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Vekiller H.eyetinin bugünkü içtimaı 
Genel K u r may Başkanı 

Mareşal f evzi 
akmak şehrimizde 

Vekiller ve Mareşal Atatürkün 
başkanlığında toplanacaklar 

Genel Kurmay Bq1'ıtlnı Jlar~ 
F~ıv::i Çakın.ak 

JliUi madafoa ,,ekili general 
Kt.i.ıım O:ıalp 

• 

Boğazdaki feci kaza 

KayopDar 
b lYI n lYI n lliTil ad o 

Bu suretle kaza kurbanlarının 
sayısı sekize çıktı 

Kayıkçı bareketteıı önce "tekne harap, siz 
kalabalıksınız. Karışmam haf,, demiş 

Dün Boğaziçine eğlenmeğe gidenler leri akşam üzeri Boğaza gezmeğe giden. 

Yeniköy • Beykoz arasında dört kişinin leri sahillere dökmüştü. 
boğulmasile ve dört kişinin de kaybolma- Bilhassa Paşabahçe ve Beykoz kıyılan, 

sularla sahile sürüklenen insan cesetleri. 
sile neticelenen çok feci bir deniz kaza

sının acıklı sahnesile karşılaşmışlarciıl. 
Ağızdan ağıza yayılan bu hadise haber-

ni göz yaşlarile seyreden binlerce insanla 
dolmuştu. 

~ Devamı 12 incidı 
~~-------------------------~--~~~~----·--

Ame rlk a d a müthiş bir kaaz 

Bir tren ç6ken 
Köprüden yuvarlandı 

69 KiŞi öldü, 65 
yaralı var 

Milescity • Amerika • 20 (A.A.) - ( Alınan ilk haberlere göre, §iddetle ya. 
Olympian sürat katarı yoldan çıkarak lan yalmurlardan Custerin sulan ka-
Custer nehrine yuvarlannuştı,r. Kaza barmış ve cereyan demir köprünün orta. 

~i~iffii· -· ~i29N-ki i ~ 1'iii ~ sın9ajs,· a.Y.Kl~ı için tren ceçti. 
~ bl"ftm VQOnlarm ~ it esnada k6priln0n merkezindeki kemer 

40 ceset bulunduğu tahmin edilmekte. çökmüştür. Yağmur devam etmekte ve 

gene · karıştı 
Antakyada bir ihtilal '.__... .......... ....._.. __ 

dir. kurtarma ameliyatını güçleştirmektedir. 

içki aleminde bir 
gencin ölümüne 

sebep olan tabanca 
Katil suçlusunun ifadesine 

göre kaza ile patlamış 

havası yaratmak 
isteniliyor 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
tal Fevzi Çakmakla Milli Müdafaa ve. 
kili general Kazım Özalp bu sabah 
AnkJ.l'&dan §ehrimir.e gelmişlerdir. 
Ayni trenle hariciye vekaleti genel 
Bekreteri Numan Menenıencioğlu d& 

şehrimir.e gelmiş bulunmaktadır. 

Şehrimizde bulunan Başvekil Celll • Bayarla dhiliye vekili Şükrü Kaya 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras ve 
diğer vekiller bugün genel kurmay 

_. Devamı 12 incidı 

Sabiha 06keen 
Bükreşte levkalAde 
tezahürlerle karşılandı 
Değerll tayyareclmlze Yugoslav "Beyaz 

kartal,, ve Hava nişanları verildi 
Belgrad, 19 (A.A.) - Anadolu ajan. bulunanların cümlesi, teşyide de ham 

1Durı hususi muhabiri bildiriyor: bulunmuştur. Yugoslav askeri hava kuv. 
Bayan Sabiha Gökçen, bu sabah saat vetleri kumandanı, refakatinde kırkı 

10 da Bükreşe müte\•eccihen Belgrad tay mütecaviz tayyare zabiti ile, tayayre 
Yare meydanından uçmuştur. İstikbalde _. Devamı 4 üncüde 

Italyada buğday 
kıtlığı başladı 

Hariçten buOday alınamazsa 

ltalyanlar buğdaydan başka 
hububatla yapılmış ekmek 

yiyecekler 
W- Yam 12 incide 

Forma şeklinde 
Yeni tefrikamız: 

BQridan 
- Nel kulesi kahramanı -

Yazan: Mlşel Zevako 

garın başlıyor 

Bir genç kız 
vapurdan 

denize düştü 
Filikanın çabuk indirilememesi 
y Uzllnden az kaldı boğulacakh 

Bu sabah, Boğaziçinden lstanbula 6,40 
seferini yapan Şirketihayriye vapuru, Sa 

lıpazarı açıklarına geldiği zaman yol~ 
lar vapurun güvertesinde duran genç bir 

kızın muvazenesini kaybederek denize 

düştüğünü dehşet içinde görmüşlerdir.Ge 

mi hemen durmuş ve suların arasında çır 
pman kızı kurtarmak için flikanın in

dirilmesine çalışılmıştır. Fakat halatla. 

nna sıkı sıkı düğümlenmiş olması yü. 

zünden flika bir türlü indirilememiş, 

bereket ki bu sırada kılavuzluk idaresinin 

(2) numaralı motörü za\•allı kazazedenin 

imdadına koşarak genç kızı kurtarmıştır. 

mB"~l'P"'l""""'l!Cllm Evvelki akşam, Ka 

Maktul Enver 

şımpaşada bir kah 

vede işlenen cinaye 

t in içyüzü anlaşıl • 

mıştır. 

Tahkikata el ko • 
yan nöbetçi müd • 

deiumumisi gece 

sabaha kadar bir 

çok şahitlerin ifa. 

desini almış, bilhas 

sa cinayetin işlen • 
diği rakı masası etrafındaki beş kişiyi 

uzun uzun sorguya çekmiştir. Tahkika
tın sonunda bu işin maktulün arkada~ 

!arından Alieddinin tabancasile vukua 
geldiği kati surette anlaşılmış ve Alaed
din de daha fazla inkara sapamıyarak, 

vaziyeti ~yle anlatmıştır. : 

- Biz akşam üzeri buluştuk. Kah
veye gittik. Orada ertesi günü gidece. 
ğimiz yeri kararlaştırıyorduk. Ayni 
zamanda da biraz rakı içiyorduk. 
Bir aralık tabancayı çıkardım. Ha
vaya doğru tutuyordum. Enver ateş 
edeceğimi zannetti. Elimi tuttu. Bu 
sırada tabanca istikametini değişti· 

Seri bir imdat vasıtası olması icap e. 
den flikayı sıkı sıkı bağlamak ve bir ka.. 

za neticesinde işe yaramaz bir hale getir-

mek cidden garip ve müsebbiplerini ce. , , Granoller;~e1ırind~ bombard1man1 müteakip bir sokak ... 
zaya '31'Ptırmağa kAfi bir hadisedir. _. y a...""18& 4 üncild6 
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Vış sil/asa 
Macarislanın 

vaziyeti 
On dokuzuncu asrın üçüncü çeyreğin. 

de ba.Şlayıp ta bugune kadar de\ aın er..ıen 
ls!av - Cennen mı.icadelesı karı;-ısmda 
vazıyeti, Macaristan kadar nazık olan 
bir Avrupa memleketi yoktur. Bıri yüz 
milyona yakın, dığerı de yüz milyondan 
fazla ıki bil} ilk ırk arasına sıkışan on i
ki milyon nüfuslu Macaristan, deniz 
ortasında küçük bir adaya benzer. Ve 
dünkü ve bugünkü Macaristanın harici 
siyasetini anlıyabilmek için bu coğrafya 
vaziyetini daima hatırda tutmak tazım. 
dır. 

Malumdur ki .Macaristan on altıncı 
asırda Osmanlı İmparatorluğunun Mki. 
miyeti altına girmiş ve on yedinci asrın 
sonunda Avusturyanm eline geçmı~tı 
Bundan sonra on dokuzuncu asrın ıkııı
ci nısfma kadar A vusturyamn bir cüıü. 
nü teşkil etti. Fransız ihtilalini takip e. 
den seneler içinde mılliyet ve istiklal ti. 
kirleri A \TUpanın her memleketıne ya
yıldığı gibi Macaristana da yayılmıştı. 
Birçok teşebbüslerden sonra nihayet Ma. 
carlar, 1867 senesinde çok geniş bir <So
nomi elde etmcğe muvaffak oldular. 
Bundan böyle Avusturya ne Macaris1-1 
arasmdaKi bağlar, Habsburg hükümda.. 
rımn ~hsı ile birkaç müşterek kabine a· 
zasmdan ibaretti. Diğer hususlarda Ma. 
caristan tam istiklaline sahipti. 1867 den 
büyük harba kadar geçen seneler zarfın. 
da Avusturya Macaristan işbirliği her i. 
ki taraf için de ekerişli iQj. Macaristan. 
da da Avusturyada da tslfiv nüfusu var. 
dı. Her iki memleketin de bu isl!ivlan, 
hakimiyetleri altında tutmak istemeleri 
bu işbirliğinın temelini teşkil ediyordu. 
Avusturyadaki isl!iv kurtuluş hareketi. 
nihayet büyük harbi doğurdu. Macaris.. 
tan da istemiyerek, fakat zaruri olarak 
harbe sürüklendi. Ve büyük harbin so. 
nunda J\ vusturya gibi Macaristan da par 
çalandı. Bundan sonra da Orta Avrupa
nın vaziyeti değişti. 

Gariptir ki sulh müzakerelerinde Avus. 
turya \'e !vlacaristanı aralarında taksim 
e n devletler, bu imparatorluf,'Wl ihya 
edileceğinden korkmuşlardı. Bu korktı

nun hiç de yerinde olmadığını anlamak 
için çok zaman geçmedi. Çünkü cermen. 
den gayri milletlerden tecerrüt eden A
vusturyanm kendisi, Berlinin cazibesine 
kapılmıya başladı. Gittikçe kuvvetleşen 
bu cazibe nihayet Anşlusa kadar varmış. 
tır. 

Bu zamana kadar A vusturyanm dert 
ortağı olan Macaristan, anşlustan sonra 
bir taraftan kendisini paylaşan küçük 
antant devletleri, diğer taraftan da bü
yük Almanya arasında çok nazik bir va. 
ziyete düşmüştür. Bu nazile vaziyeti da
ha ziyade zorla~tıran bir mesele de Ma
caristanın iç politikasıdır. Anı:lustan ev
vel de Macaristanda bir nazi hareketi 
\'ardı. Toprak me~elesinin ve diğer ikti. 
sadi funilelrin doğurduğu bu hareket, Al
manyarun Avusturyayı ilhakından son. 
ra Macar hiıkfuneti için ciddi tehlilce 
şeklini almıştır. Gerçi salahiyetli Macar 
devlet adamları, Almanyanm kendi mem 
leketlerine komşu olmasında Macaristan 
için hiç bir tehlike melhuz olmadığını 
tekrar tekrar söylemektedirler. Fakat 
bu kanaatin bu kadar sık sık tekrar edil
mesi bile ortada mevcut bir endi~ye 
delfilet eder. Herhalde muhakkak olarak 
şu söylenebilir ki Macaristan büyük bir 
Almanya yerine. küçük bir Avusturya. 
nrn komşusu olmayı tercih ederdi. 

Ma"caristamn küçük antant devletleriy 
le münasebetlerine gelince; sulhtan heri 
bu devletlerin herbirinden alacak iddia 
eden Macaristan. bu iddiadan vaz~eçme 
diği için küçük antant ile anlaşamıyor. 

Anşlustan evvel. ltalyanın yardımiyle e
mellerine kavuşacağına inanıyordu. Fa. 
kat bugün artık İtalya orta Avrupadan 

Londrada açılan birçowk sergisindt şu çok giizel ranh filttı tesbit edilmiştir: ., 

Solda: 1 numaralı çoculım elinde bir f 11ça ııar. 2 numaralı çocıık onu almak is tiyor •.• 
Ortada: 2 numaralı çocttk fırçayt almıştır .. Fakat bu sefer de ondan 3 numaralı çocuk almak istiyor. O zaman 2 numara 

ağlamağa başlıyor. 

Sağda: Omm bu zayıf halinden istifa de tderek bir ecza vermek isti yen 1 numa ra, yanındakinin kulağını çekiyor ve bu 
ceza pek şiddetli oluyor! 

Baron Roçil·d 
2 milyon sterlin mukabilinde 

Ser est bırakllacak 
A~manyanın tazminat namile talep ettiği bu pa
rayı roçildJer "fidyei necat,, telakki ediyorlar 

Roçild'ler büyUk 
bir mılyoner aılesi -
dır ve bir kısmı da 
A vusturyada yer • 
Jeşmi5tir. Bunların 

reisi bulunan Ba. 
ron Lui Hoçild A. 
vusturya Alman • 
yaya geçeceği sı. 

rada tevkif edıl -
mişti. Bugün de, 
Viyanadan çıkarıl -
ması için Alman -
tar tarafından 2 mil 

A\TUpanın bir çok 
büyük ~irlerinde 
bulunan Roçild ni
lc:.ının diğer cıra • 
clı. Baronun ser -
he~t bırakılmas ı i

lJaron Lui dö Roçild çın Alman hukti -
metine müraca:Hte 

bulunmu~lar \'e bu hususta müza!•erele. 
re giri~işlerdir. 

Almanlar · Baron Roçildin, Viyana 
Kredi bankasının müdürü bulunduğu za. 
man, suıistimali gorilldüğunü ileri sürü
yorlar ve bankanın ıflasına kendi inin 
sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Baron
dan da, buna karşı tazminat olmak üzere 
2 milyon isterlin vermesi istenmektedir. 

Baron Lui Roçildin serbest bırakılma. 
sı için Alman hükfuneti ile Paris ve Lon. 
dradaki diğer Roçild aile reisleri arasın. 
daki müzakereler bu neticeye varmış bu
lunuyor. Almanya, Baronun serbest bı. 
rakılması için istenen paraya bir tazmi. 
nat mahiyeti vermektedir. Halbuki Ro. 
çildler bunu, Baronu kurtarmak için bir 
"fidyei necat .. te!Akki ediyorlar. 

Son günlerde Paris ile Londra ve Vi
yana arasında gidip gelen Roçild ailesi 
ef radmdan biri müzakereleri neticelendir 
meye muvaffak olmuştur. 

Baron Roçild, tevkif edildikten sonra, 
bir tecrübe kampına sürülmüştü. Bugün 
tekrar Viyanaya getirilmiş ve Alm<ın 

gizli İ>olis teşkilatı Avusturya merkezınin 

elini kolunu çekmiş bulunuyor. Filhaki. 
ka onun yerine kaim olan büyiik Alman 
ya, ltalyadan daha çok kuvvetlidir. Fa. 

kat bu derece büyük \'e kuvvetli bir dev
letin yardımile milli emellerine kavuŞ
nuya teeşbbüs etmek, Macaristan için 

bir tclılıke teşkil eder. Bu sebebledir ki 
Macarlar, Almanyanm Çekoslovakyaya 
karşı takip ettiği şiddet si} asetini mem
nuniret ve endişe ile karışık hislerle te. 
lakki etmişlerdir. Memnundurlar: çünkii 
bu tazyik birçok Macarları da kurtara
bilir. Endişe içindedirler: çünkü tazyikin 
bir harbe kadar varmasını. Macar ova. 
lannm harp sahııe~i olmasını ve "Büyüi\ 
Almanya,,nın daha çok püyümesini iste. 

mezler. ı 
A.Ş.ESMER 

bulunduğu Metropol oteli binasına kapa. 
tılmıştır. Son günlerde, eski başvekil Şuş 
niğin de evvelce bulunduğu Belveder şa.. 
tosundan buraya nakledildiği haber veril 
mi5ti. 

Lui Roçild, tevkif inden beri kimse ile 
görüştürülmemiştir. Baronun, Alman 
hük11meti tarafından istenen para veril. 
dikten sonra yakında serbest bırakılaca
ğı zannedilmektedir. 

Almanyada bir deli 
Bütü'o dindarları 
telaşa düşürdü 

Kiiisele1:de. inci/ Deri e Hitler:in 
kitaplarının · <fkutu[a'Cağl.nı 

ışaa elmiş 
Berlindcn bildiriliyor: 

Geçen gün, bUtiln Almanyayı tel~a 
düşüren bir hadise olmuş ve bundan 
bilhassa dini rüesa endişe duymuştur. 

••1'.tilli Alman kilisesi., neşrettiği bir 
tebliğde, artık Almanyad&. din olarak 
yalnız Hitler idaresi umdclerinin ta
nınacağı, kürsülerde papazların vaız. 
da bulunamıyacakları, Jncil yerine 
Hitierin ''Mücadelem'' kitabının oku
nacağı bildiriliyordu. 

Bu haber Avrupa gazetelerine akse
dince her memlekette ayni tel{ışı uyan. 
dırmıştır. Bu suretle Alman hükfı· 

Bir lngniz mühendisi, tayyarelerin en 
dar bir yere inebilrpclerini mümkün kı. 
lacak bir dümen icat etmiştir. Bu fıletle 

mücehhez bulunan bir tayyare, gayet dar 
bir arazi parçasına, hatta bir Sehir mey. 

danma inebilmektedir. Alet, tayyarenin 
alçalırken çizdiği münhaniyi küçültmek. 

te ve tayyare, konacağı yere birdenbire 
şakuliye yakın bir istikamette alçalmak.. 
tadır. · 

Bu füetin takılını~ olduku ilk tayyare 
tecrübelerini yapmı~ ve rnuvafafkiyetli 

neticeler alınmıştır. Buradaki resimde, 
tayayre sahaya inerken görülüyor. Fo
toğraf tayyareyi sanki ha~g:ınn damına I 
konmuş gibi göstennektedır , 

meli, hıristiyanlığa ve papaya. en 
şiddetli ve son darbesini indirmiş o

luyordu. 
Bununla beraber, çok geçmeden 

mesele anlaşılıyor: 
Bedin hıristiyan mahafiil Alman. 

yada "Alman milli kilisesi,, isminde 
bir din riyaseti tanımadıklarını söy
lerlerken, hükumet de bu tebliğin uy
durma olduğunu bildiriyor: 

Bu tebliği yazan, aklını kaçırmış bir 
mistiktir ve polis kendisini tevkif e. 
derek hapse atmıştır. 

Bununla. beraber. suçlunun ismi giz-
li tutulmuştur. • 

lı. 
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KUKUN 

Ha tayda Tüı k askerleri 

A SiM US, Türk • Fransız askeri ı, 
birlijjine Fransı:larcn neden yanaJ. 

nıak islemedikltrini şöyle tahlil ediyor: 
"Acaba Fransızlar Jlataydoki Fransıı 

nskerlcrinin yanına Türk askerlerinin gel. 
mesini niçin htemiyorlar? Hiç şüphe yok 
ki, Sancağa Türk askeri de girerse şiın-ı 
diye kadar Fransız askerlerinin himaye. 
sine dayanarak buradaki Trfikleri tazyik 
edenlerin zulüm ve şekavellerine nrtık 
imkAn kaJmıyacağını düşünüyorlar. mo. 
şüphe yok ki intihabata temel te~kil ede. 
cek olan kayıt defterlerine Tilrklerin ya_ 
zılmalarına zor ile mani olmak yolu artık 
kapanacağından korkuyorlar. 

Halbuki Hatay Türklerinin mutlaka ser,. 
bestçe defterlere knydedilmeleri IAzımdır; 
1921 senesinde Hatay Olkesl Franklen DuY, 
yon muahedesi ile milU hudutlar. haricin. 
de kaldı!ıı gün nasıl burada Tilrklcr tam 
ekseriyet teşkil ediyorlar edlyse bugün ~e. 
ne öylece bu bokikatln tcsbit edilmiş hu .. 
lunma51 Ji\zımdır. Aksi takdirde Hatay; 
meselesi asla halledilmiş olamaz.,, 

CUMHUHIYET 

Üstad 
M. TUR1IAN TAN ua:ryor: 

"Bizim çömezlik günlerimizde üstnd, 
yahut Qstad unvanını birçok şey öğren .. 
miş, mektep kürsfilerile gazele sütunların. 
da, kitap sayfalarında talebeye ve kütle 
külle halka birçok ~ey ö~retmiş kimselere 
verirlerdi. üstad tanınmak için mutlııka 
geniş, derin ve şümullü bilgi sahibi olmatC 
ve bilgiye blnlerce kişiyi inandırmak sc .. 
rekti. Gerçi üstadın frcnkçe mukabili ola. 
rak mailre kelimesi kabul olunmuştu. Lli.-. 
kin profesörlük, savanlık, arapçadaki nih· 
rirlik, mfitehahhirllk ve b(illısn her çeşit 
ilmi yükseklik üstad kelimesinde mündc.. 
miç sayılırdı.,, 

"Dün, genç bir mekteplinin minimini 
bir gazete mfivezzlllc: "tistad filAn mec .. 
mua var mı., tarzında konuştuğunu sörün .. 
ce ihtiyarsız gfildüm. Çünkü üstadlıliın 

mekteplerde ve mektepliler arasında dıı 

manasını değişlirdiAini anladım . Acnhıı 

neden böyle oluyor1- Hakiki tilmiz, haki
ki şnkircl, hnkikt ilimse,·er, hnkikt fazilet 
Aşıkı kn:madılından mı üstndlık kaldırım 

'-..1~ .. uı~ .J • • • 1 d tnşall:ıh bö)·Je değildır ,.e ıoım z c. es. 
on1r 11$tıtdlan kadar olsnn hürmete layık 
üst:ıdlar _ gene inşallah dlyeJim - '"ardır.,, 

TAN -
Muallimin intikamı 

S AB/Ilı\ ZEKER/l',t Sertel bugünld1 
fıkrasında bir ahbabının 1'r:ınırı 

başına gelen ~u h6diseui anlatıyor: • 
"Bir mektebin dershanesi. Ders snatı, 

sonuna yaklaşmoktndır. Genç bir kız y:ı_ 
nındoki nrkndnşıne sorııyor: 

- Snat knç? 
Munllimln kulağına kndar erişen hu su .. 

al, bir kızın bir ı;enesini yutacak kadar 
bir ehemmiyet alıyor. 

- Bu sual dersle nldkndar olmndı~ına 
delildir. S:ıntln kaç olduğunu ben sııntı 
imtihan günü söyllyeceğim. Bunu pek a!';ır 
ödi1·eceksin. • 

Derse alô.ka göstermemenin sucu, santı 
soran kııda olduSu gibi, talebesini ders 
le a!Akadnr edcmiyen mnullimde de oııı .. 
bilir. Bu vakada hangisi sudu bilmlyo. 

rum . ., ~k 
· .. tmtlh:ın günü, genç kız içinde bil:) 

Mr :ız:ıp '"e ıstırapla hocasının karşısına 
· r jıı çıkıyor. Sınıfın ı;orclu~u saat kaç sun ın 
cevcabını ,·ermek endişesi, kalbini burk~ı .. 
yor. l\hıııllim. idnde s.'lkladı~ı. beslerı~ 
hiiyüıtMü kinin, gözlerinde çnktırdığı hl 
şlm~ckle kıza bakıyor. 

_ Şimdi saat kaç sualinin ce,·nhını , .er 

bakalım. 
Çocuk ıığlıyor. • 
_ Jştc bu da senin ac.ıiniıı ifadesidır. 
Kendisinden alınacak bir intiknnıııt 

1.:orlmsıı icinde muallimin karşısına gclcıt• 
ııczi yüzüne ,·ıırıılm:ık şartilc mnncviy:ıt~İ 
izzeti ncrsi rencide edilen kız, pek tobl 

il . e,·n-
olarak, kenılisine sorulan sun erın ~- dC 
hını veremiyor, ikmale kalıyor, bclkı 
ı;ınırttl da .• Muallim intiknmını nlı:ror.,, . 
"Kız suclu ol:ıbilir. Der~e dikkat cınıı .. 

,•en çocııifun c<>zası, dikknt notunu k.ır
;,,aktır. Muallim, kin vr intikam gibi,~:~ 
sanldh dar ve ::eri hudutlar iclne s.P ' ·c 
hir orta eni; rehberi değil, insanları kin ı' r rı.n c. 
:intil<nın kirinden sı:rırnn, o ,.e !c htl-
mü!ınmnbaya da)·nnaıı bir insanlısın 
dııUarına eriştiren piştardır.,, 

1nglllz hUkUmdarl9 -

rının ParlR1 zlyare~l 
Bir hafta sonra lngiliz kral re kfalıçe

~i Fransanm misaJiri olacaklar. Fr~t~:k 
dost mrmlelletin hıikümdarlarırıa buY' 
bir lwbul boJ'ramı l:azırlamaktadır.1 . 

ngt• 
Brt arada, mekteplerde çocttklara J.la' 

:iz milli marşı öğretilmektedir. ÇoCll bı; 
Jngiliz kral ve kraliresini karşılarkclı 
marşı söyliyeceklerdir. 
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:Ha11ata daic w ,.,........._ __ 

B!r yılımız 
kalmış 

EŞ"EUR mudur, değil midir, 
bilmem, bir Alman ali • 

mi hcsab etmiş, kitab etmiş, önümüz· 
dc!d yıl dünyanın batacağını keşfet 

miş. Bunu kendine de saklıyamanıı~. 

büyük bir müjde gibi herkeslere bi •• 
dirmeyc kalkmış. Öyle ya! bir yıl iti- . 

kiı.fa kapanıp veya türlü ibadetlerle n ~ -._-- -J,, ıı 
ahretini hazırlamak istiyenler bulur.a. I' Dr--a.rt4 
bilir, çünkü Alaman alimi bu dünya. 1 H W:CD 1 

nın batacağını söylüyorsa da, salahi- .Aiil~ 

yeti sahasına dahil olmadığı iı;in, öte. 1 ~iiiiiiii--miiiiimiiiii;:;;;;;;;;:;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.;. 

------

citıarı ve Ynfiurfru parkıdır. Yukarda ki dünya hakkında malumat vermL iıaı.ttkuy c;ın.ı::~ıı!" yı.U.111 !I' z .ıti rılcriııden bfri n7..·.:mııları fal.-ele 

yor; bunun mahvolması ötekini 1 paza.r gUnü mot~ gezmeğe çıkflıı Jir kafile Ka.rlr"'!.i.:!) i8l,c7csiııde giiriiliiJı 
de ortadan kaldırmaz. hatta bilakıs 

rır ••• 

denebilir ... 
1939 da bir kuyruklu yıldrzm çarp· 

ması ile veya başka herhangi bir se. 
beble arzımızm ömrü sona erecek mi. 
bilmem; bilmek de istemem. Bana 
ne? elle gelen düğün bayram derler; 
başımıza gelenin ne olduğunun farkı. 
na bile varmadan hep birlikte büyük 
uykuya dahveririz. Onda göreceğimiz 
rüyayı da şimdiden kestirmek kabil 
olmıyacağı için korkuya pek mahal 
görmüyorum. 

Bu haberin dünyada büyük bir he
yecan uyandıracağım sanmıyorum; 

beşeriyet, asırJardanberi, kös dinledi, 
kaç falcının, müneccimin, cahilin, ali. 
.min \·erdiği kıyamet haberine inanıp 
sonradan yanıldığım tadlı tadlı anla.. 
dı. (Belki üzülenler de olmuştur; 
daha doğrusu üzüldüklerini sananlar: 
çünkü ölümden kurtulduğuna şöyle ti 
içinden sevinmiyecek adam tasawur 
edemiyorum.) Artık aldırmıyor. Gerçi 
böyle şeyleri duyunca biraz titriyoruz, 
fakat bir cinayet romanı okurken 
duyduğumuz cinsten bir titreme, ina
narak değil. 

Benim bu işte asıl tuhafıma giden 
şey, bir adamın böyle haberler ver. 
meye cesaret edebilmesi. İddiası doğ
ru çıkarsa bundan hiçbir istifadesi o
lamıyacak; hiç kimse: ''Bak, doğru 
a/iu!o.-.,icı O'Pr.l"l'!\rtpn hiiviik JÜİmmiı;! 
diyemiyccck: sebehi meydanda; y~nİ 
kimse meydanda kalamıyacak. Halbu. 
ki doğru çıkmayınca ada mcağızm ha. 
li ne olacak? ne zaman bir şey söyle
se: "Ha! denecek, 1939 da dünyanın 
batacağını haber veren alim! Bu se. 
fcrki keşfi de muhakkak yine öyle bir 
lcydir.,, !nsanın yanılmış alim diye adı 
çıkmıya görsün, en cahillerin karşrsın. 
da bile m:ıhcub olur. 

Fakat, ister doğru, ister yanlış. her 
keşfin böyle bir kuvveti vardır: insa. 
nı rahat bırakmaz, söylemeğe sevke
der. Meşhur masaldır: Kral Midas'ın 
kulaklarının eşek kulağı olduğunu gö_ 
ren berber dayanamamış, kimseye 
s?yliyemediği bu keşfini hiç olmazsa 
gıdf p bir kuyuya bağırmış. Dünyanın 
batacağını keşfeden alim de bunu ken. 
dine saklıyamaz, ilan eder. ''Cesaret" 
dedim, fakat bunda öyle cesaret de 
~·ok; çünkü adamcağız hesaplarının 
doğruluğuna o kadar inanmıtıtır ki 
Y.anılmak imkanını hatırına bile ge
tırmez. Hatta belki bunu korkusun. 
dan söyler: "Ya bu hesabı başka biri 
?aha yapıp da hakikati benden önce 
ıı-an ederse? o zaman herkes bana, bu. 
nu keşfedemediğim için gülmez mi?,, 

_ 1939 da batacak mıyız, bilmiyorum. 
l3ıJdiğim bir şey var: bu habere aldı
l'~n, heyecan duyan olsa bile dünyanın 
hıçbir hasisi, artık paraya lüzum kal. 
ll'ıadı diye müsrifliğe kalkmıyacaktır; 
fakat müsrifler, bu haberi behane e. 
:erek, bir kat daha israfa çahşacak-
ardır. 

Nurullah ATAÇ .......__ 
S_t:-a-:_j_a_g-:::ö:-n-d_e_r_ll_e_c_e_..r_ 

tütün eksperleri 
·~Vrupa ve Amerikan tütüncülüğünün 

ekını, hazırlama ve imal işlerini tetkik 

~ctnıe'.' ~ze.re ~·akında ck5perlerden mürek 
ep ıkıncı bır heyet bu memleketlere 

g jnd :ırilecektir. 
. lnhi~:-lar idare~i ecnebi memleketlere 

g~dip staj gonnek istiyen ek<=perler için 1 

bır nıü ;aba!\a imtihanı açmı~tır. Bu mü. 1 
~~?ka,>a, i~tiı-ak etmek istiyen gençlerin 1 
~~nlan önümüzdeki hafta içinde ya. 
r!1acaktır. imtihan tütüncülük bilgileri
,:. ~ebt dillerden yapılacak. kazanan-

' 
1~ınden altı kişi Fransa. Almanya ve 

\r, ' ··ıı ·· d ·ı 1 t• · · aya gon erı ece;~ ır. 

( ~ IE IHI ii IR. ID IE V IE IMllEIMllLIEl~IElllE] 
Bulgaristan tülün 
şirketlerini toprağı
na çekmek istiyor 

Vergi ve resjmlerde tenzilat 
yapılacağı vadi.e bazı şirketler 

oraya çağırıJmış 

!Ecnebi sirketler 

Memleketimizde çalışan bazı tütün şir- !arına gösterilen kolaylıklar te~mil ve tez 
ketlerinin imalat "faaliyetlerini Bulga. yit olunacaktır. 
ristana nakledecekleri hakkında çıkarı 
haberler tütüncülük muhitinde derin bir 
tesir hasıl etmiştir. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre, Bul. 
garistanda bazı nimresmi tütün teşekkül 
leri hükumetlerinin de~ yardmıile tütün 
kumpanyalarına bazı tekliflerde bulun. 
muşlardır. Bu tekliflerde Bulgaristandan 
tütiln alacak olan ecnebi kumpanyalara 
bo:ıttı llC\.t:K Kvtaylıl\lar lulı ruilım.:hlt:, 

ayrıca tütünlerini işliyecek olan mües-

Heybtı-llada telefon 
santralı 

Telefon idaresinin Heybeliadada kur. 
makta olduğu telefon santralı ikmal edi- ı 
l~rek dünd~n itibaren faaliyete geçmiş. ! 
tır. Heybelı, Burgaz ve Kınalıadadaki 
bütün aboneler bu santrala bağlanmıştır. 
Numarası 58 olan bu yeni ~antraldan 
maada lki,.-ülurda ntr,..J, 0 ,..11e .. Jaali~·ot 
tedir. 

. . 

1\az :ı nçlar.1111, maıa-1 
mızı alarak harice 
~·ı ka rabilecek ler 

Hük(ımetimiıin, harici borçların Türk 
parası üzerinden tesis edilecek karşıhk. 

larla, alakadar memleketlere, mal ihracı 
suretile, elde edilecek tahakkuklara göre 
ödenmesi hakkında vermiş olduğu esas 
karar hissedarları tamamen veya kıs.. 
men dr~rıda olan şirketlerle, teşekkül. 

tere ve yabancı tabiiyette olan fertlere bil 
dimıiştir. Bu tebligat üzerine, hissedarla. 
rı hariçte bulunup da faiz divi
dantlarım h a r i c e ç ı k a r m a k 
mecburiyetinde bulunan şirketler, hisse
darların menfaatine en uygun gelecek 
şekli tercih için görüşülmek üzere heyeti 
umumiyelerini fevkalade bir şekilde top 
lantıya davete başlamışlardır. 
Hükılmetimiz, bu şekilde faiz veya 

dividantlann harice çıkarrJabilmesi için 
muayyen ihraç maddelerimizin ihracını 
d,. fQt"t koyn.ııl§tur. Şirketler bunlardan 
birini tercih edeceklerdir. seselere nakliyat tarifelerinde, gümrük, 

ve diğer resimlerde büyük tenzilat yapı. 
Jacağı bildirilmektedir. 

