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Askeri heyetler an la ştılar 
ltilô.f iki hükUmetçe de Son B aDkan tu ırnesn ın n n l}:(alfil ıramano 

tasdik olundu 
Usbeciler gene hadise çıkar
dı lar; jandarma, nümayişçiler 

üzerine ateş açmağa 
mecbur kaldı 

Hatt:avnnoar, vaıP>oDaırıı tesçno n 
htOı KlYımslYız saı'V<dlo~Uaııruıno te>Dır 

p ıro=test<0> n o e lb> n o cı n ır<dl n u er 

Sa {Gj@(kÇ~liil liil@l~OO 
t<§lyy©ıtr~<eö ©U<dlY~ 
ğ lUI liil l\JI ©l liil o ©l toy© tr 

Kıymetli tayyareclmlzln babası harpte yaralanmıştı. ÖIUrken 
Atat ilrk e "Sublham sana emanet,, ded i. Atatür k ü ç yaşındaki 

yavruyu himayesine a la r ak yetiştirdi 

Cenevre, :!~ (A.A.) - Anadolu A. nı 's:,oııu ile 'l'ürktye hUkflmetl ara. 
)ansının hususi muhabiri bildiriyor: sında bundan bir mUddet evvel tı· 

Hatayda ilk ee~lmler itin oraya kan lhtllAf hilkuvve halledllnıfştlr. 
.&önderllen Mllletler CcnıiyPtl ko· ~ Devamı 4 üncı'lde 

Mebuslarla profesörlerin 

Avukathk edemiye-
cekleri havadisi yanhş 
Yarın müzakere edBecek olan 

kanun layihası ne diyor? 
Yeni avukatlık kanununun l\frclı<:te 

ıni.ızakere:;ıne başlanmak üezreyken ga
zue.erde geryn bır haberin blisbuttin 
•k ı vtd::ı~u ogrcnrnnışttr:; btt-:da mebus, 
protes6r ~e muallım olan \eya belediye 
ve bazı idare meclısınde azalık eden a.. 
vukatlarm bundan bô) le avukatlık ede
mıyecekleri h:ıkkındaki haberdır \'e 
bu \1Wleler avukatlıkla ıçtima edemıye. 
cek ışler arasında istisna teşkil ederken, 
ga :c•eye telelonla \'erilen ha,·adiste is
tisna iharesı aslı ile karıştırılmış. bundan 
da projenm bilsbütün aksıne bir yazı or. 
taya çıkmıştır. Barodan kimler çekilecek, 
diye tahmınlere, neşriyata yol açmıştır. 

lşin aslı şudur: 
Yeni avukatlık kanun lfiyihasının dör

düncü maddesi (maa~ ücret veya aidat 
mukabilinde görülen hiçbir hizmet ve 
vazife iş ajanlğı, tüccarlık veya mesleğin 
vckar ve ha)·siyeti ile telifi mümkün oL 

_.. J>c\'tımı 8 lnrlıle 

Mukabele 

Adliye Eııriimcııi mrı::1>nla mııharriri 
Avukat Sulii/ıaclcl11ı Yargı 

bombardımanları 

Tayyareciliğe 
nasıl 

başladı? 
Kıymetli tayyarecimiz Sabiha Gök

çen, Balkan turnesi eınaıında Belırad

da bulunduiu urecla V reme ıazeteaine 

bir mülakat vermiıtir. 

Bu mülakattan bazı parçalan Yu
goılav gazeteıinden alıyoruz: 

''Tayyareciliğin kadınlar için zor, bir 

iıt olup olmadığı hakkında ıorulan ıuale 
Bn. Gökçen, bu sualden ideta hayrete 
düşerek kat'iyetle ıu cevabı verdi: 

''-· Hayır, pilot olmak güç değil
dir. Bakınız, biz kadınlar ile erkekler 
arasında fark tanımıyoruz. Biz artık 

böyle bir fark bilmiyoruz. Kadın haya-
) _.. DJıYlllll 8 tnriıle f 

LehDstanda 

Hitler aleyhine 
neşriyat 

Yapan bir radyo 
faa.iyete geçmiş 

Varşova, 26 (A.A.) - Havas Ajan. 
sı muhabirinden : Polonya gazetesine 
göre bir kaç gündür Poznan mıntaka

sıncla bir radyo istasyonu H itler aley
hinde neşriyatta bulunmaktadır. Bu 
~eıriyat kısa mevcelerle yapılmakta.dır. 

Bu istasyon, Gestaponun (Alman gizli 
zabıtası) taharriyatı ve Almanyanın 
tahşit kampları ile hapishaneleri hak • 
kında malumat vermektedir. 

başlarsa · 

ıtaıva. harbe . ...,. . 
resmen gırec~gı-

ihsas ediyor • 
nı 

Almanya, ispanyada elde edilen vaziyetler sayesinde icabında 
Akdeniz yolunu Fransa ve ln g-lllereye kapayabilmek 

lmkAnlarını elde etmiş olduğu kanaatinde ••• 

12 bfn 11il/ııs1ıt Graııollers şc1ırincle j OO 1.-i~niıı ıJliimil 1·c 500 kişinin yara1anrnasile 11ctire1cnc11 blr bonıbarclırnan. 
• dan sonra göriilen feci pıanzaralardan... ~ Yazısı 8 incide 

Sabiha Gö~etı . 

tayyarcsinden i>ıerke11 

.. 

iki Yahudi hırsızın cU r'etkôrlıiı 

Akay ve Halie· · 
kişelerini tavan 

delerek soydular 
Fakat, iddialarına göre, 

çaldıkları 70 lirayı denize 
düşürdüler 

Evvelki gece, dikkate değer bir hır
sızlık vak'ası olmuştur. Bu hırsızlık 

vak'asınm dikkate değer olması da 
cürctkarane yapılmış bulunmasından. 

dır. 

Dün sab<:ah, işleri başına gelen Akay 
memurlan, Akayın köprüdeki hesap 
memurluğu odasının, diğer taraftan 
Haliç idare memurları da müfettişlik 

~ Devamı 8 incide 

Sovyetlerle Japonlar 
---------------------------------'-arasında yeni bir hadise 

Japonlar 
Sovyet Rusyaya 

Çete yollıyorlarmış 
Sovyet Rusyada. yakalanan 
8 kişi bunu itiraf etmişler 

Moskova, 25 (A. A.) - Şlagoves. I 
çcnsk'dcn bildirildiğine göre, 8 hazi. 

randa Sovyet hudut muhafızları Ser

guevka köyü civarında Arnur nehri ü
zerinde Sovyet sahiline yakın bir yer-

de içinde 29 Koreli ve Çinli bulunan 
bir Mançuri dubasını tevkif etmişler. 
dir. 

Duba tevkif edilirken bu 29 kişinin 

8 i Sovyet sahiline çıkmış bulunuyor. 

du. Üzerlerinde Japon silahları, foto
graf makinesi ve diğer birçok leva-

zım bulunmuştur. Mevkuflar Sovyet 
topraklarına çetecilik yapmak için 
gönderildiklerini v~ Japon altın ma
denleri direktörünün ayni maksatla 
müscllah çeteler teşkil ettiğini itiraf 
etmişlerdir. 

Bu haber halk arasında derin bir 
infial uyandırmıştır. Bu hadisenin de 
Sovyet • Mançuri hududu üzerinde ya. 
pılan diğer tahrikat gibi bu mmtaka• 
da vaziyeti gergin kılmak istiyen Ja
pon askeri rnahafilinin eseri olduğu 
zannedilmektedir. 
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3',adr,se,tec, Mictec 
''~l-~le111.-~·l
Arabi ,, ile bir 

müsa 'ıabe 
Yazaıı : Nızametuu Nazil 

Hatay Milletler cemıyeti namına, ba· 
§ma musallat olan mahut komisyondan 
kurtulınu' bulwıuyor. Usbeciler, Taş
naklar ve Yobazlarla elele verıp hakem. 
lik etmek için gonderildiği yerde hay
dola§Clll Vestman, boynunu kırıp defol
duktan sonra, elbette, Hataydaki iı daha 
müsbet bir safhaya girmiı olacak. 
Fransızlar bize mütemadiyen Suriye. 

den demvuruyorlar, Suriyenin mülkt ta
mamlığıru korumap mecbur olduklanru 
söylüyorlar. 

Bunu niçin söylemeğe lüzum (örOyor
Jar? Bia öyle geliyor ki .. sureti haktan 
görünerek., aşırma bir endaht yapıyor. 
lar; 'kızım sana söylüyorum, gelinim aen 
anla kabilinden,, Suriyelilere: 

- Türklerin kasdı, topraklarmm admı 
adun istilAdan ibarettir. Türklerle tek 
başınıza kalırsanız, su bqmda kurtla 
karplapnq kuzuya dönersiniz.,, 

Gibilerden bir gözdalı vermele çabalı 
yorlar. 

Müstemlekeci Fransanm bu "sar'a,,aı
ru, aallhiyettar devlet adamlanmmn, 
muhtelif vesilelerle nasıl defetmiı olduk. 
lan mahlmdur. Birkaç gün evvel meclis
te Dışbakanunıı tekrar bu mevzuu ele 
aldı ve esaslı surette tenvir etti. Biz de. 
bu sütunda, müstemlekeci Fransanm bu 
müzmin hezeyanını, üstiıste birkaç defa 
karşılamı' bulunuyoruz. Bununla bera
ber Fransız propagandasının Suriyeyi L 

prak bize dost ve hattl müttefik Arab 
muhitlerini de yanlış düşüncelere sevket 
meğe çalışmış olduğu görülüyor. Filvaki 
bu çalıpna beyhude olmuş, dost muhit. 
leri bulandı~tır. Fakat dost, kar
deş ve müttefik lrakın mühim gazetele. 
rinclen ''El • Alem - El • Arabt,, bile, 
Suriyeyi dolnıdan dolnıya bizimle te. 
masa girip anlaşmağa teşvik eden, iyi 
niyetle yanlmı' bir makalesinde, - va-. 
rit addetınemekle beraber - böyle bir 
temayüle temas etmiş bulunuyor. GönQI 
isterdi ki dost lrakm bir gazetesi, velev 
red ve cerh etmek için olsa dahi, bftyle 

bir iddiayı ele almasın. 
"El • Alem • El - lrakt .. diyor ki: 

., ... bugün Suriyenin Jimal lsududu 
iaranlık üı Akdıniıdı vı orta şarkta 
mülsim bir siyasi mevki tutan bir mil
lıtlı dost olman bu karanlılı yok ı. 
dn. Türkiye dı Suriye kadar bu dost. 
lula muhtaçtır. Çünkü Türlriyı bilir 
ki Şam hü~metiylı anlaşmak ona bü 
tün Arapların 1tıvgisini vı dostlulunu 
temin edecektir. Suriyeyı fmalık et· 
mek bütün Araplara fenalık etmek 
'demektir. Türk dostlarımız bu haki. 
kati bilmez delilin. Muhakkalttır ki 
Türkiye Suriyeyi bir koloni halim!ı sok 
makla kbr etmez. Dost ve müstakil 
bir Arap devletinin komşu bulunması 
onun için daha hayırlıdır. 

Elbette ... ve bunu istemekte olduğumu
za inanmamak için hem ortada da bir 
sebeb yoktur, hem de son yirmi ~'lllık 
Türk ne,riyat tarihinden gafil olmayı 
kabul etmeden böyle bir tavsiyeye kal
kışılamaz. Suriye istiklfili, Türk matbu. 
atının ve Türk milletinin yirmi yıl, de. 
vamlı bir samimi temennisi olmuştur. 

Suriyenin istiklfiline yaklaştıJı günü, An 
karalı, İstanbullu ve İzmirli de tıpkı 
Şamlı gibi tesit etmiştir. Evvelki yıl lz. 
mir fuarını ziyaret etmiı olan Suriyeli 
tacirler, seyyahlar ve gazeteciler, bu ha.. 
disenin şahitleri arasında, bilhassa sayı. 
labilirler. 

Araplar hili unuttular mı bilemeyiz. 
Pabt his Araptan asla unutmadık. On
ların tstikllt w refaha kavuşmaları. mil. 
it ve medtnf her inkişaf hamleleri mem.. 
leketimizde sadece sevinçle k.arPaıumt-

HABER - ;4\ftam f>09taa 

Ingiliz donanmast, geçen gUn, Veymavt açıklarında bllyük bir manevra yapmıştır. Bu manevrayı kral da, Nelson 
kruvazöründen takib etmiıtir. 
Manevralarda içinde kimse bulunmıyan bir tayyare telsizle idare edilmi§ ve gemiler bu tayyareye ate§ etmfgler. 
dir. Bir mermi tayyarenin motörUne isabet etmig ve pilotsuz tayyare denize düşmüştür. 
Soldaki resimde anavatan Udncl kruvazör filosu manevra eenasında görUIUyor. (nk plfuıda arkaya doğru): Satan
ton, Gluko, Şefild. Niyukul, Kornvol. Sağdaki resim, Veymavt manevralannda kralın bulunduğu Nelson kruva
mrUdllr. 

Roterdam'daki suikast 

Bombayla hava.y a 
uçan adam! 

Albay 
bel 

Konovaıetz me{ler Amerlkada mOstak
Ukranya ordusunun esasını kurmuş 1 

Ukranya Jatiklillni istiyen milliyet. 
perveırlerln relai albay Konovaletzin 
bir 8Ulkaate uÇadığmı, bombayla par. 
çalanarak feci bir surette i>ld~il o
kuyucula.rmuz elbet hatırlıyacaklar
dır. 

Vaka 23 mayıs 1938 de bir öğle Uz.e
ri Roterdamda geçiyor. lki adam, A. 
Janta kahvesinde kareılqıyorlar; ko. 
nuşuyorlar. Saat on ikiyi yedi dakika 
geçe, bu adamlardan birisi arkadaşı
n& iki paket veriyor;hızlı hızlı uzak. 
laşıyor. Paketleri alan adam da onun 
arkaamdan kah\'eyi terkediyor. Kal • 
dınmlarda iki üç adını atar atmaz, 
bir infillk duyuluyor. 

Paketli adam, derhal parçalanarak 
öltıyor. 

Bir suikast mı? 
Bir kua mı! 
ÖIUnUn hüviyeti anlaşılınca, Lehis. __ • .........._ ..,. 

tanda, Romanyada, Rusyada ve Çe. Bu rmm auikMtten biraz sonra a?ınm~tır 

koelovakyada oturan "~ milyon Uk · ı bi, Konovaletze infillk eden paketleri kil Ukranya ordusunun esasını kur. 
raynalı, zaptolunmaz bır heyecanla veren, Lehistanda Novak ismi altın- ı maya kalkışmı§lı. Bu ordu harb ha · 
çırpmıyor. da oturan ve Çek pa.8aportunu himıl lınde Avrupaya naklolunacaktI. Ame-

ÖldUrülen, Ukrayna istiklalini isti- Baluk isminde bir Ukraynalıdır. rikada bu ordunun te§kilitı hayli iler-
yen milliy~tperverlerin reisi albay lemiştir. Bunlar nişan ve atış cemiyet. 
Konovalet7.dir. Bu adam ayni zaman. Bu iki adamın tesadUfU ve Albayın leri halinde kurulmuş kıt'alardır. Bu 
da Avrupada bir asırdanberi mevcut ölümü, siyasi muhitlerde son ayların krt'alara zabit yetiştirmek için Kana. 
olan gilzi ihtil!lciler teşekkUlUnUn de en mühim isyasi vakalanndan birisi dada altı mektebimiz' vardır. Üçü pi-
en kudretli Amiridir. sayılmaktadır. yade, üçU de toxu ve süravi yelişti-

On senedenberi mtlatakil bir Uk. Bir Fransız gazetecisi, bu teşkılatm riyor. 1937 de general Kapunsteski 
rayna yaratmak için her çareye baş- ileri gelenlerinden birisiyle konuşmuş, bu kıt'alan teftiş etti. 1938 şubatm
vurmuş, her vasıtaya müracaat etmiş- ondan bu cinayet ve cemiyet hakkın- da Kanadada bir de tayyare mektebi 
tir. Bu cemiyet ıimdiye kadar Lehis- da şu malümatı almıştır: açtık. 
tanda 54 kilçtık memur ve 189 büyük 
memur öldürmüştür. 1934 te Varşova. "Cinayetin niçin ve nasıl yapıldığı. 
nm en büyük caddelt>.rinden birisinde nı biz de pek iyi bilmiyoruz. ÇUnkil re. 
güpegllndüz öldürülen Lehistan dahL isimiz kimseye emniyet etmez, yapa
liye vekili Peratez de öldUrUlenlerin cağı işler hakkında hiç izahat vermez
arasındadır. Evvelce de yudığımız gi- di. Baluku tanırım. Bu adamla reis 

tır ve karşılanmaktadır. El Alemel Ara. 
bi emin ve mutmain alibilir: 

Hatayda gözümüze ilişmiş olan bazı 
kötü Suriyeli nümuneleri, hakiki Suri. 
ye hakkındaki iyi temennilerimizi bize 
terkettirmemiştir. Suriyenin meşru her 
hakkı, Irak efklrı umumiyesini ve mat
buatını rmıl ve ne şekilde hassas eder. 
se Türkiye efk~n umumiyesinde ve Tür
kiye matbuatında da ancak o şekilde ve 
mutlaka müsbet bir hassasiyet uyandıra
~ilir. Kemalist Türkiye, siyasa kadro. 
sundan hergün böyle bir terbiye ve di. 
rektif aJmaktadır. 

Fakat Hatay? .. 
O, dellşmez. unutulmaz ve ihmal edil

mez bir prttır. 
Nislımeclcliııa NAZiF 

1936 da Bemde tanışmışlardı. Baluk 

bir aralık Rusyaad mUhim bir mevki 
işgal etmiş, 1933 de Rusyadan ayrıl
mışu. Ayrılısının sebebini soranlara: 
"Rualar, Ukraynanın Rwtyadan ayrıl. 
maaına razı olmıyacaklar. Bunu anla. 
yınoa Ruayadan çıktım.,, demigtir. 
Biz bu adamın maksadında ve sözle
rinde samhnt olduğuna inanmıştık. 

Bu hadise çalışmamızı çok bozacak. 
Mesela ben artık çalışamıyacağım. 
Bir müddet ortadan kaybolmam lizıın. 
Eskiden Amerikada teşkilatımızın ya
nına gitmeyi düşünürdüm. Fakat bu 
gün buna cesaretim kalmadı. 

Reis yakmda bir Avrupa harbinin 
patlıyacağını muhakkak görüyordu. 
Bu harb Ukraynanm istikli.lf nf kurta
racaktı. Onun için Amerlkada milsta. 

Almanlar da Ukrayııadaki harekat. 
la çok aHikadar olmuşlar, MUnihte bir 
Ukrayna enstitüsü kurmuşlardır. Ja. 

ponlar da bu harekatla alakadardır
lar. Hatta bir A\Tupa harbi vukuun

da Japon gemileri Almanyadaki Uk
raynalıları alarak uzak şarka götüre. 
cekler ve orada Japon ordulariyle be. 
raber harbe sokacaklardır. 

Fakat reisimizin etraf mdakilerden 
bazıları bu anlaşmalan Ukraynanm 

menfaatine tamamiyle uygun görme
meğe başladılar. Bu ihtilatlar Ur.erine, 

teşkilatın ileri gelenleri 7 nisanda Mo
nakoda bir villda toplandılar. İngiliz 
ler ve Amerikalılann da maksadımıza 
teveccüh göstermeye başladıklan bir 
devirde yapılan bu içtima aradaki ih
tilafı ortadan kaldıramadı, hattl art. 
tırdı. 

Bu vaziyet karşısında düşünUyo. 

rum, acaba bu suikastin sebebi bu ih
WUlar mı?., 
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KURUN 

Ucuz eğlence 
H AKKI Sülıa Gc:uiıı hukılnıetin ıoa 

kararından (ıalısedcrkcn dluor ki: 
''Eğlenceyi ucuıJatıuak, devlet vazifele· 

rl arasına ıirioce, bir başka nokta da, 
kendiliılinden beJirir: 

- Eıllenme de, insan haklarındandır. 
Bo bükme, belki dudak bükecek, gillilm• 

siyecek adamlar bulunabilir. Fakat dava, 
hiç de Ö) le değildir. 

Hükumetin, eğlenmek lstiyen halkı, bir 
takım insabızlara soydurmamağa çalış. 

ması, çekiştinnde değil, sevlnd lrmeğe 

defter. 
Uugün, lsıanbulda en masum secJrHen 

bir pazar, bir aile babasının haftalık büt
çesinde ıeniş bir yaradır. 

.Bütün hafta çalışım bir adam, bir tek 
gün de mi eğlenmesin t Bülfın gün en ağır 
kafa ve gövde işlerlle yıpranan bir insan 
akşam üstü bir bahçede azıcık dlnlenmc
ı; i n, soluk bir şey iı;erelc yorgunlutunu 
gidermesin ml'l " 

"Sırf etJenceye mahsus yerleri şli)le 
h lr tarafa bırakalım. Fakat ya fU lokan. 
talıırdaki azgın pahalılıla ne diyeceA.iı'l 

Açlık, durmadan kendini ihsas eden 
bir belAdır. ~fidesinde onun pençesini 
taşıyan adam, mutlaka yiyecektir, 
böyle olduğu halde lokanloları başıboş 
bırakmak, istedikleri gibi liste yapmalan· 
na tıln vermek olur mu? 

Görülüyor ki tsıanhulda bu işlerle ciddi 
surette uAraşmak lAzımdır. Bu lilzumu, 
halla ciUence için bile duyan hüköınet, el
helle meseleyi kökünden budayncnktır. 

insan haklarının pahası, akla yakın nisbel 
lrr içinde olmalıdır ... 

TAN -Teneke mahallesi 
M. ZJ:h J:Ull'A Sertel uazıyor: 

"Bu sırada hiç Taksim bahı;esine gitti .. 
nlz mi? Gltıinlzse muhakkak yfir<'linlı 
sızlamıştır. 

O semttn, biricik hava alacak, akşam 
üzerl oturup dinlenecek yeri olan bu SÜ· 
zel ve tirin bahçe şimdi harap bir halde· 
<lir ve gazinolar orasını teneke bölmelerle 
teneke mahalelslne çevirmişlerdir. 

Bu vandııllığn ve zevkııizllAe mOsaade 
~ttnemelldlr. Bl-ı şehri gilzclleJlhfnboe ~
bşıyorua. Onu ._kslzlililerl ,.Odl~ 

çlrklnle,urenlere karşı da uyanık bulun· 
malıyız, 

Bu da para meselesi delil ya?,. 

CUMHURiYET 

Sakın aldanmayın! 

A IJIU/N Davcr, /ngiliz kuma,ı dlge 
ıeyyar bir ıalıcı laraf rndan ıatılaıt 

geril kızma,ları dc6erlnden fazla fiyatla 
nasıl aldı6ını anlatarak ,öyle devam edi· 
yor: 
"Kumaşı dün terzime götürdüm. HikA.. 

ycyi anlntıım. 
- Bu kumaşlar, dedi, yerli mensucat 

fabrikalarında yapılıyor; dört buçuk bet 
liraya maloluyor. lnıiliz, kumaşlarındall 
nümune vererek aynını, yalnız biraz daha 
hafif, yaptıran bazı büyük kumaş ticaret· 
haneleri, böyle çenesi kuvvetli bir takını 
ndamlar tutmuşlar, onlar vasıtasilc tnıt• 
liz kumaşı diye bunlan tutturabildikleri 
fiyata sattırıyorlar. Siz bir kostümlilk ktt
pona 19 lira vermekle çok aldanmışsınız. 

Fiyat ttıbarlle herfıalde bir miktar al· 
danmışız. Ben aldandım; hiç olmazsa o
kuyucularım aldanmasın diye İngiliz ku
maşı diye yutturulan bu yerli kumaşlenn 
macerasını yazma~ münasip gördülll• 
Böyle tckHfler karşısında kalırsanız, yer· 
ti kumaş aldılınıza kat'i)•yen emin olu· 
nuı ve ona göre fiyat veriniz.,, 

YENISARAH 

Saz, caz ve yağlı boya 

HER SAB.4.11,, siltunu muharriri yaıı 
uor: 

Şirketlhayriycnin bu yaı Boğazı şen· 
Jendlrmek maksadile aldığı tedbirler ara• 
sında "Çalgılı vapur,, seferleri de .ar: 
Galiba (71) numaralı vapurda caz, {70; 
numarada da saz çalacakmış. Ş!rket yeni 
tarifesinde, bu saılı ve cazlı vapurlartll 
hareket ve muvasalat saatlerini uzun uza.. 
dıya teshil ederken sazlı ve cazlı vapur• 
Jann büfe fiyatlarını da tayin ediyor. 

Dikkat ettik, sazlı vapunın bflfe tarife
sinde 'Altınbaş,. 'Kulüp,, nevinden rakı 
fiyatlan sıralanmış. Mezeler listesi beP 
rakı ile yenecek ekşlll, tuzla çerezJerdeJI 
ıeçilmlt. 

