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Halayda seçim 
Türk - Fransız komisyonunca 

idare edilecek 
Askeri m.üzakerelerde anlaş
maya varıldığı haber veriliyor 

Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu ajansı. 
mn hususi muhabiri bildiriyor: 

Milletler cemiyeti seçim komisyonu
nun Cenevreye hareket etmek üzere ol-

duğu ve seyahat hazırlığını bitirdiği öğ. 
renilmiştir. Bu komisyon gittikten son. 
ra seçim Türkiye ve Fransa hükOmet
lerince teşkil edilecek bir komisyon ta. 

ıtaOyan kabnınesftınde <dleğlşDkDnk 

Grandi 
Nazırı 

Hariciye 
olacak 

Kont Ç~yano Musolininin yerine 
Dahiliye Nezaretini alacak 

İtalyan hariciye nazın kont Cianonun 
bu vazif cden alınarak yerine Londra eL 
çisi kont Grandinin geçeceği haber veril. 

mişti. Bugün ltalradan bildirildiğine gö
re bu haber siyac;i mahafilde de teyit o. 
lunmaktadır. 

Musolini, damadı olan kont Cianoyu 
istikbalde kendisinin yerine almak üzere 

yeti tirme!< için, ona Dahiliye nazırlığını 
verecektir. Bugün bu nezaret bizzat Mu

solininin elinde bulunmaktadır. Diğer ta
raftan. parti genel sekreterliği vazifesi de 
kont Cianoya verilecektir. 

.- Devamı 12 incide Kont Çiymıo ve Cmndi 

Ma t buat kanunu 
tadil ediliyor 

Mekteplilerin yaptıkları · 
hadiseJer de intiharlar gibi 
müsaadesiz yazllamıyacak 

Matbuat kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun layihası dün Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinin muhtelit içtima
ında görüşülmüş ve Dahiliye Vekili Şük. 

rü Kayanın izahatı dinlendikten sonra 
bazı tashihlerle kabul edilmi~tir. 

Hükumet şimdiki matbuat kanununun 
~ Devamı 12 incide 

Kara bombardımancı 
nasıl galip 

geldiğ i ni an ~atıyor 

~oııra '1a'f..·rm 8a!Jaı-he.n ... -=- r azısı 2 incide 

rafından yapılacaktır. Fakat kayıt mua
melelerine Milletler cemiyeti komisyonu
nun bıraktığı yerden mi devam edilece. 
ği, yoksa yeni baştan mı başlanacağı 

hakkında hiçbir malfunat mevcut değil. 
dir. 
Diğer taraftan erkanıharbiye müzake

releri devam etmektedir. 
Cinayet 

Antakya, 25 (A.A.) - Fransız as
keri heyeti reisi general Hu tzlnger 
bugUn Orgeneral Asım Gündüz ve 
Türk heyeti şerefine bir öğle yeme
ği vermiş ve yemekte Türkiye Baş 

_.. Devamı 4 üncüde 

Basın birliği 
kanunu 

Meclis ruzoameslne 
alındı 

re:sasDarı 
neUer~Dr '? 

Ankara, 27 (Hususi mtihabiriml> 
den, telefonla) - Basın birliği kanun 
layihası meclis ruznamesine alındı.E
saslara göre Türkiyede çıkan gazete 
ve mecmuaların sahibleriyle bunların 
yazı, haber, resim, fotoğraf ve tashih 
işlerinde ücretle devamlı ve muntazam 
surette çalışacak, bu işi kendine mes. 
lek edinen kimselerden mürekkeb ol
mak, hükmi §8.hsiyeti haiz bulunmak 
üzere (Türk basın birliği) adıyla bir 
birlik teşkil olunacak ve merkezi An
karada bulunacaktır. Birlik merkezle
ri Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve 

_.. Devamı 4 üncüdt 

Avustuı yada 
Hadiseler 

çı~masından 
korkuluyor 

Bitlerin mildabalede 
bulunması istenmiş 

Londra 27 (A.A.) - Avusturyalı nazi 
mahfillerinde hüküm sürmekte olan tah. 
rikat muvacehesinde llitlerin Seys İnkar 
ile Nöbaheri Berştesgadene çağırmış ol
duğunu Deyli Herald gazetesi haber ver
mektedır. 

Bu iki Avusturyalı ~fin vaziyetin ve. 
hameti hususunda ısrar etmiş ve Hitler. 
den mahalli zimamdarlar ile A \'USturya 
komi ~ri Bürke! arasındaki ihtilafa şah
san mi.idahalede bulunmasıııı ic;temiş ol. 
dukları söylenmektedir. 

