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Bir lngiliz gazetesi Faşist siyasasının esrarını anlatıyor: 1 

Musolini, ne ummuş ' 
ne bulmuş? 

ltanyan lb>aşbakaırıo., Fıraırısa noe DıngnDteıreyn uousDaır 
kuırumlYlndaın ayoıra.ıırak., IFDalb>eşnstan ve Avustuır ... 

yadakn Dtaoyaırı emeBDeırnıne aoet etmek nstem•ş 

Habeş paqıtahtında bir konferans 

--

toplanması muhtemel 

1talyanlara ait Eritreden bir ıokak ma~aı 

(Yazıs·ı 2 nci sayfada) 

........................ -.............................. , 
SERSERiLER 1 

YATAGI 
1 .Mişel Zevako'nun 

! şaheserlerinden 
IRagastanın Oğlu 
iromanının sonu . : 
1 olan bu kitabı i 
ı Salı günü ! 
~orma forma ver-1 
miye başlıyoruz.! 
O güiı müvezzilerden ı 

~Ds lffi1 etlre 
b©ylYlndakü 

Renkli kapağını 1 
.istemeyi unutmayınl =·--· -- ___ ... _____________ , 

Moskova büyük 
elçiliği ve 

müsteşarhğı 66 ada lffi1 DD 

Zekôi Vediı 

EaJri Sü bakanı (Müdafaa~ 
Milliye vekili) Zekainin Mosko • 
va Büyük elçiliğine getirilmet~ 

kararlqmıfln'· 
Ayni elçiliiin müsteıarlıitn• 

Bqbakanlık özel kalem direk · 
törü (bq'v°ekilet kalemi malmıı 
müdürü) Vedit tayin edHrnit· 
ti1". 

Vedit bir zamanlar gene bı1 
elçilikte vazife görmüttür. 

Yakında kömür Jeponı haline getirilecek Ortaköy koruluklarındafl 
bir man zara 

Kuruçeşmeden kömür 
depoları_ kaldırılacak 
Defterdar burnundaki koruluk 

- sırtlarına nakledilecek 
( Yazısı 2 nci sayfada ) 

Bugün gelen Fransız torpitosu 
Bu aabah on birde Verdun iıimli Franıız torpidoıu limanımıza selmİ§, 

toplar atnuf, toplarla ıelimlanmrıbr. Resmimiz Verdun'u göıteriyor. Torpi
donun içeriıinde bir Franaız aıker heyeti de vardır. Heyeti ıehrimizde alb güa 
kaldıktan sonra torpido ile Çanakkaleye sidecektir. Orada harp aahalannı ve 
Franıız mezarlığını ziyaret edecektir. 

Fenerbahçe : 5 - Servet : 2 
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gaze esi anlatıyor: 
• • so ın, ne u m ş 

e bum ş? 
Habeı - ltalyan meselesi yüzünden! 

ltalyan ve İngiliz gazeteleri arasında 
bjr çekjşme baıladığı yazılmışb. ' Bu 
hala devam etmektedir. Son zamanlar
dn "Deyli Hcrald,. isimli İngiliz gaze
tesinde W. N. Ewer İtalyan diplomasi-

sine hücum ederek Parisin korkusu ve 
Londranm endiıeleri karıısmcla geçen 
yıl Musolininin Hitlerle goruımesmı 

yazıyor. Bundan "hem İngiltere, hem 
Fransa, bilhassa Fransa müteheyyiç 
oldu,, diyor. 

Bundan sonra İtalyanın Almanya ile 
kaynaınınsının önüne geçmek ve onu 
"sulh acver uluslar arasına sokmak,, , 
diplomatlarm yegane ülküsü olmuı .. 
MusoJjni, buna kani olmakta güçlük 
göstermemiş .. L&val, Romayn gitmittir. 
Ve görülmemit bir hararetle Fransız -
1 tal yan nntnntı iliin edilmiı .. 

Oç ay sonra Fransız Baıbakanı 
Flandcn, Dııbnkanı Uval, İngiliz Baı 
ve Dışbal{anlarr Makdonald ve Saymen 
Strezaya gidiyorlar. 

In;::iltere, Fransa ve İtalya tesanÜt· 
lerini iliin ediyorlar. Mnkdonald bunu 
nyr.ca dünyaya yayıyor ... 

İneiliz gazetecisi, bütün bunların 
neticesi ola:-nk diyor ki: 

"İngiliz ve Fransız devlet adamlan, 
bu to~:ıütte Avrupa sulhunun temina
tı::ı buldulnr. Musolini, İtalya için, hem 
§ı:rhi Afrika, hem Orta Avrupada iste· 
diği gibi hareket etme teminatını bul
du.,, 

lngi!iz muharririne göre, Musolini 
Strcza konferansından sonra lnııiltere 
ve Fr:ınsanın "kendisine hararetle yar-
~'1ım edeceğini,, urnmuı.. ihtiyatsızlık 
~tmcmd< l:aygusiyle, kendisini incitmi. 

yeceklcrini hissediyormuş. Böylece Ha
heşi:stan üzerindeki planlarmı imale 

, batlrunrı, bununln birlikte, daha m:::tc· 

)akkı:ı oh\ra ve daha dolambaçlı bir 
~da.,A~;sturya üzerindeki planJariy
le de meşgul olmağa girişmiı ... 

Sonra, geçen ııy, Cenevrede hiç u • 
mulmıynn hadise kendini gösteriyor: 
İngiltere ve Fransa, İtalya ile beraber
liğinden evvel, birdenbire Uluslar Ku
rumuna bağlılık arzediyor. Ve İtalya . 
nın Hnbeşiıtan Üzerine bir harp tasav
vuruna §iddetle itiraz ediyor ... 

"Deyli Herald,, gazetesi muharriri
nin anlattığına göre, bundan J tal yan 
Bntbaknnı fena hnlde kızmııtır Arada • 
ki inan bağını ve centilmence bir an. 
la§mayı lngiltcre ve Fransanın boz. 
tluklarrna kanaat getirmiştir ... 

Strezada Habeşistan baklanda tek 
söz geçmemi!ti. İtalyanın Habeıistan 
hakkındaki tıısavvur]anna bu konf e
ransta hiç bir itiraz vaki olmadığı için, 
İtalya bundan "zımnen razı oldular,, 

ınfuıasını çıkarını§ .• Fakat timdi fngil· 
tere ve Fran3a, bu yeni ortaklannı al • 
'datıyormuı. Y nlnrz HnbeJİstan iıinde 
'değil, hem Avusturya itinde. .. 

lnciliz gazetecisi, yazısında İtalyanın 
ıon durumuna böyle bir cephe verdik
ten ve lta1yayı ''Musolini bakımından,, 
anlntbktan sonra bunun aksüliimelleri • 
ni tetkik ederek dü!üncelerine ıöyle 
devam ediyor: 

"Önce lngiliz hükumetini ve İngiliz 
Dııbakanlığını sinirlendirecek bir kük
rente, bir kılıç şalardaması kendini gös
terdi, sanki şöyle deniyordu: 

- Uluslar kurumuna itibar ediyorsu
nuz, sulha itibaı- ediyoraunuz öyle mi] 
Pek güzel .. Benim istediğimi verınız. 
Yoksa, sizin değerli kurumuzunu kırar 
'Ve sufhunuzu tehlikeye düıürürüm.. 

dir, fakat Fransaya kartı açık telkin
dir.,, 

İngiliz muharriri bundan sonra A
vusturya meselesini de anlatarak Stre· 
za konferansında kararlaıan "Avustur
ya işlerine karıımamak,, noktaama iıa· 
ret ediyor. Ve bu "lıine kan,mamak,. 
meselesini otuz sene evvel "Fasın iıJe. 
rine karrımamak,, meselesile kartılaı 
brarak diyor ki: 

Avusturya itlerine karıımamak, bun· 
dan otuz sene evvel Fransarun Fas itle
rine kanımamaııı mesabesindeydi. 

O vakitler Fasın erkinliği (istikWi) 
(Fransanın tesirinden batka herhangi 

devletin tesirinden müstakil olmak) 
manasına idi. Avusturya işlerine kanı· 
mamak meselesi de, aynen "İ talyndan 
başka kim enin Avusturya iılerine ka· 
nımaması) mfınasına olmak lazım ge
liyordu.,, 

Deyli Hcrald muharriri, İtalyanın ge. 
rek Viyana, gerek Habeıiatanda İtal

yan nüfuzu kurması gayesinden bahse-
d. • 
ıyor. 

Ve İngiltere Fransanın bu iıten u • 
znk kalmasını istediklerini yazıyor ve 
diyor ki: 

"lıte plan budur. Bu pli.nın tahak -
kuk edip etmemesi, İngilteer ve Fran· 
sa hükumetlerinin sinirlerine hakimiyet 
derecesine ve İngiltere ile Fransanın 
esaslı siyasasına bağlıdır. Müşterek 
emniyet sözlerile gene eskisi gibi itti· 
faklar ve itilaflarla meıgul olmağı dü
tünüyorlnrsa, bunun akıbetlerine de 
katlanmalıdırlar. Musolini düşündükle· 
rini yapmağa girişecek, Şarki Afrikada 
harp kendini gösterecek, Orta Avrupa. 
da harp ise, oldukça yakın1aıacak. 

Çünkü ltalyanm Avusturya üzerinde 
siyasal egemenliği (hakimiyeti) yahş· 

tıncı, sulhperver bir te11ir deail, belki 
ateıleyici bir kuvvettir.,, 

lngiliz muharriri bunun önüne geç -
mek ve sulhu muhafaza etme'.: üzere 
Uluslar Kurumunu ve onun misakını 
doğrulukla, cesaretle egemen (hakim) 
kılmağı öğüt vermektedir. 

Habeıistanla uzlaıma yolunda İn
giltere, Fransa ve, ltalyanm bera
ber hareket edecekleri hakkında dün 
verdiğimiz havadise dair Londradan 
ıon gelen ajans haberi arasında ıu sa. 
tırlar okunuyor: 

''Habeş hükumetine İtalyayı savaşa 
tutuımaktan vazgeçirmek amacı ( ga
yesi) ile ona bazı önemli (ehemmiyet· 

li) imtiyazlar vermesini tavsiye ebnek 
üzet:? yakında Adisababada üç taraflı 

bir teşebbüste bulunulması imkansız 
değildir. Maamafih İngiltere bundan 
evvelki bazı andlaımaların ve ezcümle 

1906 tarihli andlaımanın İtalya ve 
Fransaya olduğu gibi kendisine de Su
dan' da ve Mısırda b."\hşetmiş olduklan 
menfaatleri feda etmek taraftan değil
dir. Fransa bu andlaımanm kendisine 
vermiı olduğu bütün haklardan vaz

geçmitse de Romn ile Londra bunu 
yapmamıılardır. İngiliz menfaatlerinin 
baılıcası nıahut Tzana gölü sularında. 
dır. Bu sular İngiliz - Mısır - Sudan 
topraklarının önemli bir bölgesini (mü· 
him bir mıntakasmı) suladığı takdirde 
pek geniı ölçüde pamuk yetiıtirecek· 

tir.,. . . "' 
ıtalya, il e harb 
et:mek niyetinde 

de~ilmiş 
Romadan gelen bir hnberde de §ÖY· 

le yazılıdır: 

"Sonra, daha ııeıısiz bir çalımla, LJı. "ltalyn, sadece harp ebnek maksndi. 
valin, Franaı~ hükumetinin sinirleri le harbe girmeği kat'iyyen düşünme
hedef edildi, ona da sanki §Öyle aöy- miıtir, ve en ufak bir müstemleke sava· 
lenmckteydi: §ma mini olmak imkanını bulursa, 

- Almanyaya kartı J talyaya güveni- bundan en fazla memnuniyet duyacak, 
yorsun oyle mi? Pek iılii. İstediğim §e- gene kendisidir, deniliyor.,, 
yi ver. Yoksa yeni antantı yırtarım. Si- Bir de yüksek deniz 
zin değerli müttehit cephenizi parçalar a mu tan l ı ~ 1 
ve Hitlem ,.eniden do::t olurum.. 

"Bunun lrüçük iıaretleri görülmeğe 
başladı. ftalyı:da Alman gazeteleri Ü -

zerine konulan memnuiyet kalktı. E
sas itıönrile bu ehemmiyetsiz bir ıey • 

Roma, 16 (A.A) - İtalyan hükume
ti, Doğu Afrika için bir yüksek deniz 
kurnand:ınlığı çıkarmııtır. (ihdas et
miıtir.) Bu kumandanlık Maaaoua'ya 
yerleıecektir. 
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Askerlik kanununda değişikli'5 

Muayene kaçaklarına 
tatbik edilecek hükümler 

Ankara, 16 - Kamutayın son 
top!antısında çıkan kanunlar önü · 

1 

müzdeki günlerde sıra ile reımi 

. gazetede neşredilecektir. Bunlar 

nında gelirlerse kendilerinden 
1000 kuruş para cezası alındık · 
tan sonra her iki yoklamaları ya
pılmakta idi. Bunların ekserisi 
para cezasını vermediklerinden 
yoklamaları geri kalmaktadır. 

Şimdi Londrada bulunmakta o· 
lan ve İran kadınlığının özgürlüğe 
(serbestliğe) kavuşması için sava~ 
bayrağını ilk açan bayan Zehra 
Hayderi "The Evening New,, ga -
zeteıi ~uhabiriyle bugünkü lrana 
dair alakaya değer bir görüşme 
yapmıştır. 

Bu bayan bir vakitler İran ba • 
ymdırlık bakanlığında memurluk 
yaptığı gibi güzel san' atlar bakan
lığım da Amerikada temsil etmiş • 
ti .. Güzel, kara gözlü, çok canlı ve 
en son modaya göre giyinmiş olan 
bayan Zehra mükemmel konuştu -
ğu İngilizcede başka daha dört ya
bancı dil bilmektedir. 
Yanında kimse olmaksızın dün· 

ya ülkelerini dolaşmakta olan ilk 
İran kadınıdır. Gazeteciye söyle· 
diklerini aşağıya alıyoruz: 

- Şimdiki Şehinıahın, idaresi 
altında lran kadınları büsbütün 
değişmiştir ve bu deği§im de 
son on yıl içinde olmuştur. 

Bugün İran mekteplerinde bir 
Kaç kadın muallim çahımaktadır. 
Biz maarifi, yapacağımız işlerin 

ilk safına geçirdik ve bunda da ol
dukça yilluek bir standard elde et
tik. Şimdi sıra özgülüğe geldi. I
randa, kadın ve erkek batı ülkele -
rinde olduğu gibi henüz biribirine 
karışmış değildir. Ancak bugün· 
kü İran kızları erkek arkadaşlarile 
görüşebildikleri gibi onlarla gez -
meğe de gitmektedirler. Hatta 
kendilerine hayat arkada§ı olacak 
erkeği de aeçebilmek hakkını kul • 
lanıyorlar. 

İranda kadınlar memuriyet gibi 
umumi hizmete henüz girmemi! • 
(erdir. İ&tediklerini giymekte öz· 
gürdürler; isteyen peçe de takıyor. 
Ben peçeyi attığım zaman yurtda
şım olan kadınlardan kimse bana 
dudak bükmedi. 

Ben genç yaşımda dul kalmış ol
duğumdan bir yuvam yok; bunun 
için dünyayı dönüp dolaşmakta -
ynn. Şimdi kendi otobiyografimi 
(tercümeihal) yazıyorum. Kitap 
bitinceye kadar lngilterede kala • 
cağnn. 

Iran kızları Avrupa kızları de -
recesindc makiyaj yapmamakla 
beraber, memleket gene bir krem 
ve yfrz boyalarının kaynagıdır. f. 
randa pudrayı pirinçten yaparlar. 
Tuvalet eşyası meyanında kına da 
çok kullanılmaktadır. 

Yüze sürülen kırmızı boya da 
(ruj) memlekette bulunmakta o • 
lan bir böcekten yapılmaktadır. 

Amerikada tam yedi yıl olur • 
dum. llk sittiğimde lngilizce bil -

arasında askerlik mükellefiyeti 
kanununun bazı maddelerinin 
değiımesi hakkındaki layiha da 
vardır. 

Yeni kanunla askeri mükelle
fiyet kanununun adı sadece "as
kerlik kanunu,, olarak değittirH· 
miştir. 

- Gümrük kıt' alarmda mu 
vazzaflık devri kanunu jandarm"t 
gibi iki buçuk sene olarak tasd•k 
edilmiştir. 

2 - Arkadaşları ihtiyata geçin. 
ceye kadar askere alınmamış olan 
ların ihtiyata geçirilmesi esaı k.\· 
bul edilmiıtir. 

3 - Gönüllü askerlerin an-
cak deniz ve jandarma sı

nıfları ile gedikli küçük zabitlik 
için alınabileceği tasrih olunmu!· 
tur. 

4 - Yoklamaya çıkacak nü
fus memurlarına iç bakanlık tar:ı 
fından hacirah verilmesi kabul e 
dilmiıtir. 

5 - ihtiyat zabiti yetitecekle
rin sınıflarının ayrılması hakkı 
sü bakanlığına verilmiştir. 

Yoklama kaçağı ile bakaya ve
saklılar hakkında kanunun ehem 
miyetli hükümleri vardır. Bugü· 
ne kadar yoklamasını yaptırma
mı§ olanlar son yoklama zama • 

Bundan sonra para ceznsına 

mahkUın etmek suretile yokla .. 
maların behemehal yapılması j .. 

çin kanuna bir kayıt eklenmiş "' 
tir. 

Yoklama kaçaklarından ele ge· 
çenlerin evvelce olduğu gibi pa· 
ra cezasına tabi tutulup celp ve 
sevk zamanına bırakılmaşı usulü 
kaldırılmıf, ve bunların derhal 
muayene ettirilerek hemen sevke· 
dilmeleri için kanuna hükümler 
konmuftur. 

Ancak yoklama kaçaklarındarı 
kıaa hizmte tabi olanların kısa 
hızmet hakları mahfuz tutulacak 
ve cezalarını ayrıca çekecekler • 
dir. 

Yoklama kaçağı ve saklılar la 

bakayadan bundan sonra nakti 

l>edel alınnııyacaktır. Bedel yal .. 

ruz kanuna itaat ederek yoklama

larını vaktinde yaptıranlardan a
lınacaktır. 

Tatbikatta faydası görülmedi• 
ği için para cezasına tutulmak 
ta olan yoklama kaçaklarının 

bundan böyle hapis cezasına 
çarptırılmaları için yeni hüküm
ler vardır. 

Kuruçeşll)eden kömür 
depoları~ kaldırılacak 
Kuruçeşme kömür depoların - ı 

dan orada oturan halkın yılb.r -
danberi yaptıkları tikayetler ni "' 

hayel Kuruçetmelilcrin lehin~ da 
nilebilecek bir durumda halte -
dilmiştir. 

Ökonomi bakanlığı deniz müs
teşarı Sadullahın yerinde yapuğT 
incelemeler sonunda bakanhkla 

cek büyük tNiıat yapılmad.k<'• 

kömür depolarının Boğazın bu 
bölümünden batka bir yere le;' 
türülmesine imkan yoktur. 

Suyun ak19ları, rüzgarlar, tabii 
vaziyet ve vapurların gidit ve ge
lişi bakımından Boğazın bu bö "' 
lümü kömür vermeğe en uygun 
bir yerdir. Bunun için - belki 
de güzel Boğaza bir çirkinlik 

yaptığı temaslar bu neticeyi ver· d 
vermekle beraber - kömür e · 

miştir: Kuruçeşme kıyılarına yer· poları biraz daha beri almara~ 
leştirilen kömür depoları Kuru · ı 

burada bırakılacak, fakat gü:ıe 
çe§me ile Ortaköy araıında OP.f- Kuruçeıme de bu siyahlıktan ku"
terdar burnu kıyıları üzerinde· tulacaktır. 
ki koruluk ıırtlara · yerleştirHe - Bu it üzerindeki incelemele" 
cektir Bu kıyılarda rıhtımhır ve .1 I kt d. • 

1 
ı er eme c ır. .-. 

modern yükleme ve boşa tma ve· :---........... _. __ ........ _ .................. . 

saiti yapılacaktır. I Belediyenin narbı 
Bu suretle hem Kuruçetmetile- I Ekmek 10 

rin dileği yerine getirilmit ola · f 
cak, hem de kö~ür verme bl.kt - i francala 14 
mından zararlı hır yol tutulmamtot i 
olacaktır. i Buğday fiyatlarının son güıı· 

yapılan incelemeler ( tetki .. i lerde yükselmesi üzerine ekmt"k 
kat) göstermjştir ki tabiatı yene· fiyatlarının bir miktar artaca • 

cağını yazmıştık. Yalnız narh 
on bet günde bir konduğu için 
buğday fiyatlarının ..arttığı gün 

.................................... ·-··················ı 
HAEBR 1 

lstanbulun en çok satılan ha·! 
kiki aktam gazetesidir. ilanla -1 
rmı HABER'e verenler kare ·i 
derler. İ 

-······························ ....................... . 
miyordum.. Bwıa rağmen bana 
boyuna konferana verdirdiler. Bu 
söylevleri önceden ezberlerdim ve 

söz söylerken de herhangi bir yer • 
de unutacağım aklıma geldkiçe ö
düm patlardı. Amerikada notlar· 

dan okumaktan hiç de hotlanmaz
lar. Sözünüzü kağıda bakmaksızın 
söylemelisiniz. Halbuki Fransa ve 
lngilterede notları olruf.abilirsiniz. 