Cazlı npunın bflfe tarifesine ıelince oll 
da "•lskl,, "sodalı vermut,, tablllnden le.
kilerle hep A•rupai ,.ordövr,,ler söze çat• 
pıyor. 

Şlrketlhayrtye biraz bolazı, bir hayll dd 
gişelerini şenlendirmek için bliyle rakılı 
vlskfll, sazlı cazlı seferlerini rekJAm bd• 
ausunda bu kadar realist davranırken bie 
cumartesi ,Onfl ölleden sonra Üskfldar is
kelesi gibi en kesif bir yolcu kfitlesl toP• 
lıyan iskelelerini yolcularının üstlt>rine 
başlarına akıta nkıta bo)'almanın uyl?uıı· 

W- Devamı 4 üncüdı 
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L11ata daü 
Mehtap 

gezintileri 
G !!;ÇEN gün yaz tarıfesi dolayı

siyle Ada yolculuğundan bah
lederken bu yıl Akay'ın mehtap ge. 
Zintileri yapacağını da sevinerek söy
lemittim. 

Sevinmittim, çünkü vapurla meh. 
tab gezintisi deyince herkes gibi he
llim hatırıma aöyle bir eey gelmi§ti: 
Adalardan akp.m üstü vapura binece
ğiz, Boğaz'a (loğru gideceğiz, veya 
Marmara'da açılacak, belki Yalova 
Yolunu tutacağız. Bu, dört beş saat 
ltlrecek, vapurda sazla, sözle eğlen. 
mek kabil olacak ..• Bana öyle geliyor 
ki ""vapurla mehtab gezintisi,, veya 
''mehtabda vapur gezintisi,, deyince 
huıanlarm binde dokuz yüz doksan 
dokuzu böyle bir .,ey anlar- Hele Bo
iaa'm mehtab i.lemleri tA ötedenberi 
nıetııur olduğu için vapurun doğru o. 
raya gideceği ilk akla gelen eeydir. Ne 
Yalan söyliyeyim? ben ıimdiden, Y ah
Ya Kemal'in: 

Kandilli yil.zerken uykultınla 
JI tihtaln rirükledUc aularda 

beyti ile Vbıf'm 
BaAn11 bu ,eb ava.:-1 aafa O§h bo. 
~' - Vôa1/, binelim kayığa la
fflaye koyunda•, - Sa.ger çekerek 
8el1k ile Kandilli BMyundan - Gel 
beam-i 11CJ/Gbah§ırM, bir ôlem-i ab et 
kıt•uım, dekoru içinde, kendikendime 
IÖyliyebileceğimi sanıyordum. . 

Fakat Akay idaresi insanlarm bin. 
de dokuz yüz doksan dokuzu gibi de
iil. binde biri gibi dilşUnmUt. Mehtab 
lezintlleri dediği bakın neymiş: bir 
l'apur Adadan kalkıp bir saatte Bos
tancı•ya kadar gidecek, orada bir bu
ÇUk uat kadar bekleyip geri dönecek. 
lllft. Boltancı iskelesinde de, Allah 
l'am olaun tramvay bulabilecekmitiL 
llehtabda vapur saf uı, kayık saf ası, 
batıl payton veya öktlz arabuı safa. 
ıı biliriz ama elektrikli tramvay safa· 
lnıı da duymamıftık. Kadıköy'e glt
lllek fena değil, Kurbafalıdere'nin 
~ Go,,an olmee. Fakat bir 
bQçuk uatte onu tadmafa vakit mi 
~? 

Akay idaresinin dilftlndüğilnll anla
lllıyor delilim: arabl aylarm on dör. 
dilııde, on betinde akpm nattl, bir ta. 
?aftan gttnee batıp bJr taraftan ay do
larken köprUden alacağı halkı, meh
tabı seyrettirerek Adalara götürmek, 
Ol'ada belki bir tur yapacak kadar 
~it bıraktıktan sonra tekrar alıp 
l!oetancı, Kadıköy tarikiyle köprilye 
letirmek ••• Hakçası hiç de fena bir 
le)' delil: Adalar için iyi bir propa
hııcla; Akay'm vazifelerinden biri de 
4daıara yazlık mll§teri çekmek değil 
illi? bunun için Akay'm dUtilndilğU 
lllehtab gezintilerine itiraz edecek de. 
filim: çok iyi, çok gtbel. •• fakat, efen. 
di' biraz da bizleri, yani zaten Ada
larda oturanları dU,llnatln; bize de, 
.\dada oturmamıza ralnıen, mehtablı 
lecelerde etnfı görüp bir parça da 
llotum keyfini tadmak imklnmı 
l'erain! akpm Ustil Adalardan bir va
»ur kaldırıp Boğaz'& kadar götiinriln, 
bet altı eaat gadirfp bizi yerlmhe 
d&ıdttrsUn. İlle biz ona mehtab gezin
~l deriz; yoksa yalnız şimdiki tekil 
qıına biz: ••Akay bizimle maytab e. 
di:vor,, deyip boynumuzu bükeceğiz. 

Nıırul141ı AT AÇ 

Seyya·r esnaf için 
el arabaları 

• Betediye fen müdürlüğü ewa nakliyatı 
idil tesbit ve kabul olunan el arabalan 
iİPindeıı soma seyyar esnafm her nevi 
)iYecdt ve içecek ~eri satmak üze. 
re kuJJandıiJ ve son bir sene içinde tehir 
de adedleri inanıhmyacak bir süratle 
CQhıan el arabalan için de bir tip tesbiti 
)Olunda tetkiklere bas)amııtır. Yalnız 
bu itte hayli mü§külltla karplaplmıştır. 
t6nko. bu Defi et arabaları nakledilen 
~nevine göre hususiyetleri haizdir. 

RXSER-~pı. 

-
Deniz '1e p14j mm18'ml, lenbe gtnnek ıçfn Ule 1i1:ırpuz kabuğt' glirme'k istf-
yen ilıtiyatk4rıar için bile, artık tam manasiy'le ba§lamtf bulunuyor. Ar. 
tık bu ihttyatkdrlan da, banyolara da ha evvelden baş'Uulıklan için 1Jilcut'la
n bronzlafmıt olanlar artlBW&da bembeyaz tenleriy'le pl4flarda görmek 
mllmkiln ... Sıhhat w kuvvet kaynağı deniz w güneşten bütün bir yaz tam 
mana.riyle ue azmi derecede sık 8ık istifade edebilmemiz ıçin artık ortada 
bir tek mdtd kaldı: pıdj ifletenlerin aldık'lan fahiş flcret... Maamafih bu 

ŞEIHilltl[)E vre 

-

mani tabt1 herkea ~ değil tıe 'tler1r4l tasrih eQ.elim 1ri /ahi§ ilcretler yaln;z 
F/,oryrJ p'l4j1a"na ma1ı.8ıı.Ytur. Diğer deni:: banyosu yerlerinde fiatalr ehven
lfen 1'1myad4 bir ki§i için 35 ııeya 55 kurı14 almak tnaa/BtZltk değil de ne
dir' 

Belediyeden bir ,ey bekümıiyonu, fa kat ainemalann w barlann ucuzlatıl. 
maaını temin tJtmek i8tiyen makam'la r acaba bu 1§ ıçin ne dii§ilnilyorlar1 

IMIEMllEIKIETTIE 
istimlik ka_n~· jDoğu vilayetlerimizin! Limanda yeni 
nunda tadilat antrepolar 

eeıedıye buna uızum kalkınması programı Bilhassa Topane ta-
oıJ·utu kanaatinde y . kt I f b ·k I rafında yapılacak 
Belediye eminönü meydanını açmaia enı me ep er ve a rı a ar İstanbul limanının modern veaait 

ba§ladıiı günden itibaren istimlfilt i~e. k ı h 1 ki ·ı r 
rinde sayısu müşkülltla karşılaşmakta- uru ması azır 1 arı 1 er11yor 
du. Meydanın ilk kazmanın vurulduğu 
bina olan Valide hanı tamamen yıkılmış 
ve molozu da kaldırılmıştır. Hazulanan 
proje mucibince bundan sonra Valide ha 
nırun etrafındaki Balıkpazarmın bulun
duğu mevkie kadar olan binaların istim. 
laki ve kaldmlması lbımdır. Halbuki 
henüz bu İ§e bqlanamamı~tır. Belediye 
IİJlldlye kadar yalnız meydanın en sonra 
açılacak kmmlanndan biri olan karşı 
adadaki Bektq hanını istimWc edebil. 
ıni&. ve ~un yanındalli Eminönü hant. 
nın istlriıllki için de puarhla girip}f
tir. 

Vakia. meydanın diğer taraflarındaki, 
binalara da gayrisafi iratlan Qzerinden 
kıymet konulmue ve bu kıymet ~ 
den" mülk sahiplerine tebligat yapılmq. 
tu. Fakat hemen bntiln mülk sahipleri 
istimllk kanununun başka maddelerine 
dayanarak gene istimlAk kanunu muci.. 
hince yapılmı§ olan bu kıymet takdirine 
itiraz etmişlerdir. 

Belediye iki aydanberi içinden çıka. 

madılı bu işin halli için istimllk. kanu
nunda bazı tadil~t yapılmasını zarurf 
görmil§ ve Dahiilye vekfiletile Naifa V&o 

klletine müracaat etmi§tir. ÇilnkQ bu 
terait içinde eehrin iman için yapılması 
zarurl bnyük istimlWerde tek bir adım 
bile ilerlemek imklrunı ıörememektedir. 

Gelen haberlere göre her iki vekAlet 
belediyenin taleplerini yerinde gönnill
lerdir. Büyük Millet Meclisinin gelecek 
toplantısına kadar bu husustaki hazırlık 
Jar ikmal edilecektir. 

Şirketi Hayrlyenln 
yeni vaporla~ı 

3irketihayrlyenin Hasköydeki fab. 
rikalarmda lnp. etmekte olduğu 76 
numaralı yolqı ve 77 numaralı araba 
vapurları tamamlanm11tır. öntımllzde
kl hafta içinde meraaimle tecrUbeelri 
yapılacak ve temmuz batında ifleme. 
je bqbyacaklardır. 76 numaralı va
pur Kocataem aynidir. 12,5 mil Bilar
tindedir. Yu tarifealnde Yeniköy. 
köpril araamda doğru seterler yapa
caktır. 

Araba vapuru ise 8 otomobil ala • 
cak büytlklUktedir. Kabatat ile 'OskU· 
dar arumda tarife haricinde olarak 
gidip gelecektir. 

Şirket önUmtımeki eonbaharda iki 
bUyUk vapur inpaına başlıyacaktır. 
Bugün lfliyen vapurlardan ikisinin 
makineleri çıkanlacak, bunların yeri • 
ne mu.otla çalıpn motörler konacak
tır. Böylelikle vapurlarm lrilratlerl ar. 
tacaktır. Bunlar BUyllkdereyle köprü 
arasında doğnı seferler yapacaklar
dır. 

Şark vil~yetlerinde umumi kUltUr 
ve iktısadi kalkınmasını temin yolun
da her vekalet kendisine birtakım va. 
zif eler aldığı gibi bu vazifelerin icab. 
lannı tatbik& da girişmiş bulunuyor • 
lar. Nafia vekaleti bu sene eark vlll
yetleri arasında en lUzumlu yollarm 
i.npsı için geniş bir program hazır • 
lamıı ve bu yollarm inşa l'1erini mll.. 
teahhitlere havale etmiştir. Elhls, 
Pertek, ~r, MUI ve l!ilvmı an.. 
tihı kenıaı;1e~b~~ıama~ 
istihdaf eden yeni yollarm inp.atJW 
sene devam edecektir. 

Bu yollarla beraber kurulacak 12 ta
ne büyük köprilniln projeleri ham -
lanmıştır. 

Kültür bakanlığı da gark villyetleri 
halkmm uyandmlmuı ve bu havall
nln mekteb ihtiyacının temini için ye. 
ni bütçesine kifi tahsisat koymU§tur. 
Bakanlık, tark villyetleri idarei hu. 
husiyeleriyle temasa gelerek her vill
yetln mekteb ihtiyacmı esaslı bir p. 

kilde te.tbit etmektdir. Bu sene garkta 
yeniden on beş tane ilk ve orta mek· 
tep binası yapılacaktır. Diğer taraf. 
tan Vanda kurulacak üniversite için 
de hazırlıklar devam etmektedir. Kül. 
tUr bakanlığı umumi mUfettieleri bu 
maksatla prkta yaptıktan tetkik ae
yahatinden dönmUtler ve raporlarım 
veki.lete sunmuelardır. Killtür bakanı 
Saffet Ankan da yakında Vana gide-
rek bu iş hakkındaki hazırlıktan göz. 
den geçirecek, mahallen tetkikatta 
bulunacaktır. 

Öğrendiğimlr.e göre Vanda, göl ke. 
narında kurulacak olan kültür tebrin. 
de bir gark Unfversitesl binası, bir 
muallim mektebi, bir lise ve bir orta-
mekteple muallim ve talebe pansfYon· 
lan, kütüphaneler ve spor sahaları ya 
pılacaktır. 

lktısat vekaleti de prk vili.yellerl· 
nin iktısaden kalkmmuı ve burada 
hayat ucuzluğunun temini, lstihllk 
teraitinin tanzimi gibi itler için esas. 
lı tedbirler aldığı gibi Van gölUnUn bu 
mm taka için iktl88den faydalı ve ran. 
dmıanlı olmasma da çalışmaktadır. 

Bunun için Van gölü i'1etmesi hem 
kadro hem de vesait itibariyle takviye 
edilmektedir. Göl itletmeainin faaliye
tini yakmdan tetkik etmek Uzere Va· 
na gitmig olan iktısat veki.leti nakli
yat umum mücjUrU Ayet Altuğ Anka. 
raya dönmll§tür. 

Ziraat vekaleti de ~k mıntakası. 
nm iklimine müsait istihsal igleri Uze.. 
rindeki pllıılarmı tatbik ile meşgul • 
dür. 

Gümrük ve inhisarlar vekileti §81'k 
villyetlerinde hem ziraat, hem de en
dilstri batınımdan iki program tatbik 
etmektedir. Vekllet, Diyatbakırdaki 

içki ~abrikasını takviye ve tevsi et -
mekte olduğu gibi Bitlisteki tütün a. 
tölyesiıı. illveten Tetvanda kUçiİk 
mBryiııilt&'1H~f>rifiiil'tit~ 

tır. Bu fabrikayı kuracak olan mühen
disler evvelki gtin tarka hareket et -
mitlerdir. 

Diğer taraftan p.rk villyetlerinde 
yetişen tUtftnlerin cinslerini ıslah için 
tedbirler almml§, köylülere tohum ve 
ziraat vesaiti verilmiştir. TUtilncillü
ğiln şarktaki bir kııımı halk için bir 
geçim vasıtası olması için inhisarlar 
idaresi tark vlllyetlerinde yetiştir! 
len tiltünleri iyi fiatlarla satmalmış • 
tır. 

Şeblrlerl mlz 
arasında 

Hava postaları 
Yeniden Uç tayyare 

alınacak 
JfüyUk tehlrlerimizi biribirine hava 

· yoluyla bağlamak için devlet hava yol. 
lan idareei büyük bir program hazır. 
lamıştır. 

Nafia vekiletinin tasdik ettiği bu 
programa göre bet sene içinde İstan
bul, Ankara, Konya, Adana, lzmir, 
Samsun, Diyarbekir gibi büyük gehir. 
lerl biriblrlne hava yollariyle bağla • 
mak ve memleketin p.rktan garba ve 
lfmalden cenuba iki taraflı §ebirleri 
arasmda muntazam hava postalan ya 
pılacaktir. 

Devlet hava yollan umum mtldür • 
lUğü hazırladığı programiyle ihtiyaç
lar ve nokaanları karplıyacak ted. 
bir ve kararlar almaktadır· 

Öğrendifimize göre, yakmda Uç tay 
yare daha aatmalacaktır. Bu tayyare
ler gerek konfor, gerek emniyet ve sn.. 
rat balnmmdan en yeni ve en sağalm 
modellerden olacaktır. Hava yollan 
mlltehamıalan &dmdi Avrupada ve A
merikada yapılmakta olan en l!IOll mo
del tayyareler berinde tetkiklerde 

vebinalarla teçhizi için, limanın esas. 
bir surette inşasından evvel başlamış 
olan ameliyat inkişaf safhasmdadır. 

Galata tarafmda yapılmakta olan ye
ni yolcu salonu ile onun biraz ilersinde 
yükselmekte bulunan Mumhane antre
posunun Jnşaatı yarılanmıştır. Her i. 
ki bina yeni seneden evvel bitirilerek 
faaliyete açılımı olacaktır. Diğer ta. 
raftan Denizbanka ait motör, romor • 
kör, duba, mavna gibi küçUk vesaitin 
tamiri için Azapkapıda kurulan atöl. 
yeler de bitmiş gibidir. Bu atölyelerin 
önünde son sistem kızaklar yapılmış. 
tır. 

Liman işletme idaresi bitmek tlı:ere 
olan bu binalara yenilerini ilave et -
mek ii7.ere hazırlanmaktadır. Yeniden 
yapılacak teaisatm hemen hepei an • 
trepolardır. Çünkü, bilhassa bu sene 
antrepo azlığından dolayı çok sıkmtı 
çekllmi§tir. Yeni yerler bulunmasına 
rağmen hail birçok tüccar eşyası mav 
nalarda ve iskelelerde durmaktadır. 
Bunun için, modem ve ihtiyaca elve. 
rieli antrepolar inpsı işine ehemmiyet 
verilecektir. Hazırlanan programa gö. 
re yeni antrepolar Tophane meydanm
da yapılacaktır. Yeni antrepolar ya • 
pıldıkc.;a eski saç ve a.hşa.b binalar pey 
derpey yıkılacaktır. 

Diğer taraftan idare liman için seri 
amele motörleri almak tU.eredir. Bun-
larla liman amelesi iı yerlerine sürat. 
le sevkedilmlt olacaktır. 

VOkD haczedilen 
vapurlar 

E§yasına ~aciz vuedilen Kutlu va
purunun başından geçen garib mace. 
rayı dlln yazmıştık. Vapurdaki eşyaya 

haciz koyan Küçilkpazar maliye tah
sil ıubesi vapurdaki kavak kUtuklerin. 
den borca küayet edecek miktanm 
dün satm11tır. 

Doktorların tekAmDI 
kursları 

'üniversite tıb fakültesinde açıbna
ıma karar verilen teklmül kursunun 
hazırlıklan ilerlemiıtir. Bu kursa her 
doktor iştirak edebilecektir. 

evvel memleketimize gelecektir. 
Bundan sonra latan.bul ve An.kara 

ile Diyarbekir ve Samsun arasmda ha. 
va seferlerine derhal bqlanacaktır. 

Hava yollan idaresi yeni tayyare. 
ler gelinceye kadar elindekilerle ta • 
tanbul • Ankara Beferelrine devam e
decek, aynca ve pek yakında da iz. 

içinde zerde. piltv aşure gibi eey 
ler latıJan tenteli, süslü el arabalan veya 
lerbet.. limonata satılan nevi phsma 
~camdan kavanozlu el arabaları 
~daime erik kaysı gibi meyvalar satı-
... lrabalar arasında ee1d1 ve hacim ba- 1-===========
~ mOhlm farklar bulunmaktadır. 

lktısat veklleti ayrıca bu mmtaka. 
da köylü kooperatifleri kurmak, te • 
ker, tuz, buğday, gaz gibi gUıılllk ve 
umumi ihtiyaçları tetkil eden madde
ler için stok anbarlan kurmak, nakli· 
yat tarifelerini indirmek gibi esaab 
itler berinde~' 

bulunmaktadırlar. Nafia veWetl ye • 
Dl alınacak tayyareler için 938 bllt • 
çesinden lıava yolları ldareahıe lUzum 
lu tahadutı vermiftir. Bunmı için tip
ler aeçildftten aoma. mUb&,aa ili d· 
ratlendlr.IJecet :n ~ .,ıtı&m 

mir ve Adana poetalanna bqlıya -
caktır. ,.. 

ller ne bdar belediyece bu nevi araba 
lir fctn de tek bir tip intihabı iatemnek. 

te ise de btmun kabil olamıyacağı daha 
ilk tetkiklerden anlatılmıı bulunmakta
dır. 

Programa göre lstanbuldan kalb
cak bir tayyare ayni gthıde Ankara, 
ilmlr n Adenaya gidecektir .. 
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• Camilere terkos suyu verilmesi için 
tesisat yapılmasına başlanmıştır. Bu iş bi_ 
tiııc:e Inrkceşme suyu kesilecektir. 

• Rumelihis:ın - hı.in ·e yolu üzer.ine 
d~eıı tarlhf Süçnvuş camlinin yıkılması
na. Maarif vekaleti mani olmuştur. Yol 
hu camiin yııJınd:ın gcı;irileeekür. 

• Sandallar.mı, tekneyi kull:ınmasmı 
bilmiyen kimselere kiralıyan sandalcılar 
cezalandırılacaklardır,. 

• Nevyarlt sergisi esnasında bir filomn.. 
mıı Amerllaıyı ziyareti Amerikalılar tara
fından temenni edilmiftjr. Bu hususta he
nüz bir karar ven'1memiştir. 

• Önümüzdeki ders yılında hendese ki. 
taplarında tadil:'H yapılac:ıktır. Du sebeble 
riyaziye muallimleri A:ık:ıraya çağrılmış
lardır. 

Sarı:rerde açılacak ilkmektep için mü
nasip bir lıina bulunmuştur. 

• Şirketilıayriye yaz tarifesinin tatbl. 
kine bu s:ıb:ıh başlanmıştır. 

• PedagoJi enslilüsü için ısmarlanan 
Cfers Jevnzımı gelmiştir. 

• 507000 lira s:ırtile l\Iısır çarşısından 
Yereb:ıtana kadar yapılacak yol üzerine 
düşen binafurd:ın istimlak edilecek olan
lar tesblt edilmişlerdir. 

• Orhangazide <ie}"Teli Mehmet oAlu H~
saıı, kardeşi Hakkıyı tabanca ile '\'urarak 
öldürmüş, kaçarken yakalanmıştır. 

• Budapeşte tıp fakültesi çocuk hasta
JıJ.ılıırı mfitehassısı profcsör Helnss yarın 
Bey~lunda Türk Tıp cemiyetinde bir 
konferans verecektir. 

• lş bankası umum müdürü Muammer 
J:;riş Ankarodan .şehrimize gelmiştir. 
• •Nafia vekili Ali ÇeHnkaya temmuz or_ 

1talarındıı lunire gidecektir. 

Mektep iller arasında 
açılan mllsabaka 

Cumhuriyet Hallc Partisinin teklifıle, 
Parti adına Maarif vekaleti tarafından 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü mü 
nasebetile tertip edilen ve lise, orta ve 
ilkrnektep 5on sınıf talebeleri arasında 
yapılan yazı müsabakasının ilk elemeleri 
neticelenmi~tir. 

Cumhuriyet rejimine ve onun kurucu. 
ve koruyucusu olan Büyük Şef Atattirke 
ka?'§ı duygu, sevgi, saygı ve bağhlığın 

genç ruhlarımızdaki bir ifadesi olan bu 
yazılar sınıf öğretmenlerile ortarnektep· 
lerln, liselerin türkçe muallimleri tara
fından tetkik edilerek içlerinden en mu. 
vafık görülen beşer tanesi seçilmis ve 
bu vazifeler birer defa da mektey müdür. 
lüğünün riyaseti altındaki bir heyet ta
rafından tetkik edildikten sonra bunların 
i~nden besi seçilmi~ ve her mektebin bu 
be§ vazifesi Maarif müdürlüğüne gel
miıtir. 
Şimdi Maarif müdürlüğünde bizzat mil 

dürün riyasetinde ilk, orta, mekteplerle 
liseler ve sanat, ticaret, öğretmen mek
teplerinden gelen yazıları tetkik etmek 
üzere ayn ayrı komisyonlar te~kil edil. 
mektedir. Bu komisyonlarda her kısım 
vaıife arasından beşer' tane ~ilecektir. 
BGtün bu yazılar Maarif vekaletine gön
derilecektir. 

Maarif vekiletl her \ilAyetten gelen 
mektep sınıfları nisbetinde yazılar seçe
cek ve bunlar nihai müsabakaya dahil o
lacaktır. 

------------------~.., --.._a 

YENi SABAH 
Saz, caz ve yağlıboya 

_.. Baştarafı 2 incide 
suz bJr şey olduğu renllteslnden tegnfül 
etmemesini gönfil pek nrzu ederdi. 

Dir tarafta saz ve caz, 6te tarafla itişe 
kakışa vapura koşuşurken ve halt! bilet 
alırken bir yağlı boyn yo~muruna tululan 
yüılerce yolcu. 