Bulgar tütün teşkilatı bu i~leri görüş. 
mek üzere şehrimizde bulunan bazı bü. 
yük tütün şirketlerinin müdür ve mü
messillerini Sofyaya davet etmiştir. Bul. 
gar tütüncillerinin yaptıkları he~plara 

,.e gösterdikleri avantajlara göre, tütün. 
leri Bulgaristanda i5liyecek firmalara 
maliyet üzerinde yüzde yirmi beş, otuz 
tasarruf temin edilmiş olacaktır. Fakat 
i~e vakıf olanlar bu hesaplarm propa. 
ganda mal1iyetinde hesaplar olduğwıu 

söylüyorlar. 

Gayri mübadiller 
Fevkalade kongre 
hazırlığı yapıyorlar 

Gayrimübadiller, ,-aziyetlerinin hal ve r 

tasfiyesi için henüz kati bir harekete ge_ 
çilmemiş olduğunu görerek yeniden mü. 
racaat ,.e şikayetlere başlamışlardır. Gay 
rimübadiller bu sefer de eski dileklerini 
tekrarlamakta, hükOmetten senelerden. 
beri sürüncemede kalan işlerinin bir ne. 
ticeye bağlanmasını istirham etmektedir. 

Diğer taraftan, bu teklifleri muvafık 
görerek işleme faaliyetini Bulgaristana 
nakledecek bir firmadan bahsedilmekte 
dir. Tütüncülük mahafilinde bu firmanın 
Felemenk • Türk tütün şirketi olduğu 
söyleniyor. Fakat bizim yaptığımız tah. 
kikata göre bu şirketin Bulgaristana 
nakletmesi hakkında mukarrer hiçbir şey 
yoktur. 

925 scncsindenberi memleketimizde ça. 
lı5an ve tütünlerimizin devamlı mütşeri
lerinden olan bu 5irket şehrimizde büyük 
ve modern bir depo da yaptırmrştır. Bu 
şirketin direktörü Volter K:ın·m Avrupa. 
ya gitmesi ve Sofyada da kalması bu ha. 
,·adisin çıkmasına sebeb olmuştur. 

.Bununla beraber Bulgarların memle. 
ketimizde çalrşmakta olan ctnebi alıcı
ları kandırmak w onları Bulgar piyasa
larına celbetmek için ellerinden geleni 
yaptıkları muhakkaktır. 

Mevsuk olarak öğ;-endi~imize ~öre. 
hükumet bu vaziyet karşısında tedbir a. 
lacak, reni meclisten çrkan 1701 numara. 
h kanunda yapılan tadilatla tütün ahc1-

Ga}Timübadiller bu seferki müracaat. 
lanru münferiden ve ayrı ayn yapmak
tadırlar. Diğer taraftan kongreyi fevka
lade olarak toplamak üzere de t~ebbüs. 
lere geçmişlerdir. Kongreyi toplamak 
istiyenler, bütün gayrimübadillerin top
lu bir halde hem dileklerini tesbit etmek, 

hem de hükumete tatbik edilebilecek bir 
hal şekli bulup teklif eylemek kararında. 
dırlar. Bu maksatla gayrimübadillerden 

kongrenin toplantısı için imzalar top. 
)anmaktadır. 

lşittığimize göre, gayrimübadiller kon
grede, komisyonun lağ\·edilmesini ve he
nüz intaç edilmiyen tasfiye i~lerinin gay. 

rimüÖadiller cemiyeti taraf mdan hallc
dilme~ini istiyeceklerdir. 

Diğer taraftan garrimübadiller komis
yonunda yapılmakta olan tahkikat i~i 

lF<0>ınıt©IFil a mccaı 
şaıraı~ 

ıMnha lMl ~ s ını n ını ~ e 

bitmek üzeredir. Şimdiye kadar bütün a. 
lakadarlar dınlenmiştir. Tahkik heyetine 
gayri mübadıllerden işleri üzerinde bazı 
yeni ihbarlar yapılmı~tır. Şimdi bunlar 
da tahkik edilmektedir. 

Paşababçe müskirat 
fabrikası inşaatı 

İnhisarlar idaresinin yeni sene bütçe. 
sinde tahsisatı bulunan müskirat fabri. 
kalarmdan birinin Başaba.hçede yapıla. 
cağını yazmıştık. Paşa.bahçede şimdi 

mevcut fabrikanın yanında yapılacak o
lan bu fabrika rakı imalatile meşgul ola. 
cak, ayni zamanda inhisarın anason an.. 
ban da gene burada yapılacaktır. 

İnhisarlar idaresi rakı fabrikasına ait 
projeleri hazrrlatmış ve keşfini yaptır. 
mıştır. Bu keşfe göre fabrika 296000 lira 
ya çıkacaktır. Fabrikanın yanındaki mo. 
dem anason anbarmm da 14000 liraya 
çıkacağt hesap edilmiştir. Bu anbar ana
sonu evsafını hiç bozmadan muhafaza e. 
decektir ki böyle bir anbara kati ihtiyaç 
bulunmakta idi. 

inhisarlar idaresi, 311,000 liraya çıka
cak olan bu inşaata temmuz başından 

ba~lamlmasr kararını vermiştir. Bu su
retle rakı istihlak.inin arttığı kış aylan
na kadar fabrikanın inaşatı tamamlan_ 
mış olacaktır. 

düıt bu parkta a1ınmı~ bir resimle 

3l,aSec1 den 1.acilıe 
...... ıs:a ...... a. ........... .. 

~nır '4<esD~a 
PJevne müdafii Osn1an 

paşanın bir aylık 
masrafı 

Göztepedeki Pile\·ne müdafii Osman 
paşa köşkünde bir mezat oldu. Bir san.. 
dık gazete, kitap vesaire alan bir tamdık 
bana, bir yığın kağıt \ 'e defter gönder. 
miş. Bunların içinden, elime ilk geçen 
bir defter oldu: Pa~anın ölümünden son
ra, 1316 senesi eylül ayında merhum 
"hanrmefendi,,nin bir aylık bir masraf 
defteri. Müfredatını buraya kaydediyo. 
rum: 
Kuruş. 

358 Merhum paianm ikinci Fırkaya 
esvap bedelinden. 

30 Hanımefendi için 6 adet hardal 
yakısı 

25 Hammefendi için aylık gazete be.. 
deli 

66 I3ir ay içinde beyefendilerin ko. 
laya verilen çamaşırları için . 

7 Beyefendilerin fes kalıbı 
25 Nazikter ve Dilaver kalfaların 

ilacı 

50 Harem i~in incir {25) okka~ 
113 Hareme Ye mutfağa şeker (50)] 

okka 
345 Hareme üzüm (150 okka), 

18 Hareme yoğurt (6 okk·ı) 

18 Hareme ekmek (18 okka), 
208 .Kavun karpuz (85 adet). 

90 Su (30 fıçı) 

20 Harem için bir okka misk sabunu 
Sel~mlık, mutfağa Ye arabacılara 
(32) okka sabun 

88 Selamlık, mutfağa, ve arabacılara 
kahve 

27 Selfunlık, mutfağa \'e arabacılara 
lamba şişesi \'e teferrüatı. 

45 Hareme ve mutfağa şef tali 
35 Har€me ve mutfağa salatalık 

.(70 adet). 

1316 daki eşya ve yiyecek fiyatlarını 
1 

gösteren rakamlardan feragat ederek bu 
defterin nakline devam edelim: 13 okka 
zeytinyağı, 2 adet kahve ve şeker kutusu, ' 
6 adet tatlı tabağı, 6 adet gümü~ten el- · 
bezi ayaklığı, 2 adet salaşpur, 4 adet ma. ' 
den tepsi, 12 okka teneke peyniri, 2 dü.. 
züne selamlığa kibrit, 10 okka sirke, 
ve ilah ... ki, hepsinin kaydına Haberin 
bu sütunu kifayet edemez. Yalnız ha. 
remdeki kalfaların ağustos maaşının 

1340 kuru;, selfunlıktaki bendeganın a· 
ğustos maaşının 2930 kuruş tuttuğunu i .. 
lave edebiliriz. Bu defterde ~ayam dik
kat bir kayıt daha vardır. Osman paşa 
ailesi bir yangın felaketi geçinnişti. Yan. 
gm yerinde arayıcılara da bir ay içinde 
4339 kuruş verilmişdir . 

Hülasa Ahmet İhsan adını ta~ıyan bir 
mühürle mühürlenmiş olan bu defterın 

masraf yekunu 19396 kuruş tutmaktadır. 
(Lıi.tfen sayfayı çeviriniz) 

R"'şat Ekrem KOÇU 

Yabancı diller 
mektebinde 
yaz dersleri 

Üniversite rektörlüğü, geçen rene ol· 
duğu gibi bu sene de üniversite yabancz 
diller mektebinde yaz kurları açın.ağa 
karar vermiştir. İmtihanlara girmiyen ta. 
!ebenin iştirak: edebileceği bu kurlara bu 
akşamdan itibaren ba~lanacaktır. • 
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lÇJ!:RUJ!:: 
• AtaUlrkQn İlmite ilk defa ayak has. 

taklarının on :redincl yıldönümü münase.. 
betile d(in Jımitte coşkun bir bayram Ye 
luahüral yapılmı11Lr. 

• lş bankası İstanbul şubesi müdürlü. 
tüne jkinci mlldOr ?lieJaı tayin edilmişlir. 

• Trakyada kurulacak olan hayvan ih. 
racal birlllJ için tetkikat )apılmaktadır. 
Bu arada. fe('en seneki hayYan ihrıu:atına 
dair bir celTel hazırlanmıştır. 

• Kasımpaşa spor klübll tanhndan 
dün; deniz gezintisi tertip olunmuştur. 

"Basra .. Yapuru ile 711pılan bu pıinli ıO.. 
zel olmuş n ıeç Yakle kadar devam el-
mişlfr. r 

• Sokaklara döşenmek fızere yerli kil. 
den bir ne\'i taş ynpmnk için bir Alman 
ştrkcli belediyeye mfiracnot ctmfşlir. Şir. 
ket kil ve toprnk nünıuneleri de istemiştir. 

• Rumellhisarı • 1stinyc yolunun pro. 
jesinde b:ızı dcğislklikler yapılmıştır. Bu 
suretle, nıuhnfaznsınn lüzum görülen lari. 
hi bina ve mcıarlıklor kıırlnrılmış ölm:ık. 
tadır. 

• Rami ile Eyüp nrosında büyük bir yol 
açılmnsınn tarar verilmiştir. inşaat proje. 
!eri hazırlanmaktadır. 

• bmit kimya fnbrikasının temelatma 
merasimi 10 temmuzda yapılacaklır. 

• Eminönü meydanındaki isfiml:ik işi, 
bazı bina s:ıhiplcrinln ltlrazlarındıın do. 
layı, uzamış bulunmaktadır. İslimliik mu. 
amcleJerinfn ikmaJI lcfn bir komisyon teş. 
.kil edilmiştir. 

• Yeni inşa edilecek binaların on şene 
vergiden muaf ıutulmalan karnrlaştırıl. 
mıştır. Eski kanunı:ı göre yeni binalar üç 
sene ''ergiden muııftılıır. 

• Yerebalan sarayının önü acıldıktan 
sonra sarayın üzerindeki bina dn yıktırı. 
tıacak ve burası bir park ve gazino hııJine 
:konulacaktır. 

• Çöplerin denize dökülmesine bugün. 
·den itibaren haşlonmıştır. Bir senede de. 
nizc 250.000 metre miklobı çöp döküleceği 
ve hunların içinden cıkonl:ın p:ıcavrnln
rın 15000 lirayı bulacalıı hesnp edilmiştir. 

• tsııınbuJ elektrik fabrikasının genişle. 
lilmcsine karar verilmiştir. Elektrik şebe_ 
)ı:esi ıslah olunurken fabrikanın noksıınla 
rı da tomamlanacnktır. • 

• Sıhhiye YekMeti fnrafından, halka 
sağlık öğütleri \'ermek için h:ızırlanan lev. 
balar basılmış Te YiliycUercı gönderilmiş. 
tir. Bunlar, halkın görebilecdi yerlere ıı. 
sılacııktır. 

• Aksu \'llpurunun Haliçteki tamiri bit. 
miştir. \'ııpur bugtinden itibaren seferleri
ne başlıyacaktır. 

• Gümrük mnfellişleri Ankarada sene_ 
lik toplanlılnnnı yapmışlar ve muhtelif 
meseleler üzerinde görüşmüşler knrarlor 
almışlardır. 

• Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan 
mnlil'U \'ekili dün akş:ımki trenle Ankııra. 
ya hareket etmiştir. 

• Terkos g61ündc yapılacak yehi tesisatı 
kurmak üzere lngiltcreden iki mühendis 
getirilecektir. Mülıendislcr 2;; haziranda 
şehrimize geleceklerdir. 

• Yılın Hk dört ayında 202 yangın ol. 
muştur. n11nlnrın 74 fi lsl:ınbtıl cihelindr, 
88 1 Beyöğlunda, 14 fi Xndıköyünde, 16 
sı Osküdnrdn, 5 i Rakırköyilndc, 6 sı 
lstinycde, 4 ü de Adalardadır. Sigorlnh 
olanların sa:rısı 57 dir. 

• Ktinunus:ınldcn nisan sonuna kad:ır 
lstanbul lranl\•aylan tarafından 22 milyon 
148.000 yolcu taşınmıştır. Varidat 
742,746 liradır. 

• llolicin temizlenmesi için bir proje 
hazırlanmıştır. Projeye iÖre, lemWeme 
masrafına sahilde bulunan müesseseler de 
fşlirııli edeceklerdir. 

• Vap~rlara, alabilı:ce~lnden fozla yolcu 
binmesine mani olmıık için, deniz: ticartt 
müdürlüğü dünden itibaren Akay ve Do. 
iıa:z.ici npıırlarında kontrole haşlamıştır. 
Her paz:ır kontrol yapılnı-:ıktır. 

..... 718--· U 17 b # 
l\leı hum hanımefendinin varidatına ge
lince: 
Kuruş. 

5400 Büyük evin be.ş aylık kira be. 
deli 

600 Kuçük evin iki aylık kira bedeli 
4900 Hanımefendinin maa~ı 

12000 Satılan demir bedeli 
293 Satılan bakır bedeli 

1370 Satılan kurşun bedeli 
~ Sandık mevcudu 

29440 
19.196 

10044 Sandık mevcudu 
Geçen asırlarda güıide bir Türle ailesi. 

nin ya-::ayısmı, varlığını gösteren bu def. 
ter hiç şüphesiz ki şayanı dikkat bir ve
sikadır. 

Reşat Ekrtm KOÇU 

~ - 2228 numaralı arabacı ehliyet.. 
namemi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Kir kor 

HABER - "Altşam poıtUI 
-==~===============-=========-= 

DlŞARDA: 

• 19 ili 22 eyllılde Viyıınada toplanması 
eVTelce kararlaştırılmış olan entemas;ro_ 
nal cerrahi kongresi. iclima edemJyecek
tir. Merkezi Drfikselde bulunan enternas. 
yopal <'errnhl Jtomitsi, Avusturyanın Al
mnnyaya ilhnkı doJayısil organizasyonda 
vukua gelen güçlüklerJn lkliham edllnıe:a 
bir vatlyette bulunduğunu bildirmektedir. 

• Mısır lnglltereye iki torpido muhribi, 
iki denizaltı gemisi, iki mayin gemisi Ti 

iki de destroyer sparlş etmiştir. HükOmel 
bir de meklep gemisi salın almak fikrinde r 
dlr. 

• 1ıalynn kralı ve veliabtı dün Trevfste 
Pi:ı\'a :ı:arerinln yıld~nfimO merasimle t 
rinden sonuncusuna iştirak etmişler ve 1 
bfilüo lıalynn kılaları s:ınc:ıklan ile fa. 
şist teşekkülleri bayrııklnrının geçil res 
minde bulunmu:ılnrdır. 

• Fransız bahri.re nnzırı Kampinki dün 
Verdündc z:ırcr ôbidcsi önünde, Verdün 
zaferinin 2 2inci yıldönümü merasimine . 
risayet elmiş ve bunu müteakip Duomoia 
geçerek orndıı Fransa icin uınuınl harp 
esnasında ölen Fransız, müıtefik Te yahu. 
di gönüllülerin hatırasına dikilen abideyi 
de, müttefik orduları temsil eden ataşe
militerlerin huzurunda açmıştır. 

Filistinde 
çeteciler 

Arap kUylerlne de 
hlicuma başladı lar 
Kudüs, 19 ,{A.A.) - Filistin tedhişçi. 

!erinin faaliyet §İmdi Arap köylerine te
veccüh etmi:.tir. Tethi1Çiler halkı si!Ahlı 
ı;eteleri iaşe etmeğe icbar etmekte ve po 
lise malOniat verilmesine mani olmağa 
uğraşmaktadırlar. 

Bassael Falik mıntakasında ahaliden 
)irinin cesedi kur§unla delik de~ik ol
mus bir halde bulunmustur. 

Kirbet ve Ganada tethi%iler polise 
rnalQmat vermi:J olmasından §üphe edi. 
bn bir adamın zevcesini öldürmüşlerdir. 

Muhtelif yerlerde yedi Arap öldürül. 
mü~tür. Haydutlar, Teberiye belediye re
isine sokakta taamız ~tmeğe te~bbüs 
etmişlerdir. Tecavüzlerin çoğalması hal. 
kı endişeye düşürmüştür. Ezcümle Nab. 
!usta halk, şehrin merkezine hicret et
mektedir. 

Bitada halk tethişçilere kar§ı sil§hla 
kendini müdafaaya mecbur kalarak müte 
cavizleri kaçmağa icbar etmiştir. 
Şimalde hududa karşı yapılan bir ta.. 

arruz esnasında tethişçilerden iki kişi 
ölmüş ve birkaç kişi de yaralanmıtşır. 

• Fransız kooperatiflerinin milli fedcras 
yonu reisi Fardy, dün Sofyııya vıısıl oL 
muştur. l\tumnileyh, Bulgar ziraat koope_ 
rntifieri kongrc.!lfne iştirak edecek ve Bul 
gar ziraat kredisi hakkında tahkikatta 
bu1unacaktır. 

• l\foksik:ıdn Guann Juata • l\Ieksiko hııt
tındaki sey3 ah treni, Trandacuııo yakının 
da ·yoldan çıkmış, 3 '·:ıgon raylardan dışa_ 
n fırlamıştır. İkisi ağır olmak üzere 20 

kişi y:ıralanm ıştır. 

Otomobil cina
yeti tahkikatı 

•Her lfirlfı hudut hadiselerini halletmek 
vebu gibi lıAdisclerin önüne ge('mek üze_ 
re lılr Polon3·n - I.itvanyn daimi hudut 
komisyonu teşkil olunacaktır. 

• Yugoslavya başvekili Stoyadino,·iç hir 
kaç gün istirahat etmek lizere dün akşam 
otomolıille Rivicraya gitmiştir. 

• Bir Alman askeri tayyaresi, dün öğle. 
den sonra Hol:ında Gcldermal!!. istaı;yonu 
civannda karaya inmiştir. Memurlar, tah. 
kikatn b:ışlamışlnrdır. 

• Fransız reisicumhuru, beraberinde 
han, maarif ve ticaret nazırları olduğu 
halde dün akşnm Burgdan Parlse ndel et. 
miştir. 

• Slll hükf\meti enternasyonal iş bOro. 
suna yaptıifı tepllgnıta milclller cetnlye. 
tinden çektlmc_kle beraber büronun mcsa.. 
isine lşlirrık (1 ram enece ını btn!trmek 
ledir. 

• Saliıhlyettnr Viyana mahnfilinde ili!. 
Jcrin ziyareti hakkında lam bir ketumiyet 
gösterilınckledir. nununl:ı beraber HHie
rın şimdi mülenekklren \'iyanı:ıda hulun. 
duğu ınnnedilmeJ:tedlr. 

• Vcncdlke gelen koni Ciano, Reca 
Delin C:ıminnle'dc durarak Yugoı;Jav hnş. 
,·ekili Stoyadinoviç ile )'aptığı mülakat 
h:ıkkındn l\lusollnlye izahat ,·erınişlir. 

• Amerikadn reisicumhurun en kiiçük 
oğlu Con Ruz\'c.ltin ,\n I.in<lı:ey Klnrk llc 
fzclh·ncı mcr:ısltnlc dün lcsit erlilıniştir. 

Türk iyede 
e ğlence 

LOks bir iş halinden 
c;ıkarılacak 

E~lence yerlerinin 
ucuzlatılması lrnrarlaşhrıldı 

Eğlence yerlerindeki fiatları asga
ri hadde indirmek için, parti genel 
sekreteri Şükrü Kaya. ile, maliye ve
kili Fuat Ağralı, dün pazar olmasına 

rağmen uzun mUddet çalışmışlar. bu 
arada sinemacı ve guinoculardan bir 
kısmını da kabul edip görüşmüşler • 
dir. 

Vergilerde yapılacak tenzilat ve 
gösterilecek bir çok kolaylık sayesin
de sinema fiatlarında önUmümeki se
ne yüzde kırka yakın tenzilat yapıl. 
ması kabil olacaktır. 

Gazino fiatlarında da mühim te~i-
latlar yapılacaktır. • 

Bundan ba§ka, sinemaların cumar
tesi ve pazar günleri ucuz halk matL 
neleri yapması ve haftanın muayyen 
günlerinde, çok ucuz fiatlarla mek
teplilere ve gençlere mahsus öğretici 
fılmler gösterilmesi takarrür etmiş -
tir. 

Bahçe ve gazinolarda da. temmuz • 
dan itibaren ucuz tarif~lcr tatbik e
dilecektir. 

Gerek sinemacıların, gerekse gazi -
noculann bUtün kolayltklan göster • 
meye amade olduklarım bildirmiş ol. 
maları, vekillerimiz tarafından mem- j 
nuniyetle kal'!ılanm ştır. 

Her y erde )&lan 
göre n bi r gazetenin 

yazd ğı yalan 
2972 numaralı otomobil cinayeti hak. 

kında dün yeni bir ~Y olmamıştır. Müd
deiumumilik, henüz Yanolanm bultm. 
duğu söylenen Malatayanm Petürke ka
zasından cevap alamamı~trr. 

Dünkü nüshamızda ortaya sürdüğü. 
mliZ bir ihtimali, bu sabah çıkan akşam 
gazetelerinden birinin yalan iddiasile kar 
'}llamış bulund~unu görüyoruz. Yazdı
ğımm anlayamıyacak bir vaziyette gör. 
düğümüz bu gazetenin bir ihtimale yalan 
demesi pek parlaktır. 

O gazete ki, Haberin bir ihtimal ola
rak öne sürdüğü ve tahakkukunu gördU .. 
gn blrnaırnra ttmarr~ştr. 

Hadise tebelfür edip de şoför Omer bn
finin Yanolayı lpsalaya götüreccığini ve 
Ali Rızanın bunu haber alması üzerine 
onu öldürdükten sonra otomob!lle ka .. ı. 
sı yerine İpsalaya kendisinin gittı~,i ih. 
timali de tahakkuk ederse bunu sütun. 
lanna bir hakikat diye geçirdiği zaman 
da yüzü kızarmıyacak mıdır? 

Acaba biz dünkü yazımızda katil Ali 
Rızanın Omer LOtfile tam~tıklarını mı 
yazdık? hayır. O sırf ·güzel bulduğunu 
kendisinin de itiraf ettili bir ihtimali, 
yalan §Ckline sokabilmek için bunu uy. 
durmak mecburiyetindeydi. 

Gene bu gazete 2972 numaralı otomo. 
bil sahibinin seyrisefere müracaat ederek 
otomobil nwnarasım değiştirmek t*b
büsünde bulunduğunu da kaydetmekte.. 
dir. Haber verelim ki asıl yalan budur. 
Çünkü otomobil sahibinin aklına, bu ga
zetede bu yazı f;l}<tığı ana kadar. bayle 
bir müracaat gelmemişti. · 

Seyrise'er basroeınuru Refet, bunu tet. 
kik için müracaat eden arkadaşımıza ay. 
nen şunları söylemiştir: 

- Böyle bir müracaat vaki olmamı'}. 

tır. Müracaat edilmiş olsa bile numara
nın değiştirilmesine imkan yoktur. 

içki aleminde 
_... ll:ı.ştarufı ı incide 

dl. Ayni zamanda elim tetiğe dokun 
du. Tabanca ateş aldı. Enver yere 
dUşilnco ı.orkuı> kaçtım .. 

Diğer şahitlerin ifadesi de bunu 
teyit eder mahiyettedir. AlAeddinln 
Enverle çok yakm arkadaşlık ettik
leri söylenmektedir. Bundan başka 
AlAed'dinln dalma yanında tabanı;a 
taşıdığı, hattA bir kaç defa zabıta 

tarafından sllflhmın alındığı da şa. 

ylalar nrasındadrr. 
Vakndan sonra kacan Ala.eddin 

evvela tabanca)'ı nereye attığını bir tür
lü söylememiş, fakat dün sabah taban. 
cayı teyzesinin evinde abdesthaneye attı. 
ğını ittraf etmiştir. 

Bunun üzerine Alaedinin teyzesinin 
evinde arastırma yapan ıabıta memur
ları, abdesthaneden tabancayı çıkarmış. 
)ardır. 

Dün öğleden sonra, müdediumuminin 
neıareti altında ,Alleddin cinayetin işlen 
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ltalyan tayyareleri 
ispanya şehirlerini 
bombardıman ediyor 

Homadan J(eleo bir tel g raf cumhuriyet 
çllerln iddia ve şlk Ayetlerlnl böylece 

tey l t ediyor 
Madrit. 20 (A.A.) - Estremadure 

cephesinde Frankistler, cwnhuriyetçile _ 
rin mukavemeti karşısında Penarroya 
mıntakasındaki ileri hareketlerini tevki. 
fe mecbur olmuslardır. Ftankistler Pe. 
narroyanın kırk kilometre cenubu şarki. 
sinde tevakkuf etmişlerdir. 

Negrin, nün akşam radyo ile neşredi. 
len bir nutuk söylenmiştir. Mwnaileyh 
bu nutukta cumhuriyetçi kıtaatın kah. 
ramanhğmdan, kuvvei mane\'iyelerinin 
fevkalade yüksek olduğundan bahsetmiş 
ve tekrar cumhuriyetçi orduya girmiş o. 
lan 43 üncü fırkanın sebat ve metanetine 
işaret eylemiştir. 

Hatip, mukavemet esbabını şu suretle 
tAdat etmiştir: 

"ispanyanın istiklru ve tamamiyeti 
için, halkçı demokrat cumhuriyet için, 
toprağın onu işletene ait olması için, ilt
tisadiyatın inkiaşfı, serbest ve müreffeh 
İspanyanın iman i~ harbediyoruz.,, 

Nutkunu bitirirken Negrin, hakiki ls.. 
panyollara hitap ederek şunları söylemiş 
tir: 
"Kazanacağımız şey, her türlü feda. 

kirlıfa layıktır. lspanyamn İspanyolla. 
nn malı olması için mücadele ediyoruz 
ve muvaffak ta olacağız.,, 

HalyanlHr itiraz ediyorla r l 
Roma. 19 (A.A.).' Kastellondan gelen 

haberlere göre gönüllü ltalran tayyare 

kuvvetleri \lalino ordusu önünde hare
kata iştirake devam etmektedir. BaJear 
hava kuwetleri de keza faaliyetlerine 
devam ederek sahil boyundaki "askeri 
hedefleri,, ve bu meyanda Valansiya. 
Barselona ve Taragoneyi bombardıman 
etmektedir. 

Barselonayı bombardıman 
Barselona 19 (A.A.) Franko 

tayyareclltırl bu sabah ikl saat he
men hlc durmadan Daraelo.o'u bom. 
bardıman emişlerdir. Öğleye dotru 
25 kişinin öldüğü, 60 ki~nin yara. 
Jandığı, G evin harap olduğu vo bir 
kac yerde yangın tıktıiı ıörUlmUş
tur. 

lngltterenin Romada 
teşebbfis!eri 

Roma, 20 (A.A.) - Lord pöft ile 
Kont Ciano dün üç çeyrek saat görüş. 
müşlerdir. 

Lord Pört ile kont Cianonun görüşm
eleri hakkında lngiliı ye İtalyan mala. 
!ilinde büyük bir ketumiyet muhafaza e
dilmektedir. Maamafih bu görüsmcnin 
İspanyadaki vazifttin !ngiliz • Jtalyan 
itilUının umumh·etle tahmin edildi~in
den daha ziyade süratle meriyet me..-ki. 
ine girmesine medar olacak surette deği
§CCeğine ~ahit olmak imk~ı hakkında 

cereyan ctmi~ olduğu ıannolunmaktadır. 

Sabiha Gökcen 
Bükreşte fevkalade 
tezahiirlPırle karşıl~ndı 
Değerli toyyareclmlze Yugoslav " Hey az 

kartal,, ve Hava nişanları verildi 
_.. IJaıtara/ı 1 ine"• 1 

meydanına gelmi~ ve bayan Sabiha Gök 
çeni selfunlamı~tır. 

Türk ve Yugoslav maral arı çalm. / 
dıktan ve rasimei veda ifa olunduktan 
sonra Bayan Gökçen ooıua bir çehre 
ile bazirunun birer birer ellerini sık· 
mış ve pek dinç ve zinde bir halde tay. 
yaı-esinc binerek havalantnıs ve üç de. 
fa tayyare karargahını selamladıktan 
sonra BükrC§ yolunu almı§tır. 

Dün akşam elçimizle refikası Ba • 
yan Haydar Aktay tarafından bir ak
oam yemeği verilmi§ ve onu. takip e
den süvare sabahın dördüne kadar bil. 
yük bir ne~e içinde geçmi§tir. 
Tayyarecimiı.e verilen 
nişan lar 
Bayan Gökçen. dün, eerefine verilen 

öğle yemeği e:nasmda Yugoslav uke· 
ri hava kuvvetleri kumandanı General 
Yankoviç tarafından Yugoslav hava. 
nişanı ve akıam elçilikte verilen zi. 
yaf et esnasındıı da Kral namına naip 
tarafından verilmiş olan Beyaz Kar. 
tal nipnı Harbiye nazırı General Ma
riç elile tevdi edilmiştir. 
Bilkreşte nıtsı l karşılandı 
Bükreş, 19 (A.A.) - Anndolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gökçen, bugün saat 

13,10 dn Belgrattan gelerek Bilkreşe 
muvasalat etmiştir. Belgrat - BUkret 
yolunu bir saat 15 dakikada kateyl~ 
mlatir. 

Biltün gazeteler, Bayan Sabiha Gök
çeni bu Balkan turnesi ile elde ettiği 
muvaffakiyetten dolayı tebrik etmek
tedır. 

Bayan Sabiha Gökçen bugUn enter. 
nasyonal ha va metingine iştirak et -

dibri kah\•eye götürülmüş ve orada vaka.. 
nın nasıl olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu tahkikat sonunda, AlAeddinin söy
lediklerinin dolnı olduğu anlaşılmıştır. 

AlAeddin tevkif cdilrni' ve bugün adli. 
yeye verilmi~tir. 

Olen Em'Crin anne$i ve baba~ı yoktur. 
Bir kadın ıarafından küc:ükken alınmış 
\'e büyütülmüştür. 

miş ·ve bütün halkın samimi alfikuı 
ile saat 17 ,30 da bir uçuş yapmıgtir. 
Uçu~tan evvel radyo vasıtasile tay

yarecimiz hakkında çok !itayi§klr 
cümleler söylenmietir. Ve bilhassa 
"Bize dost ve müttefik Tilr.kiyenin ve 
tayyareciliğinin selamını getiren bu 
genç ve ceı:>ur ve tercümei hali muva.f
f akiyetlerle dolu tayyarecinin phsm· 
da. biz de kardeş Türkiyeyi ve TUrk 
tayY.areclliğinl seli.mlıyoruz,, denmlt
tir. 

Halk, avdette Sabiha Gökçene doıt. 
luk teaahilrleri yapını§tır. 

Çind e 
Japonları boz" uoa 

uğratan 

Feyezan 
Nankln. 19 (A.A.) - Dömel Ajan

sının blldlrdlğlne göre, KluklanJ 
şehrinin Utto biri, Yangste nehrinin 
taşması Uzerlne su altında ka.lmış. 

tır. Hankeu şehri de mUmkUn tebll 
ke nuntakasının tamamile dıeında 
değlldlr. 

Diğer taratan Sarı nehrin taşma. 
sr, Lonnnın şimalinde durmuştur. 

Tokyo, 19 (A.A.) - DUn Mançuk0 

Kore ve So,"Yet hudutlarının btrlet
tiği nokta civarında Hangçung'da 
bir Mançuko devriye kolu ile bit 
Sovyet devriye kolu arasında bit 
carnışma olmuş ve bir Mançuko11l 
asker ölmUş. bi r diğeri de yaralaD· 
mıştır. 

