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Harp ihtimallerinin çoğalması üzerine . 

Ingiltere ve Fransa askeri iş birliği 
i tilftfı imzaladılar 

• 

SovVet Rusya 
icabında askerini Romanya to?Jrağından 

geçirmek müsaadesi için 

Romanyaya müracaat etti 
Fransa da böyle bir müsaade 
için Be~çikaya müracaat etmiş 

Çekoslovakya askerlerinden bir mzifrczt 

~~on dak.tka. 
Yarın 

e olaca-k? ~ MareşalGörinı 
l\vrupa yarın akşama kadar 1 Ata~ürk 
Çok tehlikeli b=r gün yaşıllacak Dahiliye Vektll ııe 
ı> " ' ~ Peşte elçlmlzl Sag ı.ı A.A.,!- Röytera j nsının muhabi~i bildiriyor: kabul eltiler 

,.aL · Uretı umumıyede hasıl olan kanaate gore Çekoslo-
.::'Y "} S d C.- fo:ısı 4 üncüde 

A O rrtil c§l n 
talh1~ö<di<§lito 

Avusturya - Çekosloyakya boduduode 

Devam ediyor 
Çekoslovakyadaki Almanların 
hücum kıtaları seferber edildi 
Londra, 11 (A.A.) - Röyter ajansının Paris, 11 - Başvekil Daladiye bugüıı 

zannettiğine göre mart 1936 tarihli itilaf umumi crkfınıharbiye reiti ~eral Ga:. 

lar mucibince Fransız ve l ngiliz askeri malini kabul etmi~tir. 

' 

ek pcrlcri ar:·!- • yapıla:ı i<•tipreler es- Hariciye nazın Bone dün 1ngfüere bü., 
nasında \erilen kararların tatibiki için yük elçisini kabul ederek umumi vazi• 
Paris ile Londra arasında bir itilaf imza yet hakkında görüşmüştür. 
edilmistir. .- Devamı 10 uncuda 

INUırembeırgte tehditkar nutukDar 

Göring dilJor ki : ~ ı e Ü etler arasında cereyan eden müzakerelerin - -------
'ltı etle mi devam e<teceği veya Almanyanın keyfi bir su- .._ ..... ..-..... _. ..... .__I 
"'~Jt!~aviyeyi kabul ettirmek mi istiyeceği. ki bu harb de- BUl"t UN 
~·24aaatzarfmdaanlaşılacaktır. lfrDevanıı 4ün<üde ..... lngiltere sulh için çok 
4~atürke Ha~.ayhların ri(;;;~;~a gevezelik ediyor! · 
~lnnef Ve ŞUkranları numaralar Berlindeki lngiliz sefirinin teşeb .. 
ataydan bir heyet Cumhuriyet 10 , d. d büslerine Almanyanın dolayısile 
b ıPcı say amız a ır . .., • 
ayramında memleketimize .... a11'" · verdıgı cevap budur 

" g e 1 e c e k f LiSAN.ôERSLERi·: 1
,.,,.. 

10 
un<Ud• 

~.~tılcya, lO (A.A.) - Anadolu A- tay Millet Meclisi azasından Basil • Kendi kendine 1000 kelime •• Antep manevra Darı başladı 
ıı~:: hususi muhabiri bildiriyor: Huri, mebuslar arasından teşkil edile- t ·ı , :--.,...... _ 

lıııtiltı .Y devlet reisi Tayfur Sökmen cek bir heyetin Tfü'kiyeye giderek Bü- t 1 c • - ~ 
cıtlc }'c:e~lis ve ~ü.kfımet azasına bir yük Şefe Hataylıların minnet ve"tazim- t ITAL'# ANCA : 

ğı verrnıştır. Yemekte Ha- ~ Dcı•anıı 10 !'ncuda t • 

V t Haber okuyucuları, lisan t 

e rg · ı e d . derslerinin muvaffakıyctiııi • 1 r e : bilirler. Ingilizc~, Fransızca • 
t Almanca dcrslcrındcn sonra t 

ten z i 1 at rni mei~~~~~~~lunııtı:i 
Q t 14 Eylül Ça"ı"ınbn t c vergiyi birleştiren i 1~g~=si~~;c~af;:u~: 

layiha hazırlandı ı Meemn::;~:;::;ilmeye ! . 
• t S 2 Sayfa: 5 K Ur UŞ t Ordumrmm c!nğu maneı•ra1arınt!an soma Eltfzığda yaptığı geçit resminden bir 

l'ozm 2 itıridc ............................ ~ .. • gnninüş ..-:= Yazı...'f '1 ıinr.üdt: ' 
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Sabık veliahtın 
ölümü ve ispanya 

Yazan: Nizameddin Nazil 

Dünya milletlerinden bir çoğunun 
eşi görülmemi§ bir umumi gaflete 
müptela olarak biribirini boğazlama -
ğa sa\•aştıklan günlerde sulh içinde 
yaşayan ispanyanın hükümdarlık sa· 
rayında altın beşiği içinde mışıl mışıl 

uyuyan ve saadet rekorunu kırmış sa
yılan bir çocuk, dünya milletleri umu
mi sulha kavuştuktan sonra betbahtlı· 
ğın ve talihsidiğin mümessili halini 
almış~ı. Bu çocuk, yani İspanyanın son 
kralı On Uçüncü Alfons de Burb~nun 
büyük oğlu; veremin, istiskanın, apan· 
clisitin, kadın saldırışlannın ve hatta 
parasızlığın ve açlığın öldüremediği bu 
~ocuk bir kaç gün evvel bir otomobil 
kazası neticesinde ölmüştür. 

İspanyanın evlatları, ana yurtlarını 
bomba ve obüs yağmuruna tutarak ya· 
kıp yıkarken, misli görülmemi§ vah • 
ıet ve dehşette bir kardeı katliamı 
lspanyol nesillerini tırpanlarken parası 
bol ve ahlakı kıt kadınlar arasında do· 
Jaşan lüks bir Ispanya hovardasının 

i51ümüne acınabilir mi?. 
Acınmaması doğru olur. Fakat insan 

garip bir mahlüktur. Kütlelerin biribi· 
rini param parça edişine lakayd kala -
biliyor da tek insanın acı macerası kar· 
§Isında muazzep olmaktan kendini a
lamıyor. 

İspanya kralının büyük oğlu, ispan· 
ya Burbonları tahtının varisidir. De
mek ki otomobil kazası neticesinde ölen 
lüks hovarda bir veliahttır. 

Bir veliahttı. Ve bu mertebeden ne 
:Frankonun, ne Barselon anarşistleri -
nin, ne Madrit müdafilerinin kararı ile 
uzaklaştırıldı. Hayır. O ispanya infant· 
lığı Unvanını kendi kendinden nez'etti. 
Babasının sözlerini dinlemedi, İspanya 

hanedanının an'aneleri dışına çıkmak 
,,e istediği §ekilde yaşayabilmek için 
Kont dö Kavadc-nga adını takındı ve 
tıpkı bir Leh, bir Çek, bir İtalyan mu· 
baciri gibi Amerikaya elinde bir c;ıkm 

ve sırtında bir dağarcıkla çıktı. Şimali 
Amerikayı, Kanadayı, Cenubu Ameri· 
kanın sıcak kanlı cumhuriyetlerini do
la tr, nihayet Küba adasında karar kıl
dı. Orada evvela bir zengin kızla, son· 
ta bir fakir kızla evlendi. 

Ne zengin kızdan, ne fakir kızdan ve
fa gördü. Kont di Kavadonga'nın ha -
yatı, Ispanya Burbonlannın bir müş'i· 
resi gibi geçti. Ne sağ cenahtan, ne sol 
cenahtan bir teselli bulabildi. İçinde 

en büyük ihtirasların cehennemi yan· 
gınını duydu, fakat bünyesinde bun
ları söndürece'k, bu ihtirasları tatmin 
edecek kudret bulamadı. Babası tara -
fından kovuldu. Hanedan meclisi tara· 
fmdan kovuldu, kardeşleri tarafından 

kovuldu, sevgilileri, karıları ve hat~ 
oturduğu oteller tarafından k.'J'Vuldu. 

Kamyona çarpan ve hayatına son 
veren otomobil en son sevgilisi tara • 
fmdan kullanılmaktaymış. Eski bir ci
gara satıcısı olan ve daha eskiden Mi
yami gazinolannda neş•eli Mildred adı 
ile gece kızlığı yaptığı bildirilen bu 
sevgili sabık vel:ahtin ölümüne bir 
parça milli mlina veriyor : 

İspanyanın muasır her çocuğu gibi 
o da yanında kadın, gönlünde ölçüsü 
ve cinsi meçhul esrarengiz bir ihtiras, 
en modern süra't vasıtası ile kamyon 
toslayarak ölmüş bulunuyor. Sabık ve
liahdin, bize azap veren bu kardeş 

kavgası İspanyasına uygun bir ölilmle 
bayata gö.z: yumduğunu kabul etmek 
l!zmıo 

Nizameddin NAZiF 

Fatih Çarşambasındaki dikiş ı•e biçki yurd11, talcbeelrinin bir yıllık eserleri 
ni bir araya toplayan giizcl bir sergi açmıştır. IJ er kese açık bu(wıdwulatı ser. 

- . d R • ler. • d sergidcıt gide, alakayla görülecek pek çok eser bulunmakta ır. cmn 11111z e 
bir kôse ı·e yurdun bu senek imezımları görülüyor. ..---

VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE ·ır ~ 
e 1 Do or u ta ekamül 

lkursla ı üniversitede 

üç vergiyi birleş iren 
layiha hazırlandı 

Ankara, 11 (Hususi) - Kazanç, 
buhran, muvazene vergilerini indiren 
ve vasıtasız vergilerde mükellef lehi
ne tadilat yapan kanun layihası tama. 
mile hazırlanmıştır. 

Layiha ile buhran ve muvazene ver. 
gileri kazanç vergiıi birleştirilmi,, 

tarh ve tahakkuka ait usullere müte
canis bir şekil verilmiş "kaza merci
leri,, ve "tahsilat., gibi müşterek hü
kümler, ayrı birer kısım halinde ted
vin edilmiştir. 
Kazan~ vergisinin: a - Ticari ve sı. 

nat kazançlar; b - Sanat erbabı, c - Ti. 
cari olmayan iş ve meslek erbabı şek. 
linde Use ayrılması sedüllü vergiler 
esaslarına göre, men§eleri ayrı olan 
bu iiç nevi kazancın ayrı birer teklif 
zümresi şeklinde mütalea ve tedvini 
lüzumundan ileri gelmektedir. 

Hizmet erbabı, ayrı bir teklif züm. 
resi haline getirilirken bunların ücret
leri üzerine mevzu üç vergi; kazanç, 
buhran, muvazene vergileri birleştirL 
lerek kazanç namı altında tek bir ver· 
giye çevrilmiş ve tevhit neticesinde 
diğer zümrelere nazaran mükellefiye! 
.derece ve ni&beti daha bariz bir şekil 
alan bu mlikelleflerin vergi nisbetle
rini tedricen makul ve adil bir had. 
de indirmek zarureti hissedilmiş ve 
1938 senesinde muvazene vergisinde 
onda iki derecesinde bir tenzil yapıl. 
dığr gözönüne alınarak 1939 mali yı
lından başlamak üzere dört senede 
tahakkuk ettirilecek bir tahfif progra. 
mı ~abul olunmuJtur. 

Bu tevhit ve tanzim sırasında tat
bikatın gösterdiği ihtiyaçlar dikkate 
alınarak muhtelif vergilerde de bazı 

tadiller yapılmıştır. 
Arazi, bina ve hayvanlar vergısın

de mühim bir değiliklik yoktur. Ka. 
zanç vergisin.de tatbikatla alakalı ye. 
ni esaslar düşünülmüştür. 

Veraset ve intikal vergisinde inti. 
kal ve ferağ muamelelerini güçleştiren 

bazı formaliteler kaldırılarak bu mua. 
melelerin gecikmesini önleyecek hü· 
kümler konulmuştur. 

istisnasız bütün vatandaşları alaka
landıran bu mühim projenin, sok ge. 
niş bir zümreye temas etmesi itibari. 
le, bugün, hizmet erbabı ve ticari ol. 
mayan iş ve meslek erbabının kazanç 

vergilerine ait olan yeni hükümleri 
alıyoruz. 

Burada (kazanç vergisi) ismi altın
da ifade edilen vergi, kazanç, buhran, 
ve muvazene vergilerinin tevhit edil
miş §eklidir. 

Hizmet erbabının vergileri, aşağı.da. 
ki nisbet üzerinden hesap edilecek. 
tir: 

I - Umumi, mülhak ve hususi büt. 
çelerle idare edilen daire ve müessese. 
lcrde yapılan tediyelerle devamlı fiıt. 
met kab 1 eden s rbes~ Jneslekler e;:,"l 
babr bari o1ınak ze i tilik lanmn 
tcdiyesı sı'rasında esılmes't-iazım ge. 
len mükelleflerin vergileri 11c i&r'.'c 
meclislerinin reis ve balarının huzur 
ha'klarile bunlara hisse senedi ve tah. 
vilat mukabili .clmakımn verilen te. 
mettü hisseleri veya ikramiyeleri her 
nevi müessis ve intifa hisseleri, temet. 
tü ve ikramiyeleri ve murakiplere ve. 
rilen ücret ve aidatın kazanç vergi
leri: 

200 liraya kadar kısım için yüzd:: 
14, 

201 - 400 liraya kadar olan kısım i. 
çin yüzde 16, 

400 liradan yukarısı için yüzde 18. 
II - Yukardaki fıkrada yazılan dai. 

re ve müess se haricin.de kalan bil. 
umum hakiki ve hükmi şahısların nez. 
dinde çalışanlara yapılan tediyeler
de: 

200 liraya kadar kısımlıır i~in yüz. 
de 16, 

201 - 400 liraya kadar olanlar için 
yüzde 18, 

400 liradan yukarısı için yüzde 20. 
(Tekaüt ve sıhhiye aidatı gibi bir 

kanuna veya nizamname hükmüne is. 
tinaden. yapılan tev'kifat hariçtir.) 

III - Bina vergisi kanunu muci. 
bince senelik gayrisafi iradı 2000 lira. 
dan aşağı olan mahallerde ticaret ve 
sanat yapanların nezdinde çalışanl~l!· 

dan: 
a _ Muhasip, kat ip ve veznedarlar 

gündelik gayrisafi kazançlarının yir
mi misli ; 

b • Tezgahtarlar gündelik gayrisa-

T~ınıt©ın ~mcaı0 

no~ meırlfilametn 

derslere başhyor 
jllk kurs bu ayın 19 undan 28 ine 

kadar devam edecek . 
zerinde Univerıılte profesörleri tsra!f1S üniversite rektörlllğU tara!mdan ilk 

defa olarak açılmtısına karar verilen dok 
torlukta teklmUI kurııunun bUtUn hazır-
Jıklan ikmal edilmiş ve kurs programı 
hazırlanml§tır. Kurs bu ayın on dokuzun
da b(lflıyacak ve ayın yirmi sekizine kn· 
dar devam edecektir. Kursa her istlyen 
doktor istirak edebilecektir. 

Kurs deQJleri için morfoloji ve anato
mi enstitUsUnUn bUyUk dershaneleri tef
rik edilmiştir. Kursta öğleden evvel ve 
sonrft nlmak,.üı:e~elmfua, ~en -2!:5vzulnr _!!;, 

içe 
şa 

Bupdan bil mUddet ev:vel §ampanya 
fiatıa'Hnın' asgıih hadde lnöirilnıcsi için 
bir proje hazırlanmıştı. Bu projenin tat
bikatı için tetkikler yapılmaktadır. Bu 
meyanda bayilerin elinde bulunan Gor
dan, Rango, Monopolo Scc, Monopole 
Red-Tap, Monopole Scc, Vav glika mar· 
ka eampanyalarm ciruı ve miktarının Uç 
gün içinde tcsbiti için emir gelmi§tlr. 

-o-

Belediyede üç ayhk 
maaş 

Belediye mUtekaitleriyle öksüzlerine 
üç aylık maaştan dünden itibaren ve
rilmcğe başlanmıştır. 

fi kazançlarının on misli: 
c _ Bunların haricinde kalan müs

tahdemler gündelik gayrisafi kazanç. 
larırun on misli : 

O:.ı:erinden hescıp ve taayyün ettiri. 
lecektir. Bunlara ait vergiler, iki tak. 
sitte alınarak kendilerine seyyarlar 
gibi vergi k3rncsi verilecektir. 

IV - Umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerden verilen mesken bedelleri. 
nin tamamı ile 1931 senesinde mevcut 
diğer mesken bedellerinin otuz lira
ya kadar olan kısmı, için yüzde on, 
nisbeti üzerinden hesap olunacaktır. 

(30 liradan fazlası ikinci fıkrada yazı
lı nisbete tabi olacaktır. Mülhak ve 
h~suşi bütçelerden verilen mesken taz. 
minatı, umumi bütçeden muadil ma. 
aşlı memurlara verilenlerden fazlası 

ve eğer bütÇelerden mesken tazmina. 
tı alanların maaş ve ücreti devlet me. 
murlarına verilen azami miktarı ge
çerse bu taktirde mesken tazminatının 
60 liradan fazlası, birinci fıkra muci. 
bince vergiye tabi tutulacaktır. 

dan deraler takrir edilecektir. kUrtt• 
Hazırlanan programa göre, l)ıılef• 

ders verecekler, profesör Netet >~11 
Ahmet Kemal, Mazhar Osıns~· Stbit. 
Muhtar, Osman Cevdet, BeMe Jtel 
Frank, Nissen, İhsan Hilmi, Lfptııall:cııitl 
man, Saim Ali, Hir8Ch, Braun, Lfe~ 

b ettir· Hayrullah Diker \'e Hulüsi Be c e'ıııe 

Bu kursun muvaffakıyet ~~~cıcuzi· 
göre tlb fakilltosi tarafından dıge 
lar tertib edilecektir. ~ 

Orman urnuifl 
müdürlüğüııde 
Teşk i IAt yeotdeP 
taozi m edlliyOr 5ııı· ·uıtı .sıra Ziraat vckAlcti yeni teşkı ıdlluısJ 

da orman umum mUdUrlUğU teŞ )ttedlr· 
da yeni bir "ckilde tanzim c.une iıctrs't 
Bu umum mUdürlUğe tayin edılell JıC)'ct· 
vckii.letl müsteşar vekili ve tc!tlaıifesitlo 
lerl reisi Hüsnü Yaman yeni \'3 

başlamıştır. udurıuğU"' 
Her §eyden evvel, umuın ın d\'ırıne 

kadrosunun bu muazzam işin te çııll~ıl• 
en uygun bir şekilde takviyesin~ıar& ,·e 
maktadır. Münhal olan memurlu e~"nd• 
ni tayinler yapılmaktadır. Bıl rn ıııarı I• 
münhal bulunan mesaha ıneınurlU euıııt' 
çtn bir imtihan açılması taluırrU:teP ıııe
tir. Bu büyük imtihana orta rnc fell ıııe· 
zunlariyle eski orınan F' ıcat b\1' 
murları kabul edilecektir. 8 

111ur'' 
nun haricinde lise mezunlarındtU'-u: oıs • 
cnnt eden olursa bunlar imtibans 
rak kabul olunacaktır. .~ t" • 

·· · iıtedıı;· 11er 
Ormanlarımızdan reJınıın tçirı 

kilde istifade ve muhafaza.ıarı bU sıı· 
A cak ~ türlü tedbirler alınacaktır. 11 da! et 

retle orman kanununun tstilı ıeıcct ,.e 
eın _.ıil· gayeye \•nnlmış ve ltanun m tbpı c--

halkın faydtıl:ınacağı 11ckilde ta 

rniş olacaktır. 

·--- I< 
a or ııe 

I>ahUiye Veklll 1 
Peşte elçindı 

A 

k ahu 1 et tile~ ull1b~r 
ııcısic ııı· 

İstanbul, 10 (A. A.) - eıen pıı eti 
AtatUrk bugUn Ankarndllll ~d•Peeted 

8 
U V kil" Ş"'krU Kaya ne B babC ye e 1 • u . i voıına uo· 
gelen elçimiz Behiç Erkın bir !l1 

sarnyındn kabul buyurmuG ve 

det görilşmUşlerdir. I 
eteB 

Bir \'ugoslov goı 
k 8 pat ı I d 1 ,cJle1'l 

da içlD defl 
Belgrad, - Propag~n tııJııı.ld'\Jıc ete)'· 

devletlerden parn aldıgı hUl<ı1ı:nct ıs \'oıı 
ve yapılan araştınnalarda ıcan J't' 
hine mntbu bcytı.nnıuneler çı 
gazetesi kapatıl.ınıştır. 



da it 
Bir şair 

~ LLAm gibi kendinin de bildiii 
~bir hakikati karilerimdeıı niçin 
...__ 1lllı? Şair Salih Zek'inin sanatını, 
~!erini pek aevmem. Onların de
.... • Oldufuna kani değilim; biWds, 
..._ 1.ekı•ıı.in buıtın kendiainden çok 

't&ıunnu. l&irlerden üstün olduğuna 
.... Xitablarmı kanıtırdığmı Z&• 

...._'-rmde durduğum mısralar olur; 

...... : Yeni çıkan kitabını, Rilqir'ı (1) 

~ nıan gibi titreten ıtlklan 
••• 
...___ sabahı renklerle tarar 
••• 

~tle-. Jnaı1arı .•• Açm artık twıert. 
'lQ lllil&Ueri çoğaltabiliriz. Salih Zeki
'1et liirlerilJ.de ancak parça parça güul
' buıuıı.duğundan, mükemmel bir man 
~ IÖtıtermek kabil olmadığını iddia 
0 Yoııuıı.. 'Biraz müsamahayla aranını& 
.::. hlıhııı.abUlr. Fakat bütün bu gtızel
~ baıı.a. tesir etmiyor; Salih Zeki'nin 
'9, okurken, §lirden beklediğim ta
~ 'letıi heyecanı duyamıyorum. BtıtUn 
~~tınıeler bana sahih bir heyecanı 
'etnıek için değil, ancak ıiir aöy-
"t a?zusuylıı Y~lf gi~i g~liyor. . . 

'laılnııı .. dedim, aöylenilm11,, değil, 
'°o JIJ.anzumeleri okurken bir aes ili· 
"'1 l'\ını, aadece gözlerimin önüne, 
~e kaidesine, eakimif bir ıiir tellk-
~röre çizllmlı hatlar dlzlliyor. 

)tp Z~lcJaeiçekten heyecan duymu
~ lôyled..ıJ•rlni hiuetmlyor, yalım 
ıı;~ıerı, başka ıairlerden aldıkları 
"-~c;lniyor demek istiyorum? hayır, 
~ eın; belki onun heyecanlan, hia
tıııı.L '~ sevdiğim pirlerinkinden daha 
~ daha sahihtir. Fakat bunu bize 
)\) t ettiremiyor. Onda gözlerini kapa-
" ~ dinliyen veya etrafı seyreden 
' ~dan ziyade hep kitaplara bağlı 
~ hali var. Yunan esatlrinden 
' efi sevdiği mal€Undur; ona bel
' kir derler. Yanıbqmdan geçe
' ~dl yqadığı bayatın flirinden zi
' trlık çökmtıı bir llemin ıiirini duy
~ ~bir kusur sayılamaz. Bugün es-

'9~.Qt:;iotau'ı auıUnerek de a&hllı bir 
~ :duyup o heyecanı mısralarla 
\ etınek kabildir. Belki "8a1lh Zekl
'ıa..'- ~ardır; fakat ben glSremlyorum, 
~ruın. Bunlar phıa göre değiıen 
~ : bqka birinin o m&D%U.Dleleri 
'l '11 l&hilı bir heyecanm aeaini ifit-
~ ll1 kabildir. 
~ eıı pek tad almamakla beraber 
' ıeki'nin aanata gösterdiği muhat>
~~ lıldakate hayranım. Tercllmelerini, 
'- k 1~riııi ve piyeslerini ıaymazaak 
~ ~· ltüzglr, dördüncü eseridir. Da
lıtıa) -qç Oilr mecmuası çıkaracağını da 
" ~Şimdiye kadar kimseden büyük 
~ görmemfttlr; bllikia ağır ten
S • hücumlara uğramIJtır. Gerçi 
la ~ &raaında onun uğradığı hakanlı
~ ~ etnıek arzusunu göeteren bir
~ ~ Oldu; fakat bunlar da <4'U. da
~ ltiQ bir kari zümresine• kabul ettir
~. '1 llznngeldiği kadar uğrqmadı
':"111ı Zeki bütün bunlara rağınen 
~~ ümidini kesmiyor ve haya
~ ~bet görmekten ziyade istikbal. 
.~ Ge bir töhret kazanmak Umldile; 
~ '&dece, hiçbir mukabele bekle-
~ o8arıata hizmet etmek arzuıu 1-
~ or, tlirlerinl yazıyor. Gerçekten 
'I ._.._~ .. ltYit bir sebat. Ben onun ıiiri-
~ ~oruın; fakat bunun sırf benim 
~ '1ı:b •ıı ıelmit olmumı ve lltlkba
,..._. Zekiyi iyi bir pir diye tanı-

Çok temenni ederim. 