D~yli Meyi gazetesi, Bürkelin A vustur 
~ Devamı 4 üncüde 

Vapur kamarasında 

Münasebetsiz 
vaziyette 

yakalanan 
iki yahudl genel 
hapse mahktlm 

oldular 
(Yazısı 3 1U11cüde) 

Çindc Sarı ne1ıir ko11art ü~rindc ilcrlenıcvc ~lt§'an Javon ~7>C1 ?eri 

Uzak şarkta 
Harp 20 sene 

devam edebilir 
Japon Harbiye Na
zırı böyle söylüyor 

Londra, 27 - Tokyodan gelen ha
berlere göre, Japon Harbiye nazırı 

beyanatta bulunarak Çin l::aşkuman. 

dam general Şan-Kay-Şekin bütün ha
yatı mUddetince harbe devam etmek 

istemesi muhtemel bulunduğunu ve bu 
takdirde Çin - apon harbinin yirmi 
sene kadar sürebileceğini ve Japon 
milletinin ona göre hazırlanması Ia
zımgeldiğini söylemi~tir. 

Bir adam karısını, 
diğer biri arkadaşın ı 
ağırca yaraladı la r 

Bir başkası da iki kişiyi tor
navida ile delik deşik etti 

Dün şehrimizde iki yaralama vakası 

olmu~tur. Bunlardan biri Tophanededir. 
Seyyar satıcılardan Ali kendisinden ge-

çimsizlik yüzünden anılan karısı 2G ya. 
şındaki Ayşe ile barışmak istemekte, fa

&IF" Devamı 4 iinciide 

Bisiklet meraklısı 
bir hırsız yakalandı 
Şimdiye kadar 50 blslkle t ~alan bu adam 

Rlrdlğl yerle rde bisik le tten başka 
bir şeye dokunmuyormuş 

Son zamanlarda İstanbul polisi bir 
bisiklet hırsızının takibiyle meşgul.:ü. 
Bilhassa iki ay içinde muhtelif semt
lerde elliye yakın bisiklet çalınmış, fa

kat failleri bir türlü bulunamamıştı. Bu 
hırsızlıkları yapan kimse, sokakta ki. 
ralayarak ve kaçırarak ayrıca da ev ve 
dükkanlara gizlice girmek suretiyle 
çalışıyordu. 

Bu arada, hırsızın, girdiği yerlerden 
başka bir şey çalmıyarak yalnız bisik
let alması da nazarı dikkati celbetmiş
ti. 

Poils bu vaziyet üzerine bir kaç hu
susi memurunu bu işin takibine ayır
mıştı. Nihayet uzun araştırmalardan 

ıonra dün Kasımpaşada olan yeni bir 
hadise de bu meçhul bisiklet hırsızı ya
kayı ele vermiştir . 

Nusret isminde olan bu genç hırsız 
bisiklet meraklısıdır. Ve şimı:liye kadar 
oradan bur:-,• ın topladığı bisikletlerini 
gizlice tamir etmekte ve boyayarak sat 

maktadır. Oturduğu evde bu halde on 1 Bisl'f..·lct hırsızı Nıısret 
bisiklet bulunmuştur. Zabıta diğer bi-
sildetlerin nerelere satıldığını ara§tır - sabah Emniyet Direktörlüğüne geliri!• 
maktadır. Bu bisiklet hastası hırsız, bu miş ve ifadesi alınmıştır, 
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Mısır'da milli 
birlik hükumeti 

Mısırdan verilen haberlere göre, ge
sen nisanda yapılıp da Vefd Partisinin 
hezimeti ile neticelenen seçimden son
da iktidara geçen Mahmud Paşa, istifa 
ederek hükumetini, milli birlik şeklin. 

de yeniden kurmuştur. -Hatırlardadır ki 
son seçim, bir taraftan Vefd Partisi, 
diğer taraftan hükumet ve üçüncü bir 
taraf olarak da Vefdden ayrılan Saı:.ıd 

Partisi arasında üç tEıraflı bir mücadele 
şe.klini almıştı. Bu mücadelede Mrsırm 
iç politikasına Zcğ!Ul zamanmdanberi 
biikim olan Vefd Partisini yıkmıı~ için 
hükumet partisiyle Ahmed Mahirin 
Saad Partisi müşterek hareket etmiş -
ler:H. 

Bu elbirliği muvaffakıyetli netice 
verdi: Eski meciiste yüz yetmiş meb
usluk kuvveti olan Vefd, nisan seçi
minde ancak on iki mebus seçtirebildi
ği için politika sahnesinde bir kuvvet 
olmaktan çıktr. Vefdi mağlfip eden iki 
partiden hükumet partisi yüz kaıdar, 

Ahmed Mahir Partisi de Eeksen kadar 
mebus seçtirerek Vefdin kuvvetini a. 
ralarmda paylaşmışlardr. 