Şanghayda bir suikast 
Şanghay, 19 (A.A.) - Akşam. el! 

ternasyonal imtiyazlı mıntakada, J• 
pon kontrolu altındaki yenl beledi .. 
ye dairesinin kadastro dlrektDril 
Jeng Jaoang, bir lokantada yeıne• 
yerken tabanca ile öldürülınUştilt· 
DlrektOrUn refakatinde butunaD 
Çin dansözU de öldürillmU.,,, bundaD 
başka Uç kişi de yaralanmrşttr. 

Bu suikastı yapan ve sUAhlr bultı 
nan dört kiei, hemen katmışlar ,.e 

tutulamamışlardır. 
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H.Werin 
kar,katürünil 

• 
neş r 

l !t!S&EL~ Dsveç Kralı 
A 8<0) yalŞOlnda 

Resmı dairelerimizde asri bir Şampiqon 
Arjantlode suç olma-ı 
yan bir harekettir 

çalışma sistemi kurmalıyız Kral 
Bunu temin etmek için bütün resmi daireleri 
köhne ve eski binalardan · kur~armak lazımdır. 

Boynes. Ayres, 19 (A.A.) - Hitlc
rin bir karikatürünü neşretmiş olan 
Argentinises Tageblat gazetesi aleyhin
de Almanya sefareti tarafından açılan 
dava, bir ademi müsuliyet. karar.iyle 
neticelenmiştir. 

iz mirde 
işç·ıef' 

iş Kanununun 
yıldönümünü 

kut!uladııar 
lzmir 19 (Hususi) - iıt kanununun 

nıeriyete girişinın birinci yıldönümü 

ırıünasebetile bütün fabrikalar, tütün 
in:ıaiathaneleri ve müesseseler müstah· 
demleri Cumhuriyet meydanında toplan 
nuı, tezahürat yapmıştır. işçilerin söy
levlerine vali Fazıl Güleç bir hitabe 
ile cevap vermiş, Cumhuriyet hük<1me. 
tinin Türk işçisini daima düşündüğü
nü, koruduğunu, bu kanunun uzun tet
kiklerden sonra iıçileri refaha kavuı. 
turmak maksadile hazırlandığını, bir 
Ytlda alınan neticelerin de müsbet oldu
ğunu tebarüz ettirmiştir. 

İşçiler, Atatürk heykeline çelenkler 
koymuşlar, cumhuriyet marşını söyli
Yerck dağılmışlardır. 

Nafia Ve1'aletiode 
maaşlar 

Ankara 19 (Telefonla) - Nafia Ve· 
Uletinin teıkilit ve vazüelerine dair 
kanuna ek kanun layihası Meclis ruz. 
llamesine alınmıştır. 

L~yihayaı baflı cetvele nazaran su-
..... "'• ... . ..... ......... - •--, ;r--r- ~1 •• : , 

~t itleri sicil mudilru umumıl"r\ )00 
aer lira maaı alacaklarıdır. 

Birinci umumi mufcttişlik müşaviri 
80, m pvir muavini 70, Nafia mim.an 
10, fen memuru 35, üsuncü umumi mü· 
fettiıl k mUıaviri 80, muavini 70, liıa 
-.aı alicaklardır. 

Demir yollarında 
lllemurJara tenzllAt 

. Ankara ıg (Telefonla) - Devlet 
~nıiryolları ve limanlirı tcıkilit veza. 
iti hakkındaki 1044 sayılı ka unun 31 
inci maddesinin tadiline dair kanun 
ıa · Yihası Meclis ruznamesine alınmış-
tu-. 
l 32 inci maddesi şu şekilde ıdeğiştiri-
eccktir. 

ha "Kar~, hava, deniz ve jaıodarma SU· 

1 
Yları ıle erleri, polis amir ve memur

;rr Nafia, Milli Müdafaa ve Dahiliye 
ekaletleri arasında tesbit edilecek 

llir.tıar dairesinde ve devlet demiryol
ilrı ·· · uzerınde uçte bir ücretle seyahat 

tdeceklerdir. 

~iziuı resnıt 

dairelerde iş ta. 
kib etmek. cidden 
çok güçtür. 

İ§ sahihlerin • 
den bir vatandaş, 
daireden iç c r i 
girdi mi, hangi o. 
daya gireceğini, 

kime müracaat 
edip dert anlata. 
cağını gaşmr. Ras 
geldiğine oorup 
soruştunnaya baş 

lar. Kiminden ce. 
vab alır, kimin
den alamaz, ve da
kikalarını, hattı 

saatlerini 1>ay1e .. 
ce kaybeder. Si. 
nirlenip yorulma· 
sı da caba. 

ÇünkU, resmi dairelerimizin çoğun. tım. Tarif edilen ooaya girince bu se. 
da, kapıdaki levhadan başka, size yol fer başka meseleyle kaqı}Aftmh ().. 
gösterecek bir işarete, bir yazıya zor dada 4-5 masa vardı ve hepsinin ba.:. 
rasgeih'siniı.. ımda memurlar çalıarJOrlardt. Han • 

Geçen gün bir arkadaş b~ma gele- gfsfne maracaat etmeua-Ji'zııııdı?' 
ni şöyle anlattı: Neyse burada da iki m8.88i clotqtılt. 

- Benim resmi dairelerimir.den bi. tan 80U'a nDti.yet t.tidayı nrece1c bi-
rinde bir işim vardı. rl 1MıJchmt. Adlbdar memur eldeki 

Bir sabah kalkıp allkadar bir şube. en-aıa havale- etti. Eft'ak olasına. gö
ye gittim. Kapıdan glrlnoe ltendimf bir t!rdfbn, on.dan tekrar imfre-ıTe niha
yığın kapalı kapı ile karşı kar§ry& bal· yet bir hayli 1topp yorulduktan: !Oll

dum. Bu kapılardan hiÇbtriliain Uze.. ra da mtt'basebe'9 gtrip itimi hallet
rinde yazr yoktu. Hayli terlddidden tim. Fakat bütttn: bu işi yaparken hem 
sonra kapılardan birini açtım. odada. pek çok zaman kaybedip beyhude yo. 
masalarmm başmda çabşa,n JIMllWl'la. ruld~ hm de birkaç memuru bey
ra elimdeki istidayı gösterdim.. Bana: lrude yere ~deft ahltoyup be.na ize.. 
"Yukarı çıkacaksuuz,. dedil~. Bir kat' hat vermeye, yol göstermeye mecbur 
yukarı çıktım. Yine kapalı kapılardan ettim. 
birini açıp içeri girdim, burada da al. Jfalbuki, lmıanm J!le8ell bir banka .. 
dığrm cevab ayni oldu: ''Yukarı çıka· da ayni 19kildıe iti ditpe, muhaJı:tak 
caksınız.,, Fakat bu aefer daha aklllı ki yarıdan az bir zamanda görebilir.,, 

vraıup Y~ lıııııN:'bnsi Oli&p&. ~~~lı.l'JLl.t:Lll.aımuın akkI var. Bizim 
nyacafımı da ~ ~ resmt da.inler, ddden beyhude vakit 
tekrar tırmanıp dördilncll kata çık • kaybetmek için yaradılmış yerlerdir. 

Hangi odada 
ne iş yapıldığı 

. hangi masanın ne 
ile meşgul olduğu 

belll olmaması ku
runuvustaf bir u • 
suldUr. Ve her işte 

d~v adımlarla i. 
lerlemiş, bUyük in 
kılablar yapm ı § 

Türk cumhuriye
tinin resmi daire
lerine bu şekilde 

mesai yakışmı _ 
yor. İşte bunun 
içindir ki, büyük 
da.relerimiz d e n 
çoğunda, bu kötU 
sistem tamamen 
bertaraf edil -
miştir. 

Mesela defterdarlık, Sirkecide daha 
birkaç gün EWVel tamamlanan, güzel 
-,e tamamen modern bir sistemde ku· 
rulmU§ bir maliye şubeaini yaptırmı§ 
bulunuyor. 

Bütün dairelerde asri bir çaJı~a 
sistemi kurmak, her 18~ evvel bi .. 
na meseleaidir. Eski ve köhne binalar. 
da çalııan dairelerin, eski ve köhne 
sistemlerden kurtulmalanna imkh 
yoktur. 

!şte bu noktayı gözönünde tutarak, 
bütün resmi daireleri, yeniden ya_pıla· 
cak, veya ta.dilen tamir edilecek 'bina· 
lara yerl~tir,rnek gerektir. 

Regm! dairelerden, ~ki ve çok za
rarlı sal11IDa sistemini tamamen 
kaldırmak, mühim bir memleket İ§İ o
larak telikki edilmelidir. Hiçbir gö • 
nUI, devlet dairelerinin kısmen husus! 
birer müessese ola.n bankalanmızdan 
daha iptidai bir sistemle çalışmasına 
razı olamaz. 

HABERCi 

~ 
fsveç kralı beşinci Güs&v'm 80 

yaşına basması ayın 16 sıncla m mle.. 
ketinde bUyUk bir bayram olarak kut. 
lula.ndı. Çünkü, Güstav, milletinin 
sevdiği bir. kraldır. 

Beşinci Gilstav hakikaten, son dere
ce demokrat ve liberal bir hüküm • 
dardır. Bugtm lsveç soeyalist bir: hü· 
.kt1m.et tarafından idare edilir ve kral 
bu idareyi tasvib etmektedir. 

Kral Güstav hususi hayatında da 
Ç9k mütevazı bir adamdır. 0 1 memle. 
keti için bir kral, fakat bütün dünya 
için de iyi bir tenis §ampiyonudur. 

Beşinci GUStav, yalnız bo§ zamanla.. 
rmda vakit geçirmek için tenis oyna.-ı 
maz. Tenisi spor olarak yapar ve a· 
deta: prQfesyonel bir tenişçidir. Şimdi· 
ye kadar bir.çok milletler arası tenis 
m~larma girmiı ve birçok defa 
pmpiyonluk kazanmı§br. Sarayında. 
ki bi.r: odada bu şampiyonluklarda ka.. 
za.ndığı kupalar kralın muharebe ha· 
tıralan gibi durmaktadır. 

Kral son olarak, §Ubatta Montekar· 
loda. bir maç yapmıştır. Beşinci Gös
ta.v siyasetle tenisi bazan birleştir • 
mektedir. Bu hususta anlatılan bir 
fıkra. vardır: 

Bir kere, Fransada Kan şehrindeki 
bir tenis maçında. kral, sahanın dai. 
ma sağ tarafında koşmaktaymış. Sa• 

Sesıı fllm ve 
dersterı 

ıısan Oto ıı-111 1 M hanın yanında, seyirciler arasında bu· 
mO\WI er n \fYZd& Iunan me~hur tenis §ampiyonu Süzan 

L ONDRADA "-riearet ~ yayma cemiyeti., 
14 haziranda ~ toplım11tn'. Bu toplantı

da kongre azuıodaıı blriai yabacı dilleri ~ içia 
seali filmden istifade edilmeeini te>rHf etmiı ve aöyle de
miştir: 

altMDŞDnda r'8dV0 Yari Langlen krala: 

S ON istatistiklere göre, bu sene- Amerikadaki oto. - Biraz daha sola, biraz daha sola! 
mobil fabrikalan 3 milyon otomobil yapm11Iardır. Diye scslenmi§· 
~ 2 milyon 400 bininde radyo ~ardır. Bunun üzerine, kral, o tarafa doğru 

Bugün Amerikada 80ll yecli sen& içersinde ya.pılını§ giderken, Sü.zan Langlene: 
ra<tyoeu ol.ımyau on mlJyOll otomobil ~ulunmaktadır. Bu - Hakkınız var, deıniıJ, nazırlarım 
otolDQbil sab.iblerinin de. arabalarına radyo koydurmak da bana bunu tavsiye ederler ... 
arzulan fa.bl'ikat<rlerce tabtt görUl'mette olctuğuııdan A- Be§inci Gilstav bundan bir kaç se
merika. radyo müesseseleri seri halinde milyonlarca radyo ne evvel Berliı;ıe gittiği zaman, eski 
makiDeei yapmak fu.ere hazırlanmaktadır. ~man teuis §ampiyonu Pren ile bir 

* 
maç yapmak istemi~tir. Halbuki, Hit. 
ler yahudi olan bu oyuncunun maçla. 

DOnyanın an uzun ra sokulmamasını emretmişti. Fakat. 
boylu ga .... onu kral böyle bir şeye akıl erdirememiş 

• .;;;a ve muhakkak Prenle bir maç yapmak D ÜNYANIN en u.ıun boylu ıarsonu Al.ınanyada hususunda ısrar etmiştir. 
Xoblaus'da bir kahvededir. lsmi Lui Şulthe:o olan Gecenlerde de Bitlere bir mektup 

··- Eğer Amerikalıların Mike filmlerini yapııa&k için 
sarf ettikleri paranın yflzde birini sarf etseydik. y.bucı dü 
öğrenmek bakımından çok fstif adell filmler ~paıltilirdik. 
Farzediniz ki sesli film gayet açık olarak fransızca Jıtıii
meleri tellffuz ediyor. Bu sırada perdeOe bQ teWfum 
yapabilmek için dilin ve dudakların yaptığı aareketleri 
gö:"yoruz. Din?iyenlerin, bu garttşn altta ~ takib ~ 
!erme kiniim. Film biter bitmez-bütün ıalond4 buhmaL 
l&r ... ne güael ~ab .. el\nılemni veya buaa benr.er birkaç 
k?lımeyi çok düzgün olarak söyliyebilecelı:lerciir. Bu, ıim
dıye k~dar sok gilç ve zamana muhtaç bir meMle ola.rak 

,.,,,-------------- kabul edilen yabancı dil öğrenmek meseleebıi kölriizldell 
& halledecektir.,. 

bu garson 2 metre yirmi santim boyundadır. 58 numara yazarak, fon Kram ismindeki tenisçi
ıyatkabı giyiyor. Avucun~ i~i çok gen.iatir. Dört bira nin hapishaneden çıkarılmasını rica 
bardağr. avucunun içinde ferah feı:ah duıııbiliyor. Bu su- etmi~tir. 

lihan Tarus'un 
Küçük hikaqeleri 
t>oktor 

retle dftnyanm en uzun boylu garsonu, en i§e yanyan gar. . lsveç kralı GüstaY, iştirak ettiği 
Bir fll ba•ından sonu obnuş oluyor. tenis maçlarında Mister G. ismini ta-

,_1 kil rı 18 n h Q k'"lı M 0 er Bu adam on dokuz senelik evlidir. Karısınm başı ancak şır ve kendisi hakkında herkesin bu 
~ W kalçalarına. kadar geliyor. O, kahvede yalnız p.rsoıJuk ismi kullanmasını ister. Bu demok • G EÇENLERDE ~ ~ (ki b'! bir aSker Qlarak yapıınamaktadır. Kahvehanenin silkfuı ve intizaınuıı da rat hükümdar adeta kral unviı.nmı ta· 
tanmcblı tadar ıyı bir anıyat llımi olarak da ma muhafazaya yarıyor. şnnaktan çekinir gibidir ve mümkün 

~tur) Paris fen Uademisi hUIUl'UDda çok dikkate değer i' olduğu kadar kral olarak görilnmek • 
bır rapor okum~. Generalin iddiasına ~öre sahraYike- ten kaçınır. 
bir, bir zelzele neticesinde~ bncabız bir çöl olrwdan Eşek arasının Kendisinin kral olduğunu birdenbi· 
evvel, mutedil iklimli w iman1lrm tolaylıkla Ya§lfabile- Öl d Ü ırd y ~ .... k d re söyliyemiyecek kadar mütevazı o. 

................ --•Y•a•k•ın•d•alllİçiıiııklliiiıyliolir,•--ll!ceii bir yereli. Alim aeneralin iddiası, sahrayjkebirde Çad ~ lUI a D n lan bu adamın başından söyle bir ma. 
göl?nün _ıso kilometre ıimalinde Dannbre tarafından keş.. H ARDlNG isminde bir kadın, Londn. civarmdaki cera geçmiştir: 
fedılen bır fil kafası müstehasesiııe dayanmaktadu. Bu müs- l'illismm bir salonunda hemşlresile oturuyormuş. Fransada bulunduğu bir sırada, bir 

tvlonro'nun 
Mektubu 

tehaseden llim general pı neticeleri çıkarmış ve fen akade.. Açık pencereden kocaman iki eşek arısı girmiş. Hemşi. gün, kırlarda tek başına dolaşmaya 
Dr. IHSAN SAMI ... misine anla~tır: resi bir yelpue yakalamış ve anlara ırurarak hayvanlaıı çıkıyor. Bu gezinti esnasında farkın. 

T • f "- Zamanımıza çok yakm bir devirde sahrayıkebir otu- yere düşürmü1- İkisi de artık arılarla meşgul olmam~ da olmadan Fransız askerlerinin bu • 
..,,. 1 0 aşısı rulabilir bir yerdi. Zira bUlunan baş pek eski bir devre ait lar. Çünkü anlan ödü sanıyorlarmış. lunduğu bir memnu mmta.kaya giri • 
41f d~·ı Fakat me~rse anlardan biriainin sadece kanatları kı. 

0 ve para tifo h~ıStalıklar na tutul- ~· dir. Bu baştan, yontma taş de\Ti ile cilalı taş devri ara. yor. illa daki nlmış. Bu an birkaç dakik& sonra canlamnıı ve H:u-din- N""be+-"i'-- d h ı k disinl tu .. .rnak için tesiri kati muafiyeti pek sın zamanda Afrikanın merkezinde mebzQl otlar bulun e~ 0 
...,. .._- er: a en tu yor-" d ... yanquak çıplu ay1'fmdan ısmıue. On dakika sonra ka- ı kar :. '- .. · 

1 
l.ln, t ıe aşıdır. Her eczanede bu· ugunu, hayvanlar dolaşbğını, hattA insanların • ..,.,_,ı.~. dm ar ve argwıa götUrilyorl~ . .ı~au"- mır&bJar içersinde can -vermiş. • .JI.. ı rd ~ ı;. l-ı>- •• •T kabuJ edebiliriz. Bugünkü kurak sahalarda berrak ırmakla. A:JAer e en ve za:bitlerden hlçbhi 

ak 
Any. muayene eden bir mütehass:ıs bunun bir arı beyı· bu ı'ht d t kral ld ğu rm ·tı~mı, yüksek afaçlann t-ı.iı et•;~ cıroııınie. ormanların ıyar a amın sveç ı o u -

"'~ ._., •-'""'ll' olduğuııu eöylemig, ve bu arılann ötekilerden dah& ı·ft-1a t ı ç· nkü bulwıdui'unu düıünmemiR hiçbir mani yoktur.,, _. nu anımıyor ar. tl ·· gayet sade 
--.-~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--------------~~~~•-hi~rli_. _~_dQfuD.:.:.=-=:u::...::.:.ila~·v~e~e=tmi==.:"-=a,:•~._._ ____ ~~~~~~~~~~ .. ~~·~D~e~va~mıl2iıtcidı 



Yazan: Ralımi YAlilZ 
ıraaıırırıuıza lbll@ıraı~acak dernlzallfcoOaır 

mYın1Ferg<dJeliil Dmına~u göze 
aınacal}(Daırdı 

- 10 
- Güzel; bu çocuk hem genç, hem de

diğiniz gibi çok zeki... Verilen talimatı 
başarabılir .. Yalnız ... tecrübe noksanı on 
da beklenmiyen vaziyetler kar~ısında ted 
bir almak hasletini meydana getiremedı. 
ği için, ~Iarmaraya girecek bir filonun, 
yani müteaddit gemilerden mürekkep de
nizaltı kuwetlerinin ihtiyaç, üs, ve ma. 
lumat noksanlarını tamamlamak husu
sunda Jaydalı, Jaydalı değil lüzumlu ted 
birler bile alamıyacaktır sanırım! 

Dörobek burada hafif bir tebesümle 
Palmre itiraz etti: 

- Ben bu adamdan de,·amlr :mrette 
raporlar alıyorum .. Bakınız raporlardan 
bazıları ı:urada .. Şunları okursanız, bu 
adamın yıllarca tecrübe görmüş pi~kin 
ve yaşlı elemanlardan ziyade muvaffaki. 
yetle iş yaptığını anlarsınız! Bir sene İ
çinde lstanbulda kurduğu teşkilat, göster 
diği faaliyetle cephelerde ordularımızın 
kazandıkları zaferden daha büyük fay
dalar temin etti bize.!. 

Palmr gene düşünceli gözlerini amira
lin gözlerinde gezdirirken mukabele etti: 

- Peki, olsun; kabul ettik .. İstanbul. 
daki teşkilatın Marmarada faaliyet gfü;_ 
terecek olan tahtelbahirlere ne gibi fa}'
dasr olabilir? bunu anlayamıyorum! 

- Evet, orası öyle .. Uzak, ve bir uç 
teşkil eden noktadaki teşkilatımızın yar
dımı az olur .. Fakat ne de olsa bir yar. 
dımdır. 

- Benim de temas etmek istediğim 

nokta bu .. Şimdi, Türk iç denizlerine sa
lacağımız gizli vasrtalar, tahtelbahirler 
İstanbul gibi çok gözönünde tutulan bir 
~ehri, düşman şehrini üssülhareke ittihaz 
edemezler .. Onlara Marmara sahillerinde, 
sahil 'ehirlerinde muhtelif üsler, sığına
cak yerler, himaye, ve malOmat merkez_ 
leri lazımdır ki, .. bunların tesisinden son 
ra Marmara istediğimiz şekilde bir ce. 
hennem gölüne tevrilebilirl 

- Söylediğiniz, temin edilemiyecek bir 
şey mister Palmr. 

Palmr gülerek ce,·ap verdi: 
:- Nasıl. temin edilemiyecek, imkansız 

mı dediniz? .. Hayır amiral bu gayet ko. 
lay ve gayet basit bir iştir. 1 

Amiral hayrete düşmüştü: ı 

- Anlamadım .. Kolay ve ba5İt mi de- l 
diniz? .. 

- E\'et, kolay ve ba~it.. Bakınız izah 
edeyim .. Marmara sahil şehirlerinin he
men hepsi Rum ahali ile meskundur .. 
Bu yerliler Osmanlılardan hiç hoşlan

mazlar .• Osmanlı imparatorluğu aleyhi. 
ne yapılacak her harekete se\·e seve işti
rak ederler. Şimdi biz, bu noktayı gözö
nünde bulundurur, ve para vermek su
retile bu köy ve köylülerden bir kısmını 
kendimize yardımcı tutabilirsek mesele. 
nin en mühim kısmı halledilmiş olur. 

- Bunu nasıl yaparız? .. 
- Gayet kolay .. Ben, türkçe biliyo_ 

rum esasen .. llk \'asıta ile l stanbuldaki 
ajanımız Daviste haber göndeririz. 
~tarmaranın muayyen bir yerinde mese
la Marmara ada ında kendi adamların

dan tayfa koyacağı bir )'elkenli hazır bu. 
lundurur. Benim namıma kaptan dire ev 
rak çıkartmış olur. Boğazdan ilk girecek 
~Iarmaraya geçecek tahtelbahirde ben 
de bulunurum. Doğruca yelkenlinin bek
lediği yere çıkar, kaptan sıfatile o gemiye ' 
geçerim .. Ondan sonrası kolay .. tık fırt 
sata. hemen birkaç gün içerisinde sahil 
ka abalarından birinde belki de bir ka
çında mükemmel va ·ıtalarımız, iyi haber 
menbalarımız , iaşe ,.e mazot tedariki için 
gizli ü !erimiz te i edilmi~ oJur! 

Palmrin bu sözleri amiral Dörobekin 
hoşuna gıtmişti. En muvafk şekil buydu. 
Şimdilik bu şekilde hareket edilmesi. iler
de daha müsait şartlar, ve çıkacak im. 
kanlara göre daha mükemmel te~kilfıt 

meydana getirilmesi mümkündü. 
- Evet, dedi. Bu olar .. Sit de gidecek 

denizaltJlarla beraber hareket edebilirsi
niz! Kapiten Teodor Brodeyin sefinesile 
gidin! 

- Olur, amiral! 

- Şimdide tahtelbahir geçiş planını 

hazırlıyahm. lhraç ku\'vetleri taarruza, 
zırhlılarla hava kuvvetleri de bombardı. 
mana ba~ladıkları zaman ne suretle ha
reket edeceksiniz kapiten? .. 

Teodor Brodey, daha evvel; Palmr fi. 
kirlerini amirale izah ederken kendi ha
reketini tasarlıyordu. Amiralin bu sorgu
su kar~ı:;ında eline bir kağıt aldı: onun 
üzerinde çizerek anlatmağa başladı: 

- Bozcaada ci,·arında daldıktan sonra 
gizlice Boğaz yolunu tutacağım ... Gemiler 
biribirinin 200 metre gerisinde bulunaca. 
cak, ,.e irtibatı kaybetmiyecekler. Komo
dor gemisi yani benim gemimden verile
cek işaretlerle hareket edecekler: ·Başta 
ben: 200 metre arkamda E 11,10, 12 bun 
!arından 300 metre geride ve gene 200 er 
metre me·afe ile B 7, B 8, B 9 bunlann 
arkasından E serisinin 3 gemisi daha, on 
dan sonra B serisinin tamftI11ı, biribiri. 
nin dümen ::ıurunu takip ed~ekler .. 

Düşman mermilerinin· tesiri, yahut 
Türk destroyerlerinin , taarruzu karşı

~ında, taarruza uğrıyanlar arkadaşlarını 
tehlikeye düşürerniyecek mane\Talar ya_ 
pacaklar; icap ederse münferiden imha 
edilmeği göze alacaklar. 

Filotilla denizaltı geçidini alırken, se
yir hattı boyunca tayyare filoları Türk 
fstihkfunlarını bombalıyacak; onlan de. 
niz~en ayıracak, kendilerile m~guİ ede
cekler. Türk rasıtlan veya topçu tar:ıfın· 
dan keşfedilen sefine, kendisine yapılan 
ateşin arkadaşlanm da müteessir etme
mesi. filotillanm hareUtı tevakkufa u~
ramaması için hemen suyun üstüne çıka 
cak, ve kendisini berhava edecek? . 

Marmaraya girilince, gece. Marmara a. 
dası Cİ\'arında toplanma~ üzere dağılma 
cak, ondan sonra ki tabye harekatını \'3· 

ziyete göre ben bildireceğim~ 
Amiral Dörobek büyük bir dikkatle 

Brodeyin verdiği izahatı dinliyordu .. Sü 
varinin aldığı tertibat, yerinde \'e mu
vaffak olmak için i>·i düşünülmüş fikir
lerden mürekkepti; Brodeyin sözleri bi. 
tince ona elini uzattı; kuvvetle sıktı: 

- Çok iyi Brodey .. Detay üzerinde hare 
ket zamanına kadar biraz daha çalışırsın 
Muvaffak olacağımm ümit ediyorum. 
Yalnız; Fransız tahtelbahir filotillasını 

bu harekete iştirak ettirmiyecek miyiz? 
- Ben lüzum görmüyorum ~miral! 
- İyi, lüzum görmüyorsun fakat; on-

ların komodoru Jurden le Ka~ bunu du 
yunca bir~k söylenecek, \'e muhakkak 
iştirak iddiasında bulunacaktır . . 

- Siz bilirsiniz amiral! 
- ~1u\"afıksa 3 gemilik bir kısma da 

Fransız tahtelbahiri ila\'e edelim. Onlar 
da sizin emrinizde bulunsun, filotill~ya 
katılsmlar! Ne dersiniz? 

Brodey, amiralin ısrar şeklindeki bu 
teklifi karşısında isteksiz bir tavırla ka· 
bul ettiğini anlattırır bir cevap verdi: · 

- Siz bilirsiniz amiralim! . 
- Yarın sabah harekata ba~lıyacağız. 

Biraz acele olacak. Fakat, baş kuman
danlığın emri bu! 

- O halde amiralim, müsaadenizle 
sefineleri teftiş edeyim, sü\'arilerime mü. 
temmim mallımatı \"ereyim! 

- Gitmek mi isth·orsunuz Brodey? 
- l\fösaadcnizle ... 
- !\!ister Palmr gizinle birlikte gelecek 

tir. Ona göre hazırlığınızı yapın .. Ak~am 
forsaya ait ilk gizli emri size gönderece. 
J. 
gım. 

- Başü~tüne amiral. 
Brodey, bu kısa konu~madan sonra, a

miralin }'anından çıktı. Vali sarayından 
uzaklaştı, süratle limana geldi, kendisini 
bekliyen gemi sü,·arilerini bir araya top
ladı. 

E 13 ün komodor kamarasında topla
nan 12 süvari. Fransız denizaltı süvari. 
lerinin gelmelerini beklerlerken, Brodey 
onlara yavaşça maksadı izaha girişti. 

Gözlerini, bütün kudretile tanınmı~ de
niz kurtlarının gözlerinde dolaştırdı. Son 
ra c;eşine başka bir heybet veren ağrr bir 

15000 Lira 

Bir milyonun 
işini gördü ! 
Salihli - Ödemiş 
şosesi yakında 

Bahkesirde Müth~ş yı lan 
Bir mu h tarı so ~ak . Gene bir delikanlıya 

ortasında · öldürdüler saldırdı ve bu sefer 
• 

öldürüldü 

açılıyor i 
Manisa, (Hususi) - Salihli • Öde

miıs oşsesi artık takriben bir ay gibi 
kısa bir zamanda açılacaktır. Egenin 
iki ı.engin kazasını biribirine bağlıya· 
cak olan bu yolun açılmasına bundan 
on beş seııe evvel bir defa teşebbils e
dilmiş ve o zamanki Manisa valisinin 
yaptırdıgı heasplara göre yolun bir 
milyon liraya çıka.cağı anlaşılmıştı. 

Bu parayı Manisa vilayeti veremiye. 
ceğinden teşebbüs de yarıda kalmıştı. 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizde 

feci bir cinayet işlenmiştir. Ayşehacı 
köyü muhtarı Bekir sabahleyin Izmir
liler mahallesindeki sütçü Mehmedin 
dükkanına süt getirmiştir. Bu sırada 

dükkana giren ayni köyden Kamil oğ

lu Celil birdenbire tabancasını çeke. 

rek muhtar Bekirb üzerine beş el a. 

teş ederek adamcağızı öldürmüş ve 

sonra tabanc.:a elinde koşa koşa jan
darma karakoluna giderek hadiseyi an 

Balıkesir, (Hususi) - On beş gün 
kadar evvel Savaştepe nahiyesinin 
Dikmeler köyünden Hüsnü adında bir 

delikanlının o civarda büyük bir yıla. 
nın hücumuna uğrıyarak öldüğünü bil· 
dirmiştim. 

Manisa valisi Lfıtfi Kırdarm bu de
faki teşebbüsü ve büyük gayretiyle 
bu yol mükemmel bir şekilde açılmış 
ve hemen hemen tamamlanmıştır. Fa. 
kat on beş sene evvel ancak bir mil
yon liraya açılabileceği hesab edilen 
bu yol, şimdi sadece 15 bin liraya mal 
olmuştur. Bu büyük muvaffakıyeti 

Ma!1isa valisi Dr. Lutfi Kırdara borç
luyuz. 

Bu yol üzerinde bulunan ve arazisi. 
nin sarplığından dolayı köylülere haki 
katen ~\llah dedirten "'Allah diyen,, 
köyünde çok muhteşem bir manzara i . 
çinde güzel bir çeşme yapılmıştır. 

Lutfi Kırdar çeşmesi denilen. bu çe§· 
me cidden iyi düşünülmüş bir eserdir. 
Çeşmenin yanında asırdide bir çınar 
ağacı vardır ve bu geniş ağacın için
de sanatkarane yapılmış ve ilk na • 
zarda tabii hissini veren sekiz oluk 
vardır ki, bu oluklardan buz gibi so
ğuk ve şeker gibi tatlı Bo7.dağ suyu 
akıyor. 

Milli \'C iktısadi cepheden sayılamı. 
yacak derecede faydalı olan bu yolun 
15 bin liraya çıkması da büyük gay
ret ve emeklerin mahsulüdür. 

Bursada 
Spor hareketleri 

Bursa, 13 (Hususi) - Cumartesi 
günü akşamı Dura.sporlular havuzlu 
parkta bir gardenparti vermişlerdir. 
Gardenpartide sayın ilbayımz Ş. R. 
Soyer, Şarbay N. Kiper ve birçok ta
nınmış zevat hazır bulundular. Gar . 
den parti çok neşeli ve güzel geçti. 
Birçok mütenevvi eğlencelerle sabaha 
kadar devam etti. Bu meyanda yapı -
lan yüzme müsabakalarına Bursa 
klüpleri iştirak ettiler. 
Alman neticeler şun l a rdır: 
100 metre 1 inci: İbrahim (Dura -

spor) D. 1,15. 2 nci Kemal (Acarid • 
man). Üçtincü: Muzaffer (Dura.spor). 

400 metre: 1 inci Abidin (Duraspor) 
o: 7,59, ikinci Süreyya (Acaridman), 
3 üncü Fethi (Acaridman). 

800 metre: Bu müsabakaya diğer 
klUpler iştirak etmediğinden Dura -
sporlular rakipsiz birinci geldiler ve 
ortaya konan kupayı kazandılar. 

FUTBOL 
. 12 haziran pazar günü de Merinos. 
spor sahasında Merinos birliği ile Du
rasporun genç takımı arasında Refik 
Gczcanın hakemliği altında bir maç 
yapıldı. Maç güul ve uvkli geçti. Du
rasporlular daha teknik Merinoslular_ 
sa enerjiktiler. İlk devreyi Duraspor 
gençleri bitirdiler. 

