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Musolini de , Bitlerin arzusuna 
yarak Macaristana . itidal 

tavsiye etti 

Brezilya Aım·an 

b
elçisinin memlekette 
l!Ulunmasını istemedi 
. Ctlin 15 
~d k.• (A. A.) - D. N. B. ajansı bulmuştur. Alman hUkllmeU. Brezilya 
hOltuına : tebliği neşret~Ur: "Brezilya hUkô.metinc sebebi gösterUmiyen bu te-
, ·· Ctı Alnı · ki bil . .ı'Ult el . ' anyanm Brezilyada bU- şcbbUsten duyduğu bUyük hayreti dır-

llreti.I:ısı~ Vazifesi başına dönmesinin mi!'J ve Bcrlindeki Brezilya büyük elçisi
~ltnan ~ ~uknnıetincc arzu edilmediğini nin vazüesini terkctmesini talcb etmLs
~Inctfne bildirmeyi faydalı tir.,. 

D-ti!lır!P> a~ac'lemnsın©Je merasim 

Ordumuz, 38 kur
fiq!llay daha kazandı 
veyP.kakademisini bitiren deniz, kara kurmaylarımıza 

lia~ sek levazım subaylarımıza dün diplomaları verildi 
Qiı~ a'kadc-: · • h 0 d T" - bUYU'k ..... sını bitiren 38 subaya yıktay, Kongencral Cemil Ca ı , um. 
~tır. nıcrasiın1c diplomaları veril- komutan Amiral Mehmet Ali hazır bu-

),rerashn lunmuşlardır. 
lslatıbuı k de Orgeneral Fahreddin Altay, Merasime istiklal marşıyla başlanmış, 

onıutanı Korgeneral Halis Bı- oıır- Dct'amı 4 üncüde 

8e/ediye seçimi münasebetile 

Atatürkün 
t Vatandaşlara 

eşekkürü 
§~~7Çlın neli~elerinl arzeden Başvekile 

lhlz bir telgrafla mukabelede bulundu 
}'azın 2 incide 

M c§l~c§l·trö ~t©l n 
Ancak Macar ekseriyetile meskun 

yerleri ilhak edebilecek 

Rütenya 
Muhtar bir devlet halinde Çekos

lovakya dahilinde kaflyor 

Macarlar 
Çekosiovakyaya 
taarruz eder !erse 

--- ... t • • sra -

l ngiltcrede kadınlardan mı7rckkcp göniUlii kılaları teşkiline ve ilk gö11iillülerit1 ta
limine başlanmıştır. 

Çemberlayn - Hitler anlaşmasına rağmen 

lngiltere , devamh 
sulha inanmıyor 

Harp ihtimaline karşı geniş mik
yasta hazırlıklar yapll·ıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Ba_şvekil Çem- zarcti,, tesis edecek ve bu nezaretin esas 
bcrlayn pazartesi günü Londraya döne- ,·azifesi bütün halkı şahıslara ve eh1iyct

cck ve hükQmetin Milli Müdafaa sahasın· !ere göre sayıp taksim etmek olacaktır. 
daki m üstakbel politikasını görü5(!Cek o· Bu nezarete sabık Bcngal v~li i Sir Con 
lan nazırlar meclisini ~arşamba günü ya· Devamı J O ımcuda 
pacağı ir;timaa hazırlıyacaktır. 

Romanya ve Yu
goslavya silahla 

müdahale 
edecekler 

Paris, 16 <A,A.) - Gazeteler, merkezt 
Avnıpanm vaziyeti hakkında mütalealar 
serdine devam etmektedirler. 

~ Dct•amı 10 uncuda 

Japonlar 
l}={leır teeıP>hede 

Hezimete 
uğrıyorlar 

Tokyodan imdat 
if!'tendi 

wwwwwwwww..-.--••••••-••••"wwaw•••••••• 

Fakat Japonyada ancak 8 
fırka asker kaldığı için 
Tokyo miilıim ta k'\-·iye ku-

aları göudercmİ) or 

HükQmetin nazarı dikkati, bilhassa, fJ U sabahki kongredt' 
milletin harp zamanında organizasyonu • ı 

keyfiyeti üzerine ~ekilmiş lıuıuömakta· Beş ı k ta ş j 
dır. Sir Con Saymenin §eflİğinde per· , 
şembe günü irat ettiği nutuktan istihraç k 1 Ü b Ü n Ü n ye n 1 
edileceği gibi kabine pek yakında "milli ~ 

hizmet,, :ı~ı altmd~ !~giliz zihniyetine i d a r e c i 1 eri seç i 1 d i Çin ordımmdaki günüllı2 . . hastabakıcıla~ 
uygun bır sıstem tcsısını ele alacaktır. datı bırı 
Kabine, bu iş için bir "milli hizmet,, ne- · ..-: l:'azısı 10 ımwda 99": Yrrzrsr ~ üncüde 
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"Her güzel.iiğe 

aşık,, 

1 ZZET Mellh'l dll§UndUğUmilz za. 
man hatırnnıza Uk gelen kelime 

aflphesiz ld amatör'dUr. Bir amatör, fa
kat kelinıenln en gtbel, en sevimli ma
nuile. Amatör'Un aslı olan latince keli
me .. ık demektir. lzzet Melih edebiyatı 
HVer, ona qıktır; fakat onunla nikihı
Jll kıyd.uı:na.mq, yani hiç bir zaman onu 
lıılndlne meelek edlnmeınlttlr. htedlll 
IUl&D. ilteclijt tanda. iatedjJi mevzua 
dair, hattA istediği dille yazar. Muayyen 
ıu111nt&rda çalıpnaja, bir pzete veya 
mecmuanın daimi munarrirlerl arasına 

ginneğe, yani edebiyata devamb hizmete 
ula razı olmamqtır. Bunun için de aer
bmt kalmqtır; fakat amatörün aerbeatll. 
il. kanadlan tlzerlnde bir alırlık olan ha
vadan giklyet eden gtlvercbıin latecUlt 
htlniyete benzer. İzzet Melih edebiyatı. 
mm gtızel biklyeler, romanlar, meDBUl' 
llfrler vermfftir; fakat edebiyatı kendi
ne meslek edlnmefe raıı olsaydı zanne
derim hem daha çok eser verir, hem de 
edebiyatımızda daha bllyllk, daha derin 

bir teslrt olurdu. Halbuki bir MY1rcl. bir 
misafir gibi kenarda kaldı; kendisine .. 
deta bir yabancı diye bakıldı. 

Bu halden kendhd mUteelalr midir? bil
mem. (Daha dolruw blllyoııım, fakat bu 
lll7rl bir meseledir.) Ede'blyatmuz zarar 

tl; çtlnktl bagka memleketlerin eser. 
merak eden, zevklerine, Adetlerine 
ge.teren taet Kellh'ln hayniı bir 
olurdu. MUcadeJe etmedi, zevkJni 

ttnfına da qılamafa çalJIDladı. 

Yeni kitabına verdlji faim de bir ama. 
ter, bir dllettaate haleti • nıhiyeai ca.
tlrmlyor mu: Her gtbelJlie ifdıt (1). Bıı 
fllm, bug1lntn Franq edebiyatmm, 
~tlYV ulık" (tbe happy few) ara
mada en meohur amatörll Valery Lar
lllUıd'yu hatırlatıyor. Onun da bir roma
mmıı lsm1 Gtbelllk, benim gtbel tuam 
delil midir? ... Her gUzelllje iftk'ta hl
Jliyeler, aeyabat yuıl:ın, "göıilfler'', 
'8Dl b.lrtakmı hlaler, ihtiraalar, hayat ve 

cltlnya haklmıda • bazılan vecize halin. 
ele • mon.lfat 1811er var. BütUn bu yazı. 
lan okurken hıet Mellh'ln alacı, terte
u n kU8Ul'llm llsanma hayran olma
mak kabil delil İzzet Melih'Jn hazan 
frenkçedı Y.llHBID•, Türk edeblyatJ 
1atdar ve belki ondan fazla Franm tllltU
l'lne aU.b 1a.terme1ine altem edenlerin 
:uutıuıı:m,ediklerl de • aceba anlamıyorlar 
m? • bir nokta \'ar: tUrkçeyi lXSyle sat, 
kllf etalzce yazmak için muhakkak !renk
te bUmet llzmıdtr. Dikkat edin: Avrupa 
dDlerlnden birini bllmfyen hiç bir Tarlı 
lll1lllıarrlrl parlak kelimeler kullanmak 

alnden, yazı dUlni konqma dllfnden 
ım:tıaı~m'ak arzusundan, huıh edebi. 

ta mahsus ayn bir dil bu!undufu veh
Jldnden kurtulamamıılardır. Avrupa dll-
erlDl bllenlerlmfzln mnhıkkak aade bir 

7Udıklarmr iddia etmiyorum: fakat 
onlar iade dWe yuablll)"Or. 

• lllelllle Al*'tan tekrar bahle
lea'ifıın: henb tamımDe okumadım. 

181den evvel kendlllne tewekktlre 
uyum: bana muharrirlik hayatmım 

ba)'t1k sevklerinden bhinl tattndı: ki. 
l:alllDID batma benim bir )'UJmdan da bir 

a1J1U1. Yudanma r&terdltf allka, 
JtJ1' olmadıfmu bUdlflm bu Dtffat beni 

ettar etti. 

NanJWı ATAÇ 

• ı cı11ı1r ıoe..,.. ca.ı.ı ~>. 

D•vet 
Be,ollu Halkevinden: 
IM1* .,.. fllbeslne byrtJı bayan n

J*rin 18·l(H}38 sah günü saat 17 del 
ieviDi"i* bulunmalamu rica ederiz • 

· $ IE IHI ii IR< ID 
Maliyeye alına
cak memurlar 
MOlettlş muav~nllğl 
1 mtlbaoı açılıyor 
Maliye Veklleti, her .sene oHuğu 

gibi bu sene de mali~ müfettiı mua. 
vinliğl için bUyü'lc bir imtihan açmağa 
karar vcrmi§tir. tlkkinunda yapılacak 
olan bu imtihana yalnız mülkiye, hu • 
kuk ve yültıek iktısat mektebi me%UJ1-

lan ile buna muadil yabancı mektep • 
lerde otrumuı olanlar girebileceklerdir. 

Maliye milletti§ muavini olmağa ta.. 
lip clanlann yqmın otu.ıu gcçmcroiı 

bulunması da aranKak vasıflardan b:!ş
lıcumı tcıldl etmektedir. Vekalet bu 
ıençlerin phst vuıflan ve sedyeleri 
ile a1!clcrlnfn aıf atlan hakkında derin 
tahkikat yapacaktır. 

Gençlerin, tn.eilizce, Franuzca veya 
Almanca Uunlanndan birini mükem -
mel Pilde bilmeleri de icap etmekte. 
dir. 

Maliye Veü.loti, bu sene alınacak 
milletti§ muavinleri için güzel bir fır
sat ta ha.zırlamıı bulunrnaktachr. Bu 
ıençler müf ettiı muavini olarlk ilç ee· 
ne hbmetten .onra ehliyet lmtilwuna 
tlbi tutu1acak1ardır •• 1 g4 ı eene.ı 10D 

ayında yapılacak olan bu imtihanda 
muvaffak olan mllfettif muavinleri .-.. 
liye mfiletitliline terfi etmekle kalmı
yacaldar, bildikleri liaanlar nuan iti· 
bara alınarak Fransa, Almanya, tngiL 
tere ve Amerikayı Wıcr •ene müddet· 
le ataja ıtsnderileceklerdir. 

TedavDle çıkardan 
yeni paralar 

Ankara, 15 <A.A.) - Türkiye aımhu· 
riyeti Merka bankasmm 15 ikincitepin 
1937 tarihinden itibaren tedavüle çıkar· 
maya blllıdrlı yeni harfli banknotlar 
dan 1 llktepin 1938 tarihine kadar , 

Bet lirabklardan 32.095.615. on lira· 
bklardan 18.012.090, elli lirabklardan 
19.146.550, yüz lirabklardan 19.221.900. 
ceman 88.476.155 lira tedavüle çıkanlmış 
ve mukabilinde eski harfli banknotlardan 
aynı miktar lira tedavülden kaldınlıru§· 
tır. 

o 

EmlAk Danı.asına 
memur a·ına<••k 

Emlak Bankuı münhal memurluk • 
lar için bUyUk bir müsabaka imtihanı 

açmafa karar venniıtir. Bu memuılar 
bankanın Ankara mcrkcıi ile İlltanbul 
ve İzmir ıubelerinde sigorta ve arpv 
kısımlarında i.ltihdam edileceklerdir. 

Emlak Bankası, bu memurların yük
sek mektep, en a.z lise mezunu olmatarı 
nı prt kotmuttur. 

Parti hesabına 
yapıları tablolar 

Elli eser ilkbaharda Ankarada 
bir sergide teşhir edilecek 

Cumhuriyet Halk Partiıinin yurdun 
muhtelif mınta'kalarma 16nderdiii ret· 
aamlarnnmn avdet ederek oralarda 
mahalli mevıulardan huırladıklan 

tablolar lbninde çlhpnala batl&dık • 
Jannı ajanı haberi olaralc yamuıtrk .. 
Evvel ce takırrur eden esuları ıöre, 
her re11am cittlti mrntaka için Uç eeer 
vermefe mecbur bulunmaktadır. 

Fa.kat resaamlanmızdan bir çolu 
Uçten f aıla eser huırlamıt bulunmak
tadır. Bu suretle ilkbaharda Ankara.da 
açılacak memleket reem aercialne elll 
kadar orijinal ve memleketimhin bu· 
ıu.lyetlerlnl canlandıran e1er -verile • 

cefi ınlqılmaktadır • 
Anbrıda açılacak lft"liJi müteakip 

bu Mrsi fatanbulda da tekrar edilecek 
ve 'bundan aonra tablolara e111ı1 olan on 
mmtalwun merknterlnde tablolar tet 
bir edilecektir. 

C. H. Partlal, bu arada çok mUblm 
bir karar vermit bulunmaktadır. Bu 
sene bir tecrübe mahiyetinde yapıJmıt 
olan bu bareket bundan 10Dra her tene 

f akıt muhtelif mevaimlerde tekrar odL 
leceı'lttir. Bu ıuretle bUtUn memleketi 
un'atklrlanmııın yalandan ıarmeterl, 
ctUdler yapmalan ve duyarak tablolar 
v\kuda. ıetirilmelerl temln edilecektir. 

Belediye seçimi münasebetile 

Atatürkün 
Vatandaşlara 

teşekkürü 
Seçim netleelerlnl arzeden Başvekile 

Şefimiz bir tel~rafla mukabelede bulundu 
İstanbul, 15 (A.A.) - Biltün memle-1 illve ediyor Yüksek Türk milletinin her 

kette belediye intihaplannm neicelenmesi zaman ve her yerde Ulu Şefimize ve o
münaaebetile Bqvekil Celil Bayar, Ata· nun yarattı~ rejime sonsuz bağhlıklan· 
türke aplıdaki teJgrafı tekmi§lerdlr. nm bu en ymi ve kıymetli tezahürünü 

C.H.P. Umumi Reisi Rtiıicumlıur sonsuz saygılarımla arzetmeme müsadtle-
Atatüriün yülcıılı Auımlanna rinizi istirham ederim .• , 

- JSTANBUL- BOJVtkil"' C.J_l.P • . ~""""' 
"Dahiliye vekili ve Cumhuriyet halle rm vekili 

partisi ıenel aekreterinden aldılmı 14 . . CELAL BA y AR 
birincitepin 938 tarihli yazıda, kanunt A!8türk Başv~l ~fil Bayara aşalı· 

ı....:bl n-•-:t b'rka beledi . b" dakı cevabı vermı§lerdır: 
lleuıı; ere Muıtı.cıu l ç yenın ır c ldl B 
hafta içirt tehir olunan intihapları mils· 1 ayfJT • • . 
t lmak .. b""t"" T"" k" bel C.11.P. umıımf rtıs vekilı esna o uzere u un ur ıye e- k ·z 
d. el . . . iha 1 b" "ğ" • be ve Ba§Vt ı 
ıy erırun ınt p arının ıttı mı ve r _ ~"lıJKARA _ 

yerde rey sahibi vatancfaolann büyük 
bir tehalük ve §eVkle intihaba iştirak ede· 
rek reylerini cumhwiyet halle partisi nam 
zetlerine verdiklerini bildiriyor ve Tür· 
kiye balkının ic;tisnasız ulu Şefimiz Ata· 
türkün emrinde ve binde ne kadar derin 
bir imanla yürüdüklerinin ve Atatürk in· 
kJl~p ve rejimine bağbbklamun ve cum· 
huriyet halle partisine ,.e hükOmetimize 
sağlam itimatlannın bu yeni tezahürünü 

Tonton amca
nın merdiveni 

"Belediye intihaplarmm bittiğine dair o 
lan telarafuuzı aldım. Rey sahibi vatan
daşlarımızın büyük bir tehalük ve eevk 
ile intihaba iştirak ettiklerine ve reyleri· 
ni C.H. partisi namzetlerine verdiklerine 
büyQk memnuniyetle muttali oldum. 

lstiklfil savaşı ve Tü.k inkıllbı, her 
hamlesinde ve her safhasında, milletimi· 
zin yüksek siyast ve medent karakteri ile 
memleket i,Ierindeki şuurlu birliğine da· 
yanarak muvaffak olmu§tur. 

C.H. partisinin ideali ve programı ve 
cumhuriyet hükft.metinin icraatı da an· 

Deniz 
Garson kursll 

aeaeak mı ·ı 
DcnUıbanlnn elinde bulunan 

ve vapurlarda eenislerln biiyt* 
tizam dahilılndo tam bir tıilıi il• 
yanı için bu otıcl ve ımıilerde 
metrdotel, tef pnon, pnon Te 
lan yetlttirecet bir mektep hıllıl...., 
ttlndUIUnil " bu hmmta tettr:ılJDWll 
rlttillnl yamuıb!lr. 

Deni&mnk I>eabyollan tdarti 
dtlril Rauf! !ılanyamlı muunen 
p!a yaptılz M1Mat e111"'Dda 
telif memleketlerde, bu meıımıı
fmda tetkikler de bulunm&lflUt· 
yollan mödUri1ıılln bu hu••"' 
runu wnnnlnden eonra telıırlaıdll9' 
ni.ıabD1an otel 'Ve ıemileri lllA 
yetiftirecek bir kura veya mAttlıli 
nılmuı beklenmektedir. 

BqUn, DenUyo1ları 

aervilder Avnıpa vapurlaımdül 
zam ve mükemmeliyetle cerey&JI J1 
melde beraber bu lfde çahpnlar •S 
mlltebuaıu delil, udece lııeDcH ~ 
yetlerlnin .mdyle hareket etmlt ~ 
maktadırlar. Bu elemanlar mest~ 
dahilinde tam bir bilgi ne tecbis -.;. 
ği takdirde kendilerinden aJm,,.#r 
dnnan o ni9bette yOAek ~ 

Hazin bir ölür11, 
Samsun sabık belediye reisi, a.d~ 

aeyin zade damadı, Gilzel Sanatllt 1 
demisi sabık müdürü merhum N~_J 
mailin ağabeyisi, emekli TopçU ~ 
aı Hüsnü Yelin, müptela olduğU ~ 
hktan kurtulamıyarak, henüz genÇ yr 
da bugün vefat etmiıtir. ~ 

Cenazesi yannki ımartesi gön(l tlll'. 
de Nil&fttapnda Şifli sıhhat ~ 
kaldmlacakar. 1 
Cenaıe namaa Betiktal Sinan~ 

mlinde kılmacak ve Yahya efendi ~ 
hındaki makberei mahsusuna dıJ11".it 
cektk. ~ 

Bu bedbaht aile fiç sene evvel ~ 
evltdı Namık lsmalli bybetmlfti. ~ 
ci evlAdmm da bu suretle ziyaı ~ 
pek acıklı bir felaket olmuştur. ~ 
Hak fellketlede ailesine sabırllt ~ 

cak milletimizin bu yQkaek abl8k -~ 
!etinde mesnet bularak hergün fdt'~ 
eserini gösterebilmektedir. Dün ve d( 
oldufu gibi yann dahi memleket 1' ~ 
let içın ye.gine kudret, ikbal ve ~ 
kaynağı olan inkılap prensipleriıdOJ 
cumhuriyet rejiminin tatbikatı ~ 
fikir ve elbirlflinin bu yeni t~~ 
dolayı aziz vatandaşlarımıza ve ~ -1! 
olduiunuı halde parti ve hükaınet "'.;/ 
litına tebrik, teşekkür ve . muha.,.,_..-. 
min iblAğıru rica ederim. -ı 

K.ArAffJY 

-------~ -
Yeni netriyat 

Veni Şlrley 
Küçük Şirleyin hayatını anla;~ 

kilçüklerimize onun muvaffak ~ 
bir örnek gibi göstermek için on altl 
falık ve aüJel bir kapak içinde bit 
mua inti§afa bql3111l}tir. K~ 
tavsiye eder ve muvaffaldJetler 



~IR1NC1TEŞR1N - 1938 
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SAADET TEPESiNDE 

Crı·· 
t'rr~ına1 ve gartp btr flktr: Hayatınr, tfa~ seyya11ların2 
deıı~deı' etmekle kazanan bir genç, kendi düğününU de 

'i.,~:4:o metre yüksekte, Orni tepesinde kutlula
<I: kcııd· ı~tır. Bu maksatla genç :rehber, dağ tepclerin
llliııı bi ilerıne bir aşk yuvasr vazifesi görecek olan mini· 
"a~ıa. r 'lrulebe hazırlamrştır. Bu kulübeye çrkmak için 
1aıtıba ~ı<nt~zam bir yol vardır. Fakat !bu yol uzun ve do. 
lllış da\ tdır, Sonra böyle rahat bir yolda yürümek te tanın· 

Onun t~i ı gen~ klavuz ni'.§an1ısınr kulübesine 

uzun yolda..ı değil, kestirme, fakat tehlikelerle dolu başka 

bir ycldan götürmü~tür. Bellerine sar.dıkları iplerle yar

laı dan atlayarak, U!iurumlardan aşarak tepeye çıkan sev

gililer 3450 metre irtifada izdivaçlarınr takdis etmişlerdir. 