Bundan sonra Mısmn karşılaştrğr e
hemmiyetli mesele şu idi: Acaba hü
kumet Partisi ile Vefdin yerine kaim o. 
lan Ahmed Mahirin "Sazod,, Partisi a
rasın .faki münasebet ne olacaktı?. ttç 
ihtimal vardı: 

1 - Yeni parti iktidarı ele _ai:n~·k is. 
tiye bilirdi. 

2 -Muhalefette ·kalma y~ "tercih eder-
di. . 

3 - Hükumete iştirak ctmeğe razr 
olur du. 

i şte geçen nisandan beri, Mısırın iç 
politikası üzerinde asılı olarc:ık duran 
büyük sual i3areti.. Filhaki!.<a Mısır iç 
politikası da · Saad partisi tar~ından 

verilecek olan karara göre inkişaf e!de
cekti.. Birinci ve ikinci şık, Mısırın 

parti mücadelesi içine atılması demek
ti. Halbuki sükun ve istikrar içinde 
çalrşmıya ihtiyaç olduğu bir sırada böy
le bir mücadelenin başlaması Mısrr için 
felaket olabilirdi. MJSI:-, artık tam is. 
tiklaline kavuşmuş, İngiltere ile ınüna
sebetlerine düzen vermiş, kapitülasyon
lan ilga etmiş, ve programlı çalışma 
devrine girmiştir • 

Mahmud Paşa, geçen gün meclise 
tevdi ettiği blitçeyle bu çalrşma progra
mınrn esaslarmı çizmiş bulunuyor. 
Programın bir noktası M1smn karşılaş
tığı nazik vaziyeti izah etmiye kafidir. 
Bu ıda silahlanma için istenilen tı:ıh. 
sisattcr. Filhakika Afrikamn bu 
mıntakasında son bir kaç sene içinde 
olup bitenler, Mısmn müteyakkız 

'davranmasınr istilzam etmektedir. 
Memleketi anarşi içinde gösterecek 

politika milcadelesi, Mısır için bir fe
liiket olmakla kalmaz, Akdeniz sulhu 
için ne bir tehlike teşkil eder. Bunun 
içindir ki Mısırın ldostli.Jn, geçen nisan
danb:ri Saad Partisinin kararını bek
lemekte idi. 

Bu karar nihayet anlaşılmıştır: Saad 
p::ırtisinin hükumete ittirakiyle Mısırda 
milli birlik hükumeti kurutmuş oluyor. 

Mahmud Paşa hükumeti bu şekilde 
kurulduktan sonra Mısır meclisinde ar
tık muhalefet namına bir kuvvet kal. 
rnadığr ic:Mia edilebilir. Mısırın iç poli
tikasındF.ı yeni bir sayfa açılmaktadır. 

Geçen nisana kadar memleketin iç poli
tikasına hakim olan Vefcl Partisi, istik
lal uğrunda Mısırı toplamıştı. Bu mü
cadele ile beraber Vcfd Partisinin de 
tarihe intikal ettiği srrada Mısır iç poli. 

tikasınm nasıl bir istikamet takip dde
ceği merak ve alaka ile sorulurken, Mı
sıı: milli birlik hükumetini kurmakla 
bu sua11ere cevap '!'ermiş o1uyor. Mı

sırlıların siyasi olgunluğuna delalet e

den bu hareket. Mısır hakkında karde5. 

i{ara boınbardımancı 
nasll galip 

geldiğini anlatıyor 
"Maks benim umduğum kadar 

bile mulıavemet edemedi,, , 
Hıncım vardı, 
bu hıncımla 
çarpıştım 

"K;ıra bombardımancı,, ismi verilen 
zenci boksör Coe Luiz, Alman boksörü 
Maks Şmelingi iki dakikada nakavt e
derek yere serdi ve eskiden kendisin
de olan her katagoride dünya şampi • 
yonluğunu muhafaza etti. 

Şüphesiz ki memnundur, hatta belki 
dünyanın en mes'ud bir aıdamıdır. Ni. 
tekim maçın ertesi günü bulunduğu be~ 
yanatta zenci boksör şunları söylemi~ 

tir: 
"Bu saooh hayat ne güzel 1 Çünkil 

bugün Maks Şmelingi ilk ravndda nak
avt ederek yenmiş bulunuyorum. Şam
piyonluk tacmrn bugün başımda her 
zamankinden dahaı sağlam durduğunu 

hissediyorum.,, 
Maçın nasrl olduğunu da Coe Lulz 

~öyle anlatıyor: 

Maç tamamen ümit ettiğim gibi ol:iu. 
Yalnız şu fark vc.ır: :vlaks benim umdu. 
ğum kadar bile mukavemet edemedL 
iki kere yere yuvarlanıp kalktı. Artrk 
hesabı tamam diye dUşünüyordum, fa. 

