçük Mirtiyin kaçma
sı planını sen hazırhyaca'lcsın Malengr 1 
Bence mühim olan kızın kurtulması de
ğil, intikamım ve bu arada elde edece-

ğim kazançtır. Bunlar da bu genç kıza 
bağlı.. diye söyleniyordu. 

-41-
KRALIÇENIN CANI SIKILIYOR 

Saraydaki dairesine ~ekilen Marga
riti büyük bir keder bürümliştü. Ona 
ancak yanına gelen hemşireleri teselli 
edici sözler söylüyorlardı. 

Kral, krali!jcnin iyilşmsindn dolayı 
çok &evinçliydi. Mutad işlerile ıuğrap
biliyordu. Kraliçenin iyileşmesi gibi 
büyük sevinci layıkıyle tebcil edebil -
mek i!jin §enli'kler yapılmasını emret. 
mişti. 

Ken:disiyle laübali olan oda hizmet
çisi, zaten hasta olnuyan kraliçe için 
Paris halkının ıenliklcr yapmasrnın 

doğru olmadığını söylediği zamanda 
keyfi yerinde olan kral LCti: 

- Bu, kraliçenin hastalanarak iyi ol
duğu zaman i~in faydalıdır. Önceden 
§enlik yapmak faydasız sayılamaz. Ma-

demki sen itiraz ediyorsun, o halde 
bu vesile ile deliler bayramı yapılsm .• 
Sen ide deliler kralı ol. - cevabını verdi. 
Kralın uşağı bu tehıdidi ciddi telakki 

etmemekle kabahat etmişti. Bu betbabt 
uşağın krala cevap vermemesinin ne 
kadar hayırlı olduğunu aonra görece· 
ğiz .. 

Her sene yapılan deliler bayramını 
taklid ederek umumi bir şenlik yapıl· 
ması fikri kralı çok sevindirmiştir. He
men hükClmet erkanını içtimaa çağıra-

rak bunu, e~ mühim bir hükClmet mcse. 
lesinden daha büyük bir ehemmiyetle 
tetkik etti. 

Bu sırada, şezlonga uzanmış yatan 
kraliçe, gözleri kapalı, dudağİ yeisle 
bükülmüş bir halde geçen hadiseleri 
düşünüyor ve nekerat gibi: 

- Bana Gotye lanet etti. N el kule • 
sinde ona kendimi göstermemeliydim.1 
deyip duruyordu. 

Bir aralık gözlerini açtı., Yanında 
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!~OUSTOS-~ 

r-· Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhasıl bUlün 
URTUL , 

milrekkepli kalemle yazı ya.zanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yeginc 

TIKU DOLMA ·KALEMi 
Avrupada dahi tas.:iik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan balkı 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutannıştır. 
TIKU ucu aşın· 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

aun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebli 

maz, bol mü
rekkeb alır, 
kuvvetli 

kalemdir. 

işleri sahil ve hare
ketsiz olanlnr daima 

f enH ~azim e~erıer, 

öZTORK 
ÇOCUKLARININ 
MALI OLAN HALI' 
TRAŞ BIÇAGI JfER 
YERDE ARA 
VE KULLAN: 1j 

ıo TANESİ 
15 KURUŞTU~ 

1 basılırsa 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 

Evlerinde veya işle

rinde oturanların u:vl 
yelle toplanan ::elıir ve 
toksinleri kolaylıkla de
f edemezler. Eğer alınma 
ıu lô:tif lesir.l tabii ve ko
lay olan MAZON'dan lıer 
gün bir kahve kaşığı at. 
dıkları takdirde bütün 
zehirleri tard ve defeder 
ler. Vucuda rahatlık. fc_ 
rahlık, MiDE ve BAR
SAKT~ARINI hafif ve 
kendilerini tamussıhhıı 