Güveyinin arkadaşr olan başka bir klavuz da ihi sevgiliyi 

kilise namımı. takdis etmi~tir Ondan sonra gelin ile güvey 
biraz aşağrda olan kulübelerine inmişlerdir. ~~~ra zevk vermez. ---- ~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~·~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~ 

150 ton 
bal 

gelen 
i na 

~~~ftlfll<Sı"©ııro 0 <eskD zamann~ır(Q!©ı 
f'a<aısıa a\fOoyorDaıır©'l1 0 $> im(ğjö 

. İnsanıa ınaS>o ı a~ı o~(Q)ır Da t? 
lırıa avıar'r on döNlüncü asırdanberi ba- ı 
tıarıya01 l:ı.r. Bu işe ilk girişenler !s
llunı n §ftnalinde ·oturan B:ısklardır. 
Ye a'r bnlina,, ı 

rıetd ~ 1 Ik defa sahillere yakın 
b c avı:ı.a ı aten el . 1 ar. Sonra 1372 den iti-
c1·· e şım l 11d etın a· a e doğı-u açılmakta tered-
lar. e ıler. Labradora kadar açıldı-
nasın a,, ardan 
Ctlı~ın sonra Hollandalılar balina 

~·e itada a Iinıerak ettiler. 1676 dan 1722 

~hı a]ty rb· ol!nndahlar balina avlamak i
alina , tn g"erni hazırladılar Ye 33 bin 
'iaıt a\ladılar. 

1ı~ ın hir z 
1 <'oıt t amana katlar balina avcı. 

~ v;~~:e~"~:-~~ceraydı. Bir ba-
~ınır alınmaz gc-

13 i r uçuşta 
Nevyorktan 
Bükreşe l k ı ... 
N toyyareci 

evyorktan 
Ycı~e~y~~~5eket etti 

Ccl&i p (A.A.) - Rumen t<.y-
}'a.r apana 
l{ c karaga.ıı • Yanında N evyork tay· 

orısı., tndan A . , ll"L "'il ola ~ menıı:ah tayyareci 
IJ.<tt Ugu h 1d hu C§c kad . a e yere inmı:dcn 
ta.ı ar gıtrn ,_ .. 

4 a.n t Cıs; uzerc bugün 
lla ayyare il h • 

~er tırlard ,.,._ e 1rcket etmi~tir. 
er a'Ur ki p -

aıı: e bir kc apana, yazın, ayni 
at re daha te' 0:ı. •• • o "Zanıa ~e •vus etmış ve 

n tnuvaffak olamamıştı. 

miler onun takibine koyulur ve balina
yı zıpkınla vuracak bir mesafeye kadar 
küçük kayıklarla gidilirdi. Zrpkını yiyen 
hayv:ı.u şaşırır ve ufak kayığı arka.sında 
bir mantar parçası gibi sürükliyerek kaç. 
maya başlardr. Ekseriya yaralanan hay
van rlenize dalar •e balina ile beraber 
denizin dibine kadar sürüklenmek korku
suyla balıkçılar halatı bırakırlardı. 

Bugün balinalar fenni bir ~ekilde avla
nıyor. Balina avlıyan balıkçı gemilC'rinin 
güvertesi hakiki. bir fabrika halindedir. 
Balinaların üzerine c:ok uzaklan ateş c:>. 

diliyor, zıpkınlar mükemmel nişangah 

tertibatına malik hakiki toplar tarafın -
dan atılıyor. Hayvan gemiye kadar maki
nelerle çekiliyor ve yine hususi makine
lerle kolayca gtivcrte üzerine çıkarılr

yor. 

~'r.kat balina avınrn kolay oluşu ve çok 
kar bıraktın yeryüzünde balina neslini 
yok olmak tı>blikcsine maruz brrakmış-· 
tır. Bu tehlikenin önüne geçmek için 
milletler cemiyeti 21 mi!Ietin iştirakiyle 
balina avcılığı hakkrnda b0ynelmilel bir 
itilaf yapmıştır. 

En büyük balinalar 150 ton kadar ge
lir. Bir balinadan 40 bin kilo sulb ha
linde yağ çıkarılır ki bu eritince 30 bin 
kilo t>~lina yai'.;t verir. 

Şiın;ıl milletleri balina etini yerler. 
Avrupalı milletler yalnız yağını ve Fa. 
nonlarını kullanırlar. Fakat Almanya, 
Almaıı g0milerinin avladığı balinnlar zi
yan olmasın di~·e balina eti yC'nilmcsi hak
kında memleket dahilinde mütemadiyen 
propaganda yapmaktadrr. 

• . ... 
l 

t 
J 

t'zerinucı,ı a<lama bakarak yakalanan 

So"y®t tayyaııre<GDDeıra '{Ç<§lır~ffnınıdlan 

Lindberge şid e 1 ~ 
hücum ediliyor! 

Meşhur tayyareci, parayla tutulup giLIİ maksatlarla 
Sovyet Rusyaya gönderilmiş 

Birçok meşhur Sovyet tayynrccilcri 
"Pravda" gazetesinde tayyareci Lindber
gin, Rusya seyahatinden sonra, Londrada 
Leydi Astor'un verdiği bir ziyafette Sov
yet tayyarcciliğiııin "fena vaziyette,, bu
lunduğundan bahsetmiş olduğunu söyli. 
ycrek kendisine hücum ctmi::ılcrdir. 

Leydi Astor "İngiliz birleşik matbua'.: 
ajansr,, ntn naklettiği (Pravda) nm bu 
haberi üzerine "Dcyli Herald" gazetesi
ne bir beyanatla bulunmuıı ve Lindberg 
hakkında söylenilenleri lekzib etmiştir. 

Leydi Astor beyanatında şöyle diyor: 

"l\firalay J,indberg Rusyadan geldi-

"Lindberg eski bir tayyareci ve siya~i 
bir cntrikacıdır. Atl1S Ok;anusunu ge tL 
ğindmberi de her Sovyct kö) lli ve) a ı -

çisinin yapaLilcce~inden fazla bir !:: y 

y·ıpm:;; değildir.,, 

Makaleye göre Lindberg. Alman hava 

kuvv!:'tlcrinin SO\·yet, lngilterr>, Fransa 
,.e Çf'koslovakya hava kuvvetlerinin hep
sini birden mağliıb edebilec0k mahiy<'tte 
olduğunu söylcmistir. Yazıda buna ı::id 

delle hücum C'diliyor ve denili~·or ki: 

"Londra, Paris ve Pragdaki en salL!ıi
yetli rnalıafildc>n :ılınan malUmnta g··re. 
Sovyet hıwa kuvvetleri. lıiç olronz"a Al-

ğinclenberi bizimle beraber ~emele manya ile Japonyaııın ha\•a filo"u yc!cfı-

:rc!11İ!; cleğildir. Ben ele böyle bir zi~ a
fet ,·ermcdim ... 

"Undberg, ne bb.im e' deki bir ziya
fette, ne de herhangi bir toplaııtmuz
da. r.us hava kavvctleri ,·eyahut her. 
han;i başka bir şey hakkında lıiı;bir 

şey söylcmcmltıtir, bunların hcıısi ya
lan<lır.,, 

Bu beyanatı neşreden "Deyli Herald,, 
gazetesi şunları ilave ediyor: 

Miralay Lindberg ağustosta Rusyayı 

ziyaret ettiği zaman son senelerde hiçbir 
yabancıya gösterilmiyen iyi bir tarzda 
kar~ılanmrştır. Fakat, Lindberg Sovyet 
tayyarecilerinin ketum davranmalarından 
memnun olmamıştır. 

Bugün "Pravda" da !:ikan yazı Lind
bcrgi faşistliğe kar§I sevgi beslemekle 
itham etmekte ve onun Rusyaya davet 

edilmediği halde "lngilteredek.i menfi 
siyaset güdenlerin, Münihte Çemberlay
nın muvaffakıyet kazanmasımaksadiyle 

Sovyet tayyareciliğinin kuvvetsiz oldu
ğunu ileri sürmesi için, gönderildiğini 

söylemektedir. 

Yazıda: - <" 

"Parayla tutulan Lindherg, efendileri
nin kendisine verdiği vnz.üe}i yerine ge
tirmiştir,, denilmt'ktedir. 

Makaleyi yazanlar, Lindberge Sovyet 

sivil tayyareciliğinde bir müdürlük teklif 
edildiğini de tckzıô ederek şöyle demek-
tedirler. ı ft iil1i 

-balinanın bii)·iil, 1 iiı;iiııii :ınlıyabilirsiıılz; 

muazzam cj:,LJ görülüyor 

nun:ı adede<' müı:;avidir, kalite itibari~ le 
se onların çok fcvkindt'dir. 

Yazı ~u ~C'kildc nihayet bu1maJ,fr. 'r 

''Tayynrcci kendisini dünya karı:;ı<>ın

da gülüne; bir \"aZİ\'cte sokmuı.tur. r<'n. 
disinin abdal bir yalancı olduğunu, Alm"n 

faşistleri ile bunların İngiliz arkada l"rı
nm hizmC'tindc çalıştığını ispat f'tmi • ir ... 

İngiliz birleşik mn.tbu:ıt accııtc<>i Sov
yet hava kuvvetlerinin bu giinkü ,·rızlyc
ti hakkında resmi bir rakam verilm<'tli" i
ni, fakat Sovyet ham filosunun 41' il -

5000 tayyareden ibaret bulunaca:-:;rnı 1 ·1. 

drimektedir. 

• • * 
Lindbcrg Rus~·a seyahatine lG ağuf"t( 'l- • 

ta !ngiltercden hareket ederek haı:;Ja • 
mıştı. Tayyareci karısıyla beraber, kc,..di 
tayy!lresiyle Londradan ayrrldığı günün 

akşamı Varşovaya inmiş ve ertesi ~ün o
radan Moskovaya hareket etmişti. 

Lindbcrg Moskovada bir lıafta kadar 
kalmış ve 26 ağustosta oradan nyrıalı:ak 
Kırım, Kafkasya, Romanya yoluyla Cc

koslovakyaya gelmiş ve, 2 eylfılde Ce -
koslovakynda Olmutzda karaya inmi~ti. 3 
eylfılde Praga giden Lindberg ve karısı 
orada da bir müddet kçı.lmışlar ve 10 ey
lfılde Parise gelmişlerdir. !>.fcşhur taD n -

reci bugün, bir havacılık kongresine iııti
rak etmek üzere Berline gitmiş bulunu
yor. 

diğ(•r rcsinılenfo balinanın a\ ]anısı 'e 



E[~4-1ıl~] 
tÇERDt.: , 
• Belediye rei i Ustundağ dün mimar 

Prost, fen heyeti müdürü Hu nü, imar 
şubesi müdürü Ziya ile birlıkte Ankara 

1 ~ddesindeki ~·ol in~aatını tetkik etmiş- 1 
tır. 1 

• Nafia vekili Ali Çctinkaya sulama işle 
ri etrafındaki çalı~maları tetkik için dünl 
Ankaradan Adanaya gitmi~tir. 

• On seneden fazla bir zamandanberi 
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memleketimizde oturan Bulgar res~amı 

Sa\·a lvanof Beyoğlu halke\İnde bir sergi Harp alJ:ıademrsınde merasim 
açacaktır. Sergi çarşamba günü açıla- o 

3 8 
k 

CO:';;'.;,inonünde • "ecip Jln} at moğaza~n\ r d u ~ uz' u r
~ı::/::n:~:~. para ile 100 liralık ıt-, may daha kazandı 

. • Yeni belediye _m~i in~ m~lhakattanl 

gıre~ azanın seçımı cıe bıtmı~ •. rerlerıHarp akademisini bitiren deniz kara kurmaylarımıza 
tasnıf olunmuştur. Buralarda partı nam- 1 ' • 

zctleri ittifakla se~ilmişlcrdir. 've yüksek levazım subaylarımıza dün diplomalan verildi 
• Tıp kongrcı:;i yarın Ankarada açıla- "19""' Haşlımı}ı J uıcıdt kadar büyük adam çıkmıı olmakla ö • 

caktır. Dün şehrimizden yüz kadar dok· yeni mezunlara diplomalnrı tevzi edil- ~ünmokte haklı olaun. 
tor, diş doktoru \'C eczacı Ankaraya git· miş, mılte:ıldbC'n akndC'mi komutanı tırra- Ve gene, dünyada hanıi millet var 
mitşir. fmdan bir hitııbed<' bulunulmu;.ıtur. Kor- dır ki, umumi tarihinde bu kadar çok 

• Mozayik parke do~enecek olan An· general Alı Fuat, sözl{'ri nrasıpda bilhas- a:;'• eri dahi yctiıtirm:ı olsun. 
kara cadde inin ıki tarafındaki ağaçlar- sa dem!.,tir ki: Türk tarihindeki bliyilK: imha muha· 
dan cins olmıyanlarla zararlı gorülenler "Siz, üç yıl, ilim vo scclyece çetin bir rebeleri ve hepsinin üsti:ndc Başknman 
bir haftaya kadar kesilccektır. imtihana tabi oldunuz ,.e kurmay sta. dan Meydan muh&reb:si, asırlara 

• OtomobiJlerin enelık muayene müd jrna Iıynknt kazandınız. meş'aledir. 
deti dün bitmistir. Mua>·eneye gelmemiş Kurmay, ordunun gözdesidir. Kurmay Cihan tarihinde granit şahikası ~ibi, 
olan otomobillerin sahipleri cezalandırı· mesleği, onu şevk ve heyecanla seçenler yükselen Ata türkün çağdaıı olm.l.kla; 
lacaktır. için, nazirsiz ve emsalsizdir. Türk m:lletinin tarihini süsliyen askeri 

• Pazarlıksız ~atıs kanununun şehri- Kurm:ıy subayı, komutanın mil§aviri- ve aiyaai dehiların en yücesi olan Ata· 
mizde ilk on beş günlük tatbikatına ait dir. Komutanrn vicdanıdır; komutnrun türkün kurmay subayları olmakla bah· 
belediyece hazırlanan rapor İktisat veka-1 yardımcııııdır. tiyaraınız. 
Jetine gönderilmi~tir. Kurmay subayı için komutana daima Bu mektep, AtatürkU yıllarca baf· 

• Denizbank, Akay \'apurlarına opar- hakikati arzetmC'k vecibedir. Fikir ceı;a- rında taııdı. 
lör tertibatı yaptırarak plak çaldırınağa reti, fizik cesaretten daha nadirdir. Ha- Tilrk milletinin e.ı.cli ve ebedi lruv -
karar \'ermiştir. llkbaharda Akay vapur· kikati soylcmek \'C hakikati dügünmck. vet ve krymctine Atatilrkün tahsında 
lan da Şirketihayriye \'apurlan gibi ga· Medeni eecaat; yalandan Ye yaldızdan · 

ıman. 

zelli ve şarkılı olacaktır. nefret etmek kurmay subaymın evaafı- Sizi, bu imanla, bugün kunnay haya· 
• Dün çatalcanın Boyalık köyünde bir dır. Fııkat medeni ıecaat, kabalık demek tına yolcu eder ve hepinize değerli 'ba· 

hayvan sergi i açılmıştır. değildir. En ıcrt hakikatler, en hürmet- prılar dilerim." 
• De\let Demiryollan idaresi, üç sene- kar ı;;ekilde ifade edilebilirler. y f'llİ mezunlar kim!crdir ? 

denberi ihraç limanlarına doğru yapılan J{urmay subayınm teklifleri cilrct ru
nakliyatta palamut ve çam kabukları için hile mC'§bu olmalıdır. Cüret olmaksıztn; 
tatbik edilen fevkalade tenzilli tarifeye bUyUk mikyasta mes'uliyet cesareti ol-
palamut hülô.sa mı da ithal etmiştir. makaızın, harbde kat'f muvaffakıyetler 

ı.11 vA t<!JA: kazanılamaz. Zor durumlarda, kaldcten 
• Dün akşam lngilterede §imendifer en cUretll karar, en iyi karardır. 

memurları milli sendikası mümessilleri a- Harbin bugünkü sevk ve idaresi, her 
rasmda aktedilen bir toplantı neticesinde zamandan ziyade, kuvvetli, ctiretli kalbi 
sendika genel sekreterliği tarafından bir olan komutan lntC'r. Çünkü, tabiye ve 
tebliğ ne§redilerek bütün müşkülatm iıa· ıevkUlceyı muvaffakıyetlcrlnln esran, 
!e edildiği bildirilmekte ve grevciler tek- birinci dcrcce:Je, zamanın ve mcklnm m İŞC başlamağa davet Olunmaktadır. doğru bir Eık1et merkezi tC§kiUndedir, 

• Evvelki akpm Japonyada Kiuseu' Km·vctll bir n·klet merkezi tesklllni iste .. 
nun cenup kısmında bir ta>·fun çıkmıştır. mck, nı:.::nrl olnrak, kolaydır; fakat har
lki yüz kisi kaybolmuş. bir çok ölü, Gora bin c;::tin \'C ha,ın rNı.lite:ıi içinde, sevk 
nehrinin taşan sulan tarafından sürüklen ve idare makamımı öyle pürilzler, mnnl
ıniştir. Kagoshima eyaletinde mahsuUit alar l"hacilm "d::r iti, bunlar, harb tari
tıarap olmuştur. hinin bir<'ok misallerle cösterdiği Uzcre, 

• Almanyada yahudiler için tamarnile kafi ı'lercc"d" km-vctli b!r sıldet merkezi 
memnu olmıyan nadir serbest meslek- toşkilir:in. ciddi nhvnldC', neden dolayı 
!erden biri olan avukatlık da bundan son· end"r"n mümkün olduğunu izah ederler. 
ra Yahudiler için tamamile menedilmiş· "B!lyUI~ hedef" 1 kim dalma ve ıırarla 
tir. taklb edcnı0 : harbde, dlltmanın kat'f ne-

• Bulgar nazırlar meclisi, parlamento· tice hasıl edecek yerini, keskin ıörütle, 
yu 23 teşrinievvelde ikinci fevkalMe bir o, kc .. fcd"r \'e t.fi.ll cephelerdeki tehlikc
toplantl}'a çağırmayı kararlaştırmıştır. lcrl. n!c"i dArbclerl dUııUnmiycrok kuvayl 

• Fransa hükumeti şimdiye kadar Fran asliyeyi, muvaffl!krycUn imha zaferine 
anın Berlin büyük elçiliğini yapmakta istihale edebi:ı::ceği noktada toplamak ce
olan Andre François • Poncetnin Fran a· earc!ini o, glSstercbilir.,, 
nın Roma büyük elçiliğine tayin edilmiş 
oldulunu resmen Alman hariCİ}'C nezareti· 
ne bildimıiıtir. 

• Avusturyanın Almanya komi~ri Bu· 
erkel tarafından nasyona.l sosralizmin 
din siyaseti hakkında Viyanada söylenen 
nutuk Belçikanın katolik mahfillerinde 
fena bir tesir bırakmıştır. 

Bulgaristanda 
va1iyet 

Bulgar a janeın.ı göre 

Memlekette HU"tln 
hUk Um stlr Uyor 

!atanbul, 15 (A.A.) - Bulgar Ajan 
ar t.tanbul mümesıilliğindcn tebliğ e· 
dilmittir: 

"Sofyada, erkanı harbiye reiı:ne kar 
ft yapılan ıuik~ıt münasebetiyt~ resmi 
Bulıar makamlarından aıağıdalri ma. 
16ınat verilmiıtir: 

Suikut dolayıaiyle Bulgariıtında 

yapdma'kta olan tahkik.ıt henüz r.eti • 
celen:nediğinden bazı ecnebi gazetele -
rin bu ıuikMtın ıı®epleri ve fa!lleri 
etrafında verd:kteri haberler tamr.r~n 
ndıızdrT. Rejim aleyhinde Nr hare • 
1 ette" Ye komiteciliktcn baheedilrr.:si 
<'-: ycrsfzc!tr. Çünl:ü ne Bulgar ordu -

!{orgeneral bundan sonra kurmay IU· 

bayın va.sıflarmı \'e \'azlfelerlnl anlat.. 
mIJ, ''Mareşal'' m. bUtUn bu faziletlerin 
yilkaek timsali olduğunu ı8ylemlı ve ~z
leri.De ı8rte devam etmı,ur: 

"Ordunu~ vicdanı ve climafr; kur • 
may ve k~mutan va31flarının p.hdan. 
mt§ı olan Mareıal; yeni girdif iniz yol. 
da, ıizin idealiniz olmalıdır. 

Bugiln modern harblerde, aakert de· 
hS. ve ylikıck sevk ve idare her devir • 
den elz:m • ir; çilnltU te!mikç.e ve teçhi
zat~a ordular ta1:rib:-n milsavidirler. 
Talim ve terbiyec:e de büyük fark ,ok
tur. S:v': ve idare san"atidir ki, zaferi 
te-nin edecektir. 

Askeri de:ıalar her milletin tarJıindc 
enderdir. Bazı milletlerde hiç yoktur. 
Yalnız Türk rnillet:dir ki. bunda en 
.zenı::indir. Bu; mazi için hakikattir; 
hal için hakikattir. 

Bizden ba~ka dünyada hangi millet 
vardır ki, onun kurmay subayları, ayni 
nedldc. k:.ırmaylar arasından, biz leki 

ıunda, ne d: memlekette rejim aleyhin 
.de hiçbir har:ket ve temay·ıı mevcut 
olmadığı gibi Dulgari~t.,nda komite 
tetkilatı da c·cu:en yo'ktur Metrlckctin 
her tar~frndı tam b"r sükunet ve a.sa· 
y.iş hüküm sürmektedir.,. 

Bu ıene Harp Akademiıini 'bitiren • 
terin 4 U d.cniz ıubayıdır, ki isimleri 
ıunlarclır: 

Deniz önyüzb<aşııu Sadi Erk, deniz 
önyüzba1111.Mua.d :UqQ,,Deniz önyil.z• 
baıısı Tevfik Sorgot, Deniz önyüzbaşt· 
sı Ekrem Erman. 

Kara Kurmayları • 
Muıtafo Behzad (İşl;odra), Şevket 

D.::iu (Kırcaeli), Bürhaneddin Tilrk -
soy (Drama), Ethem Boransü (Afyon 
karahisar), Mustafa Lutfi Emel, Ce
mJ Uluçevik ( Perıova), Abdürrahim 
Bulak (Erzincan), Mehmet Rasim A· 
takan (Hırkaişerif), Mehmet Tağmaç 
(Erzurum), Sellin Türkan (Trabzon), 
Orhan Türkkan (Erzincan), Nail A
karsu (Erzurum), Sabri Alkın (Eclir· 
ne), Zeki il ter (Erzurum), Ferid Gök
çek (h.tanbul), Naci Afkun (Buru), 
Kenan KocatUrk (Beykoz), Ethem Ta· 
lay (Harput), Ounan Nuri Canberk 
(tla.'lcüdar), Kemal Talay (Uhri), E· 
min Divana (btanbul), Faik Yilnıül 
(İıtanbul), Nüzhet Bulca (Balıkesir), 
Cav:d Yeniceoilu (Edime), Cemal Yıl 
dmm (htanbul), KAzım Altıok (Er
zincan). 

Yilkeek levazım ıubaylan 
Raıih Kunter (htanbul), Raıid Er· 

kartal (htanbul), Cavid Oralı (Kıb· 
rıı), Hüınü Çağlar (Usküdar), ihaan 
Ratid Bulat (htanbul). Abdürrahman 
Arsoy (Konya), Saim Hacıoğlu (ta. 
tanbul), Hüaeyin Sabri Kocak (latan· 
bul). 

Haber, yeni kurmay ıubaylanmızı 

hararetle tebrik eder ve muvaffakıyet· 
ler diler . 

Frankocular 
Ehre cepht'slnde yeni 

bir taarruza 
haşladılar 

Barselona, 15 (A. A.) - MJlll Müda. 
!aa nezaretinin bir tebliğinde Franko 
kuvvetlerinin Ebre mmtakaaındn yeni
den taarruza geçtiği ve ıılıidetll bir mu
harebenin bqladığı bildirilmektedir. Düe
manm Uç tayyareıi dil!JUrillmtiettir. 

Toledo cephesinde dUemanın Borokıı 

mmtakasında yaptığı bir taarruz pilskUr
tUlmU15tUr. 
DUıman topçusu Madrid cephesinde de 

ı 
faaliyetini arttırmııtır. 

Majork adasından gelen Savoia tipin
dtı 10 tayyar('den mürekkcb iki fllo hu 
sabah ValansiYa liman mıntakasile Grao 

Japonlar 
Her cephede 

Hezimete 
uğrıyorlar 

Tok)·odan imdat 
f~lendl ... ~ ............................................... . 

İ ı·akat Japonyada ancak 8 
'ı' fırka a:ıker kaldığı için 

loklO mühiaı takVİ}C kıt

ı a.arı göndert:mi}or 
: ......................................................... . 

Londra, 16 - Diğer mıntakalfda 
muvaffak olamayınca Çinin İngiliz 

müatemlekeai Honı Kongla alikacını 

kesmek üzere cenubi Çinde büyük rnik· 
ya,ta aikeri harekita geçen Japcnlar 
bu cephede de muvaffakıyetsizliğe uf· 
ramağa baıtamıılardır. 

Hong Konıa cepheden ıelen haberle· 
re göre, bütün cephelerde Çinlilerin 
vaziyeti ıimdiye kadar ıörUlmem.it de· 
recede kuvvetlidir. Japonlar her taraf· 
ta hezimete uğramakta ve zayiat ver
mektedirler. Cephelerdeki Japon ku· 
mandanlan Nankinde bulunan ba,ıtu -
mandandan kendilerine icilen takviye 
kıtaatı eönderilmesini, akıi takdirde 
her tarafta Çin kuvvetlerinin tehdidine 
maruz Jcala.caklannı bildinnitlerdir. 

Japonyada kalan ve• cepheye sevke· 
dilmiyen asker rr.cvcudu 8 fırkayı geç· 
nıediği için Japonlar büyük tak\"iye 
kıtaları göndcrerrüycceklcrdir. T .:>'kyo 
kabinesi ikinci umumi sefc:-bcrliği ya· 
parsa 400 ili 500 bin kiş~1m fazla bir 
kuvvet elde edemiyecektir. ' 

Diier taraftan J a p o n lnıv· 

vctleri, Yangçenin cenubunda Yw· 
§•nı mıntakasmda Yanıtin'deki Çin 
mevzilerini ıimalden ve cenuplz:n iha
ta dmeğ.e teı~obüı etmİiler ve ıbüyük 
miktarda zehirli gaz atmıılardır. Az 
zaır.nn sonra rüzgar <\eğİJlllİ! ve pz. 

l ları akıi istikamete ıürüklemi~tir. Bir 
~ok Japon :::ıkeri ıazlarm teairile öl,. 
mÜ§tÜr. Çin ıkuvvetLri bu fırsattan is-
tifade cclcrek bir mukabil taarruz 7ap
mıtlar ve Japonlan şarka doğru püı
kürbnütlerdir. 
Şanlungda ve Kiya.ngsunun şimalinde 

bulunan Çin kuvvetleri büyi.lk kanal isti
kametinde Japonların gerilerine doğru \'e 

birlikte yUrümeğc bll§lamış]ar ve bu sı
rada Hopnldekf Çin kuvvetleri de bu e
yalctln ccnub kısmının en mühim echirlc
rinden biri olan Tamüuyu i:ıstlrdad etmiş
lerdir. 

Paoting'ln garbındaki Çin kuvvetleri 
Şaruıidcki Çin garnizonilc doğrudan doğ
ruya irtibat temin etmişlerdir. Japonlar 
bttpdan sonra cenuba doğru kıtaat gön. 
dcrmiycceklerdlr. 

Matuııeıı"ln diğer tarefma ~ıkardıkları 

bahriye flilA.hendazlarının mUkerrcr hezi
metlerine rağmen Japonlar, dün bu te
ıebbUslerini yenilemişler ve Çin ağır top
çusu giddetU b1r ateşle Japonlara ağır za
~1at verdinniotir. Bir kruvazör, bir bUyük 
nakliye gemisi ve yedi küçilk geınJ a{;rır 
hasarnta uğramış, Matuşen'in munıa

bında durmakta olan birçok Japon gemi
leri de Çin tayyarelerinin hllcumuna ma
ruz kalmıştır. Bu zayiattan sonra gcmller 
çekilrncğe mcrbur kalmışlardır. 

ve Nuaret mahallelerini bombardıman 

ctmlutir. 

Fr.ınkonun rr inn<'ttarhğ1 

Burgos, 16 (A. A.) - General Franko, 
Musoliniyc bir telgraf çekerek: "İtalyan 
gönüllülerinin bir kısmının ınJııt İspanyol 
dav~ına kahramnnhklarile, kanlarile bil
)'iik :•ardımda bulunduktan sonra İspan
yol toprnğıru terketmekte olduktan şu sı
rndn Frnnki.st İspanyanın ttalyaya derin 
minnettarlığını ib!Ağ etmekte olduğunu,, 
bildimıistlr. 

Aşk mektubtl 

nasıl yazzlır I 
Kent Dükü, on yaşınd 

ken annesine bunu sorr11 
1nglliz kralının karde§i Kent d~ 

kansı geçen gün çocuklarmm UçtlJIC 

yıldönümünü kutlulamışlıırdır. :sır uı 
dettenbcri Bnlmornldc bulunan d 

düşes, bu münasebetle Londrayıı d 1i 
ler ve orada bulunan kral ve ıcra 
cocuklarına yıldönümü hediyesi ge 
lerdir. 

ÜçUnil bitirip <.iÖrdtlne baral1 P 
Edvard o sabah uyanınca yntağnııı> ~ 