( J"f _,.,.... .. • 

kcil: bir~ ıdaha devam edeceğini zanne· · 
diyhretuin. · · n.:C.u 1 ·'"' x:ı..J • • c. ,;ı,,::, .. ~ •• -d.ı.,;-

Makstn sol tarafından uzaklaşmayı 

ve ana mütemadiyen sol yumrukta kro· 
şe indirmeyi kararlr~trrmrştım. Düşün

düğüm gibi yaptım ve muvaffak ol. 
dum: Onun sol yumruğu altından dai
ma kurtuldum ve sol yumruğumla çe
nesine bir kroşe vurdum. Kendine gel-

. miye çabşırken de kat'i neticeyi temin 
eden yumruğu indirdim. 

Şmling bunun usulsüz bir yumruk 
olduğunu iddia ediyormuş, çünkü yum
ruğum sol tarafına gelmiş, böbreklerine 
ymruk yemiş .. Benim bildiğim bir şey 
varsa o da belinlden çok yukarıya bir 
yumruk için nişan aldığımdır. Biz böy. 
le boksederiz. 

Sonra şunu da hatırlatayım ki, bun
dan iki sene evvel beni beşinci r<Jvund
da mağlUp ettiği zaman, ben böyle şika
yetlerde hiç bulunmadım. 

Ba~langıçta bfribirimize ilk yumruk
ları attıktan sonra Cll'tık bu ihtiyar 
''centilmen,, in işini bitirmek kalmıştı. 
Çenesine indirdiğim bir sağ yumruk 
üzerine şeşi beş görmiye başladı . 

Bütün maç esnasında bana yı:ılnız bir 
kere iyi bir yumruk indirmiştir, c da 
kısa bir sağ yumruk .. Bunu da derhal 
karşıladım ve yalnız üst dud«ğıma biraz 
değ1i ... 

Maksm bilhassa sağ yumruğunu kut. 
lanmasrnr istiyordum. Fakat asıl sağ 

yumruğu ben ku1landırn ve onu ringin 
ipleri üzerine yuvarladzm. 
Ayağa kalktı, fakat ilerileyemedi 

Yüzüne yumruklarımı mütemadiyen 
yağdırryodum. Kallcıncayıı kadar Şme
linge beş kere sağ yumruğumla vurdu
eumu zannediyorum. Hiç oln:azsa dört 
kere sağ yumruğumla vurmuşum:Iur. 

Bundan dolayı iftihar duyuyorum, 
çürikü, 1935 id<ı, o da bana sade sağ 

yumruğiyle vurmuştu. O zamandanberi 
he:-kes bana buntı hatırlatmıştır. 

Beni en fazla kzzdıran şey, onun ha. 
ıa kendisini, elinden haksız olarak ün. 
vzırıı . alınmış bir şampiyon h!J.linde gör
mesidir: Vurduğum yumruk usulsUz
müş diye i.l::ldia edip duruyor. 
Ma~ı teüip eden Cakobs gelecek se-

likten başka bir duygu beslemiyen 
Türkleri elbette sevindirecektı:i. 

A . Ş. ESMER 

ilci rlrı.Jcika ">ile &ünniyen maçta Şıne ling·fo ayakla resm.ini almak •milmküıı 
oki :-ıı.~ı;ııı§tır. Zavallı, zencinin yumru klm·iyfo hep yerden yıere yu. ı>arkın-

1ııı§tır. 

1'fak.s Şrrıeling i.kinci ele.fa yere 
yuvarl<ındığı vokit ... 

ne dört maç daha tertip etsin ve bunla. 
ra eylı1lde Maks Ber He başlryahm. 

Şmeling benimle tekrar karşrlr•şmak is
tiyormuş diyorlar. Bilmem lüzum var 
mı kil . 

Şmelingin bana ancak iki yumruk in
direbilmesine hayret ettim. Çeneme sağ 

yumruğu ile bir d-ckunduktan sonra bir 
dahaı vurmak istedi. Vuramadı, sıyrıl

dım. ve sağ ile bir kroşe indirdim, ar. 

kasından da bir kroşe bunun üzerine 
ikinci defa olarak yere yuvarlandıi. 

Ringe çıkmadan evvel Mt:•ks Şmeling 
nakavt oluncıya ka'dar çarpışacak, de

miştim. Fakat şimdi menacerinin siin -

geri elinden atmış olduğu için mem-
nunum. 

İki senedenberi hıncım vardı ve bu 
hınçla çarpıştım. 

Şmelirıg mem!eketine sediye 

ile dönecek 

Alm:•n boksörü Maks Şmeling müsa
bakada? sonra haataneye kaldırılmıştr. 

Bugün gelen ecnebi gazetelerden öğ
rend:ğimize göre maçm ertesi günü 

Nevyorkta AJma~ın yediği yumrukla. 
rm tesiriyle hasd1anede öldüğü şayiasJ 
çıkmıştır. 