İkinci devrede Duraspor genç takı. 
mı yediği iki gole karşı 1 gol attı ve 
neticede oyun 3-3 beraberlikle bitti. 

O. G. 

tonla, söze başladı: 
- Bu akşam, bütün hazırlıklarımızın · 

tamam olması lazım. Yarın ihtimal er
kenden vazife almak, harekete geçmek 
icap edeceklir. Amiral; yapacağr son for. 
sa sırasında denizaltı filomuzun !\farına. 

raya girmesini kolaylaştıracak tertibat 
alacak: bizim Marmaradaki faaliyetimiz. 
Boğazlarda müdafaa \"azifesinde bulunan 
Osm~ınlı ordularının ittisal hatlarını teh
likeye koyacak ~ekilde idare edilecektir. 

Bu harekete 17 sefine iştirak edecek. 
Bizim E ve B serileri tamamen, Fransız 
tahtelbahir filotillasından da üç gemi 
f ilotill~yı te~kil edecek, 

latmış ve teslim olmuştur. Muhtarın 

karısı ve çocukları hadiseyi haber a

lınca şehre koşmuşlar ve babalarının 

cesedini alarak gözyaşları arasında 

köye götürmüşlerdir. 

Cinayetin sebebi henüz anlaşılama. 

mıştır. Katil, Bekirle aralarının muh. 

telif meselelerden açık olduğunu ve 

Bekirin oğluna kendisi!\i takip ettir • 

mekte bulunduğunu söylemiştir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Bir çocuk kudurarak 
Uldll 

Balıkesir, (Hususi) - Çığış nahi • 

ycsinin Aslıhan Tepecik köyünden 

Osman adındaki çocuk bundan bir 
müddet evvel bir köpek tarafından ı. 

sırılmış, fakat çocuk kuduz tedavisi 

görmediğinden hadiseden yirmi gün 
sonra gayritabii vaziyetler almaya 
başlamıştır. Nihayet önüne gelene 

saldırmaya başhyan çocuk şehrimiz 

memleket hastanesine getirilmişse de 
tedavi çok geciktiğinden ölmüştür. 

Ayni yılan, geçen gün oradan geçen 
kasab Mustafa adında birine de sal· 

dırmış. Fakat bu genç yılanla bir sa· 
at boğuştuktan sonra etrafa adeta 
dehşet salan bu yılanı öldürmeğe mu. 
vaffak olmuştur. 

Yılan üç metre uzunluğunda ve 40 
santim kalınlığındadır. Yustafayı a· 

yaklarmdan birdenbire kamçılıyarak 

yere di.i.şürmüş ve sonra şaha kalka • 

rak delikanlının üzerine saldırmıştır. 

Mustafa bu savletten ayağındaki çiz· 
meleri yılarnn ağzına vermek suretile 

vakit kazanarak ve bu arada ceketi. 

ni de çıkarıp yılanın başına atarak 
kurtulmuş, ayağa kalkarak biraz u-

zaklaştıktan sonra canavarı taf]a tu· 

tarak ağır yaralamış sonra da öldü• 

rerek köye getirmiş, o civar köylüleri 
ni bu daimi tehlikeden kurtarmıştır, 

-0--

Bir çoban bomba 
Ue yaralandı 

Balıkesir, (Hususi) - Smdırgının 

Mahmudiye köyünden Yahya oğlu 16 

yaşlarında Cevdet adında bir çoban 
köy merasında bir bomba bulmuş ve 

bununla bilmiyerek oynarken patlat • 

mış, muhtel.l"f yerlerinden ağır yarala.· 
narak hastaneye kaldrrılmıştır. 

Mer:ıin, (Haber) - Isı yuva adını taşıyan ve öğretmen bayan Mürşide su. 
ncrin idaresinde çalışan ana okulu yüzlerce davetli huzurunda gayet muvaffak 
bir müsamere vermiştir. 

Müsamerede küçüklerin gösterdikleri muvaffakıyet herkesi hayrette bıra~· 
mıştır. Gittikçe tekmü! eden bu müessesenin dün geceki müsameresine ait bıt 
resmi yukarda görüyorsunuz. 

• 
Beton döşemeli 

• 
pazaryerı 

. f 

.. 
uni· 

I\'onya Ercğlisi, (Hususi) - Burad ki be1ec1iye faaliyeti, halkın me~unııeş· 
yetini daima muhafaza edebilen bir seyir takib etmektedir. Kasabayı gUZC ınl 
tirmek imkanlarının daima elde tutulması Ereğlinin istikbaldeki çehr~es p:ı· 
herhalde çok değiştirecektir. Yolladığım resim belediyenin yeni yaptırdıgt toP
zar yerini göstermektedir ki. bu eser bütün yiyecek maddelerin t~.z ve dİf' 
raktan kurt11rılmasını temin eylemiştir. Pnzar yerinin ?-emini beton doşemc 
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Ko~D~tr 
Nasıl hükürnette. 

zengin ı~'~ K~çoıroDoy©tr 1 
!.t- •. · Beyaz esir tacirleri, genç kızları 

bir aile 
MnıtslYID'Oeır0 lYıçyüz S<elfll<f!a 
~eınıtO>erD JJapcnyaınolfll 

saınıavn vs itncaıre'lt oııaıya
to ırDdaı D\l©lceırnttıK ~©ıny@trUalır 

Tek f iat usulünü 
eden adam 

ilıdas 

J APONYA 60 milyonluk nüfusunu yalnız ticaret ve 
sanayii ile bcsliyebilen bir memlekettir. Dünya pi

~asasında mühim bir yer işgal eden bu ticaret ve sanayim 
Yarısı en fazla beş altı işçi kullanan küçük müesseselerden 
ibarettir; yarısı ise dört bUyük ailenin elindedir. 

Bu dört aile ic:inde de Mitsui'ler en zengini ve kuvvet. 
lisidit. Japonyanm bütün sanayiinin dörtte birinden faz
lasınr bu aile elinde tutmaktadır. 

Mitsui'ler Japonyanm sanayi hayatında üç yliz sene- , 
d<'nber: yer almışlardır. Dedeleri olan Haçirobey Mitsui; " 
1673 te Tokyodaki mağazasını açtığı zaman ilk defa ola..; 
tak "tek fiat" usulünü ihdas etmişti. Avrupadaysa bu usul 
anca~ son senelerde tatbik edilmiştir. 

1700 .senesinde de yine ayni adam yeni bir usul koyu
Yord u. O mmana kadar bütün Japon ticarethanelerinde 
l'nUşt~ri, ne b11lıır!ja nnıı rılmağa mecburdu: bir malın baş. ~ 
ka türlüsü yoktu. , l t"""' 

t:ı;J_. -- -- ~ 
Haçirobey Mitsuı Japonların bu usu~den artık bıktıkla- .~f:, ~~~ - "{ -

tını hişsetmiı;ıti. Çün.kil kendisi de müşteriye hep ayni ma- ·t -7;;.7 -:~:.., f,~..or.,.• .,. c-
Iı sata sata ·bıkmıştı. nk defa olarak mfiştcrüıhl istediği •-r:: 

1 
, -;:,... ~· --· .,,,, . ..---........... 

llıah satmnk usulllnti o tuttu .. Dükkanına çeşit çeşit mal ~-:...:~z~==~~~'1'11S 
lt<'lvpu ~ · ı 

'Mlişteri daıma halt ıdıt .. şeKJ.llJ.QC~ugıJu. i"Wnaıha.llıı._....,~~;;;~ 
lalbik ettrfen ilk usul de ilk defa olarak Mitsui'nin ticaret. .~ ... 
hanesinde görülmüştür. · 

liaçirobey Mitsui bu suretle kazandığı parayla ticaret
hane~ini büyüttü ve sonra ilk defa olarak bir banka açtı. 
O Utman daha Jngilterede bile banka kurulmamıştı ve İn. 
gi.Hzler böyle bir müesseseye ancak kırk sene sonra kavuş
tular. 

D~rebeylere para verilmez! 

.Mıtsui allesınin ticaret ve sanavi sahasındaki bu ilk 
ct:desi. Japouyanın o zamanki idare~ine hakim dcrebeylc
tınctcn birinin oğluydu. Fakat, memleket üzerine hakimi. 
Yetin sil.'ihtan ziyade para ve işle olabileceğini çoktan keş
fetnıi:; olan Harirobey zekasını bu sahada işletmişti. 

lJ il:mi rııiies<ıe.<Je1erinde ra1ışrın i.Jçi1erfo samsı on bini bu
lur. Bu aite virça/, pamuk ve çay farl.rıl~ır.na sıılıi11tir. Or
tada, Mits1Gi. ailesiniıt bugünkii rci.si Baron Mitsui ve Mit. 
sui oonka. görülmektedir. 

onuu hükumetine, imar ve sanavi iş- mişlerdir. 

lerinde sermaye vermişti. Ordu ile hükOmelin daima mücade-
Mitsuiler bir taraftan htikumetiıı led olduğu Japonyada, Mitsuiler hü • 
Hükumetten daha zengin f kfunetle beraber olarak sulh tarafını 

teşebbüslerine parayla yardım eder • tutmuşlardır. Çünkü, sulh devrınde 

ken, diğer taraftan kendileri demem. ticaretlerini daha iyi yürütebilecekle
lekette yeni mliesseseler ve fabrikalar rini takdir etmektedirler, 
açıyorlardı. Japonyada ilk kağıt fab- r HUl-'Omet gibı menevıede 

Mitsuilerln derebeyi ailelerinden gel 
tneleri kendi lehlerinde olmuştur. Çün
~U. derebeylerini yakından tanıdıkları 
lÇin, Mitsui bankasının paralarından 
0 nlara bir santim bile borç vermemiş
lerdir. Çilnkü parayı bir daha alamı. 
l'acaklannı biliyorlardı. Bu hususta 
derebeyleri ile araları açıldığı da ol
lnuş, fakat bunu iyi idare etmişlerdir. 

Mitsuiler daha sonra reklam lüzu
~u?u da keş.f etmişlerdir. Bunun için 
Ulıandıkları usul de tam manasiyle 

rikası, ilk madenkömürü ocağı nnlar ta yapllr•}'Or 

Atıt"rikanvaridir. 
C Japonya güneşli bir memlekettir. 

adctelerde her dükkan, önüne tente 
~~ar. Mitsuiler bu tenteleri her dük

ana bedava vermeyi düşündüler. 
r· ~ğazalara, dükkanlara bedava ve-
~l~n bu tentelerde kendi müessescle. 

l"lzlın ismi yazılıdır. Bu suretle, bütün 
~hir sokaklan onların reklamı ile süs
eniyor. 

O zz.manlar Japonya dünyadan uzak 
~~§arnaktadır. Bütiin istihsalatrnı da-
ıle satar ve yalnız Danimarka tile -

C:arlarıyla alışveriş ederdi. 

18 
Japonya, garb dünyasıyla a.ncak 

~ 60 da temasa gelmiştir. O zaman 
ra~?nlekctte derebeylik yıkılmış, impa.. 
tll 0 rluk kurulmuştu ve imparator 
l3 eınıekete garb kültürünün sokul.ma-

l taraftarıydı. 
el ılitsuiler bundan da derhal istüa
'Y e :tınesini bildiler. Tokyoda hemen 
~nı bir mağaza açtılar ve burada Av
h.Pa. malı satmaya başladılar. Avru. 
ıa inalı diye deli olan halk bu mağa-

:Ya hUcum ediyordu o . 
\• zanıana kadar derebeylerine para. 
t erınıyen Mitsui bankası da, Avrupa 

rafından açılclı ve garbın en fenni u. Mit. .. uilerin hükümet gibi ayrıca bir 
sulleri Japonyada onlnrın eliyle tatbik orduları ve teşkil3tJan olduğu da ka. 
edildi. · bul edilebilir. ltalyada ve Almanyada 

Bilhassa madenkömtirü sahasında hükumetin idaresi altında olan işçi 
büyük faııliyet gösteren Mitsuiler bu birlik ve teşkilatı Japonyada Mitsuile
günkü oğull la büyük bir servet rin idaresindedir. İtalyanların "Dopo
kaynağı bırakmışlardır. Bu gün Ja- lavora" (İsten sonra), Almanların 
ponyadaki maden kömürü istihsalatı- 1 "Kraft Durh Froyde" (Neşe vasıta. 
mn yüzde ellisi Mitsui ocaklarından siyle kuvvet) gibi. işçiler arasındaki 
çıkmaktadır. içtimai yardım, eğlence ve birlik teş-

0 zamandanberi memleketin sanayi kilfltrna mukabil olan Mitsui'lerin teş
ve ticaret sahasına hakim olnıus bu - kilatı işçilere bedaYa ev verir. Seri ha_ 
lunan Mitsuiler bu gün Japony;da i- linde yapılan daha iyi evler de ayda 
kinci bir hükumet gibidir. Hatta hü. bizim paramızla bir lira gibi bir kira 
kfunetten daha zengindir. !ki sene ev- ile verilmektedir. Bir işc:;i de ayda 40 
velki bir rapora göre, mitsui müesse. lira kadar bir para kazamr. 
selerinin mütedavil sermayesi hüku - Yine bu teşkilatın, kendi işçileri i-
melin varidat bütçesinden ziyadedir. çin hastaneleri, laboratuvarları var. 

Japonyanın Avrupa ile teması yok· dır. Hast:ınelerde i~çiler muayene ve 
ken mallarını içcrde satan Mitsuiler tcclavi edilir, laboratuvarların mUs -
bugün garb piyasasında büyük müş_ talızaratr olan bir hap da bilhassa ma 
teriler bulmuşlardır. Bütün Japonya 

1 

den ocaklarındaki ameleye, çabuk ve 
ihracatında Mitsuilerin payı yüzde 40 daha çok çalışmalarını temin için be-
nispetindedir. dava dağıtılmaktadrr. 

Para itibariyle hükfunetten zengin 1 Mitsui teşkilatına mensup işçiler bir 
olan Mitsuikr memleket dahilinde nü- sene kamp hayatı yaşarlar. Onlara bu 
fuz ltibariyle de hükumetten kuvvet. l kamp esnasında, çalışmadıkları halde, 
lidirler. Fakat hiçbir zaman hükfıme- I bir miktar para v_erilir .. Kamp esna. 
te karşı bir siyaset kullanmaya kalk- ı sın<l:ı işçiler asker! talim de görürler 
mamışJar. bilakis, diğer birc~ok parti. 1 ve her sene, Mitsui işçilerinin askert 
kır eHndeki mties..cıeselerin hilafına, hU- i manevraları olur. 

. ~ • .._.,.___...~--. J-,...J.t J 

fuhşa sürüklemek için yeni bir 
usul tatbik ediyorlar 

Son gUnlerde tngilterede "ama" ka. 
dmlar vasıtasiyle kız kaçırma vaka -
!arı sık sık görülmeye başlamıştı. 

Kaçırılan kızlar fuhşa teşvik olun
makta ve bu •·ama" kadınlar da bu 
işte, bir vasıta olarak kullanılmakta -
dır. Bu, hakikaten, "beyaz esir11 tica. 
rctinde yeni bir usuldür! 

Kullanılan hile, herkesi kandıracak 
şekilde çok kurnazcadır: yolda, bir 
genç kızın karşısına gözlerinde siyah 
gözltik ve kendine kör süsü veren yaş
lıca bir kadın çıkıyor. Karşıdan kar
şıya geçecek veya bir yere gidecektir. 

Böyle zavallı bir kadına kim yar • 
uım etmek istemez? 

Zavallı saf kız, kadının talebini 
memnuniyetle kabul ediyor ve koluna 
girerek beraber yürümeye başlıyor. 

Bu yol çok uzıyacaktrr. ''Ama" ka. 
dm ya birdenbire fikrini değiştiriyor, 
daha uzak bir yere gitmeye karar ver
miştir; bu yolda da kendisine kızın 
yardım etmesini rica ediyor. Yahut o
nunla tatlı tatlı konuşmaya başla -
mıştır, biraz daha kendisiyle beraber 
gelmesini istiyor. 

Nihayet bu yol ya bir eve gidecek
tir, yahut bir otomobile. Eve ek~riya 
bir ôey içmek için girilir; otomobil ise 
birdenbire yanlarına gelmiştir ve iki. 
ı:i de yorulmuş oldulcları için yolları
na otomobille devam etmek isterler; 
veya ~öyle bir dolaşacaklar ve otomo
bil kIZI tekrar istediği yere getirecek
tir. 

Genç kız bunları sahi sanır ve ka. 
nar . Fal(e.t~rbirar;; s'Q!trarısıi«r.l-ki,· bilı>' 

t~& A~~iiôüıı:1.~tPt11ıQPİ.l11ı;m.u 
bir ev~ götürecek ve o, bu evden bir 
daha çıkamıyacaktlr. 
, Sokakta k~ndisine herhangi başka 
bir şekilde bu kadar, yaklaşamıyacak 
kadmrn ama rolü yapması genç kızı 
kandırmış ve onu, o fena neticeye ka. 
dar sürüklemiştir. 
Scr~i milrrnsebetile 
Beyaz esir ticaretindeki bu tarz hi

le r ngilterede bu günlerde görülmeye 
başlamıştır. Bunun sebebi olarak da, 
Glaskovda açılan S"'rgi gösteriliyor. 

Sergiler daima memlekete yabancı 
getirir ve serginin bulunduğu şehirde 
bilyük bir faaliyet uyandırır. Orada 
yapılacak eğlenceler, ~ehrin alacağı 

bayram havası, gelen yabancılar, da
ima fuhş tellallarmr harekete getirir. 

"Aınıi'' kılavuzlar kullanarak yapı
lan yeni tarz beyaz esir ticaretinin 
daha fazla Glaskov ve civarında gö. I 
rülmesi de bu vakıayı kuvvetl(;ndir • 
mektedir. 

bin kişidir. 
Hepsi hts1m akraba! 
Mitsuilerin siyasi hareketlere işti

rak etmediklerini söylemiştik. Bu_na 
mukabil Japon sanayi ve ticaretine 
hakim diğer üç büyük aile Japonya. 
daki iki büyük partiden birine men -
suptur. 

Bununla beraber, bu diğer üç ailey. 
le Mitsuiler arasında hısım ve akra
balık vardır. Biribirleriyle kız alıp 

vermişler ve ade!lı. aralarında bir ha
nedan teşkil etmiı:ılerdir. Fakat parti • 
ler hususunda hepsi müstakil olduğu 
gibi ticarette de kendi başlarına hare
ket ederler ve kabında rekabete giri. 
şirler. 

Mitsuiler hükumete taraftar otluğu 
halde ordu onlara karşı husumet bes-

lemez. Çünkü. onların mallarına muh
taçtır. 

Japon malları ve gar 
Ja.ponya. garb piyasasına ucuz mal ı 

sürerek A vrupaya ve Amerikaya 

''damping" yapmaktadır. Buna mu -. 
kabil; Avrupa ve :Amerika tedbirler 
almış değildir ve almak istemiyor gi
bi de görünüyor. ÇUnkü, Japonyanm 

Glaskov sergisi, dünyanın her tara
fında olduğu gibi, İngiltere içinden 
de şehre müşteri geın-mişS... Bunla -
rm hemen hepsi ticaret ve iş adam
larıdır, ve oraya, bir gezme seyahatin. 
den ziyade iş seyahati için geldikle • 
rinden aileleriyle beraber bulunmakta
dırlar. Bu da şehirde fuhşa, daha 
müsait bir zemin hazırlamı§ ve "beyaz 
esir'' tüccarlarını faaliyete geçirmiş -
tir. Onlar da, kendilerine yeni bir hile 
usulü icad etmiııler ve bununla birçok 
zavallı kızları avlamışlardır. 

Bunlardan birkaçı zamanında kur -
tulma.ya muvaffak olmuş ve polise mü 
raca.at ederek meseleyi anlatmışlar • 
dır. 

''Ama."' kadının hilesine kapılanlar
dan biri, Meri Hapinson, başına gelen
leri şöyle anlatıyor: 

Merhametten maraz 
"O gün çarşıdan öte beri almış, eve 

dönüyordum. Fakat işlerimi o kadar 
çabuk görmüştüm ki, akşama daha, 
bir yıl vardı. Keşki çarşıda daha faz
la kalsaydım da eve derhal dönmek 
mecburiyetinde bulunsaydım. 

''Bununla beraber, yine eve dönmek 
niyetindeydim. Tramvay bekliyordum. 
Birdenbire arkamdan birisinin çarp • 
tığını hissettim. Döndüm, baktım: 

bu, funa bir kadındı. 
''Bir elinde değnek vardı. Diğer eli

le havayı yokluyordu. Görmiyen göz. 
terini bana doğru çevirdi. Yüzü son 
derece niyazkar bir hal almıştı: 

- Af !edersiniz, diyordu. Görmedim. 
Amayım. 

- Zarar yok. dedim rve kadl.Ucağr.. 
za yol vermek üzere kenara çekildim. 

Fakat o, havada dolaştırdığı eliyle 
nihayet kolumu tutmuıı ve düşmemek 
için iyice bana yaslanmaya başlamıştı. 

Halindeki zavallılık beni tekrar 
merhamete getirdi. Baktım, elinden 
tutma.sam kadıncağız yere düşecek. 
Koluna girdim. Ayağını sağlam bir 
yere basması için kaldırımın beri ta. 
rafına çektim. 

Kadın, gördüğü iyi muameleden ce
saret aldı ve bana türlü teşekkürler, 
dualar ederek, söze başladı: 

Evde hasta bir çocuğu varmış. Ona. 
ilaç almaya inmiş. Başka kimsesi ol
madığı için, bu ama hali ile bütün iş
leri görmeye mecburmuş. 

Bu sırada, bineceğim tramvay gel • 
mişti. 

- Müsaade ederseniz, ben gide • 
yim, dedim. Tramvayım geldi. 

- Gelen ne travmayı? dedi. 
~ Devamı 15 incide 

görecek olan yine Avrupa ve Ameri -
kadır. Çünkü Japonya ham maddele· 
rinin çoğunu Avustralyadan almak -
tadır. Avustralya ise, Japonyadan alw 
dığı parayla, Ingiltereye olan harb 
borçlarmı ve faizini ödüyor. 

Japonya dışarı mal satamayınca. 

Avustralyadan da ham madde almı
yacaktır. Fakir düşecek olan ayni za: 
manda Avustralyadır. 

Bunun için, Avrupa, Japonyanın, A
vustralyadan, Amerikadan, İngiliz 

müstemlekelerinden ham madde ala -
rak bunu işletmesini ve yine kendile. 
rıne ucuz ucuz satmasını tercih et:i -
yor. 

Bugün, Mitsui ailesinin sahibi ol • 
duğu müesseselerin başlıcaları Mitsui 
bankası; hayat sigorta şirketi; ihra • 
cat ve itharnt §irketi, çimento, kömür, 
bakır maden ocakları; gemi tezgahla
rı; çelik ve döküm fabrı1ta1arr. ray, 
pamuk tarlaları, kağıt ve sellüloid 
fabrikaları vardır. 

Mitsuilerin bu günkü aile reisleri 
Baron Haçiroemon Mitsuidir. Hüku • 

met kadar serveti olan bu adam Tok
yoda, herkesinki gibi bir evde otur • 
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Gelecek haftaki final maçında 
Beşiktaş Fenerle karşılaşacak 
Dün ls~bulun muhtelif yerlerinde 

yapılan spor hareketlerinin en mühim· 
lerinden biri de, Beşiktaşla Beykoz a· 
rasmdaki şild dömifinal maçıydı. 

Şeref stadında İzzet .Muhiddinin i. 
daresinde oynanan bu maça takımlar 
şöyle çıktılar: 

Bcşktaş: M. Ali - Enı;cr, llüsııii • 
Fuat, Fey:i, Rifat - Hayati, !ıluzaffer, 
Hakkı, Hüsnü, Eşref. 

Beykoz: Safa - Balı"dır, Mustafa -
Cahid, Sadeddin, Galib • G<J.zanfer, 
Said, Şchab, Kem.al, Turhan. 

Daha pek yakın bir zamanda milli 
küme haricinde kalmış klüblerin şam
piyonluğunu kazanan ve şild maçla -
nnda Galatasaray gibi kuvvetli bir ta. 
kımı yenerek Beşiktaşın karşısında dö 
mifinale kalan Beykozlular, parayı 

kazanarak oyuna başladılar. Fakat, bu 
enerjik takım, ilk andan itibaren, hiç 
beklenmiyen bozuk bir oyunla hemen 
Beşiktaşın tazyikı altına girdi. 

le tahvil etti. 1lk devre Beykozun 2.0 
mağlübiyeti ile bitti. 1 

İkinci devrenin ilk on dakikası, 
Beykozlular, yine ayni bozuk ve ma. 
nasız oyunu devam ettirdiler. Bereket 
ki Beşiktaş ta iki golden sonra gev
şek oynamaya başlamıştı. Bu sayede 
Beykoz daha fazla hıqıalanmaktan 

kurtuluyordu. Fakat oyunun bitmesi. 
ne yarım saat kala Beykozlular, bir. 
denbire canlandılar. Her zamanki e
nerjik oyunlarını çıkarmaya başladı • 
lar. Bu vaziyet karşısında Beşiktaş ta. 
kımında ani bir bocalama oldu ve sı
kışmak sırası Beykozdan Beşiktaşa 

intikal etti. 
Başındanberi heyecansız, tatsız ge. 

çen maç, artık çok heyecanlı bir kar. 
şılaşma halini almıştı. 28 inci daki -
kada sağdan çekilen güzel bir korner 
Beykoz muhacimlerinden birinin sıkı 
kafa vuruşuyla gole çevrildi. Vaziyet 
2.1 olmuştu. 

maçında, Galataspor Final 
2-0 mağlfı/ı oldu 

Taksim stadyomunda yapılmakta o- \ 
lan Apoyevmatini kupası turnuvası. 

nın final maçı da dün sabah Şişli ile 
Galataspor takımları arasında dört 
bini aşan bir esyirci kalabalığı önün
de yapıldı ve bu senenin gayrifedere 
klüpler şampiyonu Şişli rakibini 2.0 
yenerek kupayı aldı. 

Kurtuluşla Eseyan B takımlarının 
yaptıkları ve 2-0 Kurtuluşun galebesi
le neticelenen müsabakadan sonra sa. 
at ona beş kala günün mühim karşı
laşması Fcnerbahçeli hakem Caferin 
idaresinde başladığı zaman Galata . 
spor bir hafta evvelki kadrosunu ay
nen muhafaza ediyordu. 

Yamcıli - Rifat, Ihsan _ ~fo;;;;atfcr, 
Pra9rı, Paskalirfü~ - Aııgclidi.s, Niko, 
Aıulcryadis, lstcfanidis, Petrika. 

Şişli ise Galatasarayın Yugoslavya 
seyahatine iştirak eden Nubarı dün sa 
balı Edirneden otomobille getirterek 
şu şekilde dizildi: 

Armcnak _ Alber, l't!artayan - Agob 

dan sonra - rüzgara rağmen • hafif 
bir hakimiyet kurdular. Bu arada Va· 
babın sol açık yerinden bir ortalayı· 
şıyla yine Vahabın 20 metreden attığı 
frikik müşkülatla defedildi. 

Birinci devre golsüz olarak berabe
re nihayetlendi. 
ikinci haftaym 
İkinci devreye Galatasporlular bil· 

yük bir hızla başladılar. 4 dakika sil· 
ren bu üstlinlük esnasında gerilerdell 
çok iyi yardım gören muhacimlerdeil 
Anderyadisin !:Jahsi oynaması, sol a· 
çık Petrikanın Agobun karşısında hiÇ 
muvaffak olamaması yüzünden bit' 
çok gol fırsatları kaçırdılar. 4 üncü d& 
kikada Şişli soldan bir hücum yaptı· 
Sol iç yerinden Vahab topu kaleye 
gönderdi. Yamali plonjon yaptı, fakat 
bloke edemedi, Şa va§ yetişerek takl· 
mının ilk golünü attı. '" 

Bundan sonra siyah kırmızılılar da· 
ha düzgün oynamaya ba§ladılar ,,e 
henüz beş dakika geçmemişti ki, bit' Son aylarda sarı siyahlıların daima 

güzel oyunlarını seyretmeye alışmış 
gözler. Beyközun bu gtinkü oyununa 
adeta inanamıyorlataı . Beşiktaş da 
fevkalade bir oyun çıkaramamakla be. 
raber, dakikalar uzadıkça oyuncuları 
manasız sebeblerde biribirine düşen 

ve yckdiğeriyle münakaşalara dalan 
Beykozu adamakıllı sıkıştırıyor, adeti 
tek kale oynuyordu. Bu tarz netekim 
çok geçmeden semeresini verdi. Hakkı 
güzel bir fırsattan istifade ederek 12 
nci dakikada Beşiktaşm ilk golünü 
yaptı. 

Bundan sonra Beykozlular dişlerini 
tırnaklarına takarak mağlübi,Yetten 

kurtulma"k ~in çalı~maya başladılar. 
Fakat Beşiktaşlılar da golü yeyince, 
gevşek oyunu bir tarafa bırakıp bü • 
tün kuvvetleriyle çalışmaya başladı • 
lar. 35 inci dakikada, Hüsnü şahst 

bir hücumla kalecinin elleri arasından 
üçüncü golü de attı. 

mr"O'r.T:.iı~~=M.,,_ ... ,....,__Jİ'\'ıı.b!LT. .ATsmı.ir Tlqrn <::ao•n"1 Vnhrıl• 
Jirayir (Mikrob), Dira11. hi~ fır~at; heba-;tti, sıkı ~duğ\1 

top kalenin üstünden avut oldu. 

Otuzuncu dakikada bir Beşiktaş a
kınını hendbol ve favlle kesmek isti
yen Beykoz müdafaası penaltı yaptı. 
Hakkı bunu da bir köşe vuruşuyla go. 

~ :e ıru n ırıı 1.ta l}:(a m a 
Belgradı 2 • 3 yen d i 

Bcrlin, 19 - Büyük bir aHika ile 
beklenen Bclgrad futbol muhteliti ile 
Berlin muhteliti arasındaki maç Ber
lin muhtelitinin 3.2 galibiyetile neti. 
celenmiştir. 

--o-

Yeni bir dünya rekoru 
Nevyork, 19 - Dün, şimdiye kadar 

hiç tanınmıyan bir atlet Rideu 3/ 4 
mil koşusunda meshur sporcu König
hamı yenmiş ve 3 dakika sıfır saniye 
ve 3/ 1 le yeni bir dünya rekoru tesis 
etmiştir. Eski rekor, 3 dakika 3 sani
ye ve 4/ 10 ile Belçikalı Mosterte aitti. 

Hususi maçlar 
Genç ve çalışkan bir klübümüz olan 

tstanbulspor futbol şubesinin çalış -
malarına bu haftadan itibaren baş -
lanmıştır. 

Dün İstanbulsporlular ikisi lstan . 
bulda, biri de !zmitte olmak üzere üç 
futbol teması yapmışlardır. Genç ta. 
kımları Feyziati sahasında Doğanspo
run genç takımıyla karşılaşmış ve 
üstün bir oyunla 4-2 galib gelmiştir. 
İstanbulsporun siyah takımı da lzmit 
şampiyonu ile maç yapmak üzere lz
mite gitmiştir. 

Sarı takımları da Şeref stadında 
Süleymaniye birinci takımıyla karşı . 
taşmıştır. Bu maça takımar şu kad. 
rolariyle çıkmışlardı: 

htanbulspor: Fikret - Fethi, Sabri
Aram, Adnan, Necmi - İsmet, Bahri, 
Cevad, Rıdvan Ziya. 

gr- Devamı 12 incide 

Bu gol, Beykozluların bütün enerij. 
sini kırdı. Hele birkaç dakika sonra 
haf Galib de kendi kendine elinin üze. 
rine düşüp bileği çıktığından oyunu 
terkedince, artık Beşiktaş tam mana

siyle hakimiyeti tekrar aldı. Son da. 
kikalarda Hüsnü takımının dördüncü 
golünü de atarak Beşiktaşı 4.1 galib 
vaziyete çıkardı. 

J(. J(. * 
Dünkü maçta Beykoz hiç beklenil -

miyen şayanı hayret derecede bozuk 
bir oyun oynadı. Sarı siyahlıların da. 
ha ilk anlarda mağlubiyeti kabul et. 
miş asabi ve ürkek bir halleri vardı. 

Geçen haftaki Güneş - Beşiktaş ma • 
çının tesiri altında kaldıkları da sa.. 
nılabilirdi. 

Beşiktaşa gelince, o da 4.1 lik gali.
biyetine rağmen, kendisinden ümid e.. 
dilen parlnk bir oyun gösteremedi. He
le vaziyet 2.0 devam elliği müddetce 

takımın çok gevşemesi pek büyük bir 
hata idi. Oyun zaman zaman coşkun 
bir hava almasına rağmen, umumiyet 

itibariyle sakin ve düzgün bir tarzda 
oynandı. 

Bu maçı kazanarak şild finaline ka
lan Beşiktaş gelecek hafta final maçı 
için Fenerbahçeyle karşılaşacaktır. 

• • • • uçu 
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ha 
lstanbulspor \:ıarul~ücü sahasında 

lzm~l lt• 2 • 2 berabere ~ H.lrlı Dün Bakırköy Barutgücü sahasında 
İzmıt, 19 (Telefonla) - lzmıt ıdman birçok maçlar yapılmıştır. 

yurdu ile, İstanbul por takımı arasmda. Banıtgücü ve Barkohba (B) takım. 
ki maç 2.2 ber~bere neticelendi. 