: narlı müddeti bitmemiş, bu yüz· 
den ekmek narhı bugüne kal -
mııtı. 

Zahire borsasından alınan on 
beı günlük buğday fiyatları be
lediye narh komisyonu tarafın • 
dan bu ıabah tetkik, buğdaylo.t• 
daki yükseliı tesbit edilmittir ' 
Buna göre dokuz kurut olan ek
mek fiyatı 10 kuruşa, 13 buçlll< 

İ kurut olan francela fiyatı 14 kıl~ 
= rufa çıkarılmııtır. Yeni nar 
1 çarp.mba sabahından itibaren 
İ on beş giin muteber olacaktır. 
2 ...... ... 

···-·············································· 
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l>evletJerin yükse
ğindeki kuvvet 
Y apdığımız devirde kaç dev

let yıkılmıı, kaç tanesi kurulmuı
llır. Onun için, bu "ameliye,, nin 

Tüccarların 
dilekleri 

Berberler nihayet hafta 
naııl olduğunu pek ala bHiyo- Ôk I b k J ğı 
tuz. onom a an ı o- tatiline kavuşuyorlar! 

t lf 1 d İstanbul berberleri, diğer haf ta 
Yeni beliren bir kuvvet irin, . Ca aso O UD U 

3. tatili yapan esnaf gibi kendileri-
herkes, evveli. bir itimatsızlık tetkik ediliyor nin de pazar günleri tatil yapma-
IÖıterir: "Bir ıey yapamıyacllk, Ankarada bir müddet evvel ları için uğratmaktadırlar. Bı.1na 
&özünü geçiremiyecek!,, derl~r.. toplanan tecim ve endüıtri (tica- sebep te halkın hemen hepıınin 
Sonra, seksen kulp takarlar: ret ve aanayi) odalarının genel cumartesi tatili dolayısile u·tık 

- O türediti kim dinler •.• in- toplantısında ileri sürülen di1ek - tırat olacak vakit bulabilmel~ri -
•anlığın mukadderatı üzerjnde ler, ayrılan komisyon tarafından d' 

ır. 

rol oynıyan eakidenberi müe11es ilitikli bakanlıklara bildirilmit - Berberler nihayet bu tetebbüı-
tu, fu kuvvetler var ... Onlar bu- tir. Diier taraftan dilekler ıehri- }erinde ilk muvaffakıyetli netice-
na göz bile açtırmazlar... mizde buıtınlmaktadır. yi almıtlar ve pazar günleri ötle-

Hele itin · alay tarafı da- Ökonomi bakanlığı yapılan di- den evvel berberlerin açık bulun-
ha ınüthittir: Karikatüristler faa- lekleri üçe ayırmıttır. Bunlardan maımı, fakat öğleden sonra ka
liyete geçerler ... Gazete okuyucu- birinci bölüm evvelce bir çok ka- panmasını temin etmitlerdir. 
larına gına getirinceye, kabak nallardan, bilhaua parti kanAlln- Bu ıekil belediye ile yapılan 

tur ve kesin {kat'i) bir hal alın
ca, umulduğuna göre, gelecek 

haftadan itibaren bütün berber -
ler pazar günleri öğleden sonra 
tatil yapacaklardır. 

Fakat berberler bunu da kifi 
görmemekte, pazar günü tama -
men tatil yapılmasını istemekte -
dirler. 

Bunun için de hafta kanunun
da değjtiklik yapılması lüzumlu 

görüldüğünden, berberler kamu -
taya müracaat edeceklerdir. O 
vakte kadar da yanm gün tatil 

tadı verinceye kadar bayat nük- dan ileri sürülmüt olan dilf!kler bir anlatmanın verdiği bir sonuç
t~~i tazeler tazder önünüze ç~ dirki ~~annb~kı~ıyapd • ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
karırırlar... mıttır. Birinci bölüm dileklerin 

yapmak kararındadırlar. 

Boltevikler, "kuvayi milliy..,ci · bir kısmının yapılmaları da ikin
lern , Fatistler, Naziler, bu ıöy- ci bet yıllık plana konulmak üze· 
lediklerimin misalleridir. re tesbit edilmiıtir. 

Patrikhane 
Rum vatan

daşları 
Fakat li.kayt ve aleyhta;..lann İkinci kııım, yapılmaları za-

hütün bu hiçe saymalan esnuın- man iti olan hususlardır. Üçüncü 
da, yeni kuvvet büyüyordur... bölüm dilekler yapılmuı muva • 
'Y avat yavaı onu ciddiye almaia fık görülmiyen veya yapdmuma 
batlarlar: imkan bulunmıyan hususlar ola -

Tayyarelerlmlzl 
yardıma davet etti 

- Yaman ıe:r, doğruıul Galiba rak tesbit edilmittir. 
bir teyler becerecek... - Diye Diier bakanlıkların, dileklerin 

Dün ortodoksların bü~ Pan
dekot yortuları münasebetile 
Rum patrikhanesi Sen Sinodu 
bütün kiliıelere bir tamim gön • 
dermittir. 

kendisinden bahsederler... (tetkiki) incelenmesi ıonunda 
Artık ondan karikatürlerden verecekleri cevap aynca ilitikli 

~iyade kalın ve heyecanlı ser~iv· odalara bildirilecektir. 
halarda bahsedÜdiiini ıörüniı - -o-

lliiz .. Otorite teessüs etti demektir. yarından itibaren 
'feni teıekkül, hayatın ortasında Reker UCUZ SBtll&Cak 
layık olduğu mevkii alllllfhr... Y 

Bu tamimde memleketin hava 
tehlikesine kartı yapılmaıı icap e
den teYlerle beraber Rum vatan
dqlan hava kurumuna üye yazıl 
maia davet ediyordu. • • • Şeker fiyatı yarından itibaren 

Devletler hakkmda cari ola!1 
b..ı kaide, onların üstünde kuru -
liln uluslar cemiyetinde de cari· 
dir elbette... Bundan bet alt' yıl 
evvel, bu kurum, çok kimsenin 
tözüne, bazı yüksek nazariyeci -
lerin tecrübe tahtası ve çoluk ço
cuğun eğlencesi gibi görünürdü .. 
liele uzak ıark meıeleleri nde 
töaterdiği aciz, onu büıbütil!ı i -
tibardan dütürdü idi .. Fakat, u
luılar kurumu, Avrupa itleri i· 
Çİn, bir alay mevzuu olmaktan 
Çıktı. Devletlerin üstünde bir 
devlet rolü oynamak istidadım 
töıteriyor; ve doğrusu, bu h~.p
t't çocuklann batında bir mür0b
hiye ihtiyaç olduğu için, böyle bir 
~kkülün ciddiye almmaia bat 
1-ndığına sevinmek lizım ıeli • 
~ ... 
Şüphesiz, henüz yaramazlar, o

~n sözünü tam mi.nuile dinle
ı.tiyor, fakat, ona bir bunak mua
Cıelesi de yapmıyorlar ••• Devlet -
1eı-, uluslar kurumunun ergeç 'Ü altına gireceklerini anla . 
lllrı gibidirler ... 

Hü•eyİn F anık 

'ralebe blrlltlnln 
'-'ltlngl başka gllne 

kaldı 

ucuzluyor. Kesme teker toptan 28 
perakend& 30, toz teker toptan 
25,.perakende %'1 kurup •tda -
caktır. Şekeri konan fiyattan faz
laya ıatmak iıtiyenler hakkında 
vilayet ve belediyece sdn taki -
bat yapılacaktır. 

Şekerin ucuzlamuı ile puta, 
lokum ve eımali tekerle mamul 
maddelerin de ucuzlaması beklen 

Dün memleketin bir çok yerle
rinde yeniden toplantılar yapıl -
mıt 't'e hava tehlikesini bilenler 
kurumuna üye yazılmalar çoğal -
mlflır. 

Muilacla, Babkeairde ve Sinop 
ta büyük toplanblar yapılmıt ku
ruma bir çok yardımlarda bulu
nulmuıtur. 

mektedir. ' --------------

OskO;-sanat 'GE_ZiNTi_MiZE 1 
mektebi sergisi ı 

Oaküdar kız aanat mektebinde iŞTİRAK ı 
açıldığını yazdıfmıız •ersi dün 

kapanmı,tır. edece ki ere 11
1 Sergiyi dün de kültür direkta-

rü Mehmet Eminle diier bir çok D ti t lf 
küme ıezmiı, talebenin eserlerini ave ye evz ve 
takdirle ıeyretmittir. bilet satışı bugDn 

--o- başladı 
Borç tahvlllerl 23 Haziran Pazar riinü Ya-

YOksellyor ıova7a yapılacak 01an tıçuncü 
büyük deniz gezintimize işti-

Devlet borçlarına ait itfa ka- rak etmek isteyen okuyucula· 
suı kanununun çıkmuı derhal rmuz bugiln öğleden iti-
bonada teeirini g&termiftir. haren .Ankara caddesinde 

Cumartesi atinü kasa ile alaka- Vakit kiitüphaneaine uğraya-
sı olan bütün milli tahviller bir rak dalmt kart sahipleri da-

vetiyelerini ve yanlannda ge-
kaç puvan yübelmittir· Bu ıi· tirecekleri kimselere ait bile~ 
ditle tahvilitm daha ziyade yük. leri ayni yerden satın alabilir-
seleceii anlqılmaktadır. ler. Satıp ~anlan biletler 

Oni Türk millt tahvilleri bor- çok mahdut olduğundan geç 
aada 28,25 liraya kadar yübel · kalınmaması lAzımdır. -----... ....... -·----·-------mittir. 

Alhk ve pudra 
yasak! 

Kadın mualllmlerden 
bunları kullananlar 
cezalandırılacak 
Bazı kadın öğretmenlerin okul 

yasasına uygun olmıyan bir hal-

de dudak boya11, pudra ve allık 
ıürünerek okula ıittikleri gö··ül -
müttür. 

Bu hal kadın öğretmenlerde 
görüldüğü gibi, kız talebelerde 
de görülmektedir. 

Kültür bakanlıiı bütün okulla
ra yolladığı bir tamimde kadm 

öğretmenlerin ve kız taleb-enin 
bu ıibi ıeyleri kullanmalarmm 
öfretmenlik yaauına uygun olma 
dığını hatırlatarak buoların kul
lanılmamasını bildinnittir. 

Kültür bakanlığı genel ve ilk 
ispekter leri bundan sonra ok'11la-

rı sıkı arkı gözden geçirerek em
re aykırı hareket edenlerin ceza
landırılma11 için rapor verecek
lerdir. 

Dudak boyası, allık ve pudra 
kullanan kız talebelerden göriilen 
ler de okullar direktörleri tara -

fından okullar inzibat meclisine 
verileceklerdir. 

-0--

A vrupaya her yıl 
beş talebe gUnde

rllecek 
iç itleri bakanlığı oondan hay

le her yıl müsabaka ile Avrupa-

ya bet talebe göndermeğe karar 
vermittir. 

Bu talebeler mülkiye ve hukuk 
mezunları aruından müsabaka i-

le seçilecektir. Gidecek ıençler 
Avrupanın mühim idari merkezle 
rinde ıtaj yapacaklar ve dönütte 
iç bakanlığında çahtacaklardır. 

ilk bet talebe önümüzdeki ey
lülde gönderileceklerdir. 

Dün Beyazıt meydanında Tale
~ Birliii tarafmdan Türk hava 

l'llnıuna üye yazılmayı propa -
~'llda için bir mitinı yapılacak
. Bu miting görülen lüzum üze
~ batka güne bırakılmıft11'. 

-0---

. . -, 
( ·şEHRIN DERDLERI I 

lluıgar seyyahlan 
geldi 

....._ l>ıln bir Bulgar vapurile Var • 
~-n. tehrimize 200 Bulgar ıey
' ıelmiftir. içlerinden çoiu 

!lhndll'. 
.. , &..tün de bir Amerikan vapu
.~ SOo kitilik bir kafilenin daha 
~i beldeniJ:or. 

Heybeliadada karga hücumu! 
Heybeliadacla oturan Haydar anlatıyor: 

- Yaz geldl. BBtiln •ene 14thirde bunaldık. Şöylece 
Adaya aayflyeye gidelim de bafumzı dinlendirelim de
dik. Mmral yaptık. Ve Beybelladada Şalak taralla
nnda Saka sokağında milnaip bir ev bulduk ve tQfUldık. 

Bu kadar uğrQfmalara, marallara karıı rahat • 
Mee6imlzl •anırbn bafımıza öyle bir leldket geldi ld 
aormagın. Bu sene her nedenae bütün Ada, bUhaasa bi
zim semt 11ö~lnıemif. bir karga iatilasına maruz kal-

nu,tır. Sabah akıam binlerce karganın bafınuzın üa
tUnde kopardığı feryatlar bize Adayı haram etmiftir. 
Sonra mıl garibi bu müthiı karga orduau yalnız Hey
belide var. Diğer adalarda yok. Sanki hepai aözbirliği 
etmlı gibi bizim Adaya üfiiımilşler ! Böyle devam ede
cek oluraa herkes adaya ta,ındığına pifman olacaktır. 

Bunları Adadan kaçırmak için herne yapılacaba 
biran evvel yapılsa da halk bu pia malılılklann mazar
ratından kurtulsa! lıte derdimiz budur. 

1le uaı:, 'ile 110-f: -- -- -----Enbüyük kilise 
Şöyle orta halli bi :- kilise aşağı 

yukaı-ı 1000 kişi kadar aiabilir; 
R~maciaki Sen Piyer kilisesi ise 
54,00') ki§iyi ferah ferah almakta
dır. 

Dür yanın en büyük kHisesi sa
yılmakta olan bu Katebal, on 
yedinci yüz yılda yapılan bütün i
lavelerile birlikte bizim §imdiki 
paramızla 67,000,000 liraya mal 
olmuttu. Asıl ana yapı 1450 yılın· 
dan 1626 yılına kadar devam ede
rek 176 yılda bitirilebilmitti. 

Şimdi kilise ilk asırda Kayus 
Kaligulanın yaptırdığı canbaz -
hanenin arı aaı üzerine kurulmut
tur. Bu canbazhane Neron tara• 
f rndan da kullanılmış ve hatta bu
rada ilk hiristiyanlar çarmıha ge
rilmitti. 

Sen Piyerin çarmıha gerildiği 

yer mu haf aza olunarak bugün 
Kate~rahn içinde ayrıca bir mili• 
rapla gösterilmittir. Burayı bü • 
yük Kostantin, lsanın doğumun • 
dan sonra 323 yılında inıa etmif, 
12 yıl sonra bu ilk kilise tamamile 
harap olunca yeni bir planla i
kinci bir yapı kurulmuıtu. ilk pla
nı Bramante adlı bir mimar yap.. 
mrf sonraki tadilatı Miıel An
cello ve diğerleri gerçekleıtinnit· 
tL . 

• Ucuz kadın 
çorapları 

Bugün tık kadınlarm süsüne 
sun'i İpekten yapılmı§ çorap ka· 
dar batka hiç bir ıey hizmet et• 
memiıtir. 

Kadınlar bu çorapla.rı E. Sevan 
ve Çarl!J Frederik Kr~s adlı k?m· 
yagere borçludurlar. 

Bunlar kağıt yapmak için odun 
özü araşbrıyorlardr. Sun'i İpelC 
bulacaklarını ve bu yüzden yeP. 
yeni bir endüstri doğurarak mil· 
yonlarla ipk çorap yapacaklarını 
akıllarından bile geçirmiyorlar -
dL . 

Söylediiimiz bu denemeler 
bundan kırk yıl önce yapılıyo~·du. 
Kimyagerler sun'i ipeği kqfeüi~
leri gün odun mahlüllerile tecrü• 
beler de yapblar. Mahlüllerdea 
birisi, dibinde delik bulunan bir. 
kaba döküldü ve oo mah!ülii 
pamuk ipliği gibi delikten çek • 
mek için bir bisiklet pompl\ll kul· 
lamldı. 

Bu yeni icadın muhtemel 
kullanııı kıymeti derhal anlatıla· 
rak tecimsel (ticari) bir surettet 
inkitaf ettirilmesi için derhal bir 
ıosyete kuruldu. 

itte ıun'i ipek böylece teaadil· 
fen bulunmuttur. • 

• Domuzlar için 
Avrupamn ·en büyük domuz 

yetittiricisi olan Almanya, mem, 
, leketin geçirmekte olduğu dıe.rh\C 
dolayısile, domuzlarını artık dı
ıarıdan getirttiği hububat ve kö
selelerle beıleyememektedir. 

Bunun için Alman kimyagerle
ri paçaları sıvamışlar ve domuz .. 
lan ülkenin içinde yeti§en şey • 
lerle beslemek çarelerini araıtır • 
maia koyulmutlardır. ( 

Bu kimyagerlerden birisi Al • 
manyada mily~nlarca hektar top. 
rağı kaplamakta olan çam ağaç
lanndan bir madde çıkarmağ' 
muvaffak olmutlur ve bir ço1' 
tecrübelerden sonra bunun domuz 
lara yaradığı ve hayvanları kın: 
bir zamanda titmanlattıiı anla • 
tılmıttır. ' 

Şimdi hu maddeyi çıkarmak i• 
~in Mannhay:m tehrinde bir fal) • 

rika kurulmut ve işlemeğe bap 
mııtır. 
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alkan kupası 
Dün Sofyada kral tarafından açıldı 

Bu garla Yunanhları yendi 
Sofya, 17 (Hususi) - Bal-

kan kupası maçlarına dün 
ba§landı. Bulgar kralı tarafından 
bir söylevle açılan müıabakalar
da 20 - 30 bin seyirci bulunu
yordu. 

17,30 da tören (merasim) b&§
ladı. Şampiyonanın ilk maçını 
oynıyacak olan Bulgar ve Yunan 
takımları sahaya çıktılar. 

lki taraf ta sıkı bir maç yaptı. 

Bulgar takımı bir çok eski oyun
cuların bulunmasına mukabil Yu
nan takımı çok genç bir kadro i-

. le sahaya çıkmıgh. 
Maç çok sıkı oldu. neticede da

ha ağır basan Bulgarlar Yunanlı
ları 5 - 2 gibi büyük bir fa?kla 
mağlup ettiler. 

Bugün Yugoslav - Rom~nya 
milli takımları karıılaı acaklbr -
dır. 

Karagümrük stadında 

Dün iki heyecanlr maç yapıldı 
lııı: maç .Altınhil!l-Küçükpazar 

klüpleri arasında oldu. Hakem Hüs
nünün idaresinde oyun Altınhilalin 
nücumu ile başladı. Birinci haftaym 
her iki tarafın mütevazin akıplanyle 
geçerek 0-0 berabere bitti. İkinci 
haftarm başladığı zaman Kiiçiikpa
zar Altınhilalden daha enerjik oyna
dığı görülüyordu. Nitekim 2 nci da· 
kika.tla Alaattinin otuı: pastan çekmiş 
olduğu bir firikik golle neticelendi. 
Altınhilalliler bu golden sonra Ciha· 
dın Da,·uda vermiş olduğu bir ara 
pasiyle Da\'11t ber.aberliği, oyun da 

·~ 4.TLET~ .~ 
o us o uouuaecuccucs 

BURSA' DA 
atletizm 

Dün Galatasara't 
atletleri Acarspor 

atıetlerile 
karşılaştılar 

, .~ --·~ e · bir rekor 
da kırıldı 

D"ir. Bursada, e,·clki gün buradan git. 
1:11;:; olan Gahıtasaray atletleriyle, 
BJrs:?.nın Acarspor atletleri arasında 
m .!rabakalar yaıulmıştır. 

Staclı dolduran kalabalık arasında 
llbay (Vali) de görünüyordu. 

Çok heyecanlı olan müsabakalar
da Galafasnraylı Fethi, sırıkla yük· 
sek atlamada 3,46 aşarak yeni bir 
Türkiye rekoru tesis etmiştir. 