. t1 
Unutmayınız ki Türk oOlu TOrl<t8 

1
3.4 kop-
ya çıka· 
rılabilir. - taklitlerinden 

1 Deposu: Havuzlu han No. ı. İstanbul. 
sakınınız, TIKU markaya Dikkat ediniz. 
Taıraya poıta ile gönderilir. 

1 

I/ ~ıı ıırı m 1111 mm~ ıooııı mııoo~ıım•nımı~mııınımnınıooıımoomınııınııınıııı•nııın~ımıımr!\ 

1 PATIİ 
1 Kan çıbanları, el ve ayak panııa>ıannıo arasındaki kaşmtılar, doia.ma.I! 

1 mem iltihabı ve çaUaklar, flegmonlar, yanıklar, tras yaralan, ergenlik·ı 
ler, koltuk altı çıbanları, ANTlVlROS ile 

:== Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 
ŞARK lSPENÇlYARI LABORATUARI T. A. Ş. ~ 

~il lil" ll ıı1·ı1·1ı/'' 1 ·ıı ı" il lı I 1 ., 1 ,, ' _____ ... 
.,,r. KAmll Gören ~----· 

Şi§li Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehasım 

hissederler. 

başkası yar olamaz 
Sahibi: Fehmi Ardalı Mehmet Bozkurt. Jstanbul 

Denizyollan işletmesi • t 
izmir Fuarına Tenzilatlt Bile .. 