(t Nurullü ATAÇ . ,....._ 
..... .. l'.akl Aktq, .................. "'---._... 

----------~----~--

1' a q yare c i 
L._ lindberg 
-~etlerin hava müşavi-
~ ri rni oldu ? 
~ 4ızıerlkalı tayyareci Albay 
ı......_~ Sovyet Rusyayı ziyaret ettL 
" \t 1lr, Şimdi Çekoelovakyada bu
\ ~~el hakkmda verilen haber-
"-..~~~dberg Sovyet Ruayanm ha
~ Uibat deruhte etJnietir. 1 t
~ ...... __ lloakovaya dönecek ve va. 

--w&incaJttır. 

s 
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Biı tecı übe pilotu 

Bulutlar arasınd~.n 
düşerek diri diri yandı 

Pilot llinclnınr' 

Londrada bir tayyarenin evler tlzerL. 
ne dUeerek 7 kitinin ölllmtıne, 2' klfl
nin de yaralanmaıma aebebiyet verdifi
ni YUIIUltı:k. Ondan iki gUn IOnra lııgil

terede baıka bir ıehirde ayni ıekilde 
b~ kaza olmuf, hattl bu kazada da tay
yare, yere düıtUkten aonra, birinclıin

de olduğu gibi ate, ainut ve pilotu yana. 
ralt ölmüıtUr. 

Tayyare kuuı Veybriç kasabası civa
rında, bir korulukta olmqtur. Son ala-

tem büyilk bir askeri tayyare gece valtt1 
saatte 400 kilometre aUratle ve 350 
metre yükseklikte bulutlar arasından u
çarken, birdenbire makinesi bozulmut ve 
baı aşağı düımeye bqlam11tır. Pilot 
bir an içinde kendlainl yerde bulmut ve 
mUthif bir gtırülttıyle evveli. ağaçlara 
çarpan, sonra yere yuvarlanan tayyare 
derhal ateı almlf ve pilot, alevler için· 
den kurtulmaya vakit bulamıyaralı:, diri 
diri yanmıttır. 

Tayyaredekl pilot, İııgilterenln en 
mqhur ve muvaffakıyetli tecrübe pilo
tu aayılan blr gençti. Con Hindmare is. 
mindeki bu pilot dalma fabrikadan çı -
kan en yeni, en son sistem tayyarelerin 
tecrübesini yapar ve bozuk bir yerleri 
varsa derhal görür, kazaya meydan ver
meden yere inerdi. Birçok valtalarda bu 
suretle kendisinin ve bqkalannm haya
tını kurtarm11tır. Tecrübe pilotluğunda
ki tecrübesi ve meharetl onu çok takdir 
ettirmittir. 

Con Hindmare tecrilbeıinl yapmak i
çin aldığı tayyareyle bir gece uç111u yap. 
mp.ğa çıkmıı ve kendlaini fabrikanın lta
rarglhmda uğurlıyanlar onu bet dakika 
kadar yerden takip edebilmiflerdir. Pi
lot, tayyareıinln 11ığını bir yıldız gibi 
ıürUkliyerelı:, havada daireler çizmif, 

"Dünya yumrukla 
fethedilmez Bonapart ! ,, 
F-akıN siWeıi boksör henüz 

dinlemek istemiyor .. 
Boksör 0->e Bonapart maçını kaza

nıp rakibini yere sererek rincten indiği 
zaman el üstünde taıırur, yeni bir 
"'Nıpolyon Bonapart,, muzaffer bir 
kumandan &ibi alkıtlanır. Fakat, t ve 
ıittiti zaman 'kendisini karıılayınlar 
hiç te onun bu kahramanlığından mem
nun değildirltr. 

Babası Mister Bonapart, onu büyü· 
türken, bir ıün olup herkesin yüzüne 
ıöziine yumruk sa!'uracağını belki hiç 
dütünmemiıti ve istemezdi de. Kendi
si bir meyva satıcm idi. Bir atı ve bir 
arabası vardı. Sabahleyin meyvalan 
arabasına yükler ve akpma kadar ma -
halle mahalle dolaprak aatardı. 

, hayatından memnun bir adamdı. 

Mes'uttu. ltserdi ki oğlu da hayatım 
böyle namusiyle kazanıın.. Şüphesiz 

ki Coe Bonapart 4a bucün hayatını na
musu ile, alm teriyle ve, kelimtnin en 
iki minısında bazusunun kuvveti ile 
kazanıyor. Fakat babası onun boksör 
olmasına ve vu kadar hatin bir itle 
uğraırnasına razı değil .• 

Coe Bonopart aslında hiç te bafİn bir 
delikanlı defildir. Hattı kendisinden 
umulmıyacak derecede hassaı bir ıenç. 
tİr. Musikiyi ço'k aever. Bot vakitlerini 
musiki dinlemekle Ye çalıı çalmakla 

Bona,.,.,ın tabaır, eflunu ~lr ıtvmeı 

geçirir. Musiki hakkında söylediği ,u 
sörleri hatırlatırlar: 

- Musiki oldu mu, insan kendisini 
asll yalnız hissetmez, asli .. Ben, çalgı 
çalarken kendimi daima daha ncı'eli, 
daha mes'ut hissederim. Musiki ile uğ· 
raımak ideta fÖyle demektir : "iıte 
balan, ben insanım .. Ben bu dünyanın 
bir ferdiyim. Ey, nasılsınız bakalım, 

Ben çalcı çalarken hiç bir ıeyin sırn 

kalmaz, her ıey kar,ımda açılır vuzuh 
peyda eder, bana sırlanm verir. O za
man kimseden, korkmam, söyledikle -
rinden de korkum )"Oktur. Musiki dün
yasında ne harb vardır, ne gürültü, 
ne de caddelerde 'kua f Anlıyor musu -
nuz?.,, 

Bunu belki herkes g(bi boksörün ba
bau da anlıyor, kansı da, fakat onlann 
anlayamadıklan bir ıey vana o da ıu· 
dur ki, bu ince ruhlu çocuk bokstan na
ııl zevk ılıyor?. 

Buna bilhassa brısı çok Uzülmek -
tedir. Loma, ince hiıli, nazil bir kadın· 
dır. Kocasını çok aever. Fakat cnun 
dövilımesine, baıkaaıru dövmesine hiç 
tahammill edemez. Bir çok maçlarda , 
lrocaıı çırpııırken, rakibinin yumrukla
n altında yere yuvırlandıfı zaman, 
maçı ringin yanı batında seyreden ka
mı derhal atlamıı, kocasını kucakla • 
mı,, Adeta onu maçı yan bırakarak a
lıp eve götürmek istemittir. 

Fakat bo'ks oynarken Coe Bonapart, 
musikiden bahseden ince ruhlu deli -
kanlı defildir. Şimdi o, yalnız oyunu 
dütilnmektedir. Bununla beraber, ka
rıı nı cücendirmek istemez ve on\f ya
nından uzaklaştırdıktan ııcnra oyununa 
tekrar devam eder. 

Ekseriya da calip çıkar. Yalnız, ka
rısı onu akpm evde karııladığı zaman 
hiç te 'kendisine bir muzaffer kuman -
dan tezahüratı &Öltermez. Ona, en tath 
bir sesle nasihat vermiye çalııır. 

- Coe, sen bir kral olmak ve dünya
yı eline geçirmek istiyen bir adama 
benziyorsun. Fakat zannetme ki dün
yayı fethedecek olanlar krıllardır, dik

tat8rlerdir. Hayır: öyle kUçUJr, ehem-

yilkselmif, alçalmq, sonra tekrar yUlt • 

aelerek bulutlar arasında kaybolmu§ -
tur. 

Bir dakika sonra, tayyare meydanın
dakiler gökgUrültüsUnü andıran müthiş 
bir gilrültU duymuşlar ve tayyarenin bir 
kazaya uğradığını anlamışlardır. Derhal 
sesin geldiği tarafa koşulmug ve yan • 
makta olan tayyareyi bulmak da çok mUş 
kUl olmamııtır. Yalnız, zavallı tayyareci
nin kömür haline gelmiş olan vücudunu 
tayyare enkazı altmda tefrik etmek hay
li gUç olmU§tur. Tayyarenin demir aksa
mı bile, sukutun giddeti içinde, biribirl
ne geçml§, ortada bir yığın kili ve hurda. 
dan başka bir şey kalmamıştır. 

Yapılan tahkikata göre, tayyarenin 
motörü, ini bir arızayla durmuştur. Pi
lot, çok yüksekte bulunduğu ve son de
rece büyük bir sUratle gittiği için derhal 
para§Utle atlamağa muvaffak olamamış
tır. 

Hldiaeyi tahkik eden tayyare mllte -
haasıalarından biri göyle demektedir: 

- Bu vaziyette hiçbir tayyareci, pa. 
raştttUnü açıp tayyareden aşağı atlıya -
mazdı. ÇUnkil, tayyare büyUk bir sürat
le ve bq qağı dil§ilyordu. Sonra, Hind
marşm bir milddet tayyarede motörün a
rızaamı aramakla vakit geçirdiği anlaşı. 

Doktor karıılle 

• beraber ringle 

miyetsiz görünen, mütevazi insanlar 
vardır ki, diğerlerini kalblerinden feth
ederler. Bizim bu gibilerin.den örnek 
almamız lhım. .. ,, 

Coe Bonapart, kansının sözünü sü -

lıyor. Fakat motöriln durmasıyla yere 
kadar düşmesi arasında yarını dakika ka
dar bile bir vakit geçmediğine göre pilo
tun kendisini kurtarmak için geç kaldı
ğını düşünemeyiz. Zavallı arkadqmıız 

müthi§ bir fellkete kurban gitmiıtir ... ,, 
Tayyarenin dUştUğU yerin civarında i· 

ki üç klübe vardır. Buradakiler, tayya • 
renin, müthiş bir fırtma gibi aea çıka
rarak yaklaştığını ve ağaçların yaprak
larını, dallannı kırarak geçtiğini hisset
mişlerdir. Klilbelcr gerek tayyarenin çı .. 
kardığı rüzgarın şiddetinden, gerek ağaç. 
larm üzerine ve yere düıerken hiaıl et
tiği gUrU)tilden, zelzeleye uğramıe gibi 
sarsılmıştır. 

KIUbedekilerden bir adam, kazayı ~Y-
le anlatıyor: • 

''Biraz evvel bahçede yemek yemif • 
tik. Sofradan kalktıktan sonra ben içeri 
girdim. Kanmla iki çocuğum bahçede 
kaldılar. Karım sofrayı kaldırıyor, ço • 
cuklar da karpuz kabuklarını kuzulara 
yediriyorlardı. 

"Uzak fırtına gibi gelen sesleri evve. 
HL onlar duyınuılardı. Bana seslendiler: 

- Fırtına çıkıyor galiba, diye. 
Ben: 
- Haydi gelin içeri! dedim. Çünkü, 

(Ltitf en sayfayı çeviriniz)~ 

kOnetle dinler, ona tqekkllr eCler, uç
lannı okpr. Bir pn olup onun dediji 
gibi yapyacağııu vaad eder. Fakat 
pmdiki halde bu Bonapart harbe ved& 
-edememektedir •• 

' r ~-----...__ _ __..._ ......... ____________ --...... -- ----_________ ....._ 
Tasası gençlerın başına 

D UNKU r!üshamızda gözüme lngüiz terzilerinin bir şikayeti iliıti. Za. 
mane gen'1erinin kılık .kıyafete düşkün blunmamalan yüzünden terzi

lığir. büyük bir kriz devresinde olduğunu, biran önce gençlerin kıyafete lfuy. 
diJixlerile mücadeleye geçilmesi Iazırngeldiğini söylüyorlar. Onlara göre: 
Bugünün gençleri çok lauballdir. Umumi yerlerde ceketsiz, şapkasız dolaşı
yorlar. Muaşeret adabına kat'iyyen ehemmiyet vermemektedirler. En çok 
yazlan ;Jze çarpan bu hareket terziliğin ölümüdür. Kışları olduğu gibi yaz. 
13:·1 da gençleri derli toplu dolaştmnanm çareleri bulunamazsa felakettir. 
Sıcakla; a karşı koye:ıbilecek bir kıyafet tesbit edilmeli ve gençleri. bugünkü 
dl·rbecforliklerinden kurtarmalıdır. Radyolarla propaganda yapılıpalı, ve bu 
propagru.da bilhassa genç kızlara varıncaya kadar teşmil edilmelidir.,, 

Gene gazetenin haber verdiğine göre terziler, Londra radyo şirketine mü
racaatte hulunmuşlar fakat, şirket bunu terzilerin reklamı mahiyetinde gör. 
r.ıüş olacak ki reddetmiştir. Bugün şirketin red cevabına teessüflerini bildi· 
ren lngi•=ı· terzilerinin elinde bir tek propaganda vasıtası kalıyor demek. 
tir: Gen.; kızlar yanında propagandada bulunmak. Doğrusu çok meraklan-

.1 dır:. nu propagandanın mahiyeti ne olacak?? diye. Acaba, derbeder dolaşan 
ceketsiz bulunan, ayağında sinek kesti pantalonu ve ona uygun kalıptan çık. 
'llış cckt•ti bulunmıyan gençlerle münasebet tas etmeyin, onlarla görüşme
yin! g.bi mi? Tasası gençlerin başına! .. 

R 
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• $ehir meclisi önfimüzdıeki hafla içinde 
feçkalade olarak toplanıp bir tcşrinien·cl

de )'llpılacak belediye seçiminin bir gün_ 
den fazla zamanda yapılmasına milsaadc 
verecektir. 

• Trakya ve Marmara ha\'zası muh::ıfa

za ıc,1'11Atını teniş eden gümrük muh::ıfazıı 
umum lumandanr general Seyfj Diizgören 
He gümrük muhafaza başmüdürü Hasun 
Koper dün şebrimjzc dönmüşlerdir. 

• Bu yıl ilkrnekteplerc yeniden nonızı:t 

talebe kaydına bu ayın 19 unda başlanacak 
tır. Kaııt muamelesine teşrinien·elin 20 
ainde nihayet verilecektir. 

HABER - :A.ksam poı!UI 

MIKI 

• Zonguldak ve Ereğli kömür madcnı 
ocaklarının işletilmesinde takip edilecek 
yeni usullere dair proje hazırlanarak ikti
sat T.;lletine verilmiştir. Bu projeye göre 
biitiia oc:ıklar hükfrmctçc satın alınarak 

Etiblınk8 duredilecektir. 
• M.aranıoıılar cemiyeti, İktisat vekile. 

tinin tensibile bir "alaç sanayii koopuati· 
ti.. kurmaj'a karar vermiştir. 
• • iş ban.h.11ının l~ondra !JUbesi bu ay i

einde faaliyete başlıyacaktır. 
• Balrırköyüne hu·a gazi tesisatı yapıl. 

111Qlır. Önümüzdeki hafta abonelere gaz 
~ilecektir. 

Balkanlı doktoı·lar 
lzmire gittiler 

Beşınci Balkan tıp haftası dün 
mesaisini bitirdi 

• İstanbul ilkmcktep ruualliınlcrine 
blrikmlı kıdem zamları yalnnda \'erilmeğe 
ba~anacaktır. Yildyet bütçesine bu iş için 1 

konulan tahsisat Dahiliye vekAletince ka-

1 
tici edilmiştir. 

Beginci Balkan Tıb kongresi, dün Yıl. 
dız aarayı konferans salonunda son top
lantısını yapmııtır. 

Bu celsede, Yalova kaplıcaları dokto
ru Nihad Reıad maden ıularmın tahlili 
hakkında dikkate değer bir konferanı • Denizbank umum mudürü \'usuf Ziya 

ÖaiJ Ankaradan şe.hrimiıe ıelmlşlir. ı----------------
• Parls bfiyük elçimiz Suat Davaı Fran- Avrupa 

saya gitmek üzere dfin ötleden sonra Pi. 

1'919 uframıştır. Hariciye oer.areti genel ban 11. U 0. •su•• n de 
Clfnktlr'Jerindeo DeJmuzos Suad Danz ~ 
,...nııe Kifüiada bir çay '"ermiştir. Suat 
DaYU akpmleyin yoluna devam etmek ü· l s t 8 8 y on l a r ı o tamı
ftl'e hareket etmiştir. 

,, nışARDA: rlne başlandı 
• Tokyorla resmen bildirildiJine ıöre. Devlet demiryolları idaresi Avrupa 

her ikisi de eski hariciye nazırlarından hattını aatuıaldığı esnada kumpanyanın 
olaa Naotake ve Huşilo hariciye nezareti yalnız vesait ve hattı değil, ayni zaman-
dıplomıılik müşavirliline ta)in edilmiş 

da istasyonlan da çok bakımsız bir halde 
Jerdir. 

• Sovl·etlerle Japonra arasındaki Şan. bıraktığı nazarı dikkati celbetmifti. Bu 
fenı ihtil.Uını halletmek üzere Japonya sebeblc ilk İ§ olarak lstanbulun Avnıpa
SOvyeUere tahdidi hudut komisyonu aza· ya kapw olan Sirkeci can esaa binalan
larının tayini için müzakerelere baJ)an- nm tamirine başlıyan idare, bu işi Utmal ı 
masını teklif etmiş ,.e Sovyct bilk6metl ettikten sonra garm etrafının imarı ve a
de bu teklifleri knoul etmiştir. Müzakere. çılması için hazırlanmııı olan programın 
Jeri Moskovada Jnpon büyük elçisi Siıi· tatbikrna girişmiştir. Bu imar hareketi 
mitsu ile hariciye komiser muavini Po-
temkin yapacaklardır. süratle ilerlemektedir. 

• Ceı:ıirde Fellahlar federasyonu Ceıair Edirneye kadar diğer istasyonların 
umuml Yalisine bir telgraf göndererek Fel hepainl leli blr tamire tabi tutan devlet 
llhların Fransa davasına ballı!ıklarını dmıiryollan idaresi §imdi de bir tip olan 
ve tıpkı 191' de oldulu ıibi anavatanın banliyö latuyonlarını tamire başlamı~ • 
davetine kütle halinde icabet edeceklerini 
'" vazifelerini kahramanca yapacaklannı tır. Bu ite Kumkapıdan itibaren Kumka-
bildirmlşler ve bunun Fransa hük6metine pı, Yenlkapı ve Samatya latuyoalannm 
iblA~ını rica etmitlerdir. tamiriyle diler taraftan Yenlmahallede 

• Milletler cemiyeti konseyi siyasi me. ıirketin iki köhne vagonla vt1cuda ıetir
aelelerin müzakeresini sah ıününe bırak· difi lstuyonun yerine inp olunan mo
mı,tır. dem ilıtuyon blnalan da cumhuriyet 

• Glugovdan Londraya ıelen bir yolcu 
treninin Pesbey yakınında duran bir Joko bayramında açılacaktır. 
motife çar1unası yQzünden 62 kişi yaralan İdare, Ahırkapıda da bir iııtaayon bina-
mı,tır. Ekserisinin yaran hdlftlr • aı vücuda getirecektir. 

Tauuartnln ctDıtD4D uer 
biaiin taraf'Ja:da birdenbire rırtma çıkar 
ve yıldırımlar dilıer ... 

Hindmart da otomobil yanıçıııydı. Va
yolet Korderi ile bu meslekte tanııarak 
ıevi§mia ve evlenmiglerdi. 1931 de ev
lendikleri zaman, Mis Vayolet: 

- Art.ık benim otomobil ıampiyonlu
ğum sona erdi, dem~ti. Kocam benim 
yarışlara girerek hayatunı tehlikeye koy 
mama mlisaade etmiyor. Fakat kendist 
yaneçılıkta devam edecek. 

vermiıtir. Bundan sonra Balkan hekim
ler birliğinin komite ve delegasyon rei!I 
ve sekreterlerinden mürekkep umumi 
konseyi, profesör Akil Muhtann reisli -
ğinde toplanmqtır. Sonra da, ıon celse 
i~in i~tima edilmiıtir. Harta na.xnma 
memleket bUyUklerine ve makamlarına 

çekilmif olan telıratıara gelen cevab -
lar, ıUrekli alkı§lar arasında okunınuıt • 
tur. Umuml konseyin heyeti umumiyeye 
sunulan kararlan ittifakla kabul edilmiş
tir. Bu kanırlar ıunlardır: 

1 - Açık ıehirlerln masuniyetini te
min için dilnya efkarı umumiyesinin all
kadar kılmması i~n dUnya tıb gazetele
rinde bir beyanname nqredllmeal. 

2 - Malarya raporti5rlerlnin huırla
dı1rlan mUeterek temenni. 

3 - Altmcı tıb hafta!ınm Romanya. 
da yapılmam ve müıtcrek raporların 

''Balkanlarda zührevf hastalıklarla mUca
dele,, ye dair bulunması. 

Bu teklifler kabul edildikten sonra 
Balkan Birliği Tilrk grupu Reiai Huan 
Saka söz almıı ve bir nutuk söylemi§tir. 
Hasan Sakanın nutku çok alk11Ia.ıım11tır. 
Buna, ecnebl deleıeler n&mDl& Rtıaıczı 

grupu reisi profesör Dr. Gheorgihu ce
vab vermlıUr. 

Kongre lzuı öğleden sonra Bofaıda 
bir gezinti yapmışlar, rece de Tarabyada 
Tokatliyan otelinde valinin liyafetinde 
bulunmuılardır. 

Miaafir doktorlar bu Nbah aa.at on 
birde lzmir vapuruyla bmire hareket et
mlılerdir. 

Casus 
Cevahirci yan 

AWülhamid samaaıncl. Er
meni H~ ihtilll lcomi•i
nia ihtiW te, ıH 11aii aanl °"" 
taya pldı?. 

Abdülha.midin cuuıu Cevahirciyın 
ihtiW tetebbiiaünü bütiin delilletil• 
ortaya çıkardığı halde neden malı· 
ktlm oldu?. 

Yirmiye yakın kitinin idam ·~ mü
ebbet kürek, ıürıün ce.ralariyle ce· 
ralandınlmaaına eebep olan yalan 
tarihin bu heyecanlı ihtillJ hareketi
ni HABER'de okuyacakamıı:. 

..-• Hakiki Zafer 49 

Viya ... lconaarntuvanndan: 
m.ıhur Muıanniye 

MAROTY Szanto 
Yunan operaaı Tenoru BAKEA 

ve Bariton YUNKA'nın 
ittiruile 

NOVOTNI 
Bahçesinde 

• Hakiki ıafer kazanıyor. 