100 metrede Semih, 200 de Fikret, 
400 de Taci, 800 de Ömer Besim, 1500 

. de Fethi, yüksek atlamada Murad, 
cirid atmada Karakaş, snıkla yüksek 
atlnmada Fethi, disk atmada Nam, 
uzun atlamada Sedat, gülle atmada 
Naili 500 metrede Ahmed <Bursa) 
bayrak yarışında da Bursa takımları 
birinci olmu~lardır. 

lkisi müstesna bütün birincilikleri 
alan Gahı.tas~ray atletleri bugün ls
tanbula geleceklerdir. 

Henüz ittifaka girme~en önce Kur· 
tulu§, Pera gibi en yaman takımlar da 

dahil olduğı.ı halde İstanbuldaki federe 
olm:ıyan klüplerin hepsini yenen ve 
nihayet Yunanistanm getirdiği kuvvet· 

1-1 berabere bitti. Bundan sonra i 
Davutpaşa ile Cağaloğlu Gençler bir
liği karşılaştı. llk dakikalarda Ca· 
ğaloğluların daha iyi oynadığı görülü. 
yordu Bunun neticesi Cağaloğlular 
8 r.ci dııkikacla ilk gollerini attılar. 

Haf tayrn da 1-0 Davutpa~nm mağ
lubiyetiyle t>itit. İkinci haftaym baş· 
ladığı zaman Davutpaşa iyi bir oyun 
oynuyordu. Davutpaşalılar hücumla· 
rınm birinde ilk ve son gollerini attı· 
lar. Cağaloğlu da bir gol daha atarak 
oyunu 2-1 kazandı. 

Lıltf i Gokalan 

Çindeki Japon 
hareketi 

Amerikalılara zarar 
vermiyecekmlş 

Va§İngton 16 (A.A.) - Jnporı 

yanın Amerika büyük elçisi Bay 
Saito gazetecilere demiıtir k:. ~ 

"Şimali Çindeki Japon hue
ketleri, Amerika tecim kazançla· 
rı üzerinde hiç bir kötü etkide 
(tesirde) bulunmıyacaklardır .,, 

Hükômetinin Çindeki hareket· 
lerini incelemek (tetkik etmek) 
i~tiyen Bay Saito, bu husustaki 
haberlerin çoğunun kendisine 
mübalağalı göründüğünü söy1e -
mi§tir. 

li bir takımı da yendikten sonra F e • 
ncrbahçe ile dahi yapblt hususi bir 
maçta onlarla berabere kalımı olan Ka
ragümrüklüler sonradan buı iyi oyun· 
cu)arını kaçrrmıılar ve bu suretle bir 
hayli sarsılır gibi olmutlıır ve bunun Ü· 

zerine ittifaka girerek üçüncü kümeye 
almmıılardı. Bu yıl lik maçlarında Ü· 

çüncü kümenin ikinciıi olan Karagüm
rük gene eıki halini bulmak için yeni • 
den çalı§maya ve içlerinden yeni yeni 
oyuncular yetİ§tinneğe koyulmuılar • 
dır. 

Öte taraf tan klüp idaresi futbol ala • 
nm bir tarafına güzel bir de sahne yap• 
tırmış, geceleri burada temsiller ,-er· 
dirmeğe baılamııbr ki bu temsillerin 
getireceği hasılatla klübün bir kat da • 
ha canlanıp kuvvetlenmesini ve eski 
haline gelmesi temin edilecektir. 

Bulgaristanda tayyareci
}· ğe doğru ilk adım : 
Pehlivan güreştirip 

tophyorlar 
para 

Billgaristanda çıkan Posledna 
Potta gazetesinin yazdığına göre 
Cieniz makinist mektebinin me · 
zunları bir toplantı yaparak Bul· 
garislanın harp ve ticaret gemi!e· 
rinin çoğaltılması için konuın.u!
lardır. 

ile Hari Stoef harbiye bakanlığı 

ve hava müdürünün himayes;nde 
muhtelif güreşler yapacaklar ve 
toplanacak olan hasılattan k'!~if 
tayyareleri satın alınacağı söy:en· 
mektedir. 

Bu Bulgaristanda hava kuvvet· 

HABER - Ar<şam Postası .._ ,. 
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Sabah G azeteıeri Alman yeni askerlik kanunu 
ne diyorlar? ıB k t b d } 

KURUN - Asun Ua buoünldl baf aş . a a aa an o aıı 
yansında devlet demiryollannın fi· A 

1 
b • 

1 yatlarını ucuz~ata~?1' iki#. ~ç aylık gl- iman ar 1 e 
bi muayyen bir muddet ıçınde kulla· 
nılabilen daimi biletler ihd08 ettikten 
sonra devlet demiryollan varidatının 
arttığını söylemekte ve kendi ülke· 
nıiz içinde bir turizm hareketi uyan. 
dzğını Uave etmektedir. 

Alman ordusunda askerlik 
yapmıya mecburdur 

Alman hükUmeti 38 maddeden hizmet her ordu menaubini için ız 
ZAMAN - Zaman imzalı baıyazı 

alıı verl§i arttırmaktan bah8edlyor. 
Alıı r:erifin artmış olmasının ya§ama 

kabijigetini arttıracağına i§aret et- ibaret olan yeni askerlik kanunu.. aydır. 
tikten sonra dünya bozukluğunun nun esaılannı neıretmiıtir. ihtiyata 35 yaıma kadar ıııu' 
hep bunılan ileriye geldiğini söylü- vazzaf hizmeti bitirmi• olanl31 

Versay muahedesinin askeri ka· ..,. . 8 yor ve diyor ki: '"~ag"' rılır. Bundan sonra 45 yatın 
· · l l d.. ·· yitleri yeni kanunun son madde • ~ Bunun ıçın esas ı çare er uşun • kadar süren Loydwehr denilen re-. 

k b l l l sine nazaran hükümden ıakit ol -
me ve una enge 0 an §ey er r:arsa dif kısmı gelir. İhtiyatların itlet' 
onları ortadan kaldırmak hepimizin mıittur• Bu kanunda her Alman 
Vazifesidir. Çünkü devletin de, hükıl· ayrı bir makam tarafından idare askerlik yapmağa mecburdur. a:ı 
metin de, lıalkın da, yani hepimizin edilir. Bu makam ordu teıkilatın 

Harp zamanında erkek ve kadın 
rahatı, genişliği ancak bu i§l beraber bir cüzüdür. 
dü. ·· - lb' l'~· l b her Alman vazifesi batına kota - A k h k ı tr şunmege ve gene e ır ıgıy e aşar- ı eri ma iyette çı arı uııt . ·ı 

mağa bağlı bulunuyor. caktır. Faal hizmet için halis Al • lan mmtakalarda ihtiyat itleri sı•' 
TAN - Başyazısı Mecdi S. Say- man olmak şarttır. 

man'mdır. Uzüm ı·c incirden bahıet- makamlar tarafından görülür. 
mckt~dir. Hususi ahvalda bunun istisnah· Ağır hizmetler cezasına ınah • 

Geçen sene yapılan ihracate mal- rı olabili.-. Fakat kumanda ma • kUm olanlarla medeni hakları dii• 
larımızda bazı küçük ve ihracatcılar kamları ancak Almanlardan teıek· ıürülenler, divanıharpça ukerliie 
arasına kanşmış tecinıcrler tarafın· kül edebilir, Alman ordusuna men liyakati olmadığına karar verilen· 
d~n sat~~an bir maldan lngilterey~' sup herkeı ve tekaüdler bir Al- ler devlete dütmanlık ıuçunasıı 
g~tm~k. uzdcrhc yola f~dattmışked~·~· ~ynı mandan başkasiyle evlenemezler . f m~hltemelerce haklarında prl'ıl' 
cıns ıçın a a ucuz ıy ver ıoını ve . • • • • hli• 
ihracatımızı baltaladlğını hatırlat Alman olmıyanların harpte ordu • verılmıt olanlar ukerlık ıçın e . 
maktadır. Bu sene yapılacak olan a- da ne suretle çahpcaklan ayrıca yet ve liyakatten mahrum addecb • 
lıvere satı~larda tüccarın U §ilinden bir kanun ha1inde hazırlanmıttır • lirler. 
eksik fiyat vernıemeği kararlaştır· Ordu kara, deniz ve bava kuvvet· Askerlikten istisna etiilenler tı• 
dıklarını d~ işaret ettikten sonra de- }erinden müteıekkil olmak üzere bib raporiyle hizmete yaramıya~· 
mektedir kı: ·· t · b tt' B"t" d "' b' l 1 1 b h 'I t' 

()k . B-'· 1 ~ r- k 01. uç grup an ıa re ır. u un or u • gı ıa ıt o an ar a azı ru anı e 
·onomı u.Aan ıgı, ur · ıs §U· b d F"h b · 

beleri lznıir:in Dirik llbayı bu aene lar 8.f kuman anı u rer ve aı· dır. 
de bu' şekilde fiyat kırarak üıraca:t vekildir. Yeni kaııuna göre lier ).]aııat1 
mallarınuzı baltalayacaklar bulIJrıa Kendisinin emir ve müraka'besi bqka bir memleket kuabuınd'" 
-ki baltalayacaklan Bezili11or- bun- altında harbiye nazm ordunun .e· olıa da gene Almandır. Yabaıt'' 
Zarın isimlerini gazetelerle ilan n mir ve kumandaıını idare ed~r. bir devletin ordusunda askerli~ 
teşhir etmelidirler. h' . . il 

CUJJHURlYET _Yunus Nadi Aakeri mükellefiyet 18 den 45 ya- ızmetını yapmıı olanlar bunuD 
bQfyazısında hayalken hakikat olabi· tına kadardır. Alman aıkerlik mükellefiyetind~ 
lecek bir şeyden bahsetmektedir. Harpte ve bilhusa lüzumlu za • kurtulamazlana da sulhta burıl• 

Demektedir ki: manlarda harbiye nazırı bu müd • nn muvazzaf hizmete alnuııP' 
Bundan beş yıl önce Bağdat §osc- deti uze.tabilir. Bu mükellefiyet aı- ancak ayrı bir karar ile kabil 01-' 

ts1ı asftalt yapıldıt. ı6~.tanbulun bu sem· keri hizmetle ödenebilir. Bu hiz • caktır. . 
ne ramvay, o o us, tren ve otomo- Ask .. ilk 11 fi · ıı • 

bU işlemeıi buranın kıymetini yük- metler muvazzaf ihtiyat ve redif e.rı ~ e. e erın .. mezun tı· 
scllti. Buna bakarak hakikaten ,e. olmak üzere üç sınıftır. Muvazı:af rufları ıhtıyat hızmet büroauna ,,.. 
hirlerin payıtalıtı olnıağa değen Is· bi olup yılda bir kere içtima& çı-1 

•• 
tanbulurı ba§ka semtlerini de bu va• rılırlar. Bu ımıflarm hangilets 
ziyete getirmek mümkün değil midir? nin ve ne müddet için talim ve tef' 
Yer yer, semt ıemt kendi yerlerini Yunanistanda biyeye davet edileceklerini h&t' 
ve kendi semtlerini güzelle§tirmek • • fe 

için cemiyetler vücuda getirildiğini Kabinede değişiklik bıye nazm tayın eder. Ordu ,Jı-
görüyoruz. Bunların hayırlı i§leri mezun ıınıflar me.ıuuplan 1ll •

1
,. 

buralarını gfüellcştirecel•tir. olacak rem tutulma.ar emredilmit olan btee 
. Atatürk lstanbulu kandüine ya- l h b I mete aid huıuıatı gizli tutmak n'l. _, Yunanistandan ge en a ere~ v 

raşan bayındırlığa kavu§turmak için buriyetindedirler. Bu mecburı1 
d ı d k ki ·ı ·ı re göre, Yunan kabinesinde l'az-. ~ arıa o ·una ı ı gı er gösternıeğe mükellefiyetin bitmesinden ,oıU' 
başlamış olduğunu görüyorµz. Bu Tıa· tadilat yapılacak, Makaimos ıene d bakid' 
uırlı başlangıçtan burada bir güzel· dıt bakanlığına getirilecektir. a ır. ___/ 
li k ı·e bir zenginlik cilıanı yaratabile- Bundan batka, iç, münakali~ 
ceğine k~kusuz inanıyoruz. Bu if ve adliye bakanlıklarının da de -
inanla kovalanırıa dediğimiz şeyler 
hayal değil, hakikat sayılmak doğru iiteceği söylenmektedir .. 
olur. Atina, 16 - Deniz divanı bar · 

Çin dananma
sında isyan 

Hongkong, 17 (A.A.) - Kan · 
ton limanım koruyan kıyı bata:-
yalarile bir top düellosu yaptık· 
tan sonra, Hai - çi ve Hai - Çen 
adındaki Çin krüvazörleri açıkla. 
ra doğru uzaklaımıılardır. 

1933 te Nankin limanından kaç 
mıı olan bu iki gemi Kantondar, 
yana bulunduklarını bildirmiıler
di. 

Dün de. bu gemilerin tayfa)a. 
rı bir aylık meselesinden ötüru 
ayaldanmıılardır. 

Kredi fonslyeler 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde 

bince gıyaben on yıla mahkUm 
edilenlerden bir sübay (zabit) 
Brendiziden Pireye gelip hüku · 
mete teslim olmuf tur. 

lj • • 

Atina, 16 - Donanma ya%lık 
mutat manevralarını yapmak Ü· 

zereı dün Kalerden Akdenize 
dof.ru hareket etmittir. 
Yunan seçiminin 

tam neticesi 
Atina, 17 (Atina ajansı bildi

riyor) - Son seçimde rey veren· 
lerin ıayısı 1.074.479 zu bulmuı· 
tur. Bu miktar 1933 seçiminde 
1.146 - 943 dü. 

Rey vermiyenlerin yüzde kırkı 
bulduğu yolundaki haberler ya· 
landır. 

HükWııet listeleri 671.923 rey 

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

ltalyada 
Gttmttş tedavttıdeJJ 

kaldırıldı 
Roma, 16 (A.A.) - Jte~ 

ıazete, timdi tedavülde buluts;ıf' 
ıfurıüt paralan piyasadan kal ~ 
mak ve yerine kağıt para kof .1':, 
yetkesini (salahiyetini) finaıı• e~ 
kanına (maliye nazırına) ver 
bir kanun net retmiıtir. ·tı 

.. f. ı 
Gümüı saklayanlar, yu tt' 

bin liret araıında değiıen P 
cezasına çarpılacaklardır.___./ 

Yeni neşriyat 

Arkltekt (Mlma~J ,,. 
Bu aylık derğinin 53 iiJ>Ç&.l 1'' 

yısı mimariye ait eaerler ve t-'' 
zılarla çıkmıttn. Güzel ıa.-~ . ., , 
sevenleri alakadar edecek ııstJfıl' 
derecatı olan bu mecmuayt ts 

üç ürenli (faizli) Mısır kredi 
fonsiye tahvillerinin bugünkü 
çekilitinde şu numaralara ikra -
miye dü§müıtür: 

toplamı§lır ki rey verenlerin nis· ye ederiz. 
beti yüzde 63,5 tutuyor demektir. - ___., 

1886 tarihli tahvillerden 
288.621 numara 50.000 frank. 

B d ·· t · k' h"k.. t ıııııııuınıııını~ınıı• ıfftll"'11nımt__...-u a gos erıyor ı u ume 
halk tarafından 1928 ıenesinde • 
kinden daha fazla. itimat gör · 
mektedir. 23 Verilen kararlar bir rapor !-\a

linde krala verilecektir. leri irin ilk çalı•madır. Ay": ::a 
~ :1' ·1903 tarihli tahvillerden 550.746 O zaman Venizeloı kabinesi. HAZ 1 R A rJ,, 

Deniz gezinti 111tıl Gene Bulgar gazetesi Utronu ı:ı 
yazdığı bir yazıda me§hur B:d
gar güre§Çilerinden Dan Kolof 

her sene muhtelif namlar tahtın· numara 50,000 frank, 1911 tarih 
da askerlik çağı gelmiı olanlar li tahvillerden 93.510 numara 
silah altına alınmaktadırlar. 50.000 frank. 

seçime ittirik edenlerin yüzde 

50,77 ıi ola_n 518.~.7.! rey a~ıt · gttnUdfir ~ 
tı. 111llllffltlıııctnı~ıı111UC11ııııııııınıııuıııuıınıımııu111uıu1 
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Reis karşıda.. Elleri b0:ğlı amma 
ağzı açık, bize emir verebilir .. 
Frenk Süleyman baıta olduğu 

halde hepsi de yüreklerinde derin 
bir ağrı duyuyorlardı. Oradan 
anılsalar ve Kızıl Kadırgaya gi
rerek Turgut Reisin yanına gitse
ler ve o da: 

- Reisiniz nerede? 
Diye sorarsa ne karıılık vere -

ceklerdi!. 
- Onu dütman elinde esir bı -

taktık. 

Demektense ölmek daha kolay
dı. 

Fakat yapılacak bir it de yoktu. 
Şimdi akıncılar arasında nere

deyıe bir anart i çıkmak üzere idi. 
Coiu İf in sonunu dütünmeden ka 
leye ıaldınnak, bir kısmı da ·gemi
)'e ıiderek Turgut Reisin yanına 
dönmek ve her ıeyi olduğu gibi 
anlatmak istiyorlardı. 

Gitgide, kaleye saldırmak çıl -
ıınlıfını dütünenlerde böylelikle 
İtin iyi bir ıona eremiyeceğini kav 
rayorlardı. 

Kale mazgallarının üstündeki 
.adam, kılıcının tersile kalkana 
~rmakta devam ediyordu: 
--.Bıef ... 
- Altı ••• 
- Yedi ... 
Leventler bir türlü reislerini ora 

da bırakıp gitmeyi kabul edemi -
)'orladr. F ernando Türklerin bu 
çılgınlıklarına t&fıyordu. Onlara 
Yaptığı teklif çok hafifti. 

Yahut ona öyle görünüyordu. 

Bu ırrada Türk akıncılarının 
F ernandonun dediklerini kabul 
ederek gitmemelerinde bir sebep 
daha vardı ki bu en batlıcaıı olu
)ordu. O da F ernandonun sözüne 
IÜvenmemeleri idi. 

Şaıkınlık devam ediyordu. 
En aonra bu itin içinden çıkma

ııın kolayını gene Frenk Süleyman 
huidu. Arkadatlarma döndü: 
-Reiıimizi burada bırakıp g·ı. 

llıek namusumuza dokunuyor. Fa
icat onun bizim ~üzden ölme 
•ine de razı olamayız. Onun ıağ
lrtı her feyden öncedir. Yalnız 
F ernandonun de ıözüne güvenil -
ı.ıez. En iyisi kararı reiıin kendi
•inin vermesidir. 

Ayı Mustafa sordu: 
- Nasıl? .. 
- Reiı itte kartıdadır. Elleri 

l>.11ı amma ağzı açıktır. 8ize 
'Qıir verebilir. Biz de onun dtı!diği. 
1'i Yapanz. 

- Aferin Süleyman... işte en 
~a~su budur. Hemen timdi sor •. 
eıı ne derse onu yaparız. 
- Evet ... Reisin dediği batımı

~111 üıtündedir. 
~azgaldaki iri yarı adamın kıh 

ttıını teni sekizinci defa kalkana 
~lf, ölümün bülbülün yaklq
•trıır haber veriyordu. 
~~nk Süleyman ileriye do~ 
f h. 
~.a1e1 avucunu ağzına daVı1cb ·ıe 
... ~ gibi yaparak kale kapmnm 
~eki yükae!lc maqallara doğ-

ru yükaek ıeıle, ltalyanca olarak 
haykırdı: 

r He ... y! ... Femando ..• 
- Ne v.ar? Cevabınızı söyleyi

niz!. .. 
- Biz buna karar veremedik. 

Reisle konuıacağız. O ne emreder 
se onu yapacağız. 

- Konutun!... Fakat çabuk 
olun! •••• 

F ernandonım adamları Hiilmen 
Reiıi kale mazgallarının daba çok 
kenarına doğru yürüttüler. Frenk 
Süleyman ona bağırdı: 

- Reiı! .• 
- Ne var? 

-Demindenberi bu domuzlarla 
ne konuttuğumuzu anlamadın sa
nırım. 

- Duymadım ..• 
Hüsmen Reis, elçinin söyledik· 

lerini duym\J! olsaydı anladığı ke
limeleri biribirine ba.ğlıyarak ma • 
nasını aıağı yukarı bulabilirdi. Fa 
kat elçi ile Frenk Süleyman kale· 
nin dııarısında ve apğıda !ronut
tukları için itidememitti. 

Frenk Süleyman kisaca olup b\
tem tnlattr. 

Hüsmen Reiı sözün b\bnesini 
bile beklemedi: 

- Ne duruyonunuz? Benim yü 
zümden burada kırılmanızı iste -
mem. Gidin Turgut Reise haber 
verin. Ben elbet bir ... 

