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ispanya isy~nı Avrupa sulbünü 
gene tehlikeye düşürdü 

S Kuruş. Telefon: 23872 

Bitlerin vereceği karar Paris ve Londrada 
Büyük h~_~ecanla bekleniyor 

~~ 

IU:ılyanın on bi,n tonluk Bolzano kruvazöründe tayyareye karşı müdafaa 
manevrası 

tal anın Askeri 
kudreti 

Alman Harbiye 
Nazırına gösterilecek 

· Almanya harbiye nazırı f eld ma ;> yazdığımız gib~. l'r_l:areşal Blumberg 
reşal fon Blumberg çarşamba günü ·bu meyanda buyuk bir bahriye nü· 
Romada olacak. Bu sabahki posta mayişine iştirak edecek, Napolide 
ile gelen Fransız gazetelerinin yaz· ı 00 1 talyan harp . gemisinin yapa
dığma göre Romada neşredilen teb- cakları geçit resmınde bulunacaktır. 
liğ bu seyahatin "Musolini tarafın- Nümayiş, taç giyme şenlikleri 
dan davet edilen mareşalin Italyan münasebetiyle lngilterede yapılan 
kuvvetlerini ziyaret iÇin,, muazıam bahri nümayişe bir cevap 
olduğunu bildirmektedir. Dün de (Devamı 11 incide) 

5 milyon dolarhk 
definenin anahtarı 

lstanbulda bir Rusta .. 
B!r Japon heyeti bu sırrı bilen adamları 

bulmak için dünyayı dolaşıyor 

Heyet şehrimize de gelecek, 
fakat sırrı elde edebilecek mi? 

Dünyanın giz°' kalmış en büyük 
servetlerinden birini, koskoca bir im -
paratorluğun aramakta olduğunu ve 
bu servetin yegane strrmı bilen adamın 
da İstanbulda bulunduğunu biliror mu. 

sunuz? 

1904 senesi Rus - Japon har -
bi esnasında beş Rus zabiti, Portartur 
limamnm muayyen bir noktasında, de
nize, bir sandık içinde 10.000.000 

ruble veya 5.000.000 dolar kry • 
metinde bir altın külçesi bırakm~

tr. Bu beş zabitten biri, şehrimizdedir. 
ArnavutköyüniJn, şimdi yeşil bir sü -
kıln ic,:Jnde bulunan sırtlarında, çiçek -
!er, arılar, kuşlar ve tavuklar arasında 
k·urmuş olduğu yepyeni bir hayatı yn -

şıyor. 

Avu&tlırya gazeteleri bugün mem -
(.Det>amı 8 incide) 

., 

... -
Dcfi11cııin bu1tııuluğıı yeri uileıı tek 

adam: Albay Ksido 

ispanya sularında Alman kruvazoru Doyçlandın Valansiya hiikumeti tayyareleri tarafından bo b r• 
d f tt b

• " .. 
1 

. m a 
ırnan edilerek e ra an ır çogunun o mcsı Almanyayı şiddetle harekete sevkedeceği bildiriliyor 

Bitlerin gazetesi diyor ki : 
''Doyçland ölülerinin 
intikamı allna~aktır ! ,, 

Almanya ltalya ile müştereken 
harekete karar verdi 

Berlinde 
askeri bir 

içtima yaplldı 
Devam ettiği on aydan fazla zaman

danberi Avrupada umumi ıulh bakımın 
u.m \'t11'..--,r1f teliükeli vaziyetler doğuran 
İspanya isyanı çok vahim bir hadise da 
ha ortaya çıkarrnı§tır: 

AJman donanmasmm iftihar ettiği 

cep kruvazörü Doyçland İspanyada 
Balear adalarının en küçüğü olan İbiza 
önünde bulunduğu sırada Almanların 
iddasına göre hiçbir sebep yokken, Va

lansiya hükumetinin tebliğine göre ise 
kruvazörden ateş açddığğı için tspan 
ya hükumetine mensup iki tayyare tara 
fxndan bombardıman edilmiştir. ölenler 
en son malumata göre 23, yaralılar da 

83 tür. 
Bu hadise Almanyada büyük bir he. 

yecan uyandırmış, Hitler alelacele 
(Devamı 11 incide) 

Asilere !f<tr.dını. eden tayyarc?criıı Gııcnıilwı faciası gibi bir 'katliam yap
maları endı§cs ıyle BillJavda>ı ıı;;al:laş tmloıı binlerce :;;avallı çocuktan bir. 

grııp 

Bombardmaıı r dilen Doyçland lmaıa;;örii: 19.'1 de de•ıi::e indirilen bıı gemi "Ccb "'tı· 1 lı l ·z l z· · • . . . .. , .. ~ -'ıt,, < erıı eıı moc e ın ılk ac 
mısıdtr. Otı bın tonluktur ve 9f8 1,ıurctfcbatı vardır. l alnı:; iki tayyareııiıı boınbard 'd .. . ~ -

Sofyada 
bir erkek 
AmeD~~atfta 

Doğurdu! 
iyileşen "lohusa ,~ 

yakında liarısile beş 
"' çocugunun yanına 
dönecek 

Sofya, 31 (A.A.) - Sofyada 
bir klinikte ender tesadüf edilir bir 
teratoloji hadisesi vuku bulmuştur. 
Geçende bir erkek köylüye ameliyat 
yapılarak karnından büyük bir ur 

(Detıamı 11 incid-0) 

d
.. .. ıa ımaııı gamı e 106 kışıyı ol 
lltnıuş VC1Ja yara n11ştır. • 

Dahiliye .Yekilimizin izahatına rağmen 

Tıcaret Odası 
hayat bahalılığı 
iddiasında mı ? 

Odanın tetld~lerine göre lslanbulda beş 
nilfuslu bir aıl~ orta halli geçinebilmek 

l('in ayda 115 lira kazanmalı . . 
D hT V k·ı· · tmlŞ a ı ıye e ı ımız geçen gün Bü- ı lılığın b' ,, . • . . . . 

yük Millet Meclisi kürsüsünden hayat mının 1~a;:;ie~;d~::kılc~ının ~ı:r kıs. 
pahalılığı hakk~nda yapılmış olan bir 1 ta resmi k 1 ~ u soylemış, hat. 
beyanata cevap verirken hayat paha· anaı.ar (a.; çıkan bazx en.. 

evamı 2 iııcide). 
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Akdeniz statükosunu 
parafe eden mühür .. 

Arsıulusal muahedelere riayeti şiar 
edinmiş olan Türkiye, birkaç ay devam 
eden hummalı bir çahşmadan sonra işte 
nihayet istediği neticeyi elde etmiş, 
yeni muvaffakiyeti bütün initiative'le
sal bir riayet,, temin eylemiş bulunuyor. 

Türk milleti siyasa dünyasındaki bu 
yeni muvaffakiyeti bütün imitiative'Je
rile büyü!: şefine borçlu old\.ığunu unu
tamaz. Atatürk Millet Meclisi kürsüsün 
den verdiği her söz gibi son verdiği 
sözü de tutmuş ve Türkiye hükumeti, 
Türk diplomasisi onun tarafından göste 
rilen her hedef gibi Hatay hedefine de 
ulaşmıştır. 

Atatürk zimmetinde tek "miUi vait,, 
kalrr.nyan, tek milli vait bıi'nkm3yan 
milli ,eftir. 

Artık İskenderun ve Antakya Türk
lerini soyup sovana çeviren, istilaya, 
lakayt idar.eyc, kızıl dağda dolaşan hay
dutlara, zaman zaman Gavur dağının 
eteklerini vurmuş olan Lejiyon etranjer 
çetelerine ve müstemlekeci zihniyetin 
en kötü nümunesi ve hakka saygı gös
termeyen eski kadrolu manda idaresinin 
son sembollerine ve onların etrafındaki 
avenenin şerrine bilfiil nihayet verilmiş 
tir. Muvaffakiyetin tam bir hakikate in
kılabını altı ay sonra tes'it edeceğiz. 
Ondan sonra Amrk gölü kenarındaki 
bataklıkların, Amrk ovalarındaki köyle-

ri mahveden sıtmanın ve Hataylı Türkün 
yıllardanberi sarmış. ezrmş, manen, mald 
deten yıpratmağa cabalamış olan bü
tün kötülüklerin yaratıcı ve yapıcı 
Türk enerjisile merhale merhale orta
dan kalkacağını, gittikçe acısı unutulan 
bir hatıra halinde tarihe karışacağını 
göreceğiz. 

Bu ne büyük bir ba§an ve ne bUyük 

- Fransız dostluğu Hatay davası 
gibi çetin bir imtihanı büyük bir kud
retle ve çok sağlam, çok sarsılmaz ola
rak geçirmiş bulunuyor. Hatay davası
nın sinirleri çok geren havası içinde 
dahi bu dostluğun atisine daima emni
yetle bakmış olanlara şimdi az çok hak 
vermemek bir hata olur. Onlar teşhis
lerinde pek yanılmamışla~dır. Fakat 
davanın devamı müddetince en asabi, 
en müfrit milli heyecan ve infiali göster 
miş olanlar arasında bulunuşumuzla 
biz şahsan hata ettiğimize kani deği
liz. Zira açık olarak görüyoruz ki bu 
Hatay kaplan pençesinden koparılmış 
bir Hataydır. Ve Atatürk Türkiyesin
den başka bir Türkiye böyle bir netice
yi dürbününün ters tarafile ldahi göre
mezdi. Hatay işi Kemalist Türkiye va
tandaşı olmanın büyük kıymet, mana 
ve meziyetlerini Türkiye dışında yaşa
yanların da ne derece iyi kavramış bu
lunduklarını ve Kemalist Türk idaresi
nin milli azlıklara nasıl bir emniyet tel
kin etmekte bulunduğunu pek açık bir 
tarzda isbat etmiştir. 

"- Kral Farukun, annesi yanında 
olmaksızın seyahat etmesine asla müsa-

ade edilmemektedir. Annesi, onun yiye

ceği herhangi şeyine, lokmasına kadar 

gözden geçirmektedir. Oğlunun zehir
lenmesinden endişe etmektedir. 

Ekseriya, valde kraliçe oğlunun ye
mek ihtiyacını gidermek üzere bir omlet 
veya Mısır yemeğini kendi eliyle yapıp 

sunar. Ayni sebebledir ki, valde kraliçe, 
geçen baharda oğlu Avrupaya seyahat 
elderken onunla ve dört ktzıyla birlikte 

Mısır Kralı Farul~ 

Bununla beraber, bütün bu takytda
tın annelik kaygusundan geldiği haki-

kati, kral Faruku teskin etmiyor. Zehir-

lenmek ten korkmak meselesini. kral 

Faruk bir masal telakki etmekte ve alı

nan herhangi ihtiyat tedbirine gliçlükle 
uyabilmektedir. 

Haber - İngiliz gazetesinin bu "hi

kaye,,si bir efsaneden ibaret olsa ge· 

rektir. Çünkü Mısır kralı bütün Mısırh

larca son derece sevilmekte olduğuna 

göre zehirlenme asla mevzuubahs ola
maz. 

bir gönül ferahlığıdırl 

On dokuz yıl önce batan güne§ üç 
gündenberi her sabah Hatay üzerinde 
de doğmaktadır. Türk milleti! Türk 
gençliği! büyük bayramını nasıl tesit 
edeceğini, ancak böyle büyük günleri 
daima cuı ve buruş içinde siünyaya 
haykırmış olan sen bilir ve ancak sen 
gösterebilirsin 1 

Hatay meselesinin arsıulusal bir 
tetkik mevzu olduğu müddet içnide 
gerek aleviler, gerek çerkeslcr ve ze. 
hirlcnmemiş ermenilerin hemen hepsi 
muhtar bir Türk idaresinin kendileri. 
ne istikballeri için nasıl bir teselli 
verdiğini yüksek sesle haykırmaktan 
çekinrnemişlerdır. Biz, İ}atay mesele
sinin hallinden çıkan neticeler ara. 
smda bu tezahüre ön planda bir kıy
met verilmesi lazımgeleceği kanaatin. 
deyiz. Bir kuvvetli devlet, azimkar bir 
şef ve zckt bir diplomasi ile herhangi 
bir siyast muvaffakıyete ulaşa.bilir. 
Lakin kendi ka"llndan ve kendi har. 
smdan olmıyan, kendi hudutları için
de bulunmadıkları şöyle dursun, ya. 
hancı telkinlerin daimi tesir i ile de 
doldurulmu3 bulunan birtakım unsur-
1 m ıM>YJe ~anaan eempatilerine mu. 
hata ,.pJ»ıak.Ji.YckJ>ir .nıuvaffa.kly..ettir 
ki, medent alemde, medeni bir devlete 
bunun kadar iftihar verecek bir baş. 
ka vesile güç bulunur. Hele bu unsur
I.ırm 20 yıldanberi muhtelif vesileler. 
le daima bize karşı olanların yanında 
bulunmu.~ ohnaıarı ve bu hadisenin 

dünyadaki blitUn azlıkların kendileri
ni idare eden mmi çokluklardan hep 
gayrimemnun bulundukları bir dev. 
re raslaması Kemalizmin telkin ettiği 
emniyete, topladığı sempatiye açık 
bir delildir. 

Dinarlı, Türk 
peblivanhğına d~ 

söz getirdi 
"' * • 

inkar edilemez bir hakikattir ki Türk 

ıst.anbulda 
h~y_ai bahahhğı 

var mı? 
(Baş tarafı 1 incide) 

dckslerin hayat pahalılığı telakkisini 
tenkid etmiş ve bu endekslerde mesc. 
ıa. asgari fiatın 60 liradan gösterildi
ğini, halbuki memlekette günde bir 

ı . a kazananlarrn ekseriyeti teşkil et-
rr k . 

ti y ini bu endekslere göre bu e ·serıye. g f Yo 

tin aç ve peri§an olması lflzımgeldigı. 
ni, halbuki hakikatin hiç de böyle 01-
madığmı izah etmişti. 

Dahiliye vekilimizin bu sözleri alL 
kadar mahafilde olduğu kadar halk 

'arasında da bilyük bir alaka ile karşı
lanmıştır. Bu !'}ekilde hayat pahalılığı 

endeksi neşreden müesseselerin başın
da !stanbul Ticaret ve Sanayi odası 
ge~mektedir. Geçen seneye kadar bu 

endekslerin her tarafa ve bu meyan. 
da matbuata 'Jerilme§i de mutaddı. 

Falfat o zaman çıkan bir hadise üze. 
rine tanzim edilen endeksler yalnız 

vckiletlerc ve ı·esmi makamlara gön. 
derilmeye başla'ldı, dışarıya verilme. 
di. 

Odanın son tanzim ettiği aylık ha
yat endeksi şubat ayma ait 

olanıdır. Dün bundan bir nüsha eli
mize geçirdik ve gördük ki, baba, nna 
ve üç çocuktan mürekkeb bir ailenin 

!stanbulda _ iyi veya fevkalade değil, 
orta halli olarak • jll'CÇinmesi için ay. 

da 115 liraya ihtiyaç olduğu ğöste. 
rilmektedlr. 

Kendisini bir türlü yakalayamıyao 
Amerikalı gUreşçller gitmeğe 

karar verdiler 

Harita üzerinde Hatay haritayı ka.. 
rıştırmak için telirmiş değildir. Ha
tay, haritadaki bütiin hatları olduğu 
gibi devam ettirmek kararım venniş 
olan Türkiyeni 1 ve ona benziyen dost. 
larmın bir kanaatini yeniden parafe 
etmek için kullandıkları mühürdür. 

Nizamettin NAZiF 

_,femleketimize gelen meşhur profes ı 
yonel güreşçilerden Zibesko ile Bul Ku 
mar'm güreşi kabul eden Dinarh Mch 

medin peşinden Bileciğe gittiklerini yaz 
mı§tık. Tahmin ettiğimiz gibi Dinarlı 

ayağına kadar gelen güreşçilerden ora 

da da kaçmış ve böylece Türk pehlivan 

I lan hakkında yabancılar üzerinde çok 
menfi bir tesir uyandırmakta ısrar et 

miştir. Ecnebi güreşçiler bu vaziyete ta 
biatile çok şaşmışlar vt müteessir ol 
muşlardır. 

. ················································································································· . . . . 

1 Bir Başka Adam 1 . . 
~ Amerika Cumhur Reisi ~ . . . . 
~ Ruzveltin muhaygilesinde.z ~ . . . . 
l doğan eser i 
~:: - - --~r-~ . claazen temize vald o- : 

mUracaaUara 
~mreı.ı~~~~~~N göre dört beş gün ev 

:::.
i. vel tefrikasına ba~a 

dığımz bu eser .ııpor 
ftlemlnde olduğu ka 

• dar ruhiyat He mer- • 
: gul olan mahfillerde : 
: de alAka uyandırmış- : 
~ ~ tır. Eserin kahrama i 
: nı hayatta paradan : 
: başka güzel bir kadı : 
: na tam ve rnUkemmcı : 
E bir sıhhate sahiptir. : 
; Buna rağmen mesut ~ 
: değildir. Ve hayatmı : 
! dcğiştlrmek istiyor. j 
i Bu kolay bir teşebbüs : 
i değildir. Fakat Cim E 

Bugün Beyoğlunda Kontinantal ote 

!inde kendisilc görüştüğümüz Zibcsko 
bize şunları söyledi: 

"- Biz buraya Türk profesyo. 

ne] güreşçi lerle maçlar yapmak İçin 
geldik. Fakat kimse karşımıza çık
madı. Dinarlı Mehmet de güreş Ya

pacağına söz verdiği halde şayanı 

hayrettir ki meydanda yok. Biz Av· 

rupada hiç maç kaybetmedik, hep 

kazandık. Kazanmak ve kaybetme 

nin bizce ehemmiyeti yok, yeter 
ki maç yapalım. Biz gelir gelmez 

antrenmanlara başl adık. Buradaki 
amatörlerle karşılaştık. Bunlar ara-

sında çok kıymetli güreşçiler var. 
Bilhassa Çoban Mehmet... Bu pro

fesyonel o lursa iyi bir mevki alır. 
Tabii kendisin in amatör olması bi· 

zimle maç yapmasına manidir. Şim· 
di Hint mehracelerine mektup yazıp 

Yıldızı murabba 1 
y B p m !!de g8rdUğl!- ' 

nüz ytldızı, makas'.· 
nızla tiyle ıo parça 
ya ayırmız ki, bu 
parçaları ynn:· .. :ıa 
getirmek surellle 
tam ve eksiksiz bir 
murabba yapabile.si 

dlaflata daic ..................... 
1'asma 

L A F'ontame'm ''Kurd ıle köptk,, 
masalı meşhurdur: köpek 

kurda, e.tendi evinde ne kadar rahat 
ettiğini, iyice kaınını doyurduğunu 

an!.ıtmış, "Sen de gel, demiş, daglar. 
da sıkıntı çekmekten kurtulursun!,, 
Kurd bu tekliften hoşlanır gibi olmuş 
ama köpeğin boynunda tasmanın bı
raktığı izi görüp de işin aslını oğı e
nince: "Ben öyle şeye gelemem, oc. 
mış, tasma ile :·ahat etmckteı.se tas. 
mnsız didınmek hayırlıdır.,, 

Dcmokratiayı, hürriyeti yerenleı bu 
hik.iyeden elbette hoşlanmıyorlar; bi. 
lii.kis, tasmamn methini edıyorl&r. 
Boyunlarına ko:rndi elleri ile tasmn . .-ı 
vuruyorlar. Takıyorlar demedım, vu
ruyorlar, damga vurur gibi... 

Her taraftan ferdin, ferdciliğin ına
zarratlarını sayan sesler geliyor; in. 
saniara: ''Kendi kendinize düşünme. 

ğe kalkmayın, irade'niz1en feragat 
edin, size raha~ınızı, ekmeğiniti kc.y. 

bettıren şey, tek başınıza düşünmek 
istemenizdir,, diyorlar. Zaten dü
şünmcıkten nefret ~denler alkışhycr, 
ötekiler de taşı yiyor. 

Demokratia esaslanm reddeden 
memleketlerde halkın refaha kavuş
tuğunu iddia edenler var; bunlarm 

övdi.ikleri hır devlet adamı: .. Burada 
ekmek bulursu~uz, hürriyet arıyorsa. 
nız komşu kapıya!" demiş ve hürriyet 
olan yerde ekmek bulunmadığnıa 
inandırmak istemişti. Bu söz, realite. 
nin ta kendisini gösterse bile yine 

ha incedir, insa:ı oğlunun en asil iş1 i
yakına hiyanettir. Büytik iş, ekmeği 
temın etmek değıl, hürriyet şartları 
içinde ekmeği :emin etmektiı. •. Za
ten yalan SÖ"flüyorlar, hürriyetsiz 

memlekellerde insanların k:ı:"nı doy. 
duğu da yok. Fakat açhklı.rını hlsı-~t. 
meleri de yasai{. "İçin mi kazılı~or? 
düştinmektendir..... Kim bilir? belki 
güniın birinde açlıktan değil, yemı:k-
ten 1n<1:ınrn i"i lr<ı7ılrlıarnı ı.ı,.11 .. - 1 
ct:kler ve bu har.kula.de keştrJeri ile 
bir kere daha :ılkışlanacaklar. 

Doğrusu hür.-!yet iştiyakını duyan. 

lar çok değildir: ekseriyet tasma pa. 
hasır.a da olsa :ısıl rahatı, ekmeğı a
rar; hatta böyfo~:me tasmayı anrak 

düşiinenler hisa?der. Açıımak, uzak
laşmak, yükselmek arzusunu çekmf. 
yen zincirin mü~acde etmiyeccğini bi. 

lir uıi ? ... Fakat bımu düşünüp de ek
serıycte, tanım;ıdığr, ıstırabını bilme-

diği bir iştiyak: a~ılamaklan kac;an. 
lar yanılıyor. Onlar : "Asıl hürriyE't 

jn,:;ru: içindedir, biz istedığimiz gibi 
dü.5ünüyoruz, ~ör.lümüzde hürriyeti 
tesis ettik, dış alemi zihnimizde haz. 

fettik, her yandan kapalı bir kale olan 
IÇlrr:iz.e ise kimc.;e giremez,, dıyorlH r. 
Bu Pciamfar iki Jcfa hürriyetten mah
rumdur, boyunlarında iki tasma var. 
dır: biri istibdadın tasması, öteki de 
her işin kendileı inde başlayıp y:r.e 

kendılerinde hittiğini zannettiren 
nalıvet tasması. . Nurullah ATAÇ 

bizim Hind güreşçi1eriyle maç yap
mamızı temin etmelerini rica edece
gım.,, 

Zibesko bu hafta 'Cla karşılaşa:ak ra 
kip bulamazlarsa maç yapmadan şeh 
rimizi terketmek mecburiyetinde kalaca 
ğını ilave etmiştir. -

Karışık bir aile 
A il, Selmnnın kocasıdır. SliheylA da Saffe 

Un kansıdır. Bu bllrneccmlzJ aşağıda lslm'e 

rt Yazılı iki kişi hallctmlşUr. İkramiyelerini 
matbaamıza gelip alabilirler. 

l - Akit Duran lstnnbul erkek lisesi 1008, 

2 - Behice Kemal Fatih • 

Dikkat: Arabsaçı ce\'ablarına bu 

Dahiliye vekilimiz resmi ağızla 
halkın kısmı azammın aylık kazancı

nıiı 30 liradan :-:.şağı olduğunu meclis 
kürsüsünden söylediğine göre 1stan

bulda vasat derecede yaşamak için 
115 liraya ihtiyaç gösteren ticaret o. 
dası bu gibiler hakkında ne düşünil. 