da anasından, fıabasıııdnn, amcası 

yengesi kraliçeden, diğer pr ns " 6 

seslerden gelen hediyeleri buırn\Jlt 
larla öğleye kadar meşgul olduıctt" 
nl oyuncnklunyla oynadıktnn soııtf 
leden sonra ucrcfinc verilen ıb 
bulunmuştur ... 

Küı;Uk prensin babası oğluna UC 
kerlekll yeni bir arııba. hediye et 
Prensin bundan evvel de böyle Uç t 

!ekli blr arab:ısı vardı ve kl)~JP 
bnbçesinde onunla dolaı;ırdi:'"BU)ıil ıtıl 
çin artık daha bUyülc bir araba sııb 
mu~tur... .J. ~ 

Prena Ed\•ardm :ı.nncsi de oğlun• " 
minyatürlU iki sıyab kemik Urs) iJ 
ml.ştir. DU!JCS bunları oğluna her gi1D 

·ıtlt· larmı tarruno.sı için hediye ctını I 

Kral ve kraliı:enin iki kuçUk 1'; 1 
amcalarının oğullnrma onun ,ıı)t 1,;I' 
sevdiğini söylediği bir tatlı gönderıı' 
dir. 

0
1' 

Dtik, Uç ya§mt bitirmi~ olan 0~1ıı0, fi 
tık kufi dt'recedc büyümiış sa)'l~ 
bu seneden itibaren okuyup •/ 1' ",I 
başlamasını istiyor. Kendisine ev,·c 'el', 
sayması, sonra alfabenin harfleri 
tilmeyc başlanacaktır. ,,; 
Çocuğun da okuyup yazına)-. tt•" 

ofmdidcn hevesi v:ırdır ve bu clhe~ 
nu babumuı benzetmektedirler. 
on ya!llndnyk~n bir gün ::ın~esinC: / 

f 
- Annr. aşk mektubu nasıl ys.J1lJS' 

ye sonnuııtur ... 
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~~ felikc' 

Bu da başka bir 
i~~~~~f~~] 

ir takı 
ew esn ı 

muzip ik ' • kötü huyları \? a 
\·C(ı· ~an: O maını Cemaıo Kaygah 

'Ylc ban geçirmek ıaz belı1ın b a Yapılan bırkaç muzip 
llıuzi . :l§kıılarına yapmış oldu 

Pliklerden b' .. 
nı B ınnı Haberde 

· · Unları okuy:ı.nlardan bn-

~ ~.n•IYabu, vakttyleı yapılmıe o-
"· ıp ikler d · L"4 bfra c en bırkaç tane daha 

'{'-t atın t dnhn gUJelim ! 

~!Jo~~tc ~ki yapmı•J olduğum 
l'ol'lırn 'F n bır civcfvlisini daha 
~~iı ~ k altat bunclım baskasını 

l'at.ı~ Ynzmam ha! ÇUnkU bu 
~or. Onar ~irndi beninı ho~umn 
' un i · b li · çın unu da dinleyin, 

& 
\lıırJan ~ . 
0nce ldt rnu beş, Yirrnı nltı yıl ka 
1!.l:ırnız.ınYanf gençliğimizin, de· 

ı • ~iriblri e~ kaba sığmayan zn 
l'ol'd k mızlc alay •tin neler l· 

11 u • neler' <l..r ... 
ı hı Cccc · 
. taş " k sı, h!L§anlıktn, hani he 

"'~ ~nlkt;1
1 nbr~n rahmctıı bir arkn-

" ık t, zn . b 
~Yılıı.n bi " nıt e~ 1E biraz us· 

~lilt. ~ak r başka ar kaclaşm evi
lıfnıak h~~ıınız, orndn tatlı tat

~ ~~lli h' •kayeler, vak::.lar anlat· 
ıı..':,>nta de~·es etrneğe başladıgı· mız 
·""'it aır b" ı- fıı.Jnn . ır alay martavallar 
"'lllu..anr gıibi .~~ylerdi. Fakat kendi 
t>tlırıce ; ltıgırni~ arkada~ın e,·i· 
~Yı ~llldık aktık k'i kapı duvar .. 
,_?'an bit" ' Çaldık, açan de"il biıc 
ııtı1ı; " :\'o'" O u ' 
le .' sinı~ı "'· st kat penrcr<-lcrc 

el lirıtcı"l b Yah .. HnJbukf, bi2: orn
c l>ekaıa ıro.z uzaktan bu rt·ncere 

\',.,. ır,ıklar vardı 
• ~ı~eu . 

r t• ka,·r 
o ~ t>~lını anıışuk. ı-:endisinc mi 
il Olqu-
eQ~ll ~il.ki . gunıuz, aziz arkada8 

ll1ı.13~· bi~e ~'de kimse yokmuu gibi 

tJ l'atıaı l' b\:~q apıyı açmamak istiyor
ta 0 ı~ inı~~ o~ada ne yapalım, ne 

' 

llltı b:\'lıı bira· dıye düıjtlndük; son 
, hae~~~lnc z !.Ie~sindeki bir kahve 

0 aı-~ · Şillldi ço~up evi gözlemeğc ar a ~ bitat nıyetimiz §U idJ, §ayet 
• sııt !>en sonra, birJ gitti sana-
. cereierin önüne gelecek o 

~~koı8un 
L l c kend· sana yahu ? 
''11en. ısin. b . 
lırcı ~ haıı 1

• ozmaktı. Lnkin, biz 
Ut~llıuz ı::esınde on dakika kndar 

~tenıeYi halde Pencerelerde kim 
b ~l'a Çc:!ıcc onun, arka tarnftn
a\tltj "akıt d nıle olduğunu anladık. 

ı~ Ilı hile 
01

aha Pek erkendi. Yatm 
~·a ,, ınam..... B 

lıı b(('lnıaZdı y"4i"'· u vakit o, 
~lı Ylc Yap · atmazdı ama, bize 

tı5 ~ ~b On.un, bı::or da kapıyı a.çmı 
ttrJI ~ ~ btı hını bir bu kapıyı nçmnyıeı· 
rtl lı b den bira:Z .. sonra anla.mır;tık. 
~ ~it tnlaar· once bizden çok ha-

f• ,-r ~ <!Qehıl'a;r ~elıni§ti ve bu misn-
tt b ~ bı~ ... ~~ i r nıerakhsı genç bir 

~~· ~ bn:h~cci b~e. uıntmıyalım, lhti· 

'

' t. hUtun i" 
1
bunu haber verince 

'la~di .er edik 
o dcd'k Ve: . 

~~a~alıı:n ! ı ' ~u köftehora bir o-

tı.~" n sonra 
) ~l'ar c ltah"en. Ya kadar orada bck-
ı~ e,,.ı tin ın bahçesindeki bfrko.ç 
~ı. hır k e çel{ ince kalktık kah 

"'esını enntda d , 
l\11 l-'akaı uran iki boı;ı su 
~ tı. tl.§tık. Şi ayıp knrşıduki çeşme· 
~ i~ lh~ doıallldf, iki dakiknd:ı bir, 
;-,l\lt ~ği ar n tenekeler, evin ka
~ ı.,~Yor ..... asından usulca i"erivc 
~ 11:14 •• • 'vın 1' • 

, ~,,çuıt avıu zaten biraz çukur o-
~tt q~ordu. :esu sun'i bir göl haline 

• ~~ce ,, u hal, böylece ve go.· 
)U <\t'tılt ., arını 
11 t eıı· • siz d . santten fazla sur-
' 'it~ teneked eyın Ytlz, biz diyelim 

~tlı~ t'ıldı h• en fazla evin a\'lu.su
lh. - ~ıı.... . Qır araıı 
~: <\ten laRnı ~k bnktık ki sular 
ti' li:q age. başlndı. O za· 

l\~aıı dectik, aı-tık . 
rıq tı. tıe ~ da hund I§ kıvamına geldi. 
b~ret göst. an.sonrn al-inei dev 

rıq lıti~ız Ilı! erecek, kenardan o-

\> ~ ltııİ de bir kenn . 
~ 'ltıt b· 11 etrar1 •• ru, hır köşe başı. 
\ h~~ ha.yu il;~:ıcı:neğc koyulduk. 
ı,. l>ıh 11. ltlt§t1 ır mı§, Yatına. zanuı.-
r:~• lhtıç~J'a~ b~ ~: baktık ki bize 
1~~· btrl'ar harnınna .. ~ a:kadaşın zn

vaz bizdeki kıs kıs gülüşleri ... Biçare ha· 
tuncağız kapıya geleli, koynundan ~ı~ 
kardığı ana.htarla yav:ıcça kapıyı aç
tı, onrn da karanlık ev hltında. cin, 
peri fıılan gibi şeyler ''arsa knçsınlar 
diye bir: 

- Destur, yn savul! 

Ambalaj kağıtlarının tükürüklenmesi 
nizamlarla menedilmelidir 

Çekip sağ ayağını eşikten içeriye 
daldırdı \'C galiba önce pek bir ~ey nn· 
laynmo.mış olmo.lı ki sol ayağını da i
çeriye atnr atmaz feryadı bastı: 

- Amnnan, yetiş Cevdet. yetiş. ku
yu taamırı, ev altını su basmış boğıı 

lacnğım. yeti§! 
Manzaranın bundan somasını artık 

6i; ta68.vvur edin! 
Yalnız §Ukadıır söyliyeyim ki eve 

o nkşam misafir gelmiş olen edebiyat, 
şiir meraklısı genç ba.ynn, birnz oonrn 
evine giderken tıpkı ~imdi yağmurlu 
ha.va.tarda Eminönündc olduğu gibi 
Cevdctin sırtında ev nltmı geçerek 
kendisini soknğn atabildi. 

Şimdi siz diyeceksiniz l:i: 
- Peki ama, ya o arkadaşınız bu 

muzipliğe karşı sizden intikam alma· 
ya kalkışmadı mı? 

Hiç kalkışmaz olur mu? Kulakları 
çınlasın - tabil bu ynzıyı okurken §İm 
di o cin gülüyordur ya • ertesi gece 
o da bize bir muziplik yapmıştı. \'c 
o muziplik te şu idi: 

O sabah değil de ertesi sab3.h bir de 
ne görelim, bizim cYin sokak tarafı al, 
yeşil. mın-i, sarı boyalarla meşhur Ba· 
latlı ressam Kumbarosun Ultra ek 
zantrikl tablolarına dönmemiş mi? 

Osman Cemal KAYGILI 

• ~ .. :i_ • .- ......... ~ ...... ~.,,. . ~ ... .1 ,l_!., -""' .... • ...L.. ,t' 

Mcsııi arkada§lıırundan birisi, pek si
nirli bir tavırla oda1ıın içeri girdi \'C ya
nıma r;elerck: 

- Sana, dedi, bir mevzu vereceğim 
vo Allnh nekma anlııtacııklarnnı iyice 
dinle ve sonra mlimkün olduğu k3dar şid
detli bir yazı yaz ... 

"Bugün bir misafirim gelecekti. Eve 
:fundan nlmak istedim. Beyoğlunda bir 
gekcrci dükktınına girdim. Seçtiğim çiko
latnlan t ezgAhtara ayn ayrı göıterdim. 
Sonra bir kenara çekilerek paket yaıııl
m:ısını beltlcdim. Tezgahtıır bu sırada di
linin yarısını dışan çıkararak, sağ <'li -
nin Uç parmağını ku\•vctle yaladı ve tü

kürüklediği elini tezgaha doğru uzattı ve 
orada ıısılı duran kağıt parçalarından bir 
tane kopardı. Sonra diğer eliyle fundıın. 
ları avuçlııyıp, avuçlııyıp bu klğıdın içi
ne doldurmağa ba.~ladı. Bir nnda öyle iğ
renmiıı, öyle iğrenmintim ki naşkmlıkla 
mUdahale bile etmek aklıma gelmcml5ti. 
Sonra birden sinirlerime hakim oldum, 
herifin üzerine adeta atıldrm, ve tlikü
rüklU kiığıda doldurulmuş olan fundanla
n yere döktüm, tezgahtııra dıı avazım 

çıktığı kadar bağırarak çıkıştnn ... 
Herif, sanki hiçbir ecy yapmamııı gibi 

garib garib ~·Uzümc bakryordu. Sonra u
tanmıyarak: 

- Ne olur canım, dedi. Sargt kAğtt-

) '~ .. -ı .ı..• • . 1 • 

\. - .. , .... - . ,. . . . , .. 
. .ı.. 1 
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ile saoah~ öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi lırçalayımz. 

~CAFE'R"''Mü;hIT=ş;k;rJ ı 
H Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir ı 
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Ban c nafm tükrliklü ambalaj kiğrtlarmn 

larını parmaklarını tükürmeden koparan 
esnaf var mı sanki!.. 

Kan beynime hUcum etmlatl. Bu kUs
tahlık ka~ısmda kendimi daha fazla tu.. 
tamıyacağrmı anladım ve mağazadan dı
§art fırladım doğnı burayn geldim. Sen 
söyle, medeni bir insan hiç böyle rezalete 
tahnmmUl edebllir m1? 
Arkadaımnın sinirlerini yumueak bir li

sanla yatıştırdım ve o yannndn.n gittik
ten 80nra, hem acı net gUldüm, hem de 
kendi kendime dU§Unmeye b~ladrm. 

Yalnız bir tek 6ekerciye değil, mnnle
Bef biltUn emıııfrmıza sirayet ctmla ohın 
şu tükrllkleme tabiatı ne fena bir huy
dur. Bakkaldan peynir o.lırsnuz, mutlak 
tUkrUklU pıırmaklanyla kopardığı blr M
ğtdın iı;lne koyar .• 
Fmndıın ekmek nlınımız, ayni l&'Tenç 

muamele tekrar eder. 
Şekcrciden aldığınız pastalar, tilkll

rliklü klğıtlara ycrlcı;mckten kendini 
kurtaramaml§br. 

Dııba ne bileyim ben, buna benzer bin. 
lerce mi.sal sayabllhim ... 

Peki Rma, medeni, iyi tah!!il glSrmllo 
insnnlnrdan rnUteackkU olan esnanarımız 
bu ~in iğrençliğini, fptldaili&>ini, nckndar 
gayrisıhhf ve yakışıksız blr eey yaptıkla
rınm farkında değil midirler? 

Kötu bir alıekanhktan ibaret olan bu 
huylarının 1slııhı o kadar gilç, o kadar 
imkAnım: bir itJ midir ki, bu vaziyeti or
tndıın kaldrrmıık için sıkı bir mücadeleye 
girleilmtyor. 

Jioydoğu maddelerden btr Ja mı ••• 

Bize kalırsıı hııyır •.. 
BiltUn bu vaziyetlerin alııbildlğinc de

vam edip gitmesine ba§lıcıı fi.mil, bUyUk 

ihmal vo lflkaydlmlzdir. 
Esnaf ve halk, eu iğrenç tabiattan ken

di kendine vazgeçmiyorsa, emirler, ni
zamlar ve hnttlı knnunlnr neercderek 
memleket hesabınn çok yakı51ksız ve za
r:ırlr olıın böyle harcketlerln önUne geç
mek, medent cemiyetçiliğin ilk vazifeleri 
arasında gelmez mi ... 

TnkUrUklU parmaklarla tululmu§ ka
ğıtlara. sanlı maddelerden her gUn neka
dar yediğimiz bir istatistikle hesnb edil
se, varacağımız rakamlar o kadar kor .. 
kunç olaenktır ki, böyle bir eey dUeUn
mcmek daha hayırlı olur sanırnn ... 

Ambalaj kAğrtlarmı, tilkrUklementn, 
belediyelerin simit, leblebi, dut ve illh 
gfbl maddelerin Ustil camlıı kapalı kutu
larda satılması mecburiyetinden eok da
hıı evvel dliııilnmclcri icnb eden bir vnü
f eleri olmıyacak mıydı? 

Bu işi belediyeler bnşıırnmazsa, sıhhat 
vekAletl ve hattii bUtün devlet tcşkllAtJ 
seferber edilmeli, hıılkıı sattıkları 

yiyecek maddelerine lUkrliklerlni de ilftve 
etmekten çekinmiyenlcrlc, amansız bir 
mUcadcleye girişilmelidir. 

İçlerinde veremli, frengili ve dnhıı bin 
bir tUr1U hastalıklar bulunan birtakım es. 
nafm, m('deniyctin bu kadar ile-rll'd.iği 

bir devirde, bizleri daha fazla zehirleme
lerine mUsaadc edemeyiz ... 

HABimct 

vaaancu <§loktca- mah
keme hlYl~uıruncaa 

kabilinden kendilerini ölümden kurtardığını söylemiş. 
lcrdir. 

BeşylYı:g ma ma:ııntYJaıı 
sey a.ı ln1 art o I 

Ölen kızın babıısr da nahit olarak dlnlenmi17tir. O da: 

K openhng ceza mahkemesi huzurunda cerayan eden - Kızımın ö!UmUnde bu adamın hiç suçu yoktur. F..cel 
bir dava bUtün halkı allı.kadar etmiştir. gclmi~. bu zavallı ne yapsın? demL~tir. 

Bu davııdıı suçlu sandalyasınıı oturan Eynar Niyclsen 
isminde bir adamdır. Bu, bUtUn hastalıkları tabii usul
lerle tedavi ettiğini iddin eden bir §arlclandır. Yalancı 
doktorun tedavi tnrıı, sıcak su ile ıslııttığı bir parça 
pamukla vUcudU ovmaktan ibnrct bnsit bir &ekllillr. 

Fnkııt bu tedavi şekli 17 yaşmdıı Siyen Har isminde 
bir kızm hastıılığmı iyi edememiş, bilakiS kızcağızın ö. 
lUmUnc sebep olmu§tur. t11te yalancı doktor bu sebep

ten dolayı mahkeme karşısındadır. Eynar bu ioln hny
ll uzun bir hııpis cczaşına kndıır gideceğini dUııUnerck 

kendini şlddtle mUdafııa ediyor: 

"- Ben kendi arzumla doktorluk yapmı§ değilim. 

Bir haç sene evvel bir arkadıışıının evine gltrol§tlm. 
Kamı haeta idi. İyi ma~aj yııptığımı söyledim. Kadının 

vUcudUnU ovdum, iyi oldu. Sonra bu havadis şehirc ya. 
ytldı. Her har;ta adeta yalvararak masaj istiyordu. Iz
trrap çeken ve her.den sUkün ve şifıı dilenen insanla-

Baba, suçluyu uzun uzadıya methetmig ve ifadesini: 
- Bilir misiniz Bay hlkiın, bu adam ha.ıı tanın gözüne 

bakar bııkmaz hllrnretini anlıyor, termometre bile kul
lanmnğn lüzum görmUyor. O kadar yaman adam! 

Cilmlerile bltbmlştlr. 

Fakat bütün bu ıehadetlerin, yalancı dokturu kanunun 
tayin ettiği cezadan kurtaramıyacağına eliphe yoktur. 

Yayalar nasıo 
yürüyecekner'? 

A MERlKADA Kolombo eehri sokaklarında otomobil 
kaza.lannın çoğalmıısı yüzUnden seyriııefer dai

resi yııya yürUyt.nlerin sclAmetinl muhafaza mnkaadile 
hnyll garip bir karar vermiştir. 

M ATHURA adındaki vapunın geçen hafta çok a .. 
caib ve görUlmcmicı bir yolcu kafilesiyle J{alkU

tadan hareket etmiş olduğu Londradnn bildirilmekte-
dir. Geminin bu yolculnn Rhcsus tipinde (500) ııded 
maymundur. Ve Portorlkoyn cinslerinin çoğaltılması 
iı;ln götUrülmcktedirler. 

Bu fasileden olan maymunlar, Amerika Birleşik 
devletler üniversitelerinden ilmi tetkiklerde bulunul
mak ilzerc, fazla mtkyastn taleb edilmektedir. 

Hindistan, son zamanlarda, memlekette bu cins 

maymunlann gittikçe aznlmııkta olduğunu görerek ih .. 
raçlarmı menetmek için bir kararname çıknracıığmı 
blldirmi§ti. KolUmbia Universitcslndcn Doktor Knrfenter 
bu haberi alır almnz, Portorlkoda (Rhesus) maymun-

lnrmı:n yetl:ıtirilmesi için bir koloni tesisine kanır verc
'rck knrnrmı mevkU tatbika koymu~ur. Bu eureUc ço
ğaltılacnk olan maymunlar Amerikıın lüboratuvarlarmm 

ihtiyacını ka~ılamağıı kifayet edebileceklerdir. Ameri
knnm her sene yirmi bin Bh sus cinsi maymuna ihti· 
yacı oldui;'ll hesab cdllm~tlr. 

ı:ı tlarıu bnstonıa ~aı t;lindc bir cam 
~or. ~h .tın tin tin komşu. rm mUracıııı.tmı tabif raddedcmC'zdlm.,, 

' fJJmdi gömıcliydiniz 

Bu karara göro gUne3 battıktan fionra yııyn. yUril

yenler sol ellerinde blr mendil yahut gazete bulundur
mak mecburiyetindedirler. Eğer bu tedbir umulan neti
ceyi vermezse ynya ytirUyenlcr tıpkı otomobiller gibl 
sol ellerinde birer !ener taııımağa mecbur tutulacaklar· 
dır. 

Hindlstandnn mııym.un lhrııcmın men'i kararnamesi 
çıkarılmadan evvel birkaç \'apur daha maymun nakle .. 
dtlect'ği zannolunmaktadır. Mahkemeye gelen bir eok §ııhitler suçlunun mucize 
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Sevanat notları 

sun 
dan 

ağır borçla
urtuluyor Ayakkabı d 

Samsun belediyesinin en muvaffak ve değerli 
eseri modern tesisatlı «Doğum ve çocuk ba· 
kımevi » dir. 

Bir apartımana girerken kapı arkasında mralanmış ··--~--v---

ayakkaplan kadar göze çirkin görünen bir fieY yoktur. 
Bugün size Ncvyorkta hemen her apartımanda kullanı
lan gilzel bir kapı dolabı modeli vereceğiz. Bu küçük bir 
dolaptır, çok yer işgal etmez. Pahalı değildir. Her ailenin 

Sıhhiqe Vekaletinin 
dımı çok geı inde 

buraya yar
olacaktır 

işine yanyabilir. 

Resmini koyduğumuz kroki uzun izahata ihtiyaç his.. 
settirmiyecek kadar açıktır. Bu ayakkabı dolabı 90 san
tim yüksekliğinde ve 25 santim derinliğindedir. Kori
dorda pencere altm~ antrenin b:r köşesine konur. 

Kontrplak tahtadan yapılır, cilalı veyahut yağlı boya 

olabilir. 

!çerisine baktığınız Yakit, derinliğini azaltmak maksa 
dile ne kadar kullanışlı olarak yapıldıh'lnı anlarsınız. 

Üç tahta hem kapak yazifesini görürler, hem de ayak 
kaplan bu tahtalar üzerine konur. Alt göz erkek ayak
kabılarına, orta göz kadın ayakkabılarına, iist göz de 
fırçalara ve kunduralarınızı evde boyuyorsanız boya 
takımlarına tahsis edilir. 

Unutmamalıdır ki dikkatle istif edilmiş aynkkaplan 
daha az eskirler, bu yüzden bu dolabın kullanılması kun 
durnların ömrünü uzatır. 

Annelere umumi tavsiyeler - ,,_., - .--. ~~ -----
Samsun dorum eııimle T:aslalar ..• 

Küçük çocuklarda 
boğaz ağrısı J 

Sdmsun c1eklrik 
Birçoli vilayetlerimizde üçer beşer 

kilometre yaptmlmış ola.., asfalt bir 
caddenin Samsunda da tesisi hakkın 
da ne düşndüı:"Ü.:lü sorduğum belediye 

reisi Naşit l!rnt; bir şehrin toprak se
'iyesinden n.~ağısı tanzim edilmede:ı 
YC bugün yer altında olması icap eder 
ken yer üstünde ve ha,·ada bulunan e 
l "ktrik, telgraf vesair tellerle bugünü::ı 
ihtiyaçlarından olup yarın temin edil
mesi dü.şünillen havagazi borusu ve 
buna müteallik sair tesisat bir plan 
dairesinde yer altına alınmadıkça ve 
bilhassa mükemmel ve her türlü f en..;i 
vesıhhi icapları dfü~ünülmüş bir kamı. 
lizasyon yapılmadıkça asfaltın uluorta 
yaptırılması taraftarı olmadığını söy 
ledi. 

Daha ziyade mali bakımdan çok 
muktesidane ve tasarrufkil.ranc düşün 
düğünü ve bu düşünce ile hareket et 
tiğini a:lladığım belccliye ,.reisi, parke 1 
kaldırımın tesisinde olduğu kadar ta 1 
mirinde de kolaylık ve ucuzluk olduğu 
nu ilave etti. 

Bclccliyenin 928 senesinde emlak 
bankasından istikraz eylediği 200 bin 
lira:ım. muhtelif znmanlarda, yüz bin 
lirası ödendiği halde istikraz icaptan 
sebebile yedi sene sonra bu borcun üç 
yüz bin liraya CJkmış olması belediye 
yi hakikaten çok trı..sarrufkar yapmak 
mecburiyetinde bırakmıştır. 

Bclcdye, emlak baııri:asile, su ve elek 
trik tesisatını yapan ı:ıirketlcrle yeni 
anlaşmalar yaparak yckünu altı yüz 
bi:ı lirayı bulan belediye borçlannı 
yeni formüllere ve taksitlere bağlamış 
ve muntazaman tediyata girişmiştir. 
Bu muntazam ödeyişlerledir ki su işin 
den mütevellit 60 bin lira borç bitiril
miş, elektriği yapan şirketin yü~ elli 
bin lira alacağından yalnız yirmi bir 
bi.:ı liralık bir taksit kalmıştır. 

Emlak bankasile de üç senede öden 
mck üzere yeni bir mukavele akdedile 
rek her sene otuz bin lira tcdiyat yap 
mak gibi müsait bir vaziyet üzerinde 

sa111ralmı11 içinkn bir göriinüş 

"Anne boğazım ncıyor!,,... l lazı ne kadar çabuk teşhis edilirse o ka. 
Boğuk \'e ızuraplı bir sesle yavrunun dar kolay tedavi edilen bir hastalıktır. 

ağzından çıkan bu kısa cUmleyi işidip te F'akat kuşpalazı teşhisini ancak bir dok· 
ıztırap çC'kmemiş. elem duymamı§ kaç an. tor kor .. Onun için her bo;az ağrısında j 
ne vardır? bir doktora başvurmak şarttır. (Ailenin 1 

Son haftaların rutubetli, hazan 1sınan, mali durumu vizite vermeğe müsait de. , 
bazan soE;'Uyan havalan birçok küçük ço. ğilsc, resmi hastanelere, dispanserlere 
cukların boğnzlannda bademciklerini vesaireye mUrncnat olunabilir) Kuşpalazı 
ııi iroi. nın çok korkunç bir hn.stalık zannedilm si 

Bademciklerin şişmesi, doktor dilinde ve birçok çocukların ölümüne sebebiyet 
Lemfatik bir nesicten ibaret olan badem- vermesi geç kalınmaktan ileri gelen bir 
ciklerin iltihaplanmasıdır. Bu nesiç he- halden baııkn bir şey değildir. \ 

.men her mikrobun kolayca tesir edebil- Hastayı muayene eden doktor bunun 
diği bir nesiçtir. Grip basilleri, cerahat aleliide bir bademcik iltihabı olduğunu 
basilleri bu nesici kolayca müteessir e- söylerse o vakit yapılacak tedbirler ba
dcr. Bademcikler bazan sadece §işer ve siUeşir. ÇocuE;'Un odadan dışarıya çıkma
kızarır. Bazan da birtakım bcyazlıklo.r sına müsaade edilmez, hatta ateşi vnrsn 
hasıl olur. Bazan ise üzeri bir zarla ör. yatağa _yatırılır. 
tülür.. Katı yemekler yedirilmez. Çok şekerli 

Yavrularını seven annelere mühim bir sıcak sUt, papatya, ıhlamur, çok açık çay, 
tavsiyede bulunacağız: "Anne ... acıyor,, pek az tuzlu haşlanmış sebze suları vcri
diyo boğazını gösteren çocuklarının ağzı- lir. 
nı açar açmaz kuşpalazını hatıra gelir _ Çocuğun boğazına sıcak suya batırılmrş 
mek JSzımdrr. Unutmamalıdır ki kuşpa- bezler snrrlır. Bunun üzerine bol pamuk 

etmiş olduğu "doğum ve çcx:uk bakım 
evi" dir. 

Birisi çocuk hastalıkları mütehassı 
sı, diğeri doğum mütehassısı olan iki 
genç ve hazik boktorun idarelerine ve 
rilmiş bulunan bu müesseseyi Naşit 

Fıratı:ı rehberliğile gezdim. Öyle bir 
müessese ki yalnız Samsun şehrinin 
değil, hattfı. civar ka7.a ve vilayetlerin 
köylerin bile mühim ve ani vakalarda 
müracaat ettiği bir hayat evi halinde 
bulunuyor. Mükemmel ameliyathane 
si,ültra, süllükes gibi elektrik cihaz 

konur ve pamuğun üzeri de bir bezle 
sarılır. Bunlan hr>r iki saatte değiştir -
mek lazımdır. Boğaz ağrısı fazla şiddetli 
ise bu değiştirme işi daha sık yapılır. 

Fakat bu sıcak pansımam yaparken ku: 
çUk hastanın göğsünü ve arkasını ıslat· 
mamnğa çok dikkat etmelidir. Aksi tak. 
dirde bir zatürreeden çok korkulur. 
Çocuğun boğazını günde iki Uç defa 