Reisin sesi kısık ve acı ;di. Bir 
günde hem sevgilisini, hem de hür
riyetini kaybetmek onu f e"'a hal 
de ıarsmıttı. 

Reisin sözleri yarıda kaldı. Çün 
kü iç kalenin batı tarafındaki ku
lelerinden kota kop gelen bir as· 
ker F e~andoya fU haberi l(etir· 
mitti: 

- Doryanın filosu... Doryamn 
filosu geliyor ..• 
Herkeı o tarafa baktı. 
Hüsmen Reis de baktı ve ufak 

çizgisinden birer ikiıer beliren 
büyük bir donanmanın batlangı
cını gördü. 

Birdnbire bir yay gibi gerildi. 

Fernando ile zabit ve a•kerleri 
arasında büyük bir sevinç be1irdi. 
Hüsmen Reiı bütün kuvvetile. gölf 
gürlemesine benziyen bil" sesle 
haykırdı: 

- He ... y ! .. Süleyman, Dalyan, 
Sırık Ahmeh.. Çabuk gemiye ... 

Gemiye diyorum ıize ... Çabuk 
demr alm !. Anderya Doryanm 
dırgayı kurtaran leventlerin bu -
luduklan yerden ufuktaki do • 
namna görünmüyordu. 

ilk saniyelerde reislerinin 
birdenbire çılgın gibi haykırma -
ıma teli.§ etmeıine mana vereme-
mitlerdi. Çünkü onun ıon sözünü 
böyle telifla ve çılgın gibi hayla
rarak söylemesi için ortada bir se· 
hep yoktu. 

Fakat Hüsmen Reiı sözü uzat
trkca itin karanlık tarafları aydın
lanıyor, sabiden korkulu bir lıal 
alıyordu. Hiç füp}ıesiz onlardan 

hiçbiri ıözlerinin önünde Kızıl 
Kadırganın dütman eline geçme-

•ine razı olmazla.rdı. Onu önce -
den taıarladıklan gibi cepaneliğe 
atet vererek havaya uçurmak çok 
kolaydı. Fakat Reiı bunu iıtemi· 
yordu. O: 

- Vira demir!. •• 
Kumandaamı verdikten sonra 

bu kumandaya uymamak alçalC -
Irk olurdu. Hüsmen Reis herhall.I~ 
onlann hepsinden daha iyi dütü
nüyordu. 

Frenk Süleyman geminin bulun 
duğu tarafa koıtu: 

- Gemiye ..• Reis böyle iıtiyol' .. 
G . ' emıye ..• 

Leventler gemiye henüz girme· 
mitlerdi ki, hatlarında F ernando
olduğu halde üç yüz dört yüz kiti· 
lik bir kuvvet iç kalenin kapısın
dan fırladı ve Türklere doğru sal
dırdı. 

F emando Doryanın gelitinden 
cesaret alarak Türkleri kılıçtan 

geçirmek istemitti. Fakat geç kal
mıttı . 
Kızıl Kadırga bütün ye1kenlerini 

açtı, bütün Jrureklerini itleterek 
son hızla limandan çıktı. 

Gider ayak birkaç yaylım ate~ 
yaparak Fernandoyu ve onun as -
kerlerini iyice hırpalamak itten 
bile değildi. Fakat Frenk Süley -
man reislerinin canını kurtarma~{ 
için dütmanr daha çok kızdırmak

tan çekinmitti. 
Türk akıncıları mazgallann üs

tünde kollan bağlı, boynunda ve 
ayaklannda zincirle dimdik du -
ran reislerine bakarak göğüslerini 
titirdiler. 

Acaba onu öldürecekler miydi? 
Bunu ummuyorlardı. Bir zaman 

lar Turgut Reis de esir olmuı, fa
kat öldürülmemiıti. Hüsmeni de 
olsa olsa zindana atarlar, daha 
kuvvetli bir ihtimalle herhangi bir 
lspanyol gemisine zincirliyerek 
kürek çektirirlerdi. 

Böylelikle kendilerini avutvyor 
lardr. 

Kızıl Kadırga provasını cenuba 
çevirmitti. · 

Dosdoğru Recyoya gidecek, 
liem Turgut Reise Hüsmenin batı
na gelenleri söyliyecekler, hem de 
Doryanın büyük bir filo ile bura
larda dolaıtığmı haber verecek • 
lerdi. 

Turgut Reisle Piyale t;eyin koca 
donanması Salemo önüne demir
ledikten sonra Fernando isterse 
Hüsmen Reisi azat etmesin! ••• 

• • • 
-30-

TORK FiLOSU ••• 
Salernodan henüz bet altı mil 

ayrılmıtlardı. Onlal' uzaklatırken 
Doryanm filosu yaklqıyor ve en 
hızlılarm,.clan bet altı kadırga da 
Kml Kadqayı yakalamak için 
Türk akıncılarmın gittiği tarafa 
dümen kırıyordu. 

<Devamı var J. 

5 

Bir Aşkın 
Hikdyesi , ................................................ . 

E Nakleden: ı fto. ı 
i Hatice SUreyya 4 7 : 
=················································= 

- Sakın ha, kızım.. Evladım. \ fa§ılıyordu. Fakat kim girmişti ?. 
bir tanem .• Biz, sen.ah ne VRpa • Bunu anlamadılar .. 
rız .. Sen, biz, ıenin çocuğumu'!, Samiye, komisere, yoldaki eı • 
dördümüz, inıaallah mea'ud Lira- rarengiz kadın meselesini anlattı: 
ile teıkil edeceğiz.. Çocuğunu ondan almak istedikle-

Samiye, titriyordu: rini söyledi. 
- lntaallah .. lnpallah .. Fakat, Diyordu ki : 

ben çocuğumu istiyorum .. Bt-n ço • - Şu kanaatteyim: Çocuğumu 
cukauz yapamam.. bc;.nden satın almak isteyen o küs • 

- Evet, evet .. l114&allah .. Fa· tah kadın her kimse her halde bir 
kat, .c>yle, IÖz ver .. Bizden ayrıl - de cürüm §eriki vardı. Kızımı onun 
mayacağma ıöz ver... vasrtasiyle atırttı. 

--Söz veriyorum. babacrığım.. - Eıkalini tarif eder misi.1iz? 
Sizden hiç aynlmıyacağrm ... Hay· Nasıl bir kadındı bu?. 
di, baba, git, meraklallDU\.. Emin - Maalesef fazla bir §ey söyle • 
ol, bir tqktnhk yapmıyacsğım.. yemiyecegım.. Zira, §apkasında, 
Sabırla bekliyeceğim .• Muıkadde • peçe gibi bir kalın tüy vardı .. Yü -
rata boyun eğeceğim.. zünün eıkalini farkedemedir. 

Bu sözlere cevab Olarak, Bahri Polis, hiç bir iz elde demediği 
kızının kolunu tuttu.. Gözlerinin için, matbuata bir haber geçmedi. 
içine baktı.. Lakin odada bulunan ceaed tıbbı 

Ne aöyleyebilirdi?. lkiıi k, bi- adliye verildi, inceden inceye mua 
ribirinin ıatıraplarını çok iyi .nla • yeneden geçti. 
yordu.. Çocuk, gayri tabii bir tekilde öl-

Baba kız, böyle konUf&raK, .,olis memitti. Hastalıktan ölmüttü •• 
Xa.rakoluna kadar gittiler .• ikisi de Genç kadın ~sah ediyordu: ) 
komiserin yanına alındılar. "-Bu çocuk son nefesini verdi· 

Burada, zavallı Samiyecik, ha • 
tından g~cn bi:.ti1n vak'ayı a;ıJat -
tı ... Bundan dolayı, büyük ıatıTabı-

nı tekrar duydu .. Komiser; bu an
latılanlara fevkalade alakada!" ol
muştu.. Söylenen sözleri not ecHp 
duruyordu. 

Nihayet: 

- Haydi, eve Deraber gid~lim .. 
Mahalfinde tahkikat yapahm ••.. 
·dedi .. • Müsterih olun, küç•ik ha
nım. Çocuk, para gibi kolaylıkla 
kaybolmaz .. Çalmaa da biz bulu -
ruz .. Çok geçmeden ele geçiririz . 

Çocuğunuza mutlaka kavuıacaksı-
nız •.• 

Baba: 

- Hay Allah razı olsun.. lnta· 
allah bu söylediğiniz tahakkuk e 

der. 

• • • • • • • 
Samiye, aile yuvuma döneli 

bir hafta olmuttu. .. 

Doktor Tevfiğin ve polisin sar -
fettiği bütün emeklere rağmen va. 
ziyet tamamen karanlık kalyor • 
du. Hiç bir hakikat meydana çı· 
kamıyordu. 1 

Doğramacının zavallı kansı, ya
tağında, kötürüm f.dıyordu. Ne 
ıesi çıkıyordu, ne de kımıldanıyor
du. 

Jaleye gelince, tamamiyle 
kaybolmUfa, artık ele geçmiye -
ceğe benziyordu. 

Filhakika, poliı komiseri, sonra 
mustantik,, huliaa hiç kimae bir ip 
ucu ele geçirmemişti. Ne kııçıranm 
hüviyeti hakkında, ne gidilen iıti
kamet etrafmda bir ıey öğrenmek 
hasıl olamamqtı. 

Kapıcıya aormuıla.rdı. 
- Hiç bir teY görmedim, hiç bir 

teY ititmedim ! eözlerinden ba9ka 
bir cevaıb almak kabil olamamıı -
tı.- Oralardan pek de ayrılmam~ 
tmı. Yalnız yemek yemeğe oda -
ma çekilmiftim. Bir gürültü ifitme
dim. Bir fevkaladelik görme -
dDn .•• 

Hulasa, bir iz elde etmek kabil 
olamıyordu .•• 

Yemek odasının kapısı ve pen -
ceresi ardına kadar açıldı. Buruı, 
çocuğu çalan adamın girip çıktı~ı 

yerdi tüphesiz .. Polis, bunu tesbit 
etti. Kolaylıkla içeri girdiği an -

ği sıralarda, benim henüz "H.,, ka· 
.&basında bulunduğum anlatılı • 
yor •• 

<Devamı oar) 

·-................................................ 1 

GEZiNTiMiZE . 
İŞTiRAK 

edeceklere !rl 
Davetiye t~~zl~ ve :ı 
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lovaya yapılacak olan üçüncü 
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FENERBAHÇENi N 

IBDr zamaınıBaır (11 OaO) 
Feınıeır dün çok güzen 

mağDOıb oDduğumuz Servet takomoıno, 
lb>Dır oyundan sonra (5) goDDe yaındl 

Yazması benden : - --Fenerle 
iftihar 
edelinı 

Tftridyenin gözbebeği Fenerbahçe, 
baştanbaşa şan ve şerefle dolu 27 yı
lının dönüm bayramını, dün gene u
nutulmaz bir zaferle kutluladı. 

Yüzli!rce sporcunun göğüslerini 

kabartan geçit · resminden sonra, kü-
çücük Fenerlilerin büyük bir hazla sey
redilen oyunları \'e daha sonra, eski 
futbol ağabeylerinin hem eğlenceli 

hem ders verici maçı .. 
En sonra da, Anupanın çok ta

nınmış, ve bir zamanlar bize 10 gol 
atmış bir takımın, harikulade oyunu
muz karşısında !>-2 gibi bir mağlu

biyete uğramasını seyretmek ... Bunlar 
hangi vatandaşa, hangi sporcuya ni
hayetsiz bir zevk ,·ermezdi. 

işte dün 1',ener stadını dolduran 
binlerce insanın, kalbi böyle çarptı 

ve böyle bir sevinçle doldu. 

l 

Yirmi yedi ),llık şerefli mazic;inc 
yorulmaz bir imanla çalıştıktan son
ra son iki senede gititkçe daha par
lak devirler katan Fenerbahçe, dün Bedii ve Yatann Servet akınını ke•en güzel bir en•tantanai 
de bir kere daha ispat etti ki, her 
Türk için hakikaten iftihar edecek 
bir teşekkül olmuştur. 

Cennet gibi stadında, yüzlerce 
genç sporcusunun, ve kalpleri Sarı 

Lft.civerdin aşkıyle çarpan binlerce 
seyircinin önünde, Fenerbahçe; bü
yük gününde, dünkü gibi hakiki bir 
zar er kazanmak hakkıydı. Kazandı 
da ... 
Senelerdenberi seyretmediğimiz zevk 

• lk . .....1iizel "'!~ · hakkında kıymetli 
ı:.ı;.rk"tcf~ ar~~'°Caf er, Sadi Karsan n 

M.S. lazım olanları yazdılar. Ben 
fazla bir şey yazacak değilim .. 

Saat 17,30 da günün son maç• 
hakem Şazi T ezcanın idaresind~ 
başladı. 

F enerli1er sahaya fU tekilde 
~ıktılar: 

Be-lii, Yaıar, Fazıl, M. Reşat, 
Esat, Cevat, Fikret, Naci, Ali Rı-
2a, Şaban, Niyazi. 

Yalnız, Fenerbahçenin hakikaten 
fevkalade güzel, kombine, ve bazt ga
zetelerin iddialarının tamamen ak
sine hiç de düşük olmıyan ve buraya 
gelen ecnebi takımların bir çoğundan 
yüksek kabiliyetteki rakiplerini, ade- ' 111~ ••• 
ta. ambale eden canlı oyununu tebrik 
etmeden de geçemiyeceğim .. 

Çocuklar aslanlar gibi oynadılar. 

Büyük günlerini, şan1r bir zaferle 
tamamlamak için dişlerini tırnakla
nna taktılar. Bütün varlıklarım, hat
ta. bundan daha fazlasını da sarfetti
ler ... 

Ve işte Z1 nci kutlulama gününün 
tarihini altın bir çerçeve ile süsliyen 
unutulmaz zaferi böyle kazandılar. 

Meşhur Servet karşısında alınan 
(6-2) nin dereceden şaşırmamak bu
nu karşı tarafın zafından değil, San 
I.Acivert forma altında, canlarını diş
lerine takarak, 10-0 nn intikamını 
almağa savaşan Türk çocuklarının 

iman dolu büyük kabiliyetinde ara
mak daha doğru olur ... 

Mesela bir Fikretin, bir Şabanın 

bir Nacinin dünkü harikuladeliği kar
pnda sarsılmıyacak müdafaa, bu
gün merkezi Avrupada zor bulunur
du korkarım. 

Diin yüzümüzü güldüren! Ne mi
safirlerin beceriksizliği, ne şansı ne 
de başka bir şey değildir. 

Bunun yalnız Sarı Ucivertıi on 
birinin çıkardığı güzel oyuna medyu
nuz. 

işte benim yazacağım bu kadar. 
Bin kere kutlu olsun. Fenere, böy

le unutulmaz bir znf erle geçen bay
ram. 

izzet Muhittin APAK 

-"flltım111ıırmıııı111111111ıııııırıııı1111111ınınıııı11mııııııı1111111111 

Yorınki maç 
lsviçrenin Seget takımı, yarın 

Tabinı stadında ikinci ve ıon 
maçmı yapacaktır. 

Bu maçın bir intikam müsa-
bakan olması ihtipıali çok-
tur.. 

Günün kahramanı Fikret 

Bu Jekilde takımda bir çok de
iitiklikler olduğu görülüyordu. 
Libertas maçı dolayısile diskali -
fiye edilmit olan Cevatla Fazıl 
•alimı:Ja yer almıılar, şimdiye ka
dar santrhaf oynayan Ali Rıza, 
~antrfor mevkiine geçmit, Naci 
sol ~'.; oynuyor. Niyazi gene -.·ski 
yerinde. 

Böv'e değiıik bir takımın Ser
vet gibi çok kuvvetli bir takım 
karıısında denenmesi halk üze -
rinde endiıeler uyandırıyor. 

Buna rağmen maç büyük bir 
süratle baıladı. Fenerliler seri ve 
dikkatli oynuyorlar. lsviçre takı
mı kendisini toplamamıt görcnü
yor. Henüz yedinci dakikada idi 
ki, ofsayt vaziyetinde topu ICıı -
pan Niyazi topu birinci · defa ı-
larak ağlara taktı. 

Tehlikeyi atlattıktan sonra, ls
viçreliler de bilhaaaa sağdan blr 
iki hücum yaptılar. 20 inci daki
kada Fikretin kurıun gibi bir 
firikiki direğe çarptı. 21 inci da
kikada da gene Fikret misafir -
lerimiz aleyhine verilen bir pen
alhyı atmamak ıuretile bir neza
ket gösterdi. Oyun O - O devam 
ediyor. 

22 inci dakika. Top Fikrette .. 
Fikret sol taraflarda top ayağın -
da bir az dolaştıktan sonra bir
den sağa geçti. Kaleci bir az ev
vel kaleden çıkmış, şimdi de ge
ri dönüyordu. Fikret ani bir !Ül 

çekti. Ve böylelikle ilk golü at
tı. 

Bundan sonra, lsviçreliler ıır -
ka arkaya hücumlar. yaptılar. Bun 

1 lardan birinde arka arkaya üç 
korner atlattık. Bedii mükem!nel, 
Y aıar enfes, Fazıl fevkalade .. , 
Bütün tehlikeler savuıtunıldu. Ve 
birinci devre bu tekilde 1 - O 
F enerir galebesile bitti. 

ikinci haftaym hatladığı za -
man Y aprın çıktığı. ve ye:ine 
Lebibin girmiş olduğu görüldü. 
Misafirlerimiz bu tekilde zayıf -
layan müdafaamızdan istifade e
derek 7 inci dakikada saç açıkla
rı vasıtesile beraberlik golünü çı
kardılar. 

Yavaı yavaş oyunun rengi büs

den Ali Rızada, Zekiyi, Bekiri 
hatırlatan bomba gibi bir §Üt top 
ağlarda. Varan: 4. 

Dakika: 25. Top gene Niy:ızi
de. Y dan gibi kıvrılarak bekleri 
geçti. Sıkı bir §Üt, gol. Varan: 5. 

Halk çılgın gibi Feneri alkışlı -
yor. Gollerin hiç su götürür yeri 

bütün değiıiyordu. Fener takımı Dünkü maçta çok canlı bir o.vun 
birdenbire bizim sahalarda sene- oynuyan •aiiç Şaban 
lerdenberi görmediğimiz bi~ o
yun çıkannağa baıladı. 

Dakika: 13. Şaban 20 metre
den sıkı bir tüt çekti. Top kale
cinin ellerine sürünerek ağlara 

takıldı. Varan: 2. 
Dakika: 17. Niyazinin nefis 

bir pası, Nacinin nefiı bir şütü i
le birleıti. Gol. Varan: 3. 

Dakika: 20. Niyazinin mükem
mel bir kafası, top ağlarda. Va
ran: 4mü? Hayır. Ofsayrtmış. 

Dakika: 22. Ayaktan ayağa me 
kik gibi iıliyen top, çok güzel oy
nayan, ve ilk defa oynadığı nıev
kiinde büyük bir istikbal vade-

Servet takımının •ağ insaid i l 
Ahmet Reı.atla müoaılele >ederken 

yok. Hepsi enfes, ve mükemmel. 
Bu bet golden sonra lsviçr~li -

ler gene bir hamle yaptılar. Ve 
böylelikle sağ içlerinin ayağ'I~ 

30 uncu dakikada ikinci gollerini 
yaptılal". 

Bundan ıonra Fenerliler yer~ -
den üstünlüğü ele aldılar. Ve 
her dakika bir gol atmak tehdidi 
altında maçı bitirdiler. 

Fenerliler 5 gol attılar. Ofsayt 
3ayılan iki golle penalb da ssıyıhr 
sa goller 8 i bulur. Oyun o dere
ce fevkalade oldu ki senelerden 
beri bir takımın bu derece iyi oy
namaıı bizde görülmemiıtir. 

Bütün Fenerli çocukları c:ın -
dan tebriz ederiz. 

lsviçreliler 5 gol yemelerine 
rağmen hiç te zayıf bir takım de
ğildirler. Mağlubiyetlerinin sebe
bi sırf Fenerbahçenin Harikula
de oyunudur, buna seyahat yor
gunlukları, ve saha yabancılıkları 
da katılabilir.' 

içlerinde sağ açıkları çok mü
kemmel bir oyuncudur. Bundan 
dolayı lsviçrelilerin ikinci maçta 
daha iyi bir netice alacakfarı mu-
hakkaktır. M. S. 

f Sadi Kar san diyor ki: 
-- - 2-' ıwwws- ıwwws 

iki tarih ve bir 
mukayese 

1922 - 1935 .• Bu iki tarih üze -
rinde biraz durmamız lazmıdıt· 
Bilenler pekala hatırlarlar, bilıne: 
yenler de öğrenmit olıunlar ki 
1922 de o zamanın en meşhur o· 
yuncularmdan takviye edilerelı 
Avrupaya turneye :ıkan Galaıas•: 
ray namı altındaki muhtelitiıniı• 
lsviçrenin dün oyununu ıeyrettiğİ
miz Servet klübü hezimete uğrat • 
mıfb. 