~:: B~k~Mkuu~ j 
mlş bulunuyor, tatbf,. : 
kata da geçiyor. Na·.•: 

nız. Kuponun Hive.ı:ıi laumdır. 
Bu bulmacamız mU-

•• 
·: I' 

•lf:J•~iij!Jm'..!f~~B'frfıi sıl ? ? Ne şekilde~ : 
• Bunları R inci ııay(p.: i mızdn, geçen birkaç l<ısmın hUlbruıı lle birlikte ncşrcdl,.o:ı.ı:ı:. Okuyunuz. ~ . . . ················································································································· yor? 

kft!idir. Halledenlerden 4 kl§iye mubte--•• i 
lif hediyeler \'erilecektlr. A. - e i i 

Cevnbların 6 haziran tarihine kadar (Arap 
aa~ı) ltıarctile gônderllml§ olması ltızırnılır. 

Hallini de sene o t arihU nilshamızda bulacak ı 
sınız. 31 MAYIS - 1937, 

. .,,. ·, -· n< :,... . .,,. ~ 
. - •' 



!3e~-~ 
Asrı blr''şetıır 
hizmetkarı,, 

taşkııatı 
Elimde koaa koda bir iki paket. .. 

Hava sıt:ak ... Oflayıp pefhy=·· 
- Şunlardan nuıl k1ırtU t tek. 

Bir yere bırakmak mı) · ·· ~aka o·· . 
b ala da ·1y-.cnm. .. un rar ur r n geçm ·-•la· 

. d · •-•yQn nn emayamn her yenn e ıs_.. .ı. da olsa bı· 
net odaları vardır. Bura...., N . . 
rakırdım, bir marke alırdım. C:.'11 0 

1 d F k t .. 1 bir adet teeasuı et· ur u. a a oy e l . . 
. . t Ah •U paket erımı ote· 

memıf 1§ e... :ı 

le gönderebilsem .. · 
Birdenbire : dedi 
- Canım Viyana f • m. 
Sonra, gülümsedim: 
- Canım, Onyef.. • 
V . Ve Onye) •. Arada bır 

ıyana... Bak 
medeni müpbehet var.· mız, 

nasıl: . . d "C::-h. 
Medeni tehirler ıçın e, . ~. ır 

hizmetkarı,, tesi•bnın en ayııane 
Avusturya merkezinde rastladım .. 
Her sokakta mutlaka bir iki taı:ıc 
Diensman. a raalanmız. Bunlar' ıs· 
tasyon hamalları ıib~ muntazam . bir 
kılığa bürünmüşlerdir. Kasketlerın . 
de ve kollarında ,numaralan yazılı
dır. ÇağJnrıınız. ~!1ağm~ı~ kırk 
yıllık sadık ağacı ımııler gtbi kotar· 
lar, terbiyeli terbiyeli yanmıza ge· 
lirler. 

- Oğlum. al fU puılayı, filanca 
yere götür. Akfam üzeri de cevabı
nı saat ıu kadarda fU kahveye ge· 
tirirsin. Ben orada bulunacağım. 

- Batüıtüne 1 
Gider. Namus ve istikamet daire· 

sinde itinizi Y8Ptl'· Eeaaen numarası 
sizdedir. Keza, paketinizi emrettiği
niz yere götürüp buakııı. Sizin pe • 
şinden gitmenize hacet yoktur. 

Bir şehir h~kı için miiftereken 
kullanılan bir Ufak teıki"fJ .. Ne fay 
dalı fey, değil mi} 

Bunun bir benzerine de Onyede 
rastladım. Orada bey kılığında bir 
adamın elincle paket taşıması her ne 
~ ~ ocı.yal:r7.ı•· Dfr deldta,. . 
dan yanm kilo bir ıey aldınız mı, 
bu adeti bilen hamallar liif ucunu
za geliyor, bekliyorlar. Siz de, onla· 
rın rızklarına mini olmamak için 
paketi vermek. ta§ıtmak, yahut " fi. 
linca yere Jiitür, oğlum!,, demek 
mecburiyetinde kalıyorsunuz. 

Hoı İstedikleri de çok deiil.. Ka • 
sabanın herhangi bir yerine, bir ku· 
ru,Ja yüz para arası gidiyorlar ... 

iz'aç eder, mecbur eder tekildcsi 
değil artıma şu Viyanadaki gibi "Şe. 
hir hizmetkarları,. t91kilib, büyük 
~ehirlerimizde pek liznndır. 

Yapdsa iyi olur: Hem vatan~ • 
lann ihtiyaçlan. hem de bir takun 
adamlarm it bu~ noktumc:lan 1 
_ • \ • f ya• NA \ _ 

lul••• 
Banka memurlarından Ac:luapm kul. 

1 
landığı 234 numaralı motoeikelt dün 
Şehremininde Tiltkuaptan ıeçerken 
ıUtçU .Mustafanm on i1'f yqmdaki oğ. 
lu Samiye çarp:ıı11tır. Yere düten ço
cuk ağır surette yaralaı:mıt. Haseki 
hastanesine kaldınlmqtır. 

Bundan batka Topkapıda da ayni 
gekilde bir kaza olmUftur. 

Şehremininde oturan Akif ojlu 
Şükrünün bindıği 142 numaralı moto
siklet Karag1lmrWdU Necibe çarparak 
yaralamııttr. Necib hastaneye kaldı. 
nlltllf br. • 

Zell!rll dut olur mu ? 
Galatada oturan Anjel, Efterbi, Ra. 

hiJn' ~iha iaminde dört kadın sey. 
yaz bk ~ aldıklan duttan ye. 
mitlef ~lewııişlerdir. Dört kadın 
da ]#yofJu Jwstaneeine yatınlmışlır. 
Sabık lllr llm•rlUlnell 
Meki.na&a...takımmdan Diyarbekirli 

Hasan dUn Galata köprüsü üzerinde
ki direklere vu!'dufu, plip geçenlere 
söz attığı görUlmi1f, yakaJanmqtır. 

Hasanın birk1ç ay evvel tJIQl'hane
ye girip çıktığı anlaşılmış, tıbbı adli. 
ye ~önderiJmiftir. 

iki karı koca lulvtM•• 
B"şıktaıta Dlklıttqta SaatÇI balJ. 

nnda otunn Rooeb jle k•~ H~di. 
ye, Şaban ı~ k:ı~ H..kk pelm8'&. 
lik yUzllnd n Jl p Qtmlller. biriblrie 
rini acJ&DJalnU• döjmlltler, ,.........,. 

- 3 

KURUN' da. -----· 
Sabiha Gökçen : 1 

Eyiib pa3t1r yerinde köy1erdcu gc:cn m..ıllarm satıldıgı kısmı ..• 

lkı sene evvel hava sporculugu ıl" 
işe ba-'Jlıyan, sonra Sov~·ct Rus~"&: :L 

giderek Türkkuşu öğretmeni ula11, 
nihayet gönüllu olarak hava ord.ıru
na gırerck askt r; t:.tbıkatla fcuJl>a
ranc hizmetler gören O:abıha Gii,,rc. 
nin havacılık s~\·gısı o dcreccdeu:ı ki, 
bugün!(ü muva.fakıyetlcrile c!e i 'ıfa 
edemiyor; .. Köruruş,, denilen k.ıran. 
hk gecelerde, sisler anı ındn ta;.) arc 
kullanmak gibi henüz görmedığı Lırul 
leri talim etm~·( iç·n Ankarada:ı E~. 
kişehire harck<>t clrnC'k ü1..crc buıı.,ı~u. 
yor. Bu sureti?. Türkkusunda .şımuı 
sayıları dört yü1.e yakla'jan Türi< uc;
man?arının bug•in oldu~u gibi yıtı ın 
da başları kalmak azım \'c> gayretilc 
mesleğinde ileıjem('k isliyor. 

Türk gençleri, Bayan Gökçcnın soz
leriD\ unutmayınız: Siz de onun gibi 
havacılığı sevinız. Havacılığı sevince 
insan kolayca ut;nıağı öğrenir, uçma. 
ğı rğrendiktcn sonra da kuşlar gıbi 
havkda dolaşmak :şten bile değıJd;r. 

lstanbul konuşuyor! (Eyüp 2) 

Eyttplfl gen.;lerln dilekleri: 
Lise, Halkavi, kütüphane ve 

spor salonu .. ~ 

(Asım Ua) 

CUMHURIYET'te: 

Sabiha Gökçen : a 

E 11 camllne çok temiz bakılmalı, gerek bu semtteklleri, geıek 11 'P gldenleıl ıahatsız eden meşhuı dilenciler, muhtaç. iseler 
;

1
•:,:cezege kaldııılmalı, değilseler dilenmekten menedllmelldlrleı 81 

Yazan : Habeıcl 

Tayyare gider0 k yalnız rasgele bir 
seyahat vasıtast olmaktan çıkarak bir 
har'> eilahı olmuı;lur, ve hatb silahla. 
rın.n en müthişı. Bunda her havada 
ve h-.1Jınen bilınnuyen her sahadll uç. 
ma~ li.zımaır, dü§man tayyarelerini 
k&r§ılamak lazımdır, ve dü§mana za.. 
rat!Jr yaparak Sülımen avdet edebil· 
mei: liznndır. UbUn en mühim dertlerinden biriıi 'f 

Ey D"l ·ı•w• . h :. dı·lencileridir. ı encı ıgın hıç plp es... . 
-'- tarak yauk oldutu bır memle-mutl..,. o . . • · ·ı~ 

E U •• p bili dilencılenn ııttU&llD· kette. Y • 
dan kurtulamamııtır· Bur~!• ayak ba

her yabancıya. ister Turk, iste~ ec· 
::ı olsun 18rU1memit bir 9ekı)de: 

_ Para ı .. diye yapıf&n bu mahluklar 
bilhaı çenue ıamımlannda bUyllk bir 
ı,uHv.ı.~rler.~nnm.l. ~ 
bir teeaaüriln altında edlınlt olan &iça
're cenue sahibinin etrafını sararak, a
dam:ağın bUabtitUn bunaltıp, avuç a
vuç par• sızdırmak için yapmadık ke
pazelik brrakml•lar •. 

Bunlar ihtiya~ için defil, bu iti daha 
kilçllk yatta kendilerine meslek edin
dikleri için dilenen in1anJaıdır. 

Yiblerce "tandatm bu ifrenç mes· 
lekte tutunup devam etlllfti karpunda, 
belediyenin, sabrtanm iti &ıleyememek 
te cöıterdikleri aclı, ne kadar cOcümU-

ıe ıitte yeridir· 
y ımda ByilplO gençler olduğu halde 

1 anibi kokan bUytik camiin avluıun· 
~~çeri ıiriaM. ilk kartılattıiımı• man 
ıara f11 o1clu: .. 

20 ile M yat anunda bir dUdne 
kadar dlıtocl kl1'fl brtt1• ıeçinft pi· 
neklqitoil*i· Yanandaki ımçlerden 
birisi laaMt ..,... : 

_ BuıUn buranın pazar ıünü oldu· 
iu için dilenciler pek meydanda yoktur• 
lar. Şurada 1arUncnler de in11P. öyle 
h Unkil ıibi uılamazlar. Çünkü pa· 
z;;'turuldutu cinler, poliı kontrolü 

ııkı olur. 
t tanblıla ıelen bütün aeyyablann en 

b 'uıralı olan Eyüp camü avluawıda 
k~lpiı kokuyu duyunca artık dilenci 
d rdini unutıaUttum. Bunun sebebini 

e rdutuıD saman ıunu öğrendim. :'Bu
:daki 1a.ercinlerin pisliği hersin ıU.p 
riilU orsa da. avlu ancak 4-5 gUnde ~r 
~ ve koku da bundan ileri ıelir·. 

Bı nun elde ed"lmesi zannolunabile
ceğt kadar kolay iş değildir, çok gay. 
ret 'e himmet i~~er. Fakat elde ed:l. 
mr..ın muhal olm ıi· şöyle dursun, pek 
mu nkUn de bir "ştir. Sabiha Gökren 

• gibi feragatle, I'" gi ile ve aşkla ça. 
hşmr.k şartlaril0, 

Tayyare kuvv~tJj silah ve tayyare.. 
cilik güzel §ey. Aucak bu bir şiir o1· 
madan evvel çok çalışma istiycn 'lir 
demlr leblebidi.-. Bilerek çalı:Ran ve 
qkl ı çalışan he: Türk bu zor işte ~u
va' fak olur. 

L>ünkil yazımuda kMettiğimiz Eyübün Dere aokağ• ve çirkef BulGrm 
üzerini bürii mii§ otlar 

Sabiha Gökçen yalnız lendi cinsın
den vatanperver Türk vatandaşı ka
dın gt:nçliğine değil, alelıtlak büLUn 
Türk gençliğine misaldır. Bu mi~al. 
den aonra memlekette tayyarecıliğe 
bafhhğın ve ona koşuşun bir heyecan olarak berıUn yıkanıp "'temizlenme&ini 

lbımıeldiğini bana biranda anlatmağa 
kAfi ıelmiıti: Fakat, Eyüp ~•miinin 
temizliği ile met&ul olması icap eden 
memurlar acaba bu vaziyeti senelerden 
beri antayamamıflar mıdır da, bu ıüzel 
camUn bayle lct kokulan içiinde kal
mumm anilne ıeçemiyorlar. Bu guip 
bir vasiyetti doğrusu. 

Bu semtin dilencileri ka)dırıldıktan, 
camili temiz bakıldıktan sonra derhal 
yola konmaar icap eden bir it daha var
dır: Mezarlıktan .. 

Bütün ıemtlerden evvel Eyüpteki ha
rap. karaJ&karıfJk, mezarlıkları ıslah et
mek icap eder. ÇUnkil EJüp tam mana
ıile bir ıeyyah semtidir .• Buradaki her 
kuıur. memleketimizde birkaç mahdut 
yer cörüp ı:.Jen yabancıbrın zihinlerin. 
de biltiln bir Türkiyenin kusuru olarak 
lcı Jabili r .• 

Bu hakikati. belediyenin, evkıafın ve 
Eyüplü halkın hiç unutmamaaı icip c· 
der. 

Kokunun fenalığına fasla dayanama
dığım için camiden kendimi aokala der 
attım.'Biraz temi% ve ıerin hava al ak 

hem de oralan da dolaşmak için deniz hal"ne geldiğini görmek isteriz, ve biz 
kenanna 'Clofru gidiyordum. Yolun Uze- bundan emjniz. 
rinde kilçilk bir mezarlık nazarı d"kka- (Yunus Nadi) 
timi calb-.:tti. Dikkatle baktım. Mezarlı· TAN' da 
ğın kaprsında 9öyle bir levha asılı idi. 

(Eyüp tdmJn yurdu). Halay ~nıa,n:aatnrn St lh 
Evvela gözlerimin beni aldattığını belumınd•n mUte~a. •• 

sandım. Nasıl inanabilirdim ki, ıençl:k Ahalisi TUrk olan üç nahiye Hata. 
mabedi demek olan bir apor klübU. ha- yın olmalıydı. Hatayda Türk dil~fn 
yat ve canlılık ifade etmesi ·icap eden· daha fula blkir.ı bir mevkii olmasını 
bir müeaaese. mezarlık ortaarnda kurul· elbette ı.terilik. Fakat Cenevre bir 
muı olsun. Fakat ne yurk ki aldan· mlalJD& yeridir. Banı usullerile varı. 
mamışım. Mezarlığın a~kaamdaki küçUk lan ber anlqm.ı ıçin karşılıklı feda. 
bir bina ve bunun önündeki ufacık mey karlık urureti vardır. Biz de bu iki 
d~nda mezar taf]arı arasında kanılmut r noktada daha fazla ısrar etmememi. 
bir voleybol afı, acı hııkısati bütün ze k&J'fılık olaralt Suriyedeki Tiirk1er 
çıplakhğiyle açığa vuruyordu. Duydu- için ekalliyet hakları elde ettik ve 
ğum teessürü yüzümden anlamlf okla· Türklerin dil v ~ kültür haklarını ko
cak k·. Hze bir buçuk aaattir rcfa at ruyacak bir vaz·yeı hazırladık. 
etmek nezaketin.i .'~:steren buralı spor· iki noktada yaptığımız fedakir
cu ıençlerı:Jen bırıaı: . , lıklann temın c't" ği ııeticc, ::2Jnız 

_ şa,ıyor ve üıülilyorıunuz galı~ · bundan ibaret 1t:ği!dir. Bızim için asıl 
dedi. Biz buraya. mezarlık arasına bıle maksa• h d d zd h -k 

k b r ~ · · ı ... cenup u u umu a a e. ıükrediyorur. Fa at ~ranın ge~ç ıgını ve istikrar kurmaktır. Berabere:? ) ola 
aut Ozen, koca muhıtte tek bır spor deva ed b"l • · · k • ..:ı b 

m e ı meı< ıçın, arş1mı""a u. 
~ha~ı ~apılma~ış o~masrdır. Kac: sene- lunanların duygtılarına b'lzı fcı:l:tkar. 
dır bütün gençlık ugarşıyoruz. Başvur- lı'darı g··ze almak 1.arureti vardır. Biz 

(Dn1'ımı J fhrrfldr) de bUyUk bir h~snüniyc+ln hm•t z • 

Dikkat ı 
Maballelerinisde aöniüğünii& 

bütün elaildikleri, Wi'ıün tikiJet 
lerinizi, yapdmumı iatediliniz 
. eyleri, c:amnm ııkan hldileleri 
•er ıaat, ister mektupla. telefonla 
ve aateneniz matbum .. gelerek 

mi derecesini vaplrk. s·mcıı ta'b k t 
vaziveEine ~iriyoru?.. 

Bizim h:çbir ~izli kaı·rkh <'mrlir.-:z 
yoktur. Fransa ile f:uriye de b ·z·m 
hfüı"Uniyctimi~ ayn·le tılukab"'e e. 
der:erse dokuz on a'·dır Ü" mcmkkctf 
ihtilaf halinde bulunduran bu i!':, oun
d~n ıonruı içh pek kolay müşterek 
bır bağ ı,eklini alabilir. 

( A1•m.ct En in l'C'.lman) ------. bilcliriniz K - -
Muharri~. fotoinfçtlan . a Y ı P aranı y o!" 
mız ·----· kadar gelip M.r. Aslan Rl7.enln 7.ıncırll koprll koytndl'n 

,--.- -J Rıımaz ~ll:ı.nndan Alt oğlu 33R doğurnıu 
lediklerinizi inceliyecek, fİ)dyeıt · H'tıaeyln Yuıerottu dert gündür ortadan 
ler!nize veya temennilerinize ı•· kaybotmuıtur. Bulana ve ondan rnaICımRt 
.... ~.,.17. te~üman olacaktır. 1 verene ikramiye Vl'ri eccıı-ını bıldirırlm. Ka. ______ ......... _____ _._ l •ımpqa Bahrl.)'8 caddeai 26 No. ıı Hakkınm 

llalıYflllade.AIL 



Yazan: Naciye izzet 
Her hakkı abluı Hadlye'ye altUr. Kanser kurh3ııı: 

-29-
- Hangi mesut bir tesadüf sizi 

buraya gönderiyor} 
- Tesadüf değil Necla hanıme· 

fendi. Lem'inin çocukluk arkadaşı· 
yım. Arazimiz Lem'i ile biribirine 
bitişiktir. BuradC\ bulunduğunuzu 
haber aldım. Sizi görmek arzusuna 
mukavemet edemedim. 

- Çok iyi ettiniz. Sizi görmekle 
pek memnun oldum. 

Gülerek ilave etti: 
- Oğlunuz Dikmen beyi de ta· 

nımakla çok memnun olacağım. 
Bebek Osmanı en güzel gülü

cükleri~le karşıladı. Sanki dünya
nın yarısını dolaşan bu tunç renkli 
delikanlı ile bu narin ve küçük var· 
lık arasında natürel bir sempati do· 
ğuvermİ§tİ. 

Çok hassas olan Necla çocuğu
nun Osmam babası yerine koyduğu. 
nu düşünerek kalbi burkuldu: 

Lcm'i çocuğuna karşı çok 
kayt!ızdı. Onu görmek için daha 
gelmemi§ti hile .. Babasını henüz ta· 
nımıyan çocuk yabancı bir erkeği 
görünce gülücükler yapıyordu. V c 
hu yabancı adam da çocuğa meftun 
olmuştu. Genç annenin gayri ihtiya. 
ri olarak içini çekmesi Osmanı §B· 

§ırttı. Belli etmiyerek, çocuğa gÜ· 
lüsemeğe çalışarak hüzünle dolu 
küçük çehreyi gizlice tetkik etmcğe 
başladı. 

Kalbinde gayri ihtiyari derin 
mernamet uyandı. Genç kadına sor 
du: 

- Bursaya hic gelmiş miydiniz 
ı eda hanımefendi~ 

- Hayır, daha ilk defa olarak 
eliyorum. 

- Şu halde güzel memleketimi· 
zi size göstermekle çok büyük bir 
bahtiyarlık duyacağım. Eğer kabul 
ederseniz size klavuzluk yapacağım. 

Genç kadının hatırına hiç bir 
ey gelmiyerek memnuniyetle cevap 

verdi: 
- Teşekkür ederim. Memnunİ· 

yetle.kabul ediyorum. Bana Lem'i. 
nin çocukluğundan bahsedeceksiniz. 
Onun gez.ip büyüdüğü yerlere gö
tiircceksiniz. 

Sadece iki arkadaş gibi, hiç gizli 
bir maksatları olmaksızın ertesi gü· 
nii için randevu verdiler. 

Sabahleyin erkenden çıktılar. 
Kırlarda uzun bir tur yaptılar. Sonra 
kahvaltı etmek üzere Osmanın köş· 
küne geldiler. Burası eski mimari 
bir sanatla' yapılmıştı. Eski kaleleriy. 
le, gayri muntazam pencereleriyle, 
kuleyi andıran duvarlariyle çok ti
pik daha ziyade ufak bir §atoya ben· 
ziyordu. 

Öğleden sonra bir otomobil ala. 
rak daha tepelere doğru çıktılar. Bur 
aanm en güzel yerlerini dolaştılar. 
Sonra akşam üzeri muzikli şık bir 
gazinoya girerek çay içtiler. 

. Hacer annenin çiftliğine geldik· 
leri vakit ortalık iyice kararmağa 
başlamıştı. Saat dokuz buçuğa ka· 
dar olan zamanı ciftlikte, iri kütük
lerin tutuştuğu büyük şöminenin 
başında geçirdiler. Osman çocuklu
ğunu anlattı. Lem'inin sık sık ismi 
geçiyordu. Necla genç adamın anlat· 
tıklarım şiddetli bir alaka ile dinli· 
yordu. Böylece saatler geçti.. Ate 
şin tatlı çıtırdılar çıkardığı şu ocak 
ba ı ne kadar hoştu ... Neda oğlunu 
kucagında tutuyordu. Koruyan bir 
hareketle müşf:ikane göğsü üzerin· 
de sıkıştırıyordu. Yavrusunun bü
tün vücudunu kendi vücudu ile sarı
yordu. Müdfaasız, bu küçük na 
rin şey ileride bir erkek olacaktı. 

Güçlü kuvvetli, Lem'i kadar gÜ· 
zel ve sert bir erkek 1 •• Fakat İ§te bu 
akşam an~~c~ğinin çıplak ~o~u ü~e: 
rine kendısını bırakmış mını mını 
aciz bir varlıktı. 