Vefcıhlar Borsada 
4 - O galip 

Bursa 18 (Hu usi) - Vefa hirinci ta. 
kımile Bursa şampiyonu Acaridman ara. 
sında bugün Atıcılarda yapılan maçı Ve
falılar 4.0 kazandılar. 

!arı arasında yapılan maçta Barutgü

cü 4.1 galib gelmiştir. Ayni klüblerin 

(A) takım maçında da Barutgücü 3-2 

mağ!Ub olmuştur. 

Ayni sahada. ayni kli.iplerin giireş
çileri arasında yapılan greko • romen 
müsabakaları 4-2 Barutgücünün le • 
hinde bitmiştir. 

Oldukça şiddetli esen rüzgar Şişli 

aleyhine olarak oyunun ilk hi.icumunu 
Galataspor yaptı. 1Iukabil akın orta • 
lardan döndü. tik beş dakika top orta
da dolaştıktan sonra Galatasporlu -
lar yerden paslarla rakip sahaya gir. 
diler ve arasıra yapılan Şişli akınla
rına mukabil daimi bir üstünlük kur. 
dular. 

Havatlan oynıyan Şişli takımı, bil -
hassa top kontrolunu müşkülleştiren 
rüzgar yüzünden bir hayli tehlikeler 
ge~irdiyse de, Alberle Martayanın a
kıllı oyunu Armenağın yerinde müda. 
haleleriyle rakiplerine gol fırsatı ver
dirmediler. 

33 linet: dakikada sert bir çıkış ya. 
pan Mi!:robu hakem oyundan çıkardı. 
On kişi ka18n Şişlililer, daha fazla ça
lışmak lfizımgeldiğini hissederek der
hal taarruz2. geçtiler ve bu dakika • 

·~ıtınllllıtııuuııııt"*tawıuııJJl'-... Mlll~ll 

RESiMLER : 
rıılwrdmı aşağı doğru sırayla: ltf111-

falva crkıim tarafından, bu scııenin 
galib takımlarına Şarcf stadıııda ku. 

pala r ı·erilir keıı 
Şişli - Gala.taspor nıaçınıla tribünleri 
h11ıcalııııc dolduran seyirciler. Gül 
J..·ııpası atlcti::nı mü.~abakalarında se
~ircilcr ı:e hakemler, bu miisabaka-
1ırmla yüz metre finali ve ayni milsa
~::ı.'~l~rda atlellcrdcn bir grup ile yiiz 
Metre deprırı. Bn altta, yiikscl: atıa. 
t.~a miisal;akasıııd.a alınmış gii:.cl bir 

enstrrııtane 

erl·er 
Tekirdağ; ı ile Kara 

Ali yine bt'rabere 
kaldılar 

Bandırma 19 (Ilu~u i) - Türkiye ba5 

pchli\'aııı Tekirdağlı 1 lti~eyin ile Kara 
Ali ara ·ındaki müsabaka beraberlikte ne 
ticelenmıştir. 

(.hı at usa ı av bas!<t• lbo lcu ı aı ı 
Edirne 19 (Telefonl3) - Buraya ge. 

len Galatasaray ba kt'tbol takımı Edirne 
Yavuz takımile yaptığı maçı kazanmıŞ
tır. 

Devrenin ortalarında oyun müte\'ll' 
zin geçiyordu. Genç Galatasporlulatr 
bu sıralarda birçok gol poz.isyonları• 
na girdilerse de • yukarda yazdığımı:t 
gibi • merkez muhacimlerinin şahsi 
oyunu yüzünden sayı kaydedemedilet• 

30 uncu dakikada namütenahi favl 
yaptığı yüzünden hakem İhsanı da ~ 
yundan çıkardı. Boyunun uzunlug 
sayesinde Vahabı iyice marke edell 
bu müdafiin eksikliği derhal kendini 
gösterdi. 

36 ıncı dakikadaki bir Şişli hücıt' 
munda Galataspor müdafileri topu ce' 

za çizgisi içinden elle çıkardılar. 1311 

seferki penaltıyı Diran atarak takıIJl1' 
na ikinci golii de kazandırdı .. 

Müsabaka bundan sonra gittiJ.t~c 
sertleşerek, fakat netice değişmede~ 
2.0 Galatıısporun aleyhine neticelend1

' 

Galataspor takımı bir hafta evvel· 
kiyle kıyas edilmiyecek kadar bozıı1' 
bir oyun oynadı. Müdafaanın canlı ı1ıı: 
reketlerine mukabil muhacimler pel: 
beceriksizdiler. Takıreda Yamali, Ri • 
fat Muzaffer ve Angelidis bilhassa rııtl 
vaffak olmuşlardır. 

Genç Galataspor dünkü mağlübi)'t'• 
tine rağmen enerjik ve yorulmaz 0

: 

yunundan, Şişlilileri de bu seneki şıı 
yanı hayret terakkileri sayesinde }\ıı' 
zanmış oldukları şampiyonluğa bu el~ 
fa da Apoyevmatini kupasını ilave c 

1 
mek ~crefini kazandıklarından dola' 
tebrik ederiz. 

EN.ER. 

M li:.n ~arıFattoa ır 
veırnu<dln 

Bu sene İstanbul bölgesi resmi rnu~; 
bakalarında birincilik \'e kupa turnu,·n:tl 
şampiyonluğu kazanmış bütün klüpterı ıJ 
mükafatları, dün Şeref stadında klüP ıı1 
rahhaslarına merasimle verilmi~t~r. 

1111
• 

Bu merasimde. l stanbul bölgesı na ~ti, 
na, asba':kan i\luhtar. hi iklct ajanı ı-cı• 
at \'e bölge c.ekretesi I Ialit Tüccarba, 
oğlu bulunmuştur. 

Oeni z sporı cı rı ncn nhıl• dC" 
Dııyıluğıımııza n:ı1.aran, lstnnbul· ı>U 

niz sporları ajanlığına, Giineş. ı.ıııdi' 
idarecilerinden Şazi Tezcan tayın e 
lecektir, 



Vuıroaırıı takumo maığDOıp 
s o n a ıra ~ ırinHe ıro (Q) o <dlluı k c a 

cyuını gösteır<dlD 

oDma
DyD lb>Dır 

Sarı lacivertliler 30 uncu 
gıldönümleııni neş'e içinde 

kutlulaaılar 
Fenerbahçe klübü otuzuncu senei 

devriyesini dün tes'id etti. Çok sevi. 
len klübümüzün bu mes'ut gününde 
bulunmak istiyen halkla, daha erken
den dolmaya başlıyan stadda saat 
dörtten sonar yer bulmaya imkan 
yoktu. Organizasyonun pek muntazam 
olmayışı yüzünden halk ta saha ke· 
narına kadar hücum ediyor. O kadar 
ki, Yunan takımiyle Fenerbahçe ma
çı oynanırken hakem oyunu mütead -
did defalar durdurtarak halkın saha. 
yı boşaltmasını beklemek mecburiye
tinde kaldı. 

Mt:ras·m 
Saat-4,15 de Fenerliler sahaya çık

tılar. Denizciletden, atletlerden ve 
futbolculardan ı-ıürekkep yüz kişilik 
kafile sahada r"smigeçit yaptıktan 
sor .ı bayrak çekme merasimi, istik· 
lal marşının dinle:amesi ve Hikmet 
Ustündağ tarafından and içme mera. 
simi yapıldı. Bundan sonra müessis a. 

· zadan lbrahim bir nutuk söyledi i'e 
"> ~ylece de seremoni nihayet bulmuş 

oldu. 
Saat 4,40 da Fcnerbahçenin iki (B) 

timi arasında kıSJ. süren bir egzersiz 
müsabakası yapılcı. 

Fenerbdhçe-Yıman takımı 
Nihayet sıra büyük maça gelmişti. 

Saat tam 17,30 da evvela nefti fanila 
Qeyaz pantalon gi~en misafir on bir, 
bit- d.rA.;.1~? ı:;i..:~r da Fenerliler halkın 
sürekli alkışları arasında ortaya çık· 
tılar. Fenerin bu mes'ut gününde sarı 
lacivertlilere Galatasarayla Güneş 
kllibleri tarafından birer buket giinde
rilmişti. 

Kısa süren malüm ve mutad mera. 
l!limden sonra Şazi Tezcanın hakemli. 
ği ile başlanan bu müsabakaya takım
alr şu şekilde dizildiler: 

Yunan takımı: Rimbas - Gasparis, 
Papadopıtlos • lpofanidis, Kondulis, 
Silpos • Migakis. Maryofili.<ı, Cancti, 

1 
7'ri.yanda/ilis, Hrislodulo. 

Fcnerbahçc: Hiisameddin - Yaşar, 
Fazıl - Reşad, Angc1idis, Esad • Naci, 
Ali Riza, Şaban, Yaşar, Fikret. 

lık anlardaki karşılıklı fakat orta . 
lardan ileri geçmiyen hücum tecrübe
lerinden sonra rüz~arı arkalarına al • 
. nuş olan san lacivertliler derhal üs
tün bir oyun tutturdular. Bilhassa sol. 
dan Fikret vasıtasiyle yaptıkları akın
larda rakip müdafaayı allakbullak e. 
diyorlardı. 

Fenerin ilk golii 

karşı karşıya kaldıysa da topu Hüsa. 
meddinin kucağına bıraktı. 
Pt>rıerin ıkinci go il 
28 inci dakikada yine Fikret karşı 

müdafaayı biribirine geçirerek aktı. 
Gasparis bunu tehlikeli bir favlle ke
sebildi ve takımı aleyhine de bir penaL 
tıya sebcb oldu. l<'ikretin attığı bu ce
za vuruşundan Fenerbahçe ikinci go. 
lünü de kazandı. 

İki gol atan sarı lacivertliler bun -
dan sonra yavaşladılar. Oyun gittik. 
çe zevksiz bir şekil alarak devam e
derken ilk kırk beş dakika 2.0 bitti. 
l"inci df'vre 
İkinci kısımda Fenerliler Fikretin 

yerine Orhanı, Ali Rizanm yerine de 
Bülendi, Yunanlılar da Maryofilisin 
yerine Baltazisi alarak çıktılar. 

Bu defa rüzgarla beraber oynıyan 
misafirler bu devrenin başından so -
nuna kadar açık bir hakimiyet tesis 
ettiler. Arasıra yapılan ve Papado. 
pulosla Riınbas tarafından kolaylıkla 
kesilen sarı lach"Crt hilcumlanna mu
kabil Yunan takımının Fener ceza çiz. 
gisi içinden uzun müddet ayrılmadığı 
oldu. Fakat beceriksiz orta muhacim· 
!erinin ve pek sönük kalan sol açıkla. 
rının oyunu yüziinden gol 'c;ıkamaradı
lar, kaçan sayısız fırsatlar arasında 
oyun ilk de .-ı edeki neticeyle 2-0 Fe • 
ncrbahçenin lehine nihayetlendi. 

~ ~ * 
Fener takımı rüzgarla beraber oy

nadığı ilk devrede çok iyi bir oyun çı. 
kardı. Takımda, hatta sahada en iyi 
oyunc1' muhakkak ki Fikretti. Yaşar. 
la Fazıl da biraz ağır ol~alarına ~ağ. 
men iyi anlaştılar ve birçok tehlike le-· 
ri defettiler. 

Muavin hattında Reşad ve Esad fe
na günlerindeydiler. Hücum hattında 
Yaşar ağır oynadı. Bülend ile Ali Ri. 
1.a hemen hemen hiç muvaffak olama
dılar. Yunan takımının çimen sahada 
alışmamış olduğu maç esnasındaki 
falsolarmdan pek belli oluyordu. Ta. 
kımda Rimbas, sol müdafi Papadopu
los, merkez muavin Kondulis ve sağa
çık Migakis diğer arkada'.3larına na • 
zaran muvaffal< oldular. Diğerleri va
sattan aşağı idiler. 

Hakem Şazi Tezcan bu maçı fevka • 
iade güzel idare etti. 

O. M. Kutn.ak 

Gül kupası atletizm 

"'Yüzme teşvik yarışı 
Dün Moda deniz hamamlarında yapıldı 

· Halil geni bir Türkiqe rekoru kırdı 
Mevsimin ilk deniz müsabakası dün 

Modada, Moda deniz hamamlarında 

yapıldı. Maçların tafsilatına girişme -
den evvel şunu söylemek lazımdır ki, 
yapılan programda yarışların tarih. 
leri, e k s e r i .s i 1 i s e ve Ü n i
v e r s i t e talebesi olan atletlerin 
imtihan ve kamp zamanlarına tesadüf 
etmektedir. Bu yüzden bir ç.::k klas yü
zücü ve kürekçilerimiz antrenmansız 
bulunuyorlar. 

Hatta bunlardan bir kısmı, bu vazi -
yet karşısında şampiyonaya dahi gire. 
miyeceklerdir. Dün de yarış yerinde 
klüplerin denizcilik kaptanlariyle gö
rüştük. Hepsi bize yüzücülerin çoğu

nun bugün ilk defa olarak denize gire
ceklerinden, bazılarının ise ancak, bir, 
iki antrenman yaptıklarından bahsetti
ler. Bu ara:la yüzme proğramlarının 

Beşiktaş havuzuna göre yapıldığından 
ve orada antrenman yapmanın müşkü. 
}atından, stad idaresinin antrenman 
yapmak için gelen atletlerden on beşer 
kuruı duhuliye istediğinden, bunun he
men ekser müsabıklar için gayri kabil 

i 

olduğundan bahsettiler. Biz buracla 
bunları yazarken, proğramm yaprhn~-
sındil büyük hizmeti geçen bölgemizin 
kıymetli sekreteri Bay Halid ile ajan 
Behzadı tenkid etmek istemiyoruz. E
miniz ki bu işte önayak olan bu zatlara 
klüplerde proğram yapılırken yardım 

etmeli, müsabıklarımn vaziyetlerini bil. 
dirmeliydiler. Yoksa evvelce bu işlere 
bigane kalıp ta tabiri amiyanesiyle 
- yumurta kapıya geldikten sonra -
işe alaka göstermeleri tamamen idare
cilere aittir. Elbet ki bu mahzurlar vak 
tiyle programı hazırlıyanlara bildirmiş 
olsı.ydı, onlar da ona göre hazırlanırlar 
ve cetveli öyle tanzim ederlerdi. 

Şurasını da esefle kaydedelim ki 
proğramın tarihlerinin kendi atletleri -
nin ders ve kamp zamanına tesadüf et
tiğini söyliyen klüplerimizıden bazıları, 

• vaktiyle mukayyet olmıyan yüzücüle -
~-~= rinin lisanlarını dahi hazırlamış değil • 

}erdir. Bu yüzden dünkü yarışlarda 

Türkiyenin yüzme ıampiyonu olan 

• 
RESiMLER: 

ı·ıtkardan ~ğıya doğru sırayla: Yu. 
nan takımı; Galatasaray ve Güneşin 
Fencrbahçcye verdiği buketler, maç
tan üç muhtelif enstantane ve Fener
bahçe küçükleri ara.sındaki maçtan 

bir an 

müsabakaları 

gençler müsabaka harici olarak yarıı
tılar. 

Bu seneki yarışların, her senekinden 
daha forklı ve çetin olacağı anlaşılmak
tadır. Bugüne kadar Galatasaray -
Beykoz arasınlda pzıylaşılan müsa baka
lara, bu yıl Beşiktaşlılar da ginnekte
•dirler. 

Kıymetli kaptanları Bay Sıtkının 

muntazam ve disiplinli çalıştırması sa
yesinde pek yakında yüzücüler arasın
da yeni yıldızlar katacak olan siy<Vı 

. Beyazlıları ve kaptanlarını şimdiden 
tebrik eder ve kendilerine futbolda ol-

~ Devamı 11 incide 

r=~~==Tt;i;~~-, 
p Dünya kupaso-H 
ıı na kazaınıdo n 
llİ Diln oynanan final maçmdH ıl 
İ Macarlar 4 - 2 ı• 
İl maQIOp oldular ı 
ıı Paris, 19 - Futbol dünya kupası 

' 

final maçı, busün Klone atadyo. 
• munda ltalya ve Macaristan milli ta

li" kımlan arasında oynanmıtbr. Bu se-

l ne daha ziyade geniıletilmit bulu -
nan muazzam stad, maçın batlama -

.. 11ndan daha bir saat evvel tamamile 
ij dolmu~ bulunuyordu. Muhtelif tri. H 
İi bünlerde 65 bin kiıiyi mütecaviz se- :: 

i! yirci vardı. Maçdan birkaç dakika ;İ=,ı! !i evvel, Reisicumhur Löbrön de ıeref 
Ü tribününe gelmiıtir. 
g Resmi locada ltalya büyük elçisi, 
il Macaristan elçis~ iki memleket ileri il 
U gelenleri, Fransız spor erkanı da ha- İ 
H zır bulunuyordlL i 
iİ Tam saat 17 de iki ekip, taraftar - 1

1

i 
ii lannın alkıtlan arasmda sabaya çık- :

1 ii mıı ve maça kısa bir seremoniden ı1ı f ı sonra hakem Loklerkin idaresinde 

H saat 17,10 da batlaınıtbr. iıl 
rı ltalyanlar, daha Hk da.Lıilu•d• hü. 
İı cuma geçmiıler ve altmcı dakikada 
H ilk sayılannı kaydebniılerdir. Ma-

l carlar, beraberliği temin etmekte se
çikmmemiıler ise de gayet seri ce
reyan eden ilk haftaynu, ltalyanlar 

l•ıı kendi lehlerine 3 - 1 'bitirmiılerdir. 
ikinci haftaymda, oyun umumi vazi. 

1 yet değiıtinnemiı ve çok heyecanlı 

I
İ bir maçtan sonra İtalyan milli takı
: mı Macar milli talmnmı 4 - 2 yene -
1 rek ikinci defa dünya kupasını ka-

11 zanmııbr. 
Iİ İtalyanların gollerini sırasiyle 
ii Pallaossi, Piola, sonra Palaossi ve 
Ji tekrar Piola atmııbr. 

Bu üstünlük maçın 6 ıncı dakika -
l!lında semere verdi, karşısına çıkan i. 
ki müdafii şahane çalımlariyle geçen 
li'ikret, topu demarke bırakılan Şaba
na geçirdi, Fener sol içi de plase bir 
\ruruşla takımının ilk golünü attı. 

Büyük tir atlet kalabalı~ının iştirak ile yapıldı 
i! Oyun çok sert bir hava içinde oy. !"I I! nanmıt ve halk ltalyanlar lehine mü-

Bundan sonra Yunanlılar bilhassa 
l!ağ açıkları vasıtasiyle hücumlara 
başladılar. Fakat Migakisin mütema _ 
diyen topu avta atması. üç ortanın da 
fevkalade beceriksiz hareketleri yü -
ıünden gol çıkaramadan kesildiler. 

İlk çeyrek saat sonunda Fenerliler 
tekrar rakib kaleye sokuldular. Bu a. 
?'ada kaleci Rimbos çok güzel kurta
tışlar yaparak muhakkak iki gole 
mani oldtL 

18 inci daiada sağdgn ani bir Yu. 
nan hcumu, sağ açık çok müsait po
"'.i"!'onda aldığı topu sürerek kaleci ile 

Yakında Mısır ve Romen atletler ile karşılaşacağız 
Mlihtelif spor hadiseleriyle bir hay. 

li yüklü olan dünkü pazar günü, Tak
sim stadında da, "Gül kupası,. atle. 
tızm müsabakaları yapıldı. 

Eğer bu ana spor memleketimizde 
ölümle pençeleşir vaziyette bulunma
saydı, organizasyonun intizamsızlığı. 

nı, üç kategori üzerine yapılan müsa
bakaların karmakarışık sureti cere • 

yanını, sahada inzıbatın ademi mevcu. 
diyetini tenkid etmeyi bir vazife bi· 
l<'<'ektik. 

Fakat en basit bir piste dahi mali?· 
olmıyan Türk atletizminin inkişafı I 
yolunda atılan her adımı ancak alkış. 

la karşılamak icab eder. Bunun için. 
dir ki biz, bütün yoksulluk ve müşkü
lata rağmen, dün Taksim stadına ka-

labalık bir atlet kafilesi toplıyabilen 
ev bilhassa küçüklere verdiği ehem -
miyetle atletizmimizi bir hayli teda. 
vi edeceği anla5ılan genç ve çalışkan 
monitör Nailiyi, gösterdiği cidden ü. 

mitbahş faaliyetinden dolayı tebrik e
deriz. 

Atletizm mevsiminin bir hayli iler
lemiş olmasına rağmen, dün, vakıa 
Türkiye rekoru kırılmadı. Fakat, bu-

nun sebebini atletlerin hazırlanmış ol. 
mamalarında değil, bazı kıymetli aL 
leUcrin müsabakalara girmemelcrin -

de ve binnetice, müsabakaların müca
delesiz geçmesinde aramak icab eder. 

Önümüzdeki günlerde Mısır ve Ro
nınnya atletleriyle yapılacak müsa • 
b:ıka!arda, atletlerimizin gayet iyi de. 
receler alacaklarını ve belki de birkaç 

_.,. Devam• 11 incide 

:i temadiyen nümayit yapmıfbr. H 

lll Hasılat, Frasada oynanan maçlar ii 

1 için bir rekor tefkil eden 900 bin ni!·: 

• frangı bulmuıtur. il 
İİ Dünya kupası ikinci H 
il ve üçüncüleri h 
il Brdo, 19 - Dünya futbol kupası il 
il turnuvasmda üçüncülük içi'! lsveç Ü 
15 ile Brezilya arasında yapılan karıılaı ı• 

Ilı mada Brezilyalılar 4 - 2 galip gel-i 
miıtir. Bu vazyiete nazaran ltalya, i ı\faC'arlan yenmek auretiyle pmpi • 

li yonluğu muhafaza ederek, ikinciliği iE 
:
1
: Macarlar, üçüncülü~ü de Brezilyalı- IJ 

lı lar kazanmıt oluyorlar. H 
==" ::sr.::::::::.-ı:a:::=:::a:m: 
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&IZU 
Yazan: Gerald Kclton -te- Çeviren: F. K. 

Ağır ve 
fırtınaqı 

zskıntılı 
haber 

hava, bir 
verıqor 

- Bazı mesleklerin gizli tutulması XII 1 
Adet olmuştur. 

Zavallı Güssinin casus zar.nedilme. Ağır ve sıkıntılı bir hava, bir fırtı. 
si Denise öyle komik geldi ki, gülmek nayı haber veriyordu. Alp!erin üstün
ten kendini wr tutabıldi. Maamafih de toplanan bulutlar, koyu renkte bir 
anlamamış görünmesi lazımdı. kubbe gibi sahile yakla§ıyonlu. 

- Bu ne,·i meslekler(fon birini ba- Denis otelin salonunda oturmuş 

na söylemek lütfunda bulunur musu- Güssiyi bekliyordu. Saat yGdiye geli-
nuz? yordu ve Gtissi hala görünmemişti. De 

- Mesel~ binbaşı Denis Kardenin nis merak etmeye başlamıştı. Başına 
mesleği! bir felaket gelmiş olmasından korku -

Yüzünden maskeyi atmıştı. Ne ihti· yordu. Otomobil kazasının akakça bir 
yatsız hareket. Tali derecede ajanlara suikast oldw;u 'muhakkaktı. Güssi bu. 
çok fazla sır tevdi etmenin tehlikesi. nun farkında deği!di ama, Denis al -
ne Erikanm bu hareketi de mül~emmel danmadığına emindi Şimdi bunun bir 
bir misal teşkil ediyordu. başka türlüsünün vulrna gelmiş olma-

Denis gene anlamamış görünmekte. smdan endiı:edeydi. 
devam etti. Gülerek: Güssiyi ikna edip oradan uzaklaş-

- Ne diye bizimle alay ediyorsu • tmnaya çalı<-malıydı. A~il ile temas 
nuz? bizi Don Kişota benzcttıniz de- edenlerin tehiikede oldukları muhak • 
ğil mi? romantik şövalye rolimde bel- kaktı. Kendisinin de o gün takip edil-
ki parlak olmuyoruz ama, elimizden diğinin farkına varmıştı. 
geleni yaptığımızdan emin olabilirsi _ Güssiye MontekarJoya gitmesini 
niz. Onun için hakkımızda biraz mü. tavsiye ettiğine çoktan pişman olmuş
samahakar davranın. tu. Maamafih belki de Olga Bedruşka 

Erika dudakalnnı ısırdı. Hatasmr müşküfü bilmiyerek halledcceh-ti. Güs-
şimdi anlamıştı. Başka bir tabir kul- si ona evlenmek teklif edecek, Olga 
lanmaya ba~ladz: reddedince delikanh tabiatiyle orada 

- Yahudiyi iyi korkuttunuz. Orta- durmıyarak Montekarlodan ajTılacak. 
larda görünmüyor. tı. 

- Pek insafsız olmayınz. Zavallı. Fakat bu 01ga acaba kimdi? Kimin 
run sizi sevmekten başka kabahati yok hesabına çalışıyordu. Almanya olma-
tu. Buradaki işiniz epey eğlenceli ol- sı muhtemel... Halinden kibarlık akan 
sa gerek... Etrnf mzzda dilzünelerle böyle bir kızrn §imdiki rolü oynama-
lhayran var. ya razı olmrun her1ıalde vatanperver-

- Evet. Diğer iki arkadaşım bu ne- lik saika.siyle olcaktr. 
vi hajTanların ciddi olanlarından iki- Tahkikatında bir adım bile ilerliye. 
siyle tanıştılar. memi:1ti. Elan, bir gün evvelki gibi 

- Uçüncüslinü unuttunuz. Arkada. meçhuller içindeydi. Bari Güssi mu -
şım Gü~si de- sıze aşık... 'ri!fak olsaydı. Fakat o da nere erde 

- Dostunuzun benim beğendiğim kalmı§tı? 1 
tipte olmadığını sanıyorum. Ben daha Otelin önilnde duran gri renkte mU-
tecrübeli birisini tercih ederim. kellef bir otomobil bu sualin cevabını 

- Mevsim daha yeni başladı. Ha- getirdi. Biraz sonra Güssi yanına gel-
yallnizdeki erkeğe elbet bir gün ras- miş bulunuyordu. Delikanlı neşeyle 
larsınız. söylendi: 

- Bir giin, hangi gün? Montekar- - Adi bir taksiyle gitmiştim. Ba • 
loda yalnız olan bir genıs kız için ha. km nasıl bir arabayla dönüyorum. 
yat ne can sıkıcı şey! İnsanın zevkle - Nerede kaldınız? Bu kadar za -
konu~abileceği bir tnnıdığı olsa... man ne yaptınız? 

- Halbuki §ehirde eğlence çok. - Bir sürü can sıkıcı işle uğraştım. 
Hem Nis de çok yakın; otokarla ya- - lşi hallettiniz mi? 
rım satlik yol. Fransızc:ıyı da İngiliz- - Ondan şüphe mi ediyordunuz? 
ce kadar mükemmel konuşuyorsanız Eşyayı almak kolay olmadı, başkası 
Niste hiç canınız sıkılmaz. beceremezdi ama benim için rok bü-

Erika, Denisin vurdum duymazlığı yük bir mesele teşkil etmedi. Bir kok· 
karşısında sinirlenmişti. Onun kolay teyl ısmarlayımz dıı. Denis size işin na. 
avlanacak bir adam olmadığını artık sıl olduğunu tafsilatıyla anlatayım. 
iyice anlıyordu. Maamafih ona bir şey Garson siparişi alıp uzaklaşmca 
belli etmedi. Ayağa kalktı ve gülüm- Gllssi anlatmaya başladı: 
siyerek ayrıldı: - Zabıtaya müracaat ettiğim za -

- Çok müşkülpesent adamsınız man müşkülle karşılaştım. Eşyanın 
binbaşı Karden ! Allaharsmarladık. satılması için daha evvel başka birisi-

le mutabık kalınmış olduğunu söylü
yorlardı. Tabii ben bu yalana inanma. 
drm. Müşteri kızıştırıp mümkün mer
tebe faz'a para elde etmek istedikleri
ni anlamı~tım. Bezirganlıkalrını yüz -
lerine vurdum ve kızıl.ca kıyamet de 
koptu. Resmi şahsiyetleri tahkir et • 
tiğimi ileri sürdüler. Az kalsın adamı 
döğccektim. Tam beni kapı dışarı e
decekleri sırada içeriye kim girdi bili
yor musunuz? 

- Nereden bileyim? 
- Dostumuz Con Stredford ..• 
- Burada olduğunu bi1miyordum. 
- Dün, karısı ve kızıyla buraya 

gelmiş. Evvela Paris otelinin önilnde 
durmuşlar, sonra eoförleri meydanı 
dolaşacak yerde holden sapıvermiş. 
Bunun yasak olduğunu biliyorsunuz. 
Polis durdurmuş. Coni de kızmış. Mü
nakaşa kwşmış. Neticede hepsini alıp 
karakola getirmişler. 

Karakolda Conni, Lord Stredf ord 
olduğunu ve Monako prensinin şahsi 
dostu olduğunu bildirince komiser yel. 
kenleri suya indirdi. Conni ile benim 
dost olduğumuzu anladığı için benim 
işimi de ha!Jetti. Mordavntın eşyasını 
3000 franga satmaldım. Yalnız eşyayı 
ancak yann sabah tes'im alabilece -
ğiz. 

- Bravo Gilssi ! 
- Bu işten sonra Coni ile beraber 

bir yere gidip oturduk. Conni otomo
bilini bana verdi, sizi akı;am yC'meğinc 
çağırıyor. Leydi Stredford da bilhas
sa rica ediyor. Görseniz kıziarı Prim. 
roz ne güzelleşmiş. Onlara tesadüf 
ettiğime pek memnun oldum. 

- Mordavntrn alüoetln1 onlara:""Sey
lediniz mi? Coni ile Mordavnt çok ıyi 
arkadaştılar. 

- Söyledim. Coni çok ilztlldü. Mese
leyle sizjn me.~1 olduğıınza sevindi. 
Neden bilmem sizin meseleyi muhak
kak halledeceğinize inanıyor. Haydi 
artık gidelim, beklemesinler. 

- Maalesef ben sizinle beraber gi. 
demiyeceğim Güssi. Bu gece Ü7..erinde 
çalışacağım bazı evrak var. Tetkik e
dip geceyansı treniyle Londraya gön
dereceğim. Leydi Strcdforda hürmet
lerimi bildiriniz. Caniye de selam söy. 
leyiniz. Yarın öğle yemeğine gelirim. 
Allahaısmarladık Güssi. Yarın sabah 
görüşürUz.. 

Denis lord Stredfordun gcli~ine se
vinmek mi, üzülmek mi l!z!mgeldiğini 
tayin edemiyordu. Mordavntın ölü -
mlinün cinayet eseri olduğunu Güssi
nin ona söylemesi hiç de iyi olmamı~ 
tr. Hadise etrafında nekadar gürültü 
olursa onun vazifesi o kadar müşkül-
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Ağanın ısmarladığı kahveyi içerken, 
şundan bundan konuşuyorduk. Ağa 

avukatlığıma getirdi. Aksini iddia et
medim. Bana hürmet ziyadeleşti. 
Ağa dedi ki: 
- Bu çocukların bir derdi var .. Ci

nayet mahkemesi idamlarına karar 
verdi. Şimdi müdafaa yapacaklar.. ö
teki knğuşta bir bey var. Müdafaana
melerini yazr.lıya gelecek. Sen de bu
lun .. Onun aklının yetmo:;liği tarafları 

tamamlarsın, sevaptır. 

üçiinün de idamına hükmolunduğu -
na göre, her halde çok acıklı bir facia
nrrı kahrarnar.Jarr olacak! .. 

Bunlara sordum: 
- Ne yaptınız? Niçin mahkeme 

idamımza karar verdi. 
Üçü birden cevap verdi: 
- Iftira 1 iftira! tf tira 1. 
Cürmü meşhut halinde yakalanan en 

azılı katillere s.-;,rarsamz, derhal ve te
reddütsüz: 

- İftira! 

- İftiraya uğradık f. • 
Cevabını alırsınız. Bu her hapisa

nede söylenilen, her mahpusun değiş -
mez bir cevabıdır. 

- Hele şu iftiranın şeklini anlatın da 
ona göre bir çare düşünelim. 

Biribirlerinin yüzüne baktılar. Bi-
risi: 

- Sen rclat ! 
Diye cevap verdi. Üçüncüsü de: 
- Ben hiç anlatamam r.. 
Diye kestirdi, attı. 
Damağası: 

- Bunların hiç birinin anlatacağı 

yok .. 1ti biliyorum.. Bari ben anlata-: 
ytl'l\; 

Bu üç delikanh genç bir çocuğu kıra 
götürmü~ler, ıırkadaşça eğlenmeğe 

başlamışlar. Kadehler yuvarlandıkça 
şeytan bunlara musallat olmuş. Çocu
ğun ırzına geçmiş1 er. Sonra düşünmüş. 
ler, yaptıkları fenalığın büyüklüğü göz
ler:nin önüne gelmiş, çocuk hükumete 
h:ı'.Jer verirse ceza görecekler. İşin du
yulmaması için çocuğu ö!dürmüşler, 
kafasmı koparmışlar, kırda bir köşeye 
gömmüşler.. Cesedi de bir Jereye ata
rak evlerine dönmüşler. 