Yeni rek!Am usulleri itin Amerikalılar 
"her ~eyden evvel mOşterinin gözlerini 
boyamak Jlizımdır,, derlermiş. Bizimkiler 
yalnız gözleri değil üstleri başları bile 
boyuyorlar . ., 

Uruk•~ · Ü[~l<ılÜr 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 

• Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan 
Türkistan, ve Nahçtıvan ve Kar.akalpnkya 
muhtar cumhuriyetlerinde Sovyet meclisi 
intıfuıbatı dün başlamış ve akşama kadar 
devam etmiştir. Rey puslalarınm tasnifi
ne geceyıınsı başlanmı.,tır. 

• İrfanda devleti reisi Dr. Hayd dün 
b:ıŞ\·ekil Devalarn nazırlar ve parl:ımento 
ıız:ısı buz.urunda resmen vazifesine başla. 
mıştır. 

• Lfiksemburgd:ı toplanan enternasyo. 
nal mübadele komitesinin dördüncü se. 
nelik topl:ıntısında aşa~daki hususlann 
devletlere tavsiye.sine karar verilmiştir: 

Mymkün olduğu kndar çabuk bir zamanda 
döviz lahdidatı kaldırtlmnlı ve .klering 1 
hcsapl:ırı yerine do~rudan doğruya tcdl. I 
yat sistemi ikame olunmalıdır. 

• Yugosla,-ynda Debrovsnildn karşısın. 
da Adriyatikln en güzel adalarından biri 
ol:ın Lopue adasında bir yangın çıkmıştır. 
llükum sürmekte olan şiddetli sıcaklar j 
yangını körüklemektedir. Elli hektarlık 

orman tehlikededir. 
• J':ıpon nf:ınSlnın fotoAraf mnhablrl 

Hlsanoçimosu ve Yamiuri gazetesinin hu
susi muhabiri Vakuvki merkezl Çinde 22 
haziranda '\'tılrua gelen bir çarpışma esna. 
sında ülmfiştür. 

• Brüksclde toplnnan A'Vrupn tayyare 
poslal:ın konferansı delegeleri nllikadaı 

dairelerin tasvibi ş:ırtilc, Avrupa dahilin. 
deki mfin:ıknlatta meldupların tayyare 
ile n:ıkllnde :ılınan sürt:ıksın kaldınlması-
nı lstihdnC eden bir nnlaşma fmz:ılar.ıı~-

HABER - ~ poataa 

Markiz dö 
Fompaduır 
Romanımızı 
toplııan 

okuyucularımıza 
Forma: halinde verdiğUni.z Ma.r. 

kiz dö Pompadur romanmm. sa.y
fa nuınaralarmda ya~hklar: oL 
doğunu gördilk. Her gün topla
dıkları formaları ciltletmek isti
yeoek: olan okuyucularımızın bun. 
lan tasnif ederken müşkülata 

uğramamaları için, yanlıflı.klan 
özür diliyerek kaydedi~ Tas
nifte §Ulllara dikkat etmek ıa. 
zmı.dır: 

212 numaralı sayfadan sonra 
113 numaralı sayfa gelecek ve 
114, 115 ilah. .. diye 140 a kadar 
devam edecektir. Bundan sonra 
141 yerine 241. e atlıya.cak ve öy
lece devam edecektir. 

Bunlardan başka 368 inci say
fadan sonra gelen sayfaya da 369 
yerine 367 rakamr konulmuş ve 
böylece devam edilmi~ir· Roma.. 
nın bu tarma devamı doğrudur; 
çünkü yanlışlık sayfalarda: ve 
metnin devamında değil, sayfa 
numaralaımdadır. Tasnif söyle
diğimiz tarzda yapılırsa formıılar 
doğru olarak sıralanmt§ olur. 

l:ırdır. Hu anlaşma, en geç 1 kAnunus:ıni IRcmanyada 
1'139 tarihinde meriyel mevkiine ge~ccck- • 

tir. 1 Demır 
• Frnnsız umuml sıhb:ıt nezaretinin bir muhafız 

ların 
muhakemesi 

tebliğine söre ş:wi olan lı:ıberlcre rağmen 
Fransız • ltaly:ın hududunda lıalihazırdtı 
lıummni tifoidi salgını yok1ur. Ynlnız gıda 
maddeleri yiiziinden hazı 'lehirlenme vakn 
lan kaydedilmiş ve birkaç ld~inin tele! 
olmnsına scl>elılyet vermiştir. 

• Filistinde şimnl hududu, yeniden sil.. 
ncşin b:ıtmasınclnn sabaha kadar geceleri 
kopnnmaktadır. Memleket dahilinde de 
fevkallide tedbirler nlınmı~hr. 

Istanbul Emniyet 
Sandığı dlrektUrltı-

ğUnden: 
Borçlu Bayan Nazireye ilan yoliylc 

tebliğ. 

Gösterilen ikametgah: Hasköy Ab. 
dUssetam mahallesi ve sokağı eski 25, 
27 yeni 25, 27 No. lr ev. 

Ali kızı bayan Nazire 20845 hesap 
numarasilc Hasköyde Abdüsselam 
mahallesinde ve sokağında eski ve ye
ni 25, 27 numaralı kargir bir ev ve 
dilkktinm tamamım birinci derecede 
ipotek göstererek 14-2.935 tarihinde 
sandığımıman aldığınız (200) lira 
borcu 27 .12-937 tarihine kadar öde. 
mediğinizden faiz kumisyon ve masa
rifile bera.lbcr borcunuz 279 liraya var. 
mıştır. Bu sebeble (3202) No. lı ka,.. 
nun mucibince hakkınızda Mndıkça 

icra takibine başlanarak yukarda ya. 
zılı ikametgahınıza ihbarname gönde
rilmigsc de ikamctgfı.hmızı terket.me. 
niz ve nerede olduğunuz da öğrenlle. 
memesi hascbile ihbarname tebliğ e. 
dilemediğinden kanun hükmüne tevfi
kan ilan yolile tebligat icrası icab et. 
miştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 
bir buçck ay içinde asndığa borcunuzu 
ödemeniz ve kanunen l.abule şayan bir 
itirazınız varsa bildirmc.niz rnzımdır. 

Hakkınızdaki takibi usul dairesinde 
durdurmadığınız takdirde ipotekli 
gayrimenkul mezkur kanuna göre san
dıkça sat ıtacaktır. Ba cihetler borçlu 
Bayan Nazirece bilinmek ''e ihbama. 
me tebliği makamına kaim olmak tize. 
re ilin olunur. (3917) 

iyi bir tesviyeci 
iş arıyor 

Etinde çalıştığı muhtelif resmi ve 
gayri re.'!llli mUess~erin htisnühal 
ve fyi işçi olduğuna dair veslkalarr 
bulunan bir tesviyeci çok müsait §e

raitle iG aramaktadır. Anadoluya da 
gidebilir. lsteklilerin Beşiktaş Kılıçali 
paşada Sjnanpaşa mescit sokak 34 nu
marada Cevat Tümer adresine mek
tupla veya resen mUracaatları. 

-TiFOBiL-. 
IJr. Ihsan s~amı 1 

Divanıharp huzurun
da başladı 

Bük.reş, 25 .(A.A.).. - Bu sabah cliva... 
nıhabde "Demir muhafızlar,. rüesasın

dan 20 kŞnin muhakemesi ba~lamı~tır. 
Bunlardan yalnız 18 i hazır bulunuyor
du. Çünkü prens Kmtaküzen ile Kristes. 
ko kaçını, bulunuyorlardı. Başlıca müt. 
tehim. "her §ey memleket için,. fırkası
nın §efi olan Klimedir. 

Müttehimler, mmedil.mis olan siyasi 
faaliyette bulunmak ve nizamnameyi 
ihlfil etmek cürümlerinden dolayı ev
velce Kodranoyu mahldlm ebni~ olan 
Mkimlere cevap vereceklerdir. 

Davada yalnız beş Rumen gazetecisi 
bulunacaktır. 

Hava 
kongresinde 
TUrk murahhası 

ikinci reisliğe seçildi 
Berlin, 25 (A.A.) - Berlinde toplanan 

enternasyonal hava kongresi bugünkü 
intihabatında Romanya delegesi prens 
Bibeskouyu birinci reislikde bırakım~ 

ve Türle delegesi Şükrü Koçakı ikinci re. 
isliğe seçmiştir. 

Diğer namzetlerden İsveç onbir, Ar. 
jantin bir rey almı~ \•e Türkiye kırk dört 
rey kazanmıştır. 

"Teçhiz ve tekfin,, 
parasından ihtllAs 

suçluları 
Dün Ağırccza mahkemesinde, evvelce 

Cerrahpaşa hastanesinde "teçhiz ve tek. 
fin,, masraflarından ihtilfts yaptıkları id
dia edilen Sait oğlu DursunJa, lbrahim 
oğlu Alinin muhakemelerine devam e. 
dildi. Müddeiumumi dosyayı tetkik için 
istedi. Muhakeme başka bir güne bıra

kıldı. 

Yeni Neşriyat: 

Modern Türkiye 
mecmuası 

idrar Yollan. Hastalıkları 
M ütehassı:.ı 

c.,rı ~r·•!·· Kızıl3y h:ını yanında 

,\\.ıl.ıtya hanı No. 1 • 2 
1 nıamak için ağızdan aiınan tifo hap

landır. Hiç rıh2tsızlıl: Termez. Her 
kes alabilir. Kutusu 55 K.ı. , __ 

Modern Türkiye mecmuasının 18 inci 
sayısı zengin münderecatla inlişar etmiş
tir. Bu snyıda Muharrem Feyzi Togayın 
haftanın siyasası, :'ılahmut Yes:ırinln Pay. 
dos hlkAyesl, Rahmi Yağızın amiral Tra. 
yon }"azısı, Aka Gündüzün romanı, Osman 
Cemalin (bizde nlcln muharrir yetlşmt
yor) !simli harta müsahabesi fle Leman 
Ahlskal, Orhan Milat, imzalarından baş. 
ka Po1 Jeraldinln aşk "e öAüt isimli şahe. 
seri ve ıengln magazin ya7.ılarlle intişar 
eden bu sayıyı tavıı;lye ederiz. 
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Askeri heyetler 
anlaştılar 

_... Baştaralı 1 incide 
Bu baptaki müşkUla.tın doğrudan 

dOğruya mUzakerelerde bulunarak 
dostane bir şekilde ham hususunda 
TUrk ve Fransız hUkiimetlcrl arasın
da anlaşma hasıl almasr üzerine ko
misyonun hikmeti vUcudu kalmamış 
tır. Bunun içindir ki Milletler Cemi
yetinin doğrudan doğruya mUmes
stll olan mezkQr komisyonun genel 
sekreterine Tazifesine nihayet ver-
mesi tebliğ edllmfşUr. Bizzat komis
yonun da derhal ayni suretle hare
ket ederek mesa:lslnl tatil edeceği 

zannedll1yor. 

Jandarmalar Usbecilerin taar
ruzumt uğradı 

Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu A
jansının hueusı muhablı'i bildiriyor: 

Birkaç suçlu, Usbeclnln tevkifi U
zerlne Usbecl tahrlkfttçılar gene 200 

1 kadar kadın ve çocuğu önlerine ka
tarak mevkufları jandarmaların el
lerinden almağa teşebbüs etmişler
dir. İki jandarma taşla başlarından 
yaralanınca zabıta silAh lstiınallne 

mecbur kalmış ve nümayişçilerden 

bir klşl ölmilştur. .Jandarmalar bu 
suretle yollarına devam ederek mev
ku fları karakola sokmağa muvaffak 1 

olmuşlarsa da mUtecavlzler bu sefer 
de karakola hUcum ettiklerinden 
jandarma tekrar ateş etme~e mec
bur kalmış ve Antakyadan asker ls
tcmfşUr. 

Bu defakl ateşte mlitecavizlerden 
bir kişi daha tHmUş ve bir kadın ya

ralanmıştır. Yetişen asker müteca
vizleri dağ'ıtmağa ve asayişi tekrar 
testse muvaffak olmuş ve mevkuf
lar bu suretle Antakyaya sevkedlle· 
bllmlştJr. 

Bir polis memuru yaralandt 
Antakya, 24 (A.A.) - Anadolu A. 

Jansının lıu~ust muhabiri bildiriyor: 
Dörtaya.k mahallesinde bir Alevı 

bir :polis memurunu yaralamıştır. 

Mütecaviz kaçmağa muvaffak olmu~ 
tur. 

Türk cemaati mümessil feri
nin protestosu 
Antakya, 24 (A.A.) - Anadolu A

jansının husust muhabiri bildiriyor: 
Hatay HalkeYl başkanı ve secim 

bllrolarmdakl Türk cemaati mUmes· 
slllerf tarafından Berutta fevkalAde 
komiserliğe, Antakyad& secim ko
misyonu reisliğine, Cenevrede Mil· 
letler CemlyeU genel sekreterliğine 
Orgeneral Asım Gündüze. Kolonel 
Kole'ye ve Antakyada Türk_iye Baş. 
konsolosluğuna aşağıdaki protesto 
lar tUrk!:e ve fransızca olarak verlJ. 
mtş ,.e gönderilmiştir: 

"Manda idaresi birkaç glln evve· 
llne kadar Türklere her türlü meza
limi reva, gördilğU, ölUlerlmiz, yara
hlarımn: ''O dövillenlerimlz ve adedi 
sayılamıyan tehdit görenlerimiz ve 
mücrimlerin hele bir ceza görmek 
şöyle dursun tc\'ki! bile edilmeyişle
ri bu hakikati açık göstermektedir. 

"Miralay Kolenln işleri birnz yo
luna koymak için çalışmağa batıla

ması bile cemiyeti akvam komisyo
nunun Türkler aleyhindeki faallye
tlnl acığa vurmasına sebep oldu. 
Tnhrlkdtcıların hUkCımet konağına 

hUcum edenlerin başında her ·vakit 
komisyon Azası ve bilhassa reisi gö· 
rUnUyor, binlerce Türklerin kayıt 

olunmaması için her tUrlü mllmana· 
atlar göster111yor, vesikaları alına

mıyor, alanlar için kayıt büroları 

vaktinden evvel kapatılıyordu. 
"llk günden bugUne kadar muhte

lif fjeklller altında devam eden bu 
yolsuzlukların cihan efkA.rı önUnde 
fsbatr fcln icabında neşredebileceği
mlz pek çok deltller ve vesikalara 
malik bulunmaktayız. Her gUn sa
lAh Umidlyle katlandığımız bu ahva
lin iyile§ecek yerde Cemiyeti Akvam 

,- Satılık Hane -, 
Aksaray Gureba Hüseyin mahal

lesi Uzunyusuf sokak No. 6 gezmek 
istiyenler Aksaray Yusufpaşa. No. 
111 iktisat bakkaliye mağazasında 
bay Basana müracaat. 

komisyonunun artık zahiri kornııı .. 
yı dahi dUşUnmiyen aleyhtarane f_. 
llyQti önUnde daha ziyade sabır T9 
tabammillün mllletlmlze ve adale._ 
karşı affolunmaz bir cUrUm teşldl 
edeceğini görüyoruz. Bu endişe I• 
cinde mevcut komisyonda vazifelel+ 
miza devam :lmk4.ııı bırakıl.mamı§t#• 

"Bugünden itibaren kayıt l_şlerir 
de emniyetin tesis edileceği zama.,. 
kadar tescil muamelAtma iştirak .., 
dllmlycceğinl ve Sancak statusu• 
uym.ayan ve her türlü lntihab~tın M" 
tilzn.m ettiği aşgarl sUkQn ve enıııA
yet şartları !~inde yapılmayan W 
yudat ve muamcla.tı kcenJczmre.ktJ 
addottlğimlzi beyan eder ve komll" 
yonn karşı protestolarımızı ııa.n e~ 
rlz." 

Akçakocalıların bir dileği 
Akçakoca. 25 (A.A~). - Halkevinde _. 

aksam Akçak~a askerlik şube$i reisi 'ti 
Türk ha\·a kurumu baskanı taraf.meli' 
Hatay ve anayurt konusu üzerinde bit 
konferans verilmiştir.KonferanSI dinleıDI 
ğe gelen Akçakocahlar, yükselen mill 
duygulannın heyecanlarile Hataydakt 
Türk kardeşlerine ilk kardeş selam• 
mul1abbetrlerini götürecek cumhuri~1' 
tayyaresinin Akçakoca adına u.tmaslll 
dilemi~ler ve ilk uçacak tayyarenin mat
rnf ma ka~ılık olmak üzere Millt mtidlt
faa emrine o anda 300 lira teberru etnıil
lcrdir. Ayrıca, Atalarına ve cumhuriyeti 
olan candan bağlılıklarının büyüklerillıl 
arzı heyecanlı alkışlarla istenmi~. AtatS 
ke, başbakanlığa, milli müdafaa ve CU.
huriyct halk Partisi genel sekreterliğillt 
tazim ve saygr telgrafları çekilmiştir. 

Askeri heyetler antaşhlar 
Antakya 25 - Hatay, Türk ask~rterl

ni ka~ılamak üezre hümmalı bir taal
yetle hazırlanıyor. Paristen alınan ır* 
lfunata göre, Türk ve Fransız askerl hr 
yetleri arasında Yanlan anla~a Parit 
ve Ankara hük(imetlerince tasd~ olUJl" 
muştur . ...Anlaşmarun mahiyeti beoilı &il 
li tutulmaktadır. 

Spor teşkilatı 
kanunu 

Ankara, 25 (Hususi) - S_por ter 
kilatı kanun layihası bugün Mecliııılll 
teşkil edilen muhtelit bir komite t.ıf 
rafından müzakere edilmiştir. 

Komite Erzurum mebusu Aziı Ai' 
Yürek'in başkanlığında toplanmı~ 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya ve mebuslardan Na ... 

Hakkı, Alaeddin Tiridoğlu, Fatd 
Memik, Nak"iyc Elgün, Rahmet A~ 
hazır bulunmu~ardır. 

Şükrii Kaya evvel~ llyihad 
maksatlarını izah etmiJ ve daha IOfll' 
ra maddelere geçilmiştir. 
Uyih:ıya göre Türkiyede spor il

leri ile meşgul olmak Uzere, "Spor tr 
leri umum müdürlüğü,, adı ile bir • 
mum müdürlük ihdas edilecek ve mff 
cut spor klUpleri gene bugUnkU hP 
lerl ile çatıemalarma devam edece~ 
lerdir. 

Bu faaliyeti memleketin her ~ 
f ınn teşmil etmek ve memleket geni' 
Iiğinin sporun her ~ubesinde muvaf" 
fakıyctc eriştirmek için yeni ve esd' 
lJ tedbirler alınacaktır. Uyihanm bi
ttin esasları kabul edilmiştir. 

Amerlkada 
yakalanan 

Alman casusları 
Amerika elçisi 

Almanyaya izahat 
vermiyor 

Vaşington, 25 (A.A.) - Havas nııı
habirinin öğrendiğine göre, AmerikanıJI 
Bertin büyük elçisi Alman Hariciye na 
zmna yaptığı ziyaretlerden birinde oll 
sekiz kişi) i alakadar eden Almanya l~ 
hine casusluk meselesin!den bahsetmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Kendiıindeııt 
Amerika hilkQmetinin bu iıdeki rıJyeC
leri hC)kkmda da bazı malumat istenmit
fakat büyük elçi, bu suale cevap vet• 

mekten imtina eylemiştir4 
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Allaha 
ısmarladık 

Yazan: FALlH RlFKl AfAY 
Falih Rıfkı Atay'ın ''Zeytin Da. 
ğı" eserinin ikinci defa ba81Zdığı
"' haber vermi§tik. Bu güzel yazı
yı o eserden iktibas ediyoruz. 

Üç tabur, ah Uç tabur ... 
Nebi Samoil siperlerinde Kudils i. 

çin kan dök<m Türk askerlerine bu ka
darcık yardım edemiyoruz. 

O sene Galiçya topraklarında dö
ğUşmek için yirmi bin lüzumsuz TUrk 
bulmuştuk. Bir yığın Anadolu çocu 
ğunu, artık kopmu§, uzaklaşmış 

Medine içinde iskorpite ve çöle 
Yediriyorduk. 

Bir sabah kumandanın odasına 

girdiğim ?.aman.~ gözlerinin ağlamak-

tan yorulmuş olduğunu gördüm; Ku
düs İngilizlerin elinde idi. 

Oradaki son Türklerin nuıl kah. 
ramanca vuruştuklarını masanm üs
tünden aldığım şifreli telgrafta oku -
dum. Kudüsü !srail Oğulları gibi bı. 
rakmadık; Türkler gibi bıraktık. Ne
bi Sanom üstünden müslüman \ eya hı
ristiyan mabetlere doğru inenler, 
Türklerin son gününü hatrrlıyacaklar. 
dır. 

Karargahın içinde: "Kudüs düştü!" 
sözU ölüm haberi gibi yayıldı. Daha 
§imdiden Beyruta, Şama, Halebe göz
yaşlarımızı hazrrlamak lazımdı. 

Artık yalnız Anadoluyu ve tstanbu. 
lu düşünüyorduk. !mparatorluğa, o -
nun bütün rüyalarına ve hayallerine, 
Allaha 1smarladık! · 

Zeytindağı'nın çamları arasından, 

güneşi hiç sönmiyecek, hiç akşam göl
gesi görmiyecck gibi bakan Lüt çuku
ru, şimdi bütün imparatorluğu içine 
Çeken bir mezar gibi, genişleyip derin. 
le§iyor. 

Eşyanıı ve kağıtlarımı bavuluma 
Yerleştiriyorum. Artık Şamdan ayrılı

yoruz. Cemal Paşa lstanbulda tstifa 
edecektir. 

Tren giderken iki tarafımızda Suri
ye ve Lübnanı l!lanki safra gibi boşal
tıyoruz; Yarın kendimizi Anadolu 
köylerinin nruınc'la KudüaeU., Şam. 
sız, Lübnansız, Beyrutsuz ve Halep
ıaiz, öz can ve öz ocak kayğısma bo 
ğulmuş, öyle peri§an bulacağız. 
Kumandanım harab Anadolu top -

raklarını gördükçe: 

- Keşke vazifem buralarda olsay. 
dı, diyor. · 

Keşke vazifesi oralarda olsaydı ... 
Keşke o altın sağanağı ve enerji fır
tınası, bu durgun, boş ve terkedilmiş 
vatan parçası Ustünden geçseydi ... 

- Eğer kalırsam, diyor; bütün e
lllelim Anadoluda çalışmaktır. 
Eğer kalırsa, eğer bırakırlarsa ... A

nadolu hepimize hınç, şüphe ve emni. 
Yetsizlikle bakıyor. YUz binlerce ço
cuğunu memesinden sökerek alıp gö. 
tUrdüğümüz bu anaya, şimdi kendimi 
z.i ve pişmanlığımızı getiriyoruz. is
tasyonda bir kadın durmuş gelene ge. 
çene: 

- Benim Ahmedi gördünüz mU? 
diyor. 

Hangi Ahmedi? Yüz bin Ahmedin 
hangisini? 

Yırtık basmasının altında.o kolunu 
çıkararak, trenin gideceği yolun, İs
tanbul yolunun aksini gösteriyor: 

- Bu tarafa gitmişti, diyor. 
O tarafa? Adene mi, Medineye mi, 

Ranala mı, Sarıkam15a mı, Bağdada 
nu? 

Ahmedini buz mu, kum mu, su mu, 
iskorpit yarası mı, tifüs biti mi yedi? 
Eğer hepsinden kurtulmuşsa, Ahme • 
dini gCSrsen, onu da benim kadar ya
bancı bulacaksın; gözünün ıeığı sön
Dıil§ çukur yanağı kemiğine batmış, 
onıuzları göçmUş, ona da soracaksın: 

- Ahmedimi gördün mil? 
Hayır ... Hiç birimiz Ahmedini gl>r. 

llledik. Fakat Ahmedin her şeyi gör
dii; Allahın Muhammed'e bile an!ata. 
?lladığı cehennemi gördU. 

Şimdi Anadoluya batıd&n. doğudan, 
sağdan, soldan bUtün rüzgarlar boz
gun haykırışarak esiyor. Anadolu; de
tniryoluna, soseye, han ve çeşme baş. 
larına inip çömelmiş, oğlunu arıyor. 

Vagonlar, arabalar, kamyonlar, 
hepsi, ondan, Anadoludan utanır gibi, 
hepsi lstanbula doğru. perdelerini ka
Pnnuş, mutambalarmı indirmiş, lam. 

(Devamı 11 incide) 
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l~~~Eo:Ef 

Deniz kazalarının 
önünü a lmak için. 

Liman Reisliği zabıta ve belediye çok sıkı 
tedbirler almahdır 

Hiç bir yaz 
geçmez ki, ş.u İs. 
tanbulda yüze ya
kın vatandaşı de-

sanın deniz kaza. 
sına uğradığını 

bir an düşünürse
niz, haklı olduğu
mu anlamakta ge " .... 
cikmezsiniz. f ... 