bilhassa yemeklerden evvel antiseptik 
bir mayie batınlmış bir pamukla silmek 
çok faydalıdır. Bu hususta kullanılacak 
en iyi antiseptik şudur: 

Mndcni iyot 0,50 gr. 

"u~ıl l' ırat 

mutabık kalınmıştır. 

Bu dolgun yekunlar karşısında bele
diyenin bucalayıp kalmadığı:ıı gör 
mek her Samsunlu hesnbma bir sevinç 
vesilesi sayılabilir. Zira, şimdi senevi 
miktarı yetmiş bin lirayı bulan "borç 

• ları, laboratuvarı ve sterlizasyon ciha 
zile sessiz sadnsız ve şefik bir ruhla 
çalışan bu mUesscsenin muhite olan 
faydaları pek bUyüktUr. Ben, Samsun be
lediyesini, her §Cyden ziyade, bu eseriyle 
takdire müstahak ve bu eseri himaye et
tiği için vali Fuat Tuksalı tebrike şaya 
bulduğumu yazmadan geçemiyeeeğim. 

İyodi potasyom 1 gr •. 

Gliserin 30 gr. 
Bu mahlfılU eczanede yaptırır ve kulla 

nırsınız. 

Her boğaz ağrısında aşağı yukan bu 
tedbirleri tekrar etmelidir. Unutmayınız 
ki boğaz, ciğer yollarmm kapısı demek
tir. Her mikrop bu kapıdan girer. 

taksitleri'' yekununun bir sene sonra 
a:ıcak emlak bankasının otuz bin lira 
hk taksitine münhasır kaldığı ~örülc 
cektir. Bu suretle belediye geniş bir 
nefes alacağından flÜphesiz ki §Chrin 
imarı işlerine daha çok para sarfede 
bilecektir. 
Mali bakımdan bu kadar ağır borçlar 
altında bulunmasına rağmen belediye 
dünkü mektubumda saydığım işlerle 
beraber Cumhuriyet meydanının tcv 
sii için iki senede otuz bin lira kadar 
istimlak karRılığı cdemiştir. Ayrıca 

hususi idare ile müştereken ynptırıla 
cak olan ve müstakil Halkevi binası 
nı:ı ve sahasının fstimlfık bedeli ile 
beraber elli bin lira vermiştir. 

Belediyenin, halk ihtiyacı bakımın 

dan en takdire değer bir i~i de tesis 

Sağlık bakanlığı büyük sıhhi programi
lc muhtelif yerlerde tesis edeceği hasta
ne ve doğumevlcri meyanında Samsun i
çin de bir şeyler dUşUnmUşse mevcut mü
essesenin tevsii ve memlc>ket ihtiyacına 
daha geniş ölçüde cevab verebilecek ha. 
le getirilmesi için parasını yardım sure
tiyle Samsun belediyesine vermesi te
menniye çok şayandır. Bu tnkdirde bu
gün doğumevinln kendi binası olmadığı i
çin epeyce icar bedeli vermekten kurtula-
cak olnn belediye, ilerde yatak adedini 
arttırmak imkanını dn bulmuş olacaktır. 

Fakir ,.c kimsesizlerin hayata gözleri
ni yeni nçan yavnılariylc bu şefkat mU
csscsesinde bir ana kucağında bakılrr gL 
bi bakıldıklannı gördüf:rüm i~in bC'nim 
gözlerim Sf'vinç yaşlariyle ve içim iftihar 
hisleriyle doldu. 

Jlolfısi GÜNAY 

Diş ağrıları 
Bo.zan gecC'yarısı insana muannid bir 

diş ağnsı gelir. Doktora gitmeğc o da
kikada imkan yoktur. Ev kadınının ecza 
dolabında diş ağrısını kesmek için şu fay
dalı reçete hazır bulunursa o dakikada 
ıstırabın önüne geçilmiş olur. 
Gliserin 20 gram. 
Naneli alkol 3 gram (eczaneden alınabi
lir). 
Karanfil esansı O.O!J gram. 

Bir pamuk parçasını bu rnahlüle bahr
dıktan sonra ağrıyan dişin altına veya üs. 
tüne kor ve dişlerinizi kuvvetle sıkarsı
nız. Birkaç dakika sonra ağrı tnmamiyle 
gc>çf'r. 

Bu mnhlül C\0 lnizde hazır yoksa yarım 

kahve fincanı rlık su içersine yarrm fin
can o oksijene kor, ve ağn hununln çal-

M~~$Dliifil 
'lt ~s ı ve o eri 

9 

Aynklarmız mı iişüyor' 

Bu sık sık oluyorsa kanınız ,-O 
da iyi dolaşmıyor demektir. S'IJS' 
kalkınca jimnastik adım koşuıı~ 
ayaklannı1.a alkolle friksiyon s) ' 

ha sonra kıl bir eldivenle ınııS' 
smız. BUtUn kadın eşynsı satıl~ 
!arda ayak biçiminde yapııını.5 d ~ 
altlıkları mevcuttur. Bunlar 
yakkabılanndan görünmez. 

Bu tedbirlC'r imkansızdır el 
Şurasını unutmayınız ki çal~ 
ayakları üşümez ve bu tedbirle~~ 
kalmaz. Ayııklqrı Uşüycn kııdıll i 
mıyanlar, ynni bu tedbirleri ~. • 
maddi imkanı ve vakti olanııırd 
istifade ederler. . .el 

Bir de herkes için bir tavsı) rl 
nalım: iskarpinleriniz çok sıJcl ? 
Sıkan iskarpinler kanına dcvcrııtl ~· 
ni olurlar ve ayaklarmJZI uşutnre 

f 

Dudnklal"mız mı çattı)'0 
t. 

d 
Eğer soğuklar bailar bnıa!at11~ıı ~ 

Inrınız çatlıyorsa bugünden itib~t ("' 
dudak rujunu bırakınız. Bu çcşı ~ 
§m kullanılmaz. ÇünkU bunlar' t 
daklardn sabit tutmak için kurt! ~ 
madde ilave edilmiştir. Bu ınıı00; 
kurur ve dudağı çatlatır. Bil ı:o~ 
yağlı rujlar kullanılır. Rujıı d , 

. ~sO 
sürmeden evvel bir parça ktı tsj 
yahut tuzsuz tereyağı veya tııt11 tll"« 
yağı sürerseniz dudaklarınızı ç;ııl 
tan tamamlyle kurtarmııı 0 ı: c 
Bunları slirmcl<ten maksat aııdll tfJ 

ynğlı bir tabakayla boyanın \'e 

tcsirind('n konımaktır. ~ 

PA 
kalars:>nız iliş ağrısı yine geçer· fi<' 
siri yuknrki mahlul kadar kuv.,,·ctlJ#'. 
vamh değildir. En şiddetli diŞ ıı& e, 
derhal geçirmek isterseniz, bir t~ 
kompri.mcslni bir bardak sud:ı il J 

Bu suyu ağzınızda (aspirinin 1t0~ıf 
tine tah:ımmUl ederek) tutıtrtl 
muannid diB afrılan bile ı?ccet# 



Y~ahc{\..Drgı~e~ 
l?ıisU rnalım Avrupa malı diye bir 
lizu .~azla fiyatına satmak mahare
Be:y~sterm:kte cl'an sebut eden bir 
kıza: u magazasında mü~teri, satıcı 

Y~ ~at~~zel, dedi, siz bu maifazaya 
l\.ı girdınız galiba? ' l 

z §aşırdı: 
- .Nereden bild. · ? ~~~:.ıi'°" 
_ter ınız. 

qen.. · ' tıy0_ uz fıyatlan söylerken kıza- l 
•oUnuz! 

l\ Bir av 
du: apıyı çaldı, çıkan hizmetçiye sor 

- l!ayv teisi b anlan koruma cemiyeti 
lı· Urada mı oturuyor? 
Q.J?.nı t . . 
-Eve çı cevap verdi: 
~ .~t efendim. Fakat bugün ken
derı a gorcrnezsiniz; Sabahleyin erken 

Va gitti. 

tt"''· l'eJ ...... "'ti" •soru - Aslanın '"Rbşisinl 
"t\11~ 'seııa. ..,, 11.tıl ryoya nazaran seyyahın ü:ıe-

ıp Parçalaması liizmı ! 
"1 - Alınan karlkatilıil -

'}( "ss·asayet 
clllııı. lıkocamıa sinemaya gidemez ol
tı\'el'i~o acıklı sahnede gözleri yaşa
' n r~ herkese gülünç oluyorum. 

1eti alır~ki daha hassas; daha bilet 
~gözleri ya§anyor! 

ııuşt;:o ra ı ıe .. a 

- Bi lokantada garsona çıkıştı: 
~orullı. r saat oldu, hala balığı bekli-

Sab iç· ahleyj 

b
.'11 sinirli n patronla kavga ettiği 
ıııde.. . olan garson lokanta sahi

.. ınt'k tll'ıııadı: ı arn almak fırsatını kn-

~~-:-: Bir sa t 
~ ta . ~ beklemişsiniz ne çıkar! 
lada be§ sı~n ~~bi bir mil61:criyi lokan 

gündur bekliyordu. 

••~nı lıı ......_ Sattığı~t MUllTACI JIİl\l.M.l,"T 
t'tbırcıır 10 Yon aç dökülmemesine 

"• r liUil le;·-:- .\Zizirn ~ ~ ~ n a s o r 
tin~ telgraf ~ınıdı . h~r şey deği§ti, 

111~ lütu ' kafeınsız kahve, niko. 
- n devn d •·· ve p n c yafiıyoruz nrtık. 

arasız ·· d O ~ cuz an devrinde ! 

~ .. ~\rıcak ıra m 
uçuk . muhtelit k 

tl:ıellı ı::ıtasyond . atarın durduğu 

- O güzel (fo'll:ı tahtasını ncreclı>n bul
clunuz çocuklar~ 

!Kaı ~o ırı Oaıır 
aıırason~a 

~ Selma fotoğraf çektirmiş öyle 
mi? Güzel olmu§ mu bari'? 

- Evet. I<'akat galiba kendisine 
çok benziyor. 

- Galiba mı? 
- Kimseye göstermek istemediği· 

ne göre kendisine çok benziyor her 
halde! 

ırarrllh 
Çocuk, derse çalışırken bir aralık 

babasını imdada çağırclı: 
- Baba hesap meselesinde bana 

biraz yardım eder misin? 
- Söyle bakayım müşkülün ne? 
- I<ilosu beş kuruştan olduğuna 

göre bes kilo prinçle ... 
Adam, çocuğun sözünü kesti: 
- Oğlum, bu hesap meselesi de· 

ğil ta "h' . , n ... 

- İkmal imtihanını ı;c!:cceğino emin 
misin? 

- ı:n~t baba; fakat roğrafyadan orta 
Anupa de\J.ctlcrinin hudutlarını ı:;ormaz. 
hırsa ••• 

- Fransız karikatürü -

BeşDıracı mevsim 
- Dükkanınıza niçin "Beş mev

sim" ismini verdiniz? Beı:; mevsim 
yok ki, ancak dört mevsim var. 

- "Ölü mevsim'' i unuttunuz mu? 

- Doktor perhiz tavsiye etti; yal
nız hafif etler yememi söyledi. 

- O hnlde eti bizim kasaptan al; 
sattığı etin kilosu ancak 800 gram ge
liyor! 

,..._ - .,........,- -

Uruna. a, hır yolcu istasyon 
...... 13 . J ~le ay rnenı ı ~../. 

-.,.:_ eI<apl'eei ~ d~~i, i§im çok a· \ 
~;1'lı? ıçın durdurama?. J 
e~u • 

-.... lıı r alay etli. 
llte • teraeni · 

at Re..: ~ z telgrafin d.. l ·· k ·• "a un m e s-
~ gJrayını! 

- natt'lnt1 nç be :ul:ım ! J;(•n hC'Jktl de
ğilim, modelim ı 

HABER - 1lisam ooslUI 

Tanınmış futbolculardan 
bazıları 

Ankara klüpleri-
ne intisap· ettiler 

Şehrimizin birinci futbol likine dahil 
klüplerinin bazı tanınmış oyuncuları eski 
yurdlarından istifa ederek Ankaraya 
gitmişl<'rdir. 1stanbuldan a)Tilan !!porcu
lar arasında Galatasaraydan Haşim, Bc
§!ktaştıın merkez muhacim ~fuzaffer, Top. 
kapıdan Mehmet ve Fenerbahçenin birin
ci takım ihtiyat kalecisi atlet Necdet var
dır. 

Bu gençlerden Galatasaraylı Haşim, 

Ankara Galatasarayında oynıyacaktır. 

Fenerbahçeli Necdet. Ankara Güneşe 

girmiş bulunmaktadır; <'Ski Topkapılı 

Mehmetle Be§iktaştan a)•rılan Muzaffer
se An'karagücüne intisab ctm~lerdlr. 

---o 

Askeri liseler atletizm 
şampiyonluğu 

Müsabakalarına dün 
de devanı edildi 

Askeri mektepler arasındaki atletizm 
şampiyonluğu müsabakalarına dün de 
Kadıköy stadında devam edilmiştir. Çok 
muntazam olan müsabakalarda alınan d('. 
rccclcr §Unlardır: 

Gülle atma 
1 - Billend deniz li.'Jesi 10.89. 
2 - Necmi deniz lisesi 10.75. 
3 - Nadi Kuleli 10.49. 

Sınkla yüksek atlama 
1 - Naci Maltepe 3,10. 
2 - Nüket, Kuleli 3. 
3 - Galib Kuleli 2.80. 

400 metre 
1 - Halid deniz lise.si 54,8. 
2 - Mehmet Deniz lisesi 55. 
3 - Muzaffer Kuleli 55,7. 

Serbest güreşler 
Yalnız Eminönü Halkevi 

tarafından 

Tertip edilecek 
Eminönü Halke\.inden: 

1 - Türkiye profesyonel başpehlivan
lık müsabakalarmm tertibi Halk Partisi 
Genel sekreterliğinin emir ve tensibi ü
zerine Türk Spor Kurumunun tasdikın
dan geçen nizamname ile evimize veril
miştir. 

2 - Bu nizamname mucibince, herhan
gi suretle olursa olsun profesyonel güreş. 
!er bundan sonra bu nizamname ahkamı
na göre yapılacaktır. 

3 - Profesyonel güre§ tertib edecek 
olan organizatörler ile bu güreşlere gi
recek pehlivanların evimize müracaat e
derek nizamname ahkamını kabul ettik
lerine dair bir taahhüt mektubu vererek 
lisans almaları lazımdır. 

~ - Bu suretle lisans almıyan orga
nizatörlerin müsabaka tertibine ve pehli
vanların da müsabaka yapmalarına mü
saade edilmiyecektir. 

HABER - Bu vaziyet hakkında dil. 
5üncclcrimizi başka bir gün yazacağız. 

Almanya- Oanlmarka 
hokey maçı 

Hamburgda Almanya milli hokey takı
mı ile Danimarka milli takımı arasında 

yapılan karşıla§ma 6.3 Almanların gali -
biyctile neticelenmiştir. 

Danimarkalılar şimdiye kadar yapılan 
altı karşılaşmanın aıtsım da kaybetmiş
lerdir. 

İki Fransız bisikletçisi 
500 Metre düura siirat 

rekorunu kırıhlnr 

Bordo, 15 (A.A.) - Fransız bisiklet
çileri Michard ve Chaillot deparlı 500 
metre dünya sürat rekorunu 34 saniye, 1 
4/ 5 ile kırmışlardır. Bundan ewelki re· 
kor Danimarkalı Faik I lensen ile Fran
sız Gcrardinindi Ye 35 saniyclikti. 

Ankaıra Dik maçRaıro 
~-' - - ~ ..___ ~.......-. 

Ankara ve Muhafız 
güçleri 1-1 berabere 

kaldılar 
Çok heyecanlı olan müsabakanın 

ikinci devresi sert oldu 
Ankara. 15 - Lik maçlarının bugünkü 

karşıla~maları havanın da çok müsait o 
luşu yüzünden meraklı bir halk kütlesi 
taraf ınclan takip edildi. Maçlar, Muhafıı 
gücli ile ı\nkaragücü B ve A takımları a· 
rasmdaydı. 

llk karşıla~a. iki klüp B takımları a · 
rasmda yapıldı. Baştan nihayete kadar 
Ankaragücünün hakimiyeti altında ge· 
çen bu maç 5-0 Muhafızın yenilmesi ile 
neticelenıniştir. 

Sıra ayni takımların ağabeylerine gel· 
mi~ti. Takımlar biribirlni takiben sahaya 
çıkarak karşılıklı dizildikleri vakit Muha

fızgücünü sol muavin mevkiine Haşimi de 
alını~ olduğu halde şu kadrosile gördük: 

Muzaffer, - Fethi, Saffet - Ila~im, 

Cihat, Ahmet, - Naci, Şahin, Hıza, lb· 
rahim, Atıf. 
Diğer taraftan Ankaragücü de büyük 

bir kısmını gençler teşkil eden şöyle bir 
kadro ile oynuyordu: 

Natık - Ali Rıza, Enver, - Muzaf· 
fer, Abdül, Nusret - lbralıim, Nurul· 
lah, Muzaffer, Fahri. Fikret. 

Oyuna saat 16,40 da Ankaragücünün 
soldan bir hücumu ile başlandı. Fakat bu 
hücum müdafiler tarafından kesilerek 
uzun bir vuru~la iade olundu. Daha ilk 
dakikalarda kati bir netice alabilmek için 
iki tarafın da canla başla oynaması, o
yunu serilcştiriyordu. llk tehlikeli inişi 
Ankaragücü sağdan yaptı. Muhafızgücü 
bu hürumu ancak topu kornere atmakla 
bertaraf etti. 

Ankaragücü, bugün senclerdenberi gör
meğe alıştığımız yerden, tatkik ve sistem 
li oyununa mukabil bilikis havadan ve 
sebebsiz yere yapılan uzun \1ll11Şlu bir 
oyun sistemi yaratmaya çalışıyor. Di· 
ğer taraf tan Ankaragüçlülere karşı daha 

inişini büyük müşkülat ile savuşturdu. 
Şimdi artık Ankaragilçlüler, Muhafıza 

karşı tatbik etmek istedikleri yeni sis
temlerinden \'azgeeçmişler ve yeniden 
yerden oynamağa başlamı~lardı. Muha
fızgücü ise, vaziyetin yavaş yavaş aley
hine bir cereyan almakta olduğunu his
setmiş olacak ki, oyunu yavaş yavaş sert 
bir cereyana sürüklemek istiyordu. Birin· 
ci devrede tesadüf olunmıyan şarjlar bu 
devrede kolaylıkla ve sıksık görülmeye 
başladı. ı Iatta bunun neticesi olacak ki, 
Muhafız merkez muhacimi Rıza ile Arr
karagücü merkez muavini Abdül arasın· 
da olan bir tekmeleşme neticesinde her i· 
ki oyuncu da, hakem taraf rndan sahadan 
çıkarıldı. 

Ü}runa yeniden devam olunduğu vakit 
Muhafız sağ açığı hücumda görüldü. Ka
leye kadar sokulan açığın çektiği sıkı bir 
şüt golpsta çarparak geri geldi ve bu su· 
retle bir şans eseri olarak Ankaragücü i· 
kinci bir gol tehlikesini atlatmış oldu. 

Ankaragücünün fırsatlardan istifade e
deme}işi karşısında maçın artık 1-0 Mu· 
haf ızm lehine biteceğine muhakkak naza
rile bakıldığı bir sırada, Muhafız kalesi 
önlerindeki bir karışıklıktan istifade eden 
sol açık Fikret 41 inci dakikada takımına 
beraberlik sayısını temiz bir şiltle kazan· 
dırdı. Muhafıilılar yapılan bti gôle itiraz 
ettilerse de hakem kararından dönmedi '-e 
maçta her iki tarafın da bütün gayretleri· 
ne rağmen netice üzerinde yeni bir deği· 
şiklik olmadan 1-1 beraberlikle sona 
erdi. 
Muhafızgücü sahasında B takınılan a· 

rasmda yapılan maçlarda ise: 
Güneş, Harbiye ile 2·2 berabere kal· 

mış ve Galatasaray. Demirsporu 4-0 yen· 
. t~ 

mış ır. 

atılgan ve daha atletik kabiliyette olan -------------
Muhafızgüçlüler bu oyun tarzını yıkmak· 
ta gecikm;yorlardı. 

Ankaragücü kalesine sık sık ini~ler ya· 
pan Muhafız muhacimlcri, Güç müdafr 
lerini çok müşkül vaziyetlere sokuyorlar· 
dı. Hatta bir aralık iki metre kadar yakın 
bir mesafede kaleye sokulan Muhafız sol 
açıi:rı Naci elde ettiği emsalsiz fırsatı bek· 
lenilmiyen bir kötü vuruşla dışarı attı. 
Fakat, kuvveimancviycce Ankaragücün· 
den çok üstün görünen ~Iuhafızhlar, ka· 
çan bu fırsatı takiben yeni, yeni tehli
keler yaratmakta gecikmediler. Ve kaç.an 
fırsatın üstünden henüz bir iki dakika 
geçmemişti ki, sağ iç lbrahim, sol açığın 
havalesiyle ayağına kadar gelen topu te
miz bir vuruşla 19 uncu dakikada An
karagücü kalesine soktu. 

Bu suretle 1 ·0 galip vaziyete ge.çen Mu· 
hafızlılar daha emniyetle oynı}•arak sa
yı adedini yükseltmek için tekrar Ankara 
gücü kalesine soku!may.a ba~ladılar. An· 
karagücü müdafileri ise muhacimlerin 
yardımından tamamen mahrum bir halde 
Muhafızgücünün akınlarını defetmeye 
çalışıyor.. Arada bir açılmak istidadını, 

gösteren san lacivertlilerin Muhahzgü
cü kalesine 23 üncü dakikada yaptıkları 
hücum çok muvaffakiyetli olduysa da 
kaleci Muzafferin tam vaktinde yaptığı 
müdahale ile gol tehlikesi bertaraf oldu. 

Devrenin bundan sonraki k,smı da ge
ne Muhafızın hakimiyeti altında fakat 
golsüz olarak geçtiğinden l\fuhahzlılar 
sahadan l ·O galip olarak çekildiler. 

İkinci devre 
lkinci devrede mağlubiyetten kurtul· 

mak için çalışan Güçlülerin Muhafız 
kalesine kadar giren akınları ve bunlar
dan elde edilen Cırsatlar maatteessüf fır 
satçı olmıyan genç ve tecrübesiz muha
cimlerinin ayaklarında kayboluyordu. 

15 inci dakikada Muhafız kalesi, An· 
karagücilnün cidden çok tehlikeli olan .bir 

Fransa milli takımının 
bu sene yapacağı 

Beynelmilel fut-
bol maçları 

Bu sene içinde yapılacak olan beynel
milel futbol müsabakalarının pro~ - -§udur: 

4 Kiio.unuevvclde ltaıyada: 
İtalya • Fransa. 
21 Kanunusanide Pariste: 
Fran a B • Lükscmburg A. 
22 Kiinunusanide Parisle: 
Fransa • Çekoslo\-akya. 

25 Şubat: 
J;'ransa • İngiltere (ordu takımları) 
9 Mart: 
J~ranc;a - Belçllca (ordu takım.lan) 
16 Mart: 
l:'ransa - ~lacaric;tan. 

23 Nisan: 
Fran a • Almanya. 
Fransa milli takrmıyla İngiltere muhtc

liti arasındaki maç da Mayıs ayı içinde 
yapılacaktır. 

Sovyetler kupasını 
Spartak takımı kazandı 

Bu yılın Sovyetier kupasını Mosko .. 
vanın Spartak ekibi kazanmıştır. 

Bu kupa, 1936 da ko3nmu§ olup 
ilk turnuvaya 96 takım iştirak etıni~ 
olup bu yıl 286 ekip müsabakalara 
iştirak etmiştir. 
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Vaızaııro: OkDmDm 

Alemdar lıaqkırdı: elinde silô.h 
gördüqünüzü qebertin ! 

Alemdnra kndar indi, ona da görünüp: olııcnğma bunu bırak~. eline kAğıt ka- 1 sanki dcllrmlı;;U. Kapılann kapanması, hl
- Ben bu işi baııaramam. Dlyeınlye. lem almış, vaktin snd mi, muhs mu oldu- ı 11 Sellmln çıkanlmamasr, padi§ah Mwıta-

cektL lk1 nteş arasında kalmı§, aklı ye- ğunu atıı§tırıyordu. fnnın ucyhUllslAmı kovması Alemdarı çf. 
rinden oynnmrştı. Niiınyet biraz kendine Felekiyat bUyUk ve tehlikeli bir te- leden çıkarmt§, deli ebni§ti. 
gelen Arif efendi Alemdnrn söylemeği, zahür gösteriyordu. Kapıda haykırıyordu: 

pa~nha meram anlatmaktan daha kolay "Kıran e\'satı müsellesei narlyeden - Vurun bre cvl!dlar! 
ve daha tehlikesiz bulmuştu. sUllı.leııl bAkiye intikal ile bUrcU sUnbWe- Kılıç \'C yatnğanlnr r;imııek gibi parlı-

Yazan: R. Rober Düma - 90 - Çeviren: F· t'
Genç kadın koltuğunu Stef anırı, 
koltuğunagaklaşfıtdı ve kederli 
görünmeğe çalışarak anlattı 

M. Güstav Jilber o gece "LUtes,, deki 

1 

gün muntazaman öğle ycmeı:; 
hususi kabinelerden blıini tutmuıtu. Fa.. sonm evden çıkıp altı buçukta 
kat meramına nall olamadı, Hilda mUte- yor. 

madlyen "hayır,, diyordu. "Yarın akgama 1 Bunlan nasıl öğrendiğiıııl JtJeıV 
kadar sabret!,, Mebusun uırarlan para . d ğil' • ., G et ~~ 

edıyorsun e mı • ay 
et:ınedl. ÇUnkU Hllda o gU.nkU gazetelerde G 

1 
k • 

106 
va g ..ı. 

rene so agı numara.. .., 
ordu encUmenlnln ertesi gUnU içtima e. • . . . ek k ıcıyıı: 

- DevlcUn pfl§a. Dedi. Ne nushupend, nin beşinci derecesinde vukubuluyor- yordu. Asker eline geçirdiği, dcmlr, tah
ne de vakai hazır ucvkctl\ı padişah Uze- du.(1),, · ta ve odunla kapılara vurdukça çıkan ses 

deceğint okumugtu fırsatı kaçırmak iste- dogru ıçeny~ gır~r ~ diye ;/.. 
miyordu: Bdenuv'~Ün~r ue ko urutta yor :.daki pP ~ 

Y "-t k ıkm vlm um. çunc a sag ~11' ,- ~-- nrm mccun en çı ar ç az e e kar- "-1: 
rinde müessir olmamaktadır. Var, nlce dl- O halde fizUlc.cek hiçbir eey yoktu. saray koridorlarında korkunç nkisler ya. 
!ersen Bylo et. Bu hal bir buhrnndı, gelip gesecck ve pıyordu. 

Alcmdnr haykırdı: Mustnfanın no ealtanatına, no hayntına E.csma ımltan padişah Mustafayn ko§tu. 
- Kırın kapıları. Elinde sililı gördU- bir tehlike 'Ueleccktl. Mustafa bu emni • Onu daldığı hesaplan tistUnden kaldı -

ğünüzfi gebertin. Sultan Selim efendimi% yelle silnnet odasından sarık odasma gi- rarak sarstı: 
klns, sultan Mustnfa hal'olunacaktır. derek orndnn etrafı sakin seyre ba§latnış, - Şovketlü knrdc~im. Hala ne dunı-

Asker arnımıda bir knnaıklık oldu. Hay Esma ve valide sulUınlnn hayretlere dil yorsun?. İ{ite Alemdar mehib s:ıyhalarln 
krn3Ulalar, bağırmalar, ı;UrUltUler duyul- ellrmUvtU. luıykınyor. Asker kapılan kırıyor. Halk 
du. Asker kapılara yığıldılar ve dipçik- Esma sultan bu nıiyet karşısında yn. ayakta \'C dehl}et içindedir. Alemdarm 
!erle wrmağa bqladrlnr. Birkaç yerde pılacak §e)i düşünüyor va \'alidenin ağ- ne .isteği vı:ırs:ı yap, bu badireden kurtu-
BDAh patladı. lamasmdan bUsbUtUn müteheyyiç görü- lalrm. 

Urs1n cevabını alınca yukarıya çı ,t 
ge • pıyı çaldım. Biraz sonra kapıd• d~ 

Saat on ikide bardan çıktıkları .zaman d ı·kt b' t B glS~,.ı 
lan e ı c ızza cnuva &Jl" 

da: "Madam Mujen burada mı?" sıt bi' 
_ Benimle beraber gelme, dedi. Ko - sordum. Bu isimde bir kadının 0

0 cam belki sokağıı çıkm.ı~br. Blzi geç vn.. bcrft' 
kit beraber görmesin. nada oturduğunu telefon reh ~ 

Mebus, metresini bir taksiye kadar gö. öğrenmistim. Benuva gayet n . "f 
tlirdil, nynlırkcn c;ıoföre gösteriş ynpmak le: "Burası değil efendim.,, dedi#' 

liba. ikinci katta oturuyor.,, rr. ~-_,,tf için tekrnr etti: bV'" 
ederek ayrıldım ve mahallcnın ,_ _ _, 

_ Yamı meclisten çıkar çıkmnz sana lı olan geveze bir kadını söyletıı"" 

Muhasara cdilmi3 bir dUeman knle!l m- nilyordu. Mustafa korkanla korkar, gülenle gU • 