Odanın loş köşesinde, ocağın 
penbe ziyasiyle aydınlanan çocukla 
annenin husule getirdiği bu tablo o 

kadar hoıtu ki Osman bu müessir 
güzellik kaf§ısmda birkaç dakika 
dalgın durmaktan kendini alamadı. 

Sanki sözler ağzından gayri ihti
yari dökülüyormuş gibi söyledi: 

- Bana eakiden ltalyada gördü 
ğüm bir tabloyu hatırlatıyorsunuz 
Necla hanımefendi .. Hangi ressamın 
eseri olduğunu bilmiyorum. Fakat 
galiba çok §Öhreti olmıyan bir ressa
mın eseriydi. Ç'.ok harikulade bu!· 
muıtum. Bir annenin hislerini çok 
güzel ifade ediyordu. Kolun vazl· 
yeti .. Gözlerde parlıyan mesut ve 
galij ışıklar ... Hep ayni ... 

Nefis bir tabloya bakar gibi genç 
kadına baktı ve ilave etti: 

- Evet, evet tıpkı böyleydi 1 
Canlı bir bebekle oynamanın size bu 
kadar yakışması cidden garip biı 
şey!.. 

işte bu sözler genç adamın o gün 
Neclaya söylediği ilk teklifsiz söz
lerdi. Fakat şive tam ve açık bir 
arkadaş ~ivesi ve dürüstlüğü ile dolu 
idi. Biraz sustuktan sonra tekrar 
ilave etti: 

- Lem'i cidden bahtiyar bir ba· 
ba. Çocuğu o kadar güzel ki! Ne 
kadar iftihar etse yeridir! 

Neclanın hafifçe yüzü kızardı. 
Osmanın yavrusunu bu kadar beğen 
mesiyle gözlerinde muzaffer ışıklar 
parlamıştı. Fakat Bursalının son 
sözleriyle bu muzaffer ışıklar hafif 
bir bulutla örtülür gibi oldu. Yavaş· 
ça cevap verdi: 

- Evet Lem'i çocuğunu çok 
sever. Fakat çocuk bir erkeğe pek 
o kadar iftihar verecek bir şey değil. 
ileride, siz de baba 9lduğunuz vakit 
anlıyacaksınız. 

- Eğer çocuğumun sizin gibi 
bir annesi olursa Neclahar:mefendi 
bu iki sevgili varlığın her an gözle· 
rimin önünde bulunması benim için 
ya§amanın en büyük bir zevki ola· 
caktır. 

Necla cevap vermedi. Sözleri bir 
az Lem'iyi müvahaze yollu olmuştu. 
Bunu tashih etmek nrzusiyle ve ko· 
casmm hatalarını tadil etmek için 
sanki kendisini de kabahatli göster· 
mek istiyerek düşünceli bir tavırla 
mınldandı: 

- Ben de çocuğumun Yanında 
uzun müddet kalamıyacağım ki 1 Ya. 
rın gidiyorum ... 

Osman itiraz etti: 
- Nasıl yarın mı? Buna imkan 

yok Necla hanımefendi, burada da
ha adamakıllı bir yer görmediniz ki .. 
Size Bursamızın en güzel yerini, 
Çekirgeyi gezdireceğim. Klavuzu
nuz sizi öyle kolay kohıy bırakmaz 
bunu biliniz! 

Necla birkaç saniye tereddüt et· 
ti. Kalmak için yüreğinde şiddetli 
bir arzu duyuyordu. 

"Oğlu 1 mini mini yavrusu!.. Ya. 
rm hakikaten ondan ayrılacak mı
yım}., 

fstanbulda hiç bekliyeni yoktu .. 
Hatta Lem'i bile! Kocasının hayatın 
da o kadar az bir yer işgal ediyordu 
kj !... Konuşacak, dertleşecek hiç, 
hiç kimseciği yoktu. Bütün ömrü 
muhteşem ve hazin evinin dört du· 
varı arasında geçiyordu. Hatta sami. 
mi bir arkadaşı bile yoktu. Lem'i ile 
birlikte olarak birkaç defalar gittiği 
kibar toplantılarda erkeklerin gizli 
bir maksat güden sinsi, takdirkar 
bakışlarından ve kadınların kıskanç· 
lıklarını gösteren hain gözlerinden 
ba§ka hiç bir dostluk eseri bulama
mııtı. 

Fakat bütün bunlar kibar ve şık 
görünü§ler altındaki bir riya ile, bir 
:;oğuklukla yapılmı§tı. 

Burada, şu gi.izel yerde bir gün· 
ceğiz daha kalmak} Bu neşeli sevgili 
çocuğunu kucaklamak} Bu ne ka
dar cazip bir §eydi ı 

Fakat hayır! lmkfını yok! Lem'i 
belki bundan memnun olmıyacaktı 1 

(Devamı var) 
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Emir Abdullah 
An karada 

Bu sabah merasimle 
karşılandı 

Dün şehrimize gelmi§ olan Mave· 

r.ayı Erdün hükümdarı Emir Abdullah 

dün akşam üzeri, eksprese takılan hu

susi vagonla Ankaraya gitmiştir. 

Emire, gidişinde de, geliıinde 
okluğu gibi askeri merasim yapılmıJ, 

vali ve belediye reisi, emniyet direktörü 

irak b ıı.konsolosu ve İngiltere sefareti 

sekreterleri kendisini uğurlamıştır. 

Emir Abdullah Ankarada üç gün kal 

dıktan sonra, tekrar istanbula dönmi· 

yerek Şama ve oradan Maverayı Erdü· 

ne gidecektir. 

Foto Siireyyadan bir albüm 
~·aptırdı 

Emir Abdullah, dün kendisinin re· 

simlerini çel:en Foto Süreyya sahiple· 

rinden Zeki Bükcyin resimlerini çok 

beğend.ği iç:n, İ&tanbulu ziyaretinin bir 

hatırası olarak o müesseseye büyük bir 

albüm rsmarlamı§tır. 

Albüm on beş güne kadar Maverayı 

Erdün merkezi olan Ammana gönderi· 

lecektir. 

VefQt 
Meı hum Nur~ddin Paşa hafidi, ve 

General Esat !Beylerbey) damadı ve 
Devlet Demiryollaıı 9 cu İşletme 

Matbu evrak ambarı Şefi Saf! et Saka
başı ve l{ırklarelinde Diş Tabibi Ha. 

mit Sakabaşı'nm pederleı i emekli kı. 
demli yüzbaşı Halid Altıntaş müptela 

olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 

Beyoğlu zükur hastanesınde vcf at eL 

mi§tir. Cenazesi yarın saat l 1 de has

taneden kaldırılarak Bakırköy cami
sinde nnmazı kılındıktan eonra Bakır
köyündcki aile makb~eslue tevdi Cd!. 

lecektir. 

TASHİH 

lstanbııl dcf t-;rdarlığuıdan: 

Dünkü sayımızın 12 inci sayfasının 

başındaki ''İstanbul Defterdarlığın. 

dan., b:ışlıklı ilinda, tarhı 738, ismi 
Kostantin ve ği.irckası, i~i çikolata i. 
rnalıithancsi, adresi Tahnıis sokak 19. 

sancsi 933, vergisi K. 360,00 yazılmış. 
tır. Ayni adresm :J60 lira ceza ralca

mı ise çıkmamı;)'.ır. Tashih ederiz. 

iÇERiDE: 
* Mudnnyn hıılkc\I YUrtlk Ali lıtuyonu 

charmda bUyUk bir köy bayramı yapmıştır. 
Bu bayrama on bin köylü l§Urak ctml~tlr. 
~ l3UyUkadada halk spor klUbU gençlik C• 

kuma ı;aıonu aı;ılmı t.ır. 

ı;ıı Mudanynnın l\:anı!alma mahallesinde 
oturan 18 yn§ında Mw:at.er babası Ali Nu· 
rlyl b•çakla ynralamı,, üctellk babasının ev 
de bir ma\•ur sakladığını ihbar etn1J1Ur. 

li-TUrk hcldmlcrl dostlu!~ ccmıyetı aylık 
toplantısı dün ) apmış, vcltı\lettcn gelen bir 
tez\)crc üzerinde ı;örü§Uldtiktcn ı;onra Uç ay 
ynz tııtrıı yapılmnaın:ı !tarar verilmiştir. 

::. f~stonya htıkOmetı hariciye neuı.reU 

tic:ıret işleri umum mUdUrll \'ırgc ıehrlmlze 
gelmJoq, Ankanıya &llml;,tlr. l1Udllr hUk(Une 
tlmlxle blr ticaret muahedesi altdlne memur 
cdllmlı,ıUr. 

~ Ev,•c!ltl gUn fChrlmlzc gelc:ı yeni Sovyet 
elçisi dUn nkfıım Ankara)'ll f;'ltmlgtlr. 

>le Bu ırne 1atıınbıılda yeniden Uç ortamek 
tep ac;ıhtcaktır. Bunlardan biri Haliçle. diğer 
lerl FaUh ~e Samatyadadır. 

:,. A vrup:ıdaki mhhl kongrelere iş tırak et• 
tikten aonra h;truıb~la r,clcn Sıhhat vekAleU 
umumi hıfzıssıhha mll1Urtl Asım dUn Anka 
raya gltml •ır. 

• lııtanbul birinci llltmektep talebeleri dUn 
Jtız lla"ııindc gUzrl bir müsamere vermteler 
dlr. 

.Y. Vali \'<' bc'edi)c reisi Muhlddln UııtUn• 
dağ dUn altşamkl tre:ılc Ankaraya gltıttlıttr. 

• Hududumuza iltica eden iki Bulı;ar a:-• 
krrl diln r;ehrlm!zc getırllmtşUr 

.y. nır (AÇ gtindc...,bcrl tehrlmltde buiunan 
tkU~l!.t \•rtMetl mUstet'an Faik Kurdo,lu 
Anka~a,•a gitmiştir . 

lf· P. ı ıtı; ırün rn el ı.ondrndan çchrlmlze 
dönen it bankruıı umum mlldUrll Muammer 
Eri~ dLln ııkJam Ankarııya gltml~Ur. 

Istanbul konuşuyor 
(BCI§ tarafı 3 üııcUde) 

m~k yer bırakmadık, fakat daima (bu
gün, yarın yapacağız) cevabını alıp at· 
}atılıyoruz. Yazacaksanız asıl bunu ya· 
zınız! 

Bu sözleri aöyliyen genç belki de da
ha dert yanacaktı. Fakat bu 1trada el· 
lerinde sepetler, su ıiıeleri vapur iske· 
lesinden bize doğru kalabalık bir grup 
geliyordu. 

- Nel~ir bunlar, burada cezecek ne· 
resi var ki böyle gelmiıler, diye sor· 
dum. 

• Bu sualime aramızdaki en genç E-
yüplü cevap verdi: 

- Nereye olacak, buranın meşhur 

bir suyu vardır, ismine (Eyübün Çırçır 

suyu) derler. tıte oraya gidiyorlar. Ga· 
riptir ama, binbir derde deva olduğu 

söylenen bu sudan içmek için., ta Bey· 
oğluooan, Kadıköyünden, Boğaıiçinden 
hatti Adalardan böyle akın akın gelir
ler de, blı Eyüplüler burnumuzun di
bindeki abıhaya•tan istifade etmeyiz! 

Hem konuşuyor hem de yürüyorduk. 
iskeleye gelmiştik. Burada ekseriyeti 
başında thcktep kasketi bulunan 8·10 

genç bizi bekliyorlarmı§. içlerinde 1 S 
tcialtika evveline kadar b:nimle beraber 

dolaşmış olan ve ı;onra birdenb:re ka
yıpla:-a karrş3n bir çocuk da vardı. ilk 
söze başlayan gene o oldu: 

- Ben eledi. Demin şu gördüğünüz 
birka; arkadaşı bulmak için sizden ay

rılmıştım. Biz Eyüp ortamektebinin ta· 
leb::leriyiz. Size bir çok söyliyecel:lcri-

miz var. Bizi dinlemenizi rica ederim. 

- Peki hazrıım ! ıdiye:ektim fakat 
lafım ağzımda kaldı. 23-ZS yaşlarında 
bir delikanlı ko~a koşa yanıma gelmi~· 
ti. 

- Aman! dedi. Gidiyorsunuz dediler 

de, ··-·;şeceğim diye çok koş· 

tum. --:;ka evvela benim ıderdimi din 
leyiniz •. V c cevabımı beklemeden anli:t· 

maya ba~ladı: 

- Ben ve benim gibi daha 300 kadar 
işçi burada lastik fabrikasında çalıijıyor
duk. Salı akşamı güzel güzel işimizden 

ayrıldık ve ertesi sabah da erkenden 
fabrikaya geldik. Fakat karşıla~tığımıı 
manzara ne olsa beğenirsiniz. Fabrika
nın kapıları sım sıkı kapanını§, 300 a· 
mele hep ters yüzü geri dönüyor. Ne 
işin sebebini söyliyen, ne de biraz olsun 

tcıfsilat veren var. Bize: 

- Fabrika ~imdilik kapanmıştır. de
yip geçiveriyorlar .. Şimdi, birdenbire 
açıkta kalan bu yüzlere.: kişinin hali ne 
olacak. Her işçinin sırtından da bir aile 
geçindiğini hesap ederseniz, binden 

fazla insanın rızkı tehlikeye girdi de- I 
mektir artık ... 

" Sakarya nclırl üzerinde kuruımakta olan 
beton k6prUnün ln~utı rona crnıııtır. 10 
metre u:ı:unlu:Undııkl bu köprü 70 bin liraya 
mı.ı oımuıtur. 

• Dcnl:ı: ticaret umum müdUr'U MU!it Nec 
det, idareye Rlt bazı itleri taldp etmek Uzerc 
yann akıam Ankaraya gidecektir. 

:/o Belediye BUyUkadadakl Yürük .Ali pi!• 
jmm arkn.ııına dtışcn bUytlk 1:.ımlıklardan bir 
kıamını satın almaya karar \'ermııur. Br· 
ra.ııı Mflll emlAktendlr. Taksitle alınacaktır. 
Çamlı~ın bu kıııımları bUyUk bir ;aı.inO ba· 
Jlne konııcaktır. 
~ Fehameddin isminde bir §O!ör Filoryt\ 

plljlarında ruhsaUye kontrolU yapan zabıta 
memurlarına isnatta bulunduıı:undıuı 

y11kalanmış, cUrmUmcfhUt 
Uç gUn hap\e bir lira para 
kOm olmuıtur. 

mahkemesinde 
cezasına mah 

c:.o 
l••"C 2.88 12.11 18,11 19,33 21,31 2,18 

C• 
tu• ., 

- Haklmnız, fakat e!den ne gelir 

dedim. 

Bilmem benden nasıl bir c:evap b ek'i
yordu ki, bu sözler onu hiç tatmin ve 
memnun etmedi. Ve bir tek keJime dil· 

ha söylemeden yanımızdan uzakkştı 

gitti. 

Biraz evvel söze ba§larken,lAfı ag.ı:ına 

tıkanmıt olan genç bunu fır at bilmi~ 
ola-:ak, hemen söze baıladı. 

O uzun uzun anlattı. Ben de sabredip 
uzun uzun dinledim. Fakat muhterem 

okuyucularım belki siz benim kadar ııa· 
bırlı olmassınız, onun için genç talebelc 

frn dertlerini ve isteklerini hülasa ede
rek yacazak ve ''İstanbul ktmuşuyor., 1 
serisinde Eyübe ait sayfaları da bu sa-' 
tırla kapayacağım. 

Eyüplü gençler: 

* - Güzel bir halkcvi, 
• Bugünkü kütüphanenin bilyUtü'e· 

rek ihtiyaca kUi bir hale getirilmesini. 

* - Küçük de olsa. şöyle hava ala· . 
ccık, bir park ve çocuk bahçesi .. 

ıa: Kaç senedir b~klenen tramvayın, 

Eyübe biran evel gctirilmesinL. Ve son 

olarak da: 
• - B'.r lise ile bugünkü ortamekte· 

bin muallimlerinden (burada itmini yaz 

mıyacağğım) b'r ba)'ilmn, talebenin 
ufak tefek yaramazlıkları, için. tutup 

derslede bir sene çalııarak kazandıkları 
numaralarını kırmak ve kırdırmaktan 

vazgeçmesini ... 
istiyorlar .•. 

HABEnct 

Hatayda 
'11 O ır-tlazıırande 

Bayram var 
Hudut komisyonu 

Adanada fşe haşhyor 
Cenevrede muvaffakiyetlc yapıltn 

r.on :ınl;ışm:z H:ıt.2)11 }ıiiviil: :.ir ..--1-·~ 

içinde bırakmıştır. llalk bayram yap-

maktad.r. 

Türkiyenin yüksek önderine ve kıy· 
metli hükumet erkAnına karıı minnet 

hisleri izhar edilmektedir. 

Hatay halkı 10 Haziranda büyük 
bayram yapacaktır. 

Hudut komisyonu işe başlıyor 
Haziranın ikisinde Adanada toplana

cak otan hudut komisyonuna Suriye 
heyeti ba§ında i~t"nık edecek olan Fran 
sanın sabık Sancak delegesi Oüryö, A· 
danaya gelmiştir. Türk heyetinin de 
bugün Ankaradan Adanaya varması 

beklenmektedir . 

OI Ş ARI OA: 
::. Almnn tayyarecllll< muıılllmler.nd"tı 

Erneııt Yatman havada 40, Eaat 55 daklks 
kalmak auretlle p'Anör multa\•emet utu~u 
dünya rekorunu kırmıştır. 

• Alman hQkQmetl memur ccmlyeUcrt 
hakkında bir kanun nccretml§tlr. ltanun, 
do~rudan doğruya \'Cl'• bih'&llta bu ccmi;,l't 
lerc tabi olmuo eski mcrke:l ~kil1tı l~S· 
vetmektedlr. 

'ı~ Lehistan cumhurrclı1, barlclyc nazın 
lle birlikte 7 ha:ı:lrandıı BUkre:c gidecektir. 

• Bclçlkıı, Danimarka, Flnltuıdiya, Holııa 
da, J~Ukııenburg ve Norveç mümeıuııı:erl tnı 
memleketler arasında Ucarl mUbadeleyl art• 
lırmak maksadlle bir antaı;ma lm:ı:a etml~ler 
dir. 

• Yabudlllk konrrealnln önUmtlzdekl ya:ı 
lı;lncıe Vlyanada aktedlletek olmaaı Alman 

ları kızdırmıştır. Bir Alman gazetesi {Öyle 
yazıyor: "ll temmuz 1936 tarlh11 Alm8n -

A Vlıııturya anıaımaııına karıı taammUdle ya• 
pılnıış kabaca bir hareket karıısını":a bulunu 
yonız ... 

• EakJ Fransız VB.f\'eklll ve hıırtcl)c na 
zırı Briyan lçln, l•'ransız hariciyesi avluıun 
da bir heykel dlkllmlşUr. 

• l~ıız Alman mQtchuaıslarının nczare 
U e.Jtında Dedcağaç taraflarında yapılmakla 
olan petrol araıtırmıılannın ly'I neUce ver 
mek fü~erc Uure olduğu hUkClmetc blldirtl 
mi§ Ur. 

• lng'iltere ha,·a maba!'ili ııon, bllha sa im 
paratorluk hattaııı mUnuebeUlc terUp t'dl 
len top·antılar emuında hua kazalerınm 

\'Ukua gelmealndeıı endlf" etmekt('(ilr Yalnız 
ııon 24 aa:ıt içinde 11 tayyareci ölmUıtur. 



Çaniur lbrahiniin 
tuzağı 

Kaptıkaçtı Rahmi, bir hırsız çete. ! 
sine dahildi. Bu çete son zamanlara 

kadar· sadece adt sirkatler yaparken, 
birdenbire eu karan verdi: Eğer icap 

ederse maksatlarına zıt giden adam
ları öldürecekler... Bunun üzerine 
Kaptıl{açtı Rahmi arkadaşlarından ay 

nldı. Çete efradı da onu hain telakki 

etmeye ba§ladı. Hatta polisin yardak
çısı bile zannediliyordu. 

Halbuki bu olamazdı. Rahmi, değil 
eski arkadaşlarına, batta herhangi bi-

rine ihanet edecek kabiliyette degil. 
di. Onun bir tek bildiği iş vardı: oto. 

mobil hırsıZJığı yapmak... İşte o ka.. 

dar ... Şimdi de bununla yaşıyordu. 
üzerine ~evrilen kindar nazarları 

gördükçe: 
"- Hakkımdaki fiikrlerini değişti

rirler! _ diye düşünüyordu. - Zaman 

geçince, dürüst bir adam olduğumu 
anlarlar.,, 

İtimat telkin etmek için, eski arka
daşlarının muhitinden ayrılmıyor, hat 

ta kendi işlerini onlara anlatıyordu. 
Nerelerde çalışmak niyetinde olduğu. 
nu· birer birer hikaye ediyordu. 

Çete reisi Çamur İbrahim, nihayet 
açıktan açığa ona dedi ki: 

- Buralarda artık dolaşma... Aya. 
ğmı kesmezsen başına iş açılır. 

Zira, doğrusu, hırsızlar, büyük ve 
c.ararlı işler konuşuyorlardı. Kaptık;:.ç 

tı Rahminin orada bulunması kendi. 

!erini uzun uzun susmaya. sevkediyor
du. 

Rahmi, çete reisinin sözlerini işit

memezlikten geldi. Adam tekrarladı. 
O, şakaya alıyormuş gibi gülümsedi. - _..,.,." 

O giln, Kaptıkaçtr, Nişantaşınm 

köşesinde kısmet arıyordu. Burada, 

937 modeli, radyolu hususi bir araba. 
yı gözUne kestirmişti. Araba, yarım 
saattenberi bomba§ duruyordu. Bakan 

da yoktu. Herhalde bir bayanı misa
firliğe getirmişti. Şoför, hanımının er 
meni vizitesi yapmak huyunda oldt:. 
ğunu )liliyor. Bir kahveye girip otur. 
du. Y~hut meyhanelerin birinde bir 
tek atacak. Bayan gelirse klaksonu 
çalar diye düşünüyordur ... 

Kaptıkaçtı Rahmi, bu kanaate gd· 
dikten sonra: 

- Haydi bakalım, iş başma: - diye 
kendi kendine kumandayı verdi. 

Tabii adımlarla arabaya doj!ru yü. 
rüdü. Kapıyı açtı. İçeri girdi. Makine· 

yi işletti... A ... Anahtarla kilitlenme. 
miş bile. Motör işliyor .. 

Çaldığı malları satmak itiyadında 
olduğu garaj Fatih civarındaydı. O. 

rada arabayı parçalarlar, aksamını 

satarlardı. Böylece kimse ele geçmez.. 

SATILIK EV 
btanbu1da Topçularda Ramide Ye. 

ni yol 5-6 numaralı kışla arkasında 
dört odalı ayrıca iki oda, tatlı kuyu 

suyu, iki dönilm bahçe, içir.de muhte. 

lif meyva ağaçları. 1500 Hrayr.ı. saı:r. 
Irktır. 