TEPEBAŞI - DAiRE 
Nefis Yemekler, Tue Bira 

l'üat, yaptıtım bu ihtar hiç de boıa 
ıitmemift1. Kanm ve iki çocuğum içeri 
girer strmei, bahçenin üzerinde bomba 
gibi bir ıeytn patladıfnu duyduk. Aiaç
lar, k~klerind6n çıkıyormuı gibi sallandı 
ve dallar bttyUk çatırtılarla kınldı. Blı, 

hlll flrtma oluyor zannediyorduk. Hat
tl, tayyarenin ateı almumı da yıldırun 
dllıtu sandık. 

Ondan ıonra \"ayolet Korderi halôka

ten otomobil yaneçılığını bırakınJttır. O '••••••••••••
İlk ıaıkmJıfnnız geçtikten sonra bir 

tayyare ka1111 olduiunu anladık. Tayya
re, bizim bahçedeki ağaçlan sıyırarak bir 
u öteye dütmllı ve parçalannıııtı. O da
kikada kanın ve çocuklar içeri girmemtı 
olsalardı, muhakkak, dileen dallarm al. 
tmda kalıp ezileceklerdi..,. 
Hindmarım karısı da lngilterenln meı

hw bir otomobil yarııçqmiır. Vaktiyle 

zamana kadar kadın, birçok mliıabaka -
larda birincilik kazanmııı. birkaç kere 
rekor kırmqtı. tnıilterede, ilk defa ola
rak resmen rekor ktnp madalya alan ka
dm o olmuıtur. 

Vayoletle evlendlkten sonra Htndmıı.ro 
bir rntiddet daha otomobil yarışc;ılığında 
devam etmiş, sonra pilot olarak hava sa
haaına geçınietir, Tayyareci, yukarda da 

aöyledifim~ gibi, tecrübe pUotlufuı\da 
birçok muvaffakıyetler göstenniıı, buna 
mukabil etındiye kadar yalnız bir kere 
bir kaza ~eçirmlftir. lngiıterede yapıltp 
Portekiz orduıuna verilen tayyıu·elerln 
tecrUbeetnl yaparken, tayyarelerden biri 1 
ağa~Jara çarparak blra.z sakatlanmııtı; 
f~at pilot lıiçbi~ zarara uğramaınqt.I • 
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Ordumuz Antep 
manevralarına başladı 
Antep, 10 (A.A.) - Gaziantep böl- bir mukı:ı.>emet mane\·raaı 1a::!:! 

111hıde 8 eylül ıecealnden itibaren tı. Gaılaotep manevraları fıt ~ 
ruı 1'• 

manevralar başlamııtır. Bu man•T· •a ıe<'e llerleylşlerl taar ıtaı•l• 
kın hareketleriyle teıııaytlJ ılll ~ 
tedtr. Manevralar tam bir ıntıı 

ralarda kıtaatın taarruz ve müdafaa· 

ları. hareketleri. talim edllmıllt•dtr. 
cinde devam. ediyor. aJ>""° 

Dolu manevraları kıtaatm çok Maraşal Fevzi Çakmak "e as iP ,c-
aar{' ve çetin araziden uıun mffafe· ıerl ınanevralan yakından tak 
lerden yürUyUş yapmaları itibariyle mektedfr. ~ 

--------~~~--------------~--~------

Varın 
ne olacak~ 

_.. Ba~tarafı 1 incide Bu ıaıete, ıunları ilAve eyıeınek~ 
Aylard~nberi mütemadiyen Alman • 'Göringin bu beyanatı her ~~ 

ıazetelerı ve radyoları tarahndan yapı- ve yalrUJ muhtevası itibarile deli1·~ 
lan propagandalarla husule gelen gefiin- Almanyada gerekse ecnebt ~ ~ 
lik ve düşmanlık neticesinde ciddl bir rindeki psikolojik akisleri dolafl~~f· 
hadisenin çıkmasından korkulmaktadır. mühim siyast bir hareket mahfyetı-1 t 
Südet liderlerinin her türlü tahrik!ttan Berliner Boarsen Zeitunı ıa:t 
ictinab edilmesi için verilen emirleri geri yO? ki: .,_.ı 
aldıkları ,-ündenberi Südetler arasmda ''Vuiyetin Yehameti karşı~·~ 
bir değişiklik hasıl olmuştur. Südetler ecnebt mahttllerin, Ç.ekosıovaJQ'I ı ~ 
şimdi tahriUt yapmak ve tahrikimiz ittihaz ettikleri tarzı hareket ~dt 
hareketlerde bulunmak için bahane ara· yüklendikleri mesuliyete nuat1 
maktadırlar. rini celbetmek lbundır.,. ~ 

Hergün daha bürük mikyasta ve daha d d 
ıeni§ bir !ahada Mdiseler cereyan et· Konyada bir k8 J 
mektedir. Çekler ;mdi bu gibi h!diselere UldUrdUler 
giriJ111ekten ictinab etmekte iseler de na- ~ 
zilerin faaliyette bulunduğu birçok mer- Konyanın Bozlar ka:ı:asnım SS~ıı# 
kezler ekseriya askeri merkezler olduğu köyünde bir cinayet iflennıfftir· ~ 
için vahim bir hadisenin çıkması her an te kurban giden Analctz admda rtısd" 
beklenebilir. Bununla beraber Praıda bir kadındır. Tarlumt!a ıekiı ye 1•9r 
tellş ve panik eserleri görülmemekte yaralı ve ölil olarak bulunnıUJ~u:; •' 

lan tahkikat neticesinde bu gttı • • _.(fi~ 
dir. nm, kendistne göz koyan k6Y ınu~rill~ 
Alman gazetelerinin hücum• teıvildyie Od kili tarafmdan öld tıı atr 
ları ği1 anlaeıJnuttır. Muhtar tbrahil!l 

1 
~ 

Berlin, 11 CA.A.) - &rlin matbuatı- denberi bu kadına musallat olıou 'tlfl" 
dIJ1l f nın kanaatine iÖre, dün Görina tarafın· bulanıaymca Akgözle Söfilt a t1 urtS'U 

dan söylenen nutuk, ecnebt memleketle· yan iki adamı kadmm peıtne d 'ı!rı ff.O
re ve bilhassa Çekoslovakyayı bir ihtar ve bunlar kadm tarlasmda çatışır JrU\"\'et
mahiyetindedir. sallat olnmılardır. Anakrı gUçlU cı•'' 
Oij~r cihetten Alman gazeteleri, Al· ildir. MUtecıvizler onunla b•P ınJ çe•'" 

man milliyetinin ve onun zimamdarları yacaldannı anlayınca tabancalar 

nm matbuatın ··Pragın tahrikltı .• ismim rek atq etmlelerdir. ~ 
verdiii hareketler karşısında metanetle· 
rini muhafaıa etmeğe devam edecekleri· 
ni yazmaktadırlar. 

Büyük kırmızı harflerle çıkan başlık· 
lannda Voelkischer Beobachter gazetesi. 
Göringin ~u sözlerini tekrar etmektedir.: 

"Alman kardeşlerimize dokunulması· 

na artık tahammül edemiyeceğiz .... 

ŞiRKETi 
HA YRIYEDÇ~ 

-\nadoluhinn panayırı mUnaaebetlle bugUnlcil puar cünU·ib
1 

nyur. 
v ·ıın o u re tarife haricinde zuhurat postalar kaldmlacagı ı 
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l<lflta ~~ış:;;~:~~~!~ı~Udt>niA- [~:?.~~:~~:~~~~~-~~i::::~-~~-~~~~~i 
lfotlanda kraliçesi Kızlarımıza havacılıkta aza-
\riihelmina ve aşkı' A O ke f e kA r O ~nası Al 1 V'lh ı · kt' ı .. , .... b~ mı }fi ışa }ffi anı verme. ıyız 
~I man o an ı e mına, va ıy e gon unu ır 

nıan gencine kaptırmıştı; kızı Juıyana da .bi_r alman Kampta geçirdi'ğim b:r gün Prens BibesKo'nun 
prensini sevmış ve onunla evlenmıştır neden o kadar hayran olduğunu bana an:aHı 

~:l'aliçe Vilhelmi- \' 8 Zll D : ~ S !}:( l lf2> GJ lY n c9J l\JJ ;:z 
t.::ı k lahta çıkışı - Cffl 
ııı~ !tlcıncı yıldönU 
lio laıı lllünasebct ile 
ı.. dada bir haf. 
~llber· 
r d 1 §enlık -

ıııı evarn edi•·or. 
·ıo llld J 

ilıı a to.dyolan, 
~ Avrupawı ve 

tldı • 
~ı. tnUstcmle-

•tı.ne 
~ bu bın· -
lltl?ı ~eraslıninı ; ı 
"faıı.._' lCdit. Du. 
ı.1• 1 ll'ltistemı ı. 

""ll. 
~ ~lbartle u -
~ b l:el<'n Hollan- .. _,..,,M .. , 

•• , u tnUnaseb t
""''e . rı ge .. ıt rP -
~i .. 
it. ) llptJr.ıRk-

1\raıı 
tı Iıı Çr>nin baba-

tlııcu v;) am 
da Ö\cfüğu zn

~ 10tııı \'iihelmi
u laşınctaydı ,.e 
~~ta kraliçPlık 

~ti~ başına gıydi. l'i~~:?jilJ 
l ~ hen uz ~ nşı 

İnönü kamJ>ında 24 saat geçirince u· 
sakçıhk dünyasının büyük şöhretle -
rinden olan Romanyalı prens Bibeıko· 
nun memle"ltetimize son gelişinde sivil 
uçakçılığımıza karşı duyduğu hayran
lık kendiliğin.den anlaşılıyor. Türk 
planörcülcrlni beı dakika görmek bile 
onların havayı yenmek için duyduk
ları yüksek azmi sczmeğe kifidir. Al· 
manyada toplanan son arsıulusal sivil 
uça:<çılık kongresinde, Türk murahha
sı Şükrü Koçağın ikinci reisliğe seçil
mesi hiç te tesadüfi bir hadise değildir. 
Murahhasımız Şükrü Koçağın ıahıın

da memleketimize karşı gösterilen bu 
umumi <..~.~kat uçakçılık sahasında gün
den güne inkişaf eden milli istidadımı· 
zm dcreceıi etrafında edinilen fikir
den ve kısa zamanda ~ide ettiğimiz 

neticelerin değerinden ileri gelmittir • 
Kurum başkanı Fua.d Buleanın sualle
rimize cevap verirken söylediği şu söz
ler ta:n bir hakikatin ifadesidir: 

lar ki. .. Bir çok eksikliklerimiz arasın
da yarattıkları neticeler büyük bir 
varlıktır. Te§kilatımızı günden güne 
kuvvetlendiriyoruz. Yakm bir istikbal
de sivil havacılık teş1tilatı bütün mem
lekete teşmil edilmiş olacaktır ... 

ı;: • • 

Kampta geçen yıl, 20 kızımız çalışı -
ycrmuş. Bu yıl ancak yedi kızımız var. 
Havacılığa kendilerini nezreden kızla

rımız arasında bir Sabiha Gökçen bu
lunduğunu bilmek ve paraşütçü Rebia 
gibi hava şehitlerimizi hatırlamamak 

nasıl mümkün olabilir?. Böyle azimli, 
cesur, kabiliyetli ve vatansever bir 
kız nesline havacılıktaki istidatlarına 

uygun bir inkitaf temin etmemek doğ
ru olmazdı şüphesiz. Bir yıl önce 20 
kızm çalıştığı kampta, erkek sayısı ço· 
ğahrken kız sayısının azalması acaba 
nedendir?. Yeni neslin kızlan içinden 
ilk ağızda bazı hevesliler türemişti de 
sonra kızlarımız havacıhğımızdan yüz 
mü çevirmiılerdi? Bunu Fuad Bulcaya 
sordum; şu cevabı verdi: 

rı.ım etır.emi.ı cidden büyük bir insaf
sızlık olur. Buna hakkımız yo'ktur. 

1(.. ,,.. lif. 

Şimdi, biraz rakam verelim: 
İnönü kampının, bu yıl. bizim gezdi· 

ğimiz güne kadar olan faaliyeti bize 
şöyle bildirildi: 

1 - 404 yelken uçutu yapılmı§tır . 
Bu 404 uçuşla gençlerimiz 170 saat 41 
dakika havada kalmışlardır. 

2 - 78 defa uçak tarafından çekile
rek planör uçuşu yapılmıştır. 

3 - 326 yelken uçuşu yapmak için 
amortisör ile kalkış. 

4 - İlk talimler için amortisör ile 
619 kalkış. 

5 - İlk talimler için amortisör ile 
kalkış 987 defa. 

Bunlardan başka A devresinde bu
lunanlar tarafından, (yani ilk defa ~ 
larak talimlere başlamış olanlar tara· 
fından) 4i8 muvazene, 2436 rule, 3616 
sıçrayış, 2892 düz uçuş, 393 adet 45 
derece dönümlü uçuş, 14 7 adet 90 de
rece dönümlü uçuş, 1013 adet 180 de
rece dönümlü uçuş yapılmıştır. 

llıtııı Oldugu içtn. lılijjii:ı/ı6,..• 
, ıeketı, o biıyU- r.·rrıllre \'il!ıl'lminrı ıw 11n~ırırlı111krn 

\. Ya kadar, annesi kraliçe Emma i- nir buhranı lçıne dusmUş ve doktorlar 

"- Sivil tayyarecilikte Balkanlar· 
daki kom§ularımızrn hepsind~n üstü -
nüz. Her yıl daha büyük bir ıevk ve 
heyecanla çalışmamızı arttırıyoruz .. 
Biz;e emniyet edilen sahada, bana ve 

- Hayır, bilakis .. Kızlarımız arasın
da talep çoğalmaktadır. Biz onları teş
kilatlandırmak cihetine gidemiyoruz .. 
Bunun başlıca sebebi kanunlarımızda 

kadına askerlik bakımından yeni bir 
vaziyet bahşedecek tadilat yapılmamı~ 
olmasıdır. 

Buraya, bunlardan başka elde edilen 
mühim bir neticeyi de kaydetmeliyiz • 

19 öğretmen namzedi planör öğret -
meni diploması almıştır. 11.'}1 ~ e baı;lndı. Sekiz ~ene sonraysa, ya- kendisine uzun müddet istirahat tavsi-

~· 01durarak, \'ilht!lmina resmen tah· ye etmişlcrdı. Fakat krııliçe, devlet işlc-

arkadaşlarıma kuvvet ve cesaret veren 
şey, §efimizin gösterdiği yolun doğru
luğu ve Türk gençlerindeki fevkalade 
kabiliyet ve i:;tidattır. Prens Bibcsko 
gibi bu işlerin büyük bir bilginini hay
ran eden gençlerimiz öyle samimi bir 
arzu ile, öyle içten ve ateşle sahşryor-

İnönü kampında bu yıl 111 gencimi! 
havacılıkta çetin talimlerine gönüllü 
olarak göğüs geriyor. Bunların yedisi 
11enüz 15 - 18 yaşlarında bulunan genç 
lise kızlarımızdır. 

011tuYotdu. riyle uğraşmaktan bir an geri kalma -
~ ~ ı.rihten sonra (1998) bugü - mıştır. 
t ~dar kırk sene geçmlo bulunuyor 
~ , 8Cnedlr Vilhelmina krallçeliK et-
·~· \ 

ır. 
'b 

r ~ \~ın ıanno:>.I "8.::>l~u 1\ffllCluuı. 
1~? pı on~e•i olarak Hollanda sa-

~~ IM&n kraliçe, bilhassa 'lfocıı.sı ısı
~~e ~onra krzına \yı blr terbiye ver· 
t::ıı.. ugta§tı. Vilhelminaya hususi mu-
~ "ller d • 
~ d • ers vcnrken bir taraftan ken-

te, ~1 ıger taraftan bir İngiliz milrebbi
tlı~ıyıı iyi bir terbiye ile büylitmeye 

\ou orıardı. 
~l ht!lın· 
~ tııt ınnyı saraydan dışan pek na-
'~ 11.tırJar, kendi yaşındaki çocuklarla 
'~ ~c hartada bir gün, o da bir iki sa
~bcı lltıştururlardı. Diğer zamanlarda 
~it, ltıfııa boş vaktini odasında bobek
' ~rı ~tayın bahçesindeki kendi köşe-
~l~ !1.vtıklarla., civcivlerle oynardı. 

)Q'tee~ aldığı tahsil hakikaten çok 
~ •e~lı · ÇUnkü kraliçe Emma, kızının 
tı ııe Yaşına gelip memleket ldareJini 

:~~::~ığ~ zaman, hakikaten lrlareye 
i:•rıtı hır hnlc gelmesini istiyordu. 
"'ol'a .ekseriya ipekli entari giymek, 
~,a ., fMrnek gibi şeyler dUşlindilkleri 

.. eıd·~ 
'ili' ıgı zaman, Vllhelmina siyasi ,1 b•erıo uğraşıvor. bUtUn dtinva ta-

~~ . . 
1 onuncu defa hatmediyordu. 

~.L A,kı •.• 
ttı,_:""&.t l 
tt ""< ~,~·. 7 ·lö yaşlar, ayni zamanda, her 
~ '~ııı için aşk c;aı;ıydı. Oyun ve cğ!('n-
~~ ' arı belki tahsil ve terbiye Ue bir 

~ ~j"acı~ unutturulabllirdl. Fakat, aşk 
t l'ııılla iı;:bir bBL1kı dinlemezdi ve Vil

~aıll;ın ~ıı.yatında da dlnlemedi. 
~ı 

41 
llarıb bir tesadüf eseridir ki, 

~~ tna nolan prem;es, gönlünü blr 

~Jı: ~Crıcine kaptrrmıştı. Krallı;enin 
'laııa 

liı- haı-t da bir Alman prensi olan 
• 

1 8evnıış ve onunla evlenmiş • 

~~liçcı v· 
t lltıerı llhelminanın kocası Alman 
t tı. 1->r;den Meklenburg Şverinlı Hen
~ li Elt~G. tıs lienrih kral Vilyamın mal
~ bas ııtndandı. Prenses Vilhelmina o
~fııık ~~ı~ l·anındnyken görmilg ve da

dı,.'rtı l:Ukkcn kendisine karşı bir a
~ ıı~ Uı.t11. Bnbnsı öldükten sonra 
V <ıııltı lia.ra.Ydan ayrılmamış ve krs liçc 
%r-ı _ınaıyctine geçmiştL 

t ltfııld~ıtn~ kraliçe olduktan sonrn der
" tterı~1 llc evlenmel\ istedi \'C niha. 
"~' "c k lt 1•er. tnliçc 1901 şubatmda ev-

lllJa 
11 tıtta 

'~tıe ltrauçesinin kocası bundan 
~ ~11 ... e\>veı. 1934 de ölmüştUr. O :ı:a
'ıı ~ar V 

t b'- ilhclmina ile kocası çok 
ijlt tr h 

lt:ı:ı. llo ctYat yaşaını§lardır. Kaçası 
nra, Vilhelmina büyUk bir si-

Siyaseti 
Kraliçe Vilhelmlna biltbn dc\'let işleri 

ıle kendişi meşgul olm:ık ister. Başvekil 
Dr. Hcndrik Kolin ile başkatibi Van Tots 
Van Guarian onun en f'azln görüştUğü 
hllkümot adamlarıdır. Yalnız, baevek!l 
fikirleri:ıi bir proje. halinde yazarak kra
liçeye vermeyi tercih e:der. Kraliçe, ge
rek ba§vekilinin, gerek katibinin söyle -
diklerini, ileri surdüklcrint dikkatle din-
!er, tetkik eder. Fakat kararını gcno 
kendi :tcndine verir ve buna itiraz edil
mesini, lizerlndc mUnakaşaya geçilme -
sini asla kabul edemez. 

Kralıçcnin siyaseti muhafnzakfi.rlıktır. 
l(cndisi tahta çıktığı z:ıman memlekette 
bir liberalizm cerC'yanı görülmeye ve 
gittikçe kun·etlenmeyo başlamıştı. Kra
liçe bu cereyanla şıdcletli bir mücadeleye 
girışmiş, fakat hiçbir zaman istibdada 
varmamı§tır. BugUn de Hollandada, 
meşruti ve muhafazakar, fakat oldukça 
serbest bir idare vardır. 

BugUn kraliçenin on büytik meşgale
lerinden biri torununu sevmek ve bU
ylitmektlr. Bundan e,·vel de kızı prenses 
Juliananın terbiyesiyle mc~gul oluyor -
du. Yine taliin bir tesadüfü olarak kabul 
edeceğimiz bir nokta varsa o da oudur \ 
ki, Hollandaya kraliçe Emmadan beri hep 
·------- · .. 

kadın hükümdarların idaresi altına dilş-
mck mıısib olmııkttı~ır. 

Dıı gunkU ynliah~ prenses Julianadır. 
Onun da ilk ~ocu~u kız olduğuna göre, 
Hollanda Vilhelmlnadan vo Juliı:maCan 

sonra, yine bir kadın hUkUmdarm idaı e-
si altında yanıyacaktır. 

Vilhclmin:ı ve kızı bahsinde krali~enin 
muhafazakarlığa ne kadar bağlı olduğu-
nu gösteren bir misal vardır: Kraliçe bir 
mU<ldet evvel damadı prens Bernhard ile 
darılmıştır. Birçok dedikodulara sebeb 
olan bu hadise, prensin bazı saray kai
delerine tabi olmnk istememesi ve kra-
!içenin do bunda ısrar etmesidir. 

Nihayet, prens Bernhard, bir müddet 
!talyada kaldıktan sonra, Hollandaya 
gelmiş, tekrar karısı ve kaynanasıyla 

bnrı~mıştır. Esasen, prenses Juliana i
kinci bir çocu~a hamile bulunmaktadır. 
Prensesle kocası ltalyada., plaj §eh1rle~ 
rinde geçirdikleri yaz günlerinden son
ra, krnliçP.nln yıldönUmU münasebetile 
Amatcrdama dönmüşlerdir. Şimdi de 
Hollanda, prensesin ikinci çocuğunu bek-
lcmekte ve bunun erkek çocuk olmasını 
temenni etmektedir. 

Biz, Fuad Bulcanın bu fikrine işti -
rak e<lemiyeceğiz. Hava Kurumunun 
sayın başkam, kampın ilk ağızda ye· 
tiştireceği sivil tayyarecilerin hep ye
dek uçakçı kadrosuna faydalı olabilme
sini düşünüyor şüphesiz. Falı:at kızla-
rı:nızın havacılığa karşı duydukları 

yüksek alakayı cevapsız bırakmamakta 
erkek gençliği tahrik edecek manevi 
bir kudret vardır. Kızlarımızın havacı-
lığa sarılması erkeklerimizdeki cehdi 
arttıracaktır. Memlekette "uçan kız., 

sayısının artması erkek gençliğin ha
vacılığa bir kat daha sarılmasını mu
cip clacaktxr. Mahzur bir kanunun ta
dilinden ibaretse bunun bir an evvel 
yapxlmasmı temenni etmeli. Bu bir çok 
genç kızlarımızı en samimi bir istek -
lerine ulaşt•rmış olacaktır. Türk kızını 
Türk havalarını korumak sevgisinden 
mahrum etmeğe hakkımız yoktur. Si
vil havacılık kadrosunda yer tutmuş, 
A bröve ve B lerini kazanarak ünifor· 
ma giymİ§ bir kaç genç kmmm kamp
ta görenler göğüslerinin gururla ge· 
rildiğini hissetmişlerdir. 

Havacılık üniforması Türk kızına 

en yakışan elbicıcdir. Paraşütçü ve pla
nörcü rozetleri kadar hiç bir mücevher 
bir Türk kızının süsü olamıyor. Böyle 
bir zevkten memleket kadınlığınr mah-

Bu 11 hava gönüllüsü münevverden . 
10 erkek Ankaradan, 27 erkek 1 kız Is
tanbuldan, 9 erkek 1 kız Konyadan, 7· 
erkek 1 kız Bursa.dan, 7 erkek 1zmir: - ~ 
den, 38 erkek 3.kız Adanadan, 8 erkek 
1 kız Edirneden :~:tmişlerdir. 