Bu şayianm asılsız olduğu nihayet 
gerek hastahanenin resmi raporiyle ve 
gerekse ken:lisini tedavi etmekte olan 

doktor Bronnamın: "- §meling ~ok ıs-

t:rap çekmekte ise de, sıhhi v~ı.ziycti 

tehlikeli görünmemektedir.,, sözleriyle 

anlaşılmıştır. 

Hastahanede istirahat etmekte olan 
Şmeling Berlin.deki .kan_şı Anny Ond
ı:.~ ile telefonla görijşmü't~r 1 • . •. ·: 

,Anny kocaısı1Jı almıtk ilzere AOleri· 
kaya gitmek istiyordu, bu telefon mu .. 
haveresindcn sonra bu kararını dcği§. 

tirmiştir. 

Sinema artisti, kocasmın son vazi
yeti üzerine boksun bir spor olmadığı
nı ve Şmelingin bundan sonra bir daha 
ringe çıkmıyacağını ümit ettiğini söyle
miştir. 

Maç esnasında alınan fil~in yavaş 

yavaş gösterilerek tetkikinden sonra 
Coe Luizin mrmp.u vuruş yapmadığı 

anlaşılmıştır. Şmelingin kemiğinin sa
katlanmasına Coe Luizin yumruğu rnu, 
yoksa şiddetli sukutun mu sebep oldu. 
ğu henüz anlaşılmamıştır. 

Alman boksörü 5 temmuzıda hastaha
neden sedye ile rihtıma kadar getirile· 

rek, o tarihte hareket edecek olan va
purla Avrupaya dönecektir. 

l11glllz Krall-;esinln 
ıaooesl 

Kontes Of Stratmor 

İngiliz kraliçesinin annesi kontes Of 
Stratmor 7 5 yaşmda olduğu halde,. .öJ.
müştür. On çocuk sclıibi olan .kontes 
mütevazi bir hayat yaşryarak İngiliz 

an'anesini güden ve köşesinde dikiş •di
ken bir kadın olarak tanınmıştı. 

27 HAZIRAN - 1938 
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CUMHURlY~1' 

150 liklerin affı 
A RKA.DAŞIMIZ bugünkü nüshasında 

Halepten Salim im::asile gazetenin 
başmu.'ıarrlri Yunus Nadiye hitaben ya. 
zılmrş bir mektubu neııre{/iyor. Mektupta 
Yunuı ' 'Nadinin ~ahsına şiddellı' lıilcum. 
lar yapılmol(ladır.. 

Salim . imzasını kullanan şahıs eğer 150 
liklerden ise yazısınırı neşri kanunen sııç 
olaca~ı cihetle cıımlmriyetin neşrinde mah 
zur görmediği bu mektubu bi:: almıyoruz. 
Yunus Nadi bu mektup ü:erin(' 150 lilkle
rin aff edilmenie$İ lti:ımgeldiğine dair bir 
makale ya::mrıılır. Bunda diyor ki: 

.. Cürüm cibiUidir diyen eezacılara . hak 
vermek IAz1m gelecek. Hapishaneler boşal. 
dıkça cinayetlerin artması onların noktai 
nazarım rnüeyyiddir. Yüz clliliklerin 
afları bir parli meselesi değildir,. Bizce 
mebuslar vicdanlara cidden ağ1r bas:ın 

lıu işte fikirlerinin bütün hürriyetile hare_ 
kel etmek hakkına maliktirler. Yarın ye
ni hiyanet Ye cinayellerin tekerrürü ihli. 
mallerile yeni 1stırahlarm eznblarma kııL 
lanmama!\ isliyenler pek1H3 yüz elliliklerin 
alları lehine rey vermiycbiJirler. 
Şahsan bize gelince, bizim reyimiz şim

diden kat'iyet ve kanaalle kocaman bir 
pasodur. Refik Halid ~dbilerin l'nzı mc. 

hareketleri bizim nazarımızda sivrisinek ka 
dar bile kıymeti haiz değildir. Bizce insan 
kıymeti, mensup olduğu memlekete, mil. 
lete cemiyete nlaka~ının lemizllği derece_ 
silc ·ölçülür. Ell bayraklı bir ntan haini_ 
nin başka hanqi mczireli1e meşgul olabi
liriz.? 