Müracaat: .Mahmutpaşa çıkmaz so. 
kak No. 6 Bayan Seher. V. P. 1444 
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di. Köprüye doğru hızla yürüdü. Fa· 
kat tam Altıncı dairenin önüne gel· 
mişti ki, birdenbire düdükler ç.alındı. 
Polisler yolunu kesti. 
Hayır! 1mkanı yoktu. Bu kadar ça. 

buk haber alınını§ ve harekete geçil
miş olamazdı. Kaptıkaçtı soğukkanlı. 
lıihnı muhaf a.za edecekti. Herhalde 
Z:bıta'başka bir işin takibindeydi. F~ 
kat Rahmi korktu. Otomobilden at. 
lay;p tüneli~ yanına çıkan merdivene 
doğru koşmıya başladı. 
Arkasından ve önünden düdükler •.. 

Nihayet yolu kesildi. Pasajın içinde 

y~~~~ . 
_ Ben bir şey yapmadım! - dıyor-

du. 
Lakin iş bir kere çığmnan çıkmıı:ı. 

tı. Ondan vesikalarını sordular. Ara-

b l mis Olduguv anlaiıldı. Rah. 
anın ça ın _ 

mi karakola götür:Hdii. · 
Israrla: 
_ İlk defa olarak hırsızlık yapıya. 

, d" dıı uakikaten de, evvelce rum. • ıyor . ,ı• 
ele geçmiş değildi. 

Bu suretle iş kolayca halledilecek~l. 
Fakat, arabnyr muayene. cd~n pohs, 

yukarı cıktı komıscrın kula. 
yavaşça , ' .. . 
ğına bir şeyler söyledi. Bunun uzerı-

1.8 :1n1irinin gözleri açıldı. Dik ne, po ı ' 
dik Rahmiye bakıp: 

_ Vay! Seni gidi! Seni gidi! .. diye 

haykırdı. 
Öbür hırsızlıklar da mı meydana 

çıkmıştı? Rahmi, titredi : 
_ Sen az değilmişsin meğer ... Seni 

gidi uyur yılan seni .•. Benimle hiçbir 
şey olmamış gibi konuşuyordun ha? .. 

- Ne olmuş ki, bayım? ... Ne yaprnı 

şım? ... 
_ Daha ne yapacaksın? ... 
:'P;\!fo1or ~rı:ı hırrni'hı 1znnıı511yorhı.rd1: 

- Bu sabah kaybolan terzinin cese-
di otomobilde buluıidu efendim. EvL 
ne telefon ettik. Gelip baktılar, teşhis 
ettiler. Otomobil dün Şehzadebaşm. 
dan aşırılmış. Numarası filan değiş. 

tirilmiş ... 
Komiser, ka,şlarını çattı: 
_ Bravo! ... Tebrik ederim ... Fakat 

herhalde bu işi yalnız başına yapm?.

mışsındır. Cürüm arkadaşların kim? .. 
Terziden caldığın paraları ner eye tP,S· 

lim ettin?. · 
Ahmakça tavırlar takınınası, mana. 

sız sözler söylemesi, polislerce bir :rıu . 
mara addedildi. Verdiği izahat, yalnrz 
komiseri değil, müntantiği de tatmin 

etmedi. 
Nasıl olabilirdi ki, çalman otomobil 

önceden başkaları tarafından çalın. 
mıs içine bir ceset konulmuş olsun 7 
Ve:ıKaptıkaçtı gibi ~ir adam, gelsin 
de, ökseye yapı~an hır kuş gibi, buna 

yapışsm ... Olur iş miydi bu? .. 
:Mahkeme, aleyhteki d~laile ra;{men, 

"d ma. Jtaraı· vermedi. Onu yedi S('. 
ı am • t . 
ne küreğe amhkıım c tıler. 

Rahmi bu işe bir ti.ir';ü akıl erdil'f!
. ordu. Çamur lbrahin· in tuzağına mcy u 

düştüğünü anlıyaımyorJu. Çete, ça-

lr tığr., yerl~ri onun ağzından öğr~~
uf ği ·için. öldürülen teninin cescdmı, 
kacırdıklarJ bir otomobile koymuş, 

Kaptıkaçtının iştf hasın~ c~lbedecek 
bir yere bıra.k:nı~.ı. Böylelıkle hem 
cesetten, hem de şüpheli bir adamdan 
kurtulmuş oluyorlardı. 

Nakleden: Hatice Sii.rayya 

Kızı I 
sacayak 

Ç eODB< ylUııre~ın 
maceıraıaro 
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Yazan : Niy a z• A n met. 

884 s ene evvel bugün ,_,__.prr;t-p ..-

lstanbulda Macaristan kralhğı 
meselesi müzakereye başlande 
Jstanbul, Üsküdar, Ey üp, Galata beş gece 
kandilleı le donandı - elçilerin padişala :ı 
yanında üç saat zarfında yuzleı ce defa 

söyledikler i söz 
Dünkü yazımda Avusturya ,.e r 

Macaristan elçilerinin padişah Sü
leymanm veziri İbrahim paşa ile ge· 
çen müzakerelerini anlatmıştım. Bu 
gün de Avusturya Macaristan elçile
ri ile yapılan enteresan sulh müzake. 
resini anlatacağım. 

Süleymanm 250 bin kişilik or
du ile hareketi, hedef ittihaz ettiği 
yerlerin fethi ile neticelenmişti. Bu 
muzafferiyet, lstanbulda muazza.~ 
şenliklerle kutlulandı. İstanbul, Us 
küda.r, Eyüp, Galata beş gece kandil 
lerle donatılar~k pazarlar, dükkan
lar, bedestanlar geceleri açık bulun
duruldu. 

Sulh müzakeresinin en dikkate 
şayan tarafları 1553 yıh 31 mayıs 
günü, 384 sene evvel bu~ün başladı. 
Süleymanın veziri lbrahım paşanın 
elçilere söylediği sözler ibretle oku
nacak satırlardır. İbrahim paşa 
Türk deniz ve kara kuvveti hakkın
da malumat verirken elçilere şöyle 
demisti: 

"Deniz kuvvetlerinin harp za· 
manmda masrafı pek çoktur. Ancak 
hazine o kadar zengindir ki, bundan 
pek az müteessir olur. Dün, İtalya· 
vn karşı bir donanma techizi ir ir 
bin a t yükü akçe, yani iki milyon 

duka aldım. Elli bin tatar cihanı ta
lan etmeğe kafidir. Binlerce kadın 
ve çocuk1arı esaretten kurtarmak 
için ormanlara gönderdim. Ben ve 
birçok başkaları böyle hareket etti. 
Türklerin cümlesi, hıristiyanlarm 
söylemekle mahzuz oldukları kadar 
vahşi, zalim, insaniyetsiz değildir
ler. Bu büyük devleti idare eden 
benim, her ne yaparsam yapılmış 
olarak kahr. Zira bütün kudret 
benim elimdedir. Memuriyetleri 
ben veririm, eyaletleri ben tevzi e· 
derim. Verdiğim verilmiş, reddetti· 
ğim reddedilmiştir. Büyük padirnh 
bir şey ihsan etmek istediği, yahut 
ihsan ettiği zar .. an bile eğer ben 

anm kararını tasdik etmiyecek olur· 
sam, gayri vaki .-.ibi kalır. Çünki.i 
her şey, harp, sulh, servet. kuvvet 
benim elimdedir. Bunları size söy
lediğim, meramınızı serbestçe söyle· 
meğe cesaret vermek içindir.,, 

:(. :f· :,. 

Yukarrda yazdığımız satırlar, 
müzakere başlamadan önce İbrahim 
paşa tarafından bir mukaddime ola
rak elçilere müessir olmak için söy· 
lenmiş sözlcn:"i. Asıl müzakere 
384 sene evvel bu~iinkii ~ibi bir pa
zartesi günii başladı. lbrahim paşa 
ilk suı:ıl olarak şunu sordu: 

- İspanya niçin Fransa kadar 
iyi ziraat olunmamrştır. 

Elçi Kornelyos cevap verdi: 
- Bunun sebebi kuraklıktır. 

Endlüs yal?udileriyle miislümanlarm 
çıkarılmaları için sapandan ziyade 
silaha kuvvet verilmesini de buna 
a tfeebiliriz. 

BlA
GER\~ 

DAİRE 
SiNOE 

"? , 

İbrahim paşa: 
- Bu gururı.ı Kanda arama1ıdır. 

dedikten sonra müzakere başladı. 
Gene İbrahim paşa sordu: 

- I !ayvanların en korkuncu as
lan zorla değildir. hileyle muhafızı· 
nm verdiği. yiyecekle, itiyat kuvve· 
tiyle teshir olunur. Muhafız onu 
korkutmak için bir değnek intihap 
etmelidir. Hiç bir ecnebi ona yemek 
vermemelidir. Aslan hükümdar, 
muhafızlar onun müşavirleri ve vÜ• 
kelasıdır. Değnek hakikat ve hak· 
kaniyettir ki, hükümdarların klavuz. 
ları yalnız bunlar olmalıdır. Sulh ve 
harp benim elimdedir. Devletin ha· 
zinesi benim emrimin altındadır. 
Melbuum henden ziyade mükellef 

elbise içinde değildir. Benim servetim 
daima el dokunulmamış olarak ka· 
lır. Çünkü o benim hep masrafları· 
mı veri;r. Krallıkları, memleketleri, 
hazineleri bana tevdi olunmuştur. 
Bunları istediğim gibi idare ve sarf e. 
derim. Gençliğimdenberi padişah 
ile birlikte yaşadım. Onun doğdu· 
ğu hafta doğmuşum.,, 

İbrahim paşa Macaristanı nasıl 
fethettiklerini, kendisinin mısıl teb
dili kıyafetle ordu içine girerek ça
lıştığını söyledikten sonra ve bahsi 
Şarlken'in gön:.lerrniş olduğu mek
tuba getirdi. Şöyle dedi: 

- Bu mektup, ihtiyatlı ve mu· 
tedi] bir hükümdar mektubu değil
dir. Şarlken kendi ünvanlariyle 
beraber kendisine ait olmıyan bir 
çok ünvanlan mağrurane sayıyor. 
Kendisine Kudüs kralı derneğe nasıl 
cür'et ediyor? Bu memleketin sahi
bi büyük Şehinşah olduğunu bilmi. 
yor mu? Padişahtan rnemleketler;ni 
almak mı istiyor? Ben işittim ki, 
hıristiyan hükümdarı dilenci kıyafe
tinde Kudüs ziyareti yaparlar imiş, 
Şarlken Kudiisu dilenci kryafetinde 
görmekle oraya kral mı olacak sanı· 
yor? Bundan sonra Kudüse girmeyi 
bütün hıristiyanlar icin menedece· 
W• • 

gım. 

Fransa kralının Macaristan sefe 
ri esnasında bize gönderdiği ve sa· 
dece "Fransa kralr,, diye imza eyle· 
diği mektup bundan ne kadar farklı 
ve hakikaten bir krala yakışır suret· 
tcdir. J3unun içindir ki, padi~ahı 
muazznm da Fransa kralrna ~eref 
vcrınek ve necabettc ona riayet et· 
mek istiycrek cevabında ünvanları. 
nı hiç yazmndı ve ziyade sevdiği bir 
karder,inc yazar gibi yazdı.,, 

işte İbrahim paşa cl : ilcri hep 
b~yle hakimane sözlerle yola getir· 
clı. Sulh kararlaştrğı vakit de onlnrı 
bu muvaffakıyetlerinden dolayı teb
rik etti. Ertesi gi.in clçHcr Siiley
man tarafından kabul edilecekti. fb. 
rahim paşa onlara nasıl konurncak· 
ları hakkında etraflıca talimat .verdi. 
Şöyle diyeceklerdi: 

- Oğlun kral Fcrdinand senin 
malik olduğun şeyleri kendi malı gibi 

(Davamı 15 in,.id ) 

••• 



Milli kü-me maçlarında: Galatasaray Ankar 
Gençlerbirliğini, Fener de Güneşi yendile 
Doğanspôr, kümenin sonuncusu 3 oka mağlllp old 

-----. ----·-
Fenerbahçe 4 - GüneŞ 2 

1\ filli kıime maclarının şehrimiz. 
daki yegane karşıl~şması dün Ka
dıköy cıahasında Fenerbal-ıçl" ile Gü· 
ne~ takımları arasında ve altı bini 
bulan bir seyirci kalabalığı, Sadi 
Karsanın hakemliği ile yapıldı. 

Saat iki buçukta ayni klüplerin 
ikinci takımları arasında oynanan 
oyumın 2 - 1 sarı lacivertlilerin le· 
hine neticelenmesinden ve bir müd
det de yan hakem arandıkt<ln sonra 
takımlar saat dördü çeyrek geçe şu 
ekilde dizildiler: 

Güneş: 
Cihat - Faruk, Reıat - lsma· 

Dihtkii 1ı1açfaıı evrel 

il, Rıza, Yusd - Melih, Salahattin, 
Necdet, Rebii, Enver. 

F enerbahçc : 
Hi.is:unettin - Sedat, Lebip -

Cevat, Antii!idis, Mehmet Reşat -
Niyazi, N:ıci, Namık, Esat, Fikret. 

Kur".:.yı G\.ine~liler kazanmı§ ol
duklar.ndan Güneşi aleyhlerine, 
rüzgiırı lehlerine aldılar; F enerlile
rin hücumiyle maça başlandı. 

Karşılıklı hücumlarla geçen ilk 
beş dakikadan sonra ilk tehlikeyi 
G\.ineq kalesi atlattı ve Fikretin Is· 
mail ~e Faruk'u atlatarak ortaya 
çektiği topu Esat fena bir kafa vu
ruşiyle ters tarafa gönderdi. 

Bir dakika sonra Melih, Rebii
den aldığı pası hafif bir kafa vuru· 
siyle Hüsamettinin kolları arasına 
bıraktı. •· -. 

Taraflar havadan uzun. paslarla 
oynuyorlar. iki kale de zaman za-

man bir hayli tehlikeler atlatıyordu. 
14 üncü dakikada Lebibin yavaşlı
ğından topu yakalıyan Melih, F e· 
ner kalesine kadar sokuldu, tam şüt 
atacağı esnnda ıska geçti. Fakat tek· 
rar yetişti. bu defa kalenin yanında 
olduğu ir in topu Rebiiye gönderdi ; 
o da, merkez muhacim yerine doğ;;u 
geçirdi ve. Necdetin durdurmadan 
sıkı bir vuruşu ile Güneş ilk sayısını 
kaydetmiş oldu. _ 

F enerbahçeli oyuncular ve ekse
risi Fener taraftan olan seyirciler 
topun i\1e-lih tarafından avuttan c:e" 
rıldıği ıtirazı ıleri sürdi.ilerse de gol 
k:ırarı cfo~i~ınedi. 

< y un tekrar başladığı zaman Gii- • 
ıı ·~ t '\l.ını:nın iistünlüğu b;uiz bir J 
~ek i Lılmı~tı. 

Yeni sol açık Enverle, ortada 1 
;\'(' c c!t- tın f ~na O) naınt'llarma rağmen 
Cıı:ıc~ muhar.i;ıleri sık sık rakip ka· ı 
lf')'I zıyaret ettılcr. 21 inci dakika
d<! Sedadm sebebiyet verdiği bir fa· 
, ul ce7-ası az kaldı Fenerliler~ ikinci 
ş::clii de yedirtiyordu. Salahattinin 1 
sütiı direğe çarparak avta kactı. 

Sarı lacivertliler, soldan f-ikretle \ 
ıi'\ptrklar; akınlarda Güneş kalcsinr 

.-'adar sokuluyorlnr, fakat üç ortan;n 
fltak oynamamaları yüzi.inden bun· 

Fener h\icumu gcı ı ı ı \A ., • .-ü7.el 
bir plonjonla topıı v .. · ı"' v.. 1( "lA<lr. 
Fikret Cihadn, l~ınııııl d,. Fili rete 
çarptı. 

Şu esnada hcıkemin <hıfo~ii du
yuldu. Herkes Fi'r.r•• " ·"vhırıe fa· 
vul verileceğini unı;u r:n, Sıtdı Kar· 
san fsmailin Fikretc çarpma~ı yii
zünden sarı lacivertlı\er lehine pen· 
altıya hükmetti. Fener t1ıkımı Na· 
mık'm plase bir vurıı~iyle bu pı-nnl
tıdan beraberliği temin .. trni1 oldu. 

Bir dakika sonra CılıRt f~nn bir 
plonjon yaparken Sl\l:nd-'ıırlı \'e Fa
ruk kaleye geçti. l"en,.ıliler kalrr i. 

takım 1:apt~ıı1atı,·rc 1ıa7:em 

siz kalan rakip kaleye gol yapama· 
dan ilk kırk beş dakika I · 1 beraber
likle bitti. 

İkinci de.vreye Fenerliler Niyazi
yi sağ içe, Güneşliler de Melihi orta· 
ya koyarak ve kaleci Cihat da yerini 
almış olarak başladılar. 

Beşinci dakikada: Güneş sol mu 
avininin çektini frikiki Lebip kar~ı
lıyamadı. Melih yetişti ve yerden sı
kı bir sütle ikinci Giineş soliınii attı. 
MağlOp vaziyete düşen Fenerliler 
sert ve asabi bir oyun ôynamaga baş 
ladılar. 

Bu dakikaya kadar sıkı bir didin 
me halinde oynanmış olan maç, se
yircilerin lüzumsuz bl'lğrı.şmaları, şa· 
sıran hakemin acaip karıHlariyle ve 
;inirlenen oyuncuiarın binbirlerine 
tekme savurmalari>)e büsbütün 
zevksiz oldu. 

15 inci dakikada Giineş kalesine 
doğru giden topu f anık kesemedi. 
Namık yakaladı ve fal~olu bir vuruş 
la ta'.<ımını gene beraberliğe eriştir
di. 

Bu beraberlikten qonra Güneşli
ler, Rebii ve Salahattinin yorgunlu· 
~u yüzünden yavaşladılar. 20 inci 
daikadan sonra top Güneş kalesi ö
nünden bir türlü ayrılmadı . 26 ın
cı dakikada Niyazi topu sürdü ve on 
sekiz pas üstünden Giineş kalesinin 
köşesine doğru gönderdi. 

Bu sırada ofsayd' vnziyette olan ı 
Namık, topa falso vererek Fenere 

Vrolı 6 - Doğa11spoı- 3 
lunir, :>O (Hususi) - Milli kiime 

karşılaşmalarından Üçok • Doğan. 
spor maçı bugün yapıldı. Sa.hada az 
seyirci vardı. Hakem lzmir bölı;csin. 
den Şchabın idarcsile sahaya çıkan 
takımlar şu şekilde sıralandılar: 

Üçok: Hilmi, Ziya, Ali, Şükrü, En. 
ver, :Mustafa, Basri, Adil, Said, l\c
mal, ~aim. 

Doğanspor: Mahmud, Adnan, Yu
suf, İsmail, lrfan, Mehmed, Sadri, ö. 
mcr, neşad, Ali, Halid. 

Oyuna 17 yi 15 geçe Üçok başladı. 
llk devrede her iki takım da düzh\in 
bir oyun gösteremediler'. 
Doğanspor 15 ve 19 uncu dakika. 

larda biri penaltıdan olmak üzere iki 
gol yaptı. Buna Üçok 18 inci dakika. 
da Adil 33 üncli dakikada Said ve 36 
ncı dakikada Saim vasıtasiyle üç sa. 
yı' ile mukabele e>derek devreyi 3 - 2 
bitirdi. 

İkinci devrede Üçok daha iyi oyna
dı ve 45 dakikanın 30 dakikası tek ka. 
le halinde hakimıyeti altında geçti. 
Oyunun başlangıcından itıbaren ür,ok 
forları Doğanspor kalesi önünde yer. 
leştiler. Üçüncü dakikada Adnan Sai. 
de favl yaptı. Said 18 Jik çizgi dışın. 
dan sıkı bir §Ütle topu dördüncü :icfa 
Doğanspor ağlarına taktı. 

9 uncu dakikada Adilin uzaklan 
~kliği bir şiltle ücokun beşinci ğolü- ' 
nü kaydetti. Doğanspor bundan sonra 
sert bir oyun tatbikma başladı. 

Oyuncular mütemadiyen yer değiş
tiriyorlardı. 

29 uncu dakik:ıda Adil Üçokun al. 
tıncı golünü de kaydetti. Bundan son" 
ra çah~malar bir netice vermedi. 

Oyun üı:e kar~ı altı sayı ile Üçokun 
gali"'liyetilc neticelendi. 

Galatasaraylılar 
An karadan 
döndüler 

Ankarada yaptıkları iki maçı da ka. 
zanan Galatasaray futbolcüleri bugün 

şehrimiı.e dönmüşlerdir. 

üçüncü sayıyı kazandırdı. Sarı laci· 
vertlilerin - bu ümit edmedikleri 
sayıyı kabul ettiği için olacak - ha· 
kemin elini sıktıkları görüldü. 

Bu gole de Güneşliler itiraza 
basladılar. Fakat karar katiydi. Q. 
yu~ tekrar başladığı zaman Güneş 
takımının karmakarışık olduğu gö· 
rüldü, biribirine giren müdafi ve mu 
avin oyuncularının arasından 3 7 İn· 
ci dakikada Niyazi dördüncü golü de 
atınca netice belli olmuş oldu. 

Oyunun son dakikalarında gene 
kavga etmeğe balıyan oyunculardan 
Fikretle Salahattin hakem tarafın
dan oyundan çıkarıldı ve müsabaka 
da 4 - 2 sarı lacivertlilerin galibiye
tiyle bitti. 

O. M. Kutn~· 

);ırdan istifade edemiyorlnrdı. . j 
39 uncu dakikadet : sağdrın bır l•'c•ıcr • Gilncş 1n.."lçınd!ın 1ı"Y"Nrn1ı 1ı:r oıı 

Galatasaray 3 -
Ankara, 30 (A.A.) - Milli kiıme ( 

maçlarına. havaııın çok yağ1şlı olma • 
sına rağmen binlerce meraklının çevir· 
<ligi şehir &tadında bugiın de devam o

lundu . 

G ençlerbiı#liği 
çalıştığı anla ılıyordu. Top birkaç tfr 
fa ileı i geri sahada dola tık tan son 
Ankara muhaciınlerinin ani bir in 
ıle Galatasaray kalesi öniıne geldi 

İhsanın giizal bir vuruş ile ortalariı 

topu kaleci iyı bloke edemicJiginrl Sankrrnuzılı hıtbolcüler ikinci maç. 
tarını bugün Gençlcıbirli~i takımı ile 

yaptılar. 

Maç. ilkbahar at yarışları münasebe. 
tiyle erken başlayacağından. ııaat 14 de 
Galatasaray, ve Gençlerbirliği takım • 
larr sahaya birlikte çıktılar. Ve çok al

kışlandılar. 

· Gençler merkez muhacimi ~iızcl bir 
ruşla 4 iincü dakikada Ankaranın il 

golünü ka}'detmiş oldu. 

Kısa bir merasimden sonra takımlar 
karşılıklı dizildikleri vakit Galatasa • 
raylıları bir gün evvelki kadroya na • 
zaran, biraz değişik olarak şu şekilde 
görüyoruz: 

Sacid, Reşat, Lutfü, Ekrem, Ilayrul. 

lalı, f,.Javi, B•Jlcnt, Haşim, Eşfak, Sü • 
leyman, Necdet. 

Buna mukabil Ankaralılar ela her za. 
manı<i kadrolarını muhafaza ederek §ll 

tarzda yer aldılar: 
İhsan, Halit, Ke~fi. Hasan, Kadri. 

İhsan, Niyazi, Rasim, Salahaddin, Se • 

lirn . 
Hakem yine İzmirli Mustafa. 