Denize açıkta 

. .,...,~-· . ...,... , . Hele, sandalcı-
ıaı. ;..w...\ ların, deniwen ve 

.... ,__,__..-..... - w1t - ...-~1 denizcilikten zer. .,,. ' j re kadar anlamı -
- ..... yan, rasgele insan 

1 
lara, çoluk çocu • 

:..J ğun eline sandal 
'l teslim etmesi kat 
~ iyyen müsamaha 

11e edilmiyen bir iş 
~ olmalıdır. Bunun 

... aksine harek e t 
eden sandalcıları, 
bir an tereddüd 
etmeden cürmU • 
meşhud mahke -
rnesine sevket • 
mek icab f i'ler. 

Bazr Istan . 

girip de boğulan -
tarın, deniz ha • 
mamlarmda ted
birsizlik edip can 

verenlerin, kendi 
başlarına sandal-

!lir sandal ka:xısı •.• 

lara binip bir daha geri dönmiyenle
rin, motörlerle, salapuryalarla deniz 
safasma çıkıp öbür dünyayı boylıyan. 
tarın acı hikayelerini gaı.etelerimizde 

sık sık okursunuz. Bütün bu kazalara, 
bütün bu felaketlere karşı alınan ted
birler de pek gariptir. 

Belediye, açıkta deniı.e girmeyi me
nettiğini ilan eder, deniz hamamları
na, plajlara tahlisiye tertibatı alın • 
ması için emirler verilir. 

Fakat hepsi bu kadar. 
Daha doğrusu nakıs olan bu tedbir

ler de hemen hemen çok zaman laf ta 
kalır. Tetkikat sahasına gelince iş 

gevşer, yapılamaz. 

cek? Şimdiye kadar, bütün bu kaza
lar, ve facialar kal'§ısmda elimizi ko. 
lumuzu bağlayıp, büyük bir tevekkill
le seyirci kaldık, faakt artık yeter ... 
Bir yığın biçare vatandaşın, manasız 
ihmaller yüzünden hayatlarını kaybet 
melerini istemiyoruz. Sıkı bir kontrol, 
deniz kazalarının adedini yarıdan çok 
aşağı indirmeğe kafidir. Deniz hamam 
larında, plajlarda yüzücülerin açıla -
bilecekleri yerlerin hududlarmı kat'i 
surette tayin etmek ve bu hududları 
aşanları şedid cezalara çarptırmak 

lıizımdır. 

zımgelen bir iştir. 
BütUn kazalara ve birçok vatanda

şın grup halinde ölümüne sebeb olan 
mUhim bir mesele de, pazar ve diğer 
tatil günleri, bilhassa deniz yarışları 
zamanında, birçok motörlere. takala • 
ra, mavnalara haddi istiabilerinden 
bir kaç kere fazla insanın dolmasıdır. 
Bu yüzden her sene bir düzüneden 
fazla kaza olduğunu görüyoruz. Lima
nın. fevkalade tUiz davranması ancak 
bu miihim tedbirsizliği önliyebilir. 

Bu menu Uzcrinde yazılacak llaha 
birçok şey var. Fakat biz bu giln1ük 
bu kadarla kesiyoruz. Liman reisliği, 
belediye. zabıta el ele verip, ısu deniz 
f acialarınm önüne geçmek için yapıl. 
ması icab eden her !ieyi başarmalıdır. 

Daha geçen hafta, Beykoz açıkların
da, içler acısı bir kaza oldu. Puar sa
f asına çıkan 20 ye yakın vatandaştan 
hemen yarısı boğazın kara sularında 
hayatlarını kaybettiler. 

Yine buralarda, seri tahlisiye vası
taları bulundurmaya mecbur etmek i. 
cab eder. Bu işte en ufak bir ihmali 
görülen plaj veya hamam sahibi di. 
ğer meslekda3larına numune olacak 
surette tecziye edilmelidir. YUzlerce zavallı vatandaşın, tedbir

sizlerin ihmalleri yüzünden denize gö. 
mülüp can vermesini artık görmek is
temiyoruz. Mevsimin bu ilk büyük deniz facia. 

sım, kimbilir daha niceleri takip ede-

Açıkta deniı.e girmek işi kökünden 
halledilmeli, bunun hilafında hareket 
edenler hakkında kanuni muamele ya. 
pılmahdır. HABERCi 

Eski karısını anan 
berber 

~ERSİ, Londrada bir kadın berberidir. Hakikl bir sa
_.. natkar olarak tanınmıştır. İngiliz sinema yıldız.. 

ları burada saçlarını kestirirler. 

O, yalnız sanattaki bilgisiyle değil, aşk maceralariy
le de kendisine mühim bir şöhret temin etmiştir. Şimdi de 
yeni bir mal!erası yüzünden ismi ve resmi Londra gazete· 
lerinde sık sık görülmektedir. 

Persi, 1932 de kendisine Londra ve Brüksel saç sergile

rinde birinci mükafatı ka1.andırmış olan Anelt isminde 

çok güı.el bir kızla evlenmiştir. 

Fakat karısıyla ancak birkaç ay beraber yaşıyabil. 
mişler, sonra araları açılmıştır. Persi başını ahp Nevyor

ka gitmiş ve o zamandanberi de karısını bir daha görme
miştir. 

Dört sene sonra kadın Nevyorktaki kocasına bir mek· 

tup göndermiş, Persi bu mektuba telgıafla cevab ver. 

mlş, Londraya dönmek üzere olduğunu bildirmiştir. 

Aşıklar tekrar birleşmişler, beraber yaşamağa başla· 

mtşlar fakat bu hayat da çok kısa sUrmilştUr. Birkaç gUn 
sonra bu M?fer de Anelt ba.c;ını, alıp gitmiş. 1937 de de 
mahkeme boşanma kararı vermiştir. Artık berber için 
kendisine yeni bir eş aramaktan başka yapılacak bir şey 
kalmamıştı. 

Aradan çok vakit geçmeden berber İngiliz plajların· 
dan birinde tekrar Aneltle karşılaşmıştır. Bir defa daha 

bu ebedi ~şıklar biribirine yana~ışlar ve yeni bir aşk ha· 

yatı sürmeye başlamışlar ve yeniden biribiriyle evlenmeğe 
karar VE>rmiştm·dır. Onümüooeki hafta içersinde Persi es
ki kımsıyla tekrar evlenecekmiş. 

1 
Morgta kapauı kalaın 
kadın doktor çıDdırdol 

V ARŞOVA'da bir hadise, halkı fevkalade mUteessir 
etmiştir: Pilsudski üniversitesinin bir salonunda, 

bir kadın doktor çalışıyor. Bu salona biti§ik geniş salon
da, içersin de elliden fazla ceset olan Universite morgu ve 
teşrih salonu var. 

Genç doktor, salonda işiyle uğra~ırken vaktin çok geç 
olduğunun farkına varmıyor. Saatler geçiyor. Bekçiler de 
doktorun içerde olduğunu bilmiyerek kapılan kapatıyor
lar. 

Doktor, gece olduğunun farkına varınca, duvarlara tu. 
tuna tutuna salondan çıkıyor. ÖnUne raslıyan ilk kapıdan 
içri giriyor. Burası ~rih salonudur. Ve sabaha kadar 
orada cesetlerle başbaşa kalıyor. 

Sabahleyin fakülteye gelen arkadaşları, kadın dokto
ru çıldırmış buluyorlar. Ve zavallıyı, bir hastaneye nak
lediyorlar. 

-tt 
Beş tavuk uğrunda 

beş öOlYı 

B 1R Macar köyünde geçen kanlı bir vaka bUtUn Ma
caristanda büyük bir heyecan uyandırmıştır. Eti. 

yen Valo isminde bir Macar köylUsU beş adam öldürmüş
tür. Bu cinayet bir intikam cinayetidir. Katil bu beş ci· 
nayetle nenin intikamını almıştır tahmin edebilir misiniz? 
Beş tavuğun. 

Katilin ilk kurbanı bir jandarma neferidir. Zavallı ne· ı 
feri, suf elbisesini elde etmek için öldürmüştür. Neferi öl. 
dürdükten sonra elbisesini ve silahlarını almış, beş tavu
ğunu çalan dört köylUyü biribiri arkasına vurmuştur. 
Sonra silahla köye dehşet salmış ve herkesi korkutmuş
tur. Katili yakalamak için gönderilen 300 jandarma henüz 
onu ele geçirememiştir. 

~anterzi 
Erkekleır ne 

kon Yşuycır, 
KadoınıDaır ırDe 

IKOli"'\l lYIŞlYIYOtr '? 
Yazan: Osman Cemal Kaygı ! ı 
Yazlık bir bahçenin zümrüt loşluğu 

içindeyiz, vakit akşama yakın. Gün • 
lerden bayağı bir gün olduğu için or
tada müşteriden çok garson var. 

Ben bahçenin daha ziyade bir no • 
hud tarlasına bitişik ve üstleri sar -
maşıkla.rla örtUIU alçak çitleri dibin
deyim. Benim biraz güney batıma dil. 
şen kopkoyu gölgelikte ve büyücek 
bir masanın başında kadınlı, erkekli 
çoluklu çocuklu bir grup oturuyor 
ve kadınlar da, erkekler de durmadan 
konuşuyor. Ben biraz uzaktan bunla
ra kulak misafiri oluyorum, kulak mi. 
saf iri de olmuyorum da onların bütün 
bu konll§malarr, kendi dü§Üncelerimin 
arasında adeta zorla gelip benim ku
laklarıma doluyorlar. Erkeklerin nö
betle biri söylüyor, ötekiler dinliyor. 
Kadınlarsa, birinin sözü daha bitme. 
den hatta daha yarıya gelmeden ve 
hatta daha asıl maksadına girmeden 
hemen öteki atılıp söze başlıyor. 

Sonra erkeklerin söz mevzuları ile 
kadınlarınki biribirlerinden o kadar 
başka §eyler ki... Erkekler hep ciddi, 
esaslı, hayati şeyler konuşuyor. Ka -
dınların konuştukları , şeyler ise pek 
yabana atılmamakla beraber daha zi
yade havai sayılan şeyler ... 

Erkekler dünya ahvalinden, siya -
setten, ticaretten, alışverişten, harb -
den, askerlikten, tayyareden, güreş • 
ten musikiden hastalıktan, sağlıktan, 
ilimden, fenden, yazlıktan, kışlıktan, 

soğuk sudan sıcak çaydan, yemekten, 
içmekten, çocukların mekte'b ve sokak 
hayatından bahsediyorlar. Kadınlar 

bütün bunların hemen hemen hiçbiri
ne aldın§ etmiyor, salt bir konunun 
muhtelif teferrüatı üzerinde hiç dur. 
madan, hiç nefes almadan karmakarı
§ık çene çalıyorlar. 

Erkeklerin kendi aralarında neleri 
kendilerine mevzu ettiklerini yukar
da yazdığım için şimdi burada onları 
ayrı ayrı konuşturmıyacağım. Gele • 
lim bayanların kendi aralarında ve bi
ri bitirmeden biri başhyarak neler ko. 
nuştuklarma: 

Birinci kadm: 
- Metresi Uç buçuk liradan doğru

su ucuz almışsınız. Ben de onlardan 
kendime bir robluk istiyorum ama. 

Ikincl kadın: 
- Yeşil mi? aman yeşilden sıdkım 

sıyrıldı, da.ha geçen sene mahalle kız
larına kadar herkesin arkasında yc~il. 
di. Bu sene yeni çıkan koyu sarılar .. 

Üçüncü kadın: 
- Bana her zaman üç buçuk metre

den ferah ferah bir rob çıkarken Fa. 
tihteki terzi dört metre alacaksınız 
deyince ben de tuttum dört metreden 
ald!m, l:albuki o bunun yarım metre
sini ... 

Dördüncü kadın: 
- Benim emprimemi berbad etme -

miş mi o Beyoğlundaki terzi kadın. 
Beşinci kadın: 

- Yoo, neme lazım, ben Samatya. 
daki terzinin üzerine terzi görmedim. 
Bana diktiği bu son tayyör... ~ 

Altıncı kadın: 

- Rob için dört metre çok doğru
su. Kuma.9 dört metre olunca ondan 
bir de kendi renginde blfız çıkar. 

Yedinci kadm: 
- Bakın şu benim etekliğe, nekadar 

biçimli değil mi? 
Birinci kadın: 
- Bunu siz Çarşambadaki terziye 

mi diktirdinizdi bemşireciğim? 
- Evet ama ,kadıncağızın bu gün. 

lerde işi o kadar çok ki... 
ikinci kadın: 
- Bizim Peruzağadaki bayan SU

reyya geçen gün kendi semtlerindeki 
terziye bir tuvalet diktirmişti ki... 

Üçüncü kadın: 
- Bu sene artık truakar hiç giyil. 

miyor değil mi? 
- A. .. Truakann modası geçeli ..• 
Dördüncü kadın: 
- Ben dün bizimkine söyledim, pek 

sıcaklar bastırınca giymek üzere, şu 
ince, bürümcük kumaşlardan al da 
dedim ... 

Beşinci kadın: 

- Ama onların altına ona göre de 
(Devamı 11 incide) 



HABER - :A.'Jeeam poıtaa. 

&iZLi 
Yazan: Geral.d Kelton -22- Çeviren: F. K. 

y attan aqrılan motör, süratle 
geliqordu Üzerlerine 

- Aman yarebbi ! Bak Denis, bak! 
Başını bir aralık geriye çevirmiş 

ve çilğlığı basmıştı. Denis dönüp bak
tı. 

Büyük bir motör yattan ayrılmış, 

süratle Üzerlerine geliyordu. İçinde 
altı yedi kişi vardı. Maksatlarının ne 
olduğunu anlamak için uzun düşün
meğe lüzum yoktu. 

Denisin ilk hareketi motörün isti· 
kametini değiştirmek ve kl!raya doğ
ru yol almak oldu. J:i'akat bir kaç sa
niye sonra bunun faydasızlığını an· 
Iadr. Yattan gelen motör kolaylıkla 

30 mil yapabilecek bir kabiliyettey
di. Kendik?ri karadan dört mil kadar 
açıkta olduklarına göre kaçmayı dü
şünemezlerdi. Bu sebeple motöre tek· 
rar eski istikametini verdi. Gayet sa
kindi. 

Erika bağırıyordu: 

- Ne yapalım? Ne yapsak acaba? 
Yata kat'iyyen çıkmamalısınız. Ora· 
da başınıza felaket gelir. 

- Korkma sevgilim. Beşımıza hiç 
bir §eY gelmez. Sakin ol. 

Denisin süküneti ve cesareti Eri
kaya dehşetini unutturdu. Ona itima· 
dı vardı ve onun gibi bir adam için 
esef duymadan hayatını feda edebi
lirdi.Sükünetle sordu: 

- Ne yapmam Jazımgeldiğini bana 
eöyleyiniz. 

- Rolünüzü oynamağa devam e
diniz. Ben Jason'um, siz de Olga Bed· 
nışka .... Dün akşam verilen vazifeni
zi yapmış bulunuyorsunuz. Sizden 
§Üphe etmemeleri 18.zım. Onların ya-

• nında size söyliyeceklerime, yahut on· 
lara hakkınızda söyliyeceklerime e
hemmiyet vermeyiniz. Benim için 
kat'iyyen endişe etmeyiniz. Şimdi ha 
discleri bekliyelim. 

Denisin son sözleri yaklaşan mo
törbotun makine gürültüsüyle boğul· 
du. Takip eden motörbot, iki tarafı
na beyaz köpükler saçarak büyük bir 
süratlc iyice yaklaşmıştı. Makine gü
rültüsü birden kesildi, motörbot, git
tikçe azalan bir süratle ilerliyerek 
Denisin motörüne yanaştı. Bembeyaz 
giyinmiş olan mürettebatı hareketsiz 
ve sessiz duruyorlardı. Kıç tarafta 
oturan bir adam Denise eliyle selfım 
verdi. Bu adam Baron fon Störhaym'
dı. Seslendi: 

- Bonjur binbaşı Karden. 
Denis bu selama, şaşırmış gibi gö

rilnerek, mukabele etti: 
- Siz misiniz Baron. Ne hoş sür· 

priz. Biz de şimdi yata gelecektik a
ma sizi orada bulacağımı doğrusu hiç 
aklıma getirmiyordum. 

- Hayhay!• 
Denis daha cevab vermeden tayfa • 

!ardan biri motöre atlamıştı. Denis 
mukavemetin beyhude olduğunu anla. 
mıştı. Baronun icabında kuvvete mü
racaatta tcreddüd etmiyeccği besbel. 
liydi. Ve kuvvet 8imdi onun tarafında 
bulunuyordu. 

Denisin çok neseli bir hali vardı. 

Onu görenler bu hadiseyi, motör ge. 
zintisinin eğlenceli bir safhası telakki 
ettiğine zahib olabilirlerdi. Yata yak
laştıkları vakit Erikaya, geminin za. 
rif silüetini bir kere daha işaret etti. 
Gemiye ilkönce çıkmış olan baron on.. 
ları merdiven başında karşıladı: 

- Muvakkaten yat sahibini temsil 
ediyorum. Diyordu. Kaptan Müller 
lutfen matmazele yatı gezdiriniz; sa
nırım ki bu gezinti onun hoşuna gide. 
cektir. Binbaşı Karden lütfen beni ta. 
kip etmek Jütfunda bulunur musunuz? 
salonda ho8unuza gideceğini tahmin 
ettiğim nefis bir amontillado şarabı 
var. 

Denis baronu takiben salona girdi. 
Masa üzerinde bir şişe şarabla iki 
bardak hazır duruyordu. Baronun gös
terdiği koltuğa otururken Denis: 

- Çok güzel gemi doğrusu. Dedi. 
Lüks bir transatlantiğin minyatürü 
gibi bir )ey bu yat... Riviyeraya bu 
yatla gelmek fevkalade zevkli olsa ge. 
rek ... 

- Size bir vicdan azabımı itiraf e. 
deyim azizim Karden. Ben size yalan 
söyledim, yatta sizi misafir, eden biz
zat beıüm .•• 

- l'.aliinize hayranım. Matmazel 
Bedruşkanın sözlerinden ben bu ya • 
tın başkasına ait olduğu manasını çı
karmıştım. Yanlış 11nlamış olacağım. 

- Hayır. Size böyle si.iylenecekti. 
Aramızdaki büyük dostluğa rağmen 
dün akşamki mülfıkatımızdan sonra 
yatı gezmek için tereddüd edeceğiniz
den korkuyordum. Bu scbebledir ki hi. 
leye müracaat etmek zaruretinde kal. 
dım. 

- Sizi ziyaret için ben mi tereddüd 
edeceğim? Size bu fikir nereden geldi? 

- Size burada bir miiddct için mi
safirim kalmanızı rica edeceğim. Red. 
detmenizöen korkuyorum. 

- Boş yere korkmuşsunuz. Daveti. 
niz çok hoşuma gitti. Ne zaman gele
yim? Bu gün öğleden sonra gelsem o. 
hır mu? 

- Niçin başka zamana tehir etli _ 
yorsunuz? Hazır gelmişken kalıverir-
siniz. 

- Teşekkür ederim. Fakat bu gün 
öğle yemeğini Jüan Le Pen'de yiyece. 
ğim, davetliyim. Hem eşyamı da al _ 
marn lazım. Saat dört buçukta buluş-

nizi değiştirirsiniz diye endişe ederim. 
Eşyanızı ben aldırtırım.' 

- Reddedersem? 
- Böyle bir şey yapma7.5ınız. Siz 

aklı basında bir adamsınız. Dost kal -
mamız daha iyi değil mi? 

Denis gUlümsedi: 
- 1Ieslekimiz bazan bizi ne garib 

vaziyetlere düşürür, değil mi baron? 
şimdiki vaziyetimizi Moskovadayken 
kat'iyycn aklımıza getirmezdik. 

- Yatın ahçısı gayet mahir bir a
damdır. Fakat borç pişirmesini bilme. 
diğini şimdiden size haber vereyim. 

Baronun, kaçmak teşebbüslerinin 

beyhude olacağını Denise anlatmak ü. 
zere bu cümleyi söylediği sırada Eri
ka ile kaptan cigara salonunun pence
resi önünden geçiyorlardı. Genç kız 
eliyle selüm işareti yaptı. Denis, onun 
rolünü oynamağa devam ettiğini göre
rek sevindi. Ona niçin bu kadar itimad 
ettiğini kendi kendisine sormak aklına 
bile gelmedi. Aldatılmış olduğunu san. 
mı yordu. 

Şarab bardağını ağzına götürürken 
barona: 

- Çok güzel bir kadın. Dedi. 
Baron, dikkatle ona bakarak cevab 

verdi: 
- Evet. Gü?.e!liğini yakından tetkik 

etmek fırsatını bulduğunuzu da bili • 
yorum. Yatta çok kuvvetli dürbünler 
var. 

Denis bir kahkaha attı: 
- Seçtiği mesleğin icabları... Yüz

me havuzlarında vücudunu teşhir et
meye razı olduğu zaman bu işin iyi ve 
fena taraflarını herhalde düşünmüş 
olacaktır. Hoş bir fırsat ele geçmişti, 
kaçırmak istemedim. 

- Vazifesini yapıyor. Aklıma gel
mişken sorayım, bizim motörü görün. 
ce neden istikamet değiı::t · diniz. Ev _ 
veıa sizin kaçmak istediğinizi sanmış, 
maksadımızı nasıl anladığınızı bir tür-
lü kcşfedemcmiştim. r 

- Bu suale, dürbünilnüz cevab ver
miş olmalıdır baron. Nihayet ben de 
erkeğim. 

- Sizi nefsine daha ziyade hakim 
sanırdım. Peki o? 

- O mu? Fevkalade! Sizi tebrik e
derim baron! 

Fon Störhaym şarabını memnun bir 
tavırla yudum yudum içiyordu. Dcnis 
ise endişedeydi. Baron acaba şüphe • 
lenmiş miydi? O sırada yalnız Erika. 

n~n emniyetini düşUnliyordu. Kcndisi-ı 
nın maruz bulunduğu tehlikeyi unut -
muştu. Düşman tarafına geçen bir a
janı baronun asla affetmiyeceğini ga. 
yet iyi biliyordu. - Yat sahibi sizin gelmek için te

reddüt ettiğinizi sanarak bizi yolladı. 
Müsaadenizle sizin motörü yedeğe a· 
~lım. Böylece daha süratli gideriz. 

sak nasıl olur? r 
- Hayır binbaşı. Sonra belki fikri. 

( Dcı•amı var) 

i ı ,HiA BERİN •IIEr3CDlınGJLaJWa••lllllf 
Lui'yi betbaht etmek ve bir gün ayrıldığımızı görmek iste

seydim ben de onun haline uyardım. Ben senin gibi, ömrümde 

Ustün bir erkekle karşılaşmak saadetine ermcdim; fakat belki 

Lui'yi üstün bir erkek etmek zevkini tadacağım. Beş yıl· sonra 

Paris'de görüşürüz. Sen bile şaşıracaksın ve bana: ''Hayır, ya. 
nılmışsm, mösyö dö l'Estorad daha doğuşundan dikkate layık, 
kıymetli bir insanmış!,, diyeceksin. 
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Va\:i!a\lf\): Ma ~o 
• Birdenbire, Gülsümün eve girdiğint 

gören köy delikanlılarının bizi 
bastığını sandım 

-46-
Bunu nereden biliyorlar, bu hükmü 

hangi esaslara, delillere göre veriyor
lardı?. 

Cinayetin içyüzünü anlamak için 
Hasanla çabuk ahbı•p oldum. İşlerimi 

yaptırırken fazlaca para, aynca bir iki 
fanila, gömlek, çorap falan verdim. 
Bu suretle t•ramızdaki ahbaplık hayli 
ilerledi. Adamakıllı kaynaştık Hasan-
la ...... 

iŞKEMBEDEN SA VURiVIA! 
Bu kaynaşmadan, anlaşmadan do· 

ğan bir inançla, iyi kötü bir cevap ala
cağımı umarak sordum: 

- Kardeşini niçin öldürdün? .. Başı· 
na bu iş nasıl geldi Hasan'!... 

İçinde elem ve teessür titriyen bir 
sesle cevap verdi: 

- Bu bahsi açma efendi!. .. Yüreği
min yaman bir deı1di ve <ı:::ısıdır bu ..... 
Kazara oldu, istemiyerek öldürdüm 
kardeşimi? 

- Öyle ama, mahpuslar, kardeşini 
istiyerek bir miras ortağından kurtul· 
mak için öldürdüğünü söylüyorlar. Bu
na ne diyeceksin? 

KızZınr gibi oldu, yüksek bir sesle: 
- Halt etmişler, deldi. Nereden bili· 

yorlar? Benimle beraberler miydi? İş· 
kembeden savuruyorlar hep .. 

- Demek bir kaza çıktı elinden? .. 
- Evet. 
- Nasıl oldu bu iş?.. Biraz anlat 

Hasan! .. 
KADIN PARMAGI! 