Vaktlle kaçıp kurlulahilmiş olduğu için 
· şimdi Refik Halidi affeders'i!k ayrıi meha. 
ret ve muvaffaki~·cti gô!'ilermcdiği için 
kafası taşla ezllcn Ali Kernalin ruhu bize 
itab etmez mi?,, 

Mektep hadiselerini 
yazma yasağı ! · 

Ge.n-: Cumhuriyetle Abidin Daver. rok 
mühim bir meseleye temas ediyor. Mesele 
şudur: Matbuat kanununda yapılması dü. 
şüniilen tadilat arasında mel.:lepferde oe- , 
ren !labıia vakalarının, mescld talebelerin 
muallimlerini bıraklamaları gibi hôdisele. 
rin onzclelerde yazılması yasak edilecek. 
lir. Abidin Daıter pek haklı olarak f.Ö11le 
diyor: · 
- .'iGazetclel'" yazmamakla talebe •fu?Jati 

ortadan kalkııeaksa, kanuni bir memnui
yet olmadan da, biz memleke!Jn iYilil;li na. 
mına susmağa hazırız. Esıısen, bu fena 
haberleri yüreklerimiz parçalanarak yazı.. 
yorttz. Fakat şu kanaatteyiz ki bu tedbir, 
kadın öğrelmenlerini bile bıçakiıyanları 

durduracak bir çare değildir. Hastalık 
esasından tedavi edilme.dikçe, bu, bir kan 
serlinin yaralarını bir krem · lebakasile 
örtmek kabilinden bir tedbir olur Ye ga
zetelerin mektepli suçlarını yazınamıılan, 
acı hakikati görmemek için gözlerimizi 
kapamaktan ibaret kalır. Biz yozm1yahm; 
fakat siz de, bu hadiselerin hakikt sebob. 
lcrini ve esaslı ilaçlarını bulunuz.,, 

TAN -Bir ğazeteci oyunu 

G AZE1'ECI arkadaşlarımız Sab(ha Ze .. 
kerlga Sertel ile iti. Zeker,iya Serte. 

lin J..ızları Sevim Serle! Amerikada tahsi. 
lini bftirlp {Jereıılerde memlekete dondü. 
Trende, Yuuo~lavya seuafıatinden dönm 
Golata.~araYlL fulbolcularla beraber seya. 
hal elmiş ve onlara kelldisitıi Amerikalı 

diye tanılmıı. Şimdi görüp işittiklerini 

sporcularımrzcn aa=ırıdan duuduğrınıı an. 
lat1uor. 23 adet "ulan,,ı muhafaza etmek 
şarllle bazı parcalar alıuoruz: 

- Matmazel, kalecimiz Sacit 
- Helo Secit. 
- Ulan, bu kız a ları e diye telMfuz e. 

diyor. 
- Ulan sen ne bilirsin zotcn, elbeıte 

öyle telaffuz edecek. Amerikalılarda (a) 
sadası yok ki. 

- Sen de amma çok bilmi~sJn ha. Bu-
nu da nereden ö~rendln. 

- Matmazel dedi, benim adım Haşim. 

- Hclo Hcşim. 
- Mııtrnazel, Heşim deitil, dedi, Haşim. 
- Heşlm. / 
-a 
-e 
Derken Ekrem atıldı: · 
~ Ulan vazgeç işte, pekllaı beceriyor. 

Gene çok zeki kız. Sak hepimizin adını 
ne çabuk öğreniyor. 

O sırada gözlerini uğuşlllra uğuştura 

Eşrak içeri girdi: • -
- J\lntmıızel bunun adı Eşfak. / 
- .Bon}ur Eşfek. 1 

- l\latmazel, Eşfak. 
- Eşfek. 
Ekrem Eşfa!ın aı:kasındao sesini yük. 

seltti: 
- Matmazel, EŞfek değil, Eşek. 
- Bonjar Eşek. 
..'.... Ulan, Allah be1iını versin. llaşkn isim 

bulamad1n mı? GAvurun kızı d:ı papnğaıı 
gibi hemen belliyor. ( 



:.1 HAZiRAN -1938 

:lla J ~ta daic ..................... ~ .. 
Laübalilik 

B 1R roman okuyorum, sevcliğ!n, 
bir muharririn kitabı. En baş

tansavma yazılarının en umulmadık 
yerinde insanı birdenbire sarıvel'cn 
bir şiir kokusu bulunur. Biliyorum ki 
bu kitabında da yine öyle şe71.-Jer bula· 
cağım. Fakat kitab yanlış içinde: ne
rede ba~layıp nerede bittisi anlaşıla
mıyan cümleler; kimi eksik kalmı§, 

kimi de - noktalara, virgüllere pek 
dikkat edilmediği için - biribirine ka. , 
nşmış. Bilmem bunların hepsi ee mü
rettibin kabahati mi? büyük veya 
küçük bir kısmı da muharririn olsa ' 
gerek. 