Oyuna Gcnçlerbirliği başladı. Daha 
ilk dakikalardan it:baren atılgan çevik 

bir oyun ile İstanbul kalesini yarmağa 

Galatasaı flylılar Aııkaraclııl:i :ık 

Taraftarlarının coşı;un teı:ahurleri ıl 

karşılanan ve bütün ı;tadyomu çın çı 

öt:ı:.iren bu ~ol İstanbul takımını b;ra 

şaşırtmış gibi idi. Galatasaraylılar d 
4-5 dakika•kendilerini toplayamadıla 
Fakat beraberliği temin t'tmek için on 
lar da ayni azim ile ileri atıldılar. Sa 
rrkırmızı forvetlerin akrnları bilhass 
hoşl gidiyordu. 

Cok sür'atli bir tarzda hasım kalcı.in 
doğru bir inişleri vardı ki, Anlcara içi 
her dakika bir gol tehlıkcsi teşkil cdi 
yordu. ~ 

Fakat bütün bu gayretler uzun rr.üd 
det semere vermefli. 

Büiendin ortalad ğı topu. Rahim 
vaktinden evvel çıkış yaptıgından topu 
elinden kaçırdı. Fakat Halit kalesini 
bu müşkül vaziyetten korumakta gccık 
medi, ve sıkı bir vuruşla topu uzaklaş • 
tırdı. 

, (Devamı 7 incide) 

maçlarında rnldplcrile b!r ara.da 

Bulgar takımı ikinci karşılaş
mada da mağlup oldlı 

Yenişişli 2 
Veladislavya O 

Geçen senenin kral kupası galıbi, bu 
sene de Varna ücüncüsü olan Veladi. 
veslavy.a Bulgar.takımı dün şehrimizde 
ikinci maçını Taksimde yeni Şişli Erme. 'ı 
ni takımiylc yaptı. 

Saha 3000 kadar tahmin edilen bir 

seyirci kitlesi ile çevrilmişti. Peranın e':. 
velisi gün ayni takıma 3-1 galip gelmış 
olması. Şişli taraftarlarını Pcradan dü • 
siik bir netice alınması tehlikesi kaqı · 
;ında kısmen endişeye. oyuncuları da 

niı;bi b:r heyecana sokmuştu. 

Sahaya evvela Bulgarlar çıktı. l lalkı 
selamladılar. Arkasından Şişlililer çık· 

• tı. Bayrak teatisinden sonra oyuna ha. 
k::m Ahmet Ademin idaresinde ba~lan· 
dı. İki taraf <la en kuvvetli kadrolarile 

çıkmışlardı. 

Oyuna iki taraf ta çok enerjik olarak 

ba§ladı. Karşılıklı olarak geçen hücum· 
!ar. her iki taraf müdafaasının ciddi 
müda'.nleleriylc karşılandı. Ve oyun 
daha cok mütevazin geçti. Şişlililerin 1 
sol aç~kları Zavcn iyi gününde olması. j 
na rağmen. orta hafın onu layık ıylcl 1 

be. liycmcmcsi yüzünden takımına mü. 
cssir vaziyetler yaratamadı . • 

Bir:nci devrenin bitmesine on dakika 
kala Şi~li sol içi sıkı bir şütle kö§cden 
bir gol yaparak takımını 1-0 galip 

vaziyete ul~~tırdı. 

Birinci haftaym bu şekilde kapandı . 

İkinci devre: Pera karşısında r u • 
vaffakıyet gösterem'ycn Bulgarlar, bi

rinci devrede de bir fevkalnC:=lik gos -
tercmemişlcrdi. 

Bu devrede Bulgarlar. hiç olmazsa 
ikinci maçı kazanıp memleketlerine bi r 
galibiyetli! dönmek emeliyle canlarını 

d :şıerine t~ktılar. Çolt ealı tıl r. ç k 
;.· oruldular. Fakat, ikinci bir golle 

2-0 m~ f p olmaktan kurtulamadıla r. 

Onların bu cansiperarıe c::ılı~malarr . ni. 
ha yet Şişli kaleciı;i Furuhan tanı frndan 

çel!n<li. Bir şeref sayısr da kaydedeme
den 2-0 ma[;ICıp diışt ii'cr. 

Bulgar takımı. dün de kaydcttıgim ~ 

enerjik olmaktan başka bir kıymeti ol
mıyan bir 11 dir • 

P.era ve Şişlinin kazanm• olduk';m 
bu galibiyetler kıymct"İz • olmarr.nk1a 
lıcralıer. da!ta kı}'mctli bir hasım 

kaqısında ' olsaydı elbette daha cok 
kıymetli olur{lu. A. Gögdün 
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Sekiz klüp turnuvası 
Dünkü macıarda: SüleymaniY~ Hilt\11, 

Vefa da Eyübü vendi. Topkayı ile 
Anadolu berabere kaldılar 

Boks maçlar ı 
ıs hez1rana t e hir 

edildi 
Önümüzdeki hafta yapılacağmı ev

velce yazmış olduğumuz boks maçlan 

Yunanistandan getirilecek olan 

boksör Milopotamitakis'in vize işinin 
her.ı:iz halledilememiş olması yüzünden 
13 hazirana tehir edilmiştir . 

Sf'kiz klüp tumuvası•ıın son 
hafta maçlan dün gene Şe<d saha
sında oynandı. Bu suretle turnuva 
galibini tayin edecek olan Beyk'JZ 
- Süleymaniye maçında:ı maada 
diğer bütün maçlar bitmiş uldu. 

llk maç: 
Hilal - Süleymauiye arasında 

oynandı . Ahmet Ademi•ı idaresin 
de çok sıkı ve sert cereyan eden bu 
oyunun birinci devrc~inde Hi!alliler 
Sülcymaniyelilerin durgun '>yunun
dan istifade ederek hakirııyeti ele 
aldılar ve Hakkının ayağiy]e bir de 
gol kazandılar. Vaziy .. tlerinin müş
külleştiğini gören Sü!eyn·.~Tlıyeliler 
ikinci devreye büyük bir gayretle 
başlıyarak sıkı hücumlara ~iriştiler . 
Hakemin sağ beklerini oyundan çı
karmasına rağmen biri penaltından 
olmak üzere Alinin ayaği} le iki gol 
kaydederek sahadan 2 - 1 gali;: 
çıktılar. 

İkinci maç: 
T opkapı - Anadolu nrasmda 

oynandı. Oldukça mi.itevazin ve 
heyecanlı ge: en bu maçın birinci 
devresini T opkapılılar 2 - - 1 galip 
bitirdilerse de ikinci de .rred~ An:ıdo
lunun düzgün oyunu ve dtuğı gclle 
maç 2 - 2 berabere :.ıitti. 

Avrupada futbol 
Beynel mile l maçlar 

Paris, 30 (A.A.) - Beynelmi· 
lel Paris sergisinin beynelmilel fut
bol turnuvasının tasfiye maçları bu 
gün bi\~lamıştır. 

Havre de, Viyanamn Austric 
·-'· A 1 

y, nmiştir. 
1 ·, ·o .,_1 · ·-•rıı.• :2 O 

Strazburg da, Pragın Slavya ta· 
kımı Budapeştenin f ebus takımını 
2-1 yenmiştir. 

Pariste, Goalya şampiyonu Bo
logna takımı Fransa kupası galibi 
Sochaux'yu 4 - 1 yenmiştir. 

Entibes de İngiliz profesyond 
Chelsen takımı Fransız Olimpic de 
Marsilles takımiyle temditlerden 
sonra 1-1 berabere kalmı,tır. 

F.C. Wien-Soşo 
Takımharı berabere 

kaldılar 
Fransa 1k1ncls! So§O kiabU Viyananm bi· 

rincl amrf takımlanndan F . .C. Vien ne oyna 
mrt ve neUcedtı Soto Çek oyuncu Bradakın 

attığı iki go!Une mukabil Tatafm birinci 
devrede attığı 2 golle berabere kalmı§lardır. 

lspanyol Bask 
Fransızıarı yendiler 

Bir mUddettenberl Fransada bir turne 
yapmakta olan bpanyolların Bask muhtelit! 
aon maçını Franaa p.mplyonu Harsey tn
kımlyle yapmııtır. Şampiyon takım o gUn 
mllll takıma birkaç oyuncu verdiklerinden 
ekaik blr kadro ile çıkmııtır. Fransızların 

iki golt!nU 2atelll atmııı buna mukabil tr
panyollar Uç Langara, Uç de sat lç Rlguerio 
atarak 6-2 galip gelmlııUr • 

Beynelmilel 
otomobil yar1şı 

Berlin, 30 (A.A.) - Bugün 
Berlinin Avus Pistinde yapılan bey
nelmilel pist otomobil panşında A l· 
man Hermann Lang, mersedes benz 

O.Olıl..ı .), u-' 1> •• •C - l• I K . ı l ı Cllt! 

kadetmek suretiyle yeni bir dünya 
rekoru tesis etmiştir. 1500 santimet
re mikabı silindirli otomobil yanşını 
da İngiliz Martin kazanmıştır. 

Propaganda bakanı Göbbels. 1 

Martine en iyi koşan ecnebi olmak 1 

s~fatiylc bir ıeref madalyası vermiş- ı 
tır. 

Ocüncü maç: 
y ~fa _ Eyüp arasmcla oynaT"~n I 

bu maçta Vefalılar zayıf olan. rak.p- ı 
lerinc dokuz gol atmak suretıyle o
yundan 9 - O galip çıktılw-. . 

T umuva §8mpiyonl~ğ11uu ; llı 
edecek olan Süleymanıye - ey· 
koz maçı gelecek hafta oynanac.•k-

tır. M. T. 

Beşiktaş klUhil 
MUesslslerl dUn 

toplandılar .. .. 
Beşiktaş Jimnastik KJUbunun sene

lik müessesan icougresi dUn çok sa. 
. • b' h . ın· de klüb lokalinde 

mımı ır ava ıç 
toplanmıştır. 

Ba kanı _ ~mi Karayel seçildik. 
§ ıga "'T" 1 rd . 

il-- ı..ere e e ı
ten sonra başhysn m T<AA 

darj ve sportif raporlar okunmuş ve 
ra kabul e

bazı münakaşaıardan son 
dilmiştir. . 

İdare heyeti namına spor f~aliye:ı . 
... · ını:ıaatı ılc 

ve Çıragall stadının yenı .1 
d ızabat verı . 

güreş sahası h~kkm a 

miştir. ··t 
İdare heyetinin raporlarını ~u :ı~f 

kip müessis azalığa kabuller~ te 
6

1 

d·ımı'c:lerdır. u 
edılen zevat kabul e ı ~ 

azalnr, Belediye rejs mua,;ini E~re~, 
doktor Necm:?ddin, doktor arı ' 

doktor Fehmi, müteahhid Yakub, Re. 
fik Osman, sporcu Enver. Rıdv~~· 
Mehmed Ali, Cihad; fahri azadan Bur 
haneddin ve eski idare heyeti azala
rından Kılıcoğl..ı Ziya. atlet Cemil, at

let Ali Rızadan ibarettir. 
Nizamnıı.menın ikinci maddesinin 

--ı'dUlllllt: Uc;ıh ;10." •h•u t ç hlif ••nuao o<>io 

aza, asli aza,, oıarak kabul edilmiş ve 

Taksim stadında yapılacak olan 
rr.açlarda Yunanlı Milopotamitakis ile 

Kiryako; Kani de iMerıa;e ile 

karşılaşacaktır. 

Hususi m a çlar 

Kadır'1(o - LAn ga spor 
takımla rı ber abere 

k aldı lar 
Dün Kadirga sahasında Liıngasp~ 

ile Kadirgaspor klüpleri lcar~ılaştılar. 
Beşiktaş klübunün kalecı~l l\1e~met 

Ali ile takımlarını·takviy<' etmiş olan 

Kadırgalılar ile Ungasporlular çok 
çetin bir müsabakadan sonra Ü~ golle 

berabere kaldılar. 
Ayni klüplerin ikinci takımları ara -

sında yapılan karşılaşmada takımlar, 
maçı 1-1 e bitirdiler · 

Adapazarı • lzmlt 
Maçı beraber Hkle 

neticelendi 
Adapazarı, 30 (A.A.) - lzm~

tin en kuvvetli takımı olan Akyeşıl 
futbol taknnı ile Adapazar takımı
nın Ada sahasında yaptıkları maç 

idare heyeti yediye iblağ edilmiştir. 
Hesabatın tetkiki içın hesab encüme. 
ni intıhab edile"'ek ikinci bir içtima ı 
için 13 haziran 937 pazar sabahı top. 
lanılmasına karar verilmiştir. 

çok temiz, heyecanlı oldu Takımlar 
sayı yapamadılar. Sıfırla berabere 
kaldılar. Bu maçı seyretmiye lzmit
ten kalabalık bir kafile gelmişti. Q. 
yun üc binden fazla seyirci tarafın
dan zevkle seyredildi. 

Dilııkil atletizm müsabakalaruıa baş1annuıclan eııvcl 

Dünkü atletizm müsabakaları 
Çok güzel ve muntazam oldu 

ı 500 metre: Recep "Güneş.. 4.18, 

• Teo "Galatasaray ... 
İstanbul atletizm bayramının se • 

k' ·ncilİ bUyük bir intizamla dün seç
k~:ı ve alakalı bir seyirci kalabalığı ö

" nde Kollej sahasında yapıldı. nu . .ı 
Ankara ve Kocaelı atletlerinin ue 

bu müsabakalara ittirak etmiş olma -
)arı daha büyük bir heyecan uyandır. 
mıştır. Dereceler, bilhassa cirid at -
mada, beklenen randımanının üstün -

ceniydi. Bundan başka üç atletin 1,70 
ten apnaıı, 800 metrede cereyan eden 

çet in mücadele, uzun seneler ·bo·' ka -
lan §ubelerde yeni parlıyan _ ıst_ı~~tı.a: 
bu sporda yeni bir devre gırdıg1~1zı 
rnüjdeliyen hadiseler olarak kaydedıle. 

bilir. 
Alınan teknik neticeler şunlardır: 
ıoo metre: Naz~ (Galatasaray) 

1 ı,66, Kamran. 
20 metre: Nazmi (Galatasaray 24,4, 

Vefik (Kollej). 
400 metre : Mehmet (Güneş) 55. 

Firuzan ••Fenerbahçe... ı 
800 metre: Recep "Güneş,, 2. 1.4, [ 

Galip "Ankara,, • 

3000 metre: Artin "Beşiktaş,, 9.32, 
Teo "Galatasaray,.. 

110 Manialı: Faık ''Galatasaray,. 
16.6, Madencidis (Pera). 

1500 metre yürüyüş· Bil "Per , 
7 ,58, Leorando ''Pera.. . 

Gülle atma: Veysi "İstanbulspor,, 
12.94, Etem ' 'Galatasaray,.. 

Disk atma: Veysi "İstanbulspor" 
40.42 Sabahaddin "Kolej.,. 

Cirid atma: Rasim "Galatasaray) 
55.04, Şerif ' ' C•Jneş ... 

Yüksek atlama : Pulat ''Galatasaray,. 

1.80. Faik "Galatasaray., 
Uzun atlama: Akel "Pera,. 6.14. ı 

Zeki "Beş .ktaş., • 

'Oç adım: Pulat "Gal2tasaray,, 13,90, 

Zeki "Beşiktaş., . 

Sınkla atlama: Haydar "Gala tasa • 

ray .. 3.21, Viladis "Kurtuluş., . 

Müsabakaların sqnunda galiplere 

madalyalar tevzi cdilmi§tir. 

1f 

7 

11940 o> a flplyadu n~nn 

Japonlar nasıl ça ışıyorlar ? 

Gelt"'cek olimpiyatlarda ev sahibi olmaktan dolayı bütün miisabakehı
rı kazanmağı ahdeden Japonlar hiç bir memlekette görülmemiş suretle 
ve sporun her şubesinde canla başla çalışıyorlar. Japon spor teşkılatı 
son derece tevsi edilmiştir. Bu ana kadar Japonyaya olimpiyat şampiyonlu
ğu temin etmiş olan atlet, yüzüc\.i, gü rcşçi ilah .. Hepsi memleketin muhte· 
lif semtlerine dağılmışlardır. Bunhudan yeni elemanlar yetiştirmek için is
tifade edilecektir. Tokyodaki mevcut stadlar ihtiyaca kfıfi gelmediğincen 
son zamanlarda park da stadyom haline ifrağ olunmuştur. Resim mezkur 
parkta Japonların meşhur ( 100) metre koşucusu Suzukiyi yeni gen)eri 
çalıştırırken göstermektedir. 

Galatasaray 3 - Gençlerbirliği 2 
(Ba.J tarafı 6 rncıd.a) Bir defasında Selahaddinin uzaklar. 

Bunu bir dakika sonra sağdan ikinci dan gönderdiği güzel şandele kaleci ve 
bir Galatasaray hücumu takip etti. ve Reşat birden çıkış yaptılar, fakat 
Necdet İhsanı atlattı ve kale üzerinden top ikisinin ortasından geçerek İhsanın 
güzel bir vuru§ yaptı. fakat Rahim iyi ayağına geldi. Fakat Ankara sol açıgı 
yer tutması sayesinde bu tehlikeyi de kale ile karşı karşıya olduğu halde vu-

bertaraf etti. ruş yapamadı ve mul:akkak bir gol fır 
28 inci dakikada Gençlerbirliğinin satı kendileri için bu suretle kaçmış ol. 

sağ beki İhsan zaten yaralı ve sargılı du. 
olan elinin Ustüne dü!ftüğünden dolayı 
bayılarak sahadan çıkanldı. Bundan 
istifade eden Galatasaray muhacimleri 
Gençlerbirliği kalesini sıkı bir taz,1k 
altına aldılar. Ankara takımı yanh!f bir 
tabiye kullanarak bu akınlara tek bek 
ile mukabeleye çalr§ıyordu. 

Fakat İhsan, çıktıktan hemen iki da 
kika sonra Calatasaray sol açığı Bil • 
lent, Süleymandan aldığı bir pas ile 
Gençler kalesine doğru süzüldü. Ra -

him, Ankara müdafaasını geçip kendi~e 
yaklaşan bu hücumdan kalesini kurtar. 

mak için ileri çıktı. 

Bülent bundan ist:fade ederek güzel 
bir vuruş ile takımının beraberlik sa • 

yısını kaydetti. 

Bu gol Ankarayı tamamiyle şaşkın 

bir vaziyette avlamıştı. Galatasaraylı • 
!ar bundan çok güzel istifade ettiler. 

Bir dakika sonra bu sefer sağ açık 
N ccdetin kısa b:r şandel ile ortaladığı 

topu Haşim kaleye çok yakın bir me 
safede göğ:.is ile durdurduktan sonra 
hafif bir vuruşla ikinci bir sayı kaycline 
de muvaffak oldu. Oyunun bundan 

sonrası devrenin son dakikasına k;ı:lar 

10 kişi oynayan GençlcrBirliğinin bir 
çok inışleriyle ve Galatasaraym müte -
ferrik oyununa rağmen sayısız olarak 
devam etti ve ilk haftayım 2 - l Ga -
latasaraym lehine bitti. 

İkinci devrede İhsan yarasını yeni -
den sardırmıJ olarak tekrar yerini al -
mıştı. Gençlerbirliği miisavatı temin e
debilmek için ilk anJanJan itibaren sıkı 
hücumlar yapnuya başladı. 

Fakat Ankara forveti, ekseriya oldu. 
ğu cibi, bugün de miıeHir olmıyan bir 
oyun çıkanyordu. Daha beşinci da -

kikada Kadrinin sağdan gönderdiği sı 

kı bir ıutU kaleci yine bloke edemediği 
halde Gençlerin Niyazi, Ras 'm ve Se _ 
lahattinden mürekkep üç ortası bu çok 

müsait vaziyette yakaladıktan topu bir 
u:irlü gole tahvil edemediler. Nihayet 
Reşat bu tehlikeyi uzun bir vuruıla 
bertaraf etti. 

Oyunun ilk 1 S dakikası oldukça 
mütevazin bir ıekilde geçti. Galataaa -
raylıların bir gun evvelden yorgun ol. 
duklan tahmin edilirken büyük bir can
lılıkla çalıştıkları ve güzel akınlarh 
Ankara kalesine indikleri görulüyordu. 
Fakat yapılan müteaddit akınların hep 
si neticesiz kaldı. 

15 inci dakikadan ıonra hakimivet 
yavaş yavaş Ankaralılara geç!i. Ge~r. _ 

ler birliğinin yaptığı akınlar Galatas~ _ 

ray kalesini çok tehlikeli vaziyetl~re so 
kuyordu. 

Bu dakikadan itibaren Gençlerbiıli -
nin r.'itemadi hücumlarını görüyoruz • 
Bu hücumlar o kadar aıkı ve o kadar 
canlı oluyor ki, Galatasaray müdafaası 
kalesini kurtarmak için arka arkay 11 
def korner vuruşu vermeğe mecbur ol. 
du. 

Fakat Genslcr, Sarıkınnızı kale ö -
nünde yakaladıklan bu müteaddit vazi. 
yetlerden bir türlü istifade etmesini be 
cere~ediler. Ve Galatasaray bu taz -

yikten kurtularak yaptığı bir akınla 
üçüncü gol.Jnü kaydetmiş oldu. 

Vaziyet bu suretle 1 - 3 Ankara a. 
leyhine dönmekle beraber Gençlerbirli
ği yılmadı, kesilmedi ve oyunun sonu. 

na kadar ayni enerji ile ve ayni azim -
kir sistemle gol çıkarmıya çalıştı. Sağ. 
dan, soldan Galatasaray kalesine mütt'
addit inişler yapıyordu. Fakat bugün 
Niyazi hem çok sıkı bir tarzda marke 
edildiği ve hem de iyi bir giinünde ol -
mdığı için bu akınlardan istifade kabiJ 
olmadı. 

D 'ğer forvetler ise kale önüne kadar 
iyi geliyor, fakat ceza çizgisi icerisin= 
girdikten sonra saçmalıyorlardı. Niha -
yet bugün çok iyi bir oyun cık~ran 

Kadri haf hattından çektiği şiddetli bir 
§Üt ile topu ayaklar arasından geçir~ • 
rek beklenilmeyen bir vaziyette Gala
tasaray kalesine soktu. 

Bu suretle maçın neticesine 8 da. 
kika kala hasıl olan 2 - 3 vazivct ~mit 
bahş idi. Galatasaraylıların dü~kü yor-

gunluğu artık iyice hissedilirordu. Bu. 
nun için Gençler çok çalışarak bir be • 
raberlık sayısı daha çıkartmağa özen 
diler. • 

Fakat bu gayretler netice vermedi ve 
maç 3-2 Galataaarayın galibiyeti ile 
bitti. 