Bir çokları gibi kendini naza çekme
di. Mırın kırın etmedi, hemen anlattı: 

- Ali 21Ciında büyük bir kardeşim 

vardı. Anamız ölmüş, babamız da sağ· 
dı. Köyün sayılı zenginlerindendi ba· 
bam ... 

Köyümüzde günahkar bir kaldın 

vardı: Gülsüm ... Bıllık, bıllık, eti butu 
yerinde, Lokmanın: 

-Ye! 
Dediği cinsten, alımlı, çalımlı, yürü· 

yüşü iştahayı gıdıklıyan bir kadındı 
bu. 

Bu kadına sevdalanmış, abayı yak
mıştım. Çayır çayır yanıyordum onun 
için ...• Yalnız benim yandığımı sanma 1 
Köyde herkes onun için tutuşuyoııdu. 
Kardeşim Ali de baygınların içinde 
var mıydı? Bunu hiç zannetmiyor, bu 
kadınla münasebeti olmadığını sanıyor 
dum. 

Babam kasabada kaldı bir gece, kö· 
ye dönmedi. Kardeşim Ali de sabaha 
karşı dönmek üzere tarlaya, d~uz 

beklemeğ gitti. Evde yalnız kalmıştım. 
Geceyi boş geçirmek istemedim, gittim 
Gülsümü buldum. Eve çağırdım. 

Akş,•:rı karanlığı çöktükten sonra 
geldi. Alt kattaki odada kurduk sofra· 
yı, başladık içmeğe ... 
Kafalanmız dumrınlandıkça hırsları· 

1 

mız kıvılcımlandı. Derken korlandt, 
korlanclıkça dudaklarımız birleşti. 

Bir şişe! 
Bir şişe daha! .. 
Bir daha 1. 
Kafam oldukça dumanlandı. Gülsürn 

de içiyordu cmıa, ne kadar olsa idareli 
davranıyor, ben kadehleri yuvarlar
ken, o yudum yudum demleniyordu. 

Böylelikle vakit gece yarısını buldU• 
Gülsüm taze su getirmek için dışarı 

çıktı. Oda kapısını da açık bırDktı. Ben 
de, arkamı kııpıya döndüm, sedire u· 
zandım. 

Dalmak, daha doğrusu sızmak üze· 
reydim. Birden üzerime biri ç_ullandı, 

arkamdah kavradı. Aklıma ilk gelen, 
köy delikanlıl,.ırının baskını oldu. öy· 
le ya! ... Gülsümün eve girdiğini gören 
gençler, baklavadan kendilerine de pay 
çıkarmak, çimlenmek için bu işi yapar
lar, basıverirler evi ... 

Sezdirmeden belimdeki kamayı çek
tim, bir yılan gibi ç<•rçabuk kıvrıldıın, 
döndüm, arkamdan üstüme çullanan 
adamın kim olduğunu görmeden sapla· 

dım. Sonra fırlı:dım, kalktım, birde ne 
göreyim? Kamayı tam k21rnmdan yiyen 
kardeşim Ali değil mi? .. 

lşte, ben kardeşimi böyle öldürdilıtı· 
İnan bana efendi, sözlerimde kat'iyyen 
yalan yok. Anlattığım gibi oldu bu iJ·· 
Şimdi ben sana soruyorum: Bu kaza 
değil de nedir?. 

Hc:ı:;ana cevap vermeğe lüzum gör
medim. Çünkü, bu sorgunun cevabını 
en büyük kuvvet vermişti:. 

- Kanuni .. 
Yalnız, cinayeti nasıl işlediğini, kar

deşini ne suretle öldürdüğünü anlatır
ken dikkat ettim, mavi bir boncuğa 
benziyen göz bebeklerinde tuhaf, aca· 
ip bir ışık yanıyordu. Acab21 vicdan a· 
zabının gözlere vuran bir parıltısı mıy· 
dı bu? ... 

KORSAN öMER l • 

Onu: 
- Korsan Ömer 1 
Diye tanıttılar bana .•• 
Uzun boylu, miitenasip vücudlu bir 

delikanlıydı. ilk bakışta esrarengiz bir 
adam olduğu anlaşılıyordu. Bol paçalı 
lacivert bir pantalon giyiniyordu. Ce· 
keti filan yoktu arkasında .. Sırtında si· 
yah, omuzıdan düğmeli kazan biçiminde 
bir gömlek vardı. 

Başı dımdızlaktı: Ustura ile alaka· 
bak (*) kazıtmıştı. Gözleri siyah ve 
keskin bakışlı idi. Yüzünün umumi hey• 
etinden hayatın zorlukları içinde piş • 
miş, maceralı bir ömür yaşamış olduğu 
anlaşılıyod u. 

(Devamı Var) 
( :ı'') Saçı ustura ile dibinden kazıt• 

rnak, cascavlak mukabili, hapisane er. 
gosu. 

• ••••••~~~.ı:ım~rm.mDımi31ınocmmıııııı il 
doğru, çok hnklı. Allahaısmarladık, benim sevgili bayaliillı 
karde§çiğim, sen ki benim çılgınlığımsın! 

xıx 

Luiz dö Şoliyö'dcn llladmn dij l'Estorad'a 

O güzel aşklara, sen tattığın için öğrendiğim heyecanlara; 
geceleri yıldızlar ışığında balkonda geçirilen saatlere; o çıl
gınca perestişlere ve kendi kendimizi TanrılaRbrmalara gelince, 
onlardan ümidimi kesmem Hizımgcldiğini anladım. 

Çeviren: INJlY!ırlYIDDaı!Mı Ali~~ 
-40-

S EN ne cici bir kadınsın, gözüm Rene'ciğim; artık san& 
hak verdim: altlatmak. naniusluca bir hareket; memnun 

oldun mu? zaten bizi seven erkek bizim malımız sayılmaz nıı? 
,ı~u istersek bir budala, istersek bır dahi ederiz; fakat, doğrU
sunu istersen, çoğu zaman budala ediyoruz. Sen seninkini bit 
dahi edeceksin ve sırrını da hiç kimseye söylcmiyeceksin: biri· 
biruıdcn güzel iki biiyiik hareket! fakat. gözümün nuru! ye. 
cennet yoksa senin halin nice olur? hem bu dünyada eziyeti çe· 
kcr, hem de oteki dünynda mükafatını göremezsin. Sen kocanıı 
hem yiikselıne hırsı ar>ılamak, hem de onu daima sana aşık gör· 
mck istiyorsun! :\'ekaclar da çocuksun! daima aşık kalması ne
ne y~tmiyor? Acaba ne deıeceye kadar fazilet bir hesab, yabud 
hesah bir fnzılettir? ne dersin? herhalde bu mesele üzrinde 
kav~,ı tm"·v·z. çünkü Bonald yanımızda, ikimizi de ikna eder. 
Biz faziletli kadınlarız \'e öyle kalmak istiyoruz: fakat öyle 
zannedıyorum ki sen şiıı1di bütün o sevimli hilekarlıklarına rağ• 
men bendP.n bin kat iyisin. 

Senin hayatın istediğin gibi gelişip çiçek açtı; ben ise La 
Krampa•)'m dört duvarı arasına kapalıyım ve ne olursam an

cak burada olacağım. Bir de sen kalkıp benim narin, gizli, za. 
valh bir saadeti devamlı, zengin ve esrarengiz kılmak için aldı

ğım tedbirleri başıma kakıyorsun! Ben, evli kadm hayatımda 
bir maşuka hayatının letafetledni bulduğumu sanıyordum, hal

buki sen adetiı. yüzümü kızarttın, beni utandırdın. Ama acaba 
ikimizden hangimiz haklı? belki ikimiz de hem haklıyız, hem de 

haksız; belki cemiyette bize tentenelerimizi, unvanlarımızı, ço
cuklarımızı pek pahalıya satıyor! benim kırmızı kamelyalarım, 
baba ile oğul için, sadakatle bağlı olduğum ve benim hem kö. 
lem. hem de Amirim olan o iki insan için dudaklarımda birl'r te

besslim halinde açılıyor. Fakat, kardeşçiğim, son ml'ktuplnrın 
bana, neler kaybettiğ'imi öğretti! sen bana, bir kadının koca-

ya varmakia. neler feda ettiğini öğrettin. Şimdi senin sıçra
dığın o güzel, vahııi kırları ben şöy!e hayal meyal görmüştüm; 
nwktubunu okurken oraların hasretini duyup da akıttığım 

gözyaşlarını söylemiyece~im. Fakat, knrdeşçiğim, bir şeyin 
hasretini duymak, onu feda ettiğimize pişman olmnk demek 
dcgildir, olsa olsa yakın bir akrabasıdır. 

Sen bana: "Evlenme insanı filosof ediyor,, diyorsun ama 
hayır, kardeşçiğim. çok yazık ki hayır: senin aşk seline kapıl. 
dığını öğrenince göziimden boşanan yaşlar bana hiç de filosof 
olmadığımı öğretti. Fnkat babam bana memleketimizde yeti
şen muharrirler arasında en derinlerinden birini okutmuştu: 
BoRsile'nin torunu sayılacak bir adam, siyasi yazıları insanı 
derhal ikna ediyor. Sl'n l\orin'i okurk<'n ben de Bonald'ın (1) 
l'SerlC'rini okuyordum; işte bütün felsefem oradan geliyor: o 
bnna mukaddes ve kuvvetli Aile'nin ne olduğunu öğretti. Bo-
nald'ın başı üzerine yeminle söyliyeyim: babanın nutku çok 

( DC1.ıanıı var) 

(1) l ... oııis <7e noıw.ld, mı d.olm::ıoum aS1r Fransı:: siyasi mu-
1uırrirlcrindcndir; kro'liyct ve din esaslanm nvüda/m etmi§lfr' 
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Yazan: Hahıni YAUIZ 

Baş vardabandra, çığlıQı kopar
dı : Maynoar, maynları Mayn 

hattına glrtyoruzl 
- 15 

Süvarinin kumandasına tek taretile, 
kırık dümenle itaat etmiyen, etmek iste
miyen, yaptırılan manevraları beceremi. 
yen Irezistibil suların cereyanına kapıl. 
mış, ağır ağır dönüyor; zırh güvertesin
de yeryer kan oluklarının sızdığı, parça
lanmış insan cesetlerinin kümeleştiği ln
giliz zırhlısı kaçmak için bile bir hareket, 
bir faaliyet gösteremiyordu. 

lrezbtibil, dumanlar ara:;ında, suların 
akıntısına kapılıp sürüklenmeğe başla -
nuştı. lstihkAm topçuları bu mu,·aftaki. 
yet karşısında artan maneviyatlartlt ateş 
takibini ileri götürüyorlardı. Yaralı ve 
bitkin bir hale gelen düşman dritnotuna 
hasrettikleri iki top, devamlı surette ate 
şini Irezistibilin üzerinde bulunduruyor. 
kısa fasılalarla yeni yeni yaralar meyda. 
na getıren bu ateş, sularla sürüklenen 
enkazlaşmış gemiyi imhaya uğraşıyordu. 
Son bir ateşi müteakip duman içinde ka
lan güvertede baş varda bandranın: 

- Mayinler! .. Mayinler .. mayin hattı. 
na giriyoruz! Çığlıklarile deli gibi, çıl. 
dınr gibi bu en büyük tehlikeyi rapor e· 
dişi yaralı SÜ\ arinin dudaklarında bir 
öllim gülücüğü meydana getirdi. Evet.. 
Mayin hatlarına giriliyordu. Fakat şu 
anda ve şu \aıi}ette buna mani olmanın, 

bitili bir hale gelen ve sürüklenen gemi. 
yi tekrar insan iradesinin kati ve müte
hakkinı ıfadesi ile durdurmak, bu feci 
Akibetinden kurtarmak imlWı ve ihtima. 
li kalmamıştı artık .. Tıpkı koşarken önü. 
ne çıkan bir uçurumun karşısında hızını 
alamıyan bir zavallı insan gibi gösterdi· 
li cüretln cezasını acı aa çeken lreıisti
bil birkaç metre ilerisindeki ilk mayinle-

re doğru sürllldendi. Her saniye ölüme, 
mahvolmağa bir adım daha yaklaşan 
ha..,, gemisi soğuk bir sıntı~a kendisini 
bekliyen mukadder ikibetine sokuldu. 

Bu vaziyeti uzaktan seyreden, (King. 
jorj) un kumanda kulesindeki donanma 
kumandanı amiral Dörobek, yeniden ver 
diği işaretlerle, Erenköy önünde bulu. 
nan Sirftsur zırhlısile Vanci~ns kruvazö. 

rünü felakete uğrıyan (İrezistibil'i sü. 
rüklemeğe, yedeğe alarak geri getirmeğe 
gönderirken uzakta korkunç bir patlama, 
bunu takip eden iki infilak gürültüsü da
ha kulakları tırmaladı. lrezistibil simsi. 
yalı bir duman koyuluğunun içine gö. 

müldO. Dörobek, sol koluyla gözlerini 
kaparken yüzbaşı Brodey, dehşetten bil
Yüm~ gözlerle faciayı seyrediyor, sade 
dikkat kesilen bakışları, lrezistibili saran 
siyah, simsiyah .•• forsa yapan kudretli 
itillf kuvvetleri donanmasının talii, mu-

kadderatı kadar siyah bir duman bulutu 
içinde kalan gemiyi görmek için koyulU
iu delmek istiyen bir ısrarla ayni nokta. 
da duruyor: dumanın sıyrılmasını sabır 
sızlıkla bekliyordu. 

Birkaç dakika sonra sıyrılan dumanın 
altından facianın son kısmı bütün çıp
lakbğile yürek sızlatan acıların toplandı
lı bir felaket safhasının nihayet perdesi 
&özönünde sntU. 

lrezistibil batıyordu. 

Bir saat evvel bir cüret hamlesi, bir 
korku bilmez ok hışmile Türk istihkamta 
nna dolnı kO§an, ölüm ve dehşet saçan 
toplarını alev ve ateş kusturmak gayre
tile, her tehlikeye meydan okuyarak hü. 
cwn hatlarının arasından geçen kudretli 
(!) İngiliz zırhlısı, mütevazi Türk topla. 

:ının ateşi altında bu hareketinin cezasını 
çekmişti. Taretleri işlemez olduktan son. 
ra Erenköy sahili ile Alçrtepe arasına ku 
rulu 11 numaralı Türk torpil mıntaka
smın mayinlerine çarpmış. bu son öldii. 
rilcQ yaralann tesirile bir daha çı1 ·rrıa 
tnak ~ biraz evvel üstünde 'ii7(füğü 
~"'"' rferinlikterine f'ômiilmiic::tü . 1 

Dôro})(''c kohınıı vii'71inrten ı:t\·mr a. 
Ylrmu, fel~ketin son kısmını t~c::ürlE' 
f6rdft. trezistibilin batısı. don:mmı mn
~tebatınm manevi)·:ıtına indiri1Pn ı:ok 
alır bir darbe olmuş. ~n forsa. ilk adım.. 

da, tesirini gösteremez bir hale girmi~ti. 
Dörobek bir saniye sustu. 
Yardımına koştukları setinenin batışı 

üzerine tehlike mıntakasına sokulmağa 

lüzum görmiyen Sirfftsun ile Vanciens 
zırhlılarının duruşlarını, geri dönüşlerini 
eski yerlerine çekilişlerini boş gözlerle 
seyrettikten sonra Brodeye döndü: 

- Haydi! dedi, kapiten ... Siz de vazi. 
fenize başlayın! 

Brodey, taarruzun aldığı vaziyetten 
hoşnutsuzluk gösterir bir tavırla~ 

- Başüstüne amiral! 
Dedi; sonra amirini selfunladı; hızlı a

dımlarla güverteyi geçti. llerde bir sıra
ya dizilen preskoplan, ve serenlerinde, 
pırpırlanan bayraklarile hazır duran filo 
tillaya, tahtelbahirlere doğru gitmek için 
amiral istimbotuna atladı. Birkaç dakika 
sonra (E 13) ün süvari kamarasında top. 
ladığı tahtelbahir süvarilerine kısaca şu 
talimatı verdt: 

3 yüz metre mesafe ile biribirimizi ta. 
kip ederek yola çıkacağız! Bütün hare

katımız suyun altında cereyan edecek! 
Başta Fransız gemilerinden kapiten Ja
run intihap edeceği bir sefine bulunacak. 

Onu kapiten Nazmet, Nazmeti Hiron 
takip edecek! Ben 4 üncü gemiyi teşkil 

edeceğim! Benden sonra E serisi tama
men B serisinin de kalanları ayni mesa.. 
felerle hatta girecekler! lki Fransız tah. 
telbahri de en geride yürüyecekler.! ' 

Jan Gayyar derhal itiraz etti: 
- Kılavuzluk hizmetini bize bırakma

nız dobrru değil komodor! 

- Neden? 
- İngiliz arkadaşlarımız bu geçitte bir 

az çalıştılar .. Onlar buradaki tehlikeleri 
daha vükufla kavramışlardır. tik sefer 
geçişe iştirak eden bir sefinenin kılavuz. 
luğu herhalde iyi ve faydalı bir netice te
min etmez! 

Brodey, her işte itiraza alışkın Fransız 
bahriyelilerinden zaten hoşlanmıyordu. 

Tam harekete başlanacağı sırada Gayya. 
nn bu yersiz itirazı İngiliz kaptanının 
sinirlerine dokunur gibi oldu. Tok bir 
sesle bu fikrinde ısrar ettiğini arkadaşına 
anlattı: 

- Harp vaziyetindeyiz! En fazla fe. 
ragati istilzam ettiren bir vazife ~ 
bulunuyoruz! Deniz harp kaidelerinin 
ve bütün dünya teşkilatının esasını teş
kil eden bir noktayı size hatırlatmak is.. 
terim .. Emir; itiraz kabul etmiyen, itira
za tahammülü olmıyan ve yalnız yapıl 
masmdan, yerine getirilmesinden başka 

bir düşünce ile harekete bile yer venni. 
yen bir katiyettir. Size emrediyorum .• 
FilotillAnın kılavuzluğu Fransız gemisi
ne verildi .• Bunu seçeceksiniz! 

Gayar, bu ağır ihtar karşısında mos.. 
mor kesildi.. Fakat şu andaki hizmetin 
ne münakaşaya ne de muhakemeye ta· 
hammülü vardı. İngiliz komodora bunun 
korkudan değil, yalnız bir yanlışlık mey
dana getirerek harekete sekte vermesi en. 
dişesile yapıldığını anlatmak istedi. Yü
zündeki kırmwlık kadar şiddetli bir dil. 
le Brodeye cevap verdi: 

- Fransz gemicileri denizi yıldırmış 

insanlardır. Bizim, tarih önündeki deniz
ci mevkiimizi hiçbir yabana mütalea kör 
letemez! Mademki komodor sıfatile em. 
rediyorsunuz: peki! kabul ettim! Şimdi 
hareket ederken kol başında ben. bızzat 
Safir ile birlikte kılavuzluğu yapaca. 
ğım! 

Brodey. Jan Gayyann bu sözlerine ce
vap vermedi. Ayağa kalkan. sefinelerine 
~itmeğe başlayan süvarilerin araı:;ına Jan 
Gayayr da katıc::tı: hep birlikte F. 13 den 
avnldılar. 

Top gürültüleri ufku deler. gökteki ha. 
va filolarının motör se5leri bulutlan ze
delerken Kumkale önlerinde suya rfalaıı 
t 7 denizaltı. önlerinde kopan kI) &metirı 
farkmrta olm:ırl:tn gizli geçitlere ilerle. 
me~e ba~ladılar. 

(l)evaım vv) · 
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Yunan muhteliti Gaıata-
sarayla berabere kaldı 

ilk devre 2 - O misafir takım lehine btmişti 
Sarı kırmızıhlar ikinci kıs nın orıa·arında 
çıkararak matUOblyelten kurtuldular 

gUzel b:r bir oyun 

Bir baftadanberi ıehrimizde bulunan 
Yunaniıtanın Enoıia ve Panatinaikc·ı 

klüpleri muhteliti üçüncü müsabakcı.

ıını da dün Taksim stadyomunda iki 
bin kadar meraklı önünde Galatasara!.'· 
la yaptı. 

Pera - Yuncın muhteliti maçından 

sonra yazdığımız yazıda: Galatasaray 
için misafir tc:ıkımın bir hayli tehlikeli 
bir r'*kip olduğunu iıaret etmi1tik. 

Yugoslavy:ıdaki mağliibiyetlerden 

kuvvei maneviyeıi kırılan san kırmı
zılılar için, Yunanistanın en kuvvetli 
iki klübünün oldukça anla1mıı, ıert, 1 

enerjik ve süraıtli muhteliti kar1111nda 
gerek bu maneviyat noksanlığı gerekse 
mevsim dolayısile antrenman eksikli· 
ği - yüzünden &alibiyetin bir hayli 
müıkül olduğunu aöylemiıtik. 

Dünkü oyuna çıkan Galataearay ta
kımını Lütf üıib, Süleymanaız, Haıim
ıız ve bilhasa& Necdetai% görünce ye
nilmenin muhakkak clduğuna kani idik. 
Fakat sarı kırmızı takımın maçın üçte 
biri niıbctindeki .zaman içinde göster
diği faaliyet müsabakayı berabere bi
tirmelerine sebep oldu. 

Oyun Ahmet Ademin hakemliği ile 
aut altıya çeyrek kala hatladığı 

zaman Galataaary ıu ıekilde dizilmit
tl: 

Sacid· Cemil, Adnan - Muıtafa, S.. 
lim, Muaa • Sabri, Eıvtık, Gündüz, 
Basri, Bülend, 

Yunan takımı ise - ilk maçta 18rme
diğimi.z • milli takım kalecisi Siklavno
ıu da aralarına alarak: 

Sildavnoı • Pa.,.daplo, Cupuü • 
Sirkus, Kondalis, Efun;radia • Mi71ıkia, 

Baltazia,, Caneti, Manopuloa, Hmto-1 
duloa. 
tertibinde idiler. 

Top kontroUlnll mUıkwteıtiren rll.z
gln arkalanna almıı olan misafirlerin 
ilk akını Galatasaray kaleıi için tehli
ke oldu. Sağaçığm sıla ıütilnU Sacid 
yerinde bir yumrukla ancak kornere 
atarak kurtardı. 

Yunan talammm alanlan onuncu 
dakikaya kadar birbirini takip etti, bu 
dakikadan ıonra Galatasaraylılar mu
kebele edebildiler. Bu 11rada Eıvakın 
çok güzel bir ıtrtilnü Siklavncı da kor
nerle kesebildi. 

Korner atıımda topu' mUAit bir po
.ziıyonda yakalayan Gilndib yüzde yila 
bir fırsat kaçırdı. 

YUNANLILARIN i LK GOLU 
16 mcı dakikada Galatasaray aley· 

hine favul.. Gasparis bu ceza vuruıunu 
çok güzel bir ıütle ~alenin ıol zaviye
sinden içeri attı. 

Galatasaray müdafaası bir Yunan 

Eşfak rakip kaleciyle kar1t karşıya 

Mağlf.tp vaziyete düıen Galataaaray
War bundan sonra rüzgara rağmen -
açık bir hakimiyet kurdular: sağ açıkta 
Sabrinin ıolaçıkta da Bülendin hiç mu
vaffak olamamalarına rağmen Eşvakın 
gayretli, Gündüzün ağır fakat görerek 
oyunu yüzünden top misafirlerin saha
sında dolaııyordu. 

28 inci dakikada soldan inen Gala
tasaraylılar büyük bir ıanssızlık yibün 
den yüzde yüz bir fırsat daha kaçırdı
lar: Karııan rakip kale önünde Eıv• 
kJ,n ve Bülendin birbirini tamamlay~ 
iki sıkı tütünün ilki müdafiin bacağına 
ikincisi de kalenin direğine çarparak 
geri geldi. 

YUNANLILARIN iKiNCi SAYISI 
Bu tehlikeyi savuıturan misafir mü

dafaası topu uzun bir vuruşla sağaçık
larına kadar geçirdiler. Miyakis Adna· 
nı geçti ve topu kalecile karıı karııya 
beklemekte olan Canetiye gönderdi, O 
da kolayca ikinci golü attı. 

Galatasaraylılar Drüncü ıollerini blSyZ. 1JttWır. 

hücumunu lttsmtfe ufraştyOf 
. . .. 

Galatasaray takımında Salim mUda, 
faaya Adnan merkez muavine ıeçiril· 
di. Oyun gittikçe yavatiarken birinci 
haftaym nihayetlendi. 

iKiNCi DEVRE 
İkinci devreye iki talanı da bUyUlı: 

hızla baıladılar. Bu kısımda rü.zıln ar
kalarına almıt olan Galatasaraylılar ilk 
dakikadan itibaren hakim bir oyun tut 
turdu. 