kıetlnlryormue gibi bir manzara hASll ol- Esma Mustafanm yıınmdan çıktı ve ko- Icr bir haldeydi. Hemen tamam nklmı 

gelirim. cicim! gittim. 
Hilda eve döndüğU zaman knpıyı ona <'' ~ 

Stcfon nçtr. Hllda: - Bmvo Hilda! Şimdi öteki ıı• 
muı, halk en uzak yerlerden akm akm ua ko11a harem dalrcsino geçti. kaybetıni~, kendisine derin bir sUkiın 

Sultanıı.hmet civarına dolmuş, sokaklar K°'u.rken haykırıyordu: gelmtatı. Yalnız Esmnnın gözleri d6nmllş 
adam almaz hale gelml§ti, - Covrll Cevri Knlfa! hnl!nden Orkerek o da haykırdı: 

Birkaç yUz RumeU süvarisi n1zaını te- Cevri koridorda feryada bcnı.iyen bir - Mercan, Nezir, bre mel'unlar! 
sis için ortaya çıkmrelnr, fakat iki ilç kndm sesi duyunr.a dışnn frrlamra vo kan İçeriye birk:ıç bostancı, Mercan, Nezir 

- İstediğin malnmatı elde ettim, dedi. disi söyle)iniz. 
Salona gidelim de nnlataymı. 

Stefnn, Hildanm mantoırunu çıkanrkcn 
yUztınU burueturdu: 

- Evet fena havadisi! ~ 

Genç kadın koltuğunu Stefanı!'.ı.I 
tuğuna yakla§brdı ve kederli gv-· 

metre bile ilerlemeğo lmkAn bulamamı§- tor iı;lnde yclyoperok koljan Esmayı ku- Ye Ebe Selim girdiler. Yer öpUp kol 
lardı. Eğer blrnz daha tazyik etseler c:ıklamıs, derhal yandaki odalarclllll biri- bnğlndılar. 

- Bu akşam ne kadar ~ok cigara fç
mf8Slniz. 

- Kokueundan belli oluyor değil mi? 
Gtıstav Jilberle beraber barın hususi 

kabinesinde hakikat.en çok clgara fçmiatl. 
Gayet tabii bir tnvırln devam etti: 

meğe çalı§8J'Bk: bi 

- Stefan, dedi, buradan ~ ta 
Jiizım geliyor maalesef. KocaJXI. (il ta 
geliyor. Seni burada yerl~miıJ ı!1 ı 
meli. Benden etıphe ettiği için dC!"ııt tı 
çünkü benden hiç bir zaman fi~ 
lcnmez - fakat sizden nedeni!~ 
kıskanıvor. Bu kıskançlığı Bet . I' 
hareketimize kadar haklı değildi• 

halk atlılan paramparça edeceklerdi. ne almıştı. - Alemdar ne diler, anlnmadmız mı? 
BiltUn evler boannm.l§tı. DllkkAnlar ka- - Neniz vnr sultanım? Kimleri istiyorsa idamlıırmn ferman ct-
panm15, kadm çoluk, çocuk ortalığa dö- - Ne olacak knlfa? ~tc Alemdar tim. Leşlerini asker içre ntıp derne{;i da-
külmilatn. kardeşimizin hal'inl ister. Buna bir BU· ğıtmu:. 

Kulaktan kulağa yayılıyordu: ret vermek gerektir. Nice idelim diye Ebe Selim de nlelMe bir muhataba bn.. 
- Pad~ah Ba!1lyına Alemdar baıskın uevkeUQ ile hasbıhal ctmeğe lmkCm yok. ğınr gibi çıkıatı: 

"ermle! tur. - Hün!dlnm. H41il saf'denınsun. Alem-
Sultan Selimtn lcllsını iaUyormuı! Maazallah hnl'olunursa hcpimlzln sal- dıır mel'unu Selimin icl!smı ister. Senin 
Halk memnundu. Aelmdara zahlrdl. E- tnnatmıız mahvolur kalfa. Sana 5evkct- hnl'in için cclmietir. 

ğcr Alemdar iBteseydJ blltUn halk arka- IClnun muhabbet vo f Umadr vardır. Şuna Mustafa çökilvormietf, Tıpkı Idam hUk-
smdan mllls kuvveti gibl sökün edecektf. bir tedbir edelim. mil tebliğ edilen bir mahkQm gibi boynu 
Mustafanm dem bir kıtlık ve sefalet Cevri kalfa Esmayı teselllye çalı§Ulı!J bUkUldU ve olduğu yere çöktü. 
devri olmuvtu. Açıkça mımasıb para ile ve Alemdnrdan bir nebze bahsederek: - Bu derdin çaresi ne olabilir ağa.-
veriliyordu. Rilşvet diz boyu a§m?Vtt. - Bu zorbanın elinden hfı;bir gey kur- lar? 
Pndişah Mustafn için aile harlmine girl- tulmaz. Allah encamını hayr eyliye. E-. Zenci Nezir tam fınatmı bulmuştu: 
lerek kadm dcvvirlliyordu. Sebebsiz hl- limlzdcn ne gelir ki, kısa eteı.u ve tıztın - Aman ısevketlO hllnkiırmı. Sultan 
çareler boğduruluyor, birçok zavallılar Mçlıyız. Selimle Sultan Mahmut idam olunursa 
har.ı.ca kesiliyordu. Dı§:ırdaki sc.slcr gittikçe çoğalıyor, bittabi tahb saltanatta pııyidar olursu • 

Böyle !da.reden kim memnun olurdu?. kapılar gittikçe zorlanıyordu. Artık ne nuz. Hemen nıb11.t ver. Haremi hünın _ 
Anadoludan hayvan gelmiyordu. ı'eryer Dnrllssuade kapısmm ,ne do ak ağalar yuna gidip onlan idam edelim. Fnknt ol 
isyanlar vardı Ye o.'Jtler her tarafı hnracn. kapısmm bu uğmşm:ığa tabammWü kal- vakte kadnr Bnbıssunde mesdud tutul
kesmişlerdi. Yollar kapanmış, kimsecik- mrgtı. Nereüeyse kapılar arkasına kadar sun. 
Ier geçemez olmuştu. dayanacak ve Alemdar, askeriyle birlik- Esma da bu noktai nazan muvafık bul 

Bu §erait altında devleti aliye yalnız te sı:ıraya Uşüşccektf. Nezir ve Ebe Sc- muştu. Hakikaten geçirilecek bir dakJka 
!stanbuldn saray olarak kalmı~tL Padi- llm, blrknç bostancı ve birkaç cariye ve bile yoktu. lşte salt:nnnt meselesi birkaç 
eahm hUkmU bolkl bu kadanna bile carı müstefrl§eyle beraber bir tedbir dUııünU. zamanlık işti. Padi5ah Mustafa bu vazi-
de#fldl. Padi;ınhm bUtll:ı işi g{icU kadın, yorlardı. .. :rette btltUn memleketin kılıçtan geçiril -
içki, zevk vo bllhnssa yıldızlnra bakmak, Ne.zir dedi ki: meslnc lrado edecek haldeydi. 
remil atınak, ilmi clfrle tali ve talihsizlik. - Hemen padfıınhn \'llnp &ultan Selim - Pek 41A.. Dedi. İııtedii:'1nlz gibi olsun! 
Jer aramaktı. 11e Mabır.udun ida.mlarma iradesini lstih- Zenci Nezir dışan fırladı ve bo3tanc1-

MU!tafa yıldızlara bnkmakta epeyce sal etmellyig. Böylece eultan Mustafa lanı haykırdı: 1 
meharet snhlbi olmuştu. Ve bu defa bu ( padi§ah kalabilir. (Devamı var) 
muazzam vaknnm halll ile bilfiil me§gul Dı§arda sQrUltU çoğalını§, Alemdar Cl) Tarihi Cevdet, !iayfa 261. 

.... Jl~IJlllJ~E0I3E~IWGIC!Dl!mfiEl~t.t:ı .. aa•ı~ 
Dudaklıınnı nro.dım; buldum. İ§tc artık portreci, manza- ••• 

racı, dekorcu ressamım! Onunla, onun için, her gey o kadar 
kolaydır ki! Birdenbire, Aliyenin, kollanmda. yunıu§adığını 
hissettim .. Uyuyordu. 

-7-
ba§la.mt§b. Dir kaç dakika sonm sarho§ olacaktı. 

Elbiseyi uzattım: 

- Sinirden ... Hoıılnnmadığnn insanlar. 
dan mürekkep bir kalabalık anısında cn
nnn sıkıldı, boyuna clgnra içtim. 

Stefan öpmek istedi, Hilda dudaklarını 
çekti. 

- Hayır, bu ak anı olmıu;. Rica cd -
rlm Stefan. 

Garip bir iffet hissi benliğine hakim 
olmu§tu. DUşUndU: 

- Zavallı delikanlı! Eğer biraz evvel 
bir erkekle beraber olduğumu bll!e

Salona geçip kazıplıklı koltuklara otur
dular. Hilda söze bll!Jladı: 

- Size evvel! yaptığun tahkikatın 
ncUceslnl tınlııtaymı. Sonra ... 

Tereddüt ediyordu. Stefan sordu: 
- Sonra? Can sıkıcı bir {;ley galiba? 

Halinizden öyle anlıyorum. 
- Evcl Maalesef cnn Sikıcı bir 5cy, sL 

zin ve benim için ... 
- Nedir? Bayleyin rlca ederim. 
- Hayır, sonrn ... Evvela vazifcnizo 

t.uallök eden mammatı söyliyeyim. 
Stcfanın ısrarlarına aldırmıyarak 

Hilda evvela Benuva meselesini an
lattı: 

- Benuva üçüncü katta oturuyor; 
sağdaki kapı.. Öğleden sonra eğer 
evde kalırsa yo.lnızdır. Hizmetçisi yok. 
Yalnız sıska bir adamı var ki her 

kat eimcıi zavallı bUsbUtUn ho.ksıı Jf. 
sayılamaz. Anlıyorsun değil ıııi ~Oi' 
bir zaman a~ızı öğrenmcın 
İhtiyatlı olmalıyız. 

Stef an bitkin bir halde teıasrJJf 
du: " 

- Sizi göremlyeceğim dem~· 
buna nasıl tahammUl ederim! f 

- Ne mllnasebct? Bin'biri~ ,;1 
ata görebiliriz. Ben gelir senı b 
rum. 

- Hilda, vaadediyorsun ha 1 ~ 
bunu yaparsan cesaretimi kaybctJIJ ~ 

Genç kadın vaadini bir yeııJI' 
blr öpUcUklc teyit etti. Stefan: . ~ 

- Peki Hilda, dedi, maderıılO ~ 
le icap ediyor, f cda.kQrhğa kııtl ~ 
cağım. Vcltcrin verdiği adreste, / 
bert'in evine girerim. Ona ben{tıl 
leceğimi haber verecekti. ~ 

- Agnr sokağı değil rrıj '! BU ;,/! 
pek tc uznk değil. Seni sık sJc 0 

göriirUm. 

u:s EY 1 N ~z E.K 

lhti;·arın ölümü bayrama rastıamı. tı.. ~ 
Sokakta rastgele yürürken Karagümrüğe gelmiştik .. l\f~ 

kalabalıktı. Bir "atlı kannca,, önilnde durduk. Aliye, atJnflI1 ~ 
binmek için sıra beklerken, bir iki çingenenin çaldığı sazla. 9'~ 
landığını görüyordum ... Aliye para ile bir ata iki çocuk da bi~ 
yordu. Bu hoştu! .. Athkanncanın sahibi: "Haydi! Çabuk ~ 
diye bağırdı. Evvel~ biribirlmize baktık, sonra atın üzerine 
mağa basladık. J 

Vakit çok geç .. Yanımızdaki odada. santin saba.hın beşini 
~aldığını duydum. Kalktım, giyir.dim .. Böyle bir geceyi tekrar 
bulmak o kadar kolny değildi. İdareyi yaktım. Aliyenln ipek 
vUcudunu hissetmesem bile, hiç olmazsa görebilecektim. Su· 
88Jnl§llil veyahut acıkmışım gibi onu görmek ihtiya.cındo.ydım., 
Başını kolunun Uzeıine koymuş, gülümslyerek uyuyordu. u
yuyordu. Saçla.n dağılmış, yastığın üzeıinc yayılınıffb. O, ken
disinden emin, hayattan emin uyuyordu .. Saat yedide uyandır· 
mak mecburiyetinde idim.. Bu dakikayı çoktandır bekliyot -

- Al, Aliye .. Kalk, yıkan .. Sabun vnr, temiz bir havlu var •• 
'Çabuk ol ... 

Dönüyorduk. Etrafmuzdaki kalabalık daha çoğalmıştı. rl~ 
\'aldt geldi, indik .. Herkes bizi, daha do&rrusu Aliyeyi alkJ~ 'jf 
Şaşırdm .. Bu gülen ve alay eden insanlar arasında, ne bir a~ 
'ne bir adım geriye yürOycmedcn süklüm püklüm kalakalrnlŞ" 

dum •• Onu uyandıracak busenin yerini intihap ctmf ftim .. 
Nihayet onu uyandırdım: 
- Yanından ayrılacağım, sevgilim, babam geldi, yattı. 1 
- Elbisem bizim odada, Ali .. 
- Getiririm. 

Ayaklnnmın ucuna basarak yürüdüm. Bnb:ım honıl ho
rul uyuyor .. Olduk~.a bir alı§kanlıkla Aliyelerin kapısını açtım. 
Dörtte Uç nisbetinde uykuya dalan annem, mçro.dı. Gözleriyle. 
ölilyü işaret ederek: 

- Bak, dedi, ne kadar sakin! .. 
Gerçekti .. Ayıplnr gibi haliyle, kinli gibi duran yUzüylc, 

sakindi. Ben dua etmesini bilmiyordum, lakin kafamda §öyle 
bir §ey kurmuıtum: "KilçUcUk Allyeniz mes'ut olacak, Abdi 
.. endi. 

- Attyenln clblsesfni nlmağa geldim, dedim. 
- Al ve telgra.fluıncye gidin, geç kalmayın, sakın!. 
lhtlJBtJa dşmya cıktım. Babam uyanmış ve hemen lçmefe 

Aliye yıkandığı ve giyindiği ırada, baisi hayatıma, babama 
baktım. İkinci şi§eye başlamı5tı. Muhabbetle yüzüme baktı: .. Sere 
fine!., dedi. Fena §CJ-'leri hatırdan çıkannak, ölünün hayalini kovmak 
ldzım. değil mi ya? · 

Bardak kadar kocamankadehi bir nefeste çekti: ''Oh!,, ağzını 
şapırdattı. Sonra tekrar bana gözlerini dikerek: 

- Arsız, arsız yüzüme ne bakıyorsun? dedi. Canın sopa mı isti 
yor? 

Hoppala! Bu da güzel.. Cevap vermek beyhudeydi. Uldn öz<ir 
diledi: 

- Kusura bakma, hastayım .. Annenin pi~irdiği kahve kalbimi 
tıkadı .• 

Bu esnada Aliye göründü .. Kotundan tutarak çarçabuk buradan 
kaçınnak, bu odaadn uzağa götürmek için ~ektim. 

- Söyle, sevgilim, evlendi~imiz zaman artık babanla meşgul ol 
mayn, değil mi? diye sordu. Sarho§lardan ödüm patlıyor[ 

Herif: ,.rt 
"-Haydi bir tur daha .. Bu da cabası!., diye bağmyordtl· · 

bir uğurtu iı;inde: "-Bir daha, bir daha! .• diye haykırd~ 1'~ 
Aliye, memnun. gülerek sıçradı. Ben de onu takip ettJO'-

ta: ~ı~ 
"-Kolumu tut!,, dedi .. Alay edenlere öyle bir çehre jle 

bazdan çekilip gittiler. f 
İhtiyar kadının biri: tJtl' 
- Aaa! Üstüme iyilik sağlık; vay ı;ıllık vayl Bacağıtr.ı 

giymemi~! Tuuul.. ~~ 
Diye küfürler yağdırmağa başladı .. Yanımda beş alU ~ f 

erkek çocuğuna, bakmak fırsatını venncden: "Haydi o~l 
diye U~ve etti. Burası iyi değil, Cinci meydanına gidelim.... ıatd ... t 

Birdenbire kalbimin durduğunu. hissettim. ~eres al~::O-oı" 
Tevekkeli değil, halk: "Bir daha. bır daha!,, dıyc ha~k 
Yer açılsa, içine girecektim! o kadar utanmıştım. 

- (Dooamıtl(J1') 

t 

lı 
l 

t 

b 



v Hayat cilveieri 
şı!~a_n: Mih. Zoşçenko Çeviren: Ferah Ferruh 

han Öl U ~~ze anlatacağım bu hikaye cı
q baz;. suncıe bir hadise değildir. Hat
tc kaVr ınsancıklar b-.ınun iııceliğini hiç 
ı. ilnııyacaklardı~ 
aı.es l" · · 

'iq1~e a cepleri dolu bir adamın bu 
l• esastı b'r al" k .. ~. 
ı.ııç u:n • a a goEterccegını 

••uç dtnuyorum. Fakat buna karsılıK 
ı. olusu k 

V cstiyerdeki adam danalar gibi hay. 
kırıyordu: 

- Hemen defol buradan git! Yoksa 
elimden bir kaza çıkacak .. 

Vasili İvaniç de: 
- Bu katlar yüksı:k sesle bağırma 

be miskin adam, diyorc!u. Ve' diğiın pa· 
ra ile iktifa ederek paltomu falan mu. ~ııL .... b para azanmıyan bir adam 

'" u h'k" ~lcuracak 1 ayemi derin bir alfıka ile hafaza et; yarın sana alt tarafını geti-
\> tır. ririm. 

ı. •• e gene bö 1 . 
~rarna ' Y c hır adam l.ikfiycmizin Vestiyerdeki adam bir türlü yumu-
~trk;... nı olan Vasili ivaniç Rasto şamak istida.dını göstermiyordu: 

... c büy"'k . -
lir. u bır se:npati göstererek - Ben, ne senin eşyalarını muhafa. 

'las·1· za ederim, ne de paranı alırım. Şu mey 
• 11 lvan· Ptr!ci11 • ıç, ve yahut yoldaş Rasto· menets;z suratını g&mek bile ist~mi -

~c bir ~~iatroya gitmek üzere kendisi. yorum. Derhal çek a:-abanı !. 
Vasi/ et S<ıtın aldr. Tiyatronun di~er hademeleri ele işe 
~ ~ RC:Stopirkin, gündeliğini alır, karıştılar. 6 kapiğin bir sadaka gibi ve-
Ccı:ı d ~atta santimini tlahd sarf etme - rilmesi meselesi etrafında kentli arala. 
~- ' ogru tiyat . . 
"t ııa . roya yollandı. Kendısı· rında münakaşaya başLdaılar. 
• rterın 
ltt ted . on altıncı sırasında bir bi- Bu arada zaman <la durmadan geçi-

'\/ arık etti. yordu. Son seyirciler içeri gir:yor, .c -
, asili Ra . . 

t .. gibı bi ~~o~ırkın çcktandır, tiyat· yun da başlıyordu. 
~ saat·r .kult~r müessesesinde bir Vestiyerdeki adam hala öfkesini ala. 
'" ını fTCq ~· V '1" İ .. ' ed k ı t bund .? .: nnegı arzuluyordu .. mamıştr. ası ı vanıçı ışaret ere : 
llıadan büa~ oturü de, gözünü bile kırp· - Du parazit, diyc•:-clu, l;ir başka <le-
1ctçi er tun bir rubl:: suladı. Sade, bi- fa tiyatroya geldiği zaman kendi ukı-
)L •nelen P"' • • . 
"'I Çekr .. rayı alırken, ıçınden bır siyle beraber gelsin.. Paltosunu falan · 

ı .. 
kendi muhafaza etsin!... o 

ı. Vasili 1 . Vasili ivaniç hırsından ağlamak üze. 
ocı. hazırı vanıç, bu gece için ihtimam· 
..ı and y· reydi: 1111, bo" ~ lizünü yıkadı. Tras ol-

J Un~~ ~ - Ah sen koca bunak .. Vakit müsa-
V asit" 

1 
gı ta tktı .. 

t.. 1 van· .. «ayatt ıç, Vasıli 1vaniç ! Ah. ahı 
lrunu h' a ne tuhaf aksilikler bul.ır..du· bi ıç d[i .... 

t ~esit . -sUnmedin mi Bayatın bın 
ta.. . cılvele . d . . 
"esı h rın en hıç olmazsa bır 

taı.. atrrına 1 . . "'ltke
11 

ge medı mı? Kravatını 
Oh, C>lı s~nin. çelik elin ti!remedi l!lİ?. 

llc ilksilikı asılj 1 vaniç l Bilsen hayatta 
li er, ne kötülükler gizlidir 1. 

ı ali:ıuk· · 
r~ç 'h 

1 tıyatro vakti gelince Vasili 
ev~ <\astop' 1 o A 

ij~d ır an, fevkalade şe!n ve 
1:'11.• e nes' l" . . 

1'01.ı_ 
~ e ı bır halde tıyatroya 

gt . "<l gid 
~ltiy0 erken de şunları aklından 

!il d tdu. "B" . . akik • ır çok ınsanlar var kı, 
tc . ·ada 
1 .. gıdi;·~rl meyhanelere, birahanele • 

1~0tlar. A.ar. ?rada kafıılarını tiitsü
I la birib· lkolun verdiği bir şnn.ank. 
~rıYOtlıı.r trlerinin başlarını, gözlrrini 

Ilı. l:)' • l3cn İse tiyatNya gi liyo
Cb&, k 'ıtmde bilet var .. Orası güzel, sı. 

ı.ı ' .ır1·· 
h. nlara l u bir yerdir. Sonra biitün 
. ı.ıbı •arşı ve d" - . 

•Cdır r ıgım para da bir tek 
\' '• a iı· · 

}°İt . 1 lvan· 
ltıı d-.ı.·ı ıc, oyunun başlamasına 

"c- ""'1 ·a k 
1 ->oyu ' ala tıyatroya geldi. 
ı:ra nunca k 
d "'atım1 b" ya adar, aynaya gidip 
ar taın 1.ra-z sılnca bağlayıncaya ka· 
İliı· V<>kıt olur ı r d" ·· d"" ll" ım 8 • " t. ıye uşun u. 

.,. rkin YOldevgı]j Vasili 1 vaniç Rasto 
~·<lrıı as•nu 
b· hu s z ~yunmağa başladı . 
tr ·ı· rrada .... 1 "il ili . gozune, vestiyerclekı 
lı<ınd ,..tı. 
''h a sunı 

, ra1t0 • ar Yazıyordu: 
ı j • , §ap'· 

Çırı "'O 1 i<l Ve &aircnin muhafaza· 
~ . ... :ar:!ı: •.. 

~i lt l]Snı .... vermek mcc~urı~ır.,, 
ıı k~ıı., {;c.. L.r no"'r v ·ı· İ . ~ ,... ,; •1 b mez as: ı vanı. 
cnd· uurae<ık ., . 

ınc: g.ilı oldu.. Kendi 

it olsaydı bu söylediğin sözler için ben 
senin sakalını yolar.:iım .. Fakat ne ya· 
payım ki oyun başlıyor. 

Vasili ivaniç, bu sözleri söyledikten 
sonra palt-;.sunu giydi. Lastiklerini 
şapkasının içine koyarak bunları kol -
tukladı ve tiyatro salo:-luna girmek is
tedi. Fakat kapıda duran hademeler, 
sırtında paltosu olduğu için onu içeri 
brrakmadılar. 

Vasili İvaniç, adeta ağlar gibi bir 
sesle: 

- Kardeşler, sevgi\i yoldaşlar, <li
yordu, baksanız a. elimde biletim var .. 
Şunun bir ucunu koparıvcrin, benim 
de içeri girmeme müsaade edin!. 

Vasili Ivaniçin bu sözlerini dinleme. 
diler. Onu gene içeri bıral:ma.dılar. 

Vasili 1vcn~ç P.~topikrin ne yapa
cağını şaşırmıştı. Oyun ba~krnrştı. içe· 
riden müzik sesleri geliyordu. Adam . 
cagızı:ı. cl:nue bilet vardı; halbuki iç-eri 
giremiy~rdu. 

Ufak l.ir terecicl~·.~tcn sonra tel:rar ve 
sür'atle soyun~u. Paltosunu, lCst~kleri· 
ni, şapkasını bir çıi.ın yaptı.. Elin.de 
bu çıkın oldu~u ha!cb s:ı:cn l;:ıpısınd;ı.n 
geçmek istedi. 

Fakat gene müwaade etm{'c!ilcr: 
- Yok, ne hacet, d-:dile·, bari evini

zi de sırtlayıp ı;:l;cy:.:i.1i.:: ! .. 
Halbu!d zama l gcçiy:>:-. muzika ses

leri ha babam geliyorJu. Nere deyse o
yunun b"rinci perde:;i lıitmek üzereydi. 

Zavallı Vasili İvani~ artık tamamen 
kendinden geçmiş bir haJ,ıeycli. Tekrar 
vestiyedki kapıcıya koştu: 

- Ah seni koca moruk, ah, ~iye söy 
be......_ l:yvahı,, lendi.. Karıştırdığı luıltl:ırı beğcııdın 
t ilde bu ı. .. r olsun, di) e ~ö,•lendi. mi? Bilet elimde clcluğu halde içeri gi· 
~ın "'adlr p . •. 

ı, ı tam ara yok. Bıl:tın pa- remiyorum. 
ı•aril a:nen . b· m ltaı verdım. Fakat ~şka Bir aralık ikisi arasında az daha bir 
b

1
t !ey ç1ı111adı .. B:lki 8 kapik kadar 

111 er ıtar. Bu k d e . •t .. b:ı· a ar bir parayı ka. 
e ı 1 '-lttem - -

ı._ er kö·· · ne ala! Aksi takdir· 
~l'Jtı •U! La "k 
tek adan p 

1 
stı ler:mi, sapkamı çı. 

•·· ' a to il . ~ · e oturmak ıcap tde 
cy&e 

tıaıto . ·· Aziz <l ~ 
la sıyıe 1 o. tumuz Vasili lvaniç 

llka ' .ıstikle · . da s:nı d rını c;ıkardr. Bm.lara 
!lııa a cHea· 

' tJan b' . ' 1 ve vestiyerC:eki a. 
Çıı' J\f• "d •rıne uzattı: 

ı:ıırıı ~ er in a 
tı~ı ·~dr bu ' mca, dedi, ufaklığım 

tc k . er .l ı . . 
lı. c 1' .ıl .rr""e al ::rı saymadan 

l\ Jt,i . et! .. 
Ct lı gıbi Vesf 

llar trifin b' . •Yerclcki adam da ıa · 
aıarı dikkırıyıniş .. F..line sıkıştırılan 

......_ S atıe sa dk tli, ~ eni İto 1 . Y ı -tan sonra. 
~a.. eni d 1 g .u ıt, !leni. diye sövlen. 

ı ı~ encı ır.· 
~~ 

1 
' kı§tırıy '

1 sandın da cliınr 6 
~ ~ 1~ lasrkı ~~sun!. Bu hareketine 

'41.i.;ı, • erıni 
1ılllda et: .. lia .. s.uratına çalmadığı 

\r n.. Yuı c.efol bakayım kar. 
e t' 

~<:tlıa '}'crd .. ki 
~il ı. ~ hlr rn'"u adam n bu sözlerirıdcn 

ıt>l.i.rı.ıı . nakaŞa 1-
tı.: b .apısı acıldı hıv· 

a'"ladı. - · • 
• 

dövüş ç:kaca'.tı .. Fal.c;ı.t tiyatronun di
ğer hademeleri işe karıştılar <la bu fe. 
na hadiseyi önl:c!iler. Hatt<' irlerir.rlcn 
en merha'tletlisi olan bir ihti!·ar: 

- Doğrusunu iste~seni.. dedi, sizin 
bu akşamki haliniz lıan:ı tio1nınc111. Eş. 

yalarınızı benim vestiyer-; :-srıız ! ı ·em 
şimdi sizden para hL:ın d'l istcmiyo· 
rum. Fnkat pey~aınbt'r aş!{ına yarın 

getirme "i unutmnym~z !. 
Vasili ivaniç mahzun bir eda t1c.: 
- ikinci rercle b ıf :ıdı! tan sc nra 

eşyalarımı ve~t"yere vermek reye ya
rar? Şimdi artık \·:ri gin:em lı;Ic hiç 
bir şey anlamama imk:.n yok .. Ben pi· 
yesleri s:nundan seyretm:ğe alışma -
mışrmclır. 

Vasili lvanir, tİ'"<".:toya (;ir,,c'kten 
vnz gccti. Elind~ki b"kti !;:ttılıı:,a çı. 

kardı. Din bir l'ela ile. ou:.ı, sc-1:nl: <fr 
lencilerinden birine on altı l:a!'iğe sat· 
mağa muvaffak oldu. 

Vestiyerdeki diişın"nına okblı bir 
tiıkrük attıl:t:m so.ua so~.:a ;a ~ıktı. 

( ~us:nc!:.:ı) 

lG Birinciteşrin - 1938 PAZAR 
Hicri: 1357 - Şaban: 21 

• ...,. '4&fta• Otk lkln'1• a.ıı.ıa• l•I• ...... 

6,13 12,00 15,04 17.28 19,01 4,31 

Lüzumlu Tele/onlar 
'ı'ııngın: 
htnnlıul için: 24:!:!2, Beyoğlu fçin: 

4lü1-1, l'ıuhköy lçı n: li0020. Oskfıılar i· 
çın: liOIJ:!5. 

YC'~ılkiıy. B:ıkırkiiy. llelıck. 1 nrıılıyıı. 
llunıkdt• ı e, h·ııl'ı hnlı ~·c ı, o ııılillı, Eren
ko\'. hııı tnl, Bıı) ıık.ııl :ı. !it·~ lıelı. llıırgıız. 
fünnlı. ı.;ın: Tl'lcfon rııulı:ıhcrc ıııenıu· 1 
nınn rnnı.:ın demek kfıfidır. 
namı ıtfıııyesı: 22711 
l>enız ıtf:ıiycsi :rn .. ~o 
llı'nızıı kulesi: 219!lli. Galala yangın 

kııle;ı: 4001111 
Sılılıl 11111lat: 4 l!l!lıl. f\lııılıll'iıııııumilik: 

2:!:.Wll. Eııı n n rl rıı ıirliırl ıığıı: 2t 38:!. 
i\r.fı:ı \'pl.:ııcıı l<ilarılıııl ı~ıektrık işleri 

lJıııııııı l\lııılıirlfığii 11P\"Of:lu: 4t1W1 - htan. 
hııl : :!l:i71' 
taş. 4U!J:i8. Cılıalı: :.!O:!::!:!. Nıırosnıaniye: 
:!170X. r'skııcl :ır • 1\:ıdıl in·: fi0ii3. 

lla\':ııın11 t,ı:ınlıı•I : 2ı:ıi8. ı,aıJıkGy: 
HOi!JO. Bı•\oiHu: Hfil:!. 

Taksi Otomobili lstemell 
/çın 

Sul:ır ldareo,;i: Bern~lu: 4171'3. Beşik· 
llc'o~lıı t•ılll'tı: 4!1081. llclll•k cılıclı: 

36 • !Ol. l\,ıılıl;oy ı•ılıclı liOl 17. 

Dcnızyolları 
ls:nnlıııl nrı•ntı•l•f:ı: 22710. Kor:ıki.y: 

4 :!:ili:!. 
J>:ız:ırtr.si J"opharıeden 16.30 l\ludanyo, 

20 füınrlırına. 
Salı Tııplınııeılcn !J,30 lmıil, 16,30 Mu· 