Buradan 6 puan alarak lstanlıu1:t 
a_vdet eden Galatasarayın oyunu itiba -
rıyle ıu muhakemeyi yürüteb' liriz: 

Galatasarayın forvet hattı gu·· 1 h 
• 'kb ze it 
ııtı al vadeden genç su" r' tl' • a ı ve atıl · 
gan elemanlardan mürekkeptir H .. 

k 
· enuz 

top ontrollcri fafi derec•de . . 1 .. pışmemıs 
o an bu_ ~ençlcr ileride en kuvvetli ta -
k~mlar ıçın dahi güphesiz bir tehl:k 
dırler. · e • 

Bunların içinde merkezden itibarrn 
sola doğru olan 3 oyuncu en iyileridir. 
Buna mukabil diğer hatlar da ayni de _ 

rece görülmüyor. Zamanla bu .hatlarda 
da yapılaca)t tadl'it Galatasarayın ta 

k_ır. ' tam r.ıanasiyle olgun b ' r hale c- -

tırecektir . .,c 

Gençlerbiı liği h: r vakitli gibı' c . csur 
ve az,mkar bir oyun oynamıştı r. , 



5 milyon dolarlıli 
definenin anahtarı 

Istanbulda bir Rusta .. 
Bir Japon heyeti bu sırrı bilen adamİarı 

bulmak için dünyayı dolaşıyor 

Heyet şehrimize de gelecek, 
fakat sırrı elde edebilecek mi 'J 

1 

Yazan : Hikmet MUnlr 
(B~ tarafı 1 incide) 

leketimizden pek uzak olnuyan bir 
merkezde, Budapeıtede bir Japon hey • 
etinin, Portartur hazinesine ait esrara 
vakıf bir adamı aramakta olduğunu yaz. 
maktadır. Eğer bu tahölkkuk ederse o 
heyet çok ge~eden elbette lstanbula 
gelecek ve Amavutköy sırtlarında ya -
pyan eski Portartur muharibini bularak 
ondan, bu denizaltı hazinesinin esrarı 
hakkında malOmat istiyecektir. 

Bu eıki muharip kim? 
Bu eski muharip, Albay Ksido'dur .. 

Portartur n:ıevkii mUstahkem kuman -
danı, methur idam mahkOmu general 
Stosııel'in yaveri Albay Ksido... Şimdi 
ArnavutköyU kız kolleji idart kadroıu 
dahilinde bir it almı.t olan eıki Albay. 
la bundan üç go:in evvel, kollej bina -
sının yanıbapndaki kilçük köy evinin 
bahçesinde g6rUtrum. 
Sorduğum ıuallere karıılrk, bana, 

yalnız, 10.000.000 ruble kıymetindeki 
altın külçesini nasıl, nereye ve ne ae -
beple attıklarını - münasip giSrdilğil 

derecede - izah etmekle kalmadı; bil -
fiil 1904 :Hlrl>ine ittirak etmiı eski bir 
Rus zAhitf aıfatiyle, Rus - Japon mu • 
harebesinin geliti güzel tarihlerde gS • 
rUlmiyen baıı hailevt safhalarını, gizli 
ve merak uyandıran hakikatleriai anlat-
tı .. 

Yalnız turasını petinen söyliyeyim 
ki, 10 milyon dolarlık altın hazine, 
korkarım ki, denizin altında da • 
ha senelerce uyumakta devam ede _ 
cektir. Çünkil, Albay Ksido, bu 
hazineyi denizin hangi noktası • 
na bıraktıkları hakkında kendisin
den malCımat almak istiyecek herhangi 
bir Japon heyeti ile kartılapcak olur • 
aa, onlara, sadece: ''Japonkiri gU.Jm • 
siyeceğini ve bir tey söylemiyeceğini,, 
ima ediyor. 

Ruslar Japonlara 
Neden yenildi? 

Bana dedi ki: 
.. _ 1902 ıenesinde Portartura geldim. 
Orası hentb müstahkem değildi. Şehrin 
etrafı toprak bir duvarla çevrilmitti ... 
Bunun çevresini ıenitletmek ve limanı 
muhafaza etmek için kuvvetlendirmek 
lbımgeliyordu. 

''Meıhur mühendis profesör Viliçko, 
Portarturun, bize kartı mütemadiyen 
diJ gıcırdatmakta olan Japonlardan 
himayesi için 8.000.000 Ruı rublesi 
sarfetmek icap ettiğini kestirdi. 

Buna mukabil hilk<lmet merkezin • 

'l 

den ne haber geldi biliyor musunuz? 
Maliye nazırı Vitte, Portarturun tah. 
kimi için yalnız 4.0C0.000 ruble kifayet 
edeceğini bildirmiıti. 8 milyon nerc<le, 
dört milyon nerede?,, 

Altmı§ yaıına rağmen ina • 
nılmıyacak derecede dinç kalmıı • ve 
hatta, harp zamanıt)da çıkarmıt oldu -
resimlerinden daha enerjik bir manzara 
arzettiğini söyliyebileceğim • Albay 
Ksido, senelerin öğretmenliği netice • 

sinde dudaklarında ve gözlerinde belir. 
mit olan derin manalı bir mizah ile, 
hiç hiddetlenmeden, yalnız göğüs geçi
rerek konuıuyordu: 

"- fıte,. diye devam etti. Japonlara 
niçin mağlQp olduğumuzun esrarını da 
daha baılangıçtan böylece hüliaa etmek 
milmkUndUr., , 

"MUdafaa tesiaatının vUcuda getiril • 
meainde, düımanın kuvveti göze alınır. 
Dilımanı, her zaman için daha zeki te • 
likki etmek, lbımdır. Sizi dilımanı bu. 
dala sanırsanız, kendiniz o mevkie dü
ıerainlı:. Rus b:.ikOmeti bu vaziyetteydi. 

J>Uttmnı ehemmi1et •ennl1ordu. 
Japon,orduaunun 1ııorkuaç bir .kuvvet ol· 
madıfına kaniydi. Fevkalide ve hele 
göze çarpar tekilde tedbirler almağı 

da bir harbe ıebep olur diye hiç mü • 
nasip görmüyordu. Halbuki modern 
harplerle, bir kere daha teeyyüt etmit· 
tir ki, harbetmiye karar vermit her 
hangi millet bunun sebebini kendili • 
ğinden bulur veya hiç sebepsiz atılır. 
Nitekim Japonlar, bize harp ilin etme· 
den atıldılar. Ve müdafaanın kötülüğü 
Y'Jzünden öyle bir vaziyete düttük ki, 
Japonlar, daha harbin bidayeinde şehir 
civanna geldiler, yalnız topla değil, 

daha küçük silahlarla sahil bataryalı • 
nnın ardındaki hastaneleri tehlikeye 
düıürecek vaziyetler temin edebildiler. 

Kumandanlar arasında 
rekabet 

"Amiral Aleksiyef, mevkiin naibi ve 
donanmanın umumi kumandanı idi ki 
harbin baılangıcında çekilip gitti. 

Smirnof, harp sıralannda mevkii 
müstahkem kumandanı olmak üzere 
gönderilmitti. Esas mevkii müstahkem 
kumandanı general Stosselinise, o esna. 
da Siberyaya tayin edilmit olduğu hal 
de, vaziyetin ehemmiyet peyda etmesi 
dolayısile yerinden ayrılmaması lazım 
gelmiıti. Bunu anlatıyorum; çünkü bu 
Japonlara karşı hezimetimizde imil ol. 
mut vak'alardan biridir. Kumandada 

'BCf milyonluk definenin bulıın.duğu ycrı yegdne bilen adam, Albcır Keidıo 
şimdi ve Çar ordU8Unda 2'abitke11 

bir nevi ikilik belirmiıti.. Smirnof, 
Stosııelin daima aleyhindeydi. 

Japonların eline dü§üp Ja • 
ponyaya esir olarak gitmeği tercih et· 
tiği sıralarda yaptığı neıriyatla, rakibi 
Stosseli idama mah1cüm ettirecek se -
bepler hazırlamıttır. 

Harbi manevra sanıyorlar! 
Portartur önünde harp bir manevra 

günU baıladı. Daha doğrusu biz, hakiki 
harbi manevra s.ınmııtık. Bu nasıl ol • 
du? Alınan emir Uzerine azami bir 
gizlilikle manevra tertibatı yapılmıf • 
tı. Herkes, verilecek manevra iıareti
ni bekliyordu. Ben o gün keyifsizdim. 
İzin almıı. odamda yatıyordum. 

"Dalmışım. Birden manevra ipretl 
verilmiı. Benim hiçbir ıeyden endi • 
tem yok .. Top ve tüfek sesleri ititiyor 
dum amma, manevra oluyor aanarak al. 
dırmıyordum. Derhal kapım ardına ka
dar açıldı. İçeriye genç bir zabit ıir • 
di : 
"- Harp!,, diye haykırdı .. 

8 milyon rublelik ihtiyaca 4 milyon 
ile cevab vermek suretiyle Porlarıur

un mıkutuna scbeb olan m4ıiye 
tta.rn Vitte 

"Şaka ediyor, sandım. istavroz çıka· 
rarak: 

"- Emin olunuz ki harp baıladı, 
• dedi • Japonlar aaldmyor. 

'Derhal üniformamı giydim. Ve her 
teye nğmen dıprıya atıldım. Ortalık 
ateı ve duman içindeydi. Ahali de 

manevra olduğu zaMile, önceden hiç 
ehemmiyet vermezken. ıimdi iıin cid • 
diyeti karJısında paniee düımaıtü. 

Hakiki cephaneleri 
geri gönderiyorlar ! 

"Bir alay, yine manevra ipreti veril
miı olduğunu vehmederek, manevra 
fiıekleriyle bir huruç hareketi bile yap 
mııtı. 

"Halbuki, karıısındalı:i hakiki düş • 
mandı .. 

"Vaziyet anlaplıp ta kendilerine ha • 
kiki cephane gönderildiği zaman ku -
mandanın: 

"-Biz bu cephaneyi ne yapacağız? 
Yaptığımız manevradır, diyerek ken • 
di hayatları için lbım olan cephaneyi 
bile geri göndermek istediği olmuttur. 

"Japonlar, Rusların, hiç kimseyi 
kı•!kulandırmamak kayguıiyle her ta • 
rafı tam bir serbesti içerisinde bırak • 
malanndan istifade ederek ve Rus pa • 
rotası üzerine iıarct vererek Portartu • 
n girmiıler, bir Rus gemisini de batır. 
mıılardı. 

''Jf cvkii müstahkem humancL.1ııı gew· ra 1 Sfosscı be~ aı·kad.aJa vadf c ı:crdı: 
- Bıı sandığı bir yere saklıyaoaksın· ::.,, 

"Hattl bilihara, içerisine kum, taş ı 
ve bir kaç Japon fedaisi doldurulmuş I 
tüccar gemilerini de limanın ağzında 
batırmıya ve Rus gemilerinin dışarıya 
çıkmasına meydan vermemek gibi bir 
plan tatbikine tcıcbbüs etmişlerse de, 
biz buna meydan vermedikti. 

Fakat ıene, hariçle münakalat kesildi 
Biz zabitler, at eti yemeğe baıladık. 

Neferler bakla posası yivorlardı. 
'.k. •• caıı, •tcıam 

askerden fazla 
"İtin fecaatini dUıünürYJz ki, harp 

baıladığı zaman biz, tasavvur ettiğimiz 
ve 4 milyon ruble ile idare ederek yap· 
mağı kararlaıtırdığımız tahkimatı bile 
henüz bitirememittik. 
Dütmanın topları, tasarladığımız • 

dan santimetrelerece büyük çıkmıttı .. 
Her cihetten tam aleyhimizde bir vazi

yet .. 
''Nihayet, 1904 senesi 16 Kinul'\ucv. 

velinde ıeneral Stossel l•:.itün kuman • 
danlan çağırdı. Şehri teılime karar 
verdiğini bildirmeksizin kuvvet ve va. 
ziyet hakkında malümat aldı. Anlatıl • 
dığına göre, mukavemetin imkansız ol. 
.tuğunu görmüttil: 

70.000 asker hastanelerde bulunu 
yorlardı. Elde, ite yarayacak askerin 
ise aayıaı 8000 idi. 

"Esas itibariyle asker mevcudu Port 
aturd&. nefer batına 3 metre arazinin 
mUdafaasını istilzam ediyordu. Ve ıimdi 
sağlam asker sayısının eksildiği göz ö. 
nünde tutulursa, her tek askere ne ka • 
dar toprak müdafaa etmek düttüğünü 
tasavvur ediniz ... 

Altm külçeıl bikAyeıi ••• 
General Stossel, kumandanlar ıura. 

sını dağıttıktan sonra, beni ve dört 
rabiti daha çağırarak: 

"- Büyük adamlarla b\iyük ıeyler 
konuıtuk. Şimdi küçük adamlarla 
küçük ıeyler konupcağım, dedi. 

"Üzerinde mahrem iwareti bulunan 
odaya girdi. Ve içerisi altın dolu büyük 
bir sandığı ipret ederek: 

"- Bu, devletin malıdır, dedi. D~
marun eline geçmesi ihtimaline karşı 
aaklıyalım, diyorum. Geceleyin bunu 
denizin öyle bir yerine atınıı ki, ma -
halli ıizce malOm olsun. Fenni surette 
bir plinını çıkarınız. Sonra. icabında 
yine bunları yüksek makamımıza ia • 
de etmek imkanını bulabiliriz sanıyo. 

rum. 
Cephane sandığı 

denize hırakıhyor 
''General Stossel'in yanından garip 

bir ailk<tn içinde ayrıldık. Ve ıeceleyin, 
dediği gibi, bet zabit, Lu kıymetli san • 
dığı hamilen deniz kıyısına geldik. Ki. 
mimiz gemi de, kimimiz karada, \'azi · 
.andığı itina ile denizin dibine bıraktık. 

"Gemideki arkada§, sahildekilere doğ 
ru rr.•Jtemadiyen sigara içmek ıurct:yle 
mevki ve vaziyeti işaret ctmi§ti. 

"Muannidane bir muhasara ve mu • 
kavcmeti müteakip, 1905 Kanunusani • 
nin birinde, kalen:n tesliminden sonra, 
Rus zabitleri Japonların iki teklifi kar
şısında kaldılar: 

"lıtivenler anoletlcri v,. ı..ı .. ı..- · 
de o1unarak memleketlerine dQ,,nebije • 
cek, istiyenler, Japonyaya alınacaktı . 

"Japonyaya gidenler arasında mevkii 
müstahkem kumandanı olmak üzere 
Portartura gönderilmiş olan Smirnof ta 
bulunuyordu. 

Onlara, Japonyanın Usera karargah • 
larında kitar çalarak eğlenebilecek ka
dar güzel bir hayat vadedilmişti. 

"Ruıayaya dönmeği kabul eden di • 
ğer zabitan, yeniden harbe iştirak e • 
demese dahi, memlekete baıka yollar. 
da hizmet edeceğini umuyordu. 

Stosselin idam cezası 
"Altın külçe esrarını bana tevdi e • 

den kumandanım general Stossel, Rus 
yada idama mahkum edilip Çar tara • 
fından affc<lilerek on sene hapis ceza • 

sına çarpıldıktan sonra, mefluç bir hal • 
de, bir çocuk gibi, "Lo, lo, lo ... , diye 
seıler çıkararak benim evimde öldü. 

"Stossel Rusyaya döndükten sonra, 
b!lhassa Japonyadaki Smimof ncıriyat 

Hikmet Münir 
(Devamı 1! incide) 

itina ile denizin dibine bıraktık. .Albay Krido Robcr Kollej bah.çıesinde 



31 MAYIS - 1937 

Doyçland zırhlısı 
bombalan~ı· ..... 

. 1 d ölülerinin intıkamı alına· J rılnuşlardır. Elde bulunan butun dok· 
(Sa§ tarafı 1 incide) dır. Doys an torlar hastanede toplanmıştır. Ölüle. 

Berline dönerek ordu \'e donanma er- caktır.,. l rin cenaze mcr:ısimi yarın CcbelUtta. 
1 • · 1 .. .. .. 1 u . p ·s ve J,ondrada ıcyccnn . b 
rnnıy e goruşmuş ve ıen z malum ol. arı rıkta yapılara:;:tır. Bu hu:susta ıca 
mıyan bir karar vermiştir. Paris ve Paris, 31 (A.A.) -Doyçlan~ın bom eden tedbirler r.lmmaktadır. Doyçlan· 
Londra siyn.'3İ rııahfellcrindc sulhün 1 bardımanına muka~e.le e~.m~k uzere ve dın Ceb::!lüttarığa mU\·asalnlında Ji. 
devamı noktas •. ıdan heyecan uyandı- Almanya hükumctının du~ derhal ba~ı manda bulunan bütün İngiliz ve ccne. 

b . · . ıcıı- hakkındakı haber, Parıs 
ıan u karar henuz malum olmamak. tedbırler a gı . bi harb .,.emılcri bayraklarını yarıya 

• · · mahfellerıııde ol· "" 
J ,ı b~raber Alman gazctelcrınin, ve ve Londranm sıyası. çekmişlerdir. 
bılh-ıssa Hitlcriıı "Fölki~er Bcobahfrr., dukça heyecanı mucıp ~Jmu§t.ur .. ~u- llitlcr ordu \'C <loıwııma 
gazetesinin kulıandıkları diic takılır nunla beraber I.ondradakı ademı mucla-

h . • . . . keyfiyetten haberdar crkaııilt• güriişlii 
sa erhalde cndı::e vermekten uzak de. hale komıtesının . . 1 Berı·ın, ·.,·o 'A. A.l _Alınan nJaıısı 
g-·ıd· 1 ak tedbırlerı karar aştırma- , 

ı ır. olup a ınac 1 ·ı 1 bildirivor: .Miinıh zil'aat sergisinin kii-
G..'.!len tel-::-raflar şunlardır: dan evvel Almanyanın beyne mıle va: " 

· ~ ) . bilecek olan ıususı şadı münascbeltyle oradn bulunmakta 
Parıs, 31 ( A.A. - İtalyan diploma- him netıccler vere . . . ,f""kl 01 ,.

11 
Hı"tler Do"·")"', nd zırhlısına karşı . . .. .. mesulıyetını J u en ece- ... , ,. " 

tık malıfellerı, Palma ele Mayorkada bir te§ebbusun yapılan suikast haberini kiişat mera. 
ıtalyan gemilerinin bombardımanından i7inc inanlımamaktadır. .. .. ı · l n simi esnasında nlmıştır. 
sonra Doyçland zırhlısının bonıbardı· l~ıı ~on ma uma n gor<I d 

~ ı Merasimden &0nra Hıtler, o esna a 
ınan edilmesine buyuk bir ehemmiyet ··ıenlcr , c yaralanan ar Berlinden Milnıhe gelen hariciye nazı. 
atfetmektedirler. o . 

31 
<A A ) _ Alman istihbarat .. 

Berlın · · ~· .. rı von Nöyratla görilşmüştur. 
Roma ve Berlin bJşvekaletlerını"n bu ld" d""•nc gore Doycland 

bürosunun bi ır ... .:
1
.. •

19 
Saat 14,35 do! Alman donanması 

hususta lüzumlu gördükleri tedb:.rlerı·' b ları 23 o u ve u · 
zırhlısının kur an "b . Başkumandanı Amiral Rddrr. hususı 

bir!ikte alacakları söylenmcktc-·11"r. 83 yaralıdan ı arettır 
"' ağır olmak üzere · bir tayyare ile Berlindcn gelmiş ve 

Her:in neye hazırlanıyor'! ilk atesi Almanlar açmış derhal Hitlerin yanına giderek uzun 
Berlin. 31 (A.A.) - Havas ajansının . ' 

0 
~A.A.) _ Valanslya hüku· bir mülakatta bulunmuştur. 

ınulıabiri bildıriyor: P~rıs. 3 
Doyçland zırhlısı hadisesi Hitlcr vanında von Nöyrat \'e Ami-

D 1 d hl b b metı. Alman . bl'.d lA " oyç an zrı ısının om ardımanını hakkında neşrettiği bır te ıg e, evve .a ral Röder olduğu halde saat 15 da 
Bitler, Münihte bu haberi alelacele bu zırhlının tayyareler~ taarruzketmış tayyare ile Bcrline hareket etmiştir. 
kendisine getiren h:lric:ye nazırı Yon ld ·unıı ve tayyarelcrın de mu abele Saat 18,30 da başvekalette Bitlerin 
Nörrattan öğrenmiştir. :t:e~ mecburiyetinde kaldığını bildir- riyaseti altında harbiye nazırı mare. 

Amiral Raedcr. dün &iiat 14.35 te hu· d" şal ''on Blomberg, hariciye nazırı von . U me1>te ır. . ., . .. 
susi tayyare ile gelmi§tır. çü ele Ber· ~ mi tcblıgıne gorc Nöyrat, donanma baı;kumandanı Ami. 

Alımın rc:s l • ., b' t ı t liııe dönmuşler ve Bitler saat 18,30 da hadise nasl olen . . ral Höderfo iştirakilc ır op an ı ya. 
harbiye nazırı Von Blombcrgi ııczdine . .,

0 
(A •\) -·Alman 3Jansı pılquştır. 

· · Beri ııı. " · • · davet etmıştır. l ---------------
• bildiriyor: " .. . Şika."~tler temenniler: 

Derhal clavct cıdilen Göring, Vaymar- ı . a· . kadar emsali gorulmemış ·' 
dan hususi tayyare ile saat 20 de Berli· ~ım 1

1
) e aiiç bir hadise olmuştur. 

Köpek tehlikesi ne .-.eçmiştir. ,·e ıııanı ması o l . h' . 
,. Bolşevik İspanyol tayyare crı ıç bır 

Alman radyosu, siyasi ve spor haber
leri verdikten sonra Doyçland hadisesi
ni Alman halkına bildirmi§tir. 

Geceyarısı gazeteler, siyah çerçeve 
içinde hususi nüshalar neşretmişlerdir. 
Halk, sokaklarda gruplar teşkil ederek 

hiiı:lise hakkında münakaşalar yapını§ 

""~ A~m;m hükumetinin alacağı tedbirler 
hakkında tahminler yürütmüştür. 

Bu sabah Montag gazetesi (Ilitleıin 
gazetesidir) şu satırları yazm:ştır.: 

b b 1 ksız·n bir alman harb gc. sc c oma . . 
... b bardıman etmışlerdır. Bu 

ınısını om • 
gemi İspanyol sahilinde demirli. bu~u. 
nuyordu. Bu bonıbaruı~ı.~n ~et_ı_resın
d .,0 Alman bahriyelısı olmuştur. Al. 
e.. · · l kk ınan hükfımeti ou hadıse ıa ıntla a. 

şağıdaki dcklar..ısyonu neşretmiştir: 
"Daha bir kaç gün evvel Bolşevik 

f spanyol tayyareleri ~a.lma limanında 
ucınirli bulunan lnplız, Alman ve 
İtalyan gemilerinin üzerine bombalar 

''Müsebbiblerin ceza görmesini isti· atn;ışlar ve bir İtalyan gemisinde al
yoruz. Sulh hizmetinde çalışan Almanla tı subayı öldürmüşlerdi. Buna rağ. 
rın alçakça katledilmesinin cezasız ka· 
Janııyacağını, Paris ve Londranın anla· 
ması lazımdır. 

Volkişer Beobachter gazetesi, Va· 
lansiyanın "kızıl .. hüklımetine son dere· 
ce şiddetli hücumlarda bulunduktan 
sonra. Bolşevik canilerinin faaliyetine 
nihayet verilmesini istemekte ve şu söz. 
Jeri ilave etmekto-Jir: 

''Almanya, Valensiyanın kızıl korsan 
larının bu akıl ve hayale gelmiyen yeni 
tahriki karşısında Rayş hükumetinin, 
bu canilere kar~ı alınması lazımgelen 

tedbirlerle mukabele cdeceğ:nden emin 

ltalyanın ·askeri 
kudreti 

( B~ tam/ ı 1 iııckl.e) 
§eklinde telakki edilebileceği gibi ba. 
zı ecnebi gazetelerinin yazdıkları e· 
ğer doğru ise ispanyada harp eden 
"ltalyan gönüllüleri .. nin muvaffak 
olamamaları dolayısiyle Almanların. 
m~ittcfiklcri ltalyanın bir ·Avrupa 
harbinde kendilerine mühim bir yar· 
dımcı teşkil edemiyeceklerine kana· 
at getirmeleri iizerine ltalyanın Al· 
manyayı iknaa lüzum gördüğü yo
hınd'l da tefsir o lunabilir. 