GALATASARAYIN iLK GOLU 
Kaçan nihayetsiz fırsatlaRlan ıonra 

14 üncll dakikada BUJ.endin ortallllıiı 
topu Basri ailul bir vole ile YIUWl.ka
lesine soktu. 
MiSAFiRLERiN UÇUNCU GOLU 

Bu golden henll.z Ud dakika geçmiıti 
ki Yunanlılar soldan ıeri bir akm yap
tılar. Hristodulonun ortasını Sacid, .. 
yaptığı plonjona rağmen • bloke ede· 
medi. Sağiçleri yetişti ve üçüncü sayı· 
yı da çıkardı. 

Bu gol oyunun büsbütün ıüratli ve 
zevkli geçmesine sebep oldu. 

MağlUbiyetten kurtulmak için bütün 
gayretlerile oynayan san kırmızılılar 

topu rakip sahadan çıkarmıyorlardı. 
::iALATASARAYIN iKiNCi GOLU 

18 inci dakikada Basri eürüp 18 üs
tüne getirdiği topu, güzel bir ara pasile 
Eıvaka geçirdi. O da plise vuruıla ta· 
kımının ikinci golünü attı. 
GALA TASARA YIN BERABERLiK 

SAYISI 
Vaziyet 3-2 olunca san kırmm1ar 

hızlanru büıbütiin artırdılac. 27 inci 
dakikada Eıvakm pndelini BWend ka• 

fa ile tiçüncü defa Yunan kalesine ıön· 
dererek takımlan berabere vaziyete 
getirdi. 

,(LUt/en aayfayı pMrini.ı) 
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Müddeiumuminin 
ceza talebine iştirak 

eden suçlu 
2,5 Kilo et çaldığı için 16 ay hapise 

mahkôm oldu 
Bursada, bir hırsızlık davası gören 

mahkemede bulunanlar, garip bir lıa. 
diseye fıhit olmuşlardır: 

Muhakemesi görülen ad<ım, Karakag 
İbrahim isminde bir sabıkalıdır. Tek
rar mahkemeye düşmesine sebep olan 
son suçu, Tahtakalede aıçı Mehmede 
ait dükkanın camını kırrırak 2,5 kilo et 
aşmnasıdır. 

Muhakeme neticesinde tddiaııını ya
pan müddeiumumi suçlunun cezalan -

f dmlmasını istemiş, hakimin de bir di
yeceğin var mı? sualine Karakaş ibra. 
him ay::ıen §U cevabı vermiştir: 

- iddia makam:nın talebine iştirak 
ediyorum! •. 

iddia makamınca istenilen ceza, bir 
sene dört U/ hapistir. 2,5 kilo et hırsızı
na mahkemece tayin edilen ceza da bu 
olmuş ve Karakaş hapishaneye gönde
rilmiştir. 

Mebus arın ve profe
sörlerin avukathğı 

Baştarııfı 1 lncııJc 1 
mıyan her turlu m~gale avukatlıkla iç-
tima edemez) diyor. 

Fakat bunun ardınca gelen madde bir 
istisna maddesidir. Bu maddeye göre 
de: 

1 - Mebuslar, vilayet ve beledi)'e mec. 
lisi azalan, 

2 - üniversite, yüksek ve ya tAli mek· 
tep profesör, muallim, doçent. ve asis. 
tanlan, 

3 - Husust müessese ve şahısların 

milşavir ve avukatları, 
4 - Hakemlik, tasfiye memurlu~u. 

kazalar cemiyetlerinin veya adli bir da· 
irenin verdiği herhangi bir vazife veya 
hizmetleri, 

5 - Anonim ve kooperatif şirketi ida. 

re meclisi azaları, mürakipleri, ve hayır 
ve ilim müesseseleri reis ve azalan .. 

Su kadar ki bunlardan mebuslar ha

zinenin belediye ve husust idarelerin, vi. 
1Ayet ve belediyelerin idare ve mürakabe· 
si altında bulunan daire ve müessesele. 

rin ve sermayesinin yandan fazlası dev
lete ait ~irket ve müesseselerin, vilayet ve 

belediye meclisi azalan da mensup ol. 
duldan hükmi ~slar~ aleyhlenndeki 
dava ve işleri kabul ve takipten memnu· 
.durlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine 
de şamil bulunmaktadır. Maaş veya üc. 
reti devlet, vilayet veya belediye bütçe· 

terinden veya devlet, vilô.yet veya beledi. 
1 

yelerin idare ve itürakabesi altındaki 
daire veya müessese yahut ~irketlerden 
verilen müşavir ve avukatlar yalnız bu 

11111111111 ı ııııu uııııunuıuıı ı ıııııuı 1111111ınnııııın111 uıı ııııııu" H11ııın 

Oyunun bundan sonraki kısmı iki 
tarafın da beraberliği kendi lehlerine 
bozmak için uğraıması ile ç.ck heyecan· 

lı bir şekilde geçti. Hakemin düdüğü 
müsabakanın sonunu bildirirken takım 

Jar Uçer golle berabere olarak tabadan 
ayrıldılar. 

NASIL OYNADILAR? 

Galatasaray tc:ıkımında Sacid iyi bir 
gününde idi. Cemil düzgün vunıılarile 
nazari dikkati celbetti. Muavin hattın· 
da Adnan ve Musa vasattan üstün bir 
oyun oynadılar. Hücum hattında Et· 
vak biraz asabi fakat faal, GUndUz ağır 
iki açıklarla sol muavin Muıtafa kabil 
olduğu kadar beceriksiz idiler. Cemil 
ile Basri yeni oynadıkları takımda 

istikbal vaadeden birer elemandılar, 

Basri bilhassa ikinci haftaymda - ya· 
nındakilerle anlaşınca • iyi çalıştı. Sa· 
lim bermutat günün en iyi oyuncusu 
idi. 
Takım itibarile en bilyUk hata oyu

nu havadan oynamaları idi. 
Miııafir takımda: Yunan milli takı· 

mının kalecisi ile iki mildafi takımlan· 
nın mağlQbiyetten kurtulmasına sebep 
olan bir oyun oynadılar. Muavin hat
tı - merkez muavin müstesna - vasat, 
muhacimler ise tstanbuldaki maçları· 

nın en muvaffakiyetlisini çıkardı. Bu 
hatta bilhassa Miyakia k<1r~ı taraf için 
heran tthllkeJer yaratabiliyordu. 

Hakem Ahmet Ademin idaresi iyi 
idi. 

O. M. Kutnak 

idare, müessese veya şirketlere ait işler
de avukatlık edebileceklerdir. 

lşte kanun layihasının koyduğu takay
yüd ve istisna bundan ibarettir. 

Uyiha yarın Meclisin umumi heyetin
de müzakere olunacaktır. 

Sabiha Gökçen 
_... Daştaratı 1 lndde 

tın bütün zorluklarına, erkekler gibi ta
hammül etmelidir ve edebilir. Ben dört 
ıenedcnberi pilotluk ediyorum. ilk za
manlarıda yalnız ben vardım. Şimdi mu. 
va.zzaf olarak pilotluk eden daha üç ka
dın vardır. Kadınlaır arasında tayyare
ciliğe kartı alAka günden güne çoğal
maktadır.,, 

- İstikbal hakkındaki niyetleriniz 
nedir?. 

- Ben timdi askert pitctum ve or
duya aildim. Tam mAnaaiyle ordunun 
emrine Amade bulunuyorum. 

"Sabiha sana emanet,, 

Bn. Sabiha Gökçen Ankara civarın. 
da küçük bir şehirde doğmuştur. Baba
sı Kamal Atatürkün husuıt dostu idi ve 
Türkiyenin vilcuda getirilmesi için ya
'J>ılan harplerde gayet cesurane çar -
pı§mıştır. Bu harp, iki dostu biribirine 
daha ziyade yakınlaştırmıştır. Bn. Sa
biha Gökçenin babooı bir harp esnasın. 
da yaralanmış ve aldığı yaraların tesiri
le vefat etmittir, Kendisi yeni Türki
yenin vücuda getirilmesi için t;rlikte 
çalııtığı Atatlirkün elinde ölmüı ve ö
lürken: 
• - Sabihamı sana emanet ediyorum, 
onu yeti§tir, demiıtir. 

O zaman Sabiha Gökçen, üç ya§mda 
idi. Kamal Atatürk, dostunun ölürken 
tcrkettiği emaneti yerine getirmittir; 
Sabihayı büyütmüş ve terbiye etmiştir. 

Tayyareciliğe ilk alilka 

- Ne zaman tayyarecilik ile alaka
dar olmağa başladınız?. 

- Çok zaman evvel.. Daha küçük 
bir kızcağız olduğu.n zaman da arzum 
uçmak idi. Daima bunu dü§Unilyordum. 
Arıulrımın tamamen yerine gelmi§ ol. 
masından dolayı meı'udum. 

Bn. Gökçenin kzıra gözlerinde sevinç 
parıltıları göründü. 

- Een milşkül uçuıunuz, hangi uçu
ıunuzdur?. 

- Geçen sene Kürtlerin isyanı esna
ısında Dersim dağlarında yaptığım uçuş 
en müşkül uçuıum olmuştur. Hayatı

mın en müşkül anı, 1Uphesiz, bu ı:cnlar 
idi. Bundan ba§ka bUyUk zorluklar ile 
keırşıla;mış değilim. Hayatımın en 
müşkül anları bunlar clmuıtur. Bütün 
bir ay asi köyleri üstünde uçtum ve 
bomb;ılar attım. Gün oldu 50 metre 
irtifada uçtum ve asilere mitralyöz a
teşi açtım. 

Bu cesurane faaliyetine mukabil Bn. 
Gökçene Tilrkiyenin en büyük nişanı 

verilmiştir. Bu tevcih tayyareciliğin en 
yüksek tevcihidir. 

Bu niıan iki bü:v:Uk soliter pırltt:ıta 

ile müzeyyen bir nişandır ve Bn. Gök. 
çcn kalbinin üstüne gururla taşımak -
tadır.,, 
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HaKimler 
kanununda 

tadi-at 
Hukuk mezunlarının 
namzetliği bu sene 

Ankara 25 - Hakimler• kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun ıa.yi.. 
hası, meclisin yarınki toplantısında mü
zakere olunacaktır. Layihanın esasları. 

na göre, bir Türk hukuk fakültesinden 
diploma alanlar için namzetlik müddeti 
bir senedir. Bu bir yıl içinde namzetlere 
baremin 11 inci derecesi üzerinden maaş 
verilecek tjr. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden çık. 
malda beraber İngilizce, 2tmanca, fran
sızca veya italyanca lisanlann:fan biri i. 
le ders okuntilan b!r memleket hukuk 
fakültesinden lisans vera doktora tahsi· 
tini ikmal etmiş olanlar bir sene namzet. 

i lik yaptıktan sonra muavinlik sınıfları. 
na yalmz şifahi imtihanları yapılarak 
kabul olunacaklardır. 

Bu şartlan haiz olan namzetlere ba
rem kanununda yazılı derecelerden 9 un 
cu dereceye. doktor diplomac;ı almış o. 
lanlara i::;c bir senelik namzet müddetin
de 8 inci dereceye, tahsis olunan maa~ 

verilecektir. 

Af kanunu 
layihası 

Mecliste yarın 
müzakere edilecek 
Ankara, 26 (Hususi) - Adliye 

encümeni af kanunu uzcrindeki tet
kiklerini bitirmişt ... Encümen maz • 
batası:u hazırlamış ve riyaset mev
kiinc takdim etmiştir. 

Proje yarın Meclis toplantısında 

müzakere olunacaktır. 
Layihanın son ~kline göre aftan 

istifade edecekler şunlw-dır: 
1 - Yüzcllilikler; 

2 - Heyeti mahsusa kararı ile mah
kum olanlar, 

3 - lstikUi.l mahkemeleri mahkum 
tarı. 

Adliye encümeninin projeye ilave 
ettiği kayıtlara göre mahkfunlar mah-

kftmiyet müddetleri sırasında kendi
lerine memnu olan haklarından istifa

de edemiycceklerdir. Bu arada yilzel
liliklerin, vatandaşlık hakkını kay -
betmiş oldukları müddet zarfındaki 

memnu!yetlerinin kalmasından mü -
tevellit müktesep hakları kendilerine 

iade edilmiyecektir. Encümen maz -
batasında affın yukarıdaki Uç tip 

mahkfunlara münhasır kalmasında 

bllhassa ısrar edilmektedirler. 

Klşede hırsızlık 
_.. Baştımıfı 1 incide 

odasiyJe birinci ve ikinci mevki gişele
rinin k'1rmakarışık bir vaziyette oldu-

ğunu görünce hemen polise başvurmuş 
ları:iır. 

Odalara ve ı;işelere biraz dikkatlice 
bakınca Haliç hesap memurları odası. 
nın d<.\ odanın dubalara istinat eden bir 

köşesinden, delik olduğunu görmüş -
terdir. 

Bu, cüretkarane yapılmış bir hırsız
lık vak'ası karşısında bulunulduğunu 

gösteııdiği için emniyet ikinci şubesile 

Eminönü polis merkezi hemen parmak 
izlerine başvurmuşlardır. 

Yapılan tetkikat ve nraştırmalar, bu 
hırsızlığın korsan David adında birinin 
işi olduğunu meydana çıkardığı için, 
Hasköyde yakalı:ı:1an David, bülbül gi. 

bi dile getirilmiş, bunu Moiz adında bir 
arkadaşiyle birlikte yaptığını itiraf et
miş, cürüm şeriki -de yak.:ılanmıştır. 

Ztıbıtaca müseccel deniz hırsızı kor
san David, cürmünü itiraf ederken yal. 
nız iki kişi olduklarında israr etmiştir. 

Kentlisi ve arkadaşı kayıkla köprü altı
na gelmişler, Davit gözcülük yapmıg, 

Moiz de deldiği yerlerden içeriye gire
rek çalınacak yükte hafif bahada ağ:r 

şeyler aşırmış, fakat gişe hasılatı her 
gUn merkeze teslim edil::liği ve gişeler. 
de bir şey bırıı1nlmadığı için hırsızlar, 
Haliç gi§e1erinden eli boş denecek dere
ce hafif dönmüşlerdir. 

Moiz, Akayın heEap memurluğu oda
sında bulduğu, kasa yerine kullanılan 

küçük bir çekmeceyi kırdığı zaman için. 

ltalya harbe resmen 
gireceğini ihsas ediyor 

Parfs, 26 - İspanyadaki sivil hal
km Franko emrindeki tayyareler ta.. 
rafından bombardımanı devam ettiği 
takdirde İspanya cnmhuriyeti hUlrll 
meti İtalya ve Almanya.ya mukabele
bilmisilde bulunmaya mecbur kalaca
ğını Londraya bildirmişti. 
Londraya olduğu gibi Parise de ayni 
tebliği yapması üzerine Fransa hilktl
meti, derhal Barselona hükfunetine 
en kafi şekilde ifade edilen ihtiyat 
nasihatlan vermiştir. Bu gibi mukar 
belebiimisiller, toptan bir mukabele
ye sebebiyet vermek tehlikesini ar -
zedecck ve İspanyol Cumhuriyetinin 
maruz bulunduğu müşkülatı arttıra -
caktır. Ayni zamanda. bu mukabele
bilmisillerin beynelmilel vaziyetler ü
zerinde tesirleri olacaktır. 

ispanyada nefret 
Paris, 25 (A. A.) -İspanya bUyilk 

elçisi tarafından ne§l"edilcn bir tebliğ 
ezcümle diyor ki: 

"1spanyadan gelen haberlere göre, 
sivil halkın sistematik bir surette bom 
bardımanı karşısında, İspanyol mille. 
tinin heyecan ve nefreti o derecede 
yükselmigtir ki, İspanyol cUmhuriye. 
ti hük\imeti muhakkak olarak, asiler 
emrindeki yaban,eı tayyare kuvvetle
rinin devamlı bir surette yaptıkları 
katliamlara mukabele etmeksizin se
yirci kalamıyacaktır.,, 

Yunkers tayyareleri faaliyette 
Alikantc, 25 (A. A.) - Öğleye doğ

ru, Yunkers tayyarelerinden mUrek. 
keb bir kaç filo şehrin şark mmtaka. 
sr üzerinde uçarak kırk kadar bom
ba atmı5 ve 12 kişinin ölümüne ve el
li kişinin yaralanmasına sebeb olmuş
tur. 

ltalyada hiddet ve heyecan 
Roma, 25 (A. A.) - Barselon hU. 

kf.unetinin, eğer Frankocu tayyareelr 
hücumlarını nihayete erdirmezlerse, 
Frankonun dostu liman ve gemilere 
mukabele bilmisil yapmak niyeti bu. 
lunduğunu heyecanlı bir tarzda bildi-

ren "GJomale d'1talya,. gazetesi diyor 
ki: 
"Eğer bu ihtimal tahakkuk ederse 

İtalya ve Almanya buna kar§ı derhal 
ve amansız bir tar7.da mukabele ede
cek ve df plomatlk notalar vasrtasiyle 
değil, fakat toplarla cevab verilecek· 
tir.,. 
Harp uzun sürecek 
Paris 25 (A.A.) - Ordr gazetesinin 

hususi muhabiri şunları yazıyor: 
"General von Rayhenav, harp akade. 

misi zabitlerine, İspanya muharebesin· 
den alınacak dersler hakkında mühim 
bir konefrans venni~tir. General bilhassa 
muharebenin daha uzun zaman devam c.. 
deceğini kaydettikten sonra şunları söy
leınişf r: 
"Şimdiye kadar elde ettiğimiz ve bun.. 

dan sonra da elde etmek mecburiyetinde 
bulunduğumuz vaziyetler, bize sırası ge
lince Akdeniz yolunu Fransa ve lngilte. 
reye kapamak emniyetini vermehiedir.,, 

Ordr gazetesi, bundan başka A vustur· 
ya istikametinde askeri harek~t vukubul 
duğunu tasrih etmektedir. Bununla be. 
raber şimdilik mevzuubahs §eY, memle
kette nizamın muhafazasından ibaret gi. 
bi görünüyor. Çünkü Avusturyada nazi· 
lerin mevkii günden güne müşkilleşmek
tedir. Ô\T gazetesi de buna benzer bir 
malumat vermektedir. 
Cephelerde vaziyet 

Barselona, 26 (A.A.) - Neşredi· 
len bir tebliğde Cumhuriyetçilerin dün 
Püelba dö Valverde mıntıııkasında La 
Müela'nın §imalindeki mevzileri işgal 
etmiş olduklan bildirilmektedir. 

Alkcra mıntakasında Frankistler, bii· 
yük bir şr::ldetle taarruz etmişler ve 
hükumetçileri Ondayı t~liyeye mecbur 
etmişlerdir. 

Frankistlerin Villareal mıntakasm • 
daki bütün taarruzları pilskilrtülmü§ • 
tür . 

Dlin sabah dü§man tayyareleri Va-
lansiya vilayetinin saliil ıehirlerini born 
bardıman etmiJler ve bir çok kişinin te
lef olmaııına sebebiyet vermişlerdir. 

Hava hücumlarına karşı 
Korunma kanunu 

Ankara 25 (Hususi) - Hava hü
cumlarına karı~ı koruma hakkındaki 
kanun layihası Meclis ruznameslne 
alınmıştır. Layiha esaslarına göre 
yurdda hava taarruzlarına karşı ko -
runrnak ve bu taarruzların tesirini a
zaltmak maksadiyle halk ve resmi, 
milli, hususi teşekkUller bu kanuna 
ve nizamnamelerine göre korunma ted 
birleri almağa ve teşkilat vücuda ge
tirmeğe mecbur olacaklardır. Şehir 
ve kasabaların siyasi, sınai, harsi, e
konomik, maddi, manevi ve askeri ba 
kımdan, ehemmiyetlerinin derecesine 
mevki ve va1.iyetlerine ve nüfus kesa
fctlerine göre korunma mecburiyetle
rinin dereceleri Dahiliye Vekii..letile ve 
amme hizmetine mahsus resmi mües
esse ve teşekküllerden hangilerinin 
korunma mecburiyetler ine tiıbi tutu
lacakları ve rnecburlyetlerinin derece 
leri ilgili vekaletlerle anlaşarak hava 
mUdafaa genel komutanlığınca tesbit 
olunacaktır. 

Muvazenei umumıyeye dahil veya 
mülhak ve hususi bütçelerle idare o
lunan dairelerle sermayesi devlete ait 
bulunan resmi teşekküller ve müesse

seler her sene bütçelerine koyacakla
rı havaya karşı "passif,. korunma tah 
sisatmın derecesine göre yapılacak ni 
zamnamelerir:e tevfikan bütUn mem -

lckete eamil umumi yahut yalnız ken 
di müessese ve teşekküllerine mahsus 
husust havaya karşı "passif,, korun
ma tı>şekküllerini yapmak, tedbirleri-

de 70 lira bularak aldığını söylemiştir. 
Davidin iddiasına göre bu para da ken
disine yar olmamıştır. Onu, Glduğu gibi 
denize düşürmüştür. 

üs dört yerin iki kişi tarafından kısa 
bir zamtm içinde tavanları deliner'ek 
araştırılması, emniyet ikir.ci gubesince 
imkansız görill:iüğünden b::şkaca cü -
rüm şerikleri olduğu kanaati mevcut • 
tur. Tahkikata şimdi bu nokt()dan ehem 
miyetle devam edilmektedir. 

ni almak ve tefti~ ettirmekle mUkel • 
lef tutulmaktadırlar. 

15 y~ıru bitiren ve 60 yaşını ikmal 
etmiyen bütün yurddaşlar nizamna. • 
melerine göre havaya karşı korunma. 
bilgisini edinmek ve icap eden tedbir
leri almakla mUkellef olacaklardır. 

Bu yurddaşlar yılda. en çok otıu: 
saat ders ve talim görmek mecburi .. 
yetinde olacaklardır. 

"Passif,, hava korunma teşekkülle
rine dahil olup ta bu kanunun hükUrn· 
!erine aykırı fiil ve hareketlerine te
şekküllerde deruhte ettikleri vazife 
dolayısile muttali olduğu halde sala· 
hiyetli mercie haber vermeyenler ı:S 
liradan 50 liraya kadar ağır para ce
zasile cezalandırılacaklardır. Bu hu • 
susta kendisine verilen vazifeyi mak
bul bir mazerete müstenid olmaksı· 

zm yapmıyanlar on bc5 gilnden altı 
aya kadar hapisle cezalandırılacak -
tardır. Bu işe yarayan tesisatı kasten 
tahrip edenler veya. hasara uğratan
lar iki seneden 8 seneye kadar ağır 
hapisle cezalandırılacaklardır. Bu ka-• nun neşri tarihinden itibaren 6 ay 
sonra mer'i olacaktır. 

Yeni matbuat Jrnnununa göre 
intihar vakaları 
Ankara 25 (Hususui) - Matbuat 

kanununu deği§tiren layiha encümen· 
lerden geçerek meclis ruznamesine 
alınmıştır. · 

Layihr.ırun son şeklindeki esa~lara 

göre memleket dahil ve haricindeki in
tfoar vakaları, intihar edenlerin ve in
tihara teşebbüste bulunanların vakaya 
t<ı.llluk eden resimleri basılnıayacaktır. 

Yabancı bir memlekette çıkan gaze· 
telerden iktibas suretile intihar vaka· 
larının neıri için de mezuniyet alınma
sı lazım gelecektir. 

Bu hiikümlere riayet etmiyenlerden 
bir haftad<ırı bir seneye kadar hafif ha· 
pis ve 25 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cez:ası alınacaktır. 
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Kardeşim Fehmi; 

Bir budala 

Uhan Tarus 

9 

kendısinin hayatında, bu yalancı ha) al 
ile, sıhhati lehine, ürur ve neşesi lehine 
bir tebeddul yapmağa rnuvaff ak oldu
ğum için memnunum bıle .. 

Mektubunu aldım. Muharremden ma. 
!O.mat istiyorsun. Evwlemırde sana söy. 
lemeliyim ki !\luharrem ne sana ne de 
başkasına, hiç kimseye dargın değildır. 
Mektup yazmaması, seni merakta bırak 
rnası büwbütün başka sebeblerledir. Ba. 
ııa yazdığın kuçük kartı kendısine göste
rınce, kafasının ıçinde o güne kadar u. 
~'Umuş yeni bir merkez açılmış gibi başı

nı kaldırdı: 

senelik hayaumda, beni bu kadar saran, 
bu kadar zaptcdcn, beni bır küçuk ordu 
gibi i~tila eden bir ,·ücuda rastlamadım .. - ll:n rı'dan Fehmi'~ e' mektup -

beraber tahmin ediyordum. Cevaplarda 
tabıi pek telerrüata gırmı)ordwn. t.:zat
mıyalım; mektuplar öyle bir vaziyet ih. 
da ettı kı artık görüşmeleri, konu.,ma
lan icap ediyordu. Ben istemeden hadi
seyi bu çıkmaza sürüklcmiştım ve çok 
fena yapmı~tım. 

Muharremi görmeliydin Fehmi; yü. 
ztime öyle kinle. öyle simsiyah olmuş göz 
!erle bakıyordu ki adeta korktum. Bır
denbire ayaklandı. Şapkasını aldı 'e ko. 
şarak birahaneden çıktı .• 

O gece ve ertec:i grin onu görmedim. Fe 
na bır vaziyette oldu~unu bilmekle be.. 
raber bir iki gün için uzakta kalmayı 
daha münasip buluyordum. 