ılaıırn. 10 l\anılııım. '.!il ll:ıııdırıııa, c;nın· 
ı:ııl:ın 12 l\:ırodcni7.. Sirkeciden 10 Mer· 
sın. 

ı.:.ırşoınlın l'oplınneılen rn,30 !\tudanyn, 
211 llıırulırnın. Sirkrridcn 15 A\\'alık. 18 
J!:ırıın. 

Pl'rşcrıılıf.' l"oıılıaneden 9.30 lzmit. ıc;,:ıo 
Mu<lanrn. 20 llnnılırme. G:ılatodnn 12 
l\arnıleni7.. 

Cıı ın:ı rtcsi forılın neci en 14 Muıl:ın yo 20 
ll:ıııtlırrıın Sirkeciden Hı A:vv:ılık. 18 
ıı.ırlın. 

l'az:ırlc~i l'oplı:ıneılen !llıııroz, !l.:ıo iz. 
rıııl. ıı·ıı:ıı:ıılnn s.:ıo !\luıl:ırı~·:ı, 10,30 Izıııir 
Sıir. J:ı J.(aradcnız. 22,30 Mud:ınyn. 

Müzeler 
Aya5ofva. Rom:ı - niz:ıns. "ı'unan eser

lcrı ve c,:ınıll Köşk, Askeri Müze '"e snrnıç 
lnr Ticaret ,.e S:ınad Müzesi. Sıhhi müze. 

CBu mıizelcr lıerı;ün saat 10 don 16 ya 
kadar rıç.ıktır.) 

Tıırk ,.c l<ilfım <'!':erleri mfızesl: Paınr
tesiılcn h:ı5ku her~iin s:ı:ıl 10 don 16 ya 
kadar ,.c Cum:ı ı.:iinlcri J6 d:ın 17 ye ka
dar oçıklır. 
Topkopı Mfüe 1: Herı;ün saat 13 ten 16 

ya k:ıtl:ır açıktır. 

r~emleket Dışı Deniz 
Seferler! 

' Bom:ııı) ıı \'apurl:ırı: Cumnrtesl günleri 
13 ele Köslen<"e)e: Salı ı.:unleri 18 de Pi· 
re. llc)TUl, hkenderiyc. 

lı:ıly:ııı vapurları: Cum:ı günleri snat 10 
<la Pire, llrcndizi, \'enedik. Triyeste, 

Sirkeci htnsyon l\lfıdürlüğü Telefon 
23079. 

Anadolu hattı 
lkrsfın lı:ırckel cilen şimendiferler: 
S:ıoı S ılc Konyn, 9 do Ankara. 15,15 de 

Dhıırh:ıkır ,.e S:ınısun. 15,30 da Eskişe
lıır. l!l.10 do Ankara ekspresi. 20 de A· 
dııpazarı • 

llu trenlerden sa:ıt 9 d::ı hareket eden 
ı\ 11 lrnra ınıılılcl ili pnzarlcsi, çcırşorııhıı 
\'C cunın HÜnleri llalelı ,.e Musula kadar 
~erer ctmekteclır. 

!, urupa Hattı 
Semplon eksnrcsi herE?ün ~irl\eciden 

!'i:ı:ıl 22 de kalkıır ve Avrup::ıılaıı ~eleni 
<;;ınl 7.25 le Sirkl•riye mu,·oısolat etler. 

l\on\'Onsi\'oncl ::!ll,30 dn kalkıır. J0.20 
ılr ı:elir. 

Eılirnc posl:ı<;ı: llergün saat 8,50 de 
tı.ırckcl cıh•r, 19.:ı:ı ıle gelir. 

~ 

MUZ.~ \~DELE: 

Yeni'3(!hir belediyesinde me,·cut tahmi
nen (1::>0·200 bin kilo kara kılçık çelti
ği 1-10-938 gününden itibaren 21 günı 
müddetle açık .-arttırmaya konulmuştur. 
1ha!c günü 21-10-938 cuma günüdür. 
Talip olanların Belediye encümenine mü
r:ı.:aatları. 

GI:ÇEN SE~E BL'GÜN NE OLDU? 

Fili.:tinde örfi idare ilan edildi. 

1-IAY r\T MI BU! 
Homan 

Ho ~~sDm 
Kitap halinde çıktı. 

Finli :ıo kuru~ 
Tevzi yeri: Ankara eadd. VAKiT 

Yurdu, VAKlT KitapeY:. 

Vazan: llahmı }' A (iJZ 
larcdey: Almalfil talhlteDbaıtonrn 
Maırmaırawa ©lçolma(d}aın eunmD~® 

d~şmenn <dledı 

- 113 -
• - !şte, burada tedariki kabilse bü
yük bir kolaylık meydana gelecek d~ 
mek istiyorum. 

- Doğru ama... Zannetmiyorum. 
Maamafih bir defa bu hususu Mister 
Davstla görüşürüm! 

Şimdi, triton da karafüm düştü de
ğil mi'? 

- Evet, kapiten! Madescf öyle ol
du! 

- Meydanda biz b~:ba~a kalıyoruz 
demek! 

Brodey sustu ... Bir dakika düşündü. 
Henüz açmadan önünde tuttuğu ikin
ci mektubu sallıyarak tekrar söze 
başladı: 

- Yeniden lstanbula gideceğiz! Be
nim böyle bir tasavvurum var. Alman 
t:ıhtelbahiri daha Marmaraya açılma
dan elimize düşmeli, tarafımızdan talı 
rip edilmelidir. Bunu temine çalışaca
ğız! Eğer muvaffak olursak bu sefer 
yalnız halkın maneviyatı değil, üste
lik donanmanın maneviyatı da sıfıra 
inecektir. 

Nazmct sordu: 
- Gizli üsse uğramıyacak mıyız? 
- IIa),r! Kapiten Davust mektu-

bunda lstanbuldn fevkalade hadiseler 
cereyan ettiğini, bir de geniş mikyas. 
ta cephane nakil işinin mevzubahs ol
duğunu ileri sürüyor! Çanakkale mu
harebelerine ait hiç tafsilat da alamı
yoruz. fstanbulda neler olduğunu bil· 
memiz hem Marmarada seyir sela
metimizi temin edecek, hem de işleri
mizi kolaylaştıracak, kimbilir umma
dığımız ne maceralara, ne muvaffakı
yctlerc yol açacaktır. Onun için vakit 
kaybetmeden topluca İstanbul istika.
metinde yola çıkalım! 

Brodey ikinci mektubu elinde unut
muıı gibi da\Tanıyordu. Helbrlik bunu 
hatırlattı: 

- Komodor! Elinizde ikinci mek
tubu açmıyacak mısınız? 

Brodey bunu birden hatırlamış gibi 
bir hareket yaptı. Mektubu açtı. İçin
den çıkan kağıdı aldı, şöyle bir göz 
gezdirdi. İmza yerine baktı Mırıldan
dı: 

Sonra yüksek sesle okumağa baş
ladı: 

- "Azizim Mister Brodey. 
l"lotillanıza merbut Fransız triton 

tahtclbahiri bugün Silini önlerinde 
'l'ürk destroyerleri tarJın.dan ateşle 
batırıldı. Mürettebatı süvarileri de ·Ja 
hil olmak üzere aynı destı o yer tara
fmd:!n esir edildi. 1 ~leLi ihtimal ls
tanbula götüriilüyor! Süratle işe mü· 
dahalc ederseniz yo!cl:ı. <lt:!"lroyer milf 
rczesini kıstırmak ihtimali vardır. A
miral Soçon bizzat filoti.i.ii.ya kumanda 
ediyor. lstanbuld:ın a:,·rllacağım za
man Ada açıl=lannda rastladığım Pro
::c ganbot ve mUrcttebatmın birkaç 
subayın görüşmelerinden istihraç et
tiğim mallımata göre amiral Soşonun 
Osmanlı donanmasındao alınması, 
Alman deniz kuvvetlerine nakli liak
lmıc:aki emir karargahı umumiden 
~onanmaya gelmiş bulunmalttaynuş! 
So~onun avddte O ... manlı donanma
sını başka bir amirale dcvredece~ 

b 

söylenmektedir. 
Gizli üsse tamdığım benzinler ııim

clilik clif;er üç gemimize l:ifayct ede· 
eek kadardır. Daha Ja tn.,.ımakta de
vam cd~ceğim. İmkan bul.ınduğu tnk
dirclc l~tanbula kadar. giderek bizzat 
MfaLcr D:ıvst'ı görnwniz lfı.zımgcldi -
ı';inı:lcn bu husu un da tcnıini ricasilc 
hürmetlerimi sunanm Korr.odor. 

1~. l.i Çann.kkale Konsolosu 
Palıner 

Kapiten • ·azmet rahat bir nefes aldı, 
- Ohh .. En hiıyük derdimiz h::ılledil 

miş oluyor! Komodor, ~u mı-.tcr Da,-i .. tle 
mi ter Pa'meı in faaliyetleri hakikaten 
harikiılfı.de!.. E nn aınldıkça yürei;.rim oy 
nuyordu .. J Jer kılometreyi sanl~i sefine de 
idi de hen. bizzat ) üze ) üze katediyormu 
şum gibi üzüntü çekiyordum. Benzin işi 
halledildikten sonra artık bu kuruntulara 

yer kalmıyor demektir. Şimdi değil l tan 
bula, emrederseniz Karadenize bile geç 
mekle tereddüt etm:!) iz komodor. 

Brodey guldü: 
- Sizin gibi iyi ve değerli arkadaşlarla 

burada daha çok iş göreceğimizi ümıt edı

yorum. 
Şimdi, benim tasarladığım projenin ta 

hakkukuna çalışacağız! Doğru lstanbula 
gitmek üzere harekete geçeceğiz! !ki m k 
tupta da bldirilen keyfiyet şu: lstanbulda 
fevkalade ahval me\ cut olduğu şu anda 
bu fevkalfıde ahvalin mahiyetini kestire 
mezsck de bizim iştirakimizle ah\ alin 
daha fevkalade bir şekil almasını temin 
edebiliriz. Binaenaleyh. bazı noksanları 
mıza rağmen gizli üsse dönmiyelim. Be 
men yola çıkalım . 

Helbrük ~azmet komodoru tasdik etti 
Ier: 

- Hay hay .. e5ans vaziyetimiz bu sefe 
ri de başarma~ra mü aittir. 

- lcap ederse l"tanbuldan da benzin 
tedarik etmek ihtimali var. 

- Evet... Haydi arkadaşlar, gemilerimi 
ze geçelim! 

Birinci lstanbul alnnmdan yeni dönen, 
dönüşte de hayli maceralar ihdas eden 
denizaltı filotillası Marmara adasındaki 
randevu yerinden ayrıldı. Ayni gece tek 
rar lstanbul istikametinde yola çıktı. Bro 
dey iiç gemiyi toplu olarak yürütüyor, 
kendisi önde kolbaşılık ediyordu. 

Yeni akm hayli çetin oldu . .:\1ürettebat 
haftalar süren bu korkulu seyahatlerin 
ıızamasmdan ~~·ayet edecek vaziyete gcli 
yor. Fakat 13rodeyin örnek oluşu bütün 
bu ihtimallere set ~ekiyordu. Filotilllı o 
gece ve ertesi giinü Marmaranm bomboş 
enginindc yol aldı, ertesi gece, saat 24 su 
larmda Hayırsız adaya \'ardı. llzakta, 
karakol yapan Osm::ınlı destroyerleri hat 
tını sezilmeden geçti.Sivri adanın arka 
smdanki noktaya geldi. Bekledi. 

lki saat kadar sonra, B7 nin prcskop 
nöbetçisi karanlıklar içinde korsan kürek 
lerile ilerliyen bir sandalın geldiğini suva 
risine rapor etti. Helbrük hemen talıtelba 
hiri suyun yüzüne çıkardı. Hakikaten bir 
sandal, kürekte bir gemicinin, kıçta da 
temiz kıyafetli ve fesli bir adamın bulun 
duğu ma\"Un renkli bir sandal tahtelba 
hire sokuluyor, su şıpırtmayan küreklerle 
lngiliz korc:an gemic:ine yakla~ıyordu. 

l lelbrük güvertede 5andalın yakJacma 
smı bekledi. Ses menziline girdikten sonra 
hafif bir haykın~la sordu: . 

- Hey .. Kim var orada? 
Ayni pişkin ~h·eli bir İngilizce ne san 

daldan CC\ ap \"erildi: 
- Yabancı değil!. ı:cmodor Brod .. y o 

rada mı? 
- E\et.. lsminiz! 
- Kapitcn D::ı\ i t 1 
Ilclbrük zaten gelenlerin kendi atla..'11 

ları olduğunu keş ve istıhraç ct:ni ti. 
Fakat karşı ında Da\ İ <;ti bulacağım ümit 
etmiyor, adamlarından biri ile ka~ıL a 
cağını umuyordu. Davistin bizzat, bütün 
tehlikelere rağmen bu c:cyahati gozC' r lı .ı 
mektubunda haller Yerilen fc\ ha!!ld.!ıkle 
rin en mükemmel deliliydi. 

Sandal, B 7 ye yanaşuken, B 7 nin bir 
az uzağında sular kaynadı, karı~tı, , .c .. 
beyaz köpükler ara ında iki boz golge, 
iki iri tahtelbahir, B 12 \C B 13 denizin 
iizerine çıktılar. Açılan 1 a~ra kapakla 
rında kapitcn Nazmet ile komodor Bro 
dcy gözuktü. Komodor, l Ielbrfö:e sc ' n 
di: 

- Ilello kapiten Ilclbrük! 
- Buyurun komodor .. Dcklediğimiz mı 

safir geldi. 
- Beni mi anyo:-? .• 
- Evet~ .. 
- Söyle) in lıitfen sandal buraya gel 

. ' sın. 

- Da~U tiine komrxlor. 
Helbrük 'aziyeti Da\İ tc anlattı. D7 ye 

yaklaşmış olan sandal kürel~lerini tekrar 
sulara daldırdı. B7 nin bordanmı yala) a 
rak uzaklaştı. E 13 ün ) anına 
geldi. Brodey yukarıdan ~e lendi: 

- Ben, komodor Brodey .. kim anyor 
heni! (Dcrnmı var) 
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Macarların talepleri 
Romada da kabul edilmedi 

1119'"' JJaştara/ı l ıncidt 

Pöti Pariziyen gazetesinde Burg, şöyle 
yazıyor: 

"Budapeşte hükumeti, !\.lacari:;tanm 
istediği Slovak topraklarını asker kuvve· 
ti He işgal mecburiyetinde kalması ha· 
linde küçük İtilaf misakı ahkamının tat· 
bikine geçilmemesi vaadini istihsale çalış 
mıştır. Romanya ıle Yugoslavyamn ken
di hayati menfaatlerine mugayır olan böy 
le bir yola ginneğe mU\ afakat etmiş ol
maları şüphelidir. Bükreş ile Belgradın 

hiçbir zaman kuvvetlenmiş ve Polonya 
run müzaheretine dayanan bir Macarista· 
nı kendilerine komşu-yapmak istememe
leri kap eder.,. 

Figaro gazetesinde Romiye -diyor ki: 
"Çekoslovakyanın parçalanması, mer

kezi Avrupa meselesini halletmemiştir. 

Daimi surette mevzuubahs olan şey, üst
üste veya karmakanşık bir halde bulunan 
ve yekdiğeri ne hiçbir şey terk ve f erag 
etmek istemiyen milletlerin istiklalini bu 
milletlerin münakalatları, vesait ve men
baları ve müdafaa noktasından biribirle
rine olan mütekabil bağlılıkları ile telif 
etmektedir . 

Almanya, hakemliğini zorla kabul ettir
mek suretile yava~ ya,·aş Habsburgla· 
rm yerine kaim olmağa teşebbüs edecek 
midir? Almanya, kendi prensipi olan ırk 
prensipi namına bu işi yapamaz. Al
manya, muhtelif milletleri Habsburg ha
nedanına bağlıyan hanedan hukuku ile 
de ihticaç edemez. Kalıyor iktisadi tesa
nüt ile kuvvet. tamamile maddi olan bu 
imparatorluk acaba bizzat milliyetlere u· 
zun müddet riayet edecek midir? ltalyaya 
tlfi b:r hisse bırakacak mıdır? Bütütn bun 
Jar, ortaya atılmasa bile hatıra gelen su· 
allerdir.,, 

Ovr gazetesinde Bayan Taburi ~yle 
yazıyor: 

"Musolini, Karpatlaraltı Rusyasınm 

Macaristana terkedilmesini \'e Macaristan 
ile Polonya arasında müşterek bir hudut 
vücuda getirilmeSini istemiyen Hitlerin ö· 
nünde bir kere daha iğilmiştir. Binnetice 
Macar hariciye nazırı dö Kanya ile Çek 
hariciye nazın Şvalkovskinin biri Karpat 
laraltı Rusyasının cenubunda diğeri Slo· 
vakyanın cenubunda kfün iki erazının 

terki hususunda mutabık kalacakları tah 
min olunabilir. 

Bratislava şehri, Çekoslovakyada kala· 
cak, fakat K.eşiçe şehri ihtimal Macarista 

Brntisla\'a, 15 (A.A.) - Yeni Slo· 
vakya rnllsl Julius Simko. Şarki Slo
vakyanın Karpatıaralt..ı Rusyası ile 
hemhudut Uç mıntaknsrnda örfi ida
re ilfın etmiştir. 

lJ.r ümit 
Londra, 15 (A.A.) - lyi haber alan 

mahfiller, Macar ve Çekoslovakya 
hUkümetlerl arasında inkıtaa uğra
mış olan mlizakerclerin yeniden baş
layacağını söylemektedir. 

l'erk edilen proje 
Paris, 15 (A. A.) - Havas ajansı bil· 

diriyor: 
lyi haber alan mahfellere göre Buda. 

peşte hUkumetl tarafından vukubulan ta
lep üıcrine Komarno görü~melerlnin in· 
kıtaı neticesinde Macaristanla Çekoslo
vakya arasında çıkan ihtilafta hakemlik 
yapmak üzere bir dörtler konferansmm 
daha doğrusu 1ngiJtere, Fransa, İtalya ve 
Almanya hariciye nazırlarından mürek
kep bir konferansm toplanması ihtimali 
dUn ciddiyetle derpfı edilmekteydi. Fa
kat bu proje şimdi terkedilmiş gibidir. 
GörünUşe göre Macar kabinesi dört garb 
devleti nezdinde bulunduğu teı,,ebbtisler

dcn sonra Çekoslovak hükümetiyle doğ. 
rudan doğruya mUT.akerclorc devam et
mek tasavvurundadır. 

Mac·ıristan rfa hükfımeıin 
istif ası isteoi yor 
Budapeşte, 15 (A.A.} - Vatsoe Ma. 

earsag gazetesi bu sabah tmredi hlikfı
metinin derhal istifa etmesini istemek 
tedir. Bu gazete, başvekili Avrupa si. 
yasetinin temposu totaliter devletler 

tarafmda:ı tam~im edildiği bir sırada 
Macaristanı demokr::.t devletlere yak· 
laştırmak istemekle,, itham etmektee
dir. 
Macar Nazi şefi kısır mı ? 
Paris, 16 (A. A.) - Karpatlaraltı 

Rusyasmda birkaç tedhişçi Macarm ve 
bu meyanda "oklu haçlar" isimli (Nazi 
temayUllU) Macar partisinin şefi Zalas
si'nin oğlunun tevkifine dair verilen tel
graf haberleri hakkında Macaristan elçi
liği tarr.fından ne~redilen bir tebliğde 
blnbnşr Zalassi'nln evlenmediği ve oğlu 
olamıyacağr bildirilmektedir. 

Musotini ~cvahatinden 
ol 

vaıgeçti 
Roma, 16 (A.A.) - Musolini, 18 

ilkteşrinde Torinoya gitmek tasavvu· 

runda idi. Fakat res.mi bir tebliğ ~y

nelmilel vaz;yet dolayıdyle bu seyaha. 
tin başka bir tarihe tehir edılmiş o!.Cu· 
ğunu bildirmektedir. 

1\.lacaristaoın Roma ve 
Her.inde tcşchbiisleri 

Roma, 15 (A.A.) - Macar Harici· 
ye nezareti hususi kalem direktörü 
Kont Csaky, bugün Kont Cian~ ile 
Macaristanın Çekoslovakyadan istedi. 
ği şeyler hakkında iki saatten fazla sü· 
ren yeni bir görü~de daha bu!un • 
mul ve öğleden sonra tayyare ile Bu
dapeşteye hareket etmiştir. 

Her iki taraf, Kont Csakynin vardı· 

ğı neticeler hak'kında mutlak bir ketu· 
miy.et muhafaza etmektedir. Maamafih 
Romadaki Macar mahfillerinden sızan 
hissiyat, İtalyanın Macar hükümetinin 
noktai nazarına manen rr.üzaherette 
d~vam edeceği merkez~ndedir. Bu me
sele ile alakadar olarak öğrenildiğin·e 

göre Macar • Çekoslovak müzakereleri 
son Ciano • Perth görüşmesinde de 
mevzuu bahsedilmiştir. 

Roma dipbmatik mahfillerindeki u
mumi kanaat, Prag ile Budapeşte ara· 
sında miizakerelerin yeniden başlamak 
ta gecikmiyeceği merkezindedir. 

Roma, 15 (A.A.) - İtalya Hariciye 
nazırı Kont Ciano, Polonya büyük elçi· 
sini kabul ederek kendisile uzun bir 
müHikatta bulunmuştur. 

Budapeşte, 15 (A.A.) - Sabrk b<i§

vcı-.: ı Daranyi, bugün eğle iızeri husu
si tayyare ile ve yeınrnda Almanyanın 

Budapcşte elçisi olduğu hal<le Münih· 
ten buraya dönmüştür. 

Daranyi, kral naibi amiral Horty ile 
başvekil tmrediye, Münihte, Hitler ve 
Ribcntropla yaptığr görüşmeler hak. 
kında mallımat vermiştir. 

Çek llaı ic:yc Nazın 
Prag, 15 (A.A.) - Hariciye nazın 

Şvalkovski, saat 17 de Berlinden bura· 
ya dönmÜ§tÜr. Bu gece toplanacak o
lan nazırlar içtimaırıda Şvalkovski, Al. 
manyadaki temasları ~lakkmda izahat 
verecektir. 
Va~ova. 15 (A.A.) - Pclonya hari· 

dye nazm Bek Macaristan orta elçisi· 
ni kabul ederek uzun müddet görÜ§
müştür • 

na terkedilecektir. ---------------------------,,.--

Plebisitten vazgeçil~ek ve bu itilaf, Çekoslovakyanın 
Macar - Çek ihtilafına nihayet verecek· 
tir.,, 

Popüler gazetesinde Blum. diyor ki: yenı• ana yasası 
"Bertin· Roma mihverine mensup dev· 

letler, bütün diğer memleketlerle müsa· 
vat dairesinde yaşamağı taahhüt etm~ Yeni devlet, Moravya, Slovakya ve 
dikçe veya buna katıanmadıkça ve her HU tenya muhtar hUkftmetlerlnden 
türlü hegemonyadan vazgeçmedikçe Av-
rupa o kadar muhtaç olduğu muvazeneyi m o re k kep o' 8 c 8 k 
bulanuyacaktır. Prag, 15 (A.A.) - Slovenski Klas dUstrl merkezi olan Mehrlç - Ostraun, 
Yugoslav)amn va1ivrti gazetesinin verdiği malnmata göre, ahalisinin yUzde kırkının Alman ol-
Belgrad, 15 (A. A.) _Yugoslav mat- Çekoslova~yanın yeni anayasası, kıs- masına ve bu nlsbetln 1918 de çok 

buatı başlıca Mncarlstanla Çekoslovak- men 1867 do Avusturya lle Macarlı!ı- daha fazla bulunmasına rağmen, Al· 
ya arasındaki ihtillfla mcegul olmakta- tan arasında merlyet mcvkiine so- manyaya ilhakını reddetmiştir. Hat-
dır. kulan anayasaya benzeyecektir. Ye- tA cndUstrlyel mahfiller, Alman mn-

Gueteler, açık tefsirlerde bulunma. nl federal devlet, Uç memleketten, karolarının nazan dikkatini bu mın· 
maltla beraber haberlerin neşri tarzı lıiç bohcmya • Moravya, Slovakya ve takanın bilhass~ mUhim olan zenLJin-
de Macarlara karşı dostane değildir. Çe- Karpatlaraltı Rusyasındnn terekkUp liği Uzerlne çektikleri zaman, kendi-
lı:oalovakyanın noktainaznn bütün tef er- edecektir. Her üç memleketin ayrı !erine A lmanyanm Alman mllletlnin 
rilatlyle neşredilmektedir. birer parlAmentosu vo birer hUkıi· mcnfaatlcrlnt gözettiği, fakat kömUr 
Rütenyada hôdiselt·r mctl olacaktır. üc hUkümet, bir na- ticareti yapmadrğı ccva~ı verilmiştir. 
Budapeıtte, 15 (A. A.) _Havas ajansı zırlar meclisi kuracak ve bu meclis. Almanya bir ~ehri Çeklere 

bildiriyor: harlclyo nazırı, harbiye nazırı ve ma- iade elti 
Biltün gazeteler RUtenyada cereyan liye nazırı lle federal hUkômcti teş- Londra, 16 (A. A.) _ İngiltere hUk\l. 

ettiği söylenen karga~alık!ar hakkında kil eyl<'yeccktir. Federal parlAmen- mcti, lngiltcrc bankasından Çekoslovak 
• uzun röportajlar neşretmektedirler. Bu to, Uç memleket heyetlerinden mUrek hükümetinln emrine avans olarak derhal 
karg~ahklann ehemmlyeteiz hudud ha_ kep olacaktır. Federal parrnmento, ıo milyon liralık bir kredi açmasını iste
diaelerlnden ibaret bulunduğu hakkında senede bir veya lkl kere toplanacak- meğe karar vermiştir. N~redilen- bir 
Çek menbalarından \'erilen haberlere şld- tır. ı-~cdcral devlet reisliği ile fe· tebliğe ttörc bu meblağ, Çekoslovak dcv
detle itira:ı; edilmektedir. Çeko!!lovak rad- deral hlll<{ımet reisliğinin bir şahıA U- !etinin yeni vaziyeti dolayısiyle ihtiyar 
yoıu tarafından nı>şrcdilen Macar "a~t- zerinde lçtima ettirilmesi de duşu- edilen en mtlstnccl masraflann ödenme
Ierinin" listesinin yanlış olduğu iddia e
dilmektedir. 

Macar matbuatına göre mühim bir RU. 
ten isyanı karşısında bulunulmaktadır. 

FuggeUenscg gazetesi diyor ki: 
"RUtenyada vaziyet kabili tahammül 

değildir. Derhal mlldahe.11' etmek 18zım- 1 
dır. Mesele ancak Rütenlcre kendi mu. 
lı:adderaUarma hakim olmak hakkı ve • 
ılldltt takc!trde hanedflcbillr. Bôyle y:ıpı
lacak olunıa RütenlPr hangi de,·lete bağ- J 
lan.mat Jıtedikterinl serbcetçc söyliycbf
Jirler. 

nUlnıektodlr. 

Lon•iranııı CekJere ietikraZI .. 
Bc rJln, lG (A.A. ) - Yarı resmi bir 

membadan aşağıdnki tebliğ verlJnı(ş
tlr: 

Mllıılh anlaşmasını tasfiyeye me
mur enternasyonnl komisyonun faa
liyeti ile alAkadar olan diplomntik 
mahfiller, Alman taleplerinin tam 
surette ctnografik esaslar dahillnde 
kaldığını tamamiyle kabul etmekte
dir. Ezcllmle şurası tcbarUz ettiril
mektedir kJ Almanlar, mUhim bir en-

sine ve mUiteeilerc yardım edilmesine 
tahsis edllccel~tir. Tebliğde Çeoslovak 
maliye heyetinin hükumete, Prag tara
fından istenilen mali yardımın tahsis edi. 
lece~i i~!erl telhis eden bir muhtıra tev
di etlis i kaydedilmektedir. Ayni mealde 
bir muhtıra da Fransaya verllmlştir. 

Bu muhtıra tetkik edildikten sonra ce
vab ınilmkün olduğu kadar kısa bir z:ı.

mand:ı ven1ccektfr. 
Prag, 15 (A. A.) - Vcnko\· gazetesi

nin salAhiyettar mahf ellerden ağrendiği. 
ne göre, Slovakya muhtar hükumeti, 

lta l ya ile ticaret v 
tediye anlaşmalar 

dün imzalandı • 
Ay başında tatbik mevklloe girecek o~ 
mukavelelerlo mtıddetl b,rbuçuk se~e1~ 

Ankara, 15 (A.A.) - Türkiye ile İtalya heyeti murahhasası reisi 
İtalya arasında iki memleket mübıadeM biiyük elçisi ekselans OtavioA~ 
!atının tanzimi maksadile, bir zaman- tarafından Türkiye İtalya nıu ., 
danberi cereyan etmekte olan müzake- na ait samimi "e dostane nutııklll' 
reler hitama ererek Lugün bir "tica. edilmiştir. 

0 
J 

ret" ve bir de "tediye,, an!aşmasr, bun. Mukaveleler 30 haziran 19\, 
lara müteferri müzeyyelat ile birlikte, hine kadar meri kalmak üzere .,., 
merasimi mahsusa ile imza edilmiş. bu citeşrin 1938 tarihinde tatbik rttC 
münasebetle Türkiye heyeti murabba. girecektir. 
sasr reisi Numan Menemencioğlu ve ../ 
~~~~~~~~~~~~~~---___,,, 