1ıOP" 
ı - tzmlr fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak uzere ~ 
iskelelerden lzmfr için yUzde 60 tenziUl.tlı gidiş • dönüş bJietıerl 
~~~ ~ 
2 - Bu biletlerin satışına 10 :Ağustos 938 tarihinden itlbareJl 
nacak ve 9 Eylill akşamı nfhaye t verilecektir • 

. (bu biretler, dönüş i~in 30 Eylül akşamına kada.r. muteberdir·). ~ 
bff' 

3 - Bu biletleri hamil olan yolcuların tabi oldukları şartlar 
0 

Beyoğlu Taksim, İstiklal Caddesi '(Os'keperan Apartımaru No. 1) 
Mavi köşe üstU Telefon: 40128 1 

rin arkalarında yazılı olduğun dan bunların kemall mna ue 
~ --~ ması rica olunur. 1 r u L u D ~,liıt1z1n1h1a1t1n1ı1m1a1k•tç1ı1n•n11c1c1n1tn1ı1a1rı1m1ı1z1.a•mlülrlalcn1n1t•ed1ı11m•elllldltr1 .... ~ 

1 

Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORTATİF R O N T G E N :VARDIR. 

SAADET KAmll Gören Hizmetçi aranıyor 
Kapsilllerine dikkat ediniz. Çocuksuz bir aile yanında ev işlerinde 

Kadıköy Röntgen Apartlmanı No. l - Telef.on•ti•0•14•9••ı••••lıiı •••••••••••••• aranıyor. Ankara caddesinde Orhanbey 
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----------------------------------~-------------------------~ nakış işlemekle meşgul olan hemşirele
rine: 

- Beddua, insanı üze üze öldürür
müş! .• Bu doğru mu? Siz hiç işittiniz 
mi? • diye sordu .• 

- Hangi beddua?. 
- Size bunun lüzumu yok.. Siz su· 

alime cevap veriniz yeter. Kafamın için 
de binbir sual kaynaşıyor •• . (Yavaş ses· 
le) Mabel ne oldu? Kızım, ıakibem ne 
oldu? Ne oldular? Oh, şu adamları ele 
geçirmek ve .... 

Birdenbire sustu. Ayağa kalkarak 
takatsiz adımlarla yürümiye başladı •• 

Sonra: 
- Jan 1 Btanş !.. Beni dinleyiniz • 

• dedi. O adamlar yaşadıkxa ne benim 
için, ne de sizin için dünyada rahat 
yoktur! 

Prensesler titrediler. 
Margrit boğuk bir sesle devam etti: 

- içlerinden birinin gevezeliği, Nel 
kulesi esranru olduğu gibi ortaya çıka
racaktır. Bu üçümüz için de büyük bir 
felakettir. Zındanlarda çürümiye mah. 
kum olacağız. 

Janta, Blanş, sapsarı kesilerek biri
birlcrine baktılar. Endişe, onlarda da 
baş göstermişti. Fakat kocalarının Pa· 
riste bulunmaması yüzünden tehlike
l'.len kraliçe kadar 'korkmuyorlardı. 

Jan 

- Bunları bulmak lazım. - dedi. Filip 
ve Gotye de ayni cezayı çekmelidirler .. 

Blanş: 

- Öteki aşıklarımız gibi ..• diyebildi. 
Kraliçe sadece: 
- Ben tel'in edildim .• diye mınl -

dandı . • 
Uç kadının, bu konuşuşları herhangi 

biri tarafından işidilecek olsaydı fela
ketti. Etrafı derin bir dikkatle dinleye-

. rek sustular. Bu sırada, bir nedime, ya
nında iki hizmetçiyle kraliçenin yeme
ğini getirldi. 

Kraliçenin bir işareti üzcrine Nedi. 

me ile hizmetçiler çekilip gittiler. 
Jan 
- Eglenelim, • dedi - • Bu İspanya 

şarapları, can sıkıntısına birebirdir. 
üçüde sofraya oturdular. Yediler, 

içtiler. Filhakika, ispanya şaraplan der. 
hal tesirini gösterdi. Gözler parladı. 

Yanaklar pembeleşti. 
Neş'elenen Jan: 

- Doğrudur! - dedi. Beddua insaıun 
başına fetaketler getirir. Fakat bu bi
zim için değil .. Biz, gelecek f elakctlcri 

önleyebiliriz. Kraliçem 1 istersen gi. 
dip aslanları görelim. 

Gözlerinde mağmum bir parlaklık 
görülen kraliçe 

- Anlamıyor musunuz ? - dedi. Ben 
bu bedduadan, bir pespayenin ahı oldu· 
ğu için ürküyorum. Bana lanet eden 
bu adam .• 

Prensesler şiddetli bir merakl{l : 
- Kim o adam? • dediler. 

- Dinleyiniz .• Strajildo onları ya. 
kaladıktan sonra dama çıkarmıştı. Ben 
de her şey bitmiştir ldiyc arkalarından 

çıkmıştım. Fakat aldanmışım. Damın' 
kapısında görünür görünmez Gotye 
denilen adamın başım kaldırarak ba· 
na baktığını gördüm. Gözleri parlıyor