Ve sonu gelmıyen bır hikfiyeyi, bilmem 
kaçıncı defa darak. anlatmağa ba~lıyor .. sıcak gelecek. ona yabancı duşrnirecek 

bazı mah1mat ile silahlı bulunuyordum. 
- Ah, Fehmi ne iyi çocuktur, dedi. ku 

zum ona yaz! Halımi anlat. Kusura bak. 
masın! Elbet ben de bır gun yazacağım! 

Ondan aldığım bu salfıhı}ete ıstınaden 
"ana macerayı ~azıyorum. .Fılhakıka o 
bu lalı söylerken, onu bir mecnun, bir 
hudala sevıyesine düşüren h3di$eyı kas. 
detmedi, bilıikıs. bu hadıseııin tamamen 
gizli kalma:.mı yahararak ı tedı. Ancak 
~n bt>nım de. onun da yabancısı değil
sin ve belki bu işe bir çare bulmak. bu 
işin ıtacını bulmak imkanlarına maıiksin. 
Binaenaleyh l\luharremın bugünkü hali. 
ni sana anlatmakta hem manen. hem de 
ıuaddeten fayda var. Dınle: 

Ben evvela - doğrusunu söylemek ıa. 1 
zımgelirse - bu i;e ehemmiyet , ·erme- ! 
dim. Fakat oğlanın görünen tarafların. 
da. maddc,inde \'e suratında. yavaş ya. 
,·aş bir değişiklik başladı. Bir değişiklik 
ki ya kuvvetli bir mikrop veya öldürücü 
hir kafa ıstırabı bu işi yapabilir. Gözleri 
ışı~mı kaybctmeğe '"<' deriı;inin rengi 
sollT'ağa ha~lamıştı. Diğer arazını bilmi
yorum. Bu nıe ... elede ol<hıkça doğru du. 
ı:ünür olduğum da malümunchır. Fakat 
lokantada bir oturuşta becş k<ıp yemek 
yiyen adamın. hiiyle birdenbire. hemen 
hemen aç yaşamağa haşlamasına ve haya 
tının manac:ını. hareketini. renk Ye süru
runu kayhetme,ine de gfiz ·yummak im. 
kanc:ızrlı. Sana itiraf edeceğim . hc-n gc. 
ne ona gülmekten ve onunla alay et
mekten kendimi alamıyordum .. Bır ka. 
dm için. h<'le ona bakmıyan. öniiııden 

arkasından dolaştığı halde hfıla onu hat
ta tanımıyan. bunun farkına olmıyan 

bır kız için bu kadar sarsılmak ve bu ka. 
dar budalala~mak? Ben bunu anlamıyor. 
dum ... 

Dedim ki: 
(Muharrem bey, beni aylardanberi ta. 

kip eclı) ur unuz. Halbuki ni~anlı olduğu
mu da görduniız. Bu ,-aziyet kar.ısında 
hangı nıal\~tlarla lıaı eket eltığıııızı keı;.. 

tırınck ıçın pek bu) iık bır zekaya !uzum 
yok. Eğer maksadınız bu değilse ve ha. 
kıkatcn benı ~' t)orsanız o halde ıçındcn 
çıkılmaz bır } ola gırclık demektır. <.;urum 
ben başka bırıni se\i)orum! .. ) 

Muharrem mütemadiyen kızla konuş. 
mak üzere olduğunu. randevu istediğini. 
kızın nazlanmakla beraber mutlak buna 
razı olacağını, söyleyip duruyordu. 

Fakat o geceden itibaren daireye de 
gelmediğini. oradan da merak ettıklcrını 
işıtince dü~iindüm. O akşam, geç 'akit, 
e\ ine gittim. Bir yahudi ailesinin yanın
da pansiyoner olarak oturuyordu. Kadın 
birkaç gündenberi hiç odasından çıkma. 
dığmı. hiç bır şey yemediğini. yalnız ba. 
zı ak~amlar, gece} an ·mdan sonra çıka. 
rak sabaha karşı eve geldif,rini so} ledi. 
Kapısına yaklaştım: Jçerde çıt yoktu. 
Birdenbire içime bir korku girdi. 

Bundan uç ay kadar ev\ el postahane. 
Ye. elinde mavi bir zarrla, bir genç kız 
ı::cldi. t-.tuharrem gı~ler koridorunun ni
hayetmdekı odasında arka ... ına da) an. 
rnış. duşunuyordu. (Bu her zamanki \'3. 

ziyettir, bilirsin!) Genç kız mektubu gi
Şeye uzattı. Küçiık kırmızı çanta,ındar 

altı kuruş çıkardı, verdi ve geriye döne
rek etrafına bakmadan çıktı, gitti. 

Bu şckılde başlıyan 'e alabıldığme ma. 
na,.ız olan mektubu dairede bır dakti
loya yazdırdım ve l\luharremin adresıne 
gönderdıın. Tedbir derhal te,siriııi gb:ıter. 
dı: O akşam yemekte Muharrem bır iki 
kap yeclı. Yuzü müsterıhtı ve mütemadi. 
yen konuşmak i tiyordu. Çok i:stediğim 
halde onu mektuptan bahsettirmeğe mu 
vaffak olamadım. 

Nihayt•t bir gün karar vermiş bir in
sanın tavrile: 

- Bu böyle devam edemez! dedi, e\inc 
gidip annesile, babasilc görüşeceğim! 
Bırdcnbire şaşırmıştım. Bu hiç düşün. 

mc<liğim bir şeydi. 
- Kıyamete ka~ar mektupla vakit ge

çirecek değiliz ya .. Giderim. kızın beni 
SC\'diğini, benim de onu sevdiğimi anla. 
tırım. Bir karar verirler ... 

- Kızın seni sevdığinden emin misin 
1\luharrem? dedim. 

- Evet! Taınamıle eminim bundan. 
Mektupları kafi birer delildir. Beni sev. 
miyen bir kıı, bana bu şekilde mektup 
yazamaz. Bu şekilde değil, hiç yazamaz! 

Kadın bu halimi farketti. Kapının ya. 
nında kiıçiik, patiska perdeli bir pence.. 
re vardı. Eliyle onu işaret etti. 

Pencerenin önüne gittim. Kenarında 

küçük, bir çizgi gibi ince bir aralık \ar
dı. Gözümü oraya yaklaştırdım : 

!\ Tuharrem yatağının üstüne arkaSJ üs.. 
tii uzanmıştı. Birçok mavi zarflar 'e ka. 
ğıtlar yorganın üzerine, yerlere seril
mişti. Dikkat ettim, bunlar benim mek. 
tuplarımdı .. 

Muharrem yerinden fırladı. Pencere} e 
koştu. Kim~eıcr görünmüyordu. O kapı
ya gelinceye kadar kız sokağın ba~ından 
şapmı_ş bulunuyordu. 

Muharrem oturdu, bekledı. Elbet bir. 
gün ma\i azrflı kız bir daha gelecekti. 
Aradan günl<'r. haftalar geçti. l\luhar. 

1 
reın bekleaı ve kız geldi. ~ 

Bu çocuğun o kızdan daha korkak ve 
daha mahcup olduğunu bilirsin. Buna 
rağmen kıza sokuldu. Fakat kafasında 
kurşun yemiş gibi olduğu yerde mıhlan

dı, kaldı: 

Dü~ündiim. ona bir oyun oynamağa ka 
rar \'erdim. Bu kararı verirken sadece 
alay etmek maksadım takip ettiğimi id. 
dia etmiyeccğim. Belki onu hiraz teselli 
ed<'rekti bu oyun! Belki olduğu yerde 
kalmağa. olduğu yerde kı\'rılıp gerile
me~e mecbur olan sinirlerini ~evşetecek 
ti. Ve :i\luharrem. hiç olmazsa ~eçici, bir 
rahatlı~a ka\'Uşacaktı. 

Bu kadar fena ,.e ümit kırıcı bir mek
tubun onda tamami) le aksine bir tesir 
yapma ı o kadar hayret edilecek şey de. 
ğildir. Bılmcm bunµ sen anlayabilecek 
misin? .. Bu oldukça ince hir şeydir ve sa. 
nmm. anlatılamaz da. Binaealeyh geçi

yorum. 
.Ne diyorduk? ha .. Üç gün sonra bir 

mektup daha yazdım. Bunda geceleri, ya 
takta bu meseleyi düşündüğümü (yani 
kızın bu mesc.leyi düşündüğunü) içinden 
çıkılmaz bir ise ginniş olacaklarından 

korktuğunu. fakat imkansız bir işi dü. 
şünmenin manasızlığını da müdrik bu
lunduğunu, uzun uzadıya, anlattım .. 

O zaman ayaklarım suya erdi. Artık 
hakikati ortaya çıkarmaktan başka çare 
yoktu. Onu bir birahaneye götürdüm. 
lkinci dubleden sonra söze başladım: 

- Muharrem, dedim, sen benim arka. 
daşımsın! Senin fena bir vaziyete düştü

ğünü görmek istemem, Sırf bu scbeble ve 
sırf aramızdaki teklifsizliğe güvenerek 
ben bir iş yaptım .. 

Ye hikayeyi olduğu gibi anlattım. Da. 
ha ilk kelimelerde yumruğunu masaya 
vurarak ayağa kalktı ve: 

Ve Muharrem, bu mektuplardan birini 
dudaklarına yapıştırmı~. öpüyordu .. 

Birdenbire es.1<isinden daha kc~in bir 
korkuya tutuldum. Kapıya koştum ve 
hızla açtım. Muharrem telaşla yerinde 
doğruldu. Gözleri hayretle açıldı. 

Yahudı karısı arkamda duruyordu. 
Ben olduğum yere mıhlanmış gibiydim. 

- Olamaz! yalan söylüyorsun! 

Kızın parmağında bir alyans vardı .. 

Muharrem anlatıyor: 
- Bu~une k;ırlar. df'mek ) irmi altı 

Kızın imzasile bir mektup yazdım. Da. 
ha evvel nerelerde ona rastgeldi~ini. poc:. 
tahaneye hangi ~ünler. ne renk elhic;eyle. 
hangi ~aatlerne ~elio gittföni ;'. lııharrem 
bana ~nl:ltmı~tı . Onıın için \tııh:ırrrm<' 

Ve mektuplar tevali cdiyorc.lu. Muhar. 
rem taf arasında kıza meh1up yazdığım 

\'C cevap alrlığmı bana bir gün söylemiş. 
ti. Ben hunların mahi) et ini bilmemekle 

Diye bağndı. Onu yerine oturttum. De 

]illerle. hakikatin kötü sesile ve son dere-ı 
ce so~uk kanlılıkla ona anlattım ki, ay. 
lardanchri mektupları yazan benim ,.e 

Muharrem mektubu elinden attı. Ya
taktan bir çelik zenberek gibi fırlıyarak 
yanıma koştu. Boynuma sarıldı. Yanak
larından sicim gibi yaşlar akıyor ve gırl-
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.Hır çok avlulardan geçerek bı.ıa .... ı 

arkasını. çıktı. Bir merdiven tırmandı . 
Gizli bir kapının önüne geldi. Sık sık 

ncf~s almaları içinde kapıyı üç defa 

vurdu. 
Bir kaç dakika sonra açılan kapıdan 

içeri girdi. Şimdi kraliçenin hususi d.:ti
re~inde bulunuyordu. 

Marinyiye kapıyı iriyarı, hissiz ba
kışlı. içinde esrarengiz bir ıstırap dolu, 
orta yaşlı ve yüzü maskeli, tamamiyle 
siyahlar giyinmiş bir kadın açmıştı. 

B<~vekil boğuk sesi le: 
üphesirit?aiydülmiyeMaskebirs sh shs 

- Mabcl, • dedi • Kraliçeyi görmek 

istiyorum. 
- Kraliçe ibadetle meşguldür. Bu 

dakikada görmeniz imkansızdır. 
- Mesele hayatıma taallük e<liyor, 

Mabel. Git M argarite, Marinyinin he. 
men kendisiyle görüşmek istediğini h1 .... 
ber ver. Haydi git, sefil kadın, durma! 
Bekleme! .. 

Kadın bu emre itaat etmedi.. Ma
rinyi koşarak kapıyı şiddetle açtı ve o
daları geçerek nihayetteki ibadet oda
sına girdi. Marinyi, deli gibi z.randı. Ni. 
hayet vaziyeti anladı .. Kolları yanlarına 
ııarktı. Sarhoş bir adam gibi sendeliyc
rek Mabelin yanına döndü: 

- Kr<:•liçe sarayda değil mi?. 
Kadın, soğuk bir tavırla cevap ver

di: 
- Hayır .. 
- Dinle, • dedi. • Yüzüme bak .. Kim 

olduğumu bilirsin, ne miıthiş sırlara 

vakıf okluğumu, sana ne büyük yar. 
dımlarım dokunabileceğini takdir eder
sin .. Şimdi söyle! Kraliçenin nerede cl
duğunu bana söylemek istemez misir.? 

M••°:lel yalnızca: 
- Hayır 1 .. - dedi. 
Marinyi bu kadını yumrukları altın

da ezmek ist:yormıış gibi ellerini ha
n va kaldırdı. Sonra boğuk boğuk inli
~rek, sendeliye scndeliye, duvarlara 
çarpa çarp21 ilerlerken, kızının: "Ba· 

..ıa ! Beni cellattan kurtar. Beni yan
maktan kurtar 1 .. , dediğini işitmemek 

istiyormuş gibi, kulaklarını kapattı. 
Fakat o, son dakik••ya kadar uğraşa

caktı ve bir ümidi daha vardı. 
Md~iııyi, bir kaç dakika sonra kralla 

seııvörıenn büyük bir ncş'e içinde içki . . 
içtli.;ıeri ealona dönmüş bulunuyordu. 

Mariııy' krıılın muhafız askerleri ku. 
mandam Hiik'ün kolundan tutarak kra
lın edasına götürdü. Başvekilin rengi 
öyle sararmıştı ki Hük onun korkunç 
nı:ınzarası karşısında adettı titredi. Ma
rinyi ell,.rini onun omuzlarına dayadı, 
gözlerini gözlerine dikti: 

- Hük, . dedi. - Servetim yirmi beş 
milycn :ıltın franktır. Daha sekiz gün 
evvel son milyonumu tamamladım. 

B•Jgüniin elli milyon franğınar muka. 
lııi olan b•ı servet o zaman için müthiş 
bir }'ckundu. Hiik gözlerini hayretle aç• 
tı ve palabıyıklarını burdu. 

- Deı;rnize ki siz altın kralısınız? .. 
- Tirenkavel . dedi. - ( Çünkü adı 

Hük dö Tirenkaveldi.) Büyük servet, 
her biri elii \in franklık torbıılara ko· 
nulm.ı ve !..u....r'dan üç dakika uzakta 
bir mağara içine itina ile yerleştirilmiş. 
tir 

Hük giılmiye başladı: 
-- Ne olurd:.ı, bir dakika için o maga

raya girmiş buıur.saydım .. On parası 

bile bu1unmıyan len, o torbalardan bi
rini oml·zumcla ta~ıs<lydım . 

Mariny\, Hükün omuzlarından. tır

na:Ci:ırını geçırirccsi:ıe kuvvetle tt1ttu • 

- Tirenkr•vel beni Luvnlan çıkart, 
Seni o m<•ğaraya götiir~yim. Anahtar
larını eline vereyim. Sen bir el araba. 
siyle gel. Bir saat içinde ne kadar yük
letebilirsen o araba ile altın taşı .. Bu
na mukabil senden istediğim şey, bu 
dakikada beni Luvrdan çıkarmaktır. 

Hük silkinerek Marinyinin eller:n • 
den kurtuldu. tki adım gerileyerek: 

- Adım, dedi Hük dö Tircnkavel
dir. Yani şimdiye kadar ısahtekarlığın 

• 

RUR!D'AN 21 
J eofruva dö Maletruva: 
- Kralın sarayı~da bulunanlar 

için böyle bir şüpheye düşülürse bizim 
yap:ı;ağımız iş kılıçlanmızı kırarak 

manastıra çekilmek ve papas olmaktır, 
dedi. 

Diğerleri de: 
- Boğru, doğru! .. • ldiye mırıldan

dılar .• Marinyi hükumetin direğidir. 
Başvekilin şiddetli sözleri kral üze

rinde tesirini göstermişti. Şimdi şüphe 
edemiyordu: 

- Marinyi, dedi. Doğru söylüyor • 
ısun. Sen şüphe edilecek bir adam de· 
ğilsin. Ver elini! .• 

Marinyi diz çökerek kralın elini tut
tu ve öptü. 

Kont dö Valuvc., sanki: 
- Daha bitmedi! der gibi gülümse. 

di ... 

Marinyi ayağa kalkarken: 
- Şevketmeab, - dedi .• Bu geceden 

tezi yok .. Büyücü kadın ve erkeklerin 
bulunmaları ihtimali olan bütün evle
ri araştıracağım ve yarın mücrimler a. 
dalctin eline teslim edilmiş bulunacak
lardır. 

Valuva: 

- Beyhude zahmet 1- dedi. 
Bu söz, sakin bir şekilde söylendiği 

halde Marinyiyi titretmişti. içinde gizli 
bir korkuyla: 

- Neden beyhude zahmet? diye sor
du. 

Valuva: 
- Çünkü, dedi. Yapılan sihri nasıl 

ele geçirdimse bunu yapc:ım <la ele ge
sircceğimi de düşünmeniz lazımdı. 

Valuva, krala dönerek devam etti: 
- Şcvketmeab aklıma şu geldi: Ma

de:nki bu kadını bugün ele geçirmiş bu. 
lu:ıuyoruz. Bu büyücii kadını başveki
lin yaptırdığı ölüm evinin açıll).'la res
minde rtltırtalım. 

Marinyi: 

- Demek bunu yapan bir kadın?. 

Valuva bir kaplanın aviyle eğlendiği 
zaman nasıl bakarsa öyle baktı: 

- Hem bir genç kız! .. 

Buzan, korkunç ve tehlikeli zaman
larda görülen bir hissikablelvuku ile 

ve elinde olmaksızın: 
- Bir genç kız ha?! .. - diye mırıl • 

dandı. 

Valuvanın gözleri kanlanmış ve du
daklarının kenannda bir köpük birik

mişti: 

- Mel'un sihirbazlı:ınn hapsedildik
leri tampl yakı.nında cturan bir genç 
kız, Marinyi .• GüUü ba.'1çe denilen yer
de oturan Mirtiy adında bir genç laz .. 

Marinyi sendeledi. 

Ellerini şakaklarına götürerek boğuk 
bir inilti ile morar'r:l dudaklarını k1-
pırdattı. Rakibine affetmesini ister gi. 
bi baktı. M:ırinyi mağl\ıp olduğunu 

kendi kendine itiraf ediycrdu. 

Valuva kollarını göğsü üzerinde çap
razlayarak bu muzafferiyet şarabını 

yudum yudum içiyordu. Bu duruş bir 
tın kadar sürdü. Bu sırada Marinyi ken
dini toplamıştı. 

Kararını çabuk veren bir adamdı. 

Pl<i.nını bu kısa zaman içinde tasarla -
mıştı bile ... 

Büyücü km tevkif etmek :şi şüphe -
siz ki kendisine bırakılacaktı. Bundan 
istifade ederek kızını alıp birlikte kc:ı;a. 
caktı. Onun namuslu ve büyücü olma
dığını isbata çalışmak budalalıktı. Bü
yük bir gayret sarfederek en küçük bir 
üzüntü, en küçük bir tereddüt göster
medi. 

Onuncu LUi: 
- Marinyi buna ne dersin? - diye 

sorduğu zaman, sakin ve metin bir ses. 
le: 

- Şevketme••h, böyle müthiş bir ci
nayet ayni şekilde bir cezayı icap et· 
tirir. Yılanın başı oynadığı sıraia ezil
melidir. Bir saat içinde o büyiıciı kız 

tevkif edilmiş bulunacaktır. 
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ı•-.ı• ...... • ......... . 
4,30 19,45 

VelAdetl Yahya 
. ·- ..... °"" ..... ..._ .... ---

2,27 12,16 16,17 ıg,45 21,49 2,09 

ranora: 
latanhal lef•: 24222. BeJOllu itin: 44flU, Kadıkl\y lcln: 8002fl. ('!ıılrfkt.F 

lcla:~ 
Ylf{lk6J, BatırklSJ, Bebek, farabya, llüyW.dere,Fenerlıahçe, Kandı ili, Eren. 

kaJ, Karbll, 817tltada, ReybeH, Burıaz, Kınalı, için: Telefon muhabere memu. 
,... ,_,.. ._.. tlfldtr. 

Rami ltfmt.,...: 22711 
Dini• ....... 

8e111Jf hlesf: 21998. Galata ranıın kufest: .fOIJ60. 
Sıhhi lmdad: 44998. lladdelamumtllk: 22290. E111nf1ef lll0dtlr1011: 2c•t. 
ElektTlk Şirketi: BeyoAJu: 44801 • Jstnıbal: 24378. 
r.r.r. fdaresl: Be7olfu: 44713. Beşlktat: 40938. ClbaU ~ 20".l2:L fılwuetma

-.,.: 1170& Oelıa.s.r • Kadit~: 6&773. 
Banpzl: lstanbul: 24378. JtadıkBy: 80790. BeYottu: 44842. 

Talıai Otomobili istemek lçiıı 
&e,aillf etbett: 49014. Bebet etlıeti: 36 • ıoı. Kadıtn1 cibeü: 1Mn .. 

Deniz yollan 
latanbal aceotelill: 22740. KaraklSy: 42362. 
Plıartest Tophaneden 16,30' Mudanya, 20 Bandırma 
Sıh Tophaneden 9,38 lıınit, 16,30 Mudanya, 19 Karııblıa, 2G Banıfırma, Ga· 

ı.m. 12 :ıtaradmls, SirkecWea ıo llesta. 
c-.mn Topfaaa.._ 16.» Mud&Qa. 2t Bandırme, SfrJıeefdeıt ıt A,... 

lllr.3Banaa.. 
9erıembe Topbnnedtn 9,30 fzmtt. 18,30 Mudanya, 20 Randırma. rontatadın 

12. ı, r •1 ıı 11, 

Cuma Te>pbanedea 16,30 Mudanya, ıt Karabip, Sirkeciden 10, Alerıln. 
Caıııarteal Tophaneden 14, Mudan1-. 20, Bandırma, Sirkeciden ı~. A7Vahk, 

18, Bartın 
Pazar Tophaneden 9, fmroz, 90,30 lzmit, Galatadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz. 

mir Snr, 12, Karacfenlı, 22,20 Mudanya, 

Müela 
Ayuol1ı. Roma • Bizans, Yunn eserJert •• Clnlll K6şk, Askert Milze •• 

sarnıçlar, Ticaret Ye Sanayi MQzesl, Sıhhi MOze: 
mu miheleT httıttn saat 18 dan ti,.. kadar acıktır.) 
Tllrlr •• lsı1. .. eserleri mQzesl: Paıartestdea ~· hersthı saat 10 dan 18 1• 

kadar .. Cuma süııleri 18 dan J7 ye kadar acıktır. 
Tophpı MOzesf: Reraf)n saat 13 den 18 ya kadar açıktır. 

Memleket Dıp Deniz Seferleri 
Roman,. npurlan: Cumartesi ınnteri ıs de 'R&ıeDce7e; Salı ııtı•1erl 18 de 

Pire, Beyrut. tslcenderfye. 
it.riyan Hparlan: Cmnı SOnlerl saat ıt da Pire, Bnındfzf, Venedik, Trl)'elte. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MQdOrUlP Telefon 23079 
Semploa ekııprul berıtın Sirkeciden saat 22 de kalkar n Avrupadan aeleul 

aaıt 7.25 re Sirkeciye munalat eder. 
lloane.ı,_ı 20.38 da UllE•r, 10,22 de ıellr. 
Ecllra• ,_gsı: 8-lh •at l,M de anket eder, 19,33 de lelir. 

Anacloltt hattı 
Rerıtın bareket eden ,ımendlferler: 
Saat 1 de Ko•Ja. 9 da Anka1"1, 15,15 de DtJll'fbtı1nr " Samsun, 15,30 da 

a.klşehir, tt,.ıl chı Aak.ara ebpresl, 20 de Adap87arı. 
Bu trenlerden saat 9 dı ureket eden Ankara muhleHll Pazartesi, Carpmba 

YI Com• dırfer1 Haleb " Musula kadar sefer etmefcfedfr. 

GEÇEN SENE BUGt1N NE OLDU? 
• Canakkalede bir İspanJol vıp°'1J ltalyaD vapuruna çarptı ve batırdı. 
• ,.,, liyl dava eden Hilseyin Cnhit davuınıl:ın t :ı7.J:<'Çli. 
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lstanbul Radyost 
18,30 plakla dans musikisi, 19,15 

ve arkadaşları tarafından Türk musl 
,,e halk ,arkıları, 20 Saat ayarı: Gre 
rasathanesinden naklen, tehir bu 
Bay Cemil idaresinde. 