lngiltere devamlı 
sulha inanmıyor, 
~ Baş tarafı 1 ncide Çünkü Amerikanın garp kısrnıııd' 

Andersonun getirilmesi kuvvetle muhte· niyetimiz Britanya imparatorl~ 
meldir. Sir Anderson vaktile dahiliye ne- minin kudretine istinat etmek 
zareti sekreteri sıfatile Londranın ilk tah· giltere denizleri kontrol ettikçe. 
lıye:ıi planını hazırlamıştı. Halkın milli kara devleti Monroe doktrini~ 
hizmet bakımından bir sayıma tabi tutul· Ameerika Amerikalılarındır) telı 
ması projesi, esasen bir kaç aydanberi mez ve cenubi Amerika;-a ın" t 
imparatorluk müdafaa komitesinde tetkik bulunmayı derpiş cyliycmez. Fak' 
edilmektedir. 8 te~rinisanide Parlamento· lcrdcki Ingiliı hakimiyeti tehdit ~ 
nun açılışında kralın irat edeceği nutukta olursa Amerika garp kısmında 1 
hükt'.'ımetin bu sahadaki yeni politikasının kendi askeri ve bahri müdaf~ 
izah olnmac:ı beklenmektedir . rişli askeri tedbirleri alarak bU 

Gazeteler. milli hizmetin geniş bir esas rı takviye eyliycccktir. ___/ 
dahilinde tatbik edileceğini \'e bu husus· k 
ta derhal hususi cüzdanlar ihdas eanece- Beşi taş 
ğini büyük yanlarla ilan ediyorlar. k 1 u" bu" n de 

Dcyli Herald gazetesine nazaran kral 
parlamentonun 8 tcşrinisanide yapacağ? a 

Aylardanbcri devam eden P 

toplantı sıralarında bu babtaki kanunları klübUndekl ihtilô.flann, arttk haııol 
imzahyacaktır. Cüzdanların tatbik saha· ~ 

nu bildirmekle bir sevinç duyuY0 
1 sına konulması işi daha şimdiden hayli i· ti 

Memleketin en eski ve kuvve 
lerlemiştir. teşekküllerinden olan Beşiktaş .. 

Deyli Ekşpres gazetesine göre, hükumet cıe 
Londra rnıntakasındaki bütün müdafaa klübU bu sabah toplanan kongre ~ 
tertibat ve tesisatını yeni bir tetkike tabi için senelerce çalışmış ve hayırlı Jşl 
tutacaktır. Bu meyanda halkın süratle şarmış eski ağabeylerden 111Ut 
şehri terkedcbilmesi için icabeden tedbir- kuvvetli bir idare heyeti seçmişt1t~ 
ler alınacaktır. Bundan ba~a hava ta· Aşağrda isimlerini yazdrğtrıııı ':I,. 
arruzları takdirinde halkın korunması dare heyetinin, Beşiktaş kliibUntlJS ıl 
için şehir dahilinde binlerce sığınak vü- olduğu mevki ve §crefini yUkseıtlll' ; 
cuda getirilecektir. clbirliğiyle durmadan ve yı1ınadl'ı? 

Deyli Meyl gazetesi de 16 ila 60 yaşın· §acağma şimdiden emin bulunu1° tııf: 
daki bütün kadın ve erkeklerin cüzdan sis Yeni idare hC'yeti şöyle kuruını'llf 1 

Reis : Yusu( Ziya (Belediye S1Jl,t ~ 
temine tabi tutulacağını haber vermekte- u ır. 

resi müdllrü). lkinci reis: HilSil ~ 
di~imcs gazetesi, fabrikaların müdafaa· milh<'ndi.,i). Umumi katib: AbdU~ 
sı için ciddi tedbirler alınacağımı dair Ziya (avukat). Azalar P.füdii (G ',/. 

Harbiye ııa:mının yaptığı beyanatı mcv· başmüdilr muavini). İhsan (Aksi ~t 
zuubahs ederek 3,7 pusluk hava müdafaa mesi kontrol şefi), Sadri (1nhi6,,r 

· d' darcsinde>) ve Savni. / toplarının imaline stiratle dc\'am edıl 1· _____ _______ ___......" 

ğini \'e önümüzdeki ilkbahara kadar bu B 
1
• r I n g 

1
•11. z . n aıtı· 

toplardan kafi miktarda yapılmış olaca· 
ğmı yazmaktadır. 

Amerikanın müs:akbel 
siyaseti · 
Va§ington, 15 (A.A.) - "Foreign 

Polic}'°büllctien,, enternasyonal, rne..c.ele
ler hakkında daima doğru malümat alan 
mul1abirini "Münihin dersleri \·e Amefr 
kanın harici siyasetinde bundan doğacak 
de~'İşiklikler,, hakkında bir yazısını neş
rctmcktedir. 

Bu makaleye göre, Amerikanın mesul 
dc,·Iet adamları herhangi bir tedbir alma
dan cvvd evvel vaziyetin tavazzuhunu 
bekliyorlar. Londra ve Parisi ve bilhassa 
Homa \ 'C Berlini büyük bir dikkatle ta· 
kip ediyorlar. 

Hec;mi mahafilde beyan ediliyor ki, e
ğer Ç'.emberlayn teskin siyasetine diktatör 
lere mütemadi tavizlerde bulunmak sure
tile devam edecek olursa, bu siyasetin hiç 
cleğibe neticeleri tamamile ta,·azzuh ~ 
dinciye kadar Amerika bir kenarda dura· 
caktır. 

Eğer dörtler anla5ması daha geniş bir 
sükun denesi kurabilirse - ki bundan 
§Üphe ediliyor - o zaman Amerika askeri 
ye iktisadi silahsızlanma isinde teşriki 
mesaide bulunacaktır. 
Diğer taraf tan eğer Çemberlaynin si

ya.seti ihtilafı ancak geciktirmekle kalır 
ve önümüzdeki aylarda mesela müstemle
kelerin taksiminde yeni bir buhrana yol 
açarsa Amerikanın vaziyeti herhalde mü· 
~ahitlikten daha başka türlü olacaktır. 

Slovakyacb ki mason locala.rmm derhal 
knp:ıtrlmasma. mallnrmm müsaderesine 1 
\'C azaı:;ınrn polis nezareti altında bulun
durulmasmn karar vermiştir. 

öldü 
Londra, 16 (A.A.) - D~ 

nazın Lord Stanley, Kanada~~' 
tinden;,eri geçen ny nakledi.lınlt ~ 
ğu Londrnnrn bir srlıat yurdu11df ' 
2,30 da vefat ctmi§tir. l\'IüteYeffı 
ya~mda idi. ı/ 

Kont 1Detbynin \•arisi olaJ\ 1 
Stanley, geçen mayısta kabin~' 
kubulan tebeddülat esnasında. 

0 
I 

yonlar nezaretine getirilmiş idi· ;I, 
man mayıs 1930 danberi işgal:,..· 
Hindistan nezareti parHimento tP 
şarlrğında bulunuyordu. ·~ 

Parlamento hayatına ilk defa , 
23 yaşında iken Liverpol mebıı'0 

tiyle girmişti. ,;' 
1927 den 1929 a kadar muıı.af 

Partisinin reisliğini ifa etmişti;~ 
"Grenadiers Guards,, zabiti SJl':~ 

iştirak ettiği büyük harpte Y~ 
mGmaileyh, Lord Chclseanın ~ 
kıziyle evlenmişti. Müteveffa esı,~, -
ğü 20 yaşında olmak üzere geı1 
kızını bırakmaktadrr. ~ 

Kredi Fonslye tk 
mlyelerloi 
li 8Z8DDDl8r rl._ 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde' I 
ve ikramiyeli Mısır Kredi Fontit' 
villerinin dünkü çclcilişinde: 1o.ı'. 

1903 sene:.i tahvillerinden 6 -~ 
numaralr tahvH 100000, 1911, 
tahvillerinden 384.514 numar~_I 
50.000 frank ikramiye kazanın~.-
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. ISTANBuL :HARiCi ASKERi 

. · . .. KITA ATI iLANLARI 
tı 26ooo kUo sad •_lllıiıliııilli .. 

r. 'l'ahnı· e yag satın alınacak· ı 
llıiııat1 lA ın bedeli 19240 lira ilk te· 
ru '143 r lllda S 1rndır. Şartname Erzu-
~ !steni~· .ı\l. Ko, da göıillebilir. V c· 
Uıe olur. 2 Eksiltme kapalı zarf usu· 
ilt 11 de ~l0-93g cııma günü sa.
~o. da a · rzurumda Lv. Am. Sa. Al. 
!arı 2S.:t1lncaktır. Teklif mektup· 
<lan dahi) 0-93s cumn günü saat 9 
lltk. rnakbıo kadar dahil Sa • Ko. 
t.lcaktır Bu:. mukabili verilmi§ bulu
ar kabuı' ed~ saatten sonra mektup - ı 
1 IAızın 1 mez kanunen bulunma· 
tı.... gelen v-... 'k' . 
""~ edctekı . ~ı ın eksıltrne}'e iş· 
~el~ri. ( 499)erın Ko. Rs. :ıe ibrnz ct-

( 7219) 

1tı • • • 
~i tklarc}i 1'" 
kc 11 Yttnıi . \Unen Birlikleri ihtiyacı 
Ilı Palı zarf :ın ~ilo piUivlık pirincirin 
~~lhır. h h sulıle eksiltmeye konııl. 
"tA- oe er k'I "'li 25 k 1 osunun muhammen 
~~Sok uruş olup ilk teminatı 1.312 

938 Uru§tur th 1 • 
Ptr~ · n esı 3 lklncitcşrin 

lttliJ;r eınbe günü saat 16 dadır. b· 
~tı §artnaıne · · -1 ııaınıa k . sını her gün tümen 
t~lt~lilcr k ornısyonunda görebilirler . 

deki v a?unun 2, 3 üncü maddeJ~-
'ti caaıkle t • 
ıaru cmınat mektuplannı 

~ L· arını bcıı· . 
uır ıaat ı gün ve saatten en 
llıisyonu evveline kadar Satınatma 

na vermeleri ( 519) ( 7 345) 
k . _. ~ * 1(. 