Bizi, bir sayı yemeden on gol ile 
yenmişti. Demir gibi ıütlü beki -
miz, fırsat kaçırmayan ZekiDJİZ 
doksan dakika içinde bir defac:ılı 
olsun topu Servet'in ağlarına tak11' 
hiç değilse ıerefimizi kurtarın•· 
mıılardı. Halbuki dün. Y alnrz keır' 
dine güvenerek ortaya çıkan f e • 
nerbahçe takımımız bize on üç ıe
ne evvel ders vermit olan Servete 
hocalık ettiler. Bet tane gol attı1at• 
Bizim ile bir zamanlar kedi ile fa· 
re gibi oynamıı olan bu maruf ı-
kmıı !atkma döndürdüler. Paniie 
uğrathlar.Acmacak hale koydulat• 

Hem de o Servet'i ki yalnız it -
viçrenin değil, bugün Avrupaııtıl 
bile tanınmış takım1armdan biri : 
dir. İsviçre gibi futbolün çok ileri 
gitmit olduğu bir memlekette bit 
düzüneye yakın pmpiyonluk ka İ 
zanmıftlT. Daha on giin e.-e 
Fransız tam piyonu Sochawt il• 
berabere kalmıttır. 

Ne kısa bir zamanda ne 'bü~ 
bir terakki değil mi?. 

Geçen!erde de söylemiftim ,,. 
ne tekrar ediyorum. Okuyucular' -
mız tunu iyi hil•inler ki aon - -
mantarda ıehrimize getirtilen ta • 
kımlar zannedildiği kadar zarU 
değildirler.Memleketlerinde jyibİf 
derece almış klüplerdir. Biziın otl' 

lan yenmekliğimizin hilaneti.ni bd 
takımlann zayif o1malannda de" 
ğil, bizim şu bir kaç sene içinde 
terakki etmİf olmamız da araaı• • 
lıdrr. 

Onları beğenmiyorduk, kendi -
mizden apğı buluyorduk. Ve h• -
kikatte de öyle idi. Oyunuııussd 
mukayese ve takdir için bir ele ; 
man bulamıyorduk. itte bu fı,..,. 
dün elimize geçti .. Artık iyice ,.ır 
laşıldı ki gelen taknnlar zayif de • 
ğil, biz onlardan üstünüz. 

D.. s ,. .._ ... ıet un ervet ın oyununu go,....... 
1 •• gene aldandıklarma zahib o ıod 

--· ı , ıınlar. Evet, Servet oynayaa-.. 
h .... .,. bucaladı, acemi bir takım ı ;Jı• 

verdi. Fakat bu, onların becer 
• l'V' d d v•ı b 0 

• Jdar•" sız ıgın en egı , ızım çocu , 
f evkalide oyunlarından, onlal'. 
göz açtırmamalarından ileri ad 
miştir. - t 

Seget, Libertas kale önünde·~. 
kaçırıyorlardı .. Bunlar her fır"' • 
Kolladılar. Kolladılar amnıa bır~ 
kan olmadı .. Nitekim biraz ~e~~i 
diğimiz anlarda hemen bıze 
gol atıverdiler. 1 

Dün her cihetten biz onl~t' 
yüksek idik. Top kontrolünde, t ~ 
lerde, sür'atte, beraber oyn•Y'9 

1
• 

l d f ·k· · . .. carP ça ım a, aı ıyetımız goze ~ . , -
yordu .. Buna ili veten mane~ı1 
tımız da yerindeydi. • 

Temiz, güzel, canlı bir oyurı ~!. 
nadık. Ve sahadan pek h~kl: 0 

,ol' 
rak da galib çıktık. Sadı J(tıf 

8 
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Caferin görüşünden 
~ zw;ı ·- .. 

Fenerin 27 nci 
ylldönümü 

Bir gün e\•\·el ''HABER,, gazetesi 
spor işleri muharriri dostum izzet 
Muhiddin Apak'm cemilekar yazıları
nı okurken iftihar duyduğum Fener
bahçe klübü hakkında gösterilen te
veccühe 1' .. cnerliler ,.e onu ~eyerler 

namrnn müte~ekkir kalmıştım. 
- Memleket gençliğine hizmetle 

kendi rnrlıklarını her sene biraz da
ha ileri götüren Fenerbahçe spor klü
bü Z'l nci yıllarını kutlularken, halka 
üç ayn zümrenin tarihçesini ne gü
zel ifade etmiş oldular. 

1 - Senelerce halka yüksek oyun 
göstermiş , .e iş ve sinleri icabı yerle
rini kendilerinden daha küçük olan 
ne<3ile bırakmış olan eskiler..... Belki 
de tabir ağır olmakla beraber mütc· 
kaidler. 

2 - Eskilerin yerini dolduran ve 
on)arda.ıı daha çok incelmiş olan yeni 
birinci takım. 

3 - lstikbal için hazırlanan mini 
lnlnicikler.-

- üç aydanberl ve zıd zümrenin 
halk ruhunda bıraktığı mukayese ta
ranan tetkik edilirse eV\'ela küçükle
rin oyunlarında onların mini mini vü
cutlarının çırpınmalarını ve daha 
Şimdiden Fenerbahçeye has olan 
kombine oyun oynamak kabiliyetinin 
haşladığını görmek bize ne kadar ü
tnit veriyorsa, onların daha büyükleri 
birinci takımları da antrenörlerinin 
kısa bir zamanda takım kabiliyetini 
yükselttiği de o kadar göze çarpıyor-
du. 

- Arkadaşım Sadi Karsanm daha 
-.Vel yazdığı bir yazısında Türk fut-
bolilnün kat'iyetle yükseldiğini bil· 
dirmesine karş-ı, biz biraz daha mute
dil lisanla ilerlediğimizi kabul etmek
le beraber daha bir kaç yüksek takım· 
larıa temas etmeğl ve neticede karar 
l'ermeği makul gö.rmüştük. 

Sadi Karsarun ince spor görgüsü 
hakikati daha evvel bildirmiş oldu. 
Futbolde Avrupa Ekiplerinin bir çok
larından daha ilerdeyiz. 

iyi çalıştığımız zamanlar, Türk 
Çocuklarının ince ruhları, canlı oyun
ları, A vrupahlann makineliğinden 
llYnJan şahst varlık ve kabiliyetlerl
llliz bize onlardan üstün olan cihet
leri ne kadar vazıh gösteriyor. 

- Türk Futbolünde "Associatlonn 
kablllyeti istenildiği zaman Avrupa
lılardan daha başka şekillerde tecelli 
tdiyor. Bizim oyun tarzımız İngiliz 
•isteminin küçük mikyası olmakla a
iır merk~zt Avrupa f ot bol sistemle
rinden a}Tılmış oluyor. 

Servet takımı top kontrolu ile ağır 
basan ve biribiriyle çok iyi anlaşabi
len bir takım olduğunu dünkü oyun
la ispat etti. 

Kalecilerinden başlayarak kade
llle)l oyun açma tarzlarlyle heran 
bizim kalemize kadar hep birden kı
lla. paslarla ilerliyen Servetliler Fe
ller müdafaasının varlığı ve canlı o
hnu karşısında eridi. 

Şimdiye kadar seyrettiğimiz maç
lar içinde bu kadar canlı ve ruhlu 
bir oyun görmedik desem belki m8-
1-1Aga etmiş olmam. 

Kaled (Bedil) nfn dünkü fevka
llde kurtarıştan Fener takımı oyun. 
'1ılan tizerlnde ruh varlığım ~fal· 
trı-ken, önlerinde oynayan Yaşar, Fa
~lnt candan mtldafaasmı, haf hattı
~ıda Cavad, Esad, Mehmed Reşadrn 
OtJanna kısa Te görgülü yardımlan 
'çık Niyaz:f nin seri akışları karşr ta-
1'tı bunaltacak ve fzhanaciz ettirecek 
"-ıiyetJere sokarken yanmda oyna
)all Şaban sürati, canlılığı ve atıl-
lt'ıtlığı Senet müdafaasını zaman 
~lllata bocalar wz:fyete sokuyordu. 
.\ 
0~dütünüz ince oyunu fle 
1ı Rıza santrfor mevkiinde de mu
~fak oluyor ve takımı için dünkil 
~bezi~ eden a~lı Ol11Jl11 

TekalYıtOer maça baştan başa eğDeınıceon cOc'lu .. MeşlJ'iluır oyulnl<ClYlDaıır 

(cama yakaDsa da mlhrab yerinde) darbomnsaonınıı UııatoırOattoDaır 

1 Beşiktaş gene 
galib 

Ankaradaki ikinci 
maçt:a Çankayayı 

3-1 yendi 
Ankara, 16 (A.A.) - Beşiktu~ ta

knnı bugün ikinci maçını Ankara 
şampiyonu Çankaya takımıyJe yap
mıştır. 

Birinci devrede bire iki sayı ya. 
pan ne,iktaşlı1ar ikinci devrede hir 
sayı daha kaydederek 3-1 Çankaya 
takımını yenmişlerdir. 

Yenilmesine rağmen Çankaya ta
kımı güzel bir oyun gösterdi. Ve Be
şiktaşldara korkulu dakikalar yaşat
tı. Beşiktaşlılar dünkü maçta göze 
batan ezici üstünlüklerini bugün gös
terememişlerdir. 

Maç heyecanlı Te se);rcilcr için 
çok zevkli olmuştur. 

Çankaya bugünkü oyunıyle de çok 
fyi yetişmekte olduğu hakkındaki u-

U lvi, Nedim, Kadri, Cafer, Ha11t11 Kcimil, Mehmet Nar.il, Bedri, Zelr. i, Sabih, Kemal Rilat gibi e•lt: =m=u=tl=an=krr=m=a=m=ı=~=t=es=ir=i=n=i b=ı=ra=k=m=ı=şt=ır=. 
ulu•al oyuncrılarunızın r,/a Jiinldi map "1k .nteraantlı. He,,.i bittr eanlı ~p_or. tarihi Y..tlf'llm"1 b!t 

oyuncalar. Fenerin 27. lncl ~dSıArdbwle la. 

Büy·ük maçtan 
Fener bahçenin 27 inci plmı 

kutlulama töreni .(merasimi) dün 
hakikaten çok parlak ve güzel ol
du. 

Battan baıa f&Jllı Türli !bayrak • 
lan ile süalemnif olan atad cemıete 
dönmiiftü. 

Saat 14,45 'de l)an(lonun refa • 

açmasında galibi~eünıla için ilk adım 
Iar atıliyordu. 

Geiıiş paslarla ilerllyen f or hattı 
mızda dün en ziyade muvafak olan 
bir tarafı da zikretmeden geçemiıe
c:eğim. -Naci, Fikret tarafı-

- Nad henüz büyilk takımlarda 
yeni varlığını gösteren genç bir oyan
cu. Ayak hAkimiyeti .fevkalAde dene
cek kadar iji, canlı oyana mütemayil 
Fikretle anlaşması çok iyi. Fikretin 
ele avuca mğmayaİı oyunu yanında 
hergUn biraz· daha llerliyen Nad bize 
istikbal için büyilk ilmitler •eriyor. 

- Fikret: Her sene görgils(l daha 
ilerliyen bu futbol şeytanı bize dUn 
ne zevkli ve helecanlı anlar Ja§attı. 
DiinJ'&Dlll en iyi mfldafaasmm bile 
papucunu tersine çmrteeek bu oyun
cu hakkında bundan fazla ne yaza
yım. 

Fenerbahçe Z1 nd yqma parlak 
bir zaferle girdi. Mütereddit ve aca
ba bizim ~cuklar şu kocaman im~ 
reli futbolcular karpsmda namı bir 
netice alabilecek diye dil§U.ntlrken, 
Niyazlnin, Fikretin, Nadnln Te Ali 
Rrzanm golleri insanı dakikalara. 
hayran bırakacak derecede l'flzeldf. 

Bir Fenerli olmak hasebi.lle belld 
de dilnkü Fenerin zaman zaman ~
kardığı yüksek oyunlardan fazla he
lecanlr olarak maçı bitaraf bir gözle 
seyredemedim ve kendi tarafımı iyi 
gördilm korkusuyle fazla yazı yaz. 
maktan c:eklDb'orum. 

Faka~ ı:> sene enel Geneve'de oy. 
nadıtmm n• 1~ JDBilup oldufu
mus Seged takDlllllDl 15 sene BOnra 

katinde geçit remıi bqladı. Bqta 
Türk bayrağı, onun arkumda sD'a 
ile, müesaialer, elierinde 1ar1 lici
verd lbayraklarla 300 den fazla 
9P0rcu muntazam Jôy.fet ve adım· 
Jarla, J.&f& aealeri arumd geçtiler. 
En arkada birinci takım geliyordu. 

Bütün 9J)01'CU1ar lbir ~(F.): harfi 
biçiminde ~I tribGnferin iSnUın• 
de dizildiler. 

Bando htikli.1 m&J'fmt çaldı. Ve 
bundan 80Dr& klüp ubqbm Hay
ri Celil ldinüye gelerek açdma 
e3ylevini verdi ve .azünü (yqum 

büyük Türli milleti, J.aJUm '.Ata • 
türk, ;yaptm cümhuriyet, Y.•fHm 
8J)Or); diye bitirdi. 

Bu aD'ada birinci taıamda Fazıl, 
Yqa.r, Hüaameddin, Ali Rıza, Ata 
türk heykeline çelenk Jm;r.dular. 

Hayri Celilden .oma, Gil • 
Def batkanı Cevad Abbas uzun bir 
lıöylev verdi. F enerbahçenin mü • 

evvel 
easia tiyelerinClen merhum Vuıf 
Çmarm nlhu için bir dakika sükUt 
eöıtdi. 

Ye~ başa çoli güzel ge
çen tören .(merasim) de bu suret· 
Je bitmif oldu. 

BlDldan sonra, küçü1[ Fenerli • 
ler arasında güzel bir futbol maçı 
•• muhtelif OJ'Dl1ar Japddı. Saat 
16,30 kadar nkit geçirildi. 

Saat 16,30 da Jiiııün en eğlence
li ve meraklı hadisesi o1an tekaüt • 
(er maçı bqladı. 

Hakem komitesi kıymetli l>atlianı 
ve tekaüt hakemlerden bay Nüz • 
betin hakemliğinde ve Beykozlu 
meıhur tekaütlerden ~(K.) lbra.bi
min yan hakendiğinde bqlayan 
maçta takımlar JÖY.le dizildiler. 
GONEŞ: .(Hep.i eski Galatasa· 

rayWardD'.) 

Ulvi - Mehıned Nazif, Hayati 
-Hayri, Kemal- Rifat, Ahmet-

._ ... 
tek bir klip karpsmda bozguna uf· ------------------------

:!'":!n7;!~ ::::ı:1:.:a •:ı: Feneryılmaz ikinci 
tt Mensup buıun'datum bir klobu kümeye geçti 
şüphesiz ki fazla methetmek biras I· 
lerl gitmiş sayılmakla beraber onun 
genç ve faal oyuncularmı tebrik ede
meden geçemlyecetfm. 

Dün gUzel canlı bir spor gUnti 
yaşadık. Türk sporuna, tarihine Fe
nerbahçe Z1 nd yılında parlak bir 
muzafferi yet kaydettirdi. 
ayn Bütiln 

Bütün oyunculan ayrı ayrı tebrik 
etmett boıı bfDrlm. :A~ ~ ... __ 

Uçtlncü kiiınenin şampiyonu Fe
neryılmaz, hakikaten bUyük bir gay
ret Te çalqkanlık göstererek ~k gil
zeı" oyunlan sayesinde, kUmesinin 
şampiyonluilınu kazanmıştı. Bu kıy
metli takım; dün de · ikinci kümenin 
sonuncusu ile Şeref stadında - terfi 
maçmı yaptı ve 2-l'kazandr. 

Feneryılmazlılar. fklnd devrede 
10 kl§l kalınalanna rağmen, güzel bir 

Ol1ID ezn••lflart b1llfbı ierf1 ·~-

leri kümeye lAyik olduklanm ispat 
etmişlerdir. 

Futbolda en zor işlerden birisi o
lan bu terfi maçını kazanmak mu
vaff akiyetini hakkiyle gösteren bu 
genç ve kıymetli klübümüzft tebrik e
der ve yeni kümelerinde muvaffak 
olmalannı ve ilk gUnden bert göster
dikleri temiz varlıklannı devam e~ 
tirmelerini dileriz. - .._ ___ ______ 

Sabit, !Yusuf Zir.a, Necib, Latif, 
Müfit. 

FENER ı 
Nedim - Cafer, Hasan Kamil 

- Kadri, Sadi, Süreyya - Sabih, 
Sedaa, Zeki, Hikmet, Bedri. 

Bir zamanlar bütün Türkiyenin 
göz bebeği olan bu methur oyun • 
cularadan bir kımıı vücud itibari • 
le hiç bozulmamıı1ar, fakat bir 
kısmı da bqta iş Bankası lstanbul 
direktörü Yusuf Ziya ile Sabit ol
mak Gzere müthit titmanlamIJlar
dır. 

Hemen Iİepei ~ ~"emmel 
birer meYkii lçtimat sahibi olan bu 
Jgenç ihtiyvlarf)~ m sahada gö. 
rümnesi, genç çorcular için alına· 
cak mükemmel bir den olmağa 
delecek mahiretterdi, 

Battan bqa Dtdırcasma gülü • 
necek manzaralar içinde geçen o • 
yunun 20 "dakikalık ilk devresi, 
Giinet takmımm Yusuf Ziyanm a· 
yağiyle dı!an kaçD'dığı penaltı • 
dan M>nra O • O bitti. 

ikinci dene (laıha lieyecanlı ot· 
du Gene bir penalhdan Yusuf 
Ziya Günetin ilk golünü attı Biraz 
90Dl'a Fener de bir vaziyetten isti
fade ederek beraberliği temin et • 
ti V c bu tatlı maç da böylece 1 • 1 
tatlıya bağ!e.narak bitti 

Bu maçm en meraklı tarafı, Ze-. 
ki ile Olvi arasındaki çekiıme ol • 
du Bir türlü ihtiyarlamayan Zeki 
bilhasu. ikinci devre GÜile! kalesi· ' 
ne bomba gibi tüt!~ çekiyordu, 

Fakat kalecilik hayatında Zeki
den topu tıopu bir tek gol yemiı o
lan mqh1D' Olvi de, hakikaten he-
men .eaki formuna yakın fevkalade 
bir oyun oynayarak, bu fiitleri ma• 
ruf tabirile havadan armut toplar 
gibi, tophyor tek golün, böyle te • 
kaüd olduktan eonra bile çiftlq • 
metine mini oluyordu. 

Tekaüdler arasında. oyunlarını 
en az kaybeden ve güzel oynayan 
oyuncular tunlar oldu. 

Olri, Zeki, Cafer, Kemal Rifat. 
Mehme(I Nazif, Sabih, Sadi, Ne • 
cip, Kadri, Bedri .• 

Bu maçm en 00. taraflarından 
birisi de, tekaüt hakem bay Nüz • 
betin, ortaya çıkarken saat alma • · 

iı unutması!.. Ve oy:un batladılt • 
tan het on dakika sonra aklı başı
na gelerek etraftan saat aramau 
oldu! .• 

.. 'l. M. 
l 
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Aslanh adam on beşten fazla Londran1n "çocuk müzesi,, nde çocuklar göste
ku übe devirmiş, köyün altım rilenleri kmp geçirmek hakkına da sahiptirler 

üstüne getirmişti ... 
- Pek ala .. Haydi aen kulübe· 

ne git... Fakat ses çıkarayım de· 
me ... 

Vahıi, aslanlı adam daha cüm, 
lesini bitirmeden uzaklaımııtı. 
Aradan çok zaman geçmeden 
köy içinde yükselen bir Boram M 

banka sesi derin uykularındaki 
vahşileri yerlerinden sıçratınıı' ve 
kulübelerinden dııarıya fırlat · 
mıştı. 

Aslanlı adam, kulübesine dö
nen va.htinin yaptrğr bu iıgüzarh
ğın cezasını köyü altüst etmekten 
başka bir şekilde vermedi. On 
beşten fazla kulübe devirmiı kö
yün altını üstüne getirmiıti. 

. 
ya Kral deiil, •ilıirbaz Kifonun 
emrini yerine ıetirdi. 

- Aslanlı Adam öldü mU? 
-Olüp ölmediğini bilmiyoruz. 