Kampın dağıt ' ilk muvaffakıyet 

vesikalannı da ~ sıralamak müm -
kündür: 

A brövesi 88, 
B brövesi 40, 
C brövesi 20. 
Bu üç br;)ve şekli 'kamptaki talim 

ve tahsilin üç devre üzerine sıralandı· 
ğmı gösteriyor. Bu üç devre içir. kamp 
ta üç tepe ayrılmıştır. 

• 
Gençlerin ne hümmalr bir sevgi ile ç.a
lıştıklarını görenler arasında hava a~ 

]aylarımızın komutanları kadar elde e
dilen neticelerin kıymetini kim sezebi· 
lirdi?. 

Talimler esnasında ben uçaklardan 
çok onların gözlerine baktım. 

Uçakçılığın en iptidai g~nlerinde ha
valara atılmak cür'etini göstermiş elan 
bu çok kıymetli havacılık üstadları sa-
dece memnundular. Şd<ip CUNDUZ 
-----------~----.. 

A ~~ a O a ır o ın a O fen n <dl e'ffG:e o-1 rid avlar. Biraz da toplu avlara bakalım: ıropıraık kosoıroaşoyoır 

1 NGİLTEREDE avcıların bir altın defteri vardır. 

Bu:-aya muhtelif memleketlerin meşhur avcılo.rı
mn dikkate d~ğer avları, av menkıbeleri, avlara dair is
tatistikler yazılır. 

Av mevsiminin yeni başladığı şu sıralarda sizinle 
ber:ıbcr bu altm defteri karıştıralım, bakalım neler gö· 
receğiz. Lord Grcyin ecdadlarından birisinin, hayatı es
nasında beş yüz defa ava çıktrğı, bu avlar esnasında ta
mam 500.316 hayvan adadığını bu dcfterdC'n öğreniyo. 
ruz. Bunlardan :.?00.000 danesi sülilnmilş ... İngiliz avcı
larının piri sayılan bu lord sCr!;C gibi en ufak kuşlardan 
tutunuz da g<'rgednn gibi kocaman hayvanlara varınca
;.·a kadar hf.r çeı.ıit hayvaJ?. avlarmış. 

Cihan harbinin patlamasından bir gün evvel Bo
hemyada Aversperg malikanesinde yirmi dört saat de
vam eden toplu bir av esnasmda avcılar 4000 keklik av
lamı§lardrr. 

1900 de İspanyada bir ördek avına 3000 den fazla 
avcr iştirak etmi~. 22,000 ördek bu avın ganimeti ol
muştur. 

Bunlar eski zamanların a\·ları... Tabii bugtiniln 
meşhur av~arını da öğrenmek istersiniz. 

Daha çok yakın zamanlarda Romanya kralı Karol 
ve veliahtı Mişel §erefine Çekoslovak cumhurreisi Be
neş tarafından Moravyada Gras - Sekloviç ormanların
da y~pılan bir av parti11inde bu deftere geçmeğe layık 
rakamlar elde edilmiştir. On tüfenk iki günde 1200 hay
\'an avlamış. Bu avda avlanan s\ilünl<'r 3800, tav§anlar 
300 im~ .• 

Yotla11<l isminde bir avcının ise yedi atı§ta 59 be
yaz ördek öldürdü~ü yine bu defterde yazılıdır .. , ' 

Jofru\•a Milbank. ise dünya avcı.lık tarihinde hakiki 
bir rekor kmnr::tır; 190 karatavuğu 23 dakikada avlıya
rak ... Bizzat Romanya kralı 900 U ikinci günde olmak 

~artiyle 1405 hayvan sı.vlamıştır, veliaht da 1243 hayvan 
Diğer bir lngilizt;e bir gUnde 126 yabani horotı av- vurarak babnsma layık bir evlat olduğunu ispat elrniıı

hyarak bu rekora yaklaemak istemigtir. Bunlar münfe-' tir. · 

R OMANYA jeoloji enstitüsü müdürü Mnkovci yer
yüzUndeki petrol tabakalanna dair dikkate de. 
ğer bir eser yazmıştır. 

Bu esere g3re yeryüzünde insanların ihtiyacına an
cak W sene kili gelecek petrol vardır. Elli ~ene Mnra 
dlinyadıiki bütlln petrol madenleri kuruyacaktır. 

Yeniden yeniye ke§fedilen petrol madenleriyse in
sanların ancak iki üç senelik ihtiyacına yeti~ecek kadar 
ehemmiyetsizdir. 

Diğer taraftan Alman alimleri Avrupadaki krom ve 
kurşun madenlerinin 9 sene sonra tamamen tükeneceği
ni hesaplamişlardır. 18 sene sonraysa Avnıpada bir dir
hem bile çinko kalmıyacaktır. İlim yeni iptidai madde_ 
ler bulmak ve yaratmak hususundaysa tamamlyle aciz
dir. 

Alimler bu vaziyet karşısında A vruapda yeni ma
den tabakaları bulmağa çalışıyorlar. Bu çah§tila ~teni
len neticeleri vermiyor, fakat maden sarfiyatı yıldan yıla 
inanılmıyacak !jekilde artıyor. 1934 yılında yalnız Al

manya 15,5 milyon ton demir sarfetmiş ve bunun yüz. 
ıle 68 ini hariçten ithal ctmiııtir. 



Bir kaç ipekli rop ve tayyör 

't 

Moda me\'kie, hale, vaziyete göre değişen bir 5eydir. Son 

lenelerde yünlü kumaşların, ipekli kumaşlara tercih edildiği 
§Ok defa tekrar edildi. Fakat bu !ileri oJduğu gibi kabul et
mek pek de doğru olan bir şey değildir. Yünlü kumaşlar nc
kadar çok kullanılırsa kullanılsın ipekli elbiselerin giyileceği 
yerler ve zamanlar vardır. Onun için gi)inişine ehemmiyet 
:veren bir kadının elbise dolabında ipekli roblar eksik olamaz:. 

mcklcrc, kibar çaylara ipekli elbbıelerle cidllir. Fakat. f!inem&

ya, konsere, tiyatroya pek Ala yiinlü elbiselerle gitmek mUm
kündür. Şura!ı da hatırda tutulmalıdır ki ipekli elbisenin ria
yet edilmesi lazım bn1.ı zaruretleri vardır: lpekll roblar, ın.ıı
hakkak ipekli çorablar, ince dekolte kunduralar, itinalı bir §8.P· 
ka ister. İpekli elbiseler üzerine kilrklü bir kap, yahut kadife 
bir palto giyilecektir. 

YUnlil ve ipekli elbiselerin gi)ileceği yerleri birlbirinden 
tamamen ayırarak kn.l'i hUkümler vermek tabü miimkün de
SUdi r. Yalnız umumiyetle şunlan söyUyebiliriz: davetli ye-

Elbise dolaplarınızda ipekli·elbiseleriniz noksansa size bir 
kaç rob ve tayyör modeli Yeriyoruz. lstediğinizi seçebilirsiniz. 

Sayfiyeden şişmanlıyarak dönenlere 

Eqliil, za_qıf lama reiimi qapmak 
•• 

ıçın en munasıp aqdır 
Birçok gUzel kadınlar sayfiye~·e gider- , 

ken: 
- Kıısm lstanbulda kapandık kaldık, 

gezemedik, lüzumu kadar hareket yapa
madık... Bol yedik, epey §işmnnladtk. 

~di açık havaya kavuı;ıuyoruz, gezec& 
ği.z, denize gireceğiz. Şehirde aldığımız 
lüzumsuz kiloları kırlarda bırakacağız, 

"ehrc zayıflam13 ve gtizellcşmlş olarak 
döneceğiz. 

Diye dUııünmüıslerdir. 
Fakat açık hava i§tihalarmı açtı. Say. 

fiyedo güzel güzel yemekler yediler. 
Sık sık gelen misafirler, ev sahiplerini 
zengin ve mütene\'\'i yemekler hazırln
mağa zorladı. Yakıcı gUneş istedikleri gı. 
bi kırlarda dolaşmnlarma mani oldu. Ban 
yodan ufak bir yorgunluk hissettiler, 
öğleden sonra gezip yürümedense ağaç
ların gölgesinde roman okumayı, yahut 
el işi yapmayı daha eğlenceli buldular. 
Ve neticede zayıflıyacak yerde birkaç ki
lo daha artarak şehre dönüyorlar. 

Şehre inen her kadın aynaya bakınca 
gayriihtiyari: 

- .Felaket, nekadar şişmanlamışım ! 
diye bağırıyor. 

Ynlıuz bu kadar fazla telllş etmeğe ih
tiyaç yok ... Oniimüzde daha bir ay var. 
Bir aydan evvel şehir hayatı başhyamaz. 
SinC'malar, tiyatrolar kış temsillerine ta
mamiyle ba§lamndı. Akşam çayları he
nüz \'erilmiyor. Balolara ise daha çok za
man ister. Şu halde bir aydan İ!!tifade 

ederek vücudunuzun <'ski güzel çizgile
rini, kıvrımlarını tekrar kazanabilirsi -
nir.. 

Eylfıl nyı, zayıflama rejimi yapmak i
çin en mlinasib bir aydır. Yalnız hemen ı 
iıse başlamak Iazmı. 

Zsyıflamanm birinci hareketi, vücutta 
gıdalar yüzünden birikmiş zehirleri at • 
mak olacaktır. Bilhassa şişmanlamakla 
beraber mideniz de bozulmuı;ısa, sık sık 
ba§ ağrıları hissediyorsanız evvela bir 
günlük su perhiziyle i§o başlayınız. 24 
saat hiçbir şey yemeyiniz. Muntazam fa
sılalarla su içiniz. Tercihan maimukattar 
(arık su) kullanınız. Ank suyunu ecza
nelerden alabilirsiniz. Pahalı bir §ey de
ğildir. Lilresini on kuruı;ıa Yeriyorlar. 
Yirmi dört saat için 3 litre kafi. 

Anksu uzviyetinizi tamamen ;),kar, 
bağırsaklnrda, kanda ve bilhassa böb • 
reklcrdo birikmiş olan bUtUn zehirleri 
siler sllpUriir. 

Bu yirmi dört saati takip eden üç gün
de hll§lanmıı;ı sebze ve bol şekerli kom
postolar yer, sıcak ıhlamur içersiniz. Bu 
Uç gün zarfında her yemekte Karahisar 
maden suyu içmek çok faydalıdır. Sonra 
hafif hafif bol sebze ve bol meyva ye
meğe başlarsınız. 

Meyva suyu ile bilhassa §Irayla bcs -
lcnmek perhizin çok hoş bir şeklidir. Şı
ra şart değil, sevdiğiniz meyvanın suyu
nu hiç tercddüd etmeden içebilirsiniz. 
Portakal, limon da şıranın yerini tuta
bilir. Fnzia süratle zayıflamak istiyonıa
nız üzümden §ll§maynıız. 

ÜzUm kUrii 20·30 gün devam etmeli -
dlr. Günde 3 kiloya kadar üzüm yiye
bılirsiniz. Eğer eylül ayını bağlık bir 
yC'rdC' gerlrmrnir.rı imkiın \'Rr'Sa, üıiimü 

asmadan kopanp yemek kadar güzel bir 
GOY yoktur. 

ÜzilmUn vUcudunuza. vereceği fayda 
yalnız zayıflamanıza. yardım etmek olmı
yacaktır. Vücutta birikmiş olan ürat bil
lürlarmı eritecek, safrayı arttıracak, 

böbrek ve karaciğer taşlarını eritecektir. 
Kışın romatizmalarmızm nUksetmiyece • 
ğinden emin olabilirsiniz. 

100 gram Uzüın suyu 100 kalori temin 
eder. Bu itibarla fü:ilm sütten daha faz
la kiorl veriyor demektir. 

Cst dudak üze
rindeki kılUar 
İmza yerine "Dertli oku:rucunuz,, 

cümlesini koyan bir bayan, üst dudağın
da çıkan kıllardan şikayet ediyor. Ve biz
den çare soruyor. 

"Bu kılları düşiirmek çok kolaydır. Ve 
birçok usuller vardır. Biz bir iki yazımız
da bu usullerden bııhsetmiştilı:. Fakat, 
elektrikten başka herhangi bir vasıta 

kılların köklerini kuvvetlendirir ve da
ha fazla çıkmalarına sebebiyet verir. 
Elektrik tedavisi yaptıramıyacak vazi • 
yette olanlar kılları düşürmektense gö -
riinmcz bir hale koymeğa çalışmnlıdtrlar. 
Bu da çok kolaydır. Her sabah bir pa -
muk parçasmı, içe~ine birkaç damla a.- , 
monyak illve edilriltş oksijenli suya batı- ' 
rmız. Bu pamuğu Ust dudağınıza yapııstı
rmız. Beş dakika dursun, sonra çıkarı
nı:o:. Vakıa kıllar düşmez, fakat görünmez 
bir hnle gelir. 

11 EYL'OL - 1938 

Gayrimenkul satış ilani 
lstanbul Emniyet sandığı DlrektUrlOğOOd: 

Bay Hüseyin Cahid Demircinin 21654 hesap No. sile sandığıınııdall\1 
1200 lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcıı~d 

mcdiğindcn hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanun'un 46 cı ki JIÜ 
nin matuf u 40 cı maddesi mucibince satılması icapeden Beyoğtund~ e; yeni 
yinağa yeni Kocatepe eski Valdcçeşmesiyeni Taksim caddesinde eskı 5• efiıı 
No. taj 63, 63·1 No. lu kapı 5 - 7 ada66 parsel kagir dükkanı olan ~1~1 )JY 
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu ~ıc reee 
na göre yaprlmal:tadır. Arttırmaya girmek istiyen 425 lira pey akçesı ve JJİ 
tir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunu;· li 
mi§ bütün vergilerle belediye resimleri vakıf icaresi ve taviz be ; tar 
tellaliye rusumu borçluya aittir Arttırma şartnamesi 7 - 9 • 93 dt 
den itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hu'kuk işleri servisinde as de 
Jundurulacakhr • Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartn':~tıtı 
takip dosyasında vardır. Arttırmıya girmi olanlar, bunlan tetkik edere JJiri 
çıkarılan gayrimenkul hakkında herşcyi öğrenmiş ad ve itibar o~unur. c:Jığ 
arttırma 15. 11 - 938 tarihine müsadif salı günü Cağaloğlunda kaın ~~·n te 
da saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmes~ ~1 

edilecek bedelin tercihan alınması icapeden gayrimenkul mükellefiyett e 
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra.ıu.n 
hüdü baki kalmak şartiyle 5 - 12 _ 938 tarihine müsadif pa:ı:arte~ı 
ayni saatta ve ayni mahalde son arttırması yapılacaktır. Bu arttırın~ : ti 
menkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakkrı tapu sicitlerıY eile f 
olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve ~~·;• e1f' 
ve masarife dair iddialarını ilan tarihhden itibaren yirmi gUn ıçill :. 
müsbitelerile bearber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle ~ 
bil:lirmemiş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satıŞ • 9'1 
paylaşılmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerifl. ıilfO 
454 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etıneterı 
mu ilan olunur. 

D i KK AT ~ 
E • s - .J.V d kt 1 • k 1 O k •• t --ek ist~A •• mnıyet au.uıgı; san ı an a ınan gayrımen u ıpote gos c.... .. _.,... 

. 1.. gore terin tahmin edilen kıymetin yansına kadar ıkraz yaparak usu une 
lılc göstermektedir. (6267) 

Osmaniye Belediyesinden: 
·~•tı "k tesı..-Osmaniye kasabasının Nafıa Vekaletinden musaddak idro elektrı ,,o 

tutarı olan {350l7) lira (95) kuru§tan yalnız (7242) liralık merkez: .. ,,,-dd 
binasının in~a ettirileceğinden isteklilerin 2490 saydı kanunun 2 - 3 unc~JC! ıirı 
!erinde yazılı vesaikle birlikte belediyemize müracaatı ve istanbuldan bU 1.,ııeııdı 
mek istiyenlerin (Galata Karaköy Palas 6 mcı kat Nı0. 13 de elektrik Jf1U 

Hamdi Arıclde) ke~ifnameyi görebilecekleri ilan olunur. (5954) 

iSTANBUL HARiCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI 

1 

I 
' 

Kıtası Cinqi ?vliktan M. Bedel 1. Tc. Ek. Şe. 'farib 
ton lira Jir.a. g.936 l, 

Baba sRı S r. • Yulaf 720 35280 2656 Kapalt 22~ g38 1" 
Top. TB. Yulaf 360 17280 1336,50 Kapalı 22 ~~ 
Yukarda yazılı Tüm birliklerinin yu laflarına ihale günil talip ~kı:Jl rlll birlı 

, . 

tekrar isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2·3 cü maddelerinde yazılı vesık~{i}eb 
te ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 

da Tilin. satmalma komisyonuna veı:eı; ri .• (365) (6151). tJir 
5
,,t 

Kırklareli Tümen birlikleri eratının larını belli gün ve saatten en aılııı' ~ 
kapalı zarfla eksiltmeye konulan 160 evveline kadar Tümen satı~61so) 
ton bulgur 20.7.938 tarihinde ihalesi misyonuna vermeleri. (364) • 
yapılmı! ise de makamdan muayyen • • • cı içi 
milddet zarfında emir alınamadığından Adanadaki birliklerin ih~;;ıe)'e it' 
müteahhidi istinkaf etmiştir. Bu geçen 360000 kilo ekmeklik un rnuk 432()01 
müddet zarfında Tümen ihtiyacı için }anacaktır. Muhammen tut~rı fiitl1 sll~t 
pazarlıkla satın alınan miktar tenzil c- dır. Unun şartnamesi hergun·rr ~Sl 
dilerek bakiye kalan 130.000 kilo bul • alma komisyonunda görüleb~~ dll 1'~~ 
gur yeniden kapalı zarfla eksiltmeye me 23·9-938 cuma günü sa~~ıfl'tıt 

lı zarfla Adana Tümen k ·a.pılll~.ıı 
konmuştur. Beher kilosunun muham • satınalma komisyonunda ~ipler t~i 
men fiyatı 14 kuruş clup ilk teminatı llk teminatı 3240 liradır. 'f

53
atiJldeJl cııl' 

1365 liradır. ihalesi 24.9.938 cumartesi mektuplarını en az ihale . butuıı' il 

günü saat 11 dedir. İstekliler §<lrtna • saat evvel komisyona ,·erınıŞ M .,,ııl' ti 
mesini bergün Tümen satınalama lko· Iardır. Taliplerin ticaret ~~:0111 tel'tı1 
misyonunda görebilirler. Taliplerin ka yet olduklarına dair ,·esık 1~ JAJI 
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesa- mektuplarının içerisine ko)'flla 
i kile teminat mektuplarını havi zarf • dır. (366) <6152) 

1 
Levazım Amirliği satınai':;;I 

komisyonu ilanları 

-----------------------------
Sirkecide Demirkapıda levazım a· 

mirliği anbarında birikmiş olan 6540 a
det çuval 973 adet boş teneke, 117 çift 
kundura 16 • 9 • 938 cuma günü saat 
15 te Tophanede levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda pazarlıkla sa
tılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2331 lira 86 kuruştur. Teminatı 350 
lira.dır. Eşyalar anbarda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatta komisyona gel
meleri. (190) (6313). 

• o " 

Askeri Tıbbiye o'kulunda mevcut iki 
adet tabı makinesi 16 - 9 - 938 cuma 
günü saat 14,30 da pazarlıkla satılacak 
tır. Tahmin bedeli 300 liradır. Temi -
natı 45 liradır. isteklilerin belli saatta 
Tophanede İstanbul Levazım amirli
ği satın alma ,kcmisyonuna gelmeleri. 
Makineler Beyazıtta Askeri Tıbbiye O. 
kulunda görülebilir. (191) (6314) 

• • • 
Tophane askeri fırınında birikmiş 

olan 1220 kilo kadar kırıntı ve kazıntı 
ile l 8-4 5 kilo önmÜf frrrn kömii rü l 3 -

Tasbl b . ci .,1ıJJ!rı: 
D.. k'" .. h n ı....ıun .. ti un u nus amızı v-.:s • ilitıl•• (i• 

da çıkan Y eniköy icrasına ;~~f ede~ 'eıı 
tış tarihi 14.9.938 ze tesa ~ u ... getı''\ 

ı .. zı... •ttı 
nün (çarşamba) olmasr diı:iltı11 

yanlışlıkla (perşembe) 4 
Tashih ederiz. ~ 

-
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komisvonunda pazarlıkla. 15 Jir11 il • 

• · bedeh ]clit1' 
Kırıntının tahmın ~ fırıtı ıcıırtlt 
kuruı teminatı 229 ~uru3 tir• 6. bel· 
rünün tahmin bedelı 2 k1İıcrıll 
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teminatı 350 kuruştu · 
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ırue~uve 
l{i:)y Papal!Ul8. bir fıçı §arab hediye e

~esine karar verilmişti. Köylülerden 
kili bir boş fıçı hediye etti. Diğerleri de 

1 
eıı.cU bağlan mahsulUnden lldı:er litre 
a~p getirerek fıçıyı doldurdular. 

ttcsı gUnU pa.rıas, köylUlcrtlcn birka
~ Yenıeğe çağırdı; hediye edilen §ara
diı tadına bakılacaktı. Hizmetçiye emre
a~ di •. ~dın fıçının musluğunu açarak 
~ıyı doldurdu ve masaya getirdi. 

1aro erk este hayret. Mesele sonradan an
Çizı dı. Köylülerin hepsi bir fıçı şarnb i
~li de iki litrecik suyun farkcdilmiyecc;i 
U. §Üncesıyıe §arnb yerine su getirmi§-

'Şimdi yol açtldı, kaçabiliriz! 
- Çek karikatürü -

ilS:yfiuıı IMlcSl~HmD 
~ 't"e geç döndüğü için hiddetlenen ka
t~ tarnrmdan kovalanıyordu. Kadının 
~eki süpürge sopasından pek kork
)t <la için soluğu mutfakta aldı ve kapı-
~ kilitledi. 

dın bağırıyordu: 
~ Çık dışarı! sana dışarı çık diyo -

l{oca . 
sı cevab verdı: 

~ ~~~,r çıkmıyacağtm. Bu evde be
llldıı:ozıını geçtiğini ve evin hakimi ben 

"l>'tlnıu böylece ispat edeceğim! 

'ı.: den k atınıza yazdığınız mektupları ne-
lek1ar 0PYcli yazıyorsımuz? Ayni şeyleri 

....._ ı/1tnemck için mi? 
Citi1ld 11 mektubumda yazdıklarımı iki11. 

e lr!k;.ip etmemek içitı. 

c~ Müş'lteıra 
......., 

11
;, doktor karısına sordu: 
"'4Vd ......., lJ c Yalnız canın sıkılımıyor ya? 

l~:ı a~ır. Evde valnız kalmı'-'orum za-.. \r .J .J 

Ilı gaı il.kit geçirmek için faydalı bir 
......., ~e bulduk. 
......., /\. e Yapıyorsun? 
~ b 

1
r1tada larla toplanıyor ve biribiri

ı d ~. 
......., 't 1J;irniz yemekleri öğretiyoruz. 

l'arı% ıı.? Pckf pl.§irdiğinlz yemekleri ne 
rıııuı ... ., 

'l< ~. 
b0l:t arnşuıara d~ğıtıyoruz. 
......., /\.~r ~ıırrsını öptü : 
l'lıııı Cttn karıcığım. Demek müı:ıterf -. ro~ 'il 

gnltrna~n <'olı~ıyorsunıız. 

HABER - Akşam postası f 7 

c~,, 

~ ·~~ 
(\~\ ~ ~~~~ 

t}~~~-· 
~~-· J~ 

Balkan -> • 

oyunları 

~~,~~-~i bugün başlıyor 
~ .~1 1 lk gü~kü müsabakalar?:a r~k~ek ve 

J~:ıt gulle atmada çok umıtlıvız. 

n 
- Karım fcvkallidc muktesit. Eski rob 

lamıdmı bana kravat yapıyor. 
- Bctıimki daha harikulade .. l\.ravat. 

larımdau kendine mayo yapıyor. 