~~lf bedeı· 
~t B:ıtık 1

• ~165 lira 25 kuruştan 

rülür. Veya istenir. Eksiltme kapalı zarf 
usulile ve 27·10-938 perşembe giinQ 
saat 11 de Erzurumda Lv. Arn. Sa. Al. 
Ko. da yapt?acaktır. Teklif mektuplan 
27· 10·938 perşembe giinü saat 9 dan da· 
hil 10 dahil kadar Sa. Al. Ko. Rs. ne mak· 
buz mukabilinde verilmis bulunması ka· 
nunen IAzımgelen ticari vesaikinde eksilt· 
meye iştirak edeceklerin Ko. Rs. ibraz 
etmeleri. (500) (7220) 
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Kitaplarınızı 
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VURDUN'<lan 

Tedarik ediniz 

aPılacak esırın Çayır Hisar mevkiinde 

!aırp \ı"~ olan garajın inşasının ikmalint ---------------
1?.l(). ""lladıfund .h 
r,, 938 an ı alesi açık olarak 
~re Pa Pazartesi saat 15 de yapılmak 1111• 1
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~ 2187 ı:'~ğ; bırakılmıştıı. İlk temi na D r. N eca ed d ın Atasagun 
ı ı:>l~n \'c k . kuruştur. Bu işe ait şera· Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
~Ul} arn:şı! Ankara, İstanbul, !zmir lan 17,20 de T..aleli Tayyare Apr. 
~ı· kolllicı>·~rlikleri ve Balıkesir Satma!· 2 nci daire Ne. 17. Okuyucuları. 

1 rııa'ttt vesiknunda görülebilir. Taliplerin mızdan para almaz. Tel: 23953 

bı.ıtddeletde ~larile kanunun 2·3 üne{) l••••••••ı•••••••il 
1 ta 1arite nıu> a~ıh bcgeler ve teminat mak 
~ taauarı (a>Yen saatte komic:yona mü· 

v . 495) (7120) ••-----ıra----:•I 
rf Dr. Hafız Cemal 

"'-· iti ••• 

ı 
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""'O 'i lo saa ğ Dahiliye mütehassısı. tstanbul 
dır.sa,..~l~ ]" c~a alınacaktır. Tahmin Divanyolu. No. 104, Tel : 22398 
~~ ıra ılk teminatı 1575 lira· •••••••m•ım•••••I 

e Erzurumda Sa.Al.Ko. da gö 

aal) 
BURlDAN ~:.__ 

•n ,.~~---------------------------------..._.------------------------] .ıv- ·1 
ar arı erin tak ıJ int'en kurtuldu · 

l(i saa· 
<lılar r. • ~"n=a Haşaıat Yatağı. a var· 

• ..,,tıa.r..ı-- . 
hı &<ly.. "'4Ul ınerlerken arkaci;ls!arı. .. n n... . 
Partı1 : Undan müthiş bir çığlık ko· 
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§ anpl de kalmışlardı. 
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r r?ldi hu . 
eyan .. d gecenın başlangıcında ce · 

'" "n v ' llaıvek~ı a.r alan anlatalım: 
Vılheıın ~ Angerrand dö Marinyi, 
>'oluna d .. Ullere rastlayıtından sonra 

"' ~vam etrnı . 
Qa~Vtkil §ti, 

l'or<Iu. ~" ~raydan konağına dönü • 
be •nl'ınyi 

. tıl.ber be . . muhafız askerleriyle 
dtiııdüğU :nırciler sokağmı:ı köşe!.ini 
~Undan d:~ ~u sokağın diğer u· 
l> u 'kıt'anın ~uyuk bir kıt'a göründü. 
.retli buı §ında Şehremini Jan dö 
~c de, ::"ordu. Müfrezenin geri -

r hatdc tosuna smısikx sanlmı1 
"a l'Ürti"o• haıd ın amcası Şarl dö Valu. 

'\/ "' r u . 
. aıuva, M .. 

~Ufreze ask arınyiyi niçin böyle l:ü 
u. ~un .erle beraber takip ediy?r • 

Cdc u ızaıı · . 
•1 n bir h'd· ıçın sarayda cerevan 
~ır ı ı• · • · .. cyı anlatmamız Hizun · 

l\rco 
~a · halınt " tinYi ile n mu!Akatmdan ve 
,.ın.:1. seny8 l . it '4cln ae ı.._ r erın Haşarat Yata. 
taı t . fucst bı k 

t... Ut ıözu . ra ılmasından sonra 
"i:ı nu tut 

n, Ctrafınclak' mu ve Haşarat Ya· 
clllrct ..... · . 1 askerlerin rekilmeleri n .. ıı;tı. ~ 

, u em· 
ı:'rs ır, halk 
\' 

1lanlllad tarafından hiç de iyi 
t1 ı. Pati ı· ııq Cınrn • . s ıler artık Haprat 

llırı Ş~rrınj 
lar arken b.1•1

_, en kurtulacakl.?--ınr 
'l'\ın ı a.,.ıs d.1 . t% } cnidc 1 encılcrin imtiyaz 

lt:ıcce daha han ~sdık edildiğini gö • 
"' ileri., Ylı zaman gU d"' 1 . d'· ''l'ld ••, oec 1 n uz erı ı 

en "" e eri d h 
11-_ kurtul e ırsızların e~ l e· 
·~1 aınr a~ ' l bu vazj ·. -~ : nrını alndılar. 

Yctı bıldiği için o günü 

en eı1emmı)•ctsız şeykre hiddctlcncre~ 
sağa s-::la bağırıp çağırmakla geçirdi. 

Ne has mi.ı~viri Valuva, ne Haprat 
Yatağında cereyan eden vaka'ları öğ • 
rener::k daires:ne kapanan kraliçe kralı 
teskin e<lememişlerdi. Lanııölo Bigom 
ise ortadan kaybolmugtu. Okuyucuları· 
mız Lansölonun ne çeşit işlerle megcul 
olduğunu gör.düler. Fakat soytarısının 
masknralıklarma çok çabuk alı§-ln Lüi 
Hüten onu her yerde aratıyordu. Pa-

' küt Ei~orn b!r türlü bulunamryordu • 
Kral. hiddetini upklardan çıkardık

tan sonra amcası Valuvayı Mranı ça· 
ğırttı. Biraz sonra Valuva. kralın hu· 
zuruna çıktı. Llı.i Hüten, ekseriya kc. 
nuşurken doğru hedefine gider, öyle 
dolambaçlı yollardnn ylirümeği becere· 
mezdi. Bunun için Valuva gelir gelmez 
ona damdan düşer gibi: 

- Şu Lansölo Bigomun &izin hakkı· 
nızda söylediği sözlerin 6C'bebini bana 
anlatır mıs.ıruz?. dedi. 

Birdenbire ahklaşan Valuva biıyül: 
bir korkuya tutuldu. A<:aba k:-al ııcin 

Lansölo Bigorndan bahsetmi§ti. Lan. 
sölo, krala nele:- söylemişti acaba,., 

Valvua şuna hükm Jeyironu; Dijo:ı· 

da kendisine hizmet eden LanGölo Bi· 
gorn kralın yanına girebilmek çaresini 
butmuı ve kral da artrk Dijcn fac.ial'ınt 
öğrcnm:~ti. Demek artJk kral. evvıolce 

onun kralicenin aşıkı olduğunu bil:yor. 
du 1. 

Valuva bir an düşün-dü. MahvoMu -
ğunu anlamak için her ne olursa nl<;un 
acı hakikati itirafa karar verdi. Fal:at 
kralın vaziyetine ve tııvrır.a bakın -
ca milsterih oldu: 

Kral pek sevdiği köpeğiyle oynuyor. 
du. Yüzünde ve gözlerin.de Valuvanın 

şüphelendiği şeyleri öğrendiğine de • 
!alet edecek bir mana yoktu. 

Hem LQi, !>öyle bir şey öğrcnmi~ 
olsa. uzun uzadıya soruşturmağa 'kılk · 

maz. Valuvanın göğsüne bir ha.ııçcr 

saplayarak meseleyi hüllederdi. 

' 
ı 

' I ' 

BIRIKTIRIR5EN EL 

J 

iŞ 

ATAMAYACA~G. IN 

YOKTUR 

- Talimatımı unutmadınız ya?. diye 
aor.du: 

- Mcra.k etmeyiniz. 
- Size kumanda eden zabiti iyi mu-

hafaza ediniz. Ondan mes'ulsünüz. 
- Merak etmeyiniz. 'yi çalı§acalc ve 

sizi memnun ederek vaad olunan 
clli§er Ura mükafatı namuskarane kaza. 
nacağız. 

· - Haydi öyle ise, yola!. 
Hepsi birden atları dört nala kaldırdı. 

lar. Yirmi dakika sonra Tanple geldiler. 
Bigom bir lJ9ru çaldı .. 

Kuleden bir 'b:>ru sesi cevap verdi. 
Büridan: 
- Kralın emri var 1 <liye bağırdı. 
Bigom da bir kağıt çıkararak: 
- Kralın cmima~si! diye haykır. 

dı. 

Müteharrik köprü indi. 
Yanında fenerli bir neferle bir zabit 

geldi. Kralın armasını tanı.dı ve 'k5ğı • 
dm altında kralın mtihriinü görünce 
hürmetle eğildi. 

Bir saniye sonra bütün müfreze atla
rından inerek iç avluya girdiler. 

BUridan sertçe : 
- Köprünün muhafazası için y:ını· 

mzda kaç ki§i var? diye sor.du. 
Kendisine hitap eden bu adamda bir 

amir vaziyt"ti gören zabit cevap verdi: 
- uç kişi .• 
- Pekala! .. 
Büridan bunu müteakip ken.di milfre. 

zesine dönerek: 
- Bu karakolu ta.kvire için dört kişi 

burada kalsın! emrini ·ıerdi. Sonra gene 
zabite dönerek: 

- Mösyö. dedi, (ve Giyom BürraS:.'ı 
göstererek) muvakkaten şu zatın emrine 

tabfoiniz. 
Zabitin tcrcddüdünli :örünce ilave 

etti: 
- ı~te haşmethi kral hazretlerinin ., 

em:ı ... 
Zabit, itaat ettiğini gösterir bir 

tarzda eğildi. Bu sırada evvelce talimat 

·t' 
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aldıkları anlaşılan Bürrask ile adamln 
hemen '.krakolu işgl ettiler. 

Bu sırada Lansölo da, ne olduğunu 
öğreıunek üzere içeri.den gelen başka bir 
zabitle konuşuyor.du. Miğf erile yüzünü 
mümkün olduğu kadar kapamağa çak· 
şan Bigom: 

- Kralın emri dedi, beni derhal 
Tanpl muhafız askerleri kumandanının 
yanına götürünüz. Monsenyör Valuvayı 
uyandırmağa lüzum yok. 

Kendisine şüpheli görünen bu tedbir. 
ler kat"§rsında bu zabit te tereddüt gös· 
ter.irken Büridan yanlarına gelerek kra.. 
lın emimamcsini çıkardı ve: 

- Kralın emri! •• dedi.. Bunun üzerine 
bu zabit tc itaate mcchuır oldu ve iku· 
mandana h"aber vermek üzere içeri gitti. 

Bigorn'un müfrezesi geniş bir odaya 
girerek zabitin dönmesini ibel:lecllcr.. 
Bir kaç dakika sonra zabit geldi ve ku. 
mand:ımn, kralın hususi memurunu 
beldediğini 1:-ildirdi. 

Bigorn, dış kapıda y.:ptığı gibi bu o· 
danın da kapısına dört kişi koy-du ve 
Rike Odriyoya: 

- Yeni bir emir alıncıya kadv.r bura.. 
ya da siz kumanda edece!..-siniz, dedi. .. 

Ve üçlincil defa olarak kralın emima· 
mesini elinde sallıyarak: 

- Kralın emri var! diye haykmiı. 
Müfrezenin mütebaki kısmı Lansölc. 

yu ve Büridanı takip ederek, kralın gece 
yansı adam göndermesinden hayrete dü
şen ve alelacele giyinmeğe çalışan ku
mandanın odası önünde durdu. 

Lansölo içeri girmeden evvel bürün
düğü mantoyu çıkardı ve saray.da gi· 
yilmcsi adet olan resmi soytan ünifor. 
masiylc kaldı. Sonra yalruzça içeri gir
di. Müfreze de yandald boş odayı .işgal 
etti. 

Lansölo, hürmetle eğilerek: 
- KumandP.n efendi, dedi, kral ta. 

rafından size bu emri \' ermek vazifesi· 
le gönderildim. 

Elindeki kağıdı kumandı:na uzattL 



lJ~vlel Demrrgölları · ve Limanlari "işlPtme r 
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Muhammen beclellerile miktar ve vasıflan a~a!:'Ida yazılı iki grup malzeme ve 
eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üze re 24.10.938 pazartesi günü saat on bu
çukta Haydarpaşada gar binası dahilinde ki komisyon tarafından açık el(siltme ile sa 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve kanu
nun tayin etti&ri vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat· 
lan lazımdır. ,, 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da&rıtılmaktadır. 

İnsanın uz:vi· 
yeti, ekseriya 
sinek, sivri sine le. 
bit, pire ve tahtı· 
kurusu gibi ha· 
şerelerin zehirli 
ifrazatı ile hasta· 
lıklann tehdidi 
ıltındıdır. 

Bu tehlikeden 
korunmak için en 
kuvvetli ve en 
müessir mikrop 

NEZLE 
Bütün göğüs hastalık
larına. yol açabilir: 

Fakat bir tek 

GRIPIN 
1 - 1000 adet üç renkli el işaret feneri muhammen bedeli 1900 lira muvakkat 

teminatı 142 1-2 liradır. 
2 - 300 adet vagon camı, 50 şer adet duble süt beyaz,ve yeşil cam, 300 adet adi 

bina camı ile 25 adet duble buzlu cam muhammen bedeli 2019 1·2 lira muvakkat te
minatı 151 lira 47 kuru~tur. (7195) 

ve: haşarat öldürücü bir mayi olan 
.. L Y S O L• ü munıazamen kullanınız. 
Bütün yuva ve sürfelerini kökünden 

**• 
Muhammen bedeli 199000 lira olan alev ve duman boruları ve teferrüatı ba

galık borular. 28 - 11 - 1938 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

tahrip ·eder. Taklitlerine 
dikkaı •·e kutularının sırı· 

kırmızı orijinal ambalajında 
4srar ediniz. 

Bu işe girmek isteyenlerin 112(10 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
cayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynr gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 

I CH ULKI A M A Ta A . G., H• mlı• r s 
Mllme11lll: 5. JAKOEL M•h tlu m u ,, llt• nltvl 

Şartnameler 995 kuru~ Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta. .. ,, 
arr. (7343) 

Türk Hava Kurumu 
Levazım Amirli~ri Satınalma' 

Komisyonu İlanları 

Baş diş adale ağrılarilc diğer ağrıları en kısa zamanda ve en ıca.t: l. 
diadirir. Nezleye, soğuk algmlığma, gripe ve emsali 

hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. ,~ 

~<§> ınco teırta p 15000 kilo balye ipi, 500 kilo kmnap 
25-10-938 salı günü saat 15 de Top_ 

hanede Lv. Amirliği Satmalm~ Ko. da 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

icabında günde 3 kaşe ahna~1 

BüYüK PiYANGOSU 
< Birinci keşide: 11 ikincit~rın 938 de dir. 

e··yük ikramiye 40.000 liradır. 
Bunclan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. . 

Hepsinin tahmin bedeli 9925 liralrk te· 
minatr 7-14 lira 37 kuru§tur. Şartname ve 
ni!munelcri Ko. da görülebilir. lstoklilerin 
kanuni vcsikalarile beraber teklif nıck

tuplannt ihale saatinden bir saat evvel 

Ko. na vermeleri. (272) (7192) 

İsim ve markaya dikkat. Taldidlcriııden saJmrınız. ~ 

1 

Kırklareli Tümen satıoalma Ko. dıtl'I' 
Tümene aid kamyonhlrm devaı:tlx tamirleri İ).İn atelycde ~alışma!< ~ 

ıe birinci sınıf bir motör ust:?sx yüksek yevmiye ile tutu~acaktır. TatiP1' 
Kırkl:ırdinde Tümen Sat:r.C!lma K<mÜsyonuna her gün mü.r.ı~atlcırı. 1~6 ,(531) ( 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 
mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olur sunuz .. 

1938 RESiMLi HA T 
Beşinci sayısı çıktı - On binlerce okuyucu tarafından takip edilen tam bir ev mecmua8ıdu.• 

Muhtelif yazılar, ltalyanca dersleri - kadınlara iş örnekleri 

Renkli kapak içinde 36 sayfa S kuruş 
ıl ım~ıımı~ıımıııııııııımım1 milııı,ı. M lYı ~ez~ n o e ırtdl e ın ı s 'lte v B n n (ğ D ,,1ijffl1Jijm111ıını~ı~ıooımımınımmı~ın ı ı . ı. .mmmır:,. ıımm•mıınmı 
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Kumandan kağıdı derin bir hayretle 
okudu. Sonra : 

- Acayip! dedi. Kral,_ bu kağıd 

hamilinin kendi nanuna tebliğ edeceği 

emirlere her kim olursa clsun herkesin 
itaat etmesini irade eyliyor. Sanırsam 

siz haşmetlu kralcnrzın soytarısısıruz, 
deği\mi. 

Lansölo eğildi ve: 
- Evet, dedi, o şerefle mübahiyim t 
- Kral da ne ıttihaf fikirli bir zat... 

soytarısmr göndermiş.. Ne~e, emir 
kat'i.. .. 

Nüfuzlu bir adam olan kumandan 
bir soytarının emrine itaati şerefsizlik 
saymış, fakat kralın emimamcsindeki 
kat'iyyet karşxsında itaate mecbur kal
mıştı. Bir taraftan da acaba kralın ne 
istediğini endişeyle düşünüyordu. Ka· 
rarmı vererek sordu: 

- Söyleyiniz, bize ne gibi bir emir 
tebliğ edeceksiniz. Gerçi bir soytarı 

iseniz de ümid ederim ki kral hazretleri 
sizi bize soytarılık yaptrrmak için gön· 
<lermemiştir. 

Lansölo cevap verdi: 
- Kumandan efendi, ben kralın e· 

mirlerinin sebeplerini anlamağa çalışa· 
cak değilim. Sadece emirleri ifa edece. 
ğim. 

Kumandan gene ~apalıca bir alayla: 
- Bu daha akıllıca bir hareket olur, 

roytarı efendi; söyleyiniz?. 
- Kumandan efend:, burada Filip 

dö Nel adında bir mahpttsunuz var .. 
- Olabilir. Burada bir çok mahpus· 

lar vardır. 
- Lfıtfen o mahpusu bana teslim e· 

diniz. 
- O mahpusu size mi teslim edeyim. 

Fakat mon enyör Valuvanın bana bu 
hususta tenbihi var. 

Lansölo onun sözünü kesti: 
- Kralın emri böyledir. Valuvanın 

bu işt1e 1,)ir aHikası yoktur. Kral haz _ 
retleri ona .değil, bilha~sa size müra • 
caat etmemi irade buyurdu. Emirna· 

meyi lfıtfen bir kere daha okuyunuz : 
"Hamil emirnamenin nanunuza olarak 
vereceği emirlere itaat edilecektir.,, de.
miyor mu?. 

Kumandan düşündü, sonra : . 
- Vallah doğru! .dedi. Mademki 

kralın iradesi böyledir. Ben de itaat e· 
deceğim. Yalnız o mahpusu ne yapa • 
cağınızı sorabilir miyim?. . 

- Dcğruca kralın kendisini gör. 
mek jçin beklediği Luvr sarayına götü· 
receğim • 

- Ne tuba.{ şey! Kral o mahpusu ne 
diye görmek istiyor acaba?. 

- Kumandan efen.di, ibu bir soytan
ya ifşa edilmiyen hükumet sırlarından.. 
dır!. 

- Hım! .. Bir çok akıllı ~damlara taş 
çıkartan bir deli soytan .• 

- Kumandan hazretleri hakknnda 
büyük bir iltifat gösteriyor. Haşmet .. 
meab bu mahpusun saraya götürüldü· 
ğünün gizli tutulmasını .da emrettiler. 
Bunun için eğer müsaade ederseniz bu 
mahpusun getirilmesini ve bana teslim 
edilmesini bitişik odada bekliyeceğim. 

LUtfen emir veriniz. 
- Peki, o odada bekleyiniz. Mah. 

pus bir kaç dakika sonra oraya getiri
lecektir. Şimdilik Allaha ısmarladık 

deli efendi. Sa...tcm beni :lı:rala çekiştir 

meyiniz. Hemen Hizım gelen emirleri 
vereceğim. 

Lansölo cevap vermeden eğildi, dıaşn 
çıktı ve bitişik odada bckliyen arkadaş
larına katıştı. 

Gotye ona yaklaştı ve yavaş sesle: 
- Niçin zındana inip Filipi kurtar 

madık.. 

Lansölo da yavaşça ona fısıldadı: ' 
- Ne olacağı hiç bilinir mi? Bir fela

kete uğrarsak zındandan pek çıkama. 
yız. Halbuki burada bulunursak her 
şeyi görebiliriz. Bir tehlike vukuunda 
derhal Rikenin ve bizimkilerin neza .. 
retin.<leki odalara gidebiliriz. Hattı 

ric'at.uruz da emniyettedir. 

• 

BU R I DA~ ~ 
~m-b_u_s-ırada--a-y_ax_' _ se_. -s-le_n_· _d_u_yı_ı-ld_u_. _____ La_ n_s_ö_lo- B-ig-orn--,-o-d-anm--ask--e·rl-c öol' 

Ve kapı açılarak Filip, sapsarı, bitkin, duğunu görünce lkılrcınr çekmiş, :ı:ı~ 
takatsiz ve zincirli lbir halde içeri geti· daşlarrna işaret ederek ileri hücUJil eii" 
rildi. miş ve :bu arada yanında fbulunaıt l3 

Büridan, hemen atılmak istiyen Got. ridana da: ; 
'yeyi birdenbire t uttu ve kulağına: - Dışarı çıkmağa bakalım, iş ~ 

- Allahaşkına kımıt.damaymrz. O- na gitti, demişti. 
1 . . o, 

nu büsbütün kaybetmek mi istiyorsu- On kadar kılıç çxkmalarına ro~ııı eti' 
nuz .. diyecek vak.it bulabildi. du. Fakat Büridan ve Lansölo şıdÖ ti 

Lansölo, iki adım ileri çıkarak ami. bir hücum yaptılar. Tam bu sırada ; 
rane bir tavırla: şarıdan· Rike ile arkadaşlan da ~el~ 

- Ahmaklar! dedi. Hemen mahpu· rek odadaki askerlere arkadan lıUC 
sun zincirlerini çıkarınız. 

Tam busırada acı acı bir boru sesi 
işidildi. 

Büridan : 
- Bu ric'at borusunu Giyom Ilür

raks çalıyor. Filipi alıp kaçalım ! biye 
bağırdı. 

Gotye, kardeşini hemen kucağına al. 
mıştr. Ona soruy.crdu: 

- Kardeşim, kardeşim! Nenvar? ..• 
Söyle .. Benim bak ... 

Filip kardeşine alık alık bakxyordu. 
Gotye müthiş bir hiddetle: 
- Aman ya Rabbi, .diye haykı:rdı, 

kardeşim bunamış! Ah mel'un Marga· 
rit! .. 

'fam bu sırada dehşetli bir velvele 
koptu. Bir sürü asker birdenbire mey· 
dana çıkarak Büridanla arkadaşlanna 

hücum etti. Oda kapısının eşiğinc.~e e. 
tinde kılıcı ile duran Valuva gök gür · 
!emesine benziyen bir s~sle bağrıyor -
clu: 

- Hücum edin! Öldürün! Yalnız 

soytarı ile şu zabiti bana sağ olara!t tu· 
tunuz. Ötekilerine aman vermeyin. öl· 
dürün. 

Valuvanın arkasında sa1:lanan zayıf 
bir adam da Lansöloyu göstererek a· 
vazı çıktığı kadar: 

- Sahtekarlık! ihanet var!.. Onu 
tutunuz, kaçırmayınız 1 diye haykırı. 

yordu. 
Ayni zamanda sevincinden tepinen 

bu iğrenç adam da Simon Malengrdi •. 

ettiler. 
dol• 

Bağrışmalar, acı çığlıklar odayı ti' 
durdu. Müthiş bir çarpışma oldu. f'JC ti 
cede Büridanla arkadaşlan askerl~ 
püskürterek dışarı çıktılar. imdad ti' 

rusu mütemadiyen çalınıyor, arkala;
0
• 

da gürültü gittikçe çoğalıyordu. . bif 
şarak Rikenin onları kurtarmak içıll J3ıl 
müddet terkettiği odaya geldiler. ~· 

oda müdafaaya elverişli idi. Kapı)rı cJİ• 
payıp sürgüleri sürdüler ve G(]anın , 
ğer kapısından çıkarak dahili avJıJ) 
vardılar. .1, 

Bu sırada müteharrik köprü indiı1 , 
miş ve bir müfreze hapishaneye gir 
meğe başlamıştı. , 

Büridan ve arkadaşları bu müf reı:e)~ 
ansızın ve büyük bir şiddetle }liiCı.ı(İ' 
ettiler. İki dakika için.cie askerler r..e 
şan bir halde darmada~nık oldular· , 

Büridanla arkadaşları, Giyoın 13ti! U' 
rask ile adamlarının da yardımi~Je ~"~ 
teharrik köprüden geçtiler. tlerı}'e 

rn koşarlarken Giyom: "' rd'" 
- Buradan, sa adan! diye lr.ıg1 

b tıl' 
Sağdan sapınca karşılarına iki at 

tan bir adam çıktı ve : dl" 
- Çabuk olunuz, dedi, atlar uuf8 tıi' 
lki saniye sonra hepsi de atıarın~13ft 

nerek dolu dizgin kaçmağa başla~ tll' 
Arkalarından bir süvari müfrezeS· 
kip ediyordu. je1e 

Fakat Büridan kafilesi hayli il~ 
olduğu gibi atlan da sağlam oldU 