Avrupa matbuatını uzun zaman 
meşgul eden bu şayia ve rivayetlerin 
yeniden meV2'U\l bahsolduğu gelen 
bir çok t"cnebi gazetelerden ı.ınlıtşıl· 
maktadır. 

Ru rrnzcteler bilhRSS:l mareşal ' . . 
fon Blıı '~erg'in ltalya seyahatını 
bu işle c.~ bıdar ~örmekte ve Muso· 
!ininin Alman müdafaa nazırını sırf 
••italya ordusunu ziyarete davet., 
etmesini, ordusu hakkında Alman· 
yada uyanan fena kanaati bertaraf 
etmek azminde olduğu şeklinde tef· 
sir etmektedirler. 

Diğer taraftan İtalyan donanma 
ımm, yiiz parça s~minin i tirakiyle 
AlmAn mare.şali ön\indc yapacağı 
muazzam manevraların sırf. bu fona 

1 knna1'.tİ değiştirmek maksadıyle ya. 
pıldığı iddia edilmektedir. 

men Alman gemilerine bu limanda 
durmakta devam etmeleri cmrolun. 

muştu. 

29 mayısta Doyçland zırhlısı 1biz.a 
önünde dt'mirli ı:.ulunuyordu. Bu zırh· 
1ı beynelmilel deniz kontroluna tahsis 
olunan gemiler arasındadır. Buna rağ. 

•men zırhlı akş.ım saat 18 ila 19 ara

sında Vatansiya Bolşevik hükum~tinin 
an~ızın oraya ~ı:<an ve pike ile inen 
iki tayyaresi ta'"a1ından bombardıman 
edilmiştir. Gemi ıstirahat halinde ol. 
cıuğundan efrad geminin başındaki si. 

p(?rsiz murabbıı.•la to;>lanmış bulunu· 
yordu. Bombalardan biri bu ourabba. 
ın ortasına, tıçıl(ı birkaç gün evvel 
ttalyan subaylarının dairesine oldu~u 
gibi düşmüştür. Bu canjyanc taarı u. 
zun neticesi: yırmi asker ölü \'e 73 
asker de yaralı. 

İkinci bir bo nba da yan köprUye ~
sabet etmiş \'C iakat antak ehemmı. 

yeLcıiz hasar yJpmıştır. Gemi, harbe 
ve seyir kabiliy tinde hiçbir arıza 01• 
madığı halde Cebelüttarığa hareket 
etmiştir. Yaralılar oraya çıkarılacak· 
tır: Zırhlı tayyare!ere kat'ıyyen ntcş 
etmemiştir. 

Valcnsiya Bolşevik hUkiııneUnc, 
beynelmilel kontrol hizmetinde bulu. 
nan gemilere yl'.?ni taarruzlar yapma. 
ması iç:in iki defo ademi mii.dahale ko· 
mitesi ve Alman hükumeti tara~ınd~n 
ihtaratta bulunulmuş olduğundan bır 

ı bu ye. 
Alman gemisin!? karşı yapı a~ • i 

. . Al an hükumet • 
nı canıyane suıkast m . r 
ni tedbirler alnııya mecbur et mı§ hırİ 
Ademi mUdahale komitesini der a 
bu tedbirlerden haberdar edecektir. 

Gemi Cebeliittnrıkla . 
"O ( A. A ) _ Röyter aJan· 

Londra, <> • • • d' . 
sı Ccbclilttarıktan istihbar e ıyor. -

Alman zırhlı.St Doyçland - bayragı 
kadar ı;ekilmiş oldugu halde 

yarı.~a ··- ıeden sonra Cebeliittarığn 
bugun og l 

1 • t"ır Mürettebat arasında ı::pan. ge mış · • 
, 1 tayyarclcrinın attıkları bombalar 
~~ticcsinde vu!<ubulan infiliı.klardan 
ölenler \"e yaralananlar vardır. 

Yaralılar alelacele hastaneye kaldı. 

Caddclcruc kUpek taşıyanlar 
hayvanlarının ağızlarına birer 

ağızlık gcçirmeğc İnccbnr 
edilmelidir 

Beyoğlunda istiklal caddesi tütüncü 
çıkmazında 3 numarada oturan okuyıı· 
cularmuzdan doçent S. GöksC'I, bize 
yazdığı bir mektupla belediyen çok ye
rinde bir dilekte bulunllyor. Alakadarla 

rın bunu nazarı dikkate alacaklarını Ü· 

mit ederek okuyucumuzun m<.'ktubunu 
dercediyoruz: 

"Memleketimizde ve bilhassa Beyoğ
lunda köpek beslemek ve ta§ımak mo
öasr aldı yürüdil. Ufacığından tutunuz 
da kocaman eşek kadar köpekler kah 

ba§ı boş kah bağlı olarak sahiplerile 
veya sahipsiz caddelerde korkunç bir 
şekilde dolaşmaktadır· Hele kurt köpek 

ıcıi ! öyle ağızları bir karış açık, insanın 
üzerihe dogru gelmesi yok mu, müthiş 
bir korku uyan!dırıyor? Bunların hemen 
hi<& birisinin ağzında ısırmamak için tas
ma yoktur. 

Köpeklor, bilhassa korkanlar için bir 
beladır. Bunun için: 

ı - Köpeklerin başı boş dola~masına 
kat"iyycn mani olmalı. 

2 - Her köpeğin mutlak surette ağ
zında telden veya deriden bir tasma bu
lunmalı. Viyanada köpek modası çok 
ama başı boş ve tasmasız acaba bir kö· 
pek görülür mü? 

Bizde de bcJediyenin bu işe derhal 
el koyması ve halkın sıhhat ve hayatı· 
nın korumak içim köpek sahiplerini bu 
hayvanların ağızlarına · mutlaka birer 
ağıı.:lık takmağa mecbur etmelidir. 

Yeter artık bu korku 1 •• 

Taksinı cumhuriyet 
abidesi tem iz 
tutulmahdır 

Okı1yucularımızdan Ahmet ihsan 
i:nı:asile aldığımız bir mektupta denili· 

yor ki: . 
''Ben vazife dolayısile hergün Tak· 

simden geçmek mecburiyetindeyim .. 
Hergün buradan geçerken karşılaştığım 
manzara beni çok müteessir etmektedir. , 
Bütün Türk mil1etinin saygı gösterdiği 
cumhuriyet abidesine maalesef beledi· 
yemiz lazım gelen ehemmiyeti vermi· 
yor. Çünkü bunca zamandır gelip geçer 
ken saygı ile baktığım cumhuriyet ahi· 
desi güvercin pislikleri ile" sok fena bir 
vaziyette bulunuyor. Belediyemiz acaba 1 
bunu hiç görmüyor mu? Bu abidelerin 
bakımsız ve kifli bırakılması insanı hay 
rete düşüruyor, hayrete düşürdüğü ka· 
dar da muteessir ediyor. Gönül arzu 
eder ki bu gibi abideler her zamnn için 

temiz dursun·,. 

ır 

ıı ·ıuıvıtilııl;ta isyrm l>astırıldıl;tan sonra l\.ral Zogo jandarnuı kumandan· 
kırıncı uyamk bıılımm.aları içiıı emirler vcrnıi§, ordırnan talrniycsi için ye. 
ııi l~ararlur itliha;; ctmi§lir. Rcsmimi:::do Anuıınıtluk orclu.sıt l>aşlrnnu.ıwla· 
tıt /\amal Aranlosi, l\ral Zo90111m lıcniiz evlenmemi§ okın T.ı:: f.-ardcşlcri 
Prenses Mü;;cyycıı, Ruhiye 1ıc Mahidc ile beraber görifüıyor. Prensesler 

as7~eı i iiııif onna giynıi§lcrdir. 

Fransadan gelen haberlere göre 
Sovyet Rusyada 

11 casus 
idama mhkum 
Son ~ünlerde idam 
malıktimları 55 şl 

buldu 
Fransızca "Le Temps,, gaztesinin 

M oskovadaki muhabiri bildiriyor: 
"Şimendifer işlerinde casusluk ~c 

sabotaj yapmakla itham ol~nan on .bır 
kişi Kabar9ovsk divanıharbı tarafın<lan 
idam~ mahkum edilmiştir. . Böylelikle 
son günlerde. Japonya lehıne c_a~ushık 
ve sabotaj yüzünden kurşuna dızılcnlc· 
rin aıcledi elli beşi bulmuştur . ., 

Orduya istinat eden 

kabinesi Japon 
Meclisle muhalefet görlincc 

istifa etti 
Tokyo, 31 (A.A.) - l layaşi 

kabinesi istifa etmişfü. Yeni diyet 
meclisinin ekseriyeti Hayaşiye mu· 
haliftir. Geçende hiikumete karşı 
cephe almak iizere iki ~ü.yii~ . pn~~i 
birleşmiştir. Ayan meclısı reısı bu
tiin partilerin iştirakiyle kuv\ etli hir 
milli hiikumet teşkilini tavsiye et· 

mektedir. 
Seiykai ve Min~oito partileri dev 

let islerinin askerler tarafından kon. 
trol ~dilınesine itiraz etmektedirler. 

Bir tramvayla 
otomobil 
çarpıştı 

iki kişi yaralaodı 
Dün gece saat bir buçukta Siı ke:i

dcn kalkan vatman Osmanın idaresinde 
ki 205 numaralı son tramvay Beyoğlun 

da İstiklal caddesinden geçerken Ağa
camiinin yanındaki <lar sokaktan sürat· 

le bir otomobil çıkmıştır. Şoför Ahme· 

din idaresinde bulunan ve 1934 plaka 

numaralı olan bu otomobil tramva,tın 

ön tarafına çarpmış. otbmobil ve tram· 
vay hasara uğramı§lardır. 

Otomobilde bulunan dört yolcudan 
Mustafa ve Osman kırılan camlardan 

yaralanmışlar, Beyoğlu hastanesine yJ· 
tırılmışlarıJır. Şoförle '<'.atman hakkında 
r.ıkiabt yapılmaktadır. 

Doğuran 
bir erkek! 

( B~ tarafı 1 incide) 

cıknrılmıştır. Operatör T emelioff, 
urdnn 6 klogram ağırlığında bir ce· 

nin çıkardığını beyan etmiştir. Ce· 
nin, oldukça iyi teşekkül etmi~ bir 

vaziyettedir. Ve muhtelif azasiyle 
kemiksiz olan kafası sarahatle belli 
olmaktadır. 

Ceninin dahili uzuvları da var· 
dır. Cenin, küyli.inün uzuvlarına bir 
çok kanlı via ile başlanmı~tır. Üpc· 

ratür, amcliyattın tamamiylc muvaf. 
fak olduğunu ve hastanın yakında 
karısiyle beş çocuğunun yanına dü· 
:ıebileceğini ilave etmiştir. 

Linçin . meni 
layihası 

Amerika ayanında 
kabul 

edllmlyecek mi ? 
Birleşmiş Amerikanın linç ka· 

mm layihası mebusan meclisinde 
l 19 reye karşı 277 reyle kabul edil· 
mesi, memleketi şimal ve cenup ol· 
mak üzere yeniden iki ayn hizbe 
parçalamıştır. 

1870 tarihindenberi 5 binden 
fazla linç vakası kaydedilmiş olan 
cenubun biitiin mebusları bu kanun 
1ayihasma şiddetle muhalefet elmiş· 
!erdir. • 

Cenup vilayetlerinin taraf tarı o· 
lan ayan azası Borah dolayısiy1c bu 
layihanın ;lyaı, ınrcliainden geçerek 
bir kanun halini al.ımıyacağından 
korkulmak tadır. 

Nevyork valisi Gavaganın vil.i
yct meclisinde bir kanun çıkarmıs· 
tır ki bu kanuna göre bir malıbusu 
kalabalığın hiicumuna karşı muha· 
faza etmiyen herhangi bir devlet me 
muru üç ::ene hapse mahkumiyetin· 
den başka 1500 dolar ailır para ceza
sına çarpılacaktır. Mahpusu halka 
teslime yeltenen herhangi bir me
mur beş seneden 25 seneye kadar 
mhakum olacaktşr. 

Bir zenci olan lllinoi mebusu 
Miçell şimdi cenup vilayetlerinde 
yaşıyan 14 milyon zencinin bir ço· 
ğunun linç korkusiyle her sene şi· 
mal '\'ilayetler~ne ka~tıklarını söyle
miştir. 

Bu kanun layihasına son zaman 
!arda Mississipi ' ·ilayetinin Duk şeh· 
rinde iki zencinin birden linç edilme· 
si sebep olmuştur. iki zenci hırsız· 
lıktan sonra bir beyaz adamı öldür
mek suciyle mevkuftu. l lalk bu jki 
zenciyi kaza hnpishanesindcn zorla 
alarak Üzerlerine petrol doktip yak· 
mak surctivle öldürmüştür. 

Altın mikyası 
lnglitere tarafından 

yeniden kabul 
ediliyor · mu? 

İ~gilterenin yeniden altın mik 

yasına dönmesi için son haftalarda 

çok hararetli faaliyetlere başlanmış· 
tır. lngiltere bankası hazır altın 
bulundurmak için durmı.ıdan altın 
satın almaktadır. 

Son bir iki gün içinde lngilterc 

bankası bir defasında 5 milyon. bir 

defasında da iki milyon İngiliz lıra· 
lık ahın çubuk almıştır. 

Bankanın şimdiki altın mevcu
du ~eş yüz milyon lngiliz lirası kıy. 
metınde çubuktur. 

l lükumetin elinde kambiyo rnü· 
vaz.enesi için iki yüz milyon ve hu. 
susı ba~~al~rm kasalannda 300 mil

yon lngıl~~ !ırası değerinde altın var· 
dır. lngılız bankası reisi Norman 

Montagu ile Çernberlayn arasında 
~iizak~re cerey:m etmektedir. Çem 
"elavn altın mikya ınn avdetin ln
lngiliz ihracatımı zarar ver ceğinden 
korkmakta, Norman Montagu ise al 
tına avdetin lam sırası olduğunda 
ısrar etmektedir. 
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---------------------.... ~--~~- ---------------------------------kabayla ve her zamankinden daha a
la'ycı bir tavırla söylenen şu sözleri duy 
du: 

- Sana onun nerede olduğunu söy
liyeyim, öyle mi? .. Yalnrz bu'mu? .. 

Konçini heyecandan boğulur gibi so
lu'du: 

- Evet, yalnız bu! .. Derhal serbest 
bırakılacak ve zengin olacaksrn ! .. Cevap 
ver. 

Jan birdenbire, kendi kendine fena 
halde kızararak düşündü: 

- Ben yola gelmez bir aptalmışım 

da haberim yok! .. işte kaç dakikadır 

Konçininin saçınalarrm dinlemekle, bo
~u bo§una vakit kaybediyorum. Halbu
ki §Unu bilmem icap ederdi ki, bu adam, 
asil bir hissi anlayamıyacak kadar, alçak 
ve adi bir mahlUktur. Ve eğer şimdi 

kendisine hazırladığım küçük masalı 

dinlemeden çıkıp giderse, ben de mah

volurum .. Hem de kendi hatam yüzün
iden, haydi bakalım, tam zamam. 

Jan iyice doğruldu. Çehresi sert bir 
ifade, sesi keskin bir hal aldı. öyle ki, 
içindeki korku ve endişeyi kat'iyyen an
lanıağa imkan yoktu. 

- Konçini, dedi, her yerde casusları 
olan, herşeyden haberdar edilen senin 
şunu bilmen icap eder, evvelki gece 
kral, mösyö dö Praslen ve mösyö dö 
Növi'nin, kendisini teşyi etmeleri hu
susunda vaki olan tekliflerini reddede
rek, iki meçhfıl adamla beraber Paris 
sokaklarında bir hayli dolaştı .. 

Evet, Konçini bunu biliyordu. Pras
len veya Fuke veyahud her ikisi geve
zelik etmiş olacaklaıidı, Bu scrgüzcşten 
yarım ağızla bahsediliyordu. Herkes, 
kralın itimadını kazanan ve mühim bi
rer mevki kazanmaları muhakkak olan 
bu iki meçhul adamın isimlerini öğren- ( 

mek istiyordu. • 

Konçini bütün bunları biliyordu. Ku
lağını kabarttı. Fakat bu hikayenin 
kendisini pek de arnkadar edemiyeceği
ni düşündüğü ve sabırsızlandığı için 
hiddetle bağrrdı: 

- Sefil! .. Kraldan ve bu iki meçhfıl 
adamdan bana ne? Ben sana genç kız
dan bahsediyorum! .. Onu bulmak isti
yorum ... 

Jan sözünü kesti ve ayni sakin tavır
la: 

-Bu iki meçhUI adamdan biri benim. 
Konçini hayretler içinlde kaldı ve ay

ni zamanda içine garip bir endişe gir
meğe başladc. Fakat o böyle hissiyatını 
açığa vuracak bir adam değildi. Esasen 
istediği cevabı koparmaktan henüz vaz
geçmemişti. Biran evvelki hiddetli sesi, 
bu defa, adeta acıklı ve yalvaran bir hal 
aldı: 

- Bana cevap vermiyecek misin? 
J anm bir tek endişesi vardr: Hikayc

si:ıi tamamile dinletmeden onu kaçır

mamak. 

Bunun için anlatacağı şeyleri bir hay
li kısarak, ·onu alakadar edecek olan 
noktaya biran evvel temas etmeğe ka
rar verdi : 

- Kral kendisini niçin tahkir ettiği
mi ve az kalsın öldüreceğimi öğrenmek 
istiyordu. Bunu belki bilmiyorsun Kon
çini: Ben krala karşı kılıcımı çektim. 

Konçini sustu. Anlayamadığı bir se
bepten dolayı, endişe ve korkusu gitgi
de artıyodu. Buna mukabil, o zamana 
kadar yegane düşünçesi olan Bertiy de 
ikinci derecede ehemmiyet kesbetti. 

Jan, ümit ettiği tesiri yaptığmı anla· 
dı ve gülümsiyerek düşündü: 

- Galiba, kurtulmak it.timalleri epey 
ı:r ttı. Bütün mesele, onun mtıhayyilcsi· 
ne kuvvetli bir darbe indirmektir. 

V c yüksek sesle : 
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- Krala, sevdiğim genç kızın evine, 
meçhul bir adamın alçakça girmek is
tediği hususunda ikaz edildiğimi söyle· 
diın. 

Konçini büyük bir heyecan ve endi
şeye düştü . Dehşetinden kan ter için
de kalmıştı. Şimdi artık büyük bir he
yecan ve dikkatle dinliyordu. Jan, sakin 
tavrile devam etti. 

- Kral bana bu alçakça ihbarın ki
min tarafından yapıldığını öğrenmek 

istedi. Krala, hürmetkar bir surette 
alçak bir fesatçı olmadığımı söyledim.. 
Kral yüksek kalbli bir insanıdır. Israr et 
medi. 

Konçini derin bir nefes aldı. Jamn 
sözleri içinde gizlenen tehdit bertaraf 
olmuş gibiydi. Bunun üzerine cesaret 
buldu ve bağırdı: 

- Buraya senin saçmalarını dinleme
ğe geldiğimi mi zannediyorsun? 

- Bekle, göreceksin ki, söyliyeceğim 
sözler seni yakmıdan alakadar edecek
tir. Kral, mertliğimi o kadar takdir et
ti ki, beni hüsnüniyet ve teveccühile 
şereflendirmek istedi. 

Yeniden endişeye düşen Konçini ba-
ğırarak sordu: 

- Seni mi? ? 
Jan. hep ayni tavırla, cevap verdi: 
- Evet beni .. Hem de o kadar ki, 

b::ni yarın için hususi bir görüşmeğe 

davet etti. Bu •davete, o gece benimle 
beraber kralı tahtı emniyete alan meç
hul adamla beraber gitmemiz lazım

dır. Bu hususu unutma Konçini, bunun 
senin için büyük bir ehemmiyeti var
dır. 

Konçini dişlerini gıcırdattı: 
- Pekata, bu meçhul arkadaşınla 

beraber gideceğiniz bu davetten bana ; 
ne ? .. Sana gelince. knı l senin ne mal ol - r 
duğunu öğrenince, senink yegane meş· 

gut olması icap eden adamın cellat ol
duğunu hemen anlıyacaktır, 

Jan cevap vermeğe tenezzül etmedi 
ve son derece sakin bir sesle devam ct
tti: 

- Senin her türlü hiyanet ve alçak
lrklara kadir bir adam olduğunu bili
yorum. Beni tuzağa düşürmek istediğin 
den zaten şüpheleniyorcfam ve tedbirle
rimi almrıı; bulunuyorum .• 

Burada, sesi ıdaha sert ve tehditkar 
bir hal aldı: 

- Krala söylemedi~im şeyleri bu 
meçhul arkadaşıma söyledim. Kralı öl
dürtmek ümidiyle beni tahrik eden ve 
onun üzeri~e hücum ettirenin karın Le
onora olduğunu bu arkadaşım biliyor. 
Mari dö M ediçinin himayesi sayesir.ıde 
seni bu memleketin başına geçirmek i-

çin bu alçaklrğı yaptığını da biliyor. 
Ayni zamanda biliyor ki, tatlı ve dürüst 
Leonora, jandarma kum~ndanİna, be
nim suikastten sonra mükemmelen ya
kalanrnamı temin için, haber gÖndert
mişti.. Bu arkadaşım herşe.Yi .. Herşeyi 
biliyor! .. Bu hikayenin seni nihayet ala
kadar edeceğini söyledim ya!.. 

Jan bunları söyleldikten sonra ya-
vaşça gülmeğ~ başladr. Fakat o da. Kon 
çini kadar ve belki de ondan büyük bir 
endişe ve korku içindeydi ve kendi ken 
dine şöyle diyordl.l: 

- Onu ikna etmeğe, onu dehşet i~in 
de bırakmağa muvaffak olamazsam mah 
volurum. 