Meıra~ bu ya R 
Yeni bir otomobil aldı, kullanmasını 

da öğrendiği iddiasındadır. Fakat dur -
mak, yokuş çıkmak, Vifı!jlarda dönmek 
mevzubahs olduğu zaman epey sıkıntı 

çekiyor. Geçen gün <le dumn bir otobü
se arkadan gelip hızla çarpmca biletçi 
seslendi: 

- OnUnüzdc otobiıs YC'ya otomobil ol
madığı zaman nasıl duruyorsunuz? 

- Brni mi çağırdın kocacığım? Ne is· 
tiyorsım? 

SustuırtYJCY 
ce~aıp 

- Günde knç katlPh içmek itiyadm-
dasınız? 

- Altı kadeh kadar. 
- Kaç para eder? 
- 60 kuru§. 
- Kaç scnedenbcri içiyorsunuz? 
- 30 sencdcnberi. 
- Biliyor musunuz ki 30 senede altı 

kadeh parası milhim bir servet eder. 
- Tabü. 
- Ya ... Mesela şu karşıdaki mağaza, 

eğl?r hiç içki lçmescydinlz sizin olabilir
di. . 

- Siz hiç içki kullanır mısınız? 
- Hayır. 

- Kar§ıdaki mağaza sizin mi? 
- Hayır., 

- O halde size haber vereyim: o ma-

ğa'8 b<nim. ı 

l\IKBIN ADAM 
- Taliimiz varmış. Konserı•c kutularım 

heriflerin nazraklarile açabilrreğiz . 

Bulgarların son dakikada müsabakalara 
iştirakten vazgeçmelerine mukaJil Arnavutlar 

oyunı~ra g·riyorlar 
Belgrad, 11 (Hususi) - 9 uncu Bal-

knn olimplyndr, bugün saat 15 buçukta 
Belgrnd spor klUbü sahasında merasim -
le açılacaktır. 

Merasime başlarken olimpiyat idare 
heyetinin reisi Alcksandr Tndiç bir nu
tuk söyllyecektir. 

Olimpiyat idare heyeti reisinin nut
kundan sonra, mi afir sporcuların milli 
bayrakları §erce direklerino çekilerek 
milli mar~lan çalınacaktır. Oyunlara 
Türkiye, Yunnnistaıı, Yugoslavya, Ho
manya \"C Arnavutluk i~tirak etmekte -
dir. 

Bulgnrlst.aıı son dakikada oyunlara iş
tirakten vazgeçmiştir. 

Bugün yapılacak olan müsabakalar ı 
§unlardır: 

1) 100 metre (hazırlanma koşusu) 
2) Disk (serbest). 
3) Yüksek atlama. 
4) 800 metre koşu. 
5) GUllc. 
6) 10,000 metre ko~u. 
7)'1.ôO metre kofılu (final). 
8) 4Xl00 metro (bayrak) 

.. 
İkinci mUsabnka Jllllll 17 inci ctllll!a1 ~e

m. ıll<--UrıcU de 18 pazar günü ~·apılaçak· 
tır. 

Puanlar §U şekilde lıesab edilecektir: 
Birinci gelen 6 puan alacak, ikinci 5, ü
çUncU 4, dördüncU 3, beşinci 2, altıncı 

gelen de 1 punn alacaktır. Her milli ta
kmıdan her mUsabaknya yalnız iki atlet 
iştirak edebilecektir. 

Her müsabakanın başlangıcında Ye so
nunda takımların geçit resmi yapılııcak
tır. 

* ı;: • 
I 

Bu dakikada başlaınıe bulunan Balkan 
oyunlarının ilk gtinilndc atletlerimiz ne 
derece alabileceklerdir? 

llk gilnün programı arasında bizim en 
çok ümitvar olduğumuz yUksek atlama 
ve gilllc atma mUsabakaları da vardır. 
Umumi olarak bu sekiz müsabakada at
letlerimizin nlabilcceklcri dereceleri kat
iyeto yakın bir tahminle gözden geçire
biliriz. 

100 Metre 
100 metre koşuda bizi Fikret ve Ha. 

lilkun temsil etmesi çok muhtemeldir. Bu 
yarışta alabileceğimiz en iyi derece ü

çilncUlük olabilir. Birinci ve hatta ikinci
liği Romenlerin elde etmesi kuvvetle 
muhtemeldir. };skiden bu mesafenin 
§ampiyonluğunu garanti etmiş olan Fran 
gudisin atletizmi bırakması yüzünden 
Yunanlılar bu koşuda eski mevkilerini 
tamamen kaybetmişlerdir. Ve bu gün de 
bu mcsatede çok zayıftırlar. 

Disk atma: 
Disk atm:ıda yeni ,,.o tecrübesiz at-

letimiz Arattan iyi derece beklemek bir 
az fnzla safdillik olur. Bu müsabakada da 
nlacnğımız en iyi derece bC§incilikten a
eağı olamaz. 

Yük ek atlanıa: 
Bu müsabakada l'ulatıl) bir şanssızlığa 

manız kalmnması ile birinciliği almamız 
çok kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. Bu 
~,ı içinde Balkanlard:ı. l,80 j aşan atlet 
yoktur. Pulat ise 1,85 kadnr atlamıştır. 
Balkanların en iyi yüksek alln},cılnnn
dan Pulatın 1,80 den bir iki santim faz. 
la atladığı tnkdirde bize oyunların bi -

, rlncf gUnUnde bir birincilik kazandırma-
~ . . 
.$!''.:. bekli~obilirlz. Diğer seJıcler daima 
şanssızlığa uğrıyan atletimize bu yıl gU. 

tel mtis::ı.baka temenni edelim. 

800 Metre: 
nu miisnhnkıııln bizi RceUh VC' Galib 

---- -~~~~~~1:ii .. !!'11ii~~~,.--=~ 

B-;ı;ıin Belgradda koşan atletlerimizden Recep ve Galip Mısırlılarla yaptıkları · 
müsabakada 

temsil edecekler. Her iki koşucumuzun 

derecesi de Balkanlı atletlerden çok aşa
ğı değildir. İ)i bir koşu yaptıkları ,.c 
eanslı bir günlerinde bulundukları tak -
dirdc bize üçUncülük ve belki de ikincilik 
kazandırabilirler. 

Gülle atma: 
Gülle ntm::ı.d::ı. •Ateş 1brahimdc bilyük 

ümitlerimiz vnrdır. Kastnmonuda gülle
yi 15 buçuk metreye ynkm attığı söyle
nen bu atletimiz eğer yine 15 metreyi 
a8abillrse, birincilik, hiç değilse bize 
kat'i surette bir ikincilik kazandırabilir. 
Fakat son günlerdeki nntrcnmanlnrdn 15 
metrenin yanma yaklaşamadığını duy -

1927 - 28 voleybol 
şampiyonluğu 

İstanbulsporun itirazı 
varit görülmedi 

fataııbulspor klübU bundan !Jir müd
det evvel 1927 - l928 İstanbul voleybol 
aampiyonluğunu kazanan Hillll klübünUn 
bu birinciliğine itiraz etmişti. Bu itiraz 
son Hiliıl - lstanbulıuıo müsabakasında 

lstanbulspor takımında nizamsız bir o • 
yuncu oynatılması yüzünden bu takımın 
hilkmen mağlübiyetine karar verilmesi 
hakkında yapılıyordu. lstnnbulsporlular 
takımlarındaki bütün oyuncuların nizami 
oldu&'llııu iddia ediyorlar ve hlikmen 

mağlüblyetl kabul ctmij:erek Hiliil!n ııam 
piyonluğuna itirazda bulunuyorlardı. ls
tanbul mıntakasının umumi merkeze bil
dirdiği bu itiraz üzerine, umumi merkez
ce yapılan tahkikat sonunda Hilfı.l klübü
nün §ampiyonhığu yerinde görülmüştür. 

Umumi merkezce İstanbul mıntakasma 
yaptırılan tetkiklerde vesikalara istina
den lstnnbulspor takımında bir oyuncu
nun klüblc allikası bulunmıyan bir kim
se olduğu tcsblt edilmiş vo klübün hük
men m::ı.ğ!Ubiycti de kabul edilmiştir. 

Bir genç ha9'emlmiz 
nihayet ehliyetini 

aıahlldl 
Gaz~tclcrde nc§riyat yaptığı iddiasiy

lc hnkcm ehliyetnamesi eski federas • 
yon tarafından mahfuz tutulan genç ha
kemlerimizden Ali Rıdvana federasyon 
chliyotnamesinl vermiştir. Ali Rıdvan 

Sadi Karsan ve Şazi Tezcan gibi kıy -
meUl hakcmlorimizle ayni zamanda ha
kemliğe liyakat kazanmış, fakat hiç yok
tan ehliyetnamesi kendl8lne verilme -
mi~tl . 

Son karnrla kendisini sahada görebi
leceğimiz AU Rıdvann bu yolda mm·af. 
fnkıyellPı clil~rl:r.. 

duğumuz için iımidi.ıniz biraz kırılır gibi 
oluyor. Bu müsabakanın Yugoslavlar ta• 
rafından kazanılması daha kuvvetlidir. 

10000 Metre: 
Bu koşuda bizi teıru!il edecek Artan ve 

diğer atletimizin atabileceği en muvaf
fakıyetli derecenin be§incilikten aşağı 
düşmiyeceğini tahmin ediyoruz. Henüz 
mukavemetler üzerinde çok zayıfız. Bu 
ko§unun Yunanlılar tarafından kazanıl .. 
ması çok muhtemeldir. 

100X4: 
GünUn son müsabakası olan 4*100 

bayrak yan§ında. takımımızın Görlng, 
Fikret, Hnlilk ve Melihten te§kil edile .. 
ceğini zannediyoruz. Bu milsabakada da 
en iyi derecemiz üçüncülük olabilir. Fa· 
kat dördüncü olmamız daha muhtemel 
görülmektedir. 

Netice itibariyle ilk günde en çok gU
vendiğimiz yüksek atlamadır. Güllede 
Ateş lbrahimdeıı timiili bulunmaktayız. 
Balkan oyunları sonunda ve umumi va
.tiyette dördüncUlükten kurtulmamız im
kansızdıı·. Yalnız, gösterebileceğimiz ye. 
gano muvaffakıyetler fcrdler üzerinde 
olacaktır. 

Rumenler 
İngiliz futbol sistemife 

yetişecekler 
Rumen futbol federasyonu, memle • 

kette İngiliz futbol sistemi ile çalışıl .. 
masına kat'i karar vermiş ve milli ta
knru hazırlamak üzere 1ngiltereden iyi 
bir antrenör getirtmek üzere derhal tc· 
§ebbüslcre girişmi§tir. 

Andreo o 
l\lcmlekcti Urugu,·ayda r 
Senelerdenberi İtalyada oynayan 0-

ruguvaylı meşhur Andreolo, tatil müd
detini geçirmek üzere memleketine 
gitmiş ve orada Montevidio gazeteci -
lcrine verdiği bir beyanatta, bu sezon 
ltalyada eski takımı Bolcgnede oyna
yacağını zannetmediğini, çünkü diğer 

iki klUp tarafından kendisine 400 ve 
500 bin liretlik daha karlı konturatlar 
teklif edild:ğini söylemiştir. 

5 831 116 frank 
hasılat ! 

Bir kaç ay evvel Fransada yapılan 
dünya futbol kupası hasılatı hakkında 

yapılan statistikler fevkalade rakamlaı 
meydana çıkarnuştır. 

Bu sene dünya kupası maçlarında pa 
ra ne satılan biletlerin adedi 377.937 • 
dir ve gayri safi varidat 5.831.116 
frank olmuştur. Bu rakam şimdiye ka
dar yapılan dünya kupası maçlan için 
bir rf"kor tC'skil C'tmekledlr. 



Vaı~aırD: OkDmlm 

Bir evde qizlice toplanan Mustafa · 
taraftarları neler konuştular? 

Cemaziyelfilıırm 19 uncu çarıamba gü-ı 
nU, Pmarhi!arı lyanı Hacı ağa, seher 
vakti Rumellfenerine varml§tı. "Hakkın
da emir var!., diyerek Kabakçı Mustafa-
nm evine girmi§ler, kafıı.amı ke11erek A· 
lemd:ı.ra göndermişlerdi. 

Bu hadise biltlin lstanbul ve Trakya 
havallstnde bir bomba gibi patlaml§tı. 

Hiçbir cruılı yoktu ki Kabakçmm idamile 
meagul olmamı. Bunu kim yaptırmıştı? 

Padl~ahm izni var mıydı! yoksa serdarı 
ekremln emriyle mi yapılmıııtı. 

Paı:!ı~ah haber gönderip serdarı ekrem
den ııormuııtu: 

- Bu nasıl olmaz iştir, sizin bundan 
haberiniz var mı? 

Dlier taraftan top ve cephanaini ha
mlamıg bulunan Hacı ağa, kale içine gir
ttıl§ ve hiçbir ıeye kulak aıınuyarak mu
hasara etmek istiyen zorbaların Uzerlne 
top ve fioenk yağdzrmaktaydr. Bu top 
sesleri İstanbul halkını ürkütmüş, yer 
yer dedikodular b:ıalamıııı, ne olduğu an-
18§1lamadığr için çok adam korkudan e
vinden çıkamaz olmuııtıı. 

Alemdar p~a bu hlidlselere ehemmiyet 
bile vermiyordu. Onca matıub olan Ka -
bakçınm ldı:ı.mıydı ve bu da pek lll olu
verdi i.~te. Fakat şimdi de bir derdi var
dı. Kabakçıyı te§vik eden kadm kimdi? 

- Bu kaltağın da cezasını vermek 
llzımdır! diye Davuda aşağı yukarı derd 
yanan Alemdarın bundan başka UzüntUsü 
kalmamı, demekti .. 

Dawd Diyordu ki: 
- Devletlil paga. Ben bu kadmı gör

ıem tanırım. Kuluna izin ver. Gider tah
kik eder, ha.kipaye arzederlm. 

- Aferin Davud, gözlime girdin. Biz 
de, lııtanbula padipha kavuştuğumuz za
ınan mel'unenin hakkından geliriz elbet
te.,. 

Davud üzerine aldığı vazifeyi bir an ev
nl intaç edebilmek için hemen Alemda
rın verdiği bir izin kAğıdıyla derallyeye 
yollandı. Cevri kalfa ise bütün bu olan 
bitenleri Mahmutla Selime anlatıyor ve 
bir taraftan da Sultan Mustafayı, Alem
darın birdenbire !stanbula gelivermesi 
vaziyetine hazırlıyordu. 

' Halbuki, Kabakçının idamiyle h!dise 
kapanmış değildi. Bilakis Mustafa taraf
tarınn daha hızlı çah§mağa başlamıalar
dı. Netekim Kabataşta Çe§me Uzerlnde 
bir evde beş kişilik bir meclis hararetle 
bu hadise münasebetiyle görü§mekteydl
ler. Bu ev Salih ağa Babilhnncsine mut
tasıl bir evciktL (1) 

Baeçuhadar AbdUlfettah burada ar -
kada§larmı toplamağı muvafık bulmu§tu. 
Hazine vekili zenci Nezir, Üsküdardan, 
bostancı Mustafa Soğukçeşmeden, Ebe 

Selim Sultanahmette Üçler mahallesin-ı 
den, Mirahon - evvel Mahmut da Bey
kozdan gelmi§lerdi. (2) 

İçtimaı, hazine vekili Nezir idare edi
yordu ve bilhassa geçen vakayii bUtUn 
tafsilatıyla izah edebilecek yalnız o var
dı. 

Ebe Selim, hazine kethüdası idi. Biraz 
devleti aliyenln mali vaziyetinden habe
ri vardı. Önce akıllan erdiği kadar malt, 
siyasi, idari işlerden konuştular .. BiltUn 1 
bu i§ler bu meclistekilerin ekmeğine 

yağ sürecek kadar yerinde gidiyordu. 
Ama bu vaziyet devleti aliyenin izmhl.lAii 
ve mahvıymıg, ne çıkar? Tek bu mel'un 
çetenin emelleri tahakkuk etsin Ye ikbal 
ve göhrctleri dünyayı tutsun! 

Fettah dedi ki: 
- Sultan MuRtafonm saltanatında 

istikrarı gerektir. Bunun ancak çok mli
him tedbirler lttlhazlyle kabil olacağın

da i§tibah yoktur. 
Mirahor Mahmut da. ayni noktainazara 

iftirak ediyordu. Yalnız artık alınması i
cab eden kat'l tedbirlerin bir an önce 
ittihazına 1il%uın görüyordu. Abdülfettah, 
Alemdar paşanm padişaha hizmet arzu
slle gelmek istediğine inanmış bulunu -
yordu. Halbuki Nezir bunun bir maksa
dı mahsusla yapıldığında ısrar ediyordu. 
Fettah damdan dilşer gibi söylemekten 
çekinmedi: 

- Paşnnın padişahımıza hizmet ede· 
bilmesi için Sultan Selimi idam etmeli -
dir. (3) 

Hep ayni kanaate i§tirak etiller. 
Yalnız Ebe Selim, Selimin idamının 

böyle kolay bir iş olmadığını söyliyerek: 
Ebe Selim: 
- Padlıınhtan izni hllmaywı almak ne 

mUmkündin-! dedi. 
Bostancı böyle dilştinmemlştf. 
- Nezir ağa kardeıiıniz, bu işi yağ. 

dan kıl çeker gibi halleder. 
Nezir: 

- Zaten dedi, her ne yapsak Alem
darın deraUyeye vusu!U önilne geçeme
yiz. Biz bunu emellerimizin tahakkuku -
na vesile etmeliyiz. Önce sultan Muata. 
fanın Alemdara buğzunu temin gerek! 
Ondan sonra alınacak tedbir teemmül o
lunsa daha doğru olur. 

Bir taraftan da Kabakçı idam olun
muştur. Bunu Alemdarın yaptığında işti
bab yoktur. Rumeli gizli cemiyeti faali
yetini bırakmamıştır. 

Filhakika Rumell cemiyeti Alemdarı 
adamakıllı elde etmiş bulunuyordu. Bu 
vaziyette &erdan ekremln Alemdar ya
nmda on paralık değeri yoktu. 

Nezir devam ettl: 
- Bir hatamız hepimizin mevki ve 

•ıı ıııımmrnı;ıma Hı ı · s ı V:E :A $Ki 
Sadun sordu 
- Uzun zaman kalacak mısın? 
Nana, derin bir reverans yaparak cevap verdi: 
- Bütün kış size hizmet edebilmek fırsatını bulduğum için se-

viniyorum, yeğenim! 
Sadun da ebrilerek, kekeledi: 
- Te ... tebrik ederim. Bt-.n ... ben de pek memnun oldum. 
Nana çok bilen bir tavırla başını ve işaret parmağını sallryarak: 
- Yalan, ama ziyani yok! dedi, böyle sözler daima ho~ gider. 

hayatları pahasına biter.. Dainizce ön
ce hUnkiinn arzusunu uyandırmak JAznn
dır. 

Ve sabaha karşı Nezirin bu mütaıeası 
doğru görülerek bu yolda hareket olun
ması kararlylo dağıldılar. Dağıldılar a
ma, unuttular ki yerin kulağı vardır. 

Hem bu kulak toplandıkları odanın ta • 
Yanı arasında sabaha kadar her aeyi 
tane tane dinlemişti. 

Meclis dağılır dağılmaz, bir sansar gi
bi girdiği tavan arasmdan dama ve ora
dan da yola çıkan Serdengeçti Receb, ko
§Up keyfiyeti r oisülkilttaba bütlin tafai
latiyle anlattı. 

İşler kızışmıştı. Herkes bu sonu gel -
mez gibi görünen hazırlıkların bir an ev
vel netice almasını istiyordu. Mustafa ta
raftarları artık açıkça Selimle Mabmu
dun ortadan kaldınlmasını istiyorlar, Se 
Um taraftarları da bir an evvel Selimi 
iclas ederek. mütegallibeyi memleketten 
defetmeğe .hazırlanıyorlar. 

Hazu lıyanlarm belki onlardan daha 
mütegaUlbe olduğunu Rusçuk ayanı da 
bilmiyor değildi, ama, islerine böyle ge
liyordu. Mesel! Alemdar neydi ki? Bu 
sergerdenin yarın serdan ekrem olması 
mümkündü. Bu ne yapmazdı? 1stanbulu 
kana bulayabilirdi. 

(Donmı var) 

(1) Tarihi Ccl·det, sayfa 2~9. 
(2) Sultan Sellin nlıasmm failleri a

rasında bllhassa bu adamlar en ilerde 
gelir. 

(8) T1\rlhl ~·det "l\lebadil \'aka". 

- Kocanla anlaşıyor mıısımuz? 
- Etıet; benim gibi düşündükre .. 

. . . .. . . .. . . .. ... :; 
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Almangaya gitmek, 
Çeviren: IF. D(. 

, 
sizin içın 

intihar etmek demektir, Benua .. 
Kolonel durakladı ve düşünceli bir ta_ - Niçin Benua? n~den Berline ııt• 

? 
vırla ilAve etti: mek isin bu kadar ısrar ediyorsunuz· ğı· 

- Sonrasını ben de henüz bilmiyorum. - Derdimin ne olduğunu anlataC8 1 
Benuva da sustu. Kolonel kendi ken .. 

dine aöylerml§ gibi mırıldandı: 
- Yapılacak bir ~ey var. Onu bilmi

yor değilim: Berline gidip tozu onlar he· 
nUz tahlil edemeden geri almak ... Bu 
harikulade ~ir §ey olur ama imk!nr yok 
ki... 

Benuva oturduğu yerden doğruldu: 
- Niçin mümkün olmasm Kolon el? 

Generalin evfuden bu tozu çalmak im. 
kanı buluniıbilir, Elverir ki geç kalmıya_ 
hm. 

- Geç kalmak meselesi pek mevzu
bahs değil. Çünkü mütchassıslarımızm 
ifadesine göre tahlil i§i haftalarca süre-
bilirmi~. maddenin terkibini bulmak ko
lay değilmiş. Ancak, dediğim gibi, bu im-
kansız iş ... 

- Niçin böyle söylüyorsunuz kolo -
ne!. Neden imkansız olsun? 

Kolonel gtildil: 

- Generalin evinden bu tozu çalmak 
c;ocuk oyuncağı imi~ gibi konuşuyorsunuz 
Benua. Hem bu işi kim yapacak? 

- Ben size birisini bulurum. 
- Kim bu adam? 
-Ben! 

Kolonel de ayağa kalktı; 
- Siz şaaırdmız galiba Benua. Kat -

iyyen olmaz. · 
- Fakat ... 

- Fakatı yok. Sizi böyle bir teşeb -
bUsten menederim. Siz Almanyada artık 
maruf bir adamsmız. İkl defa ellerinden 
kurtuldunuz, pe~inizdcn Pariııe adam gön 
dererek öldilrmeğe teşebbUıı ettiler. Bu 
vaziyette Berline gitmek, kapana kendi 
ayagınııla gitmeniz depıe~tir. Şahıımrz, 

e~k!Uniz onlarca mali.im olmasaydı mu
'°f fakıyet ihtim~~e_!C_:ıttu, fakat §im
di? imkAnsız... :; 

Amiriniz olmak sıfatiyJe .ıllzi menede
rim. Almanyaya gitmek sizin için tntl • 
har etmek demektir. 

Kolonel odanın içinde dolaşmağa ba§· 
ladı. Benua, duvara yaslanmış, ees çıkar
madan ona bakmaktaydı. Kolonel bir a
ralık Benuanm önünde durdu ve: 

- Sinirli halimi mazur görünllz, ina
nın ki bu hareketim size duyduğum dost-
1 uk hissinden geliyor. Fakat rica ede -
rim, bana karşı böyle soğuk durmayınız. 
Yoksa darıldmız mı ? 

Bu suali, iki elini ileriye doğru uzata
rak sormuştu. Benua şefinin ellerini tu
tarak hürmet ve samimlyetre sıktı: 

- Size darılmı:.k mı? Buna imk!n mı 
var kolonel? fakat. .. 