Ailesi çor:uklarmı ııramışlar, bulama. 
ymca hükumete haber vermişler. Köy-

leşecekti. Coninin resmi te~ebbüslere 
girişmesinden korkuyordu. Çünkü 
Mordavntın <;ok iyi bir dostuydu. De
nis, Mordavnt \'e o umumi harbde ay
ni kıt'ada vazife görmüs1erdi. Hatta 
onlarjl o zaman latife yollu ''Üç si • 
18.hşorlar., lakabı ta.kılmıştı. 

(Devamı ı.•ar) 

Jüler derede bir ceset bulmuşlar •• Tah
kikat, tahkikat, iş bunların üzerine 
yüklenmiş.. Aylardanberi muhakeme 
oluyorlar. Nihayet mahkeme üçünün de 
idamına k:.rar verdi. Temyiz de tasdik 
etti. Kağıtlan Büyük Millet Meclisine 
gideli epey oldu. Bunlar meclisten af 
istiyorlar. 

Bu sırada koğuşun alt tarafında ses-
ler işitildi: 

- Müdür Bey geliyor! •• 
- Buyurun müdür Bey!. 
Baktım kerli, felli bir adam.. Fakrıt 

benim gördüğüm, görüştüğüm müdür 
değil. Hayretle bakıyorum. Adamcağız 
oturduğumuz yere gelirken, herkes a. 
yağa kalktr. Ben de ihtiyaten ktmıl

dandım .. Geldi, baş köşeye geçti. Bağ
daş kurdu, oturdu .• 

Merhı.obalaştık. Kibarca bir tavırla 
bana kurtuluş temennisinde bulundu • ., 
Damağası beni tanıttı: 

- Bu efendi de yeni geldi. Avukat• 
mış. Bu çocukların işini konuşuyorduk. 
Tam zamanında geldiniz. 

Müdür Bey beni bir süzdü. Avukatlı· 
ğım galiba onun da sinirine dokundu. 
Daha doğrusu beni bir r~ip saydı. 

Rekabet •düşüncesine mahal oı;a:dt
ğınr, kendi derdimle meşgul olduğumu, 
kapalı, tımtırakJı bir lisanla anlatınca, 

ad:ımcağız fer<A.'ılar gibi oldu. Hazırla
dığı müsveddeyi cebinden çıkardr, oku. 
mıya başladı .. 

üç Bam mahkfımiyle dam ağası üik
k:ıtla dinliyorlardı. Ağa art-:la sırada 

memnunane başını sallıyor, diğerleri C!c 
yazılı~ tarzının bende uyandırdığı his
siyatı anlamak istereuine sık şık yüzü
me bakıyorlar, bir rr:ana çıkarmıya ca
bahyorlardr • 

lstidanın 1Sonu 1öyle bitiyordu: 
Kaybolan bir can için, üç can felda et. 
mek d~ğru bir şey değildir. 

Müdür Beyin: 
- Nasıl buldunu2?. 
Sorgusunu: 
- Çok mükemm:l !. Hakikaten b·a 

·' buluş çok yerinde 1 •• 
Cevabiyle savuşturduktan sonra, 

kendislni <~ıcı gözüyle tetkike koyul
dum: Orta yaşlı, cerbezeli bir adam ...• 
Fakat ne müdürü? Nerenın müdürü?. 

Bu sorgu zihnimi tırmalıyordu. Bir
denbire de sormayı münasip bulama -
dığım için, sözü afaki şeylere intikal et. 
tirdim. Nihayet, müdür üç idam mahkü
miyle ber;•ber gitti. Merakımı gider • 
mek için hemen ağaya sordum: 

- Yahu, bu müdür kim, nerenin mü
dürü?. 

(Devamı var) 

r!JIDC•»ilWIMIWtJ[IEC31Dllll~ 
rılmış bir mektub. "Acaba pencereyi mahsus açık bıraktığımı 
mı sanacak?., diye düşündüm; birdenbire kapayıvermek i~in 

farkına varıp da ses çıkarmadığımı itiraf etmek olacaktı. 

Bunun için, mektubun düşerken çıkardığı sesi duymam·ş 
gibi, tekrar pencereye çıkmağı daha mlinasib buldum ve yı.L· 
sek sesle: 

- Mis Griffit, dedim, yıldızlan aeyre gelmez misiniz? 

Benim nazarnndaysa aşk, bir ülfilıiyet tasavvur edildiği za

man akla gelecek bütün faziletlerin Mıhdır. Aşk, asıl olan her 
GeY gibi, ölçülemez, hesab edilemez, ruhumuzun sonsuzluğudur. 
Ancak saygı hissiyle bağlanabileceği bir erkeğe varmış b!r kı
zm düştüğü mUUıiş vaziyeti iyi göstermek, hareketine bir özür 
bulmak için bin dereden su getirmeye kalkıyorsun. Vazife di. 
yor, her şeyi onunla ölçmeye kalkıyorsun; fakat sırf zaruret. 
lere göre hareket etmek, Allahsız bir cemiyetin ahlakı de~il 

midir? aşkın ve hissin emirlerine uymak, kadınların gizili ka-

Çeviren: NlYlırlYIDD~llıı ATAÇ 
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Griffit, bütün ihtiyar kızlar gibi, kimbi!ir kaçıncı uykusun
daydı. Endülüs Ara!>ı, sesimi duyunca, bir gölge süratiyle yıı
varlannı. O da benim gibi korkusundan ölmüş olacak ki ıit ... 
tiğini duyınadım, karaağacm dibınde kalmıştrr. Hemen bir çey· 
rek saat kadar, belki da!1a fazla, gökün maviliğine dalrp merale 
denizinde yüzdUm: sonra pencereyi kapadım, yatağıma uzan. 
dım ve o ince kağıdı; Napolide, antika cildler üzerinde çalışanla
nn gösterebileceği bir ihtimamla açmaya başladım. Parmakln· 
rım ateşe değmiş gibiydi. ''Bu adam benim üzerimde ne mi ~ 
hiş tesir ediyor!,. dedim. Derhal mektubu, okumadan yakmnlt 
için lambaya götürdilm ... Bir dilı,ünce elimi bir an alıkoydtı· 
"Bana söyliyC'cek nesi var ki böyle gizli yazıyor?,. dedim. Fa
kat, kardeşçiğim, dünyanın bütün kızları o mektubu okuyuP 
ezber etseler bile ben, Armand - Luiz • Mari dö Şoliyö onu o
kuyamazdım; bunu düşU.nerek derhal yaktım. 

nunu bu değil midir? sen bir erkek olmuşsun, senin Lui'n de 
kadın mevkiine geçecek. 

Kardeşçiğim, mektubun beni sonsuz di;şiincelere daldırdı. 
:Anladım ki bir manastır, kızlar için hiçbir zaman bir ana ye-

rini tutamıyor. Benim kara gözlü, snf ve mağrur, ağırbaşlıhğt 

da, zarafeti de en iyi bilen meleğim! sana yalvararak söylüyo
rum, mektubunun kalbimden kopardığı bu feryadları unutma! 
böyle inlediğim anda ancak bir düşünce beni teselli ediyor, 0 

da aklın kurduğu o yapıyı aşkın yıkıvereceğidir. Ben, belki, 
hiç düşünmeden, hiç hesab etmeden daha da fenasını yaparım: 
ihtiras denilen şeyin rnantıkı, senin mantıkından da zalim olsa 
gerek. 

Pa~rtcsi 

Dün akşam semanın ulvi bir safiyeti vardı: yatmadan evvel 
penceremden uzun uzun baktım. Yıldızlar, mavi bir tüle ka. 
kılmış birer gü.milş çiviye benziyordu. Gecenin sessizliğinde bir 
nefes duyar gibi oldum; yıldızlardan dökülen ışığm arasından 
hayal meyal seçtim: bizim İspanyol, caddedeki sıra ağaçlar. 

dan birinin tepesine sincab gibi tırmanmış, hayran hayran be
nim pencereleri seyrediyordu. Bunu farkedince hemen odama 
çekildim, ellerim, ayaklarım kesilmiş gibiydi; fakat bu korku 
hissinin altında, Hl derinde, leziz bir sevinç de vardı. Hem pe
rişandn:a, hem de bahtiyar. 

Beni almak istiyen o zarif Fransızlardan hiçbiri, karakola. 
götüriilmel. tehlıkesine de göğüs gererek, geceyi o kara ağaç. 
lardan biri üzerinde geçirmek zarafetini gösteremedi. Bizim 
İspanycl kimbilir kaç saattir oradaydı. Bana artık ders vermi
yor ama kendisi benden bir ders almak istiyor, pek aliı.! onun 
o dış çirkinliği hakkında içimden neler söyledim, bir bilse! Re
n.e' ciğim, ben de felsefeye kalkı§tnn. Bir erkeği güzelliği için 

sevmenin çok çirkin bir şey olacağı hükmüne vardım. A.<;k i'a· 
hi bir şeydir; halbuki yüz, vücut güzelliği için sevmek, aşkın 
dörtte üçilnü maddi hislerde aradığımızı itiraf etmek olmaz 
mr? 

İlk korkum ge~ince onu görebilmek için boynumu pencere. 
nin arkasına. uzattım: beni şeytan dürtmüş! delik bir sopayı 
iüliyerek içeri bir şey attı: bir kurşun parçasına mcharetle sa. 

Ertesi gün İtalyan tiyatrosunda o yine vazifesi başındaydı; 
fakat, istediği kadar bir meşrutiyet hükumeti nazırlığı etnıiŞ 
olsun. benim duruşumdan, hareketlerimden, ruhumun heyeca
nını anlıyamamıştır: bir akşam evvel hiçbir şey görmemiş, biÇ 
bir şey almamış gibi oturdum. Ben kendimden memnundum 11-

ma o pek mahzundu. Zavallı adam! Ispanya'da aşkın pcncC· 
reden girmc~i kadar tabii ne olabilir? 

(Devamı var), 
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Yüzme teşvik yarışı 
O.- B:ı~tarafı 9 uncuda dü ve 4,11,2 derece yaptı. Ve yanşlar-

.!uğu gibi bu yolda ;:la muvaffakıyetler da bu suretle neticelendi. 
temenni ederiz. 

Dünkü müsabaka, teşvik ımöiyetin
de olup şampiyona üzerinde bir tesir 
yapm·yordu. Ajanın Istanbulcla alır.a

ması dolayısiyle mıntaka tarafından, 

fotbçl ha:.cmlerimizdcn Nuri Bosut bu 
işe memur edilmişti. 

Büyükler ve küçükler arasınd:ı olan 
bu rr:a~lara s-aa t 14 ::le Modada baş!an . 
dı Şunu da ilave edelim ki, bu yarışların 
Be§iktaşta yapılması lazımken, havu
zun g.•Jrİ ni::ami olması t..olayısiyle ora
da icr'-l!:öı imkansız görülmüş ve Moda 
dc:-ıiz hama:r:m n sa!1ibi ihsan kaptanrn 
müsaadesi üzerine müsabakalara orada 
d~va;J edilm:ştir. 

Deniz srorumuz n·ı:nma kendisine 
teşekkür et:n:::~ i bir borç telakki e:le-
riz. 

100 t".1ETRE SEnBEST: 
İlk yarnı 100 metre serbest büyükler 

<lr.: :; ın~:ı idi. Eu yarışa yalnız Beykoz 
ıgirdi. Gaht:ıs:ıraylılar, lisanslarının 

hazır olmannsı dolayısiyle rr.üs<•!Jaka 
hafr:i yüze} ül~r. 

Nct::de Vedad (B) 1,12,2 ile birin. 
ci. İsk~ntler (B) ikinci. müsabaka ha
rici yü=cn (G. S .) 1r Mahmut 1.4 ve 
Rauf ( G.S.) 1,8 derece yapmışlardır. 
:Su dereceler mevsim başı olrrası ve 
çoc:..ıklarm antrenmansız olmzısı hase -
biyle ilerisi için şayanı memnuniyettir. 

100 M. SERBEST KüÇUKLER: 
Bu yarışa Beşiktaştan 3, Beykozıdan 

2. Golatasaraydan 2 atlet girdi. Netice
de Beşiktaşlı Özdemir 1, 17 ,9 ile birinci 
l<c::ıal (G. S.) 2 inci, Mehmet (G. $.) 
ü;ü-1cü ~lclubr. 

2JJ 1\1. SIRTOSTU BüYOKLER: 
Gü.latasarayclan Şamil ve Beykozdan 

J:sk~ndcrin girdiği bu yarışı Şamil ra. 
.k!b:ni 50 metre geride bırakarak ve 
3,28,C) ile birinci geldi. 

100 M. SIRTOSTO KOÇUKLER: 
Üç yüzücünün girdiği bu yarışta 

ke:nal (B.) 1,38 ile birinci, Maruf (B. 
J. K.) 2 inci, Gültekin (G. S.) 3 üncü 
oHu. 

2DO M. KURBACLAMA 
BUYOKLER: 
iki atlet girdi. Sonunda Saffan (B.) 

3.39.2 ile birinci, Şamil (G. S.) ikinci 
C)dular. 

200 M. KURBAGLAMA 
KüÇOKLER: 
ikisi (B. J. K.) den, ikisi (G. S.)

::l.e;ı \'C biri de Beykozdan olmc:ık üzere 
b~s <:<tlet girdi. Bu yarış güzel ve zevkli 
Oldu. Sonunda Efdal (G. S.) 2,55 ile 
b'rinci, Kemal (B. J• K.) ikinci Artin 
fB.) üçüncü ve Ferid (G. S.) 4 üncü 
Olduhr. Bu yarışta bilhassa Beşiktaşlı 
kü~Uk Kemal ilerisi için ümitler vaad 
Cde;-ı bir yüzücüdür. 

20'J M. SERBEST BUYOKLER : 
Bu yanşa yalnız Vedad (B.) girdi .. 

bcr~cesi 2,50 dir. Müs~ıbaka harici yü
z~n Mah:nut (G.S.) 2,33 derece yap
tı. 

400 M. SERBEST KUÇOKLER: 
. Bu müsabakaya dördü (B. J. K.) 1i 

~ ri (B.) li ve biri de (G. S.) lı olmak 
u .. ~ ~ atlet girdi. Neticede deniz me. 
r~klılarının iyi tanı1dıkları küçük yüzü
<:u İb:-ahim (B.) 6,39 ile birini Kemal 
.~c. S.) ikinci, Aiaeddin (B. J. K.) 
~ÇÜnci.i oldular. 

!:itJO M. SERBEST BUYOKLER: 
:S~ Yanşa iki atlet iştirak etti. Ali (B.) 
l'rıusabaka harici yüzen Halil (G. S.) 
lleticede 7,35,2 ile yeni Türkiye rekoru 
~aptr. Mevsim başındaki bu muvaffa. 
_ıYctinden dolayı kendisini tebrik ede

liz. Alinin derecesi 9,30 dur. 
4 x 100 BAYRAK KOÇOKLER: 

f llu müsabakaya İbrahim, Serkis, Ar. 
ııı, Kemaldan mürekkep Beykoz: takı
~ı ile Özldemir, Hikmet, Recai, Alaed
(I~lldcn mürekkep Beşiktaş takımı gir-

tler N t" d · · d · · k' · t'· · e ıce e ıçın e ıyı ve es ı yüzü. 
b~l.er bulunan Beykoz takımı 5,40 ile 
ırınci oldu. (B. J. K.) ikinci. 
3 x 100 BAYRAK YARIŞI: 

l" Son müsc:.baka 3 x 100 Türkiye bay. 
ak Yarışı idi. Bu maçın ilk 100 metresi 

•ırt Üstü, ikinci 100 metresi kurbağla-

ltrı<ı Ve üçüncü 100 metresi de serbest o. 
ara• 

I{ yapıldı. 

~ Ycılnız Bcyk0zun kurbağlama yüzen 
tleti bu mesafeyi 220 olarak yüz.:iü. 

llll.~u Yarı~a; Fikret, S=·~fan, Fuattan 

5 
Urekkep Beykoz takımı g:rdi. ve 

•44.2 ile blrinci oldu. 

lll.?alatas::ırayın Şamil, Rauf. Halilden 
Urckkep t::ıkımı müsabaka h.:ı:-ici yüz. 

Yazımızı burada bitirirken büyük 
bir hüsnü niyetle pro~ramlan hazırlı -
yaıı zevata tekrar te§ekkür ederiz. Yu
kard ·da söylediğimiz gibi cetveldeki 
tarihlerde atletlerin çoğunun meşr·.J 

mazeretlerini nazarı ·dikkate alarak ta. 
dilat yapacaklarını kendilerinden bek· 
lerken bu işlerde programın hazırlan • 
masındt:ı salrşanlara yardım etmek Ü· 

ıcrler:ne bir vazife bilmeyi ve bu müsa. 
bıklann lisanslarını vaktinde hazırla -
mayı da klüp idarecilerine hatırlatır, 

yarışlara yeni giren Beşiktaşlılara mu
vaffakıyet diler, bu sporun ihmal edil. 
mesine dayanamıyarak deniz hamamı
nı. mıntakanın emrine veren İhsan kap
t·na t'!şekkür ederiz. Bayanlar arasın. 
daki müsabakalara iştirak eden olma
dığı için yıı.ptlamamrştır. 

T. K. Delidağ 

!\'ol: Sabah refiklerimizden birisi diin 
yapılan yüzmelerde fmvandan balısetmiş 
tir. rukarıda da yazdığımız gibi bu mii
sabaka!arda p:wan mcvzuubahs değildir. 
Ve dereceleriıı şampiyona iizerinde bir 
kymeti olmayıp sadece teşrik mahiyetin. 
dedir. 

Gül kupası 
~ Haştare.fı 9 uncuda 

Türkiye rekoru kırabileceklerini, dün
kü müsabakalardan sonra bekliyebili
riz. 

Filhakika, mesela Faik, dtin 110 
metre manialı yarışta harikulade bir 
koşu yaparak sıkı bir müsabakayla, 
Türkiye rekorunu kolaylıkla kırabile
ceğini ispat etmiş, 200 metrede de 1r. 
fan, bazı meslekdaşların "beynelmilel 
şöhreti haiz., olduğunu iddia edecek 
kadar "şişirdikleri,. Görningi hatırı 
sayılır bir farkla peşine takmak ve 
ayrıca 100 metreyi kazanmak suretile 
büyük bir muvaffakıyet göstermiştir. 
Diğer taraf tan, 1500 metrede de Re. 

ceb koşu esnasında, sporculukla kabi
litelif olmıyan bir laubalilik göster -
meseydi, hem sporculuğu hakkında 

fena bir not almıyacak, hem de müsa
bakayı kazanarak derecenin iyi ol • 
masmı temin edecekti. 

Aleyhte yapılan ve. halbuki bol bol 
yardım ve alakaya ihtiyacı olan - at
letizmimizi baltalamaktan başka hiç
bir işe yaramıyan ne!;!riyata rağmen, 
dünkü müsabakaları cidden ümitbahş 
bulduğumuzu tekrarlıyarak, gelelim 
teknik neticelere: 

Birinci kategori 
100 METRE: 

1 nci İrfan (Fenerbahçe). 2 nci Ha. 
IUk (Galatasaray). 3 neti Kazım (Ga. 
latasaray. 
200 METRE: 

1 nci İrfan (Fenerbahçe) 23, 3/ 10. 
2 nci Görning (Güneş), 3 neti Kazım 
(Galatasaray). 
400 METRE: 

1 nci Görning (Güneş), 52,4 2 nci 
İbrahim (Ankara), 3 neti Halid (Fe
nerbahçe). 
800 METRE: 

1 nei Receb (Güneş). 2,00, 3 / 10. 2 
nci Galip (Ankara). 3 ncü Kemal (İz
mit). 
1500 ı'METRE: 

1 nci Galip (Ankara) 4,24. 2 nci 
Receb (Güneş). 3 ncü Adnan (Kasım
paşa). 

5~);l0 METRE: 
1 nci Artin (Beşiktaş) 16,34,6. 2 n. 

ci Hliseyin (Demirspor), 3 neti Sulhi 
(Kasım paşa). 

110 MANlALI: 
1 nci Faik (Ankara) 15,7. 2 nci Vas. 

fi (Haydarpaşa). 3 neti Pulat (Gala
tasaray). 
4 x 400 BAYRAK: 

1 nci (Ankara takımı) 3,41. 2 nci 
(Güneş), 3 ncU (Galatasaray). 
GULLE ATMA: 

1 nci Ateş İbrahim (Kastamonu) 
14,9. 2 nci Arat (Güneş) 12,8, 3 neli 
Şerif (Güneş) 11.60. 
DiSK ATMA: 

1 nci Yusuf 39,60. 2 nci Yavru (Gü
neş). 3 neti Sava (Galatasaray). 
CiRiT ATMA: 

1 nci Şeri! (Güneş). 2 nci Valsis 
(Kurtuluş). 3 ncü tstepan (Galatasa
ray). 
UÇ ADIM! 

1 nci Fethi 13,72 (Ankara). 2 nci 

H"AllER - ~ oosfaa.. l! 

Brezilya diktarörü Vargas kiindir? 

Gençliğinde hamalllk 
yapan diktatör 

CeOD~alil'IOD lt2>Uır '\taıraıiftan lrlıaımaOUok ya ~D"1~Hrv 
c9J ~~sım <ecğ]nv@ırc§l1YJ 'lta ıralfta lf11 c9f a 11: aı !hl sn un 1r11 e 

Günün birinde, Brezilyayı teşkil eden 
hükumetlerden birbinin merkezi olan Por 

to - Allegre şehrine on altı yaşında bir 
köylii çocuğu geldi. Bu çocuğun baba~r. 
balta görmemiş ormanların kenarında 

açtığı birkaç dönümlük bir toprağı işli. 

yerek oğlunu de\'let merkezinde okuma. 
ğa gönderebilecek parayı güçlükle teda
rik edebilmişti. 

Fakat Getüliyo ismindeki bu delikan
lı tahsile başlar başlamaz ailesi ona on 
para gönderemez oldu. O vakit deiikanlr 
hayatını kazanmak için çalısmak mecbu. 
riyetinde kaldı. Yedı sene, ekmek para. 
sım kazanmak için şiddetli \'e devamlı 
bir mücadele içinde geçti. 

Bugünün Brezilya diktatörü, bu za
manları hatırlatanlara, dudaklarında do
laşan tatlı bir tebessümle cevap veriyor: 
"İşe hamallıkla başladım. Ferah fer ah 

yaşıyacak kadar para kazanıyordum. \'e 
hayatımın başlangıcından çok memnun
dum. Fakat birdenbire hastalandım. Kuv 
vetimi kaybettim. Artık hamallık yapa.. 
mıyordum. At yarışı yerlerinde hademe
likten başka bir şey bulamadım.,, 

Genç köylü bu işleri yaparken tahsili. 
ni bırakmış değildi. Bu suretle çalışa ça.. 
lışa, yedi sene sonra ''doktor ve baytar,, 
ünvanlarmı kartının üstüne yazdırmak 
hakkını kazand. 

Bu genç neden bu iki diplomaya lü. 
zum görmüştü? Çünkü Brezilya Avrupa 
kıtası kadar geniş bir memlekettir, bu
rada insanlar çok dağınıktır. Bir kilomet 
re murabbaı toprağa dört insan düşmez 
bile. Genç doktor balta görmemiş orman. 
lann bucağındaki çiftliğine gidecek .. O
rada yalnız insanların hayatını kurtar
mak kafi gelmez. Hayvanlarm sıhhatile 
de meşgul olmak icap eder. 

Bu devrede Brezilyanın umumt sıhhat 
teşkilatı da çok iptidai idi. Memleketin 
hakiki hakimleri kahvetüccarlan sayılır
dı. Bunlar emirleri altındaki insanları, 

hayatları bahasına çalıştırırlardı. 

Yirmi yaşından sonra. genç baytar • 
doktor ormanlar içerisine çekilmiş. mes. 
!eğinden başka bir şeyle meşgul olmıyan 
bir adam oldu. Hergün insanlara ve hay~ 
vanlara bakmak için at üzerinde bir çift
likten ötekine dolaşıp duruyordu. 

Evvela inE>ğiın, sonra karım 

Şu lzikdycyi Gelüliyo Vargasuı ağ_ 

zından dinleyiniz. 
"Kurduğum daireye yeni yerleşmiş. 

tim. Bir köylü beni alelacele çağırdı. 

At üzerinde bir günlük yolculuktan 
soma çiftliğe gittik. Hem çiftlik sahi. 
bi, Tıem karısı, hem de bir inek hasta 
idi. 

Çi.f tliğe gider gitmez evveıa Jıasta 

kadım muayene etmek istedim. Fakat 
kendisi de hasta olan köylü buna ma-

Halit (Fenerbahçe), 3 neli Süreyya 
(Fener bahçe). 
TEK ADIM: 

1 nci Süreyya (Fenerbahçe) 6,33. 
2 nci Seyvan (Haydarpaşa). 3 neti İs. 
t.epan (Galatasaray). 
YOKSEK ATLAMA: 

1 nci Pulat (Galatasaray) 1,81. 2 n
ci Ferfi (Ankara) 1,76. 3 ncü Sürey
ya (Fenerbahçe) 1,76. 

Rüzgar ve vaktin gecikmesinden 
dolayı smkla yüksek atlama yapıla
madı. Müsabakalar neticesinde Güneş 
48 puvanla 1 nci, Galatasaray 22 pu
vanla 2 nci oldular. 

Üçüncü kategori 
100 METRE: 

1 nci Cihad, 2nci Sermed, 3 neti Me. 
rih. (11,7), yeni rekor. 
200 ıVIETRE: 

1 nci Sermet 24,9 (yeni rekor). 2n
ci Neriman. 3 neti Bülent. 
400 METRE: 

1 nci Muzaffer 56,9 yeni rekor. 2n
ci Vladimir. 3 ncü Merih. 
800 METRE: 

1 nci Muzaffer 2, 15, 2 (yeni rekor) 

Siyasi maksatlara hizmet 
• genç Vargasm ülküsü idi. 

eden ordu, 

Birkaç sene sonra Vargas general ol. 
du. Fakat o bu merhalede tekrar dü~ün. 
dü. Çabalamalarını gene beyhude gördu. 

\ 1923 de yalnız politika ile uğra~mak üze. 
re orduyu terketti. 

1 

l Vargas "serbest ittihat, ,ismile bir fır. 
t\ ka kurdu. Bu fırka memlekette halkın 
. sayini istismar edenlere karşı şiddetli 

bir mücadele açtı. Fakat Vargas, hem 
\ ! kahve tücacrlarma, hem de pamuk tüc.. 
~ carlanna karşı yapılan bu mücadelenin 
1 çetin olacağım anladı .. Evvela bunlardan 
1 birisini yıkmağr tasavvur etti; kararını 

\ verdi: "Kah\'e tüccarlarının hakimiyeti
ni kıracağız,. sözü Vargas fırkasmm düs. 
turu oldu. 

Htozüya Cıımh!lrrcisi Vargas 
\ ~ 

ni oldu. ''Evvela gidip ineğe bakınız, 
dedi, inek bana dalıa çok lamn .. ,, 
Bundan sonra da bir çok defalar 

bir köylünün nazarında ineğinin ka. 
rmndan dalıa kıymetli olduğunu gör. 
dü.m.,, 

Aylar, seneler böyle geçti. Fakat genç 
doktor çabalamalarının çok boş olduğu
nu anladı: "Brezilya sekiz milyon kilo
metre murabaalık koca bir memleket.. 
Kuvvetimi, ve hayatımı, mesleklerine sa. 
dık birkaç meslektaşla bu uğurda israf 
etsem bile çok sevdiğim talisiz milletimin 
vaziyetini düzeltemiyeceğim.,, 

Memleket derdinin hukuki teşebbüsler. 
le tedavi edilemiyecek kadar derin old~ 
ğunu anlarnr$tı. Heyecanlı genç doktor, 
bir nöbetçi gibi ayrılmadığı muayeneha
nesini terketmek kararını verdi. 

Bu karara sebeb neydi? Brezilya ordu. 
sunun genç zabitleri arasında birçok ar. 
kadaşları, kendi gibi birçok köylü zabit. 
ler vardı. Bunlar qa kendilerini memle
ket uğurunda feda etmek kararını ver. 
mişlerdi. Onlar vaziyeti genç doktordan 
daha iyi kavram1~lar, memleketi kurtara. 
cak unsurun ordu oldub'1.mu anlamışlar. 
dı. 

( 

Po1itikaya karışan ordu 

Genç doktor orduya zabit yazıldı.. Ya
vaş yava~ doktorluğu bıraktı. Tabiye ve 
umumi politika meselelerine merak sar. 
dı. Rütbesi yavaş yavaş yükseldi. Ve bu 
sıralarda memleket meseleleri üzerinde 
fikirlerini yazdı. Anlattı. 

Bu yazılarşn birisinde, Vargas: 
''Ordu, ancak halkın fakir tabakalarına 

dayanan ve yalnız imtiyazlı bir zümrenin 
değilde bütün bir milletin refahım temin 
etmek istiyen bir rejime dayanabilir ... 
diyordu. 

2 nci Kazım. 3 neti Kemal. 
110 MANiALI: 

1 nci Neriman 17,7. 2 nci Ali. 3 ncü 
Marinakis. 
4 x 100 METRE: 

1 nci Haydarpaşa 49, 1/10. 2 nci 
Fenerbahçe (yeni rekor). 3 neti Güzel
bahçe). 
YOKSEK ATLAMA: 

1 nci Jeba. 1,60. 2 nei Doverenis. 
3 ncü Halaç. 
UZUN ATLAMA: 

1 nci Sükker 5,72 (yeni rekor). 2 n
ci Receb. 3 neü Plitas. 
GOLLE ATMA: 

1 nci Bostancıcğlu 12,32. 2 nci Vah. 
det (yeni rekor). 3 ncü Gevrek. 
DlSK ATMA: 

1 nci Bütün 30.18 (yeni rekor). 2 ıı. 
ci Ge.vrek. 3 ncü Bostancıoğlu. 
CiRiT ATi\1.A: 

1 nci Osman 42,32. 2 nci Fuat. 3 n
eti İhsan. 

Dördüncü kategori 
4 ncü kategoride genç atletler bir

çok yeni rekorlar yaptllar. Müsabaka
lardan sonra galip gelen klüplere ku. 

Cumhurreisliğine doğru 

l\fücadele ba~ladı. Parti Brezilyada 
kökleşti. Yakışıklı, ve gür sesli bir adam 
olan Vargas memleketin en meşhur ada. 
mı oldu. Bir kabine tebeddülü sırasında 
maliye nezaretine geçti. Ve 1930 d~ 
cumhurreisliğine namzetliğini koydu 
Herkes Vargasm intihabım muhakk 
görüyordu. Fakat beklenilmiyen bir hiU 
dise oldu. Jilliyo Prestes intihap edildi . 

Yeni reis ikinciteşrin başında i5ine baş 
layacaktr. Fakat Vargas kendini mağlup 
olmuş saymadı mücadelesine deYam etti 
ve eski bir dostu olan Prestese: 

- Siz asla cumhurreisliği koltuğuna 

oturamıyacaksmız, dedi. 
Rakiplerinin Meta gözüönünde dene

cek bir kıyam hazırladr. Bütün Brezilya 
tarihinin en kanlı isyanı sayılan bu is.. 
yanda Prestes cumhurreisliğine geçme. 
den altı gün evvel rnağllıp oldu. Ve eski 
baytar bu mevkie geçti. 

Yakılan kahveler 

Bu tarihtenberi Vargas mevkiindedir. 
Ye kendisini iktidar mevkiine getirmi~ 

olan programdan bir çok fedakarlıklar 

yapmıştır. 

Mesela bankaların millileştirilmesini, 
ve ictimai teceddüdü bir tülü tatbik sa. 
hasma çıkaramadı. Bundan başka mu· 
halifieri onu asnmızm en manasız hare.. 
ketlcrinden birisini yapmakla itham edi. 
yor: 1931 de kahve fiyatlarını korumaK 
için kahveyi lokomotiflerde yakması ve 
bu da kafi gelmeyince denize dökmesi. 
Halkın hoşuna gitmiyen bu tedbir bir 

ihtilale sebeb oldu. 1932 de haftalarca 
süren bir çarpışma Varagasın za(erile 
neticelendi. O gündenberi Brezilyanın 
bütün kuvvetlerini elinde tutan ve geçen 
lerde patlayan bir ihtilalden gene galip 
çıkan Vargas bugün 50 yaı;mda, güzelli
ğini ve sözlerindeki ikna kuvvetini mu
hafaza eden bir adamdır. 

-palar ve kazanan atletlere de madal. 
yalar verildi. Ayni müsabakaların ge· 
lecek sene de yapılması bu srrada ka
rarlaştı. 

Türkiye-Mısır ve 
Türkiye-Romanya 

Atletizm 
karşılaşmaları 
Temmuzun 2 nci ve 3 ncü günleri 

Taksim stadmda Türkiye - Mısır atte. 
tizm teması yapılacaktır. 