du. Yumruğunu uzatarak beni bütün 
mevcudiyetiyle tel'in etti. O zamandan

beri hiç bir şeyde muvaffak olamıyo -
rum. 'Uzerime bir uğursuzluk ~öktüğü 
mtihakkak. Felakete sürüklendiğimi 

hissediyorum ve korkuyorum. 

Jan asabi bir gülüşle 
- Delilik ! • diye bağırdı: 

Gene kahk:ıha bırakan Blanş 

- Kuruntu! - dedi. 
Bu sırada kapıcı kapıyı açarak bağır. 

dı: 

- Kral hazretleri l 
Kral içeriye girince 

- Demek burada gülünüyor. Aman 
ne bahtiyarlık .. Oh ne saadet! .. Canım 

.Dl va aa ·~· • ., - • 

B'CrRID°A'N ~ 
------------------------------ ------------------------~ .Margarit, demek tamamiyle iyileştiniz .. 
ha? •• - diye sordu. 

- Evet haşmetpenaht. 
Bir çocuk gibi mcs'ud ve mütebessim 

duran Lfii : 
- Size, - dedi, - güzel bir haber 

vereceğim.. Pariste büyük bir şenlik 

yaptıracağız .. Deliler bayramı .• Ne der. 
siniz?,. 

Kendisini, yavaş yavaş toplayan 
Margarit 

- Şayanı takklir şevketmeab 1 dedi. 
Prensesler el çırptılar. 

Bundan çok memnun görünen kral 
bir kaç söz daha söyledi. Bu arada kra
liçeye fazla içmemesini tavsiye etti. 
Sonra kapıya doğnıldu. Tam çıkacağı 
sırada bir şey hatırlamış gibi elini alnı
na götürerek döncii . Kraliçeye yakla · 
şarak: 

- Bir büyücü kadınla, tıpkı sizinle 
görüşür gibi konuştum. - dedi. 

- Ne tedbirsizlik ha~metpenah ! 
- Evet .. Fakat bu tedbirsizlikten 

ben müteessif değilim .. Çünkü bu ka
dından çok mühim bir şey öğrenıdim .. 
Bu hususta bana yardımC:a bulunacağı
nızı umarım. 

Kraliçe, kralın yiizündc bir hüzün 
emaresi görünce: 

- Nedir o mühim şey?. - diye scr
du. 

- Bu k;ı.dın bana birinin ihanet etti
ğini söyledi. 

- Bir ihanet mi? . 
- Evet .. Sarayda maiyetimde bulu· 

nanlardan biri bana ihanet ediyormuş .. 
- İhanet haldkaten vahim bir şey .. 

Büyücü kadın hainin kim olduğunu da 
söyledi mi?. 

- Hayır .• Yalnız onun er'kek olma· 
dığınr, onu saraydaki kadınlar arasın
da aramam lazım geHiğini söyledi. 

- Bir kadın öyle mi?. 
- Nedimelerinizden .. Maiyetinizde-

ki kadınlardan emin misiniz?. Haini on· 

!ar arasında aramak lazım gelecek- 'r 
- §evketmeabl Müsterih olunul 

rar bulurum. ~ 
Onuncu LOi odadan çıktığt zJ e? 

kraliçe balmumu gibi sararmı§tı. :tJ 
şirelerine !dönerek: . "'ıJI" 

- Nasıl, - dedi. - 'Uzerimc bır ~g cJi1 
suzluk çöktüğüne inandınız ını. şııtı 

Blanş: c· 
N ? d d. B.. .. .. .. sı·zi ıtaS - e - e ~- uyucunun 

ettiğini mi sanıyorsun?. .. ot, 
Kraliçe cevap vermedi. DüşilnuY ~'I 

du. Kalbini kemirmeğe ba§lıyatl d"' 
korku titremelerini teskine çalışıyor 

Birdenbire ba§ım salhyarak: 1,tt 
- Hayıdi, • dedi. - Gidip asları 

görelim. 
• • • f 

K 1. 1 1 .. . gitti 1 
ra ıçe as an anm gormıye f' 

zamanlarda kendisine ncdimeleriYlc: 
1
,

valycleri refakat ederlerdi. ~u:~ et" 

mantar bütün saray halkının ı§ti d8 
tiği bir eğlenceydi. Fakat Frtı\l'• tıl1'' 
Mantel s~kağındaki aslanlannm b\l •1ıe 
cluğu yere, kraliçe hazan hem§irelerı 
lıazan da tek başına giderdi. 5t 

Kral ve kraliçenin aslanları. se~ • 
yaşıyan, iyi beslenen tam vahŞ~ J1~1' 
vnnlardı. Bunların yanına vahŞ1 dl'°' 
vanlar mürebbileri bile parçaları JS1"' 
korkusiyle pek 'kolay kolay yaklaşa 
lardı. ttf' 

Bir çok kadınlar, ehli hayvanl•.'~•f 
sıl severlerse kraliçe de bu vabt1 beli" 
vanlan öylece seviyordu. Bu da, • 
de tabiatleri arasurdaki yakıntıkl•~t 
dan ileri geliyordu. O, onları 5.eı tıil 
mekten, onları kızdırmaktan bUyil 
zevk alırdı. tıi"' 

O gün, Margarit hemşireleriYıe fit 
likte bir tahtırevana binerek frıl 
mantel sokağına gitit. "lı I_ 

Hava fırtınalıydı. Uzaktan go rt•'' 
rültüleri işidiliyordu. Hava etelct;,.o' 
doluydu. Aslanlar kökriyerekldotat 
lardı . 