1 - tlvertilr: Norma, V. Bellini. 
2 - Prelüt· S. Rachmaninof. 
3 - Vals: l'Javituna, J. Straass. 
4 - ()pemstaus,. Fantezi, G. VerdL 
5 - Lulreoe: Marc, Ciro UJ'btal, 
20,45 Hava raporu, 20,48 Ömer Jıt 

Dotrul tarafında,n arapça söylev, 21 Ki 
sik Tfirk musikisi, Nuri Halil ve arkıldıı 
]arı tarafından, saat ayarı ... 

1-Pe,Tev: 
2 - Beste: Dü,mesin miskin 16.0D 

:ıillfil aaber bulara _ Zauryanıa. 
3 - Şarkı: Yar a~tı ta:r.e yare sineyi 

pareme • Medeni A:ıiz. 
4 - Şarkı: Bir güzel ıördüm busftn 1' 

Mü7.ikah Lütfi. 
5 - Şarkı: FiTakınJa zaHm harap ol 

can. Sevkinin. 
ı - Şarkı: Gü)lfni hüsftlne kimler 

yor. Rıfat. 
7 - Şarkı: Ey mehlika ey lillbeden nı• 

voldu cismim nalcden - İsmail Hallı. 
8 - $arkı: F;y Mtü nev eda olma ş 

mOblela - Dedenin. 
9 - Y. Semai: f<eşaMmfze ddlniahb 

mahQ şebara - La' Edri.10 - SU.-
21 ,45 orkestra, 22,15 aJam llal9nktl'f, 2 

30 plakta sololM. opera ve operet pare 
tarı 22 50 son haberler 'e ertesi günü 
prof{r:ırn ı . 23 ıı;on. 

BtfRfDAN' ta _______________________ ._.. 

-~tevki! edecek? Bır büyucu -
nün evine girmek için cesaret ister. 

- Ben ıevketnıeab f .• 
Bu Merkral: 
- Şlıpbelerlrıiz bo)una hniJ f kfermiı 

cibi Valuvanm .,uıtıne baktr. 
Valuvı: 

- Şevketmeab, dedi. Suikaatt ben 
blfe~ bCIJlcO km tnidf te benim 
Jıftlnmdlr. Eter ""* 1'a hık m1bnL 
yecek oluna itkencelerle öldüriilme
lftl cfıtd, büyktl lmm b111ttlildğr ikin
d' &«yuftttır l\eft!de ofdutou ııayte-
8mL 

Kftf ikinci bft7lyil de ipdiftce i1r
perdi: 

- ~ v.ıu.a . dedi. • Gldiniz .• 
Tevtdt ddiaU. 

llarillyl: 1Jldmm1a vutulinul8 cMSn
ldflll. EU.W: uğuttaıuyor, Vetuva
nm bojum& ..ıara& boimmYl dU!tın -
düjll mada aWma onda ewel hrhya
Dk GtiJlCi.. ~ yctipeJc. ıea,ıo.du. 

• _.., vaıu.a: 
- t1d .-te kadar dönerek •acifemi 

Japtığımı bildireceğim. • dedi •• O .ıa
-.. kadar UNfUl- kapılan kapanma
lır "ne ~ ne igeriye kimse ıtrip 
p1nnımabdır. Hattl ıu büe tevket
me.bl Zira tılıaım bo.ıulur ve o .ıaman .. 

Oauncu LOi: 
- Bfeadiler,. - diye ltağırdı. - Kont 

dlaOp .ıeJiadye kadar hepinis burada 
ı.ı'Cı~ "•· Kumandan kapılan ka. 
....... Alma kapriiyü iııdirt f. 

ıraıı.,ı,e 1-u darbe gok ağır plmit
ti. Omuzlan dUpnUı ve hayretinden 
donup blınııtı. 

Dıpa çıkan Vatuvamn arkaaından 
kralın elllrinl )'erine getirmek için ku
man dan İnli te çıktı. 

Marinyi neredeyse akhnı kaçıracak
tı: "lfe yapınalr..ne.ICSylemell, onu kur. 
tannak için. ne UJdurmaıı? . ., diye. dil -
tBnOJor., kafa11nı Yorayor4u. 

Kral '8riae devam eMt ~ 
- Efendiler! Sizinle beraber ben de 

ı 1ahpusum. Bu zamanı eddife, ve ü
züntu içinde g"iirmiyelim. Bu ild saati 
tarap içmekfe geçirelim. Beni tttm at• 
kamdaırı gelsin r. 

Marinyi birdenbire atrld'i. S*1ona 
geçmek üzere bulunan kralın 8rlltne 
geçerek durdu. Kralın lcaffm ~ldı: 

- Ne ofuyoru:ı?- d~cll. 
M11tlnyf kfrtç ıfbt ~z otmuı. 

tu. Titreten adam titriyorcfu. 19!1cın 
gtstteYinde bili delirme e'le'l1 ~t111ı. Ta
lihinin elinde cyuncak oldufunu, !d
cuğunu kim•tnin kureınmıyıeağıru 

anhyördü. 
Büyücü kız!. Mirtirf .. Bu' gilRI fO

cufun göz1eı'lmll &tün&J ~ığı
nı ve bir odun yığının ilzellllle lml\8Rk 
yakıldığını glriir cibt otuyut'du: . 

Söylemek ,yah•at'ttl&k igl.,ordu. Fa. 
kat dudaklarırııdan kısık bir se~ anla· 
§ılmıyan mmltdarcL"1l blapa bir tdJ çık· 
mıyordu-. Yanaklanııdan p ,atları a· 
lrıyor, cludaldal"J Uftiindeıl U,.ak at
znaa girl1crdu. 

Kcal: 
.- N~ var?' • diye tek.-1acb. 
Marinyi diz çöktU. Her ıeyi bajn'a 

bağıra söylemek istemesine ıajmen du
daklanndan bir tiirlü: 

- Şevfttlneab! O benim Jmımdır.-
0 bil,UCü lm, Miı1i.y beaU.. ~. 
Anlıyor musunuz? Dünyada oıaun te • 
beuümündeıt baf1r.a ~ ~ yok .• 
Şevketmeab ! Şevketmeab ! .. Tevkif et
mek istediğiniz kız, cellidın eline ver
mek iatediğiniz kız, benim kmındır .• 

Cümleleri dökülemiyordu. 
Onuncu LQi: 
- Söyl,.ıenize :Marinyi. diye mınl

,:bndı. 

Marinyi bütün kuvvetini topladı .. Sa
raran yüzünlt krala çevirerek 
bafıru lı:a[dırdı. Ayni zamanda titriyen 
ellerini de.... t>ucfaklan bpırdamak U
zereydi. Tam bu aırada bpı açıldı ve 
aaloıaa kapıcııun ıUr aeai yayıldı. 

- Hapetll &aıiçe hazretleri t 

M
0

i!r1n;>i hır sıçrayıfta ayağa kalktı. 
Atef ~n gözlerini' içeriye giren Mar
ıarlte ~virirken içinden: 

- Hayır,· dedi • Bunu kraliçenin 
önüıide mi ıöyliyeceğim .. .Mirtiyin ana
aının önünde mi? .• Hayır! .. Hayır! .. 

Diye söylendi .• 

• • • • • 
Marinyi: 
- Şevketmeah. dedi. Demin, huzu

ruıwz da deficnine bir liiddet göster -
diğim için affınızı rica edecektim. 

- Buauo mu. aöyliyecelıti&ı? SeDi; af 
ediycrum .• Seli çok dojtu bir ııldarnem ... 
kdakatinlllen delil; dikkatlbliiinden 
fÜ~. Attık bunu unutabm .• 

Birat neclimleıiyle iler.Uyea knliç.eyi 
JAcoıslluaak için uHlaftı. 

Maıinyl, atıundanı soluk ter.ler aka. 
ftjk ftffti lmdank Mugarit:e bakıyor
du. Bu f eciı dakikada akim& bir çok feY 
-~ıdu. 
Bu~ la%mm bafın:a. ıelecek fe

ltbti ona açmayı bile düfUndü. Bunu 
yapmlllı mıydk? O d'a. Marpritin bU
dkt ricatanna r.atmtıa kUmm n~ede 
cddul\SııU,. nere~ oturdağurıu o düi -
ya kadar ıöylememi§ti. O kraliçeydi ve 
ıüphesiz ki ktnnr lrunanbilirtdi. Bu • 
ıaun1& lwraber Maıprite, ricalanna 
n'ğmen •emle oldutUnu .a,tcmediği 

ve g6ltunrek dabt Menwdili lla(de 
timdi, böyk &ic vniyetta. ,,_dımmr iı· 
rensat atıma Iİl:li,oıdu . 

Margaritin krala söylediklerini din
fe':fı.. M'argarit: 

- '"1retmeab r dtyordu. Bir büyü
cli kadmm muaddel 8mrünüw azalt • 
mafc i~in yapttrdannt ifittim. Ge'eeyi 
kralmmı lmrü için tfua vt ibadetfe ge. 
sirmiye bnf' verditimi bildirmlye gel· 
dftn. 

LGi kraftçenin elini 3ptil : 
- Dünyada bu&önkif kadar duaya 

muhtaç bulancfutum bir nmaru ba
trrfımıyorum. Tery&ttncfe Cenabıhak-

' 

ka k,dar yliselectk ses, ancak ıisin ıe
ıinudir. 

- Geceyi ibadet odnmda geçirees4. 
ğım .. Bu ybden ktmee tat'afıncı.n r.a· 
hatsız edilmememi ıizden , zatı' luit
ıııetpenahileriıiden rica ediyonam. 

Kral mlitentir olmuttu: 
- Pekili 1 .. Odaıını ffalımdafa Jııo

rid~ra yaklapnlat idam edileeektlc. LA· 
nm gelen emirleri vereeettm • 

K'raliçe, bunu temil\ ettiltfen. ICMI'& 
bir rt!verans yaparak ild k~e aırala\ .. 
mış ve eğilmit duran senyörfet!ıl 8nUn
den geçerek udldqtr. 

Kr~lift!, kral onuncu LG:idm yedi yaı 
büyüktü. Otuz iki yapnm ke'l'ldlaıe 
verdiği giiııellik, onu geıf~ nedimelerin
den bite daha pnç gösteriyordu. 

Giizetliğf, doğruıu, bütiln mllara 
hayret verecek bir derecedeydl 

Onuncu Li\i, Mlt"garitin atbtldc1an 
haynn hayran baktı. Soarw i~ni sneoo 
rek: 

- Haydi, dedi, içeriye gideHm. 

Andan yamn aat ~mitti Jılarinyi 
kimseyt! se:tdimı-eden salondan çrfnmya 
muvaffak o1muftU. Bunua krll 1'111 far. 
kında değfldi. 

B<1vekil, btırcleı*n, lrV'lulaTdU, u
ma köprülttdm, dar yallırdan, bnidor
Iarcfan, dehlizlerden miireklrep Jlıeybet• 
1i ve ıimdikiyle kıyas kabul etmiyec'ek 
kadar bir bina olan o zamantrl Luvr ıa· 
raymm her ytTini bitiyordu. 

Gerçi bugünfril I.avr muhtqemdiT , 
Fakat G nımnif Luvr, yekir içimfe bir 
ıehir saydırdı. içinde iki bin lritiYi 
sığındıracak kadar yer olan" &eı. 

lenmek için değirmeninderr fırnmıa va• 
nncıya kadar her ıeyi bulunan bu ıa· 
ray cidden gezilmiye değe'?". 

Marinyi, bugttn, maalesef g8ı:leri· 
mm~ g8r~ece'fimiz bu arayın Iıer 

kötnini biliyordu. N:!layetindr la:ıt:çe
nin ibad t .d:fur bulunan iaridan ciıle. 
cek yerde apitYa indi~ 



Beyhude ıztırap çekmeyiniz 1 

NEVROZiN 
Bütün Hastalıkları n Panzehiridir 

BİR TEI{ KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannid baş \'e diş ağrılarını sUrat

Je izaleye kafidir, Romatizma evcaı, si
nir, mafsal ve adale ıstırabları I\~0-

ZİN'Je tedavi edilfr. 

Nezle, grip ve bronşiw .ıt&rfl en mUeuir 
ilAç NEVROZİN'dir. "~ 

NEVROZiN ' i tercih edinız. 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

lıımine dikk3t taklitlerlnd~n sakınınız ve Nevrozin yerine 
Baıka bir marka verirlerse §İddetle reddediniz 

«;urum Nafıa .'10dUr10kUnden: 
11-7-938 pua.rtesi gilnU saat 16 da Çorum nafia eksiltme komisyonunda 

thaleai yapılmak U7.ere 13000 lira ke§if bedelli Sungurlu hükumet konağı ba. 
klyei inşaatı kapalı eksiltmeye konulm u§tur. 

Şartname, keeif ve evrakı salreal na fia dairesinde görülebilir. Muvakkat te. 
mlnat 975 liradır. lateklilerin mUteahhi tlik vesikalarile bidikte ihale komisyo-
nuna müracaat etmeleri llzımdır. (3840) 

o~oıeı Demrryolları ve Limanları iş./,,tme 
Umum idaresi ilanları 

u 11 nı·ıı iı;olct ıne ~IUdtlrlüğünden: 

:!7 llnzlran 1938 pazartesi gUnUnden itibaren 16 v.e 21 numaralı ka. 
tarların ltlnererleri aeafıda tasrih edildiği veçhlle tAdll edlJecektlr: 

16 No. lı katar 21 No. lı katar 

İstanbul kal kıt: 7,20 K. Çekmece kalkıt: 8.15 
Kum kapı " 7,28 Florya .. R.18 

Yeni kapı " 7,31 Yeşllköy :tarıe: 8.24 
Samatya .. 7,35 kıtlkı&· q 25 

Yedi kule 
" 7,39 

Balıklı " 7,42 Bakırköy .. 8,33 

Zeytinburnu .. 7,46 Yenimahalle " 
8,36 

Yelıl'lmahalle .. 7,50 Zeytinburnu .. 8.40 
Bakırköy .. 7,63 Yedlkule .. 8,45 
Yeşil köy varış: 8.00 Samatya .. 8,48 

kalkış 8,01 Yeni kapı .. 8,52 
Florya .. 8,08 Kum kapı •• 8,55 
K. Çekmece varıt: 8,10 lSTANBUL varıt: 9,02 

Ayni tarihten itibaren H ve 31 numaralı katarlar cıa rıer glln aşakl 
ltlnererl tlkiben Km. 24 e kadar uzatılacaklardır: 

24 No. Jı katar 31 No. lr katar 

K. Çekmece kalkıt: 11,33 Km. 24 kalkış: 11,39 
Km. 24 varı•: 11,36 K. Çekmece varı•: 11,42 

Yeni cep tarlfeıl baıtrrılmryacatından bu tashihlerin el ile yapılma. 
ıı rica olunur. (3859) 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 

istanbul semtindeki müşteri
lerimize koJayhk 

le yerleri Istanbul cihetinde olan sa ym mUşterılerimizin Galataya kadar 
yorulmamalan için tahsile verecekleri senetlerden başka bUtUn eube ve ajans
larımız Uz.erine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
MıaırÇ&r1ıs1 civarında Tahinle aokafmd aki emtia depomuz bUroaunda ldf gün. 
lerde saat dokuz buçuktan on beş buçu ğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan 
on bir buçuğa kadar kabul ederek emir terini sUratle yapacağımızı arzederiz. 

(3498) 

Türk Hava Kurunıu 
Büy ü k P iya , g osu 

3. üncü keşide 11 1 em muz 938 dedir. 
Büvük ikraniye 5 0.0JJ Liradır. 

ıulla1111111.. H111ıeı c~ lııtılayı kurturmışhr 14.:ezıtn'" •r , .. ı ·ıteyı1111. 

.. ........................................ 

·--.. -

NEOKALMiN A 
GRiP - NEZLE 
BAŞ ve 

- NEVRALJi 
DiŞ 

AGRILARI ARTRITIZM 

Hı kava 
Bir t>udala 

_.. lla~tarah 9 uncuda 
lağma bir ~Y tıkanmış gibi boğuk bo
ğuk inliyordu. 

- Hayncığıml Hayncığım! 
• • • 

Sana bu hikaye, Muharremin bugün
kü vaziyetini, hiç olmazsa kısmen, anla
tacaktır. Demek ondan bir müddet için 
daha mektup beklememelisin! 

Gözlerinden öperim Fehmi. 
ArkadD§ın 

Hayri 
ilhan TARUS 

Allaha 
ısmarladık 

Yazan: FALlH RIFKI AfAY 
... .Bqt&ratı O IDcfde 

balarını aöndürmUş, gizli ve çabuk ge
çiyor. 

Anadolu Ahmedini soruyor. Ahmet, 
o daha dUn bir kurşun istifinden da· 
ha ucuzlqan Ahmet, eimdi onun pa. 
hasını kanadını kısmıı. tırnaklarmr 
bUzmUg, bize dimdik bakan ana karta
lın gözlerinde okuyoruz. 

Ahmedl niçin harcadığımızı bir aöy. 
Jiyebilsek, onunla ne kazandığımızı bu 
anaya anlatabilsek, onu övUndUrecek 
bir haber verebilsek ... Fakat biz Ah
medi kumarda kaybettik! 

·~anıe~ 
Erkekler ne 

konuşuyor, 
Kadınlar ne 
konuşuyor? 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
...- Baştarafı 5 incide 

iskarpin ister. 
Altıncı kadın: 

- Siz, o son diktirdiğiniz kostU. 
mün düğmelerini nereden aldınız? 

Yedinci kadın: 
- Bu sene ... şey ... pek modaymıı 

diyorlar. 
Erkeklerden biri: 
- Yahu, bayanlar, sizin birkaçınız 

bir araya gelince bu esvab, terzi, mo
da lakırdısından başka konuşacak IA. 
kırdınız yok mudur? 

Kadınlar hep birden: 
Biz demlndenberi sizin kendi ara • 

mzda konuştuğunuz oeylere karıştık 
mı ki? 

Başka bir erkek: 
-Biz demindenberi neler konuştuk 

bakalım, söyleyin! 

Kadınlar hep birden: 
- Ne konuşacaksınız, mutlaka en U· 

cuz kadm terzisi nerededir? bunlan 
konuımuşsunuzdur. 

Erkekler hep birden gUlerek: 
- Tevekkeli dememişler: "Derviein 1 

fikri neyse, zikri de odur!., l 
Diye... ! 
Biraz sonra bu kalabalık bahçeden 

çıkarlarken kendi kendime ~yle dü
şünüyordum: bu kadınlar, bu dünyaya 
salt elbise değiştirmeye gelmişler. 

03man Cemal KAYGILI 

---------~··~--- ----------------

l'itanbul Beledivesi ilanları 

Muhammen kirası 
Floryada 6 :\. lı dükkan (Şubat 939 so. 
nuna kadar) 

100 -
İlk teminatı 

7,50 

Floryada 7. N. ,, ,, ,. 
Yenihalde 53 N. yazıhane 3 senedir. 
Şehzadebaşmda tramvay caddesinde so.. 
kağmda Damat İbrahim paşa sebili 
(939 senesi mayıs sonuna kadar) 

Yenihalde deniz cihetinin ikinci katta 

150 
240 

60 

24-0 

11,25 
54,00 

4,50 

54,00 
72 N. 1ı oda 3 senedir. 

Yukarda semti, muhammen kiraları yazılı olıın mahaner ayrı ayrı kiraya 
\•erilmek üzere açık arttırmaay konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlü
ğünde.görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz Yeya 
mektubile beraber 5-7-938 salı günU saat 14 de Daimt Encilıner..de bulunmalı.. 
dırlar. (B) (3746) 

111 
ÇOCUKLARINJZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Eaıılrgeme Kurumunun 
ı-aktlle blr aile kUUl(tbanesl ola. 
rak hutırdıtı lkl&ler eerlalnd• 
duydutnnua hu ekelkllğt bu el· 
ael H reKlmU hl)'llk hlkAJe lrJta. 
bı lle doldurulmat bulu7orus. 

KllltUr bakanlılı eaerı tetklll 
etmlt. ilk okul catındakl çocuk. 
lar lçtn faydalı eaer oldutunu tu
dlk etmiştir. 

• A&kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: FlatJ 60 kurut: 
oosta lc;tn 4 kurut llAve adln,z. 

Yeni çıktı 

ilk aşk 
H. Rif at • Türgetıef 

tlÇüNCtl BASIŞ 
Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 

olan bu meşhur eser UçüncU defa 
olarak IDlmi Kitabevi tarafından 
50 kuruş fiyatla neerolunmuftur. 

- Birincı sınır Operatör -

~~~!!;~R.!~!ıy .. ~t~ı 
cerrahisi mütehassısı 

PARlS TIP FAKULTESl S. 
ASiSTANI 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik "yüz., meme, kann buruşuk

lulu ve gen~lik ameliyatı,. 
(Nisaiye ve d~ mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e,, 1 n e n 
8 den 10 a kadar bil U 
~leden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

Bevo~lu Parmakkapı, Rumeli han. 1 

....................... 

r:I Dr.=i;f~';. Ka;;~ 1 
.. Röntken Mütehassısı g 
ğ Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7

1
:. 

ii ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-

Ü conker sokakta Aslaneı apartıman • 
:. No. 8-10 
:: ................ -· -~ •••••••••••..•.. rm=: ......... mıtllllll 

---]iiiiiiii~ iiiiiiiiiiiiiiiiii• .•------------------1 

tllıan Tarus'unl • - oPERATÖR 
DKTOR 

Küçük lı.ikaqeleri Kecettln At•••aun Dr. Halit Ziya Konuralp 
O O kt C r Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Her ci1D ubahlan 1tkb buçufa Klinigi Doçenti 

M 9 akşamlan 17 den 20 ye kadar Llle [stiklll Caddesi Elhamra Apar. on ro n un U •anare ıpartmanlan lkhıci daire tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
ı 7 numarada butalanm kabul eda. u 1-: p d maa 

Mektubu 
muayene saat"" ... : azar an •

1 Cumarteai ıilnleri 14 dea 20 ye b da herga,. saat 15 _ 19 kadar. 
dar b11talanm pu•~·ı, Kurun. Ha TrlPfnn. '5 _ 9!1 

- Yakmda çıkıyor - ber o1ruyuculanm dalrupon mub· 
h hnı1• fT111avpnf eder 1'..-1..,f (:~tı;) ' ' l'iİllll• ••••••••••••• 



Beşi t .ş 
. 

B ugün senenin en 

llıla'lr:o ıra Da ırn 

· ~ 

. ----
Es7ci Bc§ikta§ • Fener marlarmdaıı birin'clc Ze7•i ta7mnına ga1ibiyct 

kazaı~ıran bir gol atarken ' . ' 

' . , 
l 
1 
' 

r 
ile Fenerbahçe 

son nıühim 

Maçtan beklediğimiz 
Bugün mevısimin çok mühim ve 

en ıon futbol maçlarından biri 
oynanıyor. 

Güneıin ve Galata58rayın tasfiye
ye tabi kaldığı htanbul ıild §&Jlpiyo. 
nasrnın finalinde, bu gün F enerbah· 
çc ile Beıiktaşı kar§ı karııya görece
ğiz. 

Bu aene Hava Kupa11nı kazanan 
ve Milli Küme ikincisi olan Betik
ta§; ."1illi Küme maçlarından çekildi 
çekileli ilk defa resmi bir maı 
ça çıkan Fenerbahçenin karşısında 

ne netice alabilecek? 
Bu nokta üzerinde, §U dakikada 

uzun uzun mütalea yürütmek kabil 
değildir. 

Çünkü, son dakikaya kadar, iki 
tarafın takım kadrolarının na.ıl teı

kil edileceği gayrimalumdur. 
Fen erin Fikret ve Ya§Clrsız, Be 

ıiktnşın da hakkıdan mahrum bir 
takım çıknr9cağı söyleniyor 

Zaten §U yuvarlak topun hangi ta-
kımın yüzünü güldüreceğini evvel· 

den tahmin, hele böyle birinci sınıf 
iki takım arasında, hemen hemen 
gayrikabildir. 

Bizim temennimiz mevsimin son 
resmi maçında, taliin karşı karşıya 

düıürdüğü bu iki kıymetli takımın, 
ıpor meraklılarının futbol ve spor 
zevkini tatmin edecek güzel, enerjik 
ve temiz bir maç çıkannalandır. 

F enerbahçe ile Beşiktaş, bu sene
nin mevsimini, htanbulun çok sevi
len iki klübüne yakışır bir oyunla ka
pıyabilrlene, bu; ~por sevenlerin bü 
yük sevinci olacakbr, 

' 1 

maçını oynıyorlar 

Esl;i Beşilctaş . Fencrba7ıçc nuıç1arınılaıı iki güzel 

# enstantane 

1 
\ 