Farzcdelim ki muharrir yazmnı 

dikkatle. tekrar tekrar okuyarak, hiç 
bir yanlış bırakmadan yazmıştır ve 
bütün dikkatsizlik mürettibe aittir. 
Fakat böylede olsa kabahat yine mu-
harririn değil midir? tashihi iyi yap. 
saydı, gösterdiği hatalar düzeltilme
den kitabın basılmasına izin verme
seydi. Gerçi romanın üzerinde basıl. 
dığı matbaanın da adı var, fakat kari 
için ondan ziyade, hatta yalnız mu
harririn imzası vardır. Çoğu kimse ki
tabın nerede basıldığını, dizildiğini O'" 

kurnaz bile ... İ§in o tarafı ancak mes
lekten olanları alakadar eder. Bunun 
içindir ki kit.ablaroa, hatta gazeteler
de görülen tertib hatalarının da. asıl 

mes'ulü, yazının sahibidir. Sözüne, ya
zısına. kıymet veriyorsa onu takib et. 
sin, yanlış kalmaması için elinden ge
leni yapsın. 

Tertib hataları lıe, cümle dü§üklük
leri ile dolu bir kitabı, bir yazıyı O'" 

kumak kadar büyük sıkıntı var mı
dır? insan, mütemadiyen bilmece 
çözmekle uğraşıyor, okuduğunun ta • 
dını alamıyor. Zaten kitablarımızm 

çoğu, kötU kağıt Uz.erine, oldukça bl. 
çimsiz harflerle basılıyor, insanda o
kumak i§tahını kesiyor. Biz, kitabın 
şekline, dışına pek ehemmiyet vermi
yoruz, halbuki onunda bir tualeti var
dır. Fazla süsliyelim, cicili bicili bir 
hale sokalım demiyorum; kita.b için 
en güzel kisve, en sade olanıdır deni
lebiıtr. Fakat sadelik, bakımsızlık de
mek değildir. Birtakım yeni romanla.. 
tımız üzerinde görülen o eciş bücüş re. 
simleri kaldırıp biraz kağıda, harfle
re itinn. edelim. 

ilk okul çocukları için 1ıer yıl şchrinmu1ıfc1if scmflcri11de çocuk kampla. 
n hurulmal•tadır. Kampiar bıt yıl Kızı 1fopı'(Lk, Ercnköy , Yc~lk-Oy. Sarıııer 
ve FkJryada olmak üzere m.ıuı.yyen yerlerde .açılıacaktır. Kamplarda oo.::ife 
alaoa.k öğretmenleri Jıetişttrmek ve kamp tedri8atını kendilıerine öğretmek 

$ IE IHI ii lrt ID IE VIE 
E m i n önü meydanı mese~esı 

Yıkılacak binalardan 
Evkaf yirmi senelik 

vergi istiyor! . 
Gelecek yirmi senenin ver"l~I ödenmezse 

lstlmlAk işlerine mani olaeak 
Eminönü meydanındaki bianlann is- ledemezlerse Devlet Şurasına müracaat 

timlaki işi yeni ve beklenmedik bir ibti. ederek meselenin bir karara raptmı isti
la! doğurmuştur. Valide hanının istim- yeceklerdir. Bunun da istimlak muame
lakinden sonra belediyenin istimlak i- lelerinin daha ziyade uzamasına tesir 
çin teşebbüs ettiği bu hanın etrafındaki etmesinden korkulmaktadır. 
ve Yenicamiin önünden Balıkpazannda. 
ki binalann istimlaki meselesi üzerinde 
gayrisafi iradlardan 1934 senesinde ya
pılan yüzde yirmi beşlerin kesilip kesil
memesi ve bunun bugün verilecek istim. 
lak bedelinde müessir olup olmaması 
meselesi üzerinde esasen belediye ile 
mülk sahipleri arasında bir ihtillf mev·· 
cut bulunmaktadır. Fakat bu halledil
meden, bu ihtilAfı gölgede bırakacak yeni 
bir ihti!Af daha meydana çıkmıştır. 

lstimlruc muamelesi yapılacak olan bi. 
naların sahiplerine evkaf idaresi müra
caatla bu mülklerin yirmi senelik gele
cek vakıf rrsimlerinin defaten verilmesi 
Iaznngeldiğini bildirmiştir. Vakıflar ida. 
resinin bu işte istinat ettiği şey son va
kıflar kanunudur. Bu kanuna göre icare 
vakhyelerin yinni seneliği defaten veri
lerek bu icarelerin tamamen kaldırılma-
sı esası konulmuştur. Bu iş için on sene
lik bir rnüddet verilmiş olmakla beraber 
üzerinde alım ve satım yapılan mülkler 
için bu parayı vennedikçe satış yapıla
rmyacağı kaydı da kanuna konulmuş.. 

tur. Şimdi ,·akınar idaresi satı, yapıla
cak olan Eminönündeki binalardan da 

Vapur kamarasında 

Münasebetsiz 
vaziyette 

yakalanan 
iki yabudl ııenct 
hapse mabkt\m 

oldular 
Dün sulh ceza mahkemesi, vapurun 

alt kamarasında münasebetsiz bir vazi. 
yette yakalanan iki genci muhakeme et
miştir. 