Tam bu sırada bu beklemediği ifşaat 
la çılgına dönen Konçininin karmakl· 
rışık zihninde şu dü§ünce vardı: 

- Mahvoldum!.. Ah! İblis herif!. 
Jan lakayt bir tavırla. devam etti: 
- Neler cereyan edeceğini anlıyor-

musun ? .. Arkadaşım, benim istikbalimi 
temin c•decek olan bu davete her ne a-

--.. • 4) 
ı:.o 
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RADYO 
İSTANBUL: 

18,30 plAkla dans muslklai, 19,30 Afrika 
av hatıraları, s. SalAhaddin Clhanoğlu, 20 
Rifat ve arkadaşları tarafından Türk musi 
kisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza tara 
fmdan arapça söylev, 20,45 Safiye ve arka 
da.şiarı tarafından Tilrk musikisi ve halk 
şarkıları (saat ayarı). 21,15 orkestra, 22,15 
ajaruıı ve borsa haberleri, ve ertesi günUn 
programr, 22,30 plAkla sololar, opera ve ope 
ret parçaları, 23 son. 
BEBLlN: 

18,0:1 ltilçUk konser, 18,45 seyahat gramo 
:fon, gUnUn akisleri, gramofon, 20,40 koro 
konseri, 21,05 haberler, 21,15 nefesli sazlar 
konseri, 22,0:1 kUçilk konser, 23,05 hava, 
haberler, spor, 23,35 cğlencell konser, (en 
kısa dalga ile) . 
PEŞTE: 

18,05 bir mektepten nakil, 19,10 piyano 
konseri, 19,SO radyo sahnesi, 20,35 gramofon 
haberler, 21,50 opera orkestrası, 23,20 kon 
ferB.ll, 23,3:1 çingene orkestrası, 24,05 haber 
ler. 24,10 orkestra konseri, 1,.10 son haber. 
ler. 
BÜKREŞ: 

18,05 orkestra. ko111erl, 20,0:1 kon:fera111, 
~\l,25 orkestra konıerl, 21,10 konferans, 21, 
25 oda mı.:.:ılklıt, 22,05 mecmualar ve kitap
lar, 22,15 şan konııert, ~ramoton, 23,50 aı .. 
manca fransızca haberler. 
LONDRA: 

18,05 çocukların zamanı, 19,05 orkemtra 
konseri, 20,35 koro konaerl, 21,05 ıerenadlar 
21,3:1 haberler, dans plı1kları, 22,40 piyano 
konseri, 23,05 hava, haberler, ıpır vesaire, 
23,30 dans orkestrau, 2C,Sl5 haberler vesaire, 
24,45 gramofon. 
no:u.\: 

18,20 karışık musiki, 18,515 karııık yayın, 

21,45 karışık musiki, 22,05 untonlk konıer, 
23,05 kitaplara dair, 23,15 orkutra Ue ıarkı 
lar, 28,!IO danı muılkisl. 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu akıam ıehrln muhtelit Hmtlerlnde 

nöbetçi olan ecıaneler ıunlardtt: 
11tanbul clheUndekller: 
EminlSnUnde (M. Ktl.zım), Beyazıtta (Aıa

dor), KUçUl<pıızarda (Necati Ahmet). Eyüp 
te (Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdi) 
KaragUmrUkte (Arif). Samatyada (Rtdvan) 
Şehzade başında (Ham dl), Aksarayda ( şc. 
ref), Fenerde (Hlisameddin), Alemdarda 
{Sırrı Rasim), Bakırköyde (Merkez), 
Beyoğlu clhetlndekller: 

Galatasarayda (aMtkoviç), Yilksekkaldı• 

rmıda (Vingopulo), Galatada (Merkez), Tak 
simde (Kemal Rebill), Şişlide, Osman beyde 
(Şark Merkez). Kasımpaşada (Müeyyet), 
Hıısköyde (Nesim Aseo), Be§lktaşta (SUley 
man Recep), Sarıyerde (Nuri) 

üıkUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Uskildarda. (İmrahor\, Kadıköyünde, Al· 

tıyolağzında (Merkez), Bilyükadada (Şinasi 
Rıza ). Heybdlde ( Hall{), 

GUnü gününe tarih 

lstanbulde Macaris
tan kralhğı mesele t 
müzakereye boşhındı 

(Baf tarafı 5 iıtcide) 
ve kendiıinin malik olduğu ıeyleri 
senin malın gibi addeder, çünkü ıe· 
nin oğulundıır. Macariıtanı kendine 
alakoyacağım bilmiyotdu. Zire bil. 
mi' olıaydı bu memleketi muhafaza 
etmek için hiç bir vakit rnuharebe 
etmezdi. Lakin nı&dem ki •en, ya
ni onun pederi, dalrei memnliğin da
hilinde bulundurmak iıtiyouun, sa· 
na mübarek olmasını ve 11hhati tam· 
meni temenni eder, çünkü sen -
ki onun pederisin - bu kra11ığı ve 
daha diğerlerini tekrar teshir etmesi 
için muavenet edeceğinde şüphe 
etmez . ., 

Elçiler bu sözleri üç saat süren 
mülakatta belki yüz defa tekrarla· 
dılar ve sulh şeraitini kabul ederek 
memleketlerine yüzleri ak döndüler. 

Tarihin ne garip cilveleri var .. 
lbrahim paşa ilk elçilere daha az ağır 
kelimelerle hitap ettiği halde onlar 
azamet ve gururu elden bırakmamış 
lar, memleketi uçurumlara sürükle
mişlerdi ... 
--- __ .__w......,w-•_,,, ____ _ 

SAFO 
A. Dode • H. Rifat 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

VA.KIT Kitabevi • 100 kurıı~ 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 

SARAY 
TURK 
l\IELEK 

İPEK 

SAKARYA 

YU.DIZ 
SUMER 

ALK.AZAR 
TAN 

ŞIK 

ŞARI 

ASRI 

ı ölllm evi, Mavi Valılar 

1 Palyaço 
ı A ve Mari&. Karıııı ve 

daktilosu. 

1 ôldilren zehir. Lorel Har
dl çocuk hırsızları 

19 mayııı fllıni: lngilte 
re tacmm incileri. Altıncı 
corcun tac giyme töreni 
şanghe.y. Samson 
TarasbuJbe.. Kırmrzı deri• 
ıııer çetesi 
programını bildirmemiştir 

Savoy otel. Gangsterler 
arasında 
Linç kanunu. Mayerllng 
sıngapur poıtall Altın 
toplayan kızlar. 19!8 AU• 
na aaııcao ollmplyatıtı.rt 

1 Altın arayan kızlar. Hin 
dlstan kahramanları. 

SANCAK şeytanlar dU1ınan1, Er-

( EskJ A ııtory•) kek bala Kahraman katı 
..,. ımaz tayyareci. Kahra 

ZAFER 1 .1I 

lEsld cumurıyet) mt.n ,!;ay
8

duUt L 
t S TA n 

1 eer11rllel" kralı ıı arıyor 
P'l:ıRı\11 (TUrkoe ılizlUl vı :Muur 

MtLIJ 

AZAR 

ff1LAL 

k& 
1 ıtornıo v• Julyıt. Rln • 

tın • tin 
1 ı•atronum kocanı va Ora• 
ıula (t blrJnet Vlllyon 

filmi> 
Bafdat bWllWU. Kim lll• 
dUrdU 

1 •en dul. Bulunmxyan a. 
ALJlMDAR •ı 

dam 
BALK , l'atpal&fO!l kız hırsızları 

'

...... ) O"kyUIU ateşler içinde. lElld J(ema .,..y u 
ınrıııı kralının tac mera• 

ılml 

KADlKOY 
HALll 1 ııarahuana 

OSKUOAR 
: Moskova • Şanghay 

BAKIRKÖY 
ıntLTtYADI 1 Brodvay melodi 

lstanbul K~mutan_l~ğı 
Satınalma Komısyonu ılanları 

33 üncü Tümen kıtatı için 6000 kılo 
sakız• kabağı ile 9000 kilo çalı f_asuL 
yesi satın alınacaktır. Açık eksıltme 
ile ihalesi 11/ ffaziran/ 937 cuma günü 
saat 15 de yapılacaktır. Fasulyenhı 

49- sakız kabağının 150 lira mu-
::> ve · 64.5 1. 

h tutarı bepsı ıradır. Şart. ammen .. ~ 
. her gün ogleden evvel komis. 

namesı 1 . . . 
yonda görülebilir. steklılerınin 48 lı· 

1 k ilk tenirnat makbuz veya mek. 
rta ıl .1 beraber ihale günü vakti mu· up arı e 

· de Fındıklıda Komutanlık sa. 
ayyenın 

t I komisyonuna gelmeleri. 
ına ma. 

(2966) 

33 .. cü Tümt:n 16 ıncı alay için 

3000 1t::ıo sakız kabağı ile 4500 kilo 

1 fasulyesi satın alınacaktır. Açık 
ç~ \tme ile ihalesi 11/Hazıran, 937 
e sı :;nU saat 15,30 da yanılacak. 
cuma g...... . e 

F su iyen in 24 7 !ıra 50 kUl'uş ve 
tır. a 1 . t ta . 

b ~ n 75 Ura u u rlarının hepsı ka agı . 
322 lira 50 kuruştur. ~artname~~ .~er 

.. ··ğ]eden evvel komısyonda. gorule~ 

b~l~ 
0ısteklilcrin 24 liralık ilk teminat 

ı ır. 
1 

. .
1 kbuz veya mektup arıle beraber ı 1··1 

ma .. u·· vakti muayyeninde Fındıklıd:.ı 
le gun 
Komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2967) 

5 limiye Askeri Satınaıma 
e Komisyonu ilanları 

1 
_ Haydarpaşa hastanesile Selimı· 

edeki Birliklerin Haziran ve Temmuz 
~37 ayları ihtiyacı olan 10.000 Kg. ko· 

15 000 Kg. Srg~ ıreti kapalı zarf 
yun ve ' 

ulile alınacaktır . 
us 

2 
_ Koyun etinin tahmin bede~i 

. 5242 lira ve muvakkat temirıatı ~93 lı· 
15 kuruş ve sığır etinin tahmın be

~:li 597 3 lira 7 5 kuruş ve muvakkat 
. tı da 448 lira 3 kuruştur. 

temına ·• ·h ı · 9 3 - Koyun etinin kat ı ı a esı 
. 937 Çarşamba saat 11 de, 

Hazıran . .. 1 . . de aynı gun saat 5 te 
sığır etının . 

. . d Askerlik dairesi bınasında 
Selımıye e . 

Tu"men Satınalma komısyo • toplanan 
nunda yapılacaktır. 

4 _ Teminatlar vaktinden evvel 

yatırılacak ve kapalı zarfların da ihale 

1 l i m, o n s e n el i k 
mütareke yapmalı! 

Hiç değilse alimler bu müddet zarfındaki 
keşiflerini gizli tutmahdırlar 

Bizler insanlık tabiatinin inkişa- ıf 
fiyle insan kudretini:ı ~nkişafı ar~
sındaki ucurumun gıttıkçe daha zı· 
yade deri~leşti~i bir dünyada yaşıyo. 
ruz. 1\ 1odern ilim, bize ilahlara ya
kısan bir kudret ve kuvvet vercliği 
h~ld.e, biz bunu mektt!p çocuklarıhın 
vaıiyetiyle kullanıyoru:t. 

Gökl~rde uçup clo1aşan t~yya~e· 
ye bir bakın. Matematik, dınamık, 
mekanik elektrik ilmi, bilgiyi tatbik 
ıahasına korken zekntun roH.i ahşap 
Ve madeni maddelerin iılenmeıin· 
de gôıterilen incelik v. ı .. hepsi de 
inınttn UstUn olen kabiliyetlerdir. 
ilk tayyarecllerin pekgözlükleriyle 
cesaretleri kahrnmanhk hasl leriy· 
eli. 

imdi bir de bunların ne gibi mak
ıat ve gayeler uğrunda kullandık
)armı gözden geçirelim l Tayyare 
ne gibi işlerde kullanıldı ve hala ne 
tümulde kullanılmaktadır? Tayyare 
ler, mlidafaııerz insanları parampar· 
ça eden, yakıp kavuran, zehirleyip 
boğan bombalar atmak için kullanılı 
yor. Biitün bunlar, insanlarda, şey
tani bir hedefe doğru gidildiği inti
baınr bırakmıyor mu? Bilgi sayesin· 
de eriıtiğimiz mükemmelleşm: ile 
11osyal cılgınlığımız arasmdakı bu 
büyük aykırılığa her adım başında 
raıtlıyoruz. 

ilim ıayesinde neler yapmak ka
biliyet ve kudretinde olduğumuzu 
bir düşünelim 1 Okyan uslan tayyare 
ile aşabiliyoruz. Telgrafla fotograf 
gönderiyoruz. Evlerimize :adyo 
yerleştirerek Seylan adasmdakı çan· 
lan dinliyoruz; yerin altında ve iis
tünde suyun üstünde ve altında yol· 
culuk edebiliyoruz. 

Yazı makineleri hiç gürültü çı-
karmadan yazıyorlar; dişler, rığıısız 
ve sızısız dolduruluyor. Zahire el"!k· 
trikle yetiştiriliyor; caddder ve yol
lar lastikle döşeniyo~. Pencerelerimi 
ze ültiraviyole tertıbatı yapılıyor. 
f otograf makineleri hem çekiyor ve 
hem de konuşturuyorlar. Katil ve 
canilerin izleri radyo ile takip edili· 
yor. Saçlara elektrikle ondüla~yon 
yapılıyor. Denizaltı gemileri şimal 
kutbu;ıa, tayyareler cenup klltbuna 
gidiyorlar ... 

Fakat bütün bunla,.a rağmen, 
muazzam Londra ~ehrinin ottasın<la, 
yolçsııl çocukların kon f .n ve emni. 
yet içinde kana kan~ oyr.ıyrıb:ler.ek
]eri bir çocuk bahçesı k1.munıy:>nız. 
Medeniyetimizin h'arikaların! üver
ken geçenlerde bir hintlı filcs,>f ljana 
şu acı imada bulundu: 

''Hakkınız var, ku~f .;- r gibi. ucabi
liyorsunuz. balıklar gibi yüzüyor. 
sun uz; lakin yeryüzünde nasıl do
laşmak lazım geldiğini bilmiyorsu-
nuz ... 

Bizleri bu mi.ivazenesizliğe sü· 
rükliycn iki amil vardır: Bunlardan 
biri, tahrip kudretimizin azameti do· 
layısiyle gelecek harpte tamamiyle 
mahvolmamız ihtimali, diğeri de 
sulh adını verdiğimiz devirde istıh
sal kabiliyetimizin fevkalade bir su
r~tte büyük olmasına rağmen sefa
let ve miizayukamn mevcudiyetidir. 
ilim, modern insanları biribirlerine 
karşı o kadar tehlikeli bir şekle sok
maktadır ki, bunlar kendi medeni· 
vet1erıni ~ene '..'!ndileri mahvedecek 
!erdir. Bu da, srrf ilmin kendilerine 

saatlerinden en az birer saat evvel ko
misyona teslim edilmiş olmalan ~art • 
tır. 

5 - Taliplerin bu işle memul olduk 
lanna dair resmi vesaiki ibraz eyleme
leri lazımdır. 

6 - Şartnameler hergün komisyon
da görülebilir. (2890) 

Vaı~aJlf\) : E. M. Joad 

vermiş olduğu kuvvet ve kudretleri 
kontrol etmek kabiliyetinde olmama 
larmcfan ileri gelmektedir. 

İnsanlar, makineden daha kıy· 
metlidirler. insan değerlerini kül-
türleştirmek, maddi zenginlikten 

çok daha ehemmiyetlidir. Bu haki
katler malum olan şeylerdir. Ancak, 
ilimle teçhiz edilişimizin yanın ·h 
ahlôkımız o kadar geride kalıyor l>i. 
endüııtri teamülleriyle, insanları aç· 

lıktan öldi.irmek, insanlık değerleri
ni mahvüharap etmek meylini taşı· 
yoruz. 

Ben şahsan şu kanaatteyim ki, 
bunların mesulü bilginler değildir. 
Araştırmak düşüncesi, hoşuna gitti· 
ği yerde inkişaf ediyor. Yalnız şu 

• var ki, bu araştırmaların hangi isti
kameti tutmakta olduklarını bilgin-
lerin ııdım adım takip etmeleri lazım 
dır. Son otuz yıl içindeki ihtira ve 
keşiflerin, yeni arzu ve ihtiyaçlara 
göre ortaya İf çıkarıp temin etmek
ten ziyade, İ!İ azaltmrş olmaları bil
ginlerin hatası değildir. 

Tekrar ediyor ve diyorum ki, 
bilginleri mesul tutmak hakkını ha· 

- Meşhur lngiliz mütE>fekkirı -

keşif ve ihtiralarını iyilikte kullana· 
iz değiliz. insanlık camiası, onların 
cak yerde kötülükte kullanmağa 
devam ettikleri müddetçe, onlarm 
~IZinı azaltmak mecburiyetindeyiz. 
Önümüzdeki on yıl içinde ilme fren 
yapılnıtş olsa ve yahut da hiç değıl
se, bilginler bu müddet zarfındaki 
araştırmalarının neticele~ini gizli 
tuts?.lar fena olmryacaktır. 

İlmin insan yaşayışına tatbiki u· 
mumiyet itibariyle modern n;slc 
eğle_nce_ v~ neşe .. kabiliyetini de kay· 
bettırmıştır. T urkü söylemeği, oy
ı:ayıp zıplan:ayı unuttuk; bunun ye
rme otomobı11erle, otobüslerle dola· 
şı_~~~uz. Nasıl konuşulduğunu, nasıl 
goruşüldüğünü de unuttuk; radyo
muzu açıyor, ucuz ve standard eğ· 

l~ncelerden zevk alıyoruz. llim, ih· 
tıyaçlarımızı kat kat çoğaltarak ha
yatımızı karmakarışık bir şekle sok· 
tu. Her şeyin kendimiz için hazır· 
ca yaptlrp gelmesini istiyoruz. Dyğ
me~e basıp yaşamak istiyoruz. Hal· 
bukı, hayatın esaslı bir surette sade· 
leştirilmesi sıhhatimizi, ruh ve karak 
terimizi de ıslah etmiş olacaktır. 

(Nopes Viner Jurnal) dan 

Kendi kendine 1000 kelime ile 

(j) 

lngilizce dersi 
Resim: 16 

At the Seaslde 
(Deniz kıyısında} 

1 - · The seaside: <leni:: lmıısı. 2 -A bather· b ir baıı ı . . · · yo ııapan. 3 - The 
beach: 1.:umsal (pla;). 4 - A hotel: bfr otel 5 _ A b di. • h · 

. . · oar ng- cıuse: l> :r 
pansıyon. 6 - The sea: dcmz. 7 - The front · (de' · ~ tl k · · · . . : • .ı .~c a ama 1ç=n) ;s. 
kele. 8- A lady. b.r kadım. 9-A gc!'ltlman: bir crl·,..1· , 0 Ch".ı • 

,l ""'·· .J.. - uuren. 
çocıı " ar. 11 - A tcnt: bir çadır. 12- A bathina hut b k 7··b · 

• • < ·ı::.· : anyo ·u u esı. 
13 - A bathıng.machını>: banyo ar bası 14 mave~. l 1 l 

15 . · - vv , "· f ~ ga ili'. -
The sand: 1.-ıım. 16-A ~astle: 1;ır ş. t o. 17 - A fort· 8 .. , 1 · . 18 " . " , ıısar. - ~ 
channel: bir lvan~ı. 19 - The pier; iskele. 
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E)"·ab, , u gfüel 'un dü,tü. Rinhir parea nldu. Şimdi ne yapmalı ? 

Çaren in hiriei kırılan parçaları toplayıp yapı~tırmak İse de, tabii bu ıuretle 'Vazonun f.ıki p~elllii yerine aetmez: 
İkinci&i , .e şa,anı tercih olanı i~c-. kırık parçaları atıp; yf'rine yepyeni bir '·aıo almaktır. 

Bilhassa bu iki çare size herhangi bir masraf ihtiyarını icab attirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz 1 

____ J-' 
Fakat, bir soğuk hava dolabı aldığınız takdirde, bu iki şekilde de hareket etmek kabildir. 
Çünkü soğuk hava dolapları her türlü bozukluğa karşı teminatlıdır. 
Ancak teminatın biri bozulan parçaların tebdilini veya tamirini tekeffül eder. DiOer bir 
teminat ise, bozulma ne şekilde olursa olsun, tekmil mekanizmayı tamamile deği,tirmeği 
tekeffül eder. Bu teminat şek fi ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil soAutma cihazının değiştirilmesini 

tel~ffül eden teminat şehadetnamesi talep etmeOi 
behemehal unutmayınız. 

GENERAL MOTORS 

iR 1 , - ' 

l~TANBUL 

VE BÜTÜN SATlE ŞUBELERİNDE 

ADEM .. 
1 i K Ti DAR~-• 

B IE iL GIEVŞIEKLDGiDNIE KARŞD 

R 
·- Tabletlerl • Her eczanede arayımz. ~ Posla l;u1u•u t255 Hormohln J -· 

Kapah Zarf Usulil ile eksiltme lhloı 1 

Muğla Nafia Direktörlüğünden: 
1 - 20.5.1937 Perşcmb.1 gllnU ihale edileceği ilan olunan Muğla vilayeti 

merkezinde yaptırılacak 34(i95 lıra 75 kuruş keşif bedelli hususi icare ve 
46365 lira 87 kuruş k~if occelH H.ilkevi binaları eksiltmesine istekli çıkma 
dığından buna aid müddet 14.6 1937 Pazartesi günü saat on altıda ihale edil
mek üzere uzatılmıştır. 

Ke9if bedeli ceman 81061 lirı.ı.. 58 kuru§tur. 
~ - Bu işe aid evrak §t.ınl.ırd~. 
A - Eksiltme şartnamPsi. 
B - Mukavelename proj~si. 
C - Bayındırlık işleri genel §artnamesi. 
D - I<~cnni ve hususi şart'lame. 
F - Silsile! fiat keşif hulasa cet.-eli. 
İstekliler bu C\Takları ·106 kuruş bedel mukabilinde Muğla nafia müdür

Iüğiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 14.6-1937 Pa'Ulrtesi g iinü saat on altıda Muğla viHyet i dai. 
mi encümeninde kapalı zarf usu!U ile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gircbilmrk icin 6079 lira 62 kuruşluk muvakkat teminat 
e 1csi ve Nafıa vckaletindC!l almnaşmüteahhitlik vesikası ve ayı ıca elli bin 

liralı\ yapı işlerini başardrğma dair Vf'Sika göstermesi lflzımdır. 
5 _ İsteklilerin teklif n•ek~ııpları:u Uçtind maddede yazılı saatt.en bir sa. 

at evveline kadar encümen !'C-İ<.:ı 'ğine makbuz mukabilinde vermeleri r:.uktaz.i. 
dir. Postada olacak gecikm~ler kabul edilmez.. (2946) 

' 

~KARA 

c:::;;;;;e•• ••T .___ 

!!11.t----~ 
NEVROZiN 
BUtUn Ağrlların panzeh!r .dlr. 

~eyhude ıstırap çel<meyiniz, 

· Bir 'tek kaşe 

NEVROZIN 

En müannid bat ve dit ağnlannı 
sür'atle izaleye kafidir. Romai.izma 
evcaı, ıinir, mafsal ve adele ıatırab· 
lan NEVROZlN'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı . 
en müessir ilaç: 

NE V R O Z 1 N' dtr. 
• 
ı f ercih 

edinız 
1 • • ..... • , • ~ :·. • • 

lstanbul Adllye Levazım DlrektHrlUğünden: 

1 - Konya Cezaevinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 27.5-937 gününden 11-6. 
937 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usuııle münakasaya konulmuş. 
tur. 

2 - İhale günü olan 11.6·9~~7 güaillle müsadif cuma günü saat 14 de Ifonya 
C. Müddei umumiliği dair~sinde ih \lesı icra kılınarcıktı r. 

3 - Talipier teklifnamelerinı o giine kadar komisyon riyaselirıe vermi~ bu. 
lunacaklardır. 

4 - Ekmek yerli unundan has olaca k ve talipler bedeli muhammeninin 
yüzde yedi :;·ıçuğu olan 1937 lira 28 kuruş teminatı muvakkatelerini teklifna
melerile birlikte komisyona \'erecektir. 

5 - Fazla izahat nlmak \'E' şart •ıı.mı yi görmek .ati yenlerin Konya Cezal vı 
Direktörlüf üne müracaatları iliı.n olunur. (3006). 