- Fakat? 
- Emrettiğiniz içln itaate mecburum. 

ı. 1'İ • 
mı biraz evvel söylemiştim kolone 
çin kederlı ve yorgun görilndUğUınU an· 
hyacaksmrz. 

dısesi· Benua, Dorotenin kayboluşu ha ..• 
. • . k' . - - f aqıtııSI) nı, ışı ımm yaptıgmı fotogra v. • 

1 
le nasıl anladığını biltün teferrUatıY 11 

anlatarak devam etti: 
bıta· 

- Dorote Şmite beni bağlıyan ra 
ların mahiyetini biliyorsunuz kolonel·~j' 
Mörzelbergden dönUııUmde size \•aziye 

1 }. . 
anlatmıştım. Şimdi zavallı kızcağıım 
ma.nlarm elinde olduğunu ve bu helO bC' 
nim ytUUmden dilttUğUnü dUuUndUJtçe 

k·13erkalbim sızlıyor. İgte bu sebebledir 1 

line gitmek zavallıyı onların pençesfll • 
: .. e· 

den kurtarmak istiyorum. Fakat ern .. 
mlrdir; itaat edeceğim kolonel. 

Benua sustu, başın: öntine eğdi. tıd •· 
dıım a.rasmda uzun bir sUküt oldu. 

Kolonel mırıldandı: 

- Zavallı dostum! . ~ 
' TereddUd halinde olduguy belliydı. S 

ti' 
nua bunu farkederek tekrar rica et i~ 

- Koll)nel, meseleyi burada tetlCol· 
etmek prtiyle olsun benim me§.gul CW 
mama rnUsaade etmeni.%i rica ederiJXl· e 
neraUn evine girip tozu çalmak pJlJıf :1• 
kadar akla uzak ve imkansız geli~e ~ 
sin brrakmız da ben bir düşüneyiJ!l· ut 
planımı bildiririm. MUnaeib ve kabili ~ 
bik görUreeniz oraya gitmeme izin ve 
rirsiniz. Rica edcrlm kolonel. , 

ye. Kolonel Gero, Benuaya baktı \'C ~ 

vaş ya"~· kelimeleri tartarak ccvıı.b ,·e 
di: 

bC' 
- Peki, Almanların oyununa ınult11 ~ 

lemtzi tetttb' l§iyle resmen sizi ta~ ~f • 
diyorum. Fakat bir şartla, pıanr ~ 
siz tatbik etmiyecek11inl.%. 

. çı· 
- Peki kolonel. Teaekkür ederıın· it 

lışmağa., unutmak için kendimi yo~ul• 
muhtacım. Bu işi yapacak adaıııı dil 
mağa çalışacağım. 

- Acaba? aJ ~ 
- Umuyorum. Fakat eğer bulall'I 

sam benim gitmeme ... 
Kolonel sözünU kesti: ~ 
- İnatçı! orasını sırası geldiği z&Dl dİ' 

düşünürüz. Lafı nereye getinnek iSte 
ğinizin farkındayım. Olmaz demiyorutıl-

- Teşekkür ederim kolonel. 111• · •ortl - Tekrar edeyim: olmaz deırıı) de 
Fakat ancak pek kat'l bir lUzum halin c· 
sizin Almanyaya gitmenize milsa.tıdC 
deceğim. bC~ 

- Merak etmeyin kolonel, onlar 
gene yakalıyamxyacaklardır. 

(Devamı var) Fakat bunu gönlilm istemlyerek yaptığı
mı itiraf etmek isterim. 

lf.-•me::m!:IEl~lcmll~ 
Sadun, prensesin yanında yarım saat daha kaldı; ve So) 

6ütün saçmalan unutturmanın yolunu buldu. . . js<' 
Ertesi gün Sadun, Platona rastlıyarak. yolundan çevırd1• 

ciddi, yan şaka: e oı· 
- Hain arkadaş! dedi, Naıanm kız kardeşinde olöuğunu rı 

ye sakladın benden? 
- Sana bir sürpriz yapmak istıiyorduk. 
Sadun yavaşça başını salladı. 
Platon masum bir tavırla sordu: 
- Buna memnun olmadın mı? Yalan söylemeniıi hüsnüniyetinize bağışlıyorum. 

Sadunun önündeki bir koltuğa oturdu. - Biliyorsun ki ikimiz de biribirimizle geçinemeyiz. tiyacı var gibi görünen fikirlerinizi - biraz yoluna koysun! 

Prenses, söz söyliyebilecek kadar kendini topladıktan sonra: 
- Oturunuz, bay Sadun Alev d~i. hiç olmazsa, bu bacaksız 

krz, şizi hezimete uğratmış olmakla öğünmcsin. 
Bu söz doğruydu. Sadun artık geriliyerek döğüşüyor, kaçacak 

yol arıyordu. Prensesin ''oturunuz,, demesi onu kurtardı. Hemen o· 
raya çöküverdi. Fakat zavallının çileS daha dolmamıştı: Yeniden 
zırvalamağa ba~Iadı. Hem de, bu şefer hiç farkına varmadan. 

On çift rn.kırdıdan sonra, gene mermi~i tükendi, şaşkın ve acı
nacak bir vaziyette sustu. 

Nana, boynunu bükerek, acıyan bir sesle: 
- Saçmalıyorsunuz yeğeni:n, dedi, bunun su götürür yeri yok! 

Ben bu halinizi, birdenbire beni görrnen6zden hasıl olan çılgınca 
sevince hamlediyor ve çekiliyorum. 

Ayağa kalkmı~tı. llave etti: 
- Fevkalade kaideli bir lisanla konu~tuğuma da dikkat etmeni

lıi isterim: Artık bütün sıfatları, tavsif ettikleri isimlere karşılıklı 

kullanıyorum. lştc ben bu değerli değişmeyi prenses Azadeye borç
luyum. Dilerim ki bu, iyilik~ever peri size de tılsımlı değneği ile do. 
kunsun da, gramerinizi - Ve bana, intizama ginneğe fevkalade ih· 

Koşmadan, fakat parke dösemenin üzerinde bir peri gibi sessfa 
bir çabuklukla kayarak çıktı, gitti. 

Prense::. yava5Ça ve biraz alayla sordu: 
- Gittiğine müteessir misiniz? 
- Ne münasebet? Benim iç6n en büyük kurtuluş olan bir -;eyi· 

çin hiç müteessir olur muyum? 

Bu kız üzerimde pek garip bir tesir yapıyor. O, burada oldukça 
kendimi, ateş etmeğe hazır bir manga asker önünde duran bir hedef 
sanıyorum. 

Prenses glilümsiyerek dedi ki: 
- Biraz da onun gibi bir şey .. Fakat niçin onunla alay ediyor

sunuz? 
1 

- Prenses, bu sefer siz de şahitsiniz ki, başlay,an ben değildim. 
Prenses gülümsedi. Bu gülüşte öyle bir iyilik, öyle bir §efkat 

seziliyordu ki Sadun, fişırarak, nezaketsizlik sayı.lacak kadar uzun 
bir müddet, prensesin yüzüne baktı. 

Prenses buna kızmadı. 
- Şimdi konuşalım, dedi, ~imdiye kadar söylediklerinizi say· 

mıyorum. Farıedelim ki yeni geldiniz .. K>itaplamru okudunuz mu? 

Genç filozof mırıldandı: 
- Ben de bundan emin olmak 6:ıtiyordum. 
Sadun Alev, gözleri açılarak, ona bakıyordu .. 
Platon, gülümsemeğe çalışarak, sordu: 
- Bu söylediğin tamamile doğru mu? 
Sadun hararetle cevap Yerdi: 
-Tamamile! 
- Böyle olduğu daha iyi.. Siz biribiriniz için 

Jel' 
-ıı.rt' , 

yaradılıı ... 
11· 

nız. . feS ıı 
Sadun Ale\', üzerinden bir yük kalkmış gıibi, derin bır rıe 

rak: reôi)4 

- Oh, kat'iyyen! dedi, bunun için de heran Allaha şük 
1 rum ... • _..:i 

-XVI- .. rtfl~-, 
Sadun Alev tamamile baştan çıkmıştı. Artık hergun J' zst~ 

g:örmeğe gidiyordu. Nazan da onu srkmamağa ba~ıan:ı~t~~rı~r ' .• 
akş3m ziyaretlerinin ekserisinde Platonla beraber g-ıd;t bıtııı111 
genç kız yeğenine ancak ufak tefek alaylar fırlatma~a "'3 dıt· 
liyordu. Fakat bu alaylar da, tam hedefi bulmakta şaşmıyor 

(De\'amı ,·ar) 
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Vıılya: - Amca, bu elindeki c\izel 
ı. liiç .. h . 
'qiU §up c yok kı, 1919 doğumlu 
tı ıı Petroviç, "iğri büğrü,, sokakta-

: . nurnarah apartıman•n en meşhur 
\ılı ınaanı idi. Vasili Petroviç, yani 
idi. h, ~Uthiş bir balalayka meraklısı 

v., 
cıı<Jc Ya, daha sekiz yaşında bir ço-
llııı~n. Balalaykanın mütenasip ve 
Ci~ 

0 
ddeb sırtını görmüş ve hemence-

() ııa aşık cluvermişti .. 
~CU·~~rnanlar Vasya, bu güzel, bu kıy
f~'. illetin sahibi oİan apartıman ka

' ::ta sormuştu: 
le /\rnca, bu elindeki güzel ıey ne? 
•tııcı y egorir • ........ ?i :ı. 

t eyse odur. 
C\'ab 

tbc ını verdikten sonra, bir meşe 
~~rıın kö1c!erini andıran kalın ve küt 
~tla akıariyle balalaykayı inletmeğ'! 

\> llıııtı ..• 
t ilsya, o .. t. • 
tlip gun, ta annesı yukandan 
~~rte kendisini zorla içeri sukuncaya 
~ bu g·· l 'k" t.ı · · ıı a uze musı ı cı etının yanın • 

llu Ytılınamıştı. 
~14 h hadiı:.cden itibaren, Vasya için, 
>lilt,, ayallerle, göz yaıı:ılı ricalarla bü· 
d "lltid • . :t ' 
L~lıı b· Ve şıddetlı hayat sukutlariylı.: 
~dilt~r buçuk sene geçti. Arhk bu 
0>ıırı, ~n sonra Vasyanın en sevdiği 

lcut lalayka oyunu oldu. · 
ttscrg u, fırça, şişe, velhasıl eline ne 
tttiriyc, Vasya onu balalayka haline 
~a]c ~r Ve elinin sağ bileğini oyna -
~%rd alalaykanın çalınışını taklid e-

" u. (lir b 
lo~tl Uçuk yıllık bir mukavemetten 
tıd niha 
~ ıı.., Yet Vasyanın annesi teslim 
d ~ıa;koğıuna bir balalayka satın ald:. 
dtt 'c anın alınışın.dan itibaren ilk 

ttçti. "anc, çalmayı tekamül ettirmekl.: 

t~ıtıa .. unu takip eden üç sene ise, hem 
'IOı... ıı teka ··ı . k .. ,Ilı} mu ettırme le, hem de 
~· iltla .. d ı llhak tnucn e e etmekle "geçti . 

~~lııı b·ika Vasyan:n kom§uları, ço

> >ıta a ~ balalayka ihtirasını, bu bala
~:latd~ 1111 bir türlü anlamak istemi
lıı ~~ ~Ve tabiatiyle, günün her saa

tı~tt]if asyanı~ ~dasındzn aks.eden 
~~ı de b' tnclodılerın coşkun nağmele
t ttt a lt türlü dinlemek istemiyorlar, 
dj)orı Sılcçasr, bunlar.dan şikayet bile 
\> iltdı 
~ ~ia v· 
E arı, tI asya on altı yaşına geldiği 
~ ııi~a 05kova belediyesinin koydu· 
~ hırı 

0 
trılara uymağa, yani anc.ak, sa-

~~llıakı: b~rinden gece on birine kadar 
~ llltuıa ıktifa etmeğe başladı . Fakat 
~dar b·rın kafasını şişirmek için bu 
~ah~r zarnan da bol bol kafi idi. 

~"ı"Yk sus bu sekiz yıl içinde Vasya 
~ aı, k d" • · d d h ·ı ilrltatl ' en ı c.nsın en a a 

~ı"'•tı aş edinmişti. 
~ trı, ~1" lr.~mıulan muhtelif vesi
~ 4ladıı,r0Şnutsı.:zluklarını göstermeğe 
lllqtı İth. nu vaziyetlerinden dolay: 

arn Cttnek çok güçtü. Vasya· 

ve şimdi 
Yazan: V. Ardov 

,, 
t 

- · · -.r-:~ 

, ey ne? diye ıorrnuıtu .• 

nın komşularından üç tanesi, muayyen 
bir maksatla - yani Vasyanın balalay
kasını susturmak maksadiyle - birer 
radyo edindiler .. Gene Vasyanın kom-

. ıularından bir tanesi, ıırf Vasyanın ba
lalaykasından kurtulmak düşüncesiyle, 
telefonlu edasını bırakarak, §ehrin ke 
narında dah.ı kötü ve konfor u daha fe
na bir eve taşınmafa razı oldu. 

Bu ıiden komıular, sen eşyalarını da 
kamyona yükletirlerken: 

- Oh, bu adam benim ölümümü is
tiyor!. 

- Bu iıkenceye kim dayanabilir? 
diyorlardı, görmüyor musunuz, itoğlu 

it, hili tmgmlatıp 4uruyor. 

Va.yanın oturdu~u apartımanda ki
racı bir kadın vardı. Vasyanın balaJay
kasından en fazla şikayetçi olanlardan 

biri de bu kadıncağızdı. 
Aleksanna Susanna şeklinde kafiye

li bir ismi olan bu kadın, Vasyanın ba 
lalaykasın·n ilk nağmelerini duyar duy 
maz, ıapsarı kesilir ve gözlerini kapa
yarak': 

- Aman yarabbi, diye söylenirdi, 
bu adam b:nim ölümümi.i istiyor 1 Evet 
vet, hem de muhakkak istiyor .. Baksa
nıza hila çalıyor •• 

Vaayanın perestişlcarları da yok de
ğildi. Fakat bunlar daha ziyade apar
tımanın uzak dairelerinde oturan kira
cılardı. Bunlar, aras~ra Vasyayı kendi 
dairelerine davet ederek balalayka çal -
dırmakla beraber gene cna karşı biraz 
müstehzi davranm3ktan kendilerini a
lamazlardı. 

Fakat bir gün .. 
Fakat bir gün, ufak bir hadise, "1ğri 

büğrü,. sokağında kain 12 numaralı 

apartımanın kiracıları arasında bir 
bomba teıiri yaptı. Bir an içinde bütün 
kiracıların kanaatlerini allak bullak 
etti. 

Bir gün, apartıman kiracılarından 

birisi, traş olmak üzere, apartıman·n 

altındaki berber dükkanına girmi~ti . 
Tıraş 11rasının kendisine gelmesini 
beklerken oradaki resimli mecmualar -

HABER - ~ poel&lll · 

1 t E'ı'J.~r. - 1938 PAZAR 
Hicri: 1357 - Recep: 15 , ................... - ......... ·- ...... 

5,36 12,11 15,45 18,26 20,01 3,54 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
ı~ıanbul için: 24222, ncyoğlu tein: 

'4614, l\Rılıköy !cin: 60020, Üsküdar i
çin: 60!i2:i. 

Yeşilköy, nakırk~y, Debck, Tarabya, 
Büyükılere, Fcncrlıalıce. Kandilli, Eren· 
köy, K:ırtnl, Büyük:ıdo, Hc~·hcli, Burgaz, 
Kınalı, için: Telefon muh:ıbere memu
runa yanı:ın elemek kllfidir. 

R:ınıi ltfolyesi: 22711 
Deniz ilmiyesi Sfi .• 20 
neyazıt kulesi: 21996. Gal:ıta yangın 

kulesi: 400fifl 
Sıhlıt inıılot: 4 t!l!lR. rıliiılıleiumumlllk: 

22290. Enıniyt>I mfıdürlüi!ii: 24382. 
:\eri:ı \' ekıilct i l slan bul Elektrik J şleri 

Umum Müdürlüğü fleyoğlu: 44801 _ lst:ın. 
bul: 24378. 

Sul:ır lıl:ıresl: ncyol!hı: 44783. Beşik· 
ıa,: 409:J8. Cih:ıli: 20222. Nıırosmaniye: 
21708. Oskiidar • K:ıılı kiiy: G07i3. 

flnnııazi: htanhul: 24378. Kadıköy: 
60i90. llC)'Ojtlu: 44 fi42. 
Taksı Otom obili istemek 
i çin 

Dc.rol!lıı dlıcll: 49084. Bebek ciheti: 
31i • HJI. l\ndıköy ciheti GOH7. 
Dcnı zyoll arı 

ht:ınbul ocenlellRI: 22740. Karaki:iy: 
423fi:!. 

Pıı1:ırlesl Toph:ıneden 16,30 Mud:ınya, 
20 Bandırma. 

Salı Tophaneden 9,30 hmit,•16,30 Mu· 
d:ınya. 19 Karal.ıign, 20 B:ınılınna, Gala
lnd:ın 12 Kar:ıdenit, Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 

Çnrş:ınıha Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 llrındırın:ı, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. · 
Perşembe Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 

Mııılany:ı, 20 D:ındırına, Galatad:ın l2 
K:ıraılen iz. 

Curnnrtesl Tophaneden .14 Mud:ınya, 20 
nrııııfırınn, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

P:l'r:ırlcsi Tophnneclcn 9Tmroz, 9,30 İz
mit, Gnl:ıt:ııl:ın 8,30 Mudanya, 10,30 bmir 
Sür. 12 K:ır:ı<lenfz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Aynsofva, Tioma • niznn,, Yunan eser· 

leri ve Çinili Kfışk, A kert Müze \'e sarnıç 
l:ır. Tk:ırcl ve .Sanayi Müıesi, Sıhhi müze. 

( nu mii1eler lıergün sa:ıt 10 dan 16 ·ya 
k:ıd:ır at>ıkt ır.) 

'riirk ,.e f.;JAm eserleri müzesi: Pazar
ıc~iılcn h:ı~k:ı hcr~iiıı saat 10 dan 16 ya 
bılnr "" C:ııııı:ı ı.ıfınleri 16 d:ın 17 ye ka
dar 11çıklır. 
Topknpı Müzesi: IIergün saat 13 len 16 

y:ı kad:ır açıktır. 

MONAKASALAR: 
Gümiişsıı}'U lıaslônesi için 1400 kilo tere

yaiJı s:ıtın nlınocaklır. Acık eksillme ile 
ih:ılesl 1'2 eyll'ıl 938 pnzarıesi günü sanı 
ıo da Fındıkh<l:ı kunıand:ınlık :saıın:ılmn 
komisyonunda y:ıpılacnktır. 
GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 

İlalyanın yeni ynptırnıakta olduğu bü
yük zırhlılnrın pl!'ını ç:ılındı. 

r~'!mlcket Dı~ı Deniz 
Seferler! 

Tiom:ınyn vnpurl:ırı: Cumartesi günleri 
1:1 ıle Kfütrııı·cre: .Snlı gürıleri 18 de Pi· 
re, Hcyrııt. lskeııdcriye. 

ltnly:ın \'apurlnrı: Cuma günleri saat 10 
d:ı Pire, Rrendizi, Venedik, Triyesle, 

Sirkeci istasyon Müdilrlüıtü Tcıcron 
230i!). 

dan birini karıştırmağa başladı. Bir -
denbire, mecmuanın bütün bir sayfa -
sını kaplayan bildik bir çehreyle karşı
laştı. Resmin altında şu yazılar var -
dı : 

"Amatör balalaykacılar areıınd.a ya
pılan ıchir müsabakasında , ~ehir bi 
rinciliğini kazanan Vasili Petroviç 

Zıbın .,, 
Kiracı, ıcnclerdenberi kafalarını 

patlatan Vasyayı tanımakta gecikmedi. 
"Huımmm., der gibi hafifçe bir ök -
sürerek yerinden fırladı. Elinde ba§
kasına ait bir mecmua olduğunu düşün. 
meğe bile lüzum görmeden ve tıraş 
olmadan berber dükkanından dışarı fır
ladı. Ve koşa !:o§a evine gelerek, rast 
geldiklerine meseleyi anlatmağa baş -
ladı. 

Ertesi gün, gündelik gazetelerden 
birin.de, şehirde yapılan bal~laylq. mü
sabakası hakkında kocaman bir makale 
çıktı. Bu mal:alede, Vasya hakkında 

çok medihkar bir dil kullanılmıştı. 
işte 12 numaralı apartrman kiracıla

rının Vasya hakkındaki kanaatlerini 

altüst eden de asıl bu oldu. 
Eskiden Vasyanın balalaykası, kira

cıları ne derece sinirlendiriyorduysa, 
şimdi de böyle "me§hur., bir adamın 

k:>mşusu olmak onları o derece sevin
diriyordu. 

12 numaralı apartımanın sakinleri 
Vasyaya bir murahhas heyeti gönder
diler. Evin klübünde kiracılara ~ahsus 
b:r müsamere vermesini rica ettiler. 

Laf arasında, uykusu gelmediği tak 
dirde, hi!j çekinmeksizin sabah:n üçü
ne, hatta dördüne kadar çalabileceğini 

' 

Yazan: Rahmi YALJJZ 
G e nç komntecl: aa lQ><eliil ~Dr '\ce~lb>lır 
dıüışltbınıdlY!mD 'ffakaı~ lQıç 'lfe<dlaDye 

Dlhı'ttn'"'aç vaırR u ~eda 
-80-

- Beyefendi.. İskeleye atılan torpido 
jandarma kumandam ile teşkilatı mahsu. 
sa şefi Ziya Şekir beyi de yaralamış .. 

- lkisi de yaralı ha.. Yaraları ağır 
mı binbaşı bey. 

- Jandarma kumandanının bir kolu i
le bir bacağı kırılmış. Ziya Şakir bey sa
dece bayılmıştır. Kendini yokladı. Şim
dilik görünürde bir kınğı pkığı yok a
ma .. 

- Nereye kaldırttınız? .. 
- Jandarma kumandanını tabur reviri 

ne aldık. Doktor ona bakıyor. Fakat bu. 
rada tedavi olacak gibi değil.. llk müda
\'atınr yapacaklar, lstanbu !hastanelerin 
den birine gonderecekler. 

- Bursada olmuyor mu imiş? 
- Doktor öyle söyledi.. 
- Ziya Sakir bey de tabur re\idnde 
'? I mı. 

- Hayır, o sahilde kalmıştı .. Ayağa 
kalktı .. Halk bombardımandan korkmuş, 
köylere kaçıyorlar; onları önlemek la
zım, görüştük, şehrin dışına postalar ko· 
yup gidenleri geri çevirtelim. salıvermi· 
yelim dedik. O tertibatı aldım. Kendisi 
de buraya geleceh.ii. 

Binbaşı sözünün burasında durdu, kapı 
vurulmuş, açılmış, sapsan üstü başr ve 
ayni renkte perişan yüzü ble Ziya Şakir i. 
çeri girmişti. Odadakiler başta kayma
kam olmak üzere hep birden: 

- Geçmiş olsun! 
Diye haykırdılar. Ziya Şakir teşekkürle 

mukabele etti. Kaymakamın yanma yü
rüdü. O zaman çetin bir delikanlı olan 
teşkilatı mahsusa ~fi çok dermansız gö· 
rünüyor, bütün haliyle reni hastalıktan 
kalkmı~ perişan bir adam ta\TI göze çar
pıyordu. 
Etrafındakilerin ayn ayrı '(geçmiş ol. 

sun) lanna mukabeleden sonra genç ko
miteci halsiz bir ifade ile söze giri~ti: 

- Bugünkü taarruz, Mudanyayı alt
üst etti. Bir zamandır şayia halinde dola 
şırken h~ktlye saydığımız bu müthi~ si· 
Hihı bu sabah karşımızda bulduk. Vazi· 
yeti gördünüz arkadaşlar. Maalesef mü. 
dafaa tertibatımızı kullanmağa \•akit bu
lamadık. Şu halde sahil muhafaza kıta
larile bu korunmak kabil olmadığı anlaşı
lıyor. Buna biz de hususi tertibatımızı 
ilave edersek belki bu tahtelbahirlere kar 
şı koyarız. Ben, bir çare bulur gibi ol· 
dum. Fakat tatbik edilme$i için aranız. 
dan üç fedaiye ihtiyaç var. Dördüncüsü 
de ben olacağım. Bunlardan birini ya tu
tacağız, yahut da batıracağız .. ne der· 
siniz? 