Fakat Kifo'nun bize OQll öldüre
ceğini aöyliyerek Terdiii zehirli 
yılanı mağarası iÇine bıraktım. 
Tam o sD'ada büyük bir tesadüf 
eseri olarak çocuiunu orada yal
nız bulduk. Artık bir dakika bile 
kaybetmeden kaçırıp durup din
lenmeden buraya geldik.. Kifo 
AılanJı Adamın oğlunu da kaçır
ma.mızı ıart koymuftu. Çünkü 
ha.ıka türlü Mara, ölümden kur
tulaımyacaktı. 

- Mara ölecell miydi? 
- Evet ölecekti, çünkü onunla 

sevitmiıtik. Hatmetlu Kral parça
lanmasını aöylemi1ti. 

Kaçmağa çahfan va:hıilerden 

bir çoğu da aslanların pençesi al
tında paramparça olmuılardı. Bü 
tün bu işler olup biterken Aslanlı 
'.Adam seyirci kalmaktan batka 

- Ya demek Mara ile ıerit· 
mittin ve o Medkyonun ölüm ce- Çocuk müzesinde lokomotifler dairesi 
zasına uğramııtı?, Londradan yazılıyor: HaY.di buradan çıkalım. Dıta· bir §ey yapmanuftr. 

Köyün bombot kalması için 
çok zaman geçmedi. Ortalıkta hiç 
kimse görünmez ol.muı, herkes 
liendisini koruyabilecek bir delik 

- Evet reis.. Londranm Kenaington mahal- nda bir takım camekanlar var; 
- Bu çocuk f imdi Aslanlı A- leaindeki müze çocuklara mahsus üstlerinde !U yazılan okuyoruz: 

damın mı? çok eğlenceli bir tuzaktır! Çocuk 
- Evet reis.. kapmm eıiiinden adnnmı attı 

bulup çekilmiıti. - Nerden belli? mı, tuzağa tutuldu demektir. 

'.Aslanlı Adam daha fazla vakit - Beyaz olutundan .• 
kaybetmek istemiyordu. O, güne§ - Aslanlı Adam ölmediyse ge-
doğmazdan evvel yol almak ve ne bütün köylerimizi altüst ede
Mofyonun kabilesine yaklaımak cektir. Onu öldürmeden çocuğu
istiyordu. n~ ka,~ak Marayı ölümden 

Hemen ıhayvanlannr toplaCiı kürtaramaz. (Arkaaı var) 

ve ufak bir iıaretle, cansız bir ZA Y 1 - ltalyada Mili11oda 
manzaraya bürünen Moya köyün· De Angeli F rua firmasından sa-
den uzaklaıtı. tın alınarak getirdiiim AZA mar 

- 15 - ka 2838 - 2842 nmnaralı 5 san-
BIMO MOFYONUN KULOBE- dık pam~k me:nsucatın B niisha 

SiNDE menı:i ıahadetnamesi zayi oldu-
Mofyo her zamanki gibi saba- ğundan hülanü olmadığı ilin o

fun ilk ıtıklannda uyanınııtı. Gü- lunur. 
zel ve düzgün vücudunu kırmızı· Avunduk zade A. ismet ve 
ya boyarken saçlannr da bağlıya· Şürekası 

Yapının ortaamdan uzanan 
geniıf koridorun dibinde kanadla
nm aÇDU'! koskocaman bir uçak 
:(tayyare) göze çarpar. Hangi ço
cuk böyle bir eğlenceye dayana.
bilir ki? Kız erkek bütün çocukM 
lar gelir ve burada saatlerce ei
lenceye dalarlar. Bu uzun saate
rin sonunda iae, çocuklar hiç de 
farkına varmaluızm tayyare ve 
tayyareciliie dair çok deierli bil· 
giler toplamıt bulunurlar. Çocu)[. 
larm tasasız ve sevinçli eealeri ile 
f&krak kahkabalan yaplıllDl du
varların çarpar duvarlar da bu aea 
dalgalarım bir uğultu halinde ku-

Ansızın kulübenin kapısında H • • • • rak tarıyorlardı. ~:::ıı:-= w 

görünen nöbetçilerden biri: er gun oz 
- Reis dedi, huduttan içeriye Türkçe 

laklarınıza gönderir. 

I~:. Böyle IÜJ'Ü)tülü müze olur mu 
diyeceksiniz değil mi? Unutma-

·ı ym ki burası çocuklara ma.lısua
b tur ve yaımı bqmı alımı inunlar 
H buraya alınmazlar. 

Kral Medkyonun maiyetinden iki Ü • 
yerli girdi. Yanlarında bir de be- il beş kelıme 
yaz çocuk var.. il 

-Beyaz çocuk mu? o da kim? il 30 uncu Liste 
- Asalanlı Adamın oğlu oldu- :: 1-ihmal etmek- Savsamak 

~ .. 1.. l • z t k d'l . H ihmal - Savsa 
!gllnu so: uyor ar. a en en ı erı H ÖRNEKLER: 1 _Bava fil aav-
haımetlu Kral tarafından Aslanlı fi saya gelmez. 
~damı öldürmeğe ve çocuğu ça- il 2 - işini savsayan ta11.slz11kten 
lıp getinneğe memur edilmiı.. iı bah,etmeme1L 

-Bana getirin.. i: 2 - ihtiyat - Sakm 
Mofyo'nun bu kat'i emri kartı- !I lhtiy~t etmek - Saknımak 

•mda nöbetçi hemen çekildi. Çok il ÖRNEKLER: 1- Hayır, o bu 
' ·· · · 1 · K ·ı M :. işte savsa değil, saknı gihıtennlştir. 
surmemıştı. çenye ata ı e ara j! 2 _ Kredi işlerinde salmıyan 

Süleyman, neye uğTadıfmı lıi- ı 3 - Kaide - 1 - Kural 

• 

ve yanlarındaki Süleyman girdi. I:! bankalara kızmamall)'lz. 

it anlayamadığı için şatkm fa!• E 2 - Duraç 
km iki tarafına bakınıyor Te ko- :İ ÖRNEKLER: 1 Bu cOmle &'fa "li 
mııulanlan anlamağa çalqıyordu. 1: md'er kurallarına göre do~ru defll ·:: 

K ta . . • • .ed ld s: ır. il a ıçerıye gırınce a. et o u- ii 2 T ks" h 'd - a ını anıunm mermer u-
lu üzere hemen reisin yanma gi- raçını nasıl buluyorsunuz? 
Cferek diz çöktü ve bülbül gibi so- 1 - Tarif etmek - Tanımlamak 
nılmadan anlatmağa batlacb. Ya- Tarif - Tanım 
rrm saatten fzla süren bu anlatqı ÖRNEKLER: 1- Bana ekono -
Mofyo büyük bir dikkatle dinledi. minin so~ tanımım eöyler misiniz? 
So dak · Ma . 2 - Eger yerinizi fyi tammtıya. 
. nra yanın 1 rayı ıtaret e- bilseydiniz bu kadar arayıp sormar-
Clerek: dım. 

- Aslanlı ~amı öldürmeie 5 - Teşetttit- Ayrılışma 
m>u mu memur edilmiJti? ÖRNEK: Yurt iolerinde fDdrl 

- Evet "* ! aynlışması en büyük felakettir. 
- Jr~ Wr .Dk değil de bir NOT: Gazetemize gönderil«ek 

Jiadm? ~ yanlarda bu kelbnelerin OMUDllı • 

n ralan kullanılmamattını rtea ftle -ı 
- Sebebini anlatmak uzun sü- riz. 

. s d ... d d " 1 
rm reıa.. onra ogru an Ol{IU• • • 

Sizi uma kata da çıkaran 
merdivenin bqma uılmıt koca· 
man bir levha, Lakm ne yazıyor: 
"Alanı çocuklara serbest lnrakm,, 

~iıcla pnit bir aalon, p 
caklan merak ve heyecan içinde 
tatırbnakla beraber onlara zen
gin bilgiler aunar. Salonun kapı
amda asılı levha "içeriye girin de 
bir elegin segma yapın,, yazıla • 
rmı t&tımaktadır. 

Haydi fU küçük kızm peıbMlen 
içeriye aireliar. Kendimizi bir .... 
hanhim üstünde bulmıız; tözle
rimizin önünde güzel bir panora
ma açılır. Krzcağızm önündeki 
meMnm üstünde iki düğme var. 
birisinde "yağmur,, ötekinde "gü
Def,, yazılı .. 

Yajmur düğmesine basınca 
minacık ovaya pkıT takır yağmur 
yaimağa baılar, bir taraftan da 
"günef,, düfmeaine bastın mı, 

aaidan bir elektrik güneıi, ~yet 
taıbii bir IUl'ette parlamaia bqlar 
'Ye minacık ovamn üstünde bütün 
renkleriyle bir eleiin aegıma 
meydana çıkar. Yafmur yavqla
ya yavaılaya diner ve elegim eeg
ma da birdenbire gözden kaybo
lur. 

"Muhtelif nakil vasıtaları,,. Her 
cameki.nm önünde bir düğme 

var; buna buılmca içeride her 
teY canl&DIJ.or. ilk camekanda 
sık bir orm•nm içinden geçen bir 
nmağı gC>rüyoruz. Düğmeye ba· 
sın da görün! lrmağm o.tünden 

~. •• u " 

k~~n .~ at~ ~Tel~~ ~-
ıap gıtitğim aeJ.redeceJlıtmız. Göv 
denin üstünden de tarihten anc:e
ki çailarda y&f&llUf bir adamla 
nnsı oturuyorlar. 

!Bu camekinlarClan on, on 1>et 
tanesinde geçm.İf çailardaki muh
telif nakil TUıtalarmm nümune

leri var. içerisi asri 1>ir köy man
zaraıı gösteren en 10n camek&nm 

önündeki düğmeye ... mca, bir 
trenin bütün hızıyle 1>ir k8prilden 
geçtiiini, yolda bir otomobilin 
koıtuğunu, dibte koskocaman bir 
Trans Atlantik'in süzülüp kaydı
imı, banda da hir tanarenin ~-
tuluna görüraünüz. 1 

Bir tayyarenin nasıl uçfuiunu 
mu öğrenmeli iatiyoraunuz? Şu 

küçük tayyare meydanına ıelin. 
Sahada ne ıüzel bir tayyare 

duruyor. iki küçük çocuk, came
kinm önüne yaklaıtılar. Biriai 
bumunu cama 'dayadı,, dudakla· 
riyle motör ıüriiltü yaparken 
düimeıe bastı. içeride bir Y&Dti
litör itlemeğe bqladı ve yerde 
bir ipliie ballı olarak duran tay-
yare havalandı. . 

Vutilitör yavaıladı. Tayyare 
de yavaı yavaı yere indi. 

ı8ir •ıra camekan daha r Lev
liayı oku,almı "muhtelif çailarda 
ıtıli,, Her lbir camekan ayrı bir 
çala ait bütüıa manzaraJan ·p... 

teriyor. Bir düfmeye bumca itte 
gün batıyor, ortalık kararıyor ve 
Jlfıklar yanryor. 

Şuracıkta Londranm en bil· 
yük tiyatrosunun bütün dekorla· 
riyle birlikte küçültülmüt bir ar
neği var. Papa kadar· ciddi ve a· 
ğır bqh bir çocuğun önünde e· 
lektrik tablosu var. Düimelerden 
birine basıyor sahnenin bütün ı
trkları, dekorları ve sahneleri de
iitilor· Burada sün dolufuna, 

yıldızlı geceyi, timıeklerin çak• 
masını, fırtınaları hep görüyorul• 

Üst kata çıkalım: lıte trenlerin 
mükemmel bir kollekıiyonu .. 

Bütün lokomotifler iıliyor. Bir 
düğmeye baımak yeter! Pasifik 
tipinde kocaman bir lokomotifi 
iıleten f U küçük haıarıya bakdl• 
Sizi görmüyor bile .. Parmaiı dül· 
menin -üstünde olduiu halde, o 
kendini timdi enıin ovalarda ıa• 
atte 100 kilometre hızla yolculuk• 
ta sanıyor. 

Hele fU üç küçük çocuia ha.
km; bir maden kömürü ocajınd• 

manivelaya yapıfmıtlar, halbir• 
çeviriyorlar. Ocaiın her tarafıal 
parça parça görüyoruz: Kömür 
dolu arabacıklar kuyulara doifU 
koıuyor, asamarler inip çıkıyor 
lar, kömür dolu trenler iataıyoll" 
lardan kalkarak, yola düzülüyor
lar. 

Biltiln ba sürilltiller ~· 
müze mahafıızları ae11iz aeuiz T• 
gülerek dolaflJOl"lar. Birisine aor 
dum: 

- Çocuklarm bu mo(felleri kr 
diiı var mıc:ID'? 

Muhafız ıülerelE cevap Terdh 
- Eh; ara ura olur! 
- O Takit b.bamım yaku.-

yapııırsmız tabii? · 
1 

- Ne mUnuebet? Onları ra· • 
liatarz bile etlllef.iz. Bir teY lmıJ. 
dı mı, çocuia çıkıpnaya. Kmlad 
hemen tamir ederiz. Biltün l:No
lar çocuklar ~indir. Kırdan o
yuncak ç6ritJmıOf ki ~I 

Beni n.par filolan ile Clolu o " 
lan kata çJbracak uane&re bir 
dün. Çıkarken aördüiim, pslr 
rinin içi aülen küçük yaramaSr 
aMnaörden bir türlü ayn)amrfor, 
aaantörcilye 80l"Clum: 

- GaJiba bundan lioılanryor 1 
Aaaıu&cil güliimaiyerek: 
- Tam bir 1&&ttir inip çıkr 

yor. 
Dedi, l:;en Cle plümseilim. ' 
Çı]QlacU yere doiru ~ 

üstünde bir inha olan hir bP1 

ıördüm. Yaklqarak olmdullls 
"Buıün saat üçten bete kadal'• 
yıldızlara dair konferam,,. lçetİ" 
d; ıene~ ınıek bhbhalar ot" 
talıiı çmlatıyor. Buna ptarak 
durdum ve kapmm önünele otur 
makta olan p.rdiyana aoidumı 

- Ad•malnllı eileniJ:orlar P-
liba? 1 

-ETet; ltonferana biter bitlll,. 
çocuklar k~feramcıya akla Jıa• 
ya)e gelmedik 10f1Ular aorarlat• 
Bu aorplar hazan o kadar tuhaf
tır ki herkesi kahkahalarla pldO
rür. 

Sokaia ç.dnn•kıızm, m~ 
içindeki tünele bindim. Ba ;o..t 
mtizeye ıelen çocuklann ~ 
)ardan ıeçmemeai için ve dol11" 
dan dofruya müzeye ıirmeai içlıl 
haraya kadar uzatılmıttD'. ~ 
ve babalar hiır merak etmekıisiıl 

~ ·r .... çocuklarını müzeye gönderebı 1 

ler deiil mi? 
Londranm c:ocuklar 111ii•,.t 

Avrupada biriciktir. Bir eti dahi 
yoktur. • • 

l 
ı 
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KADINLARIÇIN Yakın tarihten 
Deri hastalıkl~rı kanlı yapraklar 
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lır, ne lJQpmak [Qzzmdır __ m __ e_s'_u_lü_C_e_m_a_I O__:_ğ_uz_a_n-=--=la=--t-=-ıy_o_r;_N70:-:. 6:-o_·--:---;---;---~ 
Buraya şinıdi lngiliz doktor
ları gelecek ve ·sizi muayene 
edeceklernıiş 

Çocukların önemsiz ( eremmi
Yetajz) deri rahatsız Irkları, ekse
tiya. geçirilmesi en zor olanlardır. 
8unlar türlü türlü rahatsızlıklar· 
dır ki tedavi ve ilaç bet para et-

l'rıez. Geçen yazımızda sabunla 
1UYun deri üzerindeki tesirlerin· 
den bahsettik, bu yazımızda da 

derinin içeriden beslenmesini an· 
latacağız. 

Deride mütemadi indifalar 
takdirinde çocuğun iç ve dıt sağ
lığı baıtan aıağı gözden yeçiril

l'rıelid ir. Banyo ve havluların çok 
lerniz olmasına, tahriş edici su ve 

lllbun kullanılma.maaına, sık sık 
Saınaşrr değiştirilmesine dikkat 
edilmelidir. 

İç sağlığına gelince; bağırsak· 
!arda bir rahatsızlık olmadığı, 
•olucan gibi böceklerin bulunma

dığı, hazim cihazının düzenli bir 
biçimde iılei.: ği ve yemeklerin 
ko1 

... :,rlıkla hazmedilmekte olduğu 
lnlatılmalıdır. 

ikinci derecede araıtıracağı
~ız meseleler: Çocuğun diıleri 
leıniz ve sağlam mıdır? Hiç güç
IUk çekmeksizin burnundan ne-

f ea alabiliyor mu? Akıntı var mı? 
~Uvvetli günef ıfığmda gözleri 
ta?-ıatsız olmıyacak kadar sağlam 
tııı? 

Bütiin bu sorgularımızın, deri 
qe ne iliıiği olabilir derıeniz al
danırsınız , çünkü vücudun her 

~a '";:ısının yaptığı itler biribirine 
Sok :sıkı fıkı bağlıdır. Çocuk de· 
tiainde kızarma, ka9mma ve tane-

Cikler sinir bozukluğundan ileri 
telebileceği gibi §iddetli bir ha· 
~~sızhktan da olur; yatlı insan
larda ise bunlar nefes darlığından 
)e sıtmadan olabilir. 

Çocuğun yemeğine ııkı aıkıya 
dikkat etmek suretiyle bunların 
~epsinin önüne geçilebilir. Fazla 
eaJenme yahut hazımsızlık yal

llıı deride değil, mafsallarda da 
l'thatsızlrklar yaratır. Mesela ço
tı.ıkta bacak şiıkinliği, ayaklar· 
~l ağrılar, muvakkat topallık 
tından ileri gelir. Bazı çocukla

l'ıl\ vücudu yumurta istemez. Bu 
tibilere yumurta yedirildi mi vü· 
~\llta kaımtılar, kızar~alar olur. 
tlhıek yüzünden derıde çıkan 

bt'ııa karşısında hemen pehrize 
~~f \'\ırmalı ve geceleri çocuğa 

1
l' kahve katığı mağnezi içiril

~elidir. 
I E:tneklemeğe batlıyan çocuk
lt için, eğer di9leri varsa, meyva 
~e bilhaaaa elma çok faydalıdır. 

* * * l)eride çıkan "konak,, lar hari-
~ . 

•eheplerden olur. Bunlar yumu-
~tıcı sular kullanmak suretiyle 
~bucak geçiıtirilebilir, ancak su
~~t\ evvel azıcık yağsız kremle 
tl!tturulmalıdır. 

i · l<onak, batta saçların dibinde 
~ •. 1 ak'l. ••t. 't .. e ıu anm ız erı gos erıyor· 
1 •u ve sabun hiÇ kullanılmama· 
'd 
" ır. Parmaklarla ve yavaı ya-
~'t tnasaj edilecek zeytinyağının 
t, k rayda11 vardır. Zeytinyağı 
~da vermediği takdirde iki ya-

"İil ~ g~, arkan arkaıma, sü· 
~t:) ~Cek Hindistan cevizi yağı bu 
~ tltlclan yumutahr, üçüncü gü-
~ bir bezle bq ıilinirse, 

kendiliğinden çıkar. Bazı anneler 
bu .iti vazelinle de baıarırlar. Me
sele konağı yumuşatmak ve böy-

lece kendiliğinden düşmesini te
min etmektir. 

Tarak ve fırçalar daima terte
miz tutulmalı ve havlular yumu· 
ıak cinsten olmalıdır. 

Çocuk yastıkları daima terte
miz tutulmalıdır. Bu da sabit ya·s· 
tık yüzü yerine yastık örtüsü kul· 

lanmakla olur. Çünkü örtüler ça
ma§ır yıkanmasını beklemeksizin 
sık sık değıtirilebilir. 

Çocukların gerek kuru gerek 
sulu eğzemaları için, gliserinle 

T otya yağını beyaz köpük olun· 
cıya kadar bir gümüt çatalla döv• 
dükten sonra egzemalı yere & .. r. 

mek çok faydalıdır. Bu tertip ka· 
buklu egzemayı yumuıatacağı gi· 
bi deriyi de tifalandırabilir. 

* * * Fazla kaıınarak derisini tah. 
rit eden çocuklara eldiven giydi

rilebilir. Fakat emeklemeğe bat· 
lamıt olan çocuk, eldiveni elle
rinde tutmaz hatta inad eder ve 
hürriyetlerine müdahale edilme· 
meıi için iıi hazan yemek yeme· 
ğe kadar ileriye götürürler. Bu 
gibi vak'alarda derinin kaşınan 

kısmına gevıekce bir bez bağla
mak işi halleder. Gayet temiz hat· 
ta eczaneden almmıt sargı bezi 
böylece bağlanmakla derideki ya
ralar da şifalandırılabilir. 