Yine temmuzun 6 ncı ve yedinci 
gilnleri Romnya atletleriyle Taksim 
stadında karşılaşmaları takarrür et • 
miştir. 

vna~aılf'll A~nır 
Gül kupası müsabakaları münase

betiy1e ts.tanbula gelen atletizm fede
rasyonu reisi Vildan Aşir, bu gün tz. 
mite gitmiştir. Kendisi ayni zamanda 
su sporları federasyonu reis vekili ol
duğu için, temmuz ayı içinde !zmitte 
yapılacak büyük yarışların hazırlıkla .. 
riyle meşgul olacaktır. 
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Vekiller Heyetinin 
bugünkü içtimaı 

_.. llaştnrah 1 incide \ 
ba§kanımızın da iştirakiyle Ata. 
türkün başkanlığında bir toplantı 
yapacaklardır. Bu toplantıda Hatay 
vaziyetinin görüşüleceği tahmin edili
yor. 

kapatmıştır. 

Tahrikçi anasırın tehdit ve teşvikile 
şehirdeki bir kısım Alevilerle hristiyan. 
lar dükkfı.nlarını tekrar kapatmışlardır. 
Orfı idare me\'Cut olduğu halde hükfunet 
dairesine Usbedlerin hUcumundan kor
kularak konağın etrafı tclörgülerle çev. 
rilmiştir. ' 

Askerlerimiz dlin Halayda 
bekıeniyordu 
Antakya, 19 (A.A.) - 17 tarihli Kro. 

nik gazete i Antnk) adaki Tilrk • Fran
sız aske[f milıaker !erinde Çanakkale me 
selesinin de me\ zuubahs olduğunu yazı. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Hari
ciye vekili Tevfik Rüştü Aras, dün 
öğlede:ı sonra Atatürk tarafından Ri. 
yaseticümhur yatında kabul edilmiş
lerdir. Başvekil Celal Bayar, akşam 

iliıeri lpar kotrası ile Moda açıkların. 
da bir gezinti yapmıştır. Vekillerimi
zin Hatay meselesi kat'i bir istikamet 
almcayn kadar, Ulu önder Atatürk· 
ten direktif almak üzere şehrimizden yor. 
ayrılmıyacakları anlaşılmaktadır. Ayni gazete, diğer bir haberde Lazı. 

kiycde iki bin Senegal askerln'n Sancağa 
Hataydıı vaziyet gitmeye müheyya bulunduğunu bildit-
Antakya, 20 - Usbed komitecilerin mektedir. 

faaliyetleri çok hızlanmıştır. Bir çok ka. 18 tanhli Eko dö Siri, Antakyadaki 
tillerin, bir çok vakaların fail ve müseb- erUnı harbi)e mUzakerelerinin anla,na 
bibleri, hail ellerini kollarını sallıyarak ile ncticelendıfini, Sancağın bir Tilrk va. 
serbestçe §urada burada gezmektedirler. li taraf mdan idare edileceğini, asayişin 

Jandarma kumandanı Serinin, dün, mücıavi miktarda ve bir Fransız kuman. 
Afiye ve Ava.kiye köylerine gitmiş. hal. dasında Türk ve Fransız kıtaatı tarafın. 
ka bugünkü yaziyetin muvakkat oldu- dan temin olunacatrını ve Türk kıtaatı
ğunu, Fransızların sancağı kat'iyyen ter. nın pazar günü (dün) resmt>n Sanca~a 
ketmiyeceklcrini, halkın Türk sandığına gireceğini yazıyor. 
rey atmamalarını söylemiştir. 

Geceleri sokaklarda vakitsiz ve mana- 'faymisin makalesi 
sız atılan sılfilı seslerile şehirde bir ihti. Taymis gazetesi, Hatay meselesi hak. 
ıaı hava ve manzarası yaratılmak iste. kındaki bir ba~makalesinde, dahili asa. 
niyor. yişi muhafaza için Türk ve Fransız as. 

Bir katil Mdisesile alakadar görülerek kederinin işbirliği etmeleri lüzumundan 
tevkif edilen on bir Usbeci serbest bıra. bahsettikten sonra şöyle diyor: 
kılmıştır. Mevkufların tahliyesi sebebleri Hataydaki Türkler karışıklıkların Şam 
validen sorulduğu zaman, böyle bir şey- hük\tmetindcn teşvik gören Araplar tara
den haberdar edilmediğini beyan etmi~ fmdan çıkarıldığını ileri sürüyorlar. A. 
tir. Vasi salMıiyetlere malik olduğu raplar ise Türk taraftarlannm, kendile.. 
halde valinin bu hfidiseden haberdar e.. rine taarruz ettiklerini ve evlerini yak. 
C:lilmemesi halk üzerinde fena bir tesir tıklarım iddia ediyorlar. 

HABER - 'A1'sam ooata11 

Korkunç 
rakkanılar 
Hindlstanda kolera
dan 12000 kişi Uldil 

Berlin radyosunun bu sabahki neşriya. 
tı arasında duyulduğuna göre Hindistan. 
da müthi~ bir kolera s.-ılgını çıkmış ve 
bu af ete yakalanan 25000 ki~i<ien 12000 
ni ölmüştür. 

Hususi maçlar 
~Baştarnfı 8 incide 

Buna mukabil Silleymaniyeliler de: 
Muvaffak • Ruhi, Burhan - Reşid, 

Dani§, Nesim • Rauf, İbrahim, 1lyas, 
Hamdi Süreyya. 

Oyuna Süleymaniye başlamış ve fa
kat akabinde İstanbulsporlular h~ki -
miyetl tesis ederek biribirl arkasına 
hücumlara ba6lamıııılardır. BÜ. esna • 
da güneşten maskelenmiş bulunan ls. 
tanbulspor kalecisi Süleymaniyenın 

uzaktan attığı bir şütU görememiş ve 
SUlcY!Jlaniyeliler )Ik gollerini bu suret
le yapmışlardır. 

Bu golden sonra 1stanbulsporun taz 
yikı gittikçe artarak iyi kombinezon· 

' larla ilcrliyen san siyahlılar bera. -
berlik sayısını sağ açıkları Ziyanın 
fevkalade bir volesiyle kazanmı§lardır. 
Devı:e 1.1 berabere bitmiştir. İkinci 
devreye yine Istanbulsporun hakimi • 
yetiyle başlanmış ve oyunun sonuna 
kadar çok canlı bir oyundan sonra her 
iki taraf da 1·1 berabere olarak saha· 
dan ayrılmışlardır. 

Bir günde üç muhtelif sahada spor 
teması yapan genç lstanbulsporlulara 
çalısmalarında azim ve muvaffakıyet 
dileıiz. 

yapmıştır. Bu ıtharnlar ne cJereceye kadar do~ru Osveç n<raDı 
Silveydlyede Türk yazılmak istiyen bir olursa olsun. hiç şüphe yok ki seçim es-

liaç kişiye öfkelenen Milletler cemiyeti nasında kanlı hadiselere mani olmak i. 80 Y Si Ş O Dıl d CJl 

konbo)i~;·~~;d~n;nı;;~ n ŞampİlJOn 

kanı alabileceksiniz Kral 
1 

Bc~mci Gilstav, Kral nl«':'a1; görün- ı 
Hastanelerde tehlikeli vaziyetler .::..ktcn 1:açına11 bir hi'kiimdard:r. 

. • k t k 1 t k ~ lJaıtara/ı ~ ınclac IÇln an 5 0 U yapı aca bir kıyafetto giyinmiştir. Sonra, ken. 
· disini alıp götüren askerlere hiçbir 1. 

Fransada bir hastanede yapılan uzun 
tecrübelerden sonra, nihayet bugün, 
insan kanını, ilaç gibi, eczanelerde bu· 

kanı han~i·gruptansa on<J bu gurup ~n 
nakletmek lazımdır. Halbuki, her grup- tlrazda bulunmamıştır. 

Ancak, isminin ne olduğu sorulun· 

lundurmanın mUmkün olaca~ı anlaşıl
mııtır, 

Bu ıuretle, çok mühim bir keşif ya. 
pılmıı oluyor. ÇUnkU, bir hastanede bu. 
Junacak bol miktarda yedek karıla, bir 
~k hayat kurtarılabilecektir. 

Malnmdur ki, bir kaza neticesinde 
fazla kan kaybederek hayaıtı tehlikeye 
giren yaralıları kurtarmak için, vücut-

Janna başkalarının kanı nC)](lclunur. Bu 
kam verenler çok kanlı kimselerdir ve 

riciler,, daima hazır bulunmaktadır. Fa
kat, bunlar, kafi derecede fazla değil. 

C!ir ve bir çok defalar, bilhassa büyük 
kazalardoo sonra hastaneler, gelen ya
ralıları kurtarmak için, kan verid bu
lamamaktadır. 

Diier taraf tan, herkesin kam biribi
tme oymayacağına göre, bir insanın 

tan ayrı ayrı kan verecek adam bulmak 
ta o nisbette zordur. 

Bu 2orluk bilhassa kendini hurp es
nasında gösterecektir. Cephede yarala . 
nan askerlere kan nakli için elde bulun

durulacak kan vericiler pekaz bir istifa-

kie temin edecektir. Çünkü, kem verenin 
daima istirahat halinde bulunması, bil-

hassa kan verdikten sonra bir ka~ gün 
istirahat etmesi lazımdır. 

Yeni usulle, istenildiği kadar ve her 

gruptan instın kanı, husust şerait altın
da muhafaza edilerek, hazır bulunduru-

labilccektir. Yalnız, şimdiki halde, bu 
kan ancak on be§ giln muhafaza edile
bilmektedir. 

Kanın dP.ıha uzun .müddet muhafaza
sını mümkün kılma kiçin tetkiklere de-

vam edilmektedir. Tetkik faaliyetinin 
başında doktor Tzank bulunmaktadır. 

Italyada buğday 
kıtlığı 

Roma, 20 (A.A.t - Havas ajansı mu. imali için bazı tecrübeler yapılmı~tır. 
habiri bildiriyor: Diğer taraftan korporasyonlar nazın 

Havai şerait dolayıs.ile buğday rekolte. 
sindeki azlık neticesi ortaya çıkan ekmek 
meselesi, hükOmetln nazarı dikkatini çek 
mekte devam ediyor. 

Zimamdarlar, iki ştk karşısında bulun
maktadır: Ya altın tcdiyat ile yabancı 

memleketlerden buğday satın almak ve 
bu suretle vücuda getirilen altın stoku-

nu azaltmak, \'eyahut da buğdaydan baş 
ka diğer hububat unlarından fazla rnı"k. 
tar konularak yapılan daha a§ağı kalite. 
li bir ekmekle iktifa etmesi içıb yeniden 
halkın fedakarlık hissiyatına müracaat 

eylemek ... 
Son haftalar zarfında bu yolda ekmek 

ekmekçiler korporasyomuıa müracaat 
ederek bunların mesuliyet hislerini ken. 
dilerine hatırlatmış ve halka "mümkün 
oldı.;ğu kadar az paraya taamı lezzetli 
bir ekmek temin etmek,. mecburiyetinde 
bulunduklarını bildirmiştir. 

Roma: 20 (A.A.) - ltalya, her sahada 
tam bir otar~i politikasını takip etmiye 
mütemayil görünmektedir. Bu suretle 
yeni küçük para basmak için şimdiye ka
dar hariçten icfüal edilen nikel yerine 
"akmonita,, denen ve içinde bilhassa pas 
lanmaz çelik bulunan yerli bir halita kul 
lanacaktır. 

<:a: 
- Güstav, diyor. 
Ne i§le meşgul olduğu sualine de: 
- lısveç kralıyım, diyor. 

Bunun üzerine Fransız zabitleri 
kraldan af diliyorlar. O da gülümsi
yerek ayrılıyor. 

Kral Güstav, dedeleri itibariyle İs
veçli değildir ve Fransız kanındandır. 

Napolyonun mareşallnrındaıi Ber • 
nadot, Fransız imparatorunun en par. 
lak devrinde, kendisine büyük bir 
mevki temin etmeyi düşünmüş, ve 
1810 da, ls' cç hükumetleri taı·afın -
dan kendisini Isveç prensi olarak in
tihab ettirmiştir, 

Ayni sene, İsveç kr:ılı oiı üçüncü 
Kari, çocuğu olmadığı için, Bernado
tu veliaht olarak ilan ediyor. 

1818 de de, Karı ölünce, Bernadot 
onun yerine tahta geçiyor. 

Bernadotun oğlu birinci Oskar, son. 
radan Napolyonun karısı olan impa. 
ratorlçe Jozefinin torunu ile evlen • 
miştir. 

Beşinci GUstav işte bu kralın toru
nudur. Norveç ve Danimarka kralları 
da bu ailedendir. Bu günkü Belçika 
veliahtı da kral Güstavm torunların
dandır. 

Bugün 80 yaşına giren kral, çok za. 
yıf bir adamdır. Yüzü bütün ihtiyar. 
lığını göstermektedir. Fakat, vücudu 
son derece çeviktir. Halfı tenis oyna
ması da bunu göstermektedir. 

Tatnreko Londraya 
gidiyor 

Bı1!:rcştetı bildiriliyor: 
Eski Rumen başveldli Tataresko Lon

draya gitmek üzero Bükre)ten hareket 
etmiştir. 

20 HAZiRAN -1938 

Boğazda dünkü 
Deniz kazası 
~ Baştarafı 1 incide 

Saat 14 sularında \'Uku bulan bu deniz 
kazasının bu sabah yaptığımız tahkikat
la meydana çıkan tam tafsilatını teesür. 
le bildiriyoruz: 

Hasköyde is.ltele yanında oturmakta o. 
lan belediye memuru Tahir ve kansı 
Emlnenin Istinyede daima gidip geldik
leri ailece tanıdıkları vardır. Bunlar ls
tinye fabrikasında lostromo Fehmi ve 
kaynakçı Harndinin aileleridir. 

Bundan on beş gün kadar evvel Ta. 
hirin .Hasköydeki evine misafir gelen 
lostromo Fehminin karısı Zehra Emine
yi ve kocasını Istinyeye davet etmiş ve 
bu sırada orada bulunan Tahir ve Emi. 
nenin ev sahipleri Artinin karısı Arşiyak 
da bu eğlentiye iştirak etme?.- istemiştir. 

Bunun üzerine üç aile anlaşmışlar ve 
hepsi birden kalabalık bir şekilde lstin- · 
yeden Ueykoza giderek eğlenmeğe karar 
vermişlerdir. 

Belediye memuru Tahirin ve Artinin 
aileleri dün sabah evlerinden çıkmışlar 
ve ayni Haliç vapurunda bulu~uşlar. 

dır. üç ailenin bu gezintisine Artinin 
komşusu olan Angine de iştirak etmek
tedir. Kafilede Tahir ve Eminenin ço. 
cuklan Mübeccel, Hukiye, Nejat, Saba
hat ile Artinin karısı Arşiyak çocukları 
Sake, Anait, Herrnan, Jirayir de bulun. 
maktadır. iki nile efradı böylece köprü. 
ye gelmişler ve oradan da vapura bine. 
rek lstinyeye varmışlardır. 

Istinyede doğru lostromo Fehminin e
vine inen misafirler bir müddet din. 
lerunişlerdir. O sırada Fehrninin kom. 
şusu olan Kaynakçı Hamdi de gelmiş ve 
o da ailesile birlikte eğlentiye iştirak et. 
mek istemi~tir. Tabii bu teklif de kabul 
edilmiş ve kafile Hamdi ile karısı Ayşe
nin navesile ve Fehminin de karısı Zeh. 
rayı akrabalarından maliye memurların
dan Münir ve karısı Zeynep ve oğullan 
Behçet He. 20 kişiyi bulmuştur. 

Denize açılınca ..• 

Fehminin evinde bir müddet oturarak 
dinlenen bu kalabalık misafirler saat 14 
sularında hep birden evden çıkmışlar ve 
lstinyeye inm~erdir. Maksatları büyük 
bir sandal bularak karşıya geçmektir. 
Nihayet Cahit isminde bir balıkçının ~ 

çifte sandalını almı~lar ve denize açıl
mışlardır. Cahit kaptan gelmemiş ve di· 
ğer erkekler sıra ile kürek çekrneğe lıa§. 
lamışlardır. Fakat kayık bu 20 kişinin 
ağırliğiyle suya fazlaca gömülmüştilr. 

O kadar ki ufak bir dalgada içine su 
girmektedir. Buna rağmen içlerine hiçbir 
korku gelıniycn çoluklu çocuklu kafile 
Beykoza doğru açılmakta devam etmiş.. 
tir. Kayık Yeniköyü geçmiş ve Beykoza 
doğru yaklaşmağa ba~ladı]ı sırada dün
kü rüzgftnn tesirile dalgalar fazlala~mış 
,.e yandan kayı~a hncum eden sular i. 
çindekileri ısl:ıtmağa başlamıştır. Bu sı. 
rada kadınlan ve çocukları korku almı' 
ve sulardan korunmak için öteye beriye 
eğilip kalkarak ıslanmamağa çalışmışlar. 
dır. Fakat işte bu sıralarda kayığa doğ. 
ru gelen büyük bir dalgadan kaçııunak 
istiven kadın ve çocukların bir tarafa 
aoiru cğilmclerile kayık birdenbire ala
bora olmuş ve içindeki 20 .kisi de denize 

dökülmüştür. 

imdada koşanlar 

Bu sırada sahilden bu faciayı gören 
ve feryatları işiten sandalcılardan Ga· 
lib ve Şevki hemen vaka yerine koş. 
muştar ve tesadüfen oradan geçmekte 
olan Şirketihayriyenin 65 numaralı 
vapuru kaptanı Mehmet Yusuf da dü
meni hemen kaza mahalline kırmış • 
tır. Bu suretle fedakar çalıımalarla 
denizden 4 çocuk ve üç erkek ve üç ka
dın vapura alınmış ve makine daire. 
sinde ilk tedavileri yapılmı§tır. Kurta
rılanlar Beykoz iskelesine getirilmiş, 
fakat bunlardan fazla su yutan Ar· 
tin, Ayşe ve Angine ve mütekait ma.. 
liye memuru Münir yapilan tedavile
re rağmen ölmüşlerdir. Sandalcılar ta. 
rafından kurtarılan Emine ve Herman 
da otomobille derhal Haydarpaşa has· 
tanesine yatırılmışlardır. Diğer kur
tarılanlar sıhhi vaziyetleri düz.gün oL 
duğundan evlerine götürülmiişlerdir. 

Dört kişiden başka dört ki§i de ka
yıp vardır. Bunların da öldükleri mu. 

hakkak görülüyor. Bu suretle bu feci 
kazaya sekiz ki§i kurban gitmiş ol
maktadır. 

Hfidise tahkikatini Beykoz müddei
umumisi Şckip yapmaktadır. Sandal. 
cı tutulmuştur. 

Knptan anlatıyor 
Kazaya uğrıyanlardan onunu mu

hakkak bir ölümden kurtaran Şirketi. 
hayriyenin 65 numaralı vapuru kap
tanı ~Iehmet Yusuf kaza hakkında 
§unları söylemektedir: 

"-Köprüden 13,30 postasını yapı
yordum. Beykoz iskelesine yanaşaca • 
ğım sırada denizden feryatlar işittim. 
Baktım, büyUk bir kayık devriimiş ve 
birçok kimseler su üzerinde çırpııyor. 
Hemen vapuru iskeleye yanaştırmak· 
tan vazgeçerek imdatlarına ko§tum. 
Denizin üstU, çok acıklı bir faciaya 
sahne oluyordu. Çocuklar, kadınlar, 

biriblrleriııe sarılmışlar, denize batıp 
çıkıyorlardı. Hemen sandalları indir. 
terek on kişiyi kurtardık ve Beykozn 
getirdik. Bu suretle bir saat 15 daki
ka vapurumuzun seferi gecikmi~U. 

Eminenin hastahanede 

söyledikleı i 
Diğer taraftan bu sabah bir muhar

ririmiz Haydarpa;,a Niimune hastane. 
sine giderek Hasköyde oturan beledi· 
ye memuru Tabirin karısı Emine ile 
görüşmüştür ... 

Eminenin sıhhati iyidir. Baygın bir 
halde hnst::meye geldiği halde dUn ak
şam açılmış ve bu sabah tamamen i
yileşmiştir. Kendisi hastanenin kulak 
kısmında. yatmaktadır. Muharririmi:ı:i 
görünce ağlamaya başlamış ve: "Ah ... 
evladını ah ... ,. diyerek hfidiseyi şöyle 
anlatmıştır: 

"- Bundan on beş gün evvel bu ge. 
zintiyi kararlaştmnı&tık. Keşki karar
la.5tıramaz olsaydık. Ne bilirsin .• Ax· 
tin bizim ev salı.ibimiıdi. O da letin· 
yeye gelmek' istedi. Yanına kom§U!U 

Angineyi de almı§tı· Neyse: lstinyeye 
gittik. Burada daha fazlalaştık. He -
pimiz evlerimizde evvelden hazırlılt 
yapını§, gezinti için dolmalar, yemek
ler hazırlamıştık. Maksadımız Istin • 
yeden Beykoza gitmek ve ~ayırda ye. 
meklerimizi yiyerek eğlendikten son
ra akşam il.zeri Çubukluya kadar ine
rek Safiyeyi dinlemekti. !stinyede yi. 
ne tanıdıklardan Cahidin kayığına bi· 
nerken kendisi: "Kayık biraz su alı. 
yir. Siz de kalabalıksınız. Karışmam, 
isterseniz binmeyin., dedi. Ah, keşki 
dinlemiş olsaydık. Fakat eğlenti ~klı· 
mızı fikrimizi çekmişti. Aldırmadık, 
kayığa dolduk ve sahilden açılmaya. 

başladık. 

Kayık o kadar suya batmıştı ki an
cak üç dört parmaklık kısmı deniz üs· 
tünde gözüküyordu. Nihayet YeniköyU 
geçtik. Artık Bcykoza yakliışıyorduk. 
Fakı:ıt işte bu sıralarda sanda~ yandan 
ve altındaki !delikten sular girmcğe baş 
ladı. Bir taraftan da dalgalar bizi ısla· 
tıyordu. Ari tinin ve bizim çocuklar kor· 
kudan bağuışıp çırpınıyorlardı. Nih<> " 
yet bu facia başımıza geldi. Sandal l;>ü· 
yük bir daliadan devriliverdi. Hepimiz: 
sulara dökülmüştük. Bu ana baba ıü
nünde evlatlarımı arıyordunı. Fakat 
kendimi fazla tutamadım dibe doğru 
battığımı biliyorum. Sonra işte göz· 
lerımi burada ac;tun., , 

Bundan sonra Emine, muharririıniz· 
dtn, İstioye fabrikasında çalışan ve kı
zz,da bulunan Fehmi ve Hamdiye haber 
vermesini ve hastanede kendisini ziya· 
ret etmelerini istemi§tir. 

Muharririmiz, Hermaru da buJmu~· 
tur. 7 - 8 yaşlarında bir çocuk olan Her· 
man, hastanenin çocuklara mahsus 
kısmında yrıtmaktadır. Fakat kendisi u• 
yumakta olduğundan Hermanla görüt· 
mek kabil olmamıştır. Yalnız hastaba· 
kıcıların söylediklerine göre dün ak· 
şam kendine gelen küçük'. erik istemi§ 
ve verilen erikleri de yedikten sonra u· 
yumuştur. Bu sab:.ılı ta kendisine süt 

içirilmiştir. 

Jngtlterede benzeri bir kaza 
oldu 
Londra, 20 (A.A.) - Lancasbirede. 

Vednes - sur. irvel nehrinde, içinde, 18 
kişi bulun•n bir kayık devrilmi_ş vo ıo 
kişi boğulmuştur. 
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Pelageya, otuı kilometrelik bir me
llafeden köy hastanesine: geldi. 

Evinden şafakla beraber çıkmıştı. 

Oğleye doğru tek katlı beyaz hastane -
nin kapısı önünde atından i.nıdi. Hasta _ 
h'ınenin kapısı önünde oturmalHa olan 
bir köylüye sordu: 

- Cerrah, hasta kabul ediyor mu? 
Köylü büyük bir aldkayla; 
- Cerrah mı, dedi?. Sen hasta mc-

ııın? Karnın falan mı ağrıyor?. 
Palageye: . 
- Evet hast~•yım, dedi. 
Mujik: 

- Ben de hastayım yavrum, diye in
ledi .. Fazla darı yedim. Yedinci olarak 
sıraya yazrldım. 

Pelageya atını ağaçlardan birine bağ. 
ladr ve bl!Staneden içeri girdi. 

Hastalan, doktor muavini İvan Kuz
nıiç kabul ediyordu. Bu, ufak tefek, kır 
saslı, ve köylüler atrı3mda fevkalade 
meşhur bir ihtiyardı. Onu, lıütün o ha. 
vali tamrldı. Herkes onu metheder ve 
sebepsiz olarak ona ''cerrah,, derlerdi. 

Pelageya cerrahın odasına girdi. Yer
lere kadar eğilerek onu selamlc:ıdı ve 
sandalyenin bir kenarına ilişti. 
İvan Kuzmiç: 
- Hsta mısın, diye sordu?. 
- Evet hastayım. Hem de çok b?. "'-

Qymı, Bütün vücudum hasta .. Her ke
ttıiğim ayrı ayn ağrıyor, yüreğimde de 
bir tı~rrhk var. 

İvan Kuzmiç alakasrzlıkla sordu: 
- Peki, bu neden? Ne zamandanbe. 

~1?. 

·- clonbahardanberi İvan Kuzmiç ... 
... 'am sonbahardanberi.. Sonbaharda 
hastalımdrm. Kocam Dimitri Naumiç 
§ehirden geldi. işte ben de o zaman 
hastaları<lım. Mutfaktc:ı yufka açıyor-
1dum. Dimitri Naumiç hamur işini çok 
3everdi. Ben hem yufka açıyor, hem 
de kocamı düşüni.iyordum. "Nerede o 
!İnıdi ?.,, diyorum. Halbuki o şehirdey
di. Köyümüzden meb'us çrkmrştı. 

Doktor muavini: 

- Anlatıyorum ya, I van Kuzmiç, sÖ· • 
zümü kesme!.. Ha ne diyordum: Ben 
mutfakta yufka açıyordum. Bir de ne 
b'•kayım; şu koyun suratlı Ag_afya.tey
ze ellerini sallayarak mııtfağa doğrUı 

geliyor; , 
- Koş, k<ış Pelageyuşka, galiba se. 

ninki geliyor. Sırtında torbası, elinde

bastoniyle köy sokaklarından cakah ca
kalı geçiyor. 

Sevincimden yüreğim, güm güm at -
mağa başladı. Ayaklarım biri.birine do .. 
laştı. Şaşkınlığrmdan gene yufka aç-

makta devam ediyordum. Fakat niha -
yet yufkalan elimden atmağı a!Hettim. 
Hemen avluya koştum.. Avlu güm.ıı 

içinde idi. Ortc:•lıkta tertemiz bir hava 
vardı. Solda, ağacın altında sarı buzağı 
geviş getirivor, kuyruğiyle sinekleri 
kovalıyordu. "Eh, diye düşündüm, I>i, .. 
mitrı Naumiç, şu buzağıya kimbilir ne 
kadar sevinecek?.,, 

Doktcr muavini kaşlarını ç<:ıtarak: 
- Fakat, dedi, rica ederim. derdinj~

den bahsediniz!. . 
- Aman, İvan Kuzmiç, ben neöt..: 

bahsediyorum? Darılma.. Anlattrğm• 

şeyler dertten başka ne ki ?Ha, nerede 
kalmıştrm? Avlwd<:on sok.ak kapısma çık
tım. Sokağa şöyle bir göz attrm: S.ol. 
da kilise .. Kilisenin yanında papasın 

keçisi otluyor, biraz daha ileride kırmızı 
horos eşelenip duruyor. Sağdan ise !)}. 

mitri Naumiç geJi.yor. 
Ona şöyle bir göz gezdirdim. "'ı;'ürt:

ğim ağzım•• geMi. Başım döndü. (iö;;o 

!erim karardı. O ise, ciddi ve ağır a 
dımlarla ilerliyordu. Esen rüzgarla sa -
kalı sağa scla gidiyordu. Üstünde şı;hir 
işi bir gömlek, ay~ığmda şehir işi ~ir is
karpin vardı. 

. -- - . - . . - - - . - -- - . -

Tamamen sersemlet):lj~tim. Dimitri 
N a,umiç, ağır adımlarla ya.oı~a yakla§ -

tr~ 

- Muhab..21 Pelage:ya Mak-simovncı., 

dedi, yıllardır seninle gör~edik. Na
sılsın bakalım?. 

Aptal ~an. kocamın sırtındaki torba. 
amı alacak. y~r.cl.c sersem se~sem aya -
ğındaki iskarpinlere balay-ordum. Ak-

... 

n 
Mih. Zoşçe-oko 
lımdan da şunları &eçiriyordu.m: ''Ey
vah kocam i;skarpin giymeğe :haşfadı. 

Şehir adetlerine alıştı. Arttk beni be • 
ğennıiy.ece.k .. ,, 

Kocam da, aklrmdan geçenleri oku
muş gibi: 

- Eh sen Pelageya, Pelalıi'eya, diye 
söylenmeğ-e b~·~ladı. Sen cahil bir karı

sın Pefageya Maksimovna ! Ben şirt;tdi 

seninle ne konu~abilirim?. Ben artık şe
hir insam oldum. Münevver bir adam 

oldum .. Ben şimdi artık m.ebusum. Zarp, 
taksim biliyorum .. Halbuki sen, belki 
de adım bile yc:ız:amazsın !.. lie.ı;ıim ye· 

.!\rnerikalılar goHu çok severler. H;altfl hayatlarım feda edecek derecede nenilc
.Jil ir: 

Geçen gün, K.ansasta, büyük bir golf maçı oluyor. Bu maç günlerdenberi bü
tün meraklılar ~araf ından beklenmekteydi. Fakat, o gün şiddetli bir yağmur yağma~a 
başlıyor. 
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rimde bir başkasr ,olsaydı bu cahale 
tinden ötürü mutlaka seni kapı dlşarı 

ederdi. 
Ben bala çitin kenarında duruyor· 

dum. yavaş bir sesle ona: 
- Haklısın Dimitri Naumiç, dedim. 

Ben cahil bir kadınım .. Sen beni hemen 
kapı dışarı et!. • 

Bu sözlerim üzerine Dimitri Naumiç, 
beni kolumdan tuttu: 

- Ben şaka söyledim. Pelageya Mak
simovna, dedi. Ben bunu mahsus söyle

dim .. Sen darılma! 
Kalbim yeniden atmağa başladı. 
- Hlç merak etmeyiniz, de<lim, ben 

de amaliarbaa, zarp, taksim öğrenirim. 
Ben de <•.:hmı kağtda yazabilirim .. Sizi, 
sizin gibl okumuş bir adamı mahc;up et· 
mem. 

Doktor muavini lvan Kuzmiç sandal. 
vesinden kalktı ve odanın içinde dolaş· 
nı:ığa başladı. Nihayet: 

- Kafi, dedi. H<•:>talığmdan bahst>t .. 
Nerenden rahatsızsın?. 

- Rahatsızlık mı? Şimdi bir şeyim 

yok .. Doğrusunu istersen İvan Kıızmiç 
sıhhatim.len şikayete biç hakkım yok .. 
Çünkii kocam: 'ben şaka ettim., dedi. 
Demek ki o, şaka söylemiş .. 

Doktor muavini: 
- °J;'<•bii şaka snylenıiş. diye söylen

di. Sana bir toz. yahut hap falan vere -
yim mi?. 

- Lüzumu yok ivan Kuzmiç, Nasi
hatle;ine teşekkür ederim. Şimdi ben 
kendimi çok iyi bissed1yorum. Sana 
~ok t~~ekkür ederim .. Allaha ısmarla _ 
d1k . 

Pel:ı~eya doktor muavininin masası 

üzerine içi buğday dolu bir çıkın bırak
tı ve kapıya doğru yollandı. Sonra geri 
dönerek: 

- İvan Kuzmiç, şu zarbı, taksimi ne
rede öğrenebilirim'! Muallimin birine 
baş vursam mı, dersiniz?. 

Doktor muavini, derin derin içini çe
kerek: 

- Fakat müsaGd-. .!dınız, ıoeoı. ~iz 

""":'aya kocc•'1ızdan mı bahsetmeğe gel
dit>ız. yok<:a ha;:tal:~ımzr mr anlatma 
ğa';' 

Kocamın ayağında iskarpinleri gö
rünce yüreğimden bir ah koptu. "Ey. 
vah. ·J've r1füd.it"düm. ben bu kr:yafetim- -

Bununla beraber, maçı geri bırakmıyorlar. Seyirciler, şemsiyelerini kaparak. 
maç- sahasına koşuyorlar. Yağmur, fırtına ile beraber, devam etmektedir. Şim~k

le{ çakıyor. ~ök ~ürlüvor. Fakat oyun başhyor. Halk da heyecanla takip ediyor. 

- Evet, dedi. muallime gid:niz, rr.u
allime .. Doktorluk bu işle uğr;-ı_ımaz ı.. 

Pcfageya y::rlere kadar eğilerek ka. 
pıc!an çıktı. 

Bu <11ra·la rıyıın <;?,l 1 ·TP;:t \'Jldmm rlii .. ~i\'nr ,,~ ;ı,:i k;~; rlp;h;ıl ölüyor ... RLIS"'.'d·ın ç ·viren: Ferı::h FERRUH 

~- ---
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dan atılarak, onlln peşmden küçük pa
viyona girdi .. 

Kral, deli gibi, bir odaya girmiş ve 
arkasından kapıları kapamı•yı unutmuş
tu .. 