Herkes düşünceye vardı .. Evet.. Resmi 

de söylediler .. 
V'.asyanın balalaykasından bizar o

larak şehrin kenanndaki telefonsuz bir 
eve taşman kiracılar, Vasyanın şöhre -
tini duyduktan sonra, yaptıkları işten 
ötürü pek üzüldüler, pek hayıflandılar: 

- Görüyor musunuz bizdeki talih
sizliği, dediler 1 Böyle meşhur bir ada 
mın kc.mşuluğundan uzak kalmamız 

yetişmiyormuş gibi, bir de telefonsuz, 
uzak, kötü bir apartımanda oturmak 
bctbahtlığına da uğradık .• 

Aleksanna Susanna da, vaktiyle 
Vasya hakkında söylediği sözler im5. 
edilerek yapılan tarizlere cevaben: 

- Evet, derdi, ben şimdi de onun 
çalışını büyük bir güçlükle dinleyebili
yorum. Çünkü, <!uyularak, usta bir 
el tarafından içten çalınan bir çalgı, 

insanın ruhu üzerir.dc adeta öldürücü 
bir tesir yapar. 

Vasyanın şöhreti büyüdü, yayıldı, 

bambaşka bir mahiyet aldı. Anlattıkla
rına göre o şimdi, yedinci, sekizinci, 
hatta dokuzuncu bir balalayka satın al
mış .. Gene anlattıklanna göre evin klü
bünde bir balalayka kursu açmış .. 

Artık ''lğribüğrü., sokağa girdiğiniz 
z:ıman gözlerinizle (12) numaralı a
partımanı aramağa lüzum yoktur. Ba
lalayka seslerinin duyulCuğu istikameti 
aramak kafidir. 

Rusçadan çeviren: 
Ferah FERRUH 

muhafaza teşekküllerile birlikte böyle 
bir hizmetin faydası gözönüne geliyor, 
fakat ucundaki "fedailik,, kelimesi kimse
nin işine gelmiyordu .. Ziya Şakir teklifi 
tekrarladı ... ; ldmse ağzını açmıyordu. 

Teşkilatı mahsusa şefi sözünü değiştir
di. Bu meseleyi bilahare konuşmak iızere 
başka mevzulara, tahtelbahirin o günkü 
yaptıklarına geçti. Hadiseden iki saat 
sonra l\Iudanyadan verilen telgraflar 
Bahriye ve Dahfüye nczaretlerile umwnf 
karargaha şehrin başına gelenleri anlat. 
mış. hadiseyi bütün teefrrüatile izah et
mişti. Enver paşa, bunu duyunca hırsın· 
dan küplere bindi. Derhal Şosonu çağır
tıp sıgaya çekmek kararım verdi. Donan 
ma kumandanı Yavuzla birlikte Karade
nize açılmış bulunuyordu. Başkuman. 
dan vekili Bahriye nezaretir:e ve donan· 
ma ikinci kumandanlığına Şoson paşanın 
gelir gelmez kendisini görmesini tenbili 

etti. Artık dayamlmaz bir zarar unsuru 
haline gelen tahtelbahir meselesinin kö
künden halli için kendisinin bizzat ted
birler alması lüzumuna inanan asabi Har 
biye nazın, bir taraftan da saraydan fitil 
!eniyor, Şosona olan hiddeti tahrik edili· 
yordu. 

Brodey ile Helbruck Mudanyayı bom.. 
bardıman ettıikten, Biga vapuru batır
dıktan sonra hemen biribirinden aynl
mışlar, komodor Brodey vaziyeti telsizle 
Da\iste ulaştırmağa uğra~mış, fakat bir 
türlü muvaffak olamamıştı. Zira, Davis
tin telsiz istasyonu henüz işlemiyor, Dro
deyin verdiği şifreyi alamıyordu. lki sü. 
vari, gizli liste buluşmak üzere sözleştik
ten sonra ayrılmışlar, Brodey kanal hat
tı üzerinde ilerliyerek cenuba doğru in
meğe başlamış, B 7 de Rumeli sahilini 
takibe koyulmuştu. 

Davist, bombardımandan hemen 4·5 
saat sonra işi öğrerumş, vaziyetten istifa. 
de fırsatının ge1ip çattığım kestiren zeki 
İngiliz, Ayşe sultana koşmu~. işi anlat
mı~. Şosonun aleyhinde başkumandan ve 
kilinin tahriki çarelerini sarayca da te· 
mine muvaffak olmuştu. 

Ayşe sultanın müdahalesi 
Ayşe sultan çok memnundu. Davistle 

tanışmasının meydana getıirdiği bu hoş
ııutluk, muhteris saray kadınının ruhunu 
tatmin edecek mahiyette görülüyor, Ayşe 
sultanın titiz, hırçın ruhu Davistle geçir
dıği ilk geceden sonra yatışmış, süt li. 
man olmuş gorünüyordu. 
Delikanlı artık sultanın en cici eşya

~ı. üstüne titrediği en kıymetli bir şah
gjyet haline gelmi,.ti. 

Mudanya bombardımanının Daviste 
haber Yerildi&ri günün akşamı genç adam 
gene sultana dm•etli bulunuyor, fakat bu 
seferki bulu~malan Ihlamur köşkünde 

yapılacak yerde Malunev'in delaletile he 
men bir iki gün içerisinde Kanlıcada ha
zırlanan bir yalıda yapılacak alemlere 
inhisar ediyordu. 

Sultan takımı erkenden sarayı bırak· 
mış, Kanhcadaki yalıya gitmiş, Sultan 
Reşadm tahtelbahirden korkarak Dolma. 
bahçeden Yıldıza nakledilişine rağmen sa 
hilde otunnaktan çekirunemi~ti. Da\·ist, 
perşembe pazarındaki telsizin kurulma
işinde fevkalade acele ediyordu. Mühen· 
dis !'vlanuk tesisatı mümkün olan süratle 
yapmış, istasyon, bir hafta sonra işleme
ğc hazır yaziyctc sokulmuştu. 
Artık genç lngiliz, faaliyetini, sarayı 

ele almağa, baş rakibi amiral Şosonu bu 
cepheden de vunnağa hasretmişti. Da. 
vist, işlerini aJtüc;t eden Şosonun donan
madan uzaklaştırılmasmr istiyor, ve .• 
Şo onÜn yerine getirilecek Alman amiral 
!erinin liyakat derecelerini çok aşağı bul
duğu için bu işin süratle meydana getiril
m. in~ çalışıyordu. 

Şoson donanmadan ayrılırsa yerine 
kim getirilebilirdi?. Dav'.ist bunu ölçmüş 
'biçmiş. bu hususta ihtic;as c:ahibi olan ze., 
\at ile görüşmüş, el altından yaptığı kur. 
r.azca tema !arla bu namzedin hüviye· 
tini bile tayin eder g."bi olmu~tu. 

(Dcı-amı Var) 



10 

Südetler 
son 

ihtilafında 
saf ha 

IS""' Baştaraft 1 incide f bir dikkatle yakından takip etmektedir. 
8--Qk~ leıen naberlere eöre Fran· Kabinenin bqhca nazırları dün de bao. 

• -ı~Wuctı ~çıkara aıüracaat ederek 1 vekilin yanında saatlerce kalarak vaıiye· 
~"'o"u.~~-a yardım ı.çın Fransız as· 'ı U tetkik etmialerdir. Başvekil .dUn harf. 
W.UUn at>ında Bolcikadan g~mesi:-e ciye, maliye, harbiye ve bahrıye nazır
c'\Ju.ı. ıdilm.sıni tstemi~tir. Fakat bul lariyle görUş.l~kten başka. m_uhalefe:. ş~f
ba.t>er ıw pyıaı mahireıindedir \'e şemdi lerindcn Atlı ıle ve Çorçil ıle de gorilg
&D Btlçfkı hilkQmeti bunu tekzip etmi~ l mUıtilr. 
tir. Hariciye namı Lord Halifaks da A. 

S.>•yeı Huayanın teşebbüsü 
c.~.n~~1cn celtn ha~t:-lere göre ise 

Sovyet u n d)'e komi~ri Lih•inof dün 
Cene"Ttrle Romanya hariciye nazırı 

Kamnen ile uzun bir mülakatta bulun· 
mujtlJJ'. 

Btı mOl!kata siyasl mahafilde büyük 
bir ehemmirt"t verilmektedir. Çünkü 
~t RUS)"I Bükreş hükOmeti nezdinde 
teeebbOste bulunarak Çtkoslo\"akya se· 
bebfret 'ttt'me6ği bir taarruza maruz kaı 
dtlt taktirde, bu memlekete yardım için 
So~t t•>ı-are ve ktıaatınrn Romanya 
topraklanndan geçmesi meselesinde Ro· 
manranın nuıl bir hattı hareket ittihaz 
edecdini öğrenmek istemi~tir. 

Romanyanm bu teşebbüse ne cevap 
wrdifi malam dt~ildir. Fakat Romanya 
lıOkameti ç.ekos!ovakyaya Almanya ·~-1 
fmdan ~pıhıcak ~r teca\'üzden çıkacak 
ummnt harpte lngiltere \'e Fransa ile 
)·anyana arni cephede harbe girece~i 

ıü söylemi~ b•ılunduğuna göre muva' .• 
kat ~\'C!br nrmi~ olması m··\. .. em~'dir. 

CeneYreye gidemiyen hariciye 
nazırları 
Milletler cemiyeti konseyinin dünkü 

toplantt~mda haridye nazırı olarak yal· 
nu Sovyet Rusya, Romanya ,.e Letonya 
baridye namtan bulunmu;t'.lr 

Diler memleketlerin hariciye narnlan 
:4mıpa ıerıinliği yüzünden kendi hü· 
k1bnetteri ınerke:lerinde kalarak hareket· 
le:riıü tehir ttıni~lcrdir. 

fngtliı. Franru ve Polonya hariciye 
namlannm Cene .. Teye gitmelerini tehir 
etmeleri Ozerine Macar hariciye nazın 
Kanya da Cenevreye uimetini tehir et· 
mi}tir. 

Alman tah~idatı 
Loııdra,, 11 - DUJ:ıkü ak§&JD guetele

ri Almanyanm Avuaturya • Çekoelovak
)'a hududunda ~ mühim asker lah§ld 
ettfilnl yumqlardı:r. Röyter ajanal 
l"ragdan aldığı bir telgrafta !Ilhakika 
Çek hududunun öte tarafında askeri Ia.. 
allyet g&Ulmekte olduğunu bildir· 
mette. fakat Pragda Çeklerin sakin ve 
heyecansa olduklarmı. ortada fevkalade 
bll." heyecan ve gııJeyan tnevcut bulun
nı~ tasrih etmektedir. Buna muka
bil ,etlt Pragdan gelen bir haber pyanı 
C!lllattJr: 

Çekoslovakyada Henlayncı hücum kıt· 
alan ed rber halfnde bulunmak için e. 
liılr .. ~tardır. 

merika sefiriyle yeniden mühim bir mU-
llkatta bulunmuştur. 

Ani baskın 
Verilen bazı haberlere göre İngiltere 

hUkilmeti, Almanyada eon askeri hare
ketler hAkkında earih raporlar almı§t.ır. 

Bu raporlar, lngiliı nar.ırlıı.nnm endl
eeierinl arttıracak ve Alman btikılmeti
nln Çekoslovakyaya kar=ı !nl bir baskın 
hazırlığı el\yialarını teyid edecek mahi
yettedir. 

lngifüı hükumetinin Fransız hUktıme 

tinin askert tedbirlerine mUmruıil bahrl 
tedbirlere müracaat ettiğine dair gazete 
haberleri ne teyid ne de tekzib edutyor. 

l"akat bnhriye nezareti tarafmdıı.n n~. 
redllen bir tebliğde, Haloyon •mıfmdan 
yedi mayn gemisini ihtiva eden birinci 
filotillu kadrosunun tam mevcuda çıka. 
rılacağt haber verilmektedir. 

lngilter enio kararı 
Bulün lngılız gazeteleri, Hltlerin paıar 

te::ıi günü siyasi nutkunu söylemeden ev
,.el 1ngilterenin Çekoslovakya meselesin· 
deki hattı hareketini tamamile öğrenme· 
si laıımgeldiğini yazıyorlar. 

Deyli Meyl gazetesinin siyasi muhar. 
riri şöyle yazıyor 

''lngiltcre hükWııeti dün gece yarısına 
doğru verdiği bir kararda eğer Çekoslo· 
vakya askeri bir taamaa uğrarsa, lngil 
terenin bir k""Cnarda durmwcU"ağını ka~i 
ve a;ık bir füanla Alman hüktlmctine bil 
dirmeğ:i kararla~tımu~tn. 

lngiliz. büylk elçisi He.nderson, hem:n 
bugün Hitlere bu hususta ağlebi ihtimal 
bir nota verecektir. 

!ngiltcre büyük elçisi dün Berline :i· 
C:~:eği esnada Londaradan bir telgraf. a· 
larak kendisine Nürembergde kalmaSJ 
ve yeni talimatı bekelemesi bildirilıni~ti. 

Dün akşam başvekfılete gelen ma!Chnat. 
nihayet Çemberlayni merkezi A \TUpada 
herhangi bir taarruza karşı koymak j~:n 
ı ngilterenin Fransanm yanında )'er ala· 
cağını Almanyaya bildirme.ğe sevket. 
mitşir.11 

Deyli Meyi gibi, Deyli Ekspres ve 
Mançester Gardiyan gazeteleri de lngU· 
terenin bugün yann Almanya}-a bir no· 
ta vererek, Çekoslovakyaya kcırşı askerl 
bir hareket vukuunda bunun neticesi o· 
!arak ortaya çıkacak umumi bir ihtilU· 
tan Ingilterenin hariç kalmasına iınkln 
bulunmad.q;;'lna Hitleri iknaa çal~cağm.ı 
kardeylemektedir . 

korumak mıeliyle ıireeeğini söylüyor. 
Bu haber doğruysa, Almanya hasim 

cebheden rejimi ve mülki tamamlığı hak 
kında garanti aldığı anda ltalyamn 
Almanyayı derhal terke hazır bulunduğu 
neticesine vanlabiltr. 

Göringin ve Hit
lerin nutukları 

Paris, 11 - Nürembergde Nazilerin 
büyük konıresi münasebetiyle söyltni· 
len nutuklar Çekoslovakya meselesi 
dolayısiyle duyulan endiıeleri maale· 
ıef giderecek mahiyette değildir. Al· 
man ordularının Hitlerden eonra en 
büyük kumandanı olan general Fon 
Bravçiçin dün akıtam Nüremberge gel· 
mesi mlnidar telakki edilmekt edir. 

Dün Nürembergde bilhassa mareıal 
Göringin söylediği nutuk ıayanı dik· 
kattir. Göring, sulbü muhafaza uğ· 
runda çalı~an 1ngiltereye Almanyanın 
ne derece kızdığını anlatan cümleler. 
sarf etmİJ ve ezcümle §Öyle ıöylemiJ -

tir: • 
"- önüne geçilmeıine imkin olma

yan h!diseler bekliyoruz. Almanya.ya 
ıerdini v e emniyetini iade etmek için 
elimizden ne geldiyse yaptık. . 

tngilterc ıulh üzerinde o kadar ıe· 
vezelik ediyor ki 1 Bizzat kendi eski 
yahudi dünyasında (Filiıtini kastedi· 
yor) sulbU tesis ederse, daha iyi eder. 

Almanya her türlü ablolraya. kup 
milemmendir. Hava, kara, ve deniz or· 
dularımız zafere sarsılmaz bir iman 
besliyorlar. Almanya hiçbir zaman bü· 
tün tarihin müddetince bugünkü ka· 
dar sağlam olarak tanin edilmemi§tir. 

Bizleri her nereye gönderirse gön • 
dersin, Führerimizin emirlerine itaat 
ctmeğe azmetmi§İzdir. 

Bu seneki hasat, iki seneden fula 
bir'-ıaman için ihtiyacı tatmine kafidir. 
Faila olarak Almanya. ecnebt memle· 
ketlcrden mübayaatta bulunmuştur. 
'Bir çok ıeneler için elimizde iıt1.1klar 

vardır.,, 

Göring, bundan sonra Çeklere hü • 
cum etmi§ ve onlan asll tutm..ıdıklan 
bir takım vaatlarda bulunmakla itham 
eylcmigtir. 

Bitlerin nutku 
Dün Hitlerde bir nutuk söylemi§tir. 

Alman devlet ıefi ezcümle demiıtir ki: 
''- Her ne olursa .clsun. Almanya 

bir olacaktır. Bizim neslimiz,, milleti -
miz araıında büyük iıierin baıarıldığını 
gönnüıtUr. Daha büyük itler de baga· 
rdacaktır. Bunu, kardeılik ve hürriyet 
gevezelikleriyle yapmadık. Almanyayı 
ı:illet ınevkiinden kurtaran imandır. 
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Hatayh ların şükranı.,. 
Baştarafı 1 incide man bu iddianın yanlı§, hatta ~al: bıJ 

lerini a r z e t m e s i n i ve Bil· duğunu dün meclisi alide, bugun Jet~ 
• d ih ·· · gösterıne yük Meclise de Hatayın mınnet ve se· ra a c ana gostcrmı§ ve 

tamlarını bildirme!ini teklif etmiı ve dir. . . . . . e ya~· 
bu teklif alkışlarla ıkar~danmıştır. Bız Hataylılar, bır aıle ıçın.d rtdar 

EkselAns Tayfur Sökmen, bunun dığımız bu mukaddes toprakta yu buııs· 
Cumhuri}:l'.t Bayramı münasebetile ya· lıi< etmekteyiz. Bir çatı altında . sarı· 

b. . . d aı:ıyan ın 
pılması muvafık olacağını bildirmiş ve nan ve ır yuva ıçın e Y ıı • ktar· 

l b' k htelıf ır bu cevap büyük şevk ve meserret he· ar ya ır ır tan veya mu .. halİl'le 
yecanına vesile teşkil eylemiştir. dan terekküp ederek bir kutle d vıJ 

Y kt 1 b' hasbi gelirler. Bir ırktan olanlar arasın 8
..,fa· eme en sonra yapı an ır · bu rne•· 

A f s··k kubulan geçimsizlik şu veya ısı bal esnasında ekıelans Tay ur o men f uurs 
· d 1 t t k'l•t d ap lacak ta at dolayısiyledir ki, bunlar ya det ycnı ev e eş ı a ın a y ı - . . sudur e 

· ı d ·1 · h k ı kl mahal veya muhterıs ınsanlardan yın er e ı tımas ve a sız ı ara 
b k 1 . . 1 t db" 1 . ve etmektedir. tarı 
ıra ı maması ıçın a ınan e ır erı an- ta bir YI 

!atmış ve bu iş için mebuslar arasın- Muhtelif ırk:ar~~ olu~. . ya ııarid 
. . . . .• da ya§ıyan geçımsızlıklerı ıse • }:tı dan teşkıl edılen heye tın birkaç gune . . . . . ~ . den far 

. · · tahrık tesırıle veya yekdıgcrın e-kadar ışe ba§lamasını emretmıştır. . . . . 'kt dir ve g 
Bu tedbir bütün unsurlar tarafından ıdarelerınden ılerı gelme e ~ .. k p.ta• 

lir: İ§te velinimetimiz olan Buyu ·ııetr 
memnuniyetle karşılamıştır. 

Devlet reisi yemekte aşağıdaki nut
kunu söylemiştir: 

"- Muhterem huzzar, bir müddet 
evvel hariçteki bazı kimseler bu aziz 
t.cpraklarda yaşıyan muhtelif unsurla· 
rın yekdiğerlerine hasım olduklarını 

\re bir arada hayat ge~irmelerine im· 
kan bulunmadığını yazıyor, söylüyor, 
propaganda e.diyorlardr. Hatay vatan
daşlan kendi hallerine brrakıldrğı za-

türk Türkiycsi, cins, mezhep, ~~are 
ırk ve zümre farkı göstermeden 1 

• e· 
d·ıa·ğ· .. d' ki ''T" kilrn TiirkıY e ı ı ı ıçın ır , ur • 

liyim,, diyerek yaşıyor ve övünüyor: \'e 
Kurtarıcı Büyük Atatilrkün eser;aY' 

biz Hatayhlara armağanı olan ,11_8 
bil' 

da büyük dlhinin dün olduğu gıbı ez· 
gün de nurlu izlerinde yürüyerek ~e11 
h "ıctrııe cp, ırk ve zümre :farkı go rJı· 
idare ederek yaıayaeağız ve }lata} 
yız diyerek övüneceğiz.,, _____,,.,,. 

Tayyare piyangosunda 
kazanan numaralar 

9 
2593 28534 1302 2185 8814 ıoSS 10000 Lira kazanan 

21873 
ıooo Lira kazananlar 

25167 

500 Lira kazananlar 
8600 301512 20154 27943 
6892 21870 24269 

200 lira kazananlar 

15689 17004 7949 6653 26971 26371 
2263 27593 19401 21211 27241 
4983 16243 

19136 16175 

50 Lira kazananısr 
446' 

26532 16464 23409 11654 21431 
362

41 

21249 a2041 5122 6964 39586 ıs.SZ 
7566 8978 20664 33482 36501 ()629 

24847 1oos 33897 1292 13214 1205os 
24881 37342 20192 28906 14581 336 
19157 19418 28728 4103 6605 91' 
26532 30~4 34889 30244 2571 ~s1S 
16688 18362 12715 306Z1 341Sl gı;219 
m• 30MO 11438 3~682 10957 ~ı1Z 
1916\> 2067 8379 6685 11951 94so · 
3463 2157 25751 32571 1435o :ı211s 
36961 22139 29631 30934 34011 509 

1326 39677 18301 s111 B411 
5591 

186 35608 22192 21ııs2 1os11 2 :ıe1o 
115436 32416 9517 25110 ı202ı 

tOO 1..lra kazananlar so Lira kazaoao18 r 
8387 34684 3840 24440 15659 14934 

35956 5547 19069 36258 34752 
1621 14079 21592 3271 39603 34758 

Bu s abah, 
B o stan 

k uyusunda n 

31314 8041 16543 1124 8202 34$ı 
39303 11052 20310 35924 ıssM ~ 
24562 25021 28340 38112 1627~ ~gıs.? 
12822 27381 37640 7876 2525 ~ 

116 31539 17922 30971 31~ ~233! 
31918 25579 11570 35971 98 stA 
20832 338().t 607 17752 ı2316 ~ 
37170 38141 11443 31880 22~ 21<f51 
3785 509 22126 13244 ıo.54 44(Ji 

MaliUn olduğu üzere bu kıt'alar Hen· 
!uıım ;;&n astert te~ekkUllerldir ''e Al· 
ISan hUcum kıt"alan ~rneğinde teşkil e. 
liım let'dir. 
Benct'in nutku 

Çek<>!lovakyanıo Romaya 
müracaatı 

Roma, 11 (A.A.) - Çekoslovakya se. 
tiri dün akşam ttalya bükfunetine ~ 
kabinesinin bir tebliğini tm'd.i etmi~tir. 

Nasyonal ıosyaliıtlü: ya.11U% ıı TC 

13 martı yapmrJ da olıaydı, dala bbı 
sene yaıamağa ha'kkt olduğunu iıb&t 
ederdi. Fakat bu har~ketimi~in feyiz
Ii icru.tıda ancak bir ba1Janrıç olmuı· 
tur. 