Mektep ç.oc:uklan sık sık dü
~ • rler ve öteıini berisini yaralar· 
la:·. ":' .. ~ ~e yaralar derhal {argı 1- -. 
ziyle sarılmalı ve hiç bir vakit a
çık bırakılmamalıdır. 

* * * Annelerin en çok sıkıntı çek-
tiği deri hastalıklarından biri de 
doktorların İmpetigo dedikleri, 
bazı yerlerde de tuzlu balgam a· 

dı verilen hastalıktır. Bu hastalrk 
derinin üstünde çıkan sarı uçuk 

ve kabarcıklarla patladıktan son
ra da bağladığı kahve rengi çir
kin kabukla tanılır. 

Bu hastalık bulaııktır. Çocuk· 
ları mektebe devam eden anneler 
bunun bulaşık olduğunu pek iyi 
bilirler. Kabarcıkların ağrı ve ıi-

zıaı yoktur. Hafif bir cıva merhe
mi bunun en iyi ilacıdır. Cıvadan 
sonra eczaneden alınacak bir an
tiseptiktoz ekilmelidir. 

Burada fevkalade temizlik la
zımdır. Böyle çocukları~ yastık 
yüzleri ayrı yıkanmalı ve ayrı 

havlu kullanmalıdırlar. Çocuk, 
ellerini ve tırnakannın i~ini sık
aık yıkamalıdır. 

Deri hastalıkları için günet ı
şığı ekseriya elveriıli değildir. 

· Kaımtı, kızarma ve kan bozuklu
ğu dolayısıyle olan deri arızala
rında güneı zarar verebilir. 

Anlattığımız deri arızaları ge· 
lici, geçicidir ve bilgisi olan anne

ler bunları pek güzel tedavi eder. 
Müzmin deri hastalıkları için ise 
muhakkak deri doktoruna gidil· 
melidir. 

Güneı ııığı, temiz hava, kuv
vetli yemek aibi çok kuvvetli ele-

manl:ır iyi olmakla beraıber müz
min ve hazan anadan babadan 
tevarüs edilmit deri hastalıkları
nı tifalandınmazlar. 

Kaynanam ile baldızlarım · ağ • 
Jaşmağa, etrafım aldıkları baş 

gardiyana, karım gelinceye kadar 
beni alıkoyması için yalvarmağa 

baılmıılardr. Fakat o, üzerine 
hücum eden kadınları birer tarafa 
iterek ve İngilizce küfürler ederek 
odadan çıktı, gitti. 

Beni kurtarmak için günlerden
beri uğrattığını söyleyerek f azi • 
Jetini ve iyi kalpliliğini iabat et • 
meğe çalı tan baı gardiyan (efen • 
di), son dakikada bu düriift ve 
kabaca hareketiyle maskesini çı • 
karmakta ve hakiki çehresiyle bize 
görünmekte hiç bir beis görmemiş· 
ti. 

çirme siyasetini takib ettiklerini, 
!:urtulut ümitleriyle beni oyala • 
yarak para sızdırmaktan baıka bir 
§ey dütünmedtklerini pek güzel 
öğrebnişti. Rıhtım üzerinde iken 
doktorların gelip beni muayene e
deceği havadisini, de İngilizlerin 
aon bir istihzası gibi telakki ettim. 

Fakat ne yapabilirdim? Bizi bir 
odaya götürdüler .. Oturdum, bek· 
lemeye baıladım .. Bir kaç dakika 

&onra iki lngiliz doktoru geldi .. 
Tercüman vuıtasiyle, çırçıplak 
soyunmaklığımı ihtar ettiler. Bu 
sözleri itidince içimden: 

- Eyvah, dedim. Arapyan ha -
nma ilk girdiğim gün de böyle &o· 

Herıeyim hazır olduktan aonra, yulmuı ve cüzdanı kaphrmı!tım .. 
yavrmnu tekrar kucakladım, göğ • Şimdi herifler beni gene soyarak 
silme bastırarak babalık duygu • gider ayak, karımın gönderdiği 
larınm verdiği bir kuvvetle sıktım, yüz lngiliz lirasını da alırlarsa ben 
öptüm, öptünı .. Hepimiz ağlatr • ne yapanın?. 

yorduk. O, an bütün hayatım bir Ve bu düşünce ile aoyunamıya • 
sinema teridi gibi gözlerimin Ö· cağımı bildirdim.. lsrar ettiler. 
nünden geçmeğe baıladı. &zan Ben de inad ederek bağırıp çağır • 
berrak ve aydınlık, hazan silik ve ' mağa ba.ıladım .• Karııhklı müna -
belli beliniz olan bir hayal ve kata bir hayli sürdü .. Ondan ıon • 
manzaralar karıısında kalbim ra doktorlar rıhtmıda bulunan in· 
~ikkatten eziliyordu. Bütün vatan 

gözümde canlandı .. Doğduğum yer 
olan lzmiri, oradaki mahallemizi, 
içinde çocukluğuma aid en muaz • 
zez aene1erin geçtiği büyük, ah§ap 
evimizi, okuduğum İptidai, rüttü 
mekteplerini hatırladım. Gençliğin 
aşk, heyecan, ümid içinde geçen 
günlerini dü~ündüm .. Gizli bir el, 

hütün dostların yüzlerini sakla -
yap. bir albümün yapraklarım ça • 
buk çabuk çevirdi .. Şimdi, her biri 
bir ömre bedel olan bu hatıraların 
ya.ıadığı topraklardan uzaklaıı • 
yordum. 

Aığı kata indik. Tercüinan Ed • 
vard ba.ıgardiyanla kısa bir görüş
meden .sonra: 

- Vakit geçiyor, haydi hareket 
edeceğiz, emrini verdi. 

Yavrum kucağımda olduğu hal
de kapıdan çıktım. Mehmed Ali 
yanımda yürüyordu .. Şekerci kal· 
fası da onu yalnız bırakmıyordu . 

Bizim kaynana ve baldızlar da ar· 
kamızdan geliyorlardı .. Bir man • 
ga süngülü İngiliz askeri tarafın • 
dan abluka edilmiş vaziyette Top -
haneye doğru ağır ağır yürüyor • 
duk. 

Sokklarda halle toplanmıı bizi 
seyrediyordu.. Kalabalık ve ıün • 
gülerden ürken kızmı ağlamağa 
bq1adı. Ben onu sustunna.ğa çalı· 
§ryordum .. Böylece, Galata yolcu 
salonun önüne geldik. 

Burada bir İngiliz zabiti bizi 
bekliyordu. içeri girdik. Zabit, 
Ermeni tercümanla bir §eyler ko • 
nuıtu. Edvard bana dönerek: 

- Cemal! Zaıbit (efendi) sizin 
biraz bekleyeceğinizi söyledi. 

- Neden bekliyorum? 

- Buraya timdi lnıgiliz doktor-

giliz zabitine müracaat ettiler. O
da askerlere bazı emirler verdi . 
Neferler üzerime saldırdılar, beni 

yakalayınca yere yıktılar ve zor • 
la aoymafa batladrlar. iki dakika 
ıonra, anadan doğma bir hale 
gelmiıtim .. 

Bu halde bile bağırıp çağrrmağa 
devam ediyordum .. Beni zorla bir 
kanapenin üzerine yatırdılar. iki 
doktor birden beni dikkatle mua • 

yeneye baıladı. Kalbimi dinledi • 
ler, nabzımı muayene ettiler. 
Gözlerimin içine baktılar, kapak
larını ters cevirdiler, mafsallarımı 

~ . 
yokladılar .. 

Bu can sıkıcı mayene on dakika· 
dan fazla devam etti. Gözlerim 
ötede bir iskemlenin üzerine atıl
mıt olan elbiselerimden ayrılmı • 
yordu. 

iç cebimdeki yüz İngiliz lirası 
kanatlanıp uçacak diye aklım ba-
trnıdan gidiyordu. Muayenem bi • 
tince giyindim .. Beni dııarı çıkar • 
dılar. Şükürki kimse paralara do

kunmamııtı. Eğer kırbaçlı çaVUf 
olsaydı, o bu işi katiyen ihmal et
mez, bu son voliyi de vururdu. 

Yolcu salonunun avlusunda ku
cağımda çocuğum olduğu halde 

bekliyordum. Hala karımdan 
bir haber yok •. Derken avukatlar 
koıa koşa geldiler ve beni mua -
yene eden İngiliz doktorlariyle bir 

odaya kapandılar .. Yirmi dakika 
kadar da bu esrarengiz müzakere
lerin sonucunu bekledik .. Kapı a
çddı; bizim mahut avukatlar çrk

tılar. ikisinin süngüleri düşmüt 
vaziyette .. Boyunları bükük, ıu -

ratları asık; ümitsiz, bitkin bir 
halde1er .. Yanıma geldiler, bir 
tÜrlü söze baıJayaınıyorlar .. 

Ne zaman gelecek?. 
- Neredeyse gelir. 
- Doktorlar ne d iyorlar?. 
-Hiç! .. 
- O halde beni neden muayene 

ettiler. 

Rum avukat, yumruklarını sıka· 
rak g\iya lngilizlere gayiz besledi
ğf_!li ima eder bir hareketle cevab 
verdi: 

- Biz ecnebi olduğumuz halde 
bizi bile aldattılar .• 

.- Ne diye sizi aldatıyorlar?. 

- Bize ~yle bir vaidde bulun• 
muılardı: Burada gelip sizi mu • 
ayene edecekler, vapurla seyahat 
edemiyeceğinize dair bir rapor ve· 
receklerdi. Bunun üzerine biz de 
aizin alıkonmanız için bu raporları 
ileri sürerek İcab eden makamlara: 
müracaat edecektik. Esasen kap• 
ten Benet §U dakikada bu raporlaıı 

beklemektedir. 

- Pekala! Doktorlar beni mua
yene ettiler; şimdi de raporlarını 
yazarlar; olur biter .. 

- Raporlarını yazdılar bile!. 
- O halde neden karşımda mı• 

rm kırın ederek vakit geçir iyorsu
nuz?. 

- iyi amma, rapor istediğimiz 
gibi değil ki .• 

- Neden?. 

- Herifler, bize verdikleri söz-
de durmadılar .. Sizin seyahat ede
miyecek derecede hasta olmadığı • 
nı iddia ediyorlar.. Raporlarını 
öyle yazdılar .. 

- Peki böyle rapor verecekler· 
di de buraya kadar neye geldiler ? 

Bu &orgum cevabuz kaldı .. Yal
nı Fransız avukatı beni teselli e
decek aözler söylemeğe başladı: 

- Cemal (bey), sen hiç merak: 
etme! Biz bu itin sonunu bıraka • · 
cak değiliz .. Sen rahat rahat Mal • 
taya git.. On bet güne kalmaz, 
·buraya serbest bir halde dönecek· 
sin. Biz burada her çareye bat vu• 
rarak seni mutlaka kurtaracağız •• 

Diş1erimi sıkarak: 

- Mel'unla.r, h~li mı benimle 
alay ediyorsunuz! diye bağırdrm .• 

<Devamı ı·ar) · 

-..aı ıııtr::waıır tzm•ttwıNmı•M111Hlfdll 

AKŞAM'ın faydalı 
neşriyatından 

SWIFT 

Cüceler ve Devler 
memleketinde 

Gulliverin 
seyahatleri 

Bütün dünya gençliğinin en çok 
sevdiği kitap 

Türkçeye çeviren: 
Ercüment Ekrem Talu 

• 
4 renkli kapak içinde ciltli ve 

renkli resimlerle süslü 
Fiyah: 75 kuruı 

qan gelecek ve si'Zi muayene ede -
ceklermİ§ .. 

Doktor lafını ifidince hiç sevin
ın:e'dim desem doğru olur.. Hatta 
heriflere büsbütün içerledim. 

Şimdiye kadar baıımdan geçen 
vak'alar, bana ·bunların vakit ge • 

- Kanm bili. gelmedi, siz gör· 
mediniz mi?, 

- Gördük, İngiliz kımıandanı
na gitti, protestolarımızı kendi e· 
liyle verecek ve buraya gelecek .. 

- Biz timdi gönderiliyoruz .. 

J Veni çıktı r 

Akşam Kitaphanesi 

fttl1t111111ll!ll!lliltıtHıttltlilllllltıt11111llll!illlllltm1UJ!llillitı1111111t1llR 
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Şikayetler temenniler: 

Terazi buhranı 
lıtanbu1da ıimdide bir terazi 

buhraru baı göıtermi§tir. Eski dil· 
li terazilerin kullanılmaları yasak 
edildiği için bunlarm yerlerine te
darik edilecek Avrupa terazileri 
biçimindeki dilsiz teraziler kulla • 
nılacaktır. 

Fakat bu teraziler de burada ya· 
pılamamakta, Y.ahut yapılanlann 

ayarlan sakat oh;naktadır. Bu yüz· 
den §İmdi bir çok e&naf Avrupa • 
dan ve en çok Almanyadan gelen 
bu terazileri elde etmek için nöbet 

beklemekte ve adeta vesika ile ek· 
mk alır gibi bu terazilerin komiı • 
yonculuğunu yapan yerden güç -

hela terazi bulup alabilmektedir. 
Hatta bunların en hasaaılarmı kul

lanmaları lazım gelen ecza ticaret· 
haneleri ve eczaneler terazi ala • 
bilmek i~in yirmi gün, bir ay ön • 
cesind-en gidip adlarını kaydettir • 
mektedirler. 

.Alakadarlar bu terazi buhranı • 
nm daha artacağını söylüyor ve o

nun için bunların burada yapılma· 
ımm çaresine bakılmalıdır diyor -
lar. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehcuıı., 

Pazardan baıka günlerde saat 
J2,S dan 6) ya kadar İstanbul Di. 

vanyolundaki (118) numaralı hu· 
susi kabinesinde hastalarmı kabu ı 

eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. .. 

. . ~ . i •. , . . . 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevllye MUlehassısı 
Kraköy - Ekllelslyor mağazası 

yanında. Her gÜn öğlethn ıonra 

1 2 • den 8 • e kadw.. Tel: 41235 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddeai No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .. 

'lılıJ,....,.,,, ... ıaz:ı•ız
AKŞAM'ın faydalı 
neşriyatından 

SWIFT 

Cüceler ve Devler 
memleketinde 

Gulllverln 
seyahatleri 

Bütan dünya gençliğinin en çok 
sevdiği kitap 

Türk~eye çeviren: 
Ercüment Ekrem Talu .. . . 

4 renkli kapak içinde ciltli ve 
renkli resimlerle ıüılü 

Fiyah: 15 kurrq 

f Veni çıktı 1 

Açık havada 

Bırakılm ış 

l(fl VI NATORDA 

saklanmış bir gıdanın 

mikroskopla görünüşü 

HABER - Akşam Postası 

Daimi Sıhhat Sigortan1z 

SICAK,yedlğlniz bütün yemelderdc mik
roplar doğurur. SOGUK, bo mikropları öldürür. Bunun için bir 
elektrik soğuk hava dolabl satın almalı51nıı \'C bıınu alırken en 
tylsiıı_I seçmclisiniı. 

Bu sigortayı temin eder. 
Fiatı = 180 liradan itibaren. Tediye= 18 ay vade 
S t ı 1 Nureddin ve şerild, Ankara A. Vetter, lzmlr. 

a iŞ yer er : Sahibinin Sesi merkezi, Beyoğlu • Ga latasara7 

Yen_ilik, neşe, lıfssiqat 

Sahibinin sesi yeni imla etti§I 
pUlklar satıışa çıkarmuştır. 

AX 1838 - Müzeyyen 
SÜRMEYi GÖZ ÖLDÜRÜR 
GURBET MEKTUBU 

AX 1839 • Müzeyyen ve Şükriye 
Maçkalı 

Güne• yüzlü 

AX 1841 - Seyyan 

OZLEYiŞ, Tango 
SUNA, Tango 

AX 1842 - Süheyla Bedriye 

AX 1843 - Biraen Şemai • 
SENSiZ HAYAT, Tango 
GöNUL HIRSIZI, Foka trot 

AX1840 • Fazilet ve Beşikta'h 
Kemal Tayyare yolculuğu, Monolof 

Müzikli takllt 
AX 1844 - Bigalı Mehmed 

fficaz gazel. KONCE GtlLLER 
GtBtSIN 

Uşak neva pzeL 
ALEMiN RUHUNV SARMIŞ 

ŞlK ŞIK BEYiM 
HOP HOP GELEN VAR 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce ~işiyi 

zengin etmiştir. 

17 HAZİRAN - 193~ 

oeuıeı nemirvoıınrı ve limanları ı~ıeııne Umum i~aresı i!ônları 1 

Ailelere mühim 
tenzilat 

Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ve iyi ,artlat 

içinde geçirmek iıtiyorıanız Devlet Demir yollarında ailelere yapıt.o 

büyük tenzilattan istifade ediniz. 

Bu tenzilit, bet kitilik bir aile için % 64 

Sekiz kitilik bir ai ie için de % 70 

niıbetindedir. (3208) 

idarenin Eaki,ehirdeki hastanesinin bir senelik ihtiyacr olan ~ 

fağrda cins miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 4 ınıP yiy~ 
ve içecek her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere Haydarpapda ı.ı 
binası dahilindeki 1 inci itletme komiıyonu tarafından 28.6.35 c1J • 

ma günü ıaat lS de açık eksiltme ile aatın alınacaktır. 1 

Bu İ§e girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat tell't• 

natı vermeleri ve kanunun tayin etti li vesikalarla kanunun 4 üncU 
madde.i mucibince bu ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına d•· 
ir beyanname ile ya bizzat veya gönderecekleri taahhütlü teklif 

mktuplarile eksiltme a-ünü na tin den evvel komisyona müracaatl•· 
n llzımdır. 

Bu ite ait prtnameler Eıkitehirde idare hastanesinden ve H•1' 
darpatada gar binası dahilindeki 1 inci iıletme komisyonu tarafıo • 
dan parasız olarak verilecektir. (3236) 

Azami Muhammen muvakkat . 
' miktar bedeli teminatı 

Gurup ı : Ekinek 12000 Kg. 8 kurut 72 liT& 
2: Koyun eti 
3: (Süt 

.(Yoimt 
4: Sadeyağ 

Tuz 
Telfebriye 
:urmik) 
Pirinç (Beype.zan) 
Makıama (Çapa) 
P~unu (Çapa) 
Kuru solan 
Toz teker 
Kesmeıeker 
Çay _(1 inc:i neri) 
Beyaz peynir 
:CEdime) 
Kuru fuulye 
(Ayıe kadın) 

Nohut (Karabiga) 
Bamya (Amuya) 
Mercimek (yeıil) 

tomatea aalçaaı 
Limon 
Zeytinya.tı 

Kahve çekirdek 
Patates (sarı) 
Kuru üzüm 
irmik 
Un (çift ııfır)' 

:Yumurta 

7000 ,, 40 ,, 210 ., 

3600 " 10 " 72 ,, 
4000 ti 15 ,, 72 ,, 

600 ,, 60 ,, 
350 ,, 10 ,, 
180 ,, 25 ,, 

800 ,, 20 ,, 
100 ,, 25 ,, 
200 ,, 40 ,, 

800 ,, s " 
'lOO ,, 39 ,, l 
900 ,, 42 ,, 1 
80 ,, 300 " 

400 " so ,. 
,, 20 .. 

: .. ıs "./ 
30 ,, 120 " 
50 ,, · 10 ,, 

120 ,, 30 ,, 
3500 A 21/2 

60 Kg. 40 Kur. 
24 ,, 110 ,, 

1200 ,, 7 1/2 ,, 
300 ,, 30 ,, 
80,, 25,, 80,, 9,,, 

6000 A. t ,, 

Muvakliat fim~ 
184 lira 58 kurııf 

Beher 1000 kilo muhammen bedeli 1429,39 lira olan 18000 ~~: 
kWçe kalay 29 Temmuz 1935 pazartesi a-ünü saat 15,30 da kar 
zarf uaulü ile Ankarada idare bina smda satın almacaktır. 

·ı· Bu ite girmek iıtiyenlerin 1929 ,68 liralık muvakkat teminat 1 

kanunun tayin ettiii vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muclbio" 

ite ıirmeie kanunt manileri bulun madıima dair beyanname ye t~ 
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reiılifine verınelı 
limndD'. 