D ı:\ssas hep onu takip etti ve ken
disi de içeriye gireceği sırada, gözleri 
önü.1Jeki şu saJme önünde, yıldmmla 

vurulmuş gibi hareketsiz kaldı: 

Büyük bir karyolada, çehresi sapsarı 
ki-silen, zayıflayan, fakat her şeye rağ
men güzelliğini muhafaza eden ve göz. 
lerinde mzı:tzun bir ifade bulunan Jan 
ve -::>nun önünde diz çökmüş olduğu hal
de, zayıflayan ellerini öpen kral vardı. 

J an, bu yük bir aşk ifade eden bakış
lariyf ':! Lt'.Hye bakıyor ve tatlı sesiyle 
şöyle- mırıldanıyordu: 

- Lfü !.... Oh!.. LUi ! Nihayet gel
diniz!: . 

Krul da cevap veriyordu : 

- Evet! .. Evet, sevgilim, işte gel
dim ve size yemin ediyorum ki, arttk 
d:..inyada hiç bir kuvvet. sizi benim aş. 
kımdan ayıramaz. 

LUi, hiç şüphesiz samimiydi. 

Jan hep ayni tcıtlı sesiyle : 

- Oh!. diyordu .. Sevildiğini bilmek 
ne tatlı, ne güzel bir şeydir .. Ne kadar 
ıst.n;ı çektiğimi bir bilsen, Lfıi .. 

Lui onun gözleri içine şefkat ve aşk
la bakarak cevap veriyordu: 

- Evet! Evet, yavrum .. Biliyorum .. 
B:ıqa her şeyi söylediler. . Fakat şimdi 
h::r şey bitti... Seni seviyorum, Jan ... 
Ah 1.. Seni bu hale koyan sefilleri en 
korkunç işkenceler .... 

- Sus! Ltı.i, onları affetmek lazım .. 
Bu unutulma.;ı; am onlara borçluyum .. 

Kral doğrularak bağırdı: 

- Kimseler yok mu burada?. Gide- 1 
ceğiz .. Seni götüreceğim .• Bir daha be-
ni terketmiyeceksin., 

- Bent güt:.iri.iy . ı .musunuz? t.üir 
Nereye?. 

- Şatoya, canım 1. 

Jan, <l' Assasa ettiği yemini hatır]<ıya· 
rak, mustarip bir tavırla başxnx sallad 
ve kırık bir sesle hıçkırdr: 

- İmkanr yok!. 

Genç kadının hangi hisse itaat etti. 
ğini anl;ıyc:ımıyarak Li'.ıi bağmlı: 

- İmkanı yok mu? Ah! .. Size en kü
çük endişeyi bile verenlerin vay h~ine 1 
Siz benim siniz, iyi.leşinciye kadar, size 
bizzat ben bakacağım. 

Jan : 
- Heyhat 1 LUi, diye tekrarladı, im. 

kanı yek .... Ben yemin ettim. 

- Yemin mi ettiniz? Neye yemin et
tiniz?. 

Jan, başını elleri arasın" alarak, ses. 
;;izcc ağladı. · 

LUi şaşırmış bir halde bağırdı: 

- Ağlıyor musun? Ağlıyor musun!. 
Tam bu anda, arkasında, canhiraş bir 

hıçkırık duyuldu; krı:ıl döndü ve, çeh
cesi ıstırapla takallfıs etmiş bir adamın, 
sarhoş gibi, sendeliyerek ilerlediğini 

gördü .. 

Bu d'Assasdı, 

ı,;övalye yatağa yaklaşarak, hürmetle 
eğildi ve yavc:ış sesle şöyle dedi: 

- Kalbiniz nerey! gitmenizi söylü. 
yorsa, oraya gidin, Jan .. Serbestsiniz .• 
Bana verdiğiniz sözü, iade ediyorum, 

Şovalycnin sakinliğini muhafaza için 
sarfettiği kuvvet cidden fevkalbeşerdi 

ve kcmEsi için bu büyiik ferağati gös • 
terdigi J Z•:ıın hayranlığına layıktı. .. 

Fakat aşk cidden hodgamdır. ve gen~ 
k::ıdın her şeye rağmen, çılgın bir se· 
vinç nidası kopararak, kollarını LUiye 
uzattı ve bağırdı: 

- LUı, beni götürün .. Beni götürün! 
Fakat Lıli, bu asil erkeğe balan.ı 'A'r~1 
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20 HAZIR..\~ - 1938 PAZARTESi 
Hicri: 1357 - Rebiülahır: 21 

,._. .. .,,.,. •411!11.fıtf• ...... 

4,28 19,45 
Güaeşin sevlon burcuna girmesi 

"..an 'aft•• ftll• lllln•• A••r W•t• ••• • 
2,25 12,15 16,16 19,t5 21,47 2,08 

Lüzumlu 1 elelonlar 
Yangın: 
Jstanlml için: ı4~~ı. Heyoglu için: 441ii4, Kadıköy için: 60020, Usküda: 

için: H0625. • . 
\'eşilköy, llakııl.öy, Bchek, l:mıhya, Büyükderc,Fenerbahçe, 1\:ındillı, Eren. 

köy, h:ırlal, Oüyülrnda, llc;ı.lıeli, llurg:ıı, Kınalı, için: Teleron muhllhere memu. 
runa l :ıngı n deır'!k kfı fid ı r. 

Haıni itfaiyesi: 22711 
Veniı .. .. 36 .. 20 
Jle)azıt kulesi: 21991i. (i;ılala yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi iııııl:ıd: 4 rn!HI. ~lııddeiumunıtlik: 222UO. Emniyet mildürlfıAil: 24382. 
Elektrik ~ırkclı: Beyoğlu: 411101 • l~t:ınuul: 24378. 
Sular; ldaresr: Beyoğlu: 44 78:ı. Beşıkta~: 40938. Cibali: 2020!2. Nuruo.ına. 

11ıye: 21708. Cı-kü<lar. Kadıköy: 60773. 
Havag:ı1I: lsı:ınlml: 24378. l\aılıkôy: 60790. 'BeyoAla: 4464'2. 

Taksi Otomobili istemek için 
Beyoğlu ciheti: 49084. nehck dheti: :m. 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Deniz.yolları 

lslanlıul acenteliği: 22740. Karaköy: •2362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 tzmil, lli,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga

lalaılan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
~:arşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, ıo Bandırma, Sirkeciden 15 Ayn .• 

lık, 18 Bartın. · 

Perşembe Torılıant"tlen 9,30 Tzmit, 16,30 Murlanya, 20 Bandırma, Galatadan 
12, Jüırııclen iz, 

Cııına Toıılıııııı·ılt•ıı rn,:ıo ~!1111..ıı~:ı. 13 1\:ınılıi8ıt, SııktcicJcn 10, Mersin. 

1 
1 
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HABER - J\'Qam DOStul 

Cumartesi Tophaneden 14, Mudnnya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, A}v:ılık, 
18, Barlın 

Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 lımit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz. 
mir SUr, 12, Karadeniz, 22,20 Mu~ya, 

Yarın hareket edecek vapurlar: Tophaneden sael 9,30 da İzmit, Tophane. 
ılen saal 16,30 da \\luclanya, Tophaneden saat 19 da Karabiga, Tophaneden sa 
:ıt 20 de Bandırma, G:ılatad:ın sa:ıt 12 Kııracleniz, Sirkeciden saat 10 na '.\ler:ı;in. 

Müzeler 
Aya~orya, Homa • Bizans, Yunan eserleri ve Çinili l\öşk, Askert Müze ve 

~arnıçlnr, Ticnrct \"e S:ınayi Müzesi, Sıhh1 Müze: 
mu müzeler hergiin saat 10 dnn rn ~·a kaılıır eçıklır.) 
Türk \"e htıim eserleri müzesi: P:ıı:ırlesiden bıışka lıergün saat 10 dan 16 ya 

kadar \"e Cuma gün lcri ili dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket D:şı Deniz Seferleri 
Romnnya vapqrları: Cumartesi günleri 13 de Köstenceye; Salı gijnlerl 18 de 

Pire, Beyrut, Jııkcnderiye. 
lıaly:ın '·apurları: Cuma günleri saat 10 da Pire, Brendizl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon Mtidürlü~ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar Te Avrupadan geleni 

~aat 7,25 le Sirkeci:ye muvasalat eder. · 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, l 0,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün snat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

A nadolu hattı 
Hergün hareke! eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya. 9 cfa Ankar:ı, 15,15 de Uiyarbakır ve Samsun, 1:;,:rn da 

Eskişehir. 19,10 da Ankara ekspresi, iO de Adapa1arı. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliti Pazartesi, (.;arşamba 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

GEÇEN SENE BUGTIN NE OLDU? 
* Beşiktaşta büyük bir Y:tnııın C'tlcft ve. bir ihtivar kadın yandı. 
• Vind~or Düküıı iiıı :\' lİ~hıİ,-yayİı kral olacağı rivnyet ediliyor. 

_,,/ !ln HAZlRAN :..._ 1938 

ı stanbu l 

20 HAZiRAN - 1938 PAZAR 

18,30 plakla dans musikisi, 1 
cuklara masal, Bayan Nine, 19,5 
haberleri, 20 saat ayan. Grcnviç r 
sinden naklen, 20,02 Rıfat ve ark 
tarafından Türk musikisi ve halk 
n, 20,45 bava raporu, 20,48 O 
Doğrul tarafından arapça söylev, 
saz heyeti, lbrahim ve arkadaşla 
fından. 21,4'5 orkestra, 22,15 ajan. 
!eri, 22,30 plakla sololar, opera v 
parçaları, 22,50 son haberler '" 
günün programı, 23 son. 

HALK OPERETİ 

Bu akşam N 
Şen sinemad 

21 Sah Ge 
\zak bahces 
22 Çarşamba 
taş aile hah 
24 cuma Be 
cliye bahces 

re YTLD 
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------------------------------------------------------------------"'!"'"-t k kts:kc:cıç olmayın .. Bu, benim karde • 
• 

şimdir ve siz saadetinizi ona bo!çlu o-
lacaksımz. 

Bunun üzerine LUi, d' Assasa dön
dü: 

- Size karşı haksızlık ettiğimi bili· 
yorum, mösyö, dedi .. Buna yalancı ra-

porl~ sebebiyet verdi. Bütün bunları 

tamir edeceğim. Siz hassa alayı kuman
danısmız ! 

- Yamlryorsunuz, Sir, ben saıdece 
bir bayraktarım .. Overn alayı bayrak
tan ... 

- Asıl siz yanılıyorsunuz, mösyö, 
size diyorum ki siz, hassa alayı kum<ın
danxsmrz .. Haydi kumandan, gidin ve 
bize bir kaç ki§i gönderin .. 

Istıraptan çılgın ve bitkin bir hale 
gelmiş olan d' Assas, Janın şükran dolu 
nz,zarları altında, sendeliyerek dışarıya 
çıktı .. 

Kralın kendisinden istediği şeyi unu. 
tup sokağa çıkacaktı, fokat onu sadikane 
bir şekilde takip ederek, hayretinden ap 

talca b!r ifadeyle ]anı, kr:ı'. n kollarında 
tanıyan Noe bunu unutamazdı ve bir 

ka~ ciakika sonra ] an, bir ara bay<• bine
rek, bir tab:.ır süvarinin mı.:hafazasında 

ve eli Liıinin elinde olduğu haMe, şato
y<• do~ru gidiyordu .. 

NETiCE ... 

Mak:;adımız, Markiz dö Pompadur o
lan meşhur kadının gençliğini yazmak 
olduğu için, işimiz burada bitiyor. 

Maamafih, b3zı eşhas'hakkındz.: oku. 
yucularımrza izahat vermek mecburiye
tindeyiz. 

Hatırlarda olduğu veçhile. mösyö 
Jak, Damyeni takip edip onun sırrını 

öğrenmek işini clö Berniye havale et
mişti. 

Dö Bcrni, ~ahsi ve gizli vasıtalarla, 

kralın madam d'F.,tyolu cidden müthi§ 
bir ı1ekilde sevdiğini öğrenmiş ve bu iki 
aşıkı birleştirmeğe muvaffak clacak bir 
kim$enin, servet ve istikbalini temin e
deceğini anlamıştı. 

Bunun için,, şefine bir defa daha hi
yanet etmekte asla tereddüt gösterme • 
di ve şayanı hayret bir kurnazlık ve 
maharetle Damyeni öne sürerek, ona 
esrarengiz evin bütün sırlarını anlattı. 

Vahşi ihtirasından çılgın bir hale ge
len, bir fedakarlık ve ferağat ihtiyacı 

içinde çırpınan Damyen, büyük bir ce· 
saretle kendisini ileriye attı. 

Dö Berninin gizli yardımları sayesin
de on beşinci Luiye yaklaşmaya muvaf. 

fak olarak, ona, madem d'Etyolun kur
ban edildiği müthiş siyaseti ve onun 

kapatılmış bulunduğu yeri bütün tefer· 
rüatiyle anlattı. 

Kral, kendisine gösterilen deliller 
karşısmd<:o bütün hakikati öğrenerek, 

öldüğünü zannettiği a~kını, daha büyük 

ve daha müthiş bir ateşle hissetti. Ver-
1 

:niş olduğ'~ karar ise malUmdur. 

Do Bcrni, hedefinde mükemmelen 
muvaffak olmuştu. 

Mıtrkiz dö Pampadur olan Jarı, onu 
evvela Venedik sefaretine, sonra da na
zırlığa tayin ettirdi. 

Damyene gelince, o da, içinde Jana 
k::ı rşı aşkını, krala karşı da sonsuz kini· 
ni muhafaza c<lerek ortadan kayboldu. 
B:Iaharc. yani 17 5 7 de, krala 'bir çakt 
darbesi inc!irdiği için idam edildi. 

Hanri d'Etyol, senelerce kurduğu 

plfinl<:ırının yıkıldığım &ördü ve karısın
dan aynlıp. büyük bir çiftlikteki mil. 
ctürlü~iyle iktifa etti. 

Baba aşkıyla gözleri kararan mösyiS 
dö Turnem, kızından ayrılmamak için, 

--------------------------------------------------------------------onun müşaviri gibi bir şey ::imayı ka· 
bul etti. 

Büyük birhezimete uğrayan ve kim 
olduğu öğrenilen mösyö Jak, hamisi 

Prosya kralı Frederik'in yanına !!'.ığın • 
mak mecburiyetinde kaldı. 

Hayatının sonuna kadar ayyaşl ı ğı bı· 

rakmıyan Noe Puasson, ünvanla bera-

ber, havadan gelir de temin etti ve Ma. 
rinyi senyörü oldu. 

Sahte kontes dü Barri gene eski Jül
yet Bekil ismini alarak, küçük bir ser-

vetle doğduğu memlekete döndü ve ha
y:ıtınm sonuna kadar d' Assasa karşı 

aşkını muhafaza ederek, şövalyenin 

kendisine gösterdiği sadık dostluktan 
büyük bir gurur ve saadet duydu. 

Krebiyoıı, kendisine Luvr sarayında 

verilen bir daireyle b<ı<j kütüphaneci va

zifesini, binbir israr ve niyazdan sonra 
kabul etti. 

Markizi dö Pompadur şairir, bütün 
eserlerini kendi parasiyle bastırdı ve re. 
sımleıini bizzat kendisi yaptı. 

ı: 'Assasa gelince, bu cidden asil ve 

mert delikcmlı, bütün ünvan, rütbe ve 

- s 

büyük vazifeleri reddettikten wnra, g 
ne bayraktar <>larak alayına iltihak et 

ti ve bilahare Hanovr muharebeleri e 
nasında, bütün akıyını kurtaran şaya 

hayret bir cesaret ve kahramanlık gö 
tererek öldü. 

En bayağı sefahatlere dalan dü Bar 
bilahare gene meydana çıktı ve bir f 

hişeyle evlendi. Jülyetin küçük karde 
olan bu kaıdın, kralın gözdesi sıfatiyl 

Fransayı istediği gibi idare etti. 

Jan, Llıiyi kendisinden ayırmama 

için, en bayağı, en aziz nefis kırıcı it 

re r<•zı olduktan sonra, son seneler za 
fında kendisine bir an bile rahat verm 
yen bir mide hastalığından öldü. 

Defnedileceği gün yağmur yağıyo 

du. 

On beşinci Liıi, pencereden yağmur 

seyrederek şöyle dedi: 

- Madam la Markiz cidden fena b 

havada seyahate çıktı .. 

Bu soğuk, hotkam ve zevk düşkün 
kral, uzun seneler seviştiği kadının · 

lümü karşısında, ancak bu sözleri bul 
muştu. 

O N -
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1 o·arfa911an ölü H!" Bonasyonün ayal .. z Afos d'irtanyan a f:1 

ucuna lıayı/arak yıkıl- .. öluler iç/n kadm/a aglar. 
dl. Bu .sırada lord do· ~rkekf Pr ise ln tikam_ aft r. .. 
Vinter kapıda gönJ111ir. d~dı: 

\ ; t. . . 1 : • ' ' • • 

Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

edersiniz. 
NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 

Ş"rdu altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telelon: 
ercıit ehvendir. 

Vakit 
20335 

Kiralık aparbman 
Seyoğlu Bekar sokak 10 numara 3 oda 

Sofa mutfak ve saire ehven kiralıktır. 
~pıcıya müracaat 

:V akacıkta kiralık otel 
n "'tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 
~ Orhana müracaatlan. 

boktor Fahri Celal Göktulga 
haSinir hastalıktan ve kekemelik müte-
1' SSısı Zorlu ap:ırtıman No. 2 Cağaloğlu 
~ 2078.5 

llaçlanmzı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYIN HOSNODE 

daha çabuk yaptırahılırsiniz. 

Yazlık kiralık 

Satılık motosiklet 
HAHLEY DA VtTS0:-.1 markalı 5 bey. 
gir kuwetincle bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin istiklal caddesinde 
YENlÇER( Ağa sokak 21-1 numaraya 

miiracaatleri. 

Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 o. -------------
da 1 hala l mutfak bahçe ve elektrik 'ar. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. !·ısıklıda 

Bav Arieme müracaat . 

Satılık köşk 
Kısıklıda Küçiikçamlıca cadcleo:.inde 9 o. 
da vasi bahçe ıçinde tatlı kuyusu ve e.. 
lektriğı mevcut hir köşk satılıktır. l\ısık-

lıda Bay Ademe müracaat. 

~-~- ~~~-:-==========~==~=============-

Londrada kızlar nasıl 
kaçırıhyor 

~ BQ§t01afı 7 incide l 
- E.14. 
- 13e:n de ona bineceğim dedi ve 

beraber bindik .. 
Tesadüfen (!) ineceğimiz yer de ay. 

niyİniş. Yine tesadüfen kadıncağızın 
evi tramvaydan iner inmez hemen 
oradayınıı! Artık, kendisine bu ka -
dar yardım etmiş olan birini, evin ö
nilne gelirler de, biraz dinlenmek için 
içeri çağırmaz olur mu? 

Bu daveti öyle samimi bir halle 
yapmıştı ki, olmaz diyemezdim. Kabul 
ettim. 

İçeri girdik. Ben, fakir bir odayla 
ve hasta çocukla karşılaşacağımı zan
nediyordum. Fakat burası mükellef 
bir salondu. Bizi bir genç adam kar. 
§ıladı ve kadın beni onunla yalnız bı. 
rakarak, ''çocuğa bakmaya,, gitti. 

Kadının, gayet kolaylıkla yürU.mesi 
ha)Tetimi muc.ib olmaktaydı. Erkek, 
bunu farkcderek: 

- Evin içine ayağı o kadar alışmış. 
tır ki, kendi kendine mükemmel yü
rür, dedi. 
Kadının geleceğini bekliyerek bir 

koltuğa oturdum. Genç adam bana ev. 
vela "teyzesine,, ettiğim yardımdan 

dolayı teşekkürde bulundu. Ondan 
sonra sesine tatlı bir ton vererek, gil. 
lümsiyerek, birtakım şeyler anlatma
ya başladr. 

Dakikalar geçiyor, kadın görünmil
yordu. Bu hal tuhafıma gitmişti. Bu
nunla beraber, henUz bir şeyden §ilp. 
be etmiyordum. Yalnız, vaziyeti ya. 
dırgamış ve bu yabancı adamın kar
§JSJnda sıkılmıştım. Kalkıp gidecek -
tim, fakat beni buraya misafir eden 
ev sahibine Allahaısmarladık demeden 
gitmek olmazdı. 

Nihayet. adama, gideceğimi ve lüt
fen teyzesine haber vermesini söyle. 
dim. Adam dışarı çıktı. Biraz sonra, 
elinde şampanya şi§eleri ve bardak • 
larla tt:lrdi. 

- Teyzem biraz dışan çıkmış, de
di. Biz biraz bir şey içelim, o şimdi ge. 
lir. 
Artık vaziyeti anlamıştım. Bir tu. 

za.ğa düşürtildüğüm muhakkaktı . Der
hal: 

-Ben gidiyorum! dedim ve odadan 
dışarı fırladım. Kapıya kadar arkam
dan koşan adam evvela beni tutmak 
istedi. Fakat, beni ne yapsa alıkoya
mryacağını anlayınca bıraktı. Çünkü, 
daha fazla ısrar edecek olsa avaz a
vaz bağıracak ve sokaktan herkesi ba. 
şnnıza toplıyacaktım. O zaman, müş
kil mevkie girecek, hile açığa vuru
lacaktı. 

Derhal en yakın polis karakoluna 
giderek hadiseyi anlattım. Polis h8.la 
ama kadını anyor. Adam ise öyle bil' 
kimse tanımadığım, benim eve kendim 
geldiğimi söylüyor. 

~ • * 
Bu, "i.ml'' kadınların tuzağından 

kurtulan genç kızlardan birinin hika
yesidir. Polis, bunun üzerine derhal 
tahkikata geçmiş, ve kızın da söyledi. 
ği gibi, kadmı bulamamıştır. 

Fakat, şehirde son günlerde bu tarz. 
da hadiselerin tekerrür ettiği görül -
müş ve diğer ama kadınlardan birço
ğu tutulmustur. Bunlardan bazılan 
hakikaten kördUr. Bazılarıysa kendi
lerine bu süsü vermektedir. Hatta bir 
tanesi, o gün hakikaten gözlerinin 
görmediğini, bunun için kızdan yar • 
dım istediğini, fakat şimdi gözleri • 
nin açıldığını iddia etmektedir. 

Fakat, gözleri a<;ılan biri varsa o 
da genç kızlardır. Bugün öyle olmuş
tur ki, Glaskov caddelerinde ve diğer 
§ehirlerde, kızlar ama kadınlardan 

bucak bucak kaçmaktadrr. Şüphesiz 
ki, bütün am:l kadınlar sahte değil -
dir. Fakat, kurunun yanında ynş da 
yanar dedikleri gibi, hakikaten ama o
lan bazı zavallı kimselere de artık 
nefretle bakdınaktadrr ... 

Nafia Vekaletinden: 
1 Ağustos 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vekfilet binasında mal

zeme müdürlüğü odasında toplanan mal zeme eksiltme komisyonunda 7000 lira 
muhammen bedelli iki adet Emilsiyon c ihuı emilgatörün kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme ~artn amesi ve teferrüatı bedelsiz olarak An
karada vek!let "malzeme müdürlüğünde n ahnabfür. 

Muvakkat teminat 525 liradrr. 
!eteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre vekaletten alınmış 

malzeme mUteahhitliği vesikasile birlikte ayni gUn sant 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. (1838) (3537) 

En İyi cilt yaptırmak için 
İstanbul Ankara caddesinde Emniyet 

Westinghouıe buz dolaplan 
Gala tada - Helyosdadır. 

mücellithancsine müracaat ediniz. •--------------

Yalova kaplıcalan açıldı 
istifade ediniz. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlannı 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs. 
mında dinliye ve seyredebilirsiniz. 

Hizmetçi aranıyor. 
iki ki~ilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele Istanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En İyi klişeler 
ANKARA caddesinde V AKIT Yur. 

En sabit esansları \'e tu\lalet le\'azımatını _dun_d_a_P_AK __ A_R __ K_i_li_şe_A_te_ı_ye_s_i_y_a_p_ar. 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. İstanbul 

Tokalon müessesesi 

Vazolannı 5 kuruşa geri 
almaktadır 

KADIKOYLOLERE 

Methur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

L .... wwwm.:a:::::::::::::••nv :a1:::::::::mnn 
um,ıtmayrmz. ğ f)r. irfan Kayra 1 

Florya Küçükçekm~e istasyon~ ~j Röntken Mütehassısı 1 
Devren satılık atölye 

Kartvızit tahı m:ıkirıesı ve resım atOI· 
~eaj de\TCn satılıktır. Tafsilat P.K. 
13 t ·t 
~· 

Satıhf< ara2i aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti. 
yenlerin cı,·arı. t'vşatı ve mevkii hakkın. 
cfa mufassal malimıat ve ~n fiyatıle bir. 
likte tstanhul 743 pasta kutusuna yaz-

maları. Va•ıta kahul tdılmez 

Otel - lokanta - bırahanesınde P. Bergün öğleden sonra saat 3 ten 7 H · 
Küçük yalıda müfrez arsalar Tabldot 75 kuru~tur. En iyi istirahat ii ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 

~·eridir. •: 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. -------~------ !: conker sokakta Aslaner apartıman 
Satın almak istircnlerin Ankara cadde. Tarausta 400 dönüm arazi e No. 8-10 

~ll-n_e_f_iı_d_o_n_d_u_rm __ a_lll_r_v_e_c_n_I 

iyi limonata 
' t ti'(lal rari it' ınrlt' ~:mıv c:ınC'mac:ı 
~ ' ' ' ..: . . ~ ....... ,,,. 

t:n ayı ıeslı sinema 
!) 1 ertıhatını Nf'Clp Erse5 \"apar hıan. 
~lata ~lı Han. • 

Turbo Jenerııı.lörleri 
. S.s.t: t ı ı<":m ı nııın1ı>~·ııı•ii:ıııclt•n ıecia. 

tik edebilirsıniz. l st ıkl!I caddesi l stan bul 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Fi atlar her keseye elverişlidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

fc:tanbul llamdıhf>y ı::~idi Jak Grunberg 
hale!lerinde bulabilirsiniz. 

sinde 105 numaraya mürarn:ıtlcri. Beher dönlimü 5 liradan satılıktır. Taf. ·m=::::::::::::::::::::::::::::::1111:mc::ı1U1111:11 

Ahenk \'e r.1andolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskişehir adresine müracaat ediniz. 

El araba.lan 
AvrupJ mamulatı el arabaları Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrec!e . 

f)ulunur. Bahçekapı 

silat" posta kutusu 743 İstanbul - - - -- , _____ ----
Gra vor radyo gramofonlan 

Galata 

ELEKTRA 
müessesesinde satılır. 

En l ilks radyolar 

Minerva radyolarıdır 
İstanbul Hasan de~u üstünde Abdur

rahman 1mrede bulabilirsiniz. 

Resnmın 

CJc Silahşorlar 
WMWIUidililüftfidiUilMiibMiiiiildliil•I,_. 

Bu kuponu kesip 
saklayınız 
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Sıhhat ve Güzellik 
Sağlam ve güzel 

DiŞLERE 
S>ığl am ve giizel d ' ş•er de 

RADYOLiN 
ile temin edilir. 

Dislerinize .. çok dikkat ediniz. 
nazan en üstatl doktorların blle sebeb ve menşeini 

bulaınatlıklal'l bir hast alı~m, cliş iltih ahından ileri 
gcldj ~i pek çok t ecrübelerle anlıı~ılnıı ştır. 

20 HAZIRAN -1ru~ 

A O EM i i K Ti 

HORMOBiN 
fabletıerı Her eczanede arayımz. ı Pc.asla k utuau 1235 Hormob ı, ' -· 

-----------------------, 
1 

Tabldot 1F lb © ~ V A 
75 kuruş Küçükçekmece istasyonu 

Tabldot 
75 kuruş 

OleJ - Lokanta - Birahane ı 
Sıcaklar bastı, banyonuzu, soğuk biranızı, otelimizde temiz, u cuz ve 1 

çok rahat alabilirsiniz. 

Yeni çıktı 
ftOIK. aşk 

H. Rifnt - Türgenef 
üçüncü basış 

Yataklar temiz_, yemekler ve içkiler çok itinalı hazırlanmış tır. En 

Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 
olan bu meşhur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
neşrolunmuştur. 

50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. n efis mezeler. Bu fırsatı kacırmavınl7:. ' 1 
ı ı ......................................... .. __________ ._. ____________ ___ 

sabah, öjl 1 e ve 8 k şa m her yemekten sonra ~mımıımıımııımıımııımııımııııııııııııııı~ııııınııııııımıııııijmmıımııııımııııııııımmıııııııııııımııııı~ııııııııııımmmııııııııııııııımıııııııııı~ıııııııı1111mıııııımı 11ıl~ 
-= .............. [ .... . 
=ı PATI E:3 I OPERATÖR 

:: Dr. Halit Ziya Konuralp 
:;: Tıp Fakiilte~i ikinci Cerrahi = Klüıigi Doçenti 

Kan çıbanları, el ve ayal< parmaklamı.ın arasındaki kaşıntılar, dolama,~ İstiklal Caddesi Elham.ra Apar. 
1 ~ mem iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· !1l!il tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
I= ter, koltuk altı çıbanlan, ANTIVIROS ile ı Muayene saatleri: Pazardan~ 
\::: Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. iiiiill da hergün saat 15 - 19 kadar. 

~mm ŞARK TSPENÇ!Y ARI LABORA lıılıWİımmımooıWİ'ıı~~~~r Telefon: ,,5 • 99 --
' • ,··· ·ı : '1' " 

1 
• ' ' .' • 111°,1 ·.'·' ' 

• ı~EEkzema vKe en muzannit cAilt yaralaMrmdan kn.

1
rtuNlmak için..._I 

Bir liraya kumaşiyle ku ştüyü yastıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilat yapıldı. Kuştüyü kumnşla- 1 1 
Rahatım, kesesini sevenlere tavsiye 

KUŞTCVC kullanınız 
------------------------lloktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

rınm en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 
Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü Fabrikası. Tel : 23027, '{ullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Ec .. zanelerden isteyiniz. 
Satış yerlerimiz: Ankarad~, Beyoğlunda Yerlimallar Pazarı - - ı 

r-..:·~D i K K A T· ..... - 1 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa.at ( 2,S tan 6 ya) kadar 
lstanbuda Divanyounda ( 104) nu· 
maralı hususi kabinesn:ie hastalarını 

kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12" aaatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev t elefonu : 22398. ı.c:ı. " 

T. C. Ziraat Bankaşı lstanbul şubesinden: 

lstanbul semtindek·i 
müşterilerimize koJayhk 

1ş yerleri 1stanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar 
yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube ve ajans
larımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
Mısırçarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz bürosunda adi gün
lerde saat doku:ı: buçuktan on beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arzederiz. 

(3198) 

Ve~l~t . p~~r~golları ve Limonları . işlrtm~ · ~ 
· ~ ... ~·.: .. · Umum idaresi ilônları · · · .-· 

' ~ ' .. • • J 

Muhammc bedeli 2336 lra 20 kuruş olan 1140 adet muhte!if renk ve eb'at
ta lokomotif fener camı 180 adet muhtelif cb'atta duble kırmızı ve yeşil cam 
ile 100 adet va~on için çerçeveli ayna 4. 7-1938 pazartesi günü saat 10,30 on 
buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
ile satınalınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 190 lira 22 ku_ 
ruşluk muvakkat teminatlariyle birlikte eksitlme günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası dahilincleki komisyon t..ı.-

rafından parasız olarak dai?ıt1lmaktadır. (3563) 

Muhammen bedel ve mu\'akl:at teminat miktarı aşağıda ayrı ayrı gösteril
:rniş olan yedi liste muhteviyatı tıbbi ecza ve malzeme 5-7.1938 sah günü saat 
15 den it ibaren sırayla kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın a. 
lınacaktır. 

Bu iı:e girmek istiyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesika
ları ve beş bin liradan yüksek listeler için :'\afia müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine \'ermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk '.;efliğinden dağıtılmaktadır. (3654) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira 

1 N'o. lu ırstc r.ıuhtcvıyatı 12113,53 908,51 
2 ,, ,, 1:>477,:JS 1010,80 
3 ,, 

" 
1873,19 140,49 

4 ,, 
" 4.753,67 356,53 

5 ,, ,, 3762,86 282,21 
6 ,, ,, 19815.11 1486,13 
7 ,, ,, 6800,10 510,01 

21-6-038 t arihinden itibaren İzmir _ Bc.nchrma hattında haftada 4 gün iş
lemekte olan muhtelif katarlar s~erden kaldırılarak yerine her gün seri yol. 
cu trenleri i ttletilcceği. 

Eskişehir • İzmir ve Soma - lzmir hatlarında günlük birer otoray servisi 
ihdas olunacağı muhterem halka ilan olunur. (1875) (3685) 

llen iz hank Akay Pşletm~s' Müdürlüğünden 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 22 Uaziran 938 Çarşamba gil. 

nünden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
(3698) 

ı ipek bezli ve tam garantili lastik tamiratı yaptırmak ~I ! 
ı Otomobil lastik kaynak makinesl 

1 
almak ve son sistem kayoakcıhk 

öğrenmek 1 
iıtiyenler K A R A K ö :Y ALI RIZA Gebzelinin mağazası dahilinde, 1 

1 laıtik atelyesine müracaat etsinler. 1 
:...• ~ 

......................... -

l~lUJIMHL\AllıA 
CAN KUQTAQ.IQ. 

--