''Ba§armaınnı, lazımaeten iıter öiçü
ıüzdür. Ancak müttehid bir milli var
hkl41 onları yapmak kabil olur. Bugü:ı 
kü Alman milleti mükadderat, hayat ve 
ölüm birliğini bulmu~tur.,. 

Bir çocuk cesedi 
çıkarıldı 

37623 18714 27052 288.10 23121 3011S 
9709 26830 1352 13590 9~~ ı 6210 

22908 10019 18683 38446 2405 ı03S'3 
26364 l34i5 5662 33035 23926 

3544S 
19569 33028 32428 11oso ı~ 1oz.sZ 
7612 17026 10222 6208 ı06Z 20f/J 

23323 38632 12103 36591 5l~ s&?70 
39034 36167 28834 25644 27586 r;;P9'J 

Çek Ctl!J1hqrrelsi Bene dün ak§am 
radyo tıe n 3redı1e.n bir hltabesiyle halkı 
11a..tneti rauha!ızaya davet etml~Ur. Be· 
ııet ezcUmle demi§tir ki; 

.. - Buı ın~kUUer arıeden ve me.mle. 
kette benü~ bir bal SW'etine varmamı!': 
olan yeglne mesele. milliyetler mese· 
Jeafdir. HtikO.met ta.raf mdan tanzim e· 
ailuıio ola.n pı:ojelerln bu m~elentn 
de halline medar olınası lünndtr.,, 

~ovak Reisicumhuru. nutkuılu 
8U 96z?crle bitinni§tir: 
"- Memleket hanuna bugün bu suret. 

le hitap edişim istikbalden korktuğum 
4M do~n değildir. Hayatımda asla 
kortm.a4rnı. d&b:.rı\ nikbin davrandım 
~ ~ ~ afkbinliğim. bugün be.r 
-.mandan lfye.de kuvvetUdir. Devle. 
~bl. ~ tıbhatine. canlılığına. kuv 
"ttiııe, tııuka\'etnetine, muhteşem or
luaı.m... na~fiup zihniyetine ve bü· 
tb eıUlettn Otlbma IU'lilinu itnanim 
tarla'. OevteUm ldn t lm.:Hkf ndş.'lcUL 
._.., .,uY.tt'k~U• etlm-lau bUL 
~ $1.l llt.14- hp~ bug'\i~ 
ınatkQJltı fktlb.ut td4ceftmt.ı bun· 
.. ütl "'1•amuıw1' -.bttJ \:a.dom ot&. ... 
Lo.a tra eiyati fuliyet 
Lo.cı4.r&, U - ~ı.r. lalkAmetı O.. 

llPlk>••kya rr.eaelesltıiıl dı.ki.pıfau ~>11'-

Bu tebliğin Südet meselesite alakadar 
old~u ıanncdilmektcdir. Kont Cianonun 
gaybubeti dolayısile Çekoslovakya sdi· 
l i hariciye nezaretinin kabine ~fi ile 
görü~ü~tür. 

İtalya harbe girecek mi? 
Fransızca İstanbul gazetesine Paristen 

bildiriliyor 
Roınada bulunan tecrübeli müµhitle· 

rin kanaatine öre harp patlarsa İtalya 
Almanya safında harbe girecektir. ltal· 
yan siyasi mahfilleri Prag hükQmetinin 
Südetlere Çekoslo,-akya devle~ hudutla· 
n içinrl~ muhtariyet \"ermeyi kabul c • •• 
rek bu esas üzerinde dostane bir anlaşma 
• , hu!tilünü ist~mektedir .. Bu mahfiller 
Südetlere muhtariyet \-eıilmediği takdir 
de ı:-··t~·, sulh tam~nnilerinin akamete 
uğnyacağına kanidir. Romada hakim o· 
lan fikir şudur ki bir harp çıkarsa bu der 
hal bir ideoloji muharebesi ~eklini ala · 
cak bu takdirde, Alman ve ltalyan re· 
jimlerini bıribirine sıkı sıkı bağlayan 

ziı:cirlcr İtalyayı Almanya safmda har 
bi '-abul etme e mecbur edecektir. 

HABER - Bu malfunata göre İtalya. 
nm vuireti ,c>yle hüJA~ edilebilir: 

1 - Harbe gir!e bile müte~;r sayıl· 
mayı (ltemi)·or. 

2 - Harbe Alman emellerine yardım 
üWc p,.-J• deliJ, fakat kendi rejimini 

lnglli~ elçisi B itlerle göl'üştü 
Dün Nürembergde günün diğer mü-

him bir h~disesi de tngilterenin büyük 
elçisi Hcndersonun Hitle.rle görü§mw".. 
dir. Havas, Ajansının bildirdiğine göre 
millakat hakkında büyült bir ketüru; • 
yet gösterilmektedir. Maamafih fngi· 
liz sefümin Alman hükilmttine §idde~ 
li bir ihtarda bulunmuı olduğa tahmin 
edilmektedir. 

Esasen elçi, eYVclki gün, İngiliz hU
kOınetinin çok derin kaygrlannı ve a
zimktrane kararını bir çeyrelr saatlik 
bir muhavere csnasmda Mareıat Ciö· 
ringe bildirmek fırsatını elde etmi§tir. 

Diln Göring tarafından irad edilmi' 
elan ~ok §iddetli nutuk, bu ihtara karJt 
doğrudan doğruya vcrilmiı bir cevap 
tcşkıl etmekte olduğu gibi Reisicumhur 
Benesin radyo ile neJredilccek olan me 
saj'.na ka~ı evcldcn verilmi§ bir cevap 
tc§kil otmc'ktedir. 

Röyter Ajansrnrn öğrendiğine göre, 
ingilterenin Berlin ediri Henderson, 
Nürembergden 8erlioc~ hareketini tehir 
etı;g~tir. Paıartcıi gilnü d~ orad• kala· 
rak Hitlcrin nutkunu beldiyec:cktir. 

Kemalin, incir toplarken 
kuyuya d üştüğü sanrfıyor 

Cum.a günü apansız sır olan bir çocuk, 
bu eabah bir bostan kuyus~nda ölü ala
rak ortaya çıkm1g bulunuyor. 

Ofqllaruıın kayboltı§u karaısmda tel!. 
ııa ve heyecana kapılan Re.malin aile!\. 
Cuma akşamı zabıtaya mUracaat ef.!niş 
ve tahkikat açılmasını i.stemtşti. Pollıs, 

14 yaşındaki çocuğun Çapadaki artactaı. 
larınr sorguya çekm~, onların Kemalle 
birlikte CUma. gUnU Q.tr boştanda oyna· 
dıldarmr ~ğrenmiştir. Herbangi bir kaza 
ihtimalini dü§llnen za.brta, çocukla.rnı o .. 
yun yeri olarak eeçtikteri Çapada\{ Çu .. 
kurbostnnda bir araştırma yaproay~ ıtl. 

ııtumlu iönnü§tür. 

Bost.annı eu kuytu yerleri bile aran· 
nıı§. hattı\ aynalar vasıtaaiyle, bliyük in. 
cir ağaçla.tının gölgelediği bostan kuyu
su gözdnn geçiritmiııür. Ve, işte bu sıra • 
da, zavallı çoc:uğun cesedi görülmüş, çı
kardrrvuıı içlıı itfaiye çağırılnuştır. 

Ceset ı;ıkanlmış, kazanın no suretle 
vvlrua geldiği hakkında tahld,kata bav .. 

laıunıştır. Küçük Kemalin, boştan kuyu. 
au üz~indeki ~cır ağaçlaruıda incir top. 
lırten dU~tnğU ve öldUğü sanıhn~t.adtr. 

8545 15566 28329 11945 2094 .. 11301 
22459 8358 33861 25249 2400=> 18ıs1 
36214 28054 37945 24609 ıssı~ 24'Z 
ı 7863 120001 11242 12588 211\ ı16ll 
16.189 36321 17557 16393 213;, 33&' 
3284. 12265 19268 14401 6l~l 

17846 7308 38541 36487 ı23-
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-'ltcp 1 h ' llBılııceyı cıı ıyı ôğıeh·n bıı ıııuc~,,cı.cılıı. \lııı:ıııt·u \l'~U l· ruıı!>ızt·u ih. 
ti oı 

.,Q :ırak mütehassıs mu:ılllmler tar:ıfıııdan ö!1rclilır. Milll lerl.ıi~·e ,.e kültüre 

tr ~erecc t:hcmmlrct verilir. Aile hayatı ~aşatılır. 1\illiiphancleri mukemmel

ln ıı ''e erkek beden terblye~i .,. sporlar talebenin bcdcn1 tekcmmülilnü le. 
eder. l.i!le kısmı derslerine munzam olarak Tkarcl dersleri gösterilir. 

Mühendis k S ~i ,.e nawri usııllcrlc t·lt.'klrik, makine ,.c ?\aha 
1 ID 1 mühcnıli~I ycıı,ı iri r. 

l)KAVıu GONt.lmf : Kız kısmı ç:u~cımb:ı . Erkek kısmı salı Eiinlcri sa:ıt ~ 
t k:ıd:ır. 
1 •A lt~ar .Ustostan sonra: Kız kısmı ço~amba ve cuma gOrılcrl snal 9 elan 12 :ı,·e 
· Erkek kısmı solı '"e cuma sfinleri sanı 9 dan 12 ~·e kadar. 

7 eylôlden soortı hcrgün. 

lıt 
'lıd::.'~kc~ muhaseb::sin.dc 40 ve 30 liı a ücretli münhal DAKTlLOLUKLAR 
• ıg3 alıpl*den orta mektep meıunla rı tercih edilecektir. Talip olanların 12 -

~ ıu 8 
Pazartesi günü ıaat l 4 de yapılacak elan müsabaka imtihanına girme -

zumu ilan olunur. (B) (6257) 

J::ı~ lllarkalı ve 1953 pl5.l:a say lı tı:I· :;e rto:oıobili Osmanbeyde Osman bey ga· 
1
2 • 9 • 938 pazartcs; r,hnU ~:ıı 11 c!e s:::~ lacağı ilan olunur. (6318) 

b 
oÇ ınarkalı ve 2241 plaka sayılı taks: otomobili İstanbul Şehzadebaıı Ba· 

oı: tlddcsi Umid garajında 12 - C) 9:i8 pazarteoıi günü saat 15 de satılacağı 
nur. (6319) 

~~ 
hç buz fabrikasınıt 200 tane buz kalıbı 

Muhammen 
bedeli 
1600 

tık 

teminatı 

120 
•ı 

~ ınczbahasına 13 kalem hortum kösele vesair eşya 503,80 37,78 
~ b •raağaç mlieuesatrna lilzumu olan ve yukarda miktariyle çeşit ve muham· 
lc~deUeri ya%1lı malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartname 

~ \'c ~~ıın müdürlüğünde görülebilir . İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı ve
• 938 ~alarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber 13 • 

'alı günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (5928) 

. 1!stanhul Nafıa mOdUrlOğUnden: 
·~ 9· 938 pazartesi günü saat 11 de btanbulda Nafia Müdürlüğünde 
:}' t lconıisyonu odasında (1859,79) lira keşif bedelli Heybeliada Verem Sa
~ iki numaralr paviyon çatı tecridi işi açık eksiltmeye konulmuştur. · 

~~jc ~ "ele, eksiltme, Bayındırlık işleri, genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
~ •şif hulasaaile buna mUtcferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

ffARER - :ı\isam ~ ll 

1!1 ı::::::::::r:::tlli!:!:::::::m!H5!:ı!!lf.'!5!!l llıı... Eski Şcmsülmekitip ......- ıı••tec!f:~c:·ı .. ··········-···············-·······--·· ~ lıiil ....................... - ........... ::::;:: .-........ .,.... ~ ::r:;::t!::!r:!iiili!L::i=.=iii!iiiiiiiii ii!ffiH!!ii!!t~.:. 

mı =·•i ~ YATILI Ok utlar Güneşi YATISIZ ıııı 
:::: Ana - ilk - Orta ıın: 
~ 1 
•••• btanbulun en eski ve ciddi özel okuludur. •• 
5 = ~ Yuva - tık - Orta kısımlara hcrgün yatılı, yatısız kız ve erkek talebe yazılır. Leyli için çok sıhhi bir binadır. ;p: 
füi İlk kmm dördüncü ve betinci sınıflarda Fransızca, Orta kısımda Fransızca, İngilizce, Almanca dersleri vardır. ili~ 
::·,ı: ....... ·--ı··r.• .. •t!!:iiiij ......... jff •• ::····:ı- B .kt Y ld T 1 42282 --- •• --··-········•••••• .............. i::: :ı.ı.:::::ı:·:ıı: t:. ·::::n;• .11::::::: ı .. :::::.:: e§ı ., : 1 iZ - e : ::s:-···········-·-···:·•••H•••H•H•-········ .. ·ı ··: ............ =· ...... :s... ... .. . ..... .... •. .......... . .... ::::::::::::::::::: ::.: :ı::: :: ::::::::: :::::::: ::: • :ı:. 

Bir Tehllke Sizi 
Tehdld Edlyorı 

Evınlıin bert6te· 
aınde •e bilhassa 
46,eırıeıcrinde,farc· 
leru baceklcrııı bu· 
lıftırdıkları yerleri 
n ,uçuktan mikro· 
pları muntaıamen. 
•LYSOL• ile remiı
leylp tabrlp etmez· 
ıenlz; nezle.erip ve. 
aalr bu u l ık l ı rı n 
ıirıyttinı meydan 
vermlf oluraunuz. 

Mikropları 6ldilr· 
mc hıua •e rulrilı 
bütün dilnyıda tının· 
mlı olan •LYSOL• 
f.5 acncdcnbcrı bü.' 

ıDn butanclerde etyı YI d6femeltrln ıerl 
dezenfekıeterl için ltutlanıtmaktıdır. 

Takliılerıne dikkat ve kutullrınrn san· 
kırmııı orijinal ımbalılında israr ediniz. 

.. Lyş.9/ .. 
ICMULICI & MAYi A. O.• Mem~ut>9 
MOıneulll ı S. JAICOIL Mefuılu"'v ; ltteft~ul 

........................................................... 
HAYAT MI BU! 

Roman 

Raısnm lUS 
Kitap halinde sıkti. 

FiatJ 30 kurut 
Tevzi yeri: Ankara cadd. VAKiT 

Yurdu, VAKlT K.itaper. --·----·-·-

DENiZBANK 
Akay lşletıne!!und~n; 

ı - YilrUkali iskelesine 12 Eyllilden ıtlbaren vapur uğramıyacaktır. 
2 - Pazar gUnltrlne mahsus tarifede 238 No.h seferler lAb"·edilecektlr. 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu ev"·elce ilan edilen Afyon Lise

sinde yapılacak 40041 lira 33 kuruş ke§if bedelli ili.ve pavyonu ve eski bina 
tadilatı ikinci kısım in§aatına istekli çıkmadığından 23-8-938 tarihinden iti.. 
haren bir ay ic;inde pazarlıkla. verilecektir. 

Pazarlık için her gUn nafıa müdürlüğünde te§ekkül edecek komisyona mü· 
racaat olunmalıdır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak iki lira 
bedel mukabilinde Afyon Nafıa MüdürlUğünden alınabilir. Muvakkat teminat 
3003 lira 10 kuruştur. İsteklilerin Nafıa Vekaletinden 938 senesi için alınmı~ 
20000 liralık müteahhitlik vesika.ıu ve ticaret odası kayıt vesikası gösterme
leri lizımgeldiği ilan olunur. (5798) 

Devlet Demrrgo/İar~ ·ve Limanları ·İşit-tme · · _-
. Um11m idaresi ilanları · · 

Muhammen bedeli 2040 lira olan 2 veya 4 numaralı Dizel veya Benzi:ı 

motörlü 4 adet santi4-ifüj tulumba 22 - 9 - 938 perıembc günü saat 15 te Haydar
papda gar binasındaki satrnalma komisyonu tarafından kapalı zarfla usulü ile 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek is ti yenlerin kanunun tayin ettlği vesaik ve l 53 liralık mu· 
vakkat teminatlarını ve teklif mektuplarım muhtevi zarflarını eksiltme günU 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri Jbımdır • 

Bu iıc ait ıartnameter Haydarpagada gar binasındaki komiıyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (6140) 

_ Çorum Nafıa MUdUrlOğllnden: 

lor. Neca eddin Atasagun 20 • 9 - 938 salı günü saat (11) de Çorum Nafıa Eksiltme Komisyonun.da 
Sabahları 8,30 a kadar ve akıam. ihale yapılmak üzere (26492) lira keşlibedelli Sungurlu hükumet konağı inıaatı 
lan 17,20 de Uleti Tayyare Apr. kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Şartname, keşif ve cvrakt sairesi 

ite benzer it yaptığına dair Nafia 
,, .. , J 1 lt .aJit5e 

t,~ ... a~klt uminat (140) liradır. 
~ .. tlciııerin en az: ( 1000) liralık bu 

·~~n ~ta vriü'• .. ~ 12 nci daire Ne. ı 7. Okuyucuları- ı Nafıa dairesinde ~örülebilir. 
Mü- mızdan para almaz. Tel: 25953 l Muvakakt teminat (1986.90) liradır. 1ıteklilerin Nafıa Vekaletinden bu iş için • 
Ti- __ · al•cak~ müteahhitlik ehtiyetnam~ ve sair evraklariyle birlikte~hl!lc ko~i.,,~ 

A iilan'Ya Çekosıova1<yaya "Saıaırır:;a ·· · ~ 12 (Hususi) -
diı~iikumetin hazırlamıa olduğunu 
~U sayımızda yazdığımız vasıtasız 
~?'giler kanunu projesi, vasıtasız ver
~ elin. teı;ıkil ettiği mükellefiyetleri 

l-'lecc tesbit etmektedir: 
l.. - Arazi vergisi· 
2 B. . . ' a - ına vergısı. 

i - Hayvanlar vergisi, 
tiai .- Ticarl ve sınai kazançlar ver. 

! ._Hizmet erbabı kazanç vergisi; 
bab - Ticari olmıyan İ§ ve meslek cr-

7 111tn kazanç vergisi, 
i - Madenler vergisi, 
ll::---:.vernsct ve intikal vergisi. 

~İik~lun bu vergiler, yeni projeniıa 
\r nıı.erine tabi olacaktır. 
~ ergı mükellefiyeti umumidir: Bü· 

hakiki YC hükmi 5ahısJar bu pro. •MllliililL: 
"--.... Devamı 4 üncıülc 

lngiltere ve diğer memleketler 
harbe sürükleneceklerdir 

Paris, 12 - Çekoslovakya. vaziyeti, 
bir hafüıdnnbcri yaprlan tahminler doğ
ru çıkarsa bu akşam Nurembcrgde Bit
lerin söyliyeceği siyasr nutukla tavazzuh 
edecektir. HiUer nutkunda Südetli Al· 
manlar hakkmdıı Pragrn muhtariyet 
tekliflerini kabul ederse mesele şimdi
lik kapanını§ olacak, daha fazla Ucri gi
derse harb ihtimali kuvvetlenecektir, 

Fakat İngilterenin kararı dolayrsiyle 
Hitlerln bu kadar ileri gitmiycceğini tah
min etmek mUmkUndlir. Çünkü Alman· 

ya bir harb çıkarsa yalnız kalacağını ve 
kal'§ısmda pek çok dil§man bulacağını 
nihayet anlamışa benzemektedir. 

So) ,·et Ihısyanııı askeri lıa• 
zırlıklnrı 
Havas ajansının Moskovadan öğrendi

ğine göre Sovyctler birliğinin garb hu
dudunda mühim hazırlıklarda bulunul • 
muııtur. 

genç sminarın silah nllıİıa almmasma 
dc\-aın edilmektedir. Eskileri ise yirmi 

oylCılden evvel terhis olunmıyacaklar -
drr. 

Devamı 9 uncuda 

ınınıııuıınıııınnıımnııııwaııtıınıttııuıuıuıumııuıııınııııtınııııi 

Bugünkü sayımız 

16 .. 

Tayyare Piyangosunda 

Frankocular harbi 
kazandıkları iddiasında 

Cumhuriyet HükUmetinin kayıt- Kaza nan 

Uzak 5nrk ordusu derecesinde olma • 
makla beraber Kiycf ve Bielorusya 
ınmtakalarmdaki kıtaat, daha seri hare
kette bulunabilmek üzere yeni te§kiUıta 
tabi tutulmU§lardır. 

Diğer taraftan malUın olduğu üzere 

Sahifed·r 

Avrupa trenleri 

sız şarts~z ~eslim olmasını numaralar 
l>atis ıstıyoriar 4 ttocU sayfamızdadır 
l~ •. U (A. A.) - İspanyadaki esir. 
~oııu lnUbadolcsine memur İngiliz komls. J . 
'lıtlt • l3urgos makamatı Ue temas et • 

, ı ı ~· : . . ' ' ' 1 • • 1 

' ~ı~ llzere bu sabah Tunustan hareket 
~tı .. l3 ~. 

~ ~'no, 11 (A.A.) - Frankocu matbu
l~l'i l>anyol ihtill'lfma tavassut ihtimal
~t ~Cscıcstnı tekrar monubahs etme
beııı larnıııtır. Mülhem olarak yazıldığı 
ta..,~a.n bu makalelerde herhangi bir 
laııı-ı1t l"un kat'iyyen kabul edilmiyeceği 
~ı. 0Iıuımaktadır. Gazeteler diyorlar 

".()u 
~ lltnan (~ani İspanya cumhuriyeti) 
~di.ı fiart teslim olmalıdır. Harbi ka· 
a.ı:ıııa buııuıuyol'U%. ( ?) Binaenaleyh. 
~~ ?l fedak!rhklnr ve döklllen kan 
t tı.Utıd ~lercı e tutulursa, Barselonla ınUzake 
tııl\lte e bulunmak suretiyle bu zaferi kry. 
~orı.Uıı ıı. dileUrmck bir cinayet olur. Frnn
lta.~·du lon ısl5zU şudur: "Dil§manm bila
rı~ Qa.rı teslim olması harbe süratlc 

" 1'trı tn y 

, ........................... . 
1 : Mühim ilan : : 
1. 1193}8 • 

-: Resimli Hafta : 
t Okuyucıtlarına dalıa giizel bir §ekildet 
t görünmek için t 
ı 17 Eylül cumartesi ı 
t günü çıkmaya ka- t 
: rar vermiştir. ı 
:iTAL YANCA: 

ıspanya dalım harbiııde olen 1ıa1yan ı D E R S L E R i : 
~öı!ı11lülcri içi~ Ro~na ~iı'.art~d~ ı\!ııs_o· : o gU n verll m 1 ye • 
lını k~mpı_na bır abıdc d~kı!mı~~ı~. Resım t başlanacali tır t 
d~ abıdcmn açılış mcramııı gorulmııktc· • .,,..,..,.,.,..,.,.,~••J 
dır. 

Orta Avrupa vaziyeti dolayıs1 le 

ehrimize geç 
g·elmeğe başladı 

Buna sebep Alman \'e Çek hudutJarında 
çok sıkı kontrol yapılmasıdır 

Avrupa trenleri bir müddettenbcri 
§chrimizc 1,5, 2 saat gecikme ile gel
mektedir .• Bunun sebebi, Almanya ve 
Çekoslovakyaya giren ve çıkan tren -
lerin, kontrcldan geçirilmesi, yolcular 
üzerinde sıkı araştırmalar yapılması • 
dır. Bu kontrolün uzun sürmesi yü • 

zündcn trenler gecikmektedir. Tarife 

mucibince scmplon ekspresinin sabah -
leyin 7.25 de, konvansiyonelin de 10.22 

de gelmesi lfizımdır. Halbuki mesela ge 
çen gün semplon e'kspresi 8.40 da, ya 

ni bir buçuk saat tcahhürle gelmiştir. 

Bugünkü büyük 
ikramiyeyi lzmir[i 
bir tüccar kazandı 

Yarıg 9 unctıM 