Bu ite ait ıartnameler 125 ku ruı mukabilinde Ankara ve tı•r 
darpqa veznelerinde ıablmaktadı r • . (3294), 

&~~·~~k~~nı~mu~~r~-~~-~.~~-~----~ı 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır Doktor Ahmet Asım 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. Ortaköy Şifa yurdtı 
Ak Kit h • Tramvay 11olıı. Muallim Nad cad. No 11S: 

şam ap anesı AVUKAT lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her ttirlti ~ 
ıtıınıııınınımııınıııınnımıtnnıı-""ıııınnımntnııııııt1ıtm :

1
·r::=cHlldtly

1
ek

1
ve z6Uthrbevlye==ı IRF AN EMiN konforu haiz çok temiz. ttyatıan çok ehven ve kadın erkek her tur1 

: at a ı arı m e assısı hastalara açık hastahane. 
. ı= Dr. ç t p R UT Kösemlhaloğlu Yatak tıyatıan.ru liradan itibaren: 

ZAYl - Sanyer 14 ~ncil okula· Beyoğlu, .AS'DJahmescit Bursal! Sirkecide istasyon kar§ıımda Dolum ve kadm amellyatlanyle apandisit, fıtık, basu:r " bel';: 
dan 1929 sene.sinde aldıgım şehadet- pazarı ittisalinde .Atlas HanÜ Sirkeci Palas hanmda 5 - (1 IJenzer ameliyeler için husll8!, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi 
nameml kaY,bettim. Hükmll yoktur. Tel •43353 U numaralara tatmmıttır. bro,Or gönderilir. Telefon: (42221) 

- ~- - 196 - KENAN r • wp • "wg n 1ı1111-----------•ıl!:DD11 ___ ı===ı•1111111 ___ ımlll:a--I •ıı•ccmıı-=••uın••mu•-....-
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lJ ı d ki d b 
.. b ı s· K . Kullanınız. .i\tüz'iç istirabınıza mm·affakiyetU 

mum yara ar a,yanı ar a, aş ve vucut çı an arına kartı 1 A TRıN il bir teda,·i tatbik ctnıiş olursunuz. Depo u lş Ifankası 
arkasında 12No :lu MANZONve Il01'TON ecza deposu. ...___ 

" Saçları dökttlenlere j M h H Ş k • E. NEŞ'ET 1 Ko~NKANzuK ı• u ayy~r asan ev ı .. 
KiNiN KOMPRiMELERi ~f -~ Pudra, yagsız krem ve losyonJarı 1 
SITMA GRiP NEZLE 7'/. ~ •Cildin letafet ve gençliğini muhafaza eder. Her yerde arayınız. 

' ' -!! Bir tek Kinin Komprimesi aizi bil· )1 • -;;p 
tün bu hastalıklardan kur~anr • ~~·':J;, ,. .~ 
Eczanelerden Kinin alırken daima <.f!! ~ 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içerisinde 

E. NEŞ'ET kinini 
Israrla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. N-. 88, 
latan bul. 

Kanzuk eczanesi müstahzarların-

dan: 
KOMOJEn Saçlann dökUlmeslne 
ve kepeklenmesine mA.nl olur. Saçla
rın köklerini kunretlendirlr ve bes • 
Jer. Tabii renklerini bozmaz, H.tif bir 
rayihası vardır. 

D •llllııJmlllllll~lllJnııııl 
Şişli Etfal hastanesinde 

Göz mUtaha&SISJ doktor f 
Rıfat Ahmed Gözberk 

C. Halle Fırkası sırasında kız Ji. 
sesi karşısında 32 numarada. Mua-

1~==-:=~:.:::.: ka;j 
J.f[;Q °!012LO iZA~ATI GIŞ~LEQiMIZO(N ALiNi Z 

BE~IR KEMAl NASIR ilACı 
Sizide 2-3 günde kurtanr. ~~~~ı~K~A~R~A~K~o~ .. ~y~~~~ 

HayJarpafa luutanai bevliye F. SPOR POSTASI 
·ı 

Urd:.'~_,- 1 ECZANESİ 
Babılli caddeai Meserret ote-;I Hu··seljı·n ~u··sn u·· 

Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor 

li 88 numarada lier gün öğleden:! Iı ~ 
!i sonra saat ikiden sekize kadar. H 

Postuındadll'. - ~~r,. ~ 1 aı,._:;rı • 
Yurdun en çok o~n bu spor mecmuasını Pazarteıi g(in-

leri mutlaka alınız. 5 kuruıtur. 
11 

, _ a.ı::.:::::il Galata, Karaköy caddesi No. 5 

258 - RAGASTANIN OCLU -

)asına kadar küle dökerek karıştırdı. 
Rabölealn yapıştırdığı etiketi şi· 

şenin üzerinden kazıdı. Sonra da 
pencereyi açarak bir kaç dakika ev
vel Kralın hayatını ihtiva eden bu şi· 
şe)i karanlığın içine dofru fırlattı. 

Dinledi .. Bir saniye sonra, parça 
parça olan şişenin gUrültüsUnU duy
du. 

O vakit, içi rahatlıyarak pencereyi 
kapayıp tekrar ateşin yanındaki kol
tuğa oturdu. 

Birinci Fransuva artık ölüme 
mahktim olmu§tu. 

-55-
BAYAL 
' Birinci Fransuva ile üç Jantlyo-

mun dönüşünden sonra Ragastan eve 
clrmiştL 

lspada Kapya: 
- Hemen buradan gitmeliyiz. Ya

nm saate kadar elli asker evi sara
caktır, dedi. 

Ragastan: 
- Ben de böyle düşUnUyorum ı ce

Tabını verdi. 
- Nereye gitsek Monsenyör?. 
- Evet! .. Nereye gitmeli?. 
Şövalyenin tuttuğu konağın taras· 

sut altında olduğu muhakkaktı. Pa· 
riste hiç kimseyi tanımıyorlardı ki, 
gidip misafir olsunlar .. 

Ragastan bir saniye kadar dOşOn· 
dü. 

Birinci Fransuvanm glrdlfi oday
la nihayetlenen koridorda bulunuyor· 
'du. 

Bu koridorun ortasında yukarıya 
dofru çıkan bir merdiven vardı. 

- Bir otele gf dip yerleşmek pek 
iyi ve pek emin bir çare değilse de 
•erhalde burada kalmaktan daha iyi-
6 .. 

Btreden bire bir ses: 
- Herhalde burada kalmanız lA· 

madırl c:nalmu nrclL 

Ragastanla lspada Kapya titredi
ler. Ve ayni zamanda gözlerini sesin 
geldiği merdivenin yukanama kaldır
dılar .. 

Bir mantoya bUrltnerek yftzttnO 
siyah kadit eden bir maske ile Urteıi 
genç bir Jantlyom gördiller. 

En üst basamağın üzerinde, mer
divenin kenarına dayanarak ayakta 
duruyordu. 

- Ragastan korkunç bir MSle: 
- Siz kimsiniz?. Derhal söyleyi· 

nlz ı ÇUnkfl sizi öldtlreceğim, dedL 
Ve merdivene atılmak isteyen lspada 
Kapyayı durdurdu. 

Meçhul Jantlyom: 
- Hayatla pek allkam yok. Bu

nunla beraber vazifem henttı; bitm• 
dl. Olmeden evvel yapacak çok işle
rim var. Sizin de dU§Dlannuz defi· 
lim. Hattl bf r kaç saniyeden beri 
dostunuzum da.. 

Genç plııs bu sözleri slyllyerek 
yiizUnden maskeyi çıkardı. 

- Şövalye, beni tanımıyor musu
nuz? .. 

Ragastan hayretle evini kiraladıfl 
güzel kadını gördil. Ytiztt bUsbütün 
solmuş dudaklan rengini kaybetmiş
ti. Fakate buna karşılık gözleri alev 
alev yanıyordu. 

- Siz misiniz Madam 7 .. 
Bu hakikaten Madlen Ferron idL 
Merdivenlerden atır ağır apflya 

kadar indi. 
Gülümslyerek: 
- Artık anlafılınıyacak bir teJ.: 

yok ya:.. 

DedL 
Ragastan hA.11 hayretten kurtula

mıyarak ona Ş&§kın pfkm bakmakta 
·m ediyordu. 

'.Affedersiniz Madam. Anlqılm• 
yan bir şey varsa o da kimsenin h• 
beri olmadan buraya nasıl girdiflnlz. 
dir. 

- RAGASTANIN ôCLU..:. 2S7 

muhtacım .. Bu da sizi unutmamaklı· 
tım için k!fi bir sebeptir değil mi? 
Efer htlkO.metimlz Kralını kaybet· 
mek f elAketlne uğrarsa ilk işim size: 
Ne istiyorsunuz ve ne arzu ediyorsu
nuz? diye sormak olacaktır. Ve siz 
de aziz Kontum, o zaman bana ne 
cevap veNceksiniz? .. 

Jarnak dUşilnUyordu. 
- O bu sarayda senelerdenberi bu

lunmuş nice entrikalara ne akıl al· 
maz vak'alara şahit olmuştu. 

Ne dostlar tanımıştı ki biriblrleri
nln yüzüne karşı candan iki arkadaş 
gibi davrindİklan halde birlbirlerl· 
nln kuyularını kazmışlar, ne kadınlar 
görmUşttt ki Upecek sanıldıfı anda 
ı~uslardL ,, 

Ve !l'lraym bu müptezel muhiti, 
bu iğrenç bataklık ona yalnız bir şey 
6ğretmlşti: itimatsızlık.. Ve Şabo dö 
Jarnak hayatta kendisine yeglne 
prensip olarak bunu kabul etmişti. 

Diyanm sözlerine büyük bir so
luk kanlılıkla cevap verdi: 

- - Eğer hükftmetimiz dediğiniz 
fellkete utrarsa, eğer bahsettiğiniz 

teY olursa ve siz de o zaman arzumu 
yoktur. Fakat bugUn size hizmet e
den aciz kılıcım bu haliyle o zaman 
vazifesini ita edemez.. Ayni hizmeti 
görebilmesi için ordu baş kuman
danlık rütbesinin altın işlemeli kab
ı:asiyle süslenmesi IAzımdır. 

Diyan hayretle gözlerini açtı: 
Hük1lmetin en büyük askeri me

, murut. 
- Gırtlafımı sıkmaklığunı emret

tiğiniz zavallı Alimi 'dUşUndtlkçe.. 
Sebebini biliyorsam teYtan cammı al
mn t Madam. Kalbimde bir merhamet 
tirpertisi duymaktan kendimi alamı· 
yorum. 

- Azizim Şabo I Bu ürpertiyi teskin 
etmek için ne lAzım .. Bir vald mi, o
nu da ettim •• Bana inanabilirsiniz.. 

Jarnak gülümsedi: 
- Heyhat Madam... BiribirimizJ 

anlamadığımızı görüyorum.. Benden 
ne istiyorsunuz? .. Rabölenin odasına 
gidip bu zavallı adamı hançerlemek .. 
O suretle ki artık kimseyi i)ileştire

cek bir halde bulunamasm" Ben de 
hançerimi bfleyerek koştum- Hazı
rım.. Fakat dofrusunu isterseniz bu 
meselenin dehşet ve büyüklüğü kar
şısın da titriyorum. Ya korku, ya mer
hamet, hulAsa anlayamadığım bir 
duygu beni durduruyor. Siz isterse
niz buna münasebetsiz bir vicdan a· 
zabı deyiniz. Ah eğer bu muhterem 
doktoru istemiyerek öldürdüğüme 
dair üzerimde bir vesika bulunsa e
minim ki o zaman bu vicdan azabım 
silkt\net bulacak .. 

Diyan kaşlarını çatarak dU,liyor
du. 

Jarnak sözUnU bitirdiği zaman 
genç kadın ne kadar tehlikeli bir işe 
glriştiflni ilk defa olarak anladı. 

Fakat artık rüc'at etmek zamanı 

g~mittf. 
Esasen onun yaradılıp da buna 

müsaid değildi. O ileri, her zaman 
ileri, her şeye, her felakete, her mu· 
sibete rağmen ileri gitmek isteyen 
azgın ve muhteris bir ruh taşıyordu. 

Hemen bir yazıhaneye koşup Jar
naka döndü. Kısık bir sesle: 

- Yazdırınız! dedi. 
J arnak yaklaıtı: 

- Bir kaç kelime yetişir Madam .. 
Ne söyllyeyim, meselL. Şöyle bir şey 
yazıverseniz klfidir. "'Kont Güi da 
Şabo dö Jarnak benim emrimle 
Metr Raböleyi öldürdft. Çünkü Ra· 
böle hUkt\metin lsaylşini lhlAl edi
yordu. Buna dair vesika elimdedir. 
MBsyö dö Jarnak emrime sadakatle 
itaat ederek httldlmete pek büyiik bir 
hizmette bulundu. Buna mukabil or· 
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du ba~kumandanı ünvanını kazan-J 
mak suretiyle mükafat görecektir.,, 

Diyan hiç tereddüt etmeden bun
ları yazdı ve imzalıyarak klğıdı Jar
nak'a nrdi. O da okuyup imzayı tet
kik ettikten sonra bükerek cebine 
koydu. 

Diyan ona yaklaştı. Gözlerini göz
lerine dikerek iki elini onun omuzla
rına koydu ve titretici bir sesle: 

- Kont, bu kağıdla beni mahvede
bilirsiniz! Size olan itimadımı gös
termek için bundan daha kat'i bir şey 
olamaz! dedi. 

- Madam, itimadınız benim için 
en büyük bir şereftir. Onu o kadar 
emin bir adama tevdi ediyorsunuz ki 
onu size karşı bir silah gibi kullan· 
mak düşüncesini aklından geçirmek
tense kendisini öldürmeği tercih e
ter. Bir kere hizmetinize kendimi 
vakfettim. Sizden böyle bir teminat 
alışıma sebep arzu ettiğim rütebenin 
pek büyük olma.qıdır. Bir gün beni 
ba ka bir şekilde taltif etmenizden 
korJrnyorum. Benim i~tediğim yalnız 
rütLedir. O kadar .. 

- Kont, arzunuz olacaktır. Fakat 
"daha biraz vakit var. Hazır mıSDU2?. 

1 - Hazırım Madam! 

görünüyordu. 
Diyan bir kapının önilnde durduı 

- lşte burasıdır. tş olup bitince 
beni çağıracakBmız l Ben Rabölenin 
odasından icab eden §eyleri almm, 
dedL 

Jantfyom ba§ıyle evet cevabını 

verdi. 
Sonra kapıya yaklaştı 
Hafif hafif vurdu. 
içeriden hiç bir ses i~itflmlyoidu. 

Diyan biraz titreyen sesiyle: 
- Uyuyor galiba.. Daha hızlı vu

runuz, dedi. 
Jarnak yumruğoyle vurarak yük

sek sesle: 
- Metr Raböle •• Metr Raböle diye 

bağırdı. 

Gene hiç bir cevap alamayınca eli· 
ni gayri ihtiyari olarak kapının tok
mağına götürdü. Tokmağı çevirince 
kapınm açıldığını büyük bir hayretle 
gördiL 

Oda aydınlıktı. 
Jarnak bütün vücudunun ürpere

rek alnının soğuk soğuk terlediğinl 
hi~ettL 

Bir saniye içinde Rabölenin Diyan
la aralarında geçen sözleri işiterek 
tetikte bulunduğunu ve karpsma ÇI• 

kıp: 
Geliniz öyleyse... - Beni niçin öldürmek istiyorsu· 
Diyan Jarnakla beraber odadan nuz •• Niçin? .. Ben size ne yaptım .. 

' ~ıkh. diyeceğini zannetti. 
Genç kadın telaşsız ve sakin ola- Diyan bu tereddüdü gördü. Bir 

rak yürüyordu. Kendisine rastlayan anda takalOls eden parmaklariyle 
bir kimse bu kadının bir cinayet işle- Jarnağm omuzunu sıktı. Eğer önün
:ıncğe değil bir eğlenceye gittiğini deki erkek bir saniye daha tereddüt 
zannederdi. ederse kendisi ileriye atılacak ve 

Jarnak icre oralı bile değildi. düşmanını tırnaklariyle boğacaktı. 

Şimdlye kadar muhtelif ve.o:ıileler· Kısık, yılan ıslığı gibi bir sesle: 
le bir çok adam öldüren bu katil Jan- - Haydi gir... Ne duruyorsun?. 
tiyom zihninde Raböleyi nasıl vura· dedi •• 
eağtnı kararlaştırıyordu. Demin bah- Sonra onu ileriye "doğru itti. 
ıetttğt merhamet ve vicdan duygusu Jamak kat't bir kararla hançerini 
bu kararına hiç bir tesir icra etmiyor çekerek içeriye girdi. 
btwds ~aha ~ ye ~ le?YMIZ LWıı ocIA l>ombo§to. -

-RAGASTANIN OOLU-

Bfl)1lk bir hayretle: 
- mç kimse yok ı diye mırıldandı. 

, Dlyan sapsarı kesilcll. Başmm 
Clöndilğiinil hwederek içeriye girdi. 

Eğer Raböle yoksa kurduğu bütün 
pl!n nya düşüyor Veliaht Hanri 
Kral olacak yerde gene Veliaht kalı
yordu. 

Bu ne f enaydr. 
Kencllsinl gene uzun bir müddet 

'daha Kraliçe olacak yerde nufuzsuz . 
bir adamın metresi olarak kalacaktı. 

O va.kit bütün hayallere veda et-
mek lbımgeliyordu. Gene Düşes De
tamp'm zehirli sözlerine, Katerin dö 
Mediçi'nin alaylı bakışlarına, Kralın 
Jantiyomları tarafından her vesile 
ile tahkire maruz kalacaktı. 

Ateş saçan gözleriyle etrafına ba
kındı. Hakikaten Raböle o anda mey
dana çıkmış olsa onu elleriyle boğa
caktı. 

ÇUnkU, Rabölenin Kralı görece· 
ğini, ve onu kurtarmak için hazırla

dığı il~ vereceğini, Birinci Fransu
varun da yaşayacağını düşündükçe 

hiddeti son dereceye varıyordu. 
Odanın içine hırsla göz gezdirdi. 
Fakat birdenbire gözüne masa 

~rptı. 

Masanın üzerinde bir mektup ve 
bir şişe duruyordu. 

Hemen atıldı.. Şişeyi titreyen par
maklarlyle kavradı ve tlzerlndekl ya
zıyı okudu: 

"Şevketl(l Kral için doktor Fran
euva Raböle tarafından hazırlanan 

il Aç,, 
Mektubun zarfına da göz gezdi

rince sevincinden ufak bir çığlık 

• koparmaktan kendini alamadı. 
Şişeyi ve mektubu yakaladı. Işığı 

13nd6rdü. Kapıyı kaptarak acele da
fresine döndU. 

Oraya kadar kendisini takip eden 
JarnMaı izin vercll. 

Yalnız kalınca kalbi p.rparak dUl'lo 
du. Yavaı yavaı bir koltufa doğna 
giderek kendisini onun tç!.ne bmLktı. 
Bir elinde şişe bir elinde mektup ol• 
duğu halde bir kaç saniye kadar dfl· 
şündü. Sonra şişeyi dWerin.ln nzerı. 
ne koyarak titreyen parmaklarlyle 
mektubun zarfını yırttı. İçinden mek· 
tubu çıkardı. Ve okudu. Gözleri Hıı 

vinçle parlıyarak gtilUmsedL Doirul• 
du. Ocağa yaklaştı. Ve demin oku• 
doklarına inanmıyormu§casma mek· 
tubu bir daha okudu. 

Sonra biraz evvel oturduğu kol• 
tuğu ocağın karşısına çekerek onun 
içine gömüldü. 

Bu anda bir insanı mahvetınek 
üzere bulunanlara görünen son bir. 
tereddüt bütün ruhunu sarmyordu. 

Fransuvanm şahsına karşı hiç bir 
düşmanlığı yoktu. 

Hatt! bir zamanlar metreslik etti· 
ği bu adamı çılgın değilse bile ateşli 
bir aşkla sevmiştL 

Fakat bugün ı. Evet bugiln kendi 
hayatı ve kencll istikbali namına Kra· 
im ölmesi llzımdı. 

Diyanın giizel dudaklannda ,ıalim 
bir gülümseme belircll. 

Blrind Fransuvayı tnfek veya 
hançerden daha emin bir vasıta ile 
öldüreceğini ve kimsenin karşısına 

çıkarak ona bu hareketinden dolayı 
hesap soramıyacağmı dil§Undtt. 

Hiç kimse öyle mi?. 
Dfyan bu anda Jarnak'a verdill 

imzalı k~ğıdı düşünerek titredi. 
Fakat gene derhal sakinleşti. ÇUn• 

kti Kralı ildürmeğe iktldan o1duğ11 
gibi Jarnağr da öldürebileceğini dQ .. 
şündU. 

Ocağa eğilerek Rab81enln mekto• 
bllnu ateşe fırlattı. 

KAğTt kıvnta krvnla yanarak kül 
oldu. 

Sonra şişedeki illcı da son danı· 