Bu kusurların üzerine bir de tertib 
hataları binince kari pek haklı olarak 
sinirleniyor. Bütün bunlar muharrir
lerimizin, eserlerinden ziyade şahısla· 
rına ehemmiyet vermelerinden, kitab
larına karşı bile hiç bir mes'uliyet ka
bul ctmenıelerfaden geliyor. Bu ten
bcllik, bu adam • scnde'cilik ilikleri
mize o kadar i§lemi3 ki yazısında yan
h3 knldı diye üzülen bir arkadaş gö~ 
dük mii onu alaya almağa kalkıyonız. 
Gc"en gün bir muharririmiz acı acı 
eikayct ediyordu: "bir mecmuaya ya
zı '·crmi:tim, tashihini kendim yap
n:ıak i~tedim, bir lürlü provaları g~ 
tınrcdıler; neticede yazım otuz yedi 
YanlJrJa çıktı. Bir daha da yazı ver
ınek istemedim.,, Hakkı var: kariine, ayni ~ekilde )inni senelik icareyi iste

16 yaşında Be!Hl isminde bir kızla Jak 
isminde iki l\lusevi genci Bostancıdan 

köprüye vapurla gelirken, alt kamaraya 
inmi~ler, etıaftan ~üphelcnen bazı kim· 
seler biraz sonra arkalarından kendileri. 
ni takip etrni~lerdir. Aşağıda gençleri 
çirkin bir vaziyette görenler derhal va
purda bulunan bir polise haber venniş. 
ler ''e \'apur köprüye yana5tıktan sonra 
da iki suçluyu adliyeye cürmüm~hut 

mahkemesine tec;lim etmişlerdir. Mahke
me ikisini de on beşer gün hapse ve ay
nca para cezasına mahkum etmiştir. 

:nıeslekine, kendi dü~Uncesine hürmeti mektedir. 
olan adam ynzısmda yanlış bulunma. Bina sahipleı i kanun böyle olmakla 
sına tahammül edemez. beraber. Eminönündeki binaların kalmak --o-

Elimdeki romanı homurdana ho- üezert' değil )'ıkılmak üzere belediyeye Hamalların elblse lerl 
rnurdana okuyacağım, çünkü muhar- satıldığını ''e satıştan sonra yirmi gün lstanbuldaki yük taŞıyıcılarmm bir 
ririni !!{'Verim. Fakat kendisine söyli- bile durmıyacak olan bir binadan yir- örnek elbise giymeleri hak.kında \'erilen 
Ycyim ki o karilerini de, kendi kendi- mi senelik ve-i ic;tt'nmesini ' ·ersiz bul-• ·~ .ı kararın tatb:kine geçilmektedir. Şehri. 
~ıni .d~ sevmiyor; meslekine karşı la- duklarını evkafa bildinnişlerdir. Fakat mizdeki 2000 harnal cemiyet tarafından. 
tıbalılık ediyor. vakıflar idaresi talebinde ısrar etmistir. • hazırlanan nümune veçhile elbise ve kas-

N urulla.h ATAÇ Bu arada eğer bu para almacak~a mal ket yaptırmaktadır. 
--:1:-U-l_e_l_k_IS-?-10-r-1

.-
11
-d-e_k_I__ sahiplerinden değil alıcı olan Ye hundan --<>---

• ~ ' sonra da maim sahibi bulunacak beledi· S 1 k 
h 1rsız:1 ~ hA d ISPSI yeden paranın almmac;ı ileri sürülmüş. uad yede 1 r ha losu 
ı tür. Belediye ise elinde Nafia vekaleti Er<'nkuy :ııı inci ilkokul yoksul çocuk. 

lanhul Emni)et Müdürü Salih Kılıç. l:ırın:ı ~:ırctıııı olmak üzere 2 temmuz cu-
l:ın dun şu tr.zl.crı" i ııldık: tarafından verilmi'i yalnız İ$timtak hede-.. ınıırlr"I ııkşıımı Sıı:ııliyc plıij ıtazinosuncl:ı 

"iki gıin cn·cl l\öprüde Haliç iskclcı;ile li olan bir para hulundu~ı için aynca sıııı:ılkiır S:ıriyrııin i~lirakilc ,.<' zrngin 
onun ıırkımndaki Akay iskelesinin bilet gi her hinanrn yirmi st>nelik icar~i olan hir ''nrwlı• ıııııııar:ılrırilc o;:ılı:ıhn knıl:ır rfovıım 
5~lcrinln ihllcrinılcn içeri ı:ıirilıpek ı-ırre. kaç hin lirayı veremiyeceğini bildirmi~- rlnıf'k fı ·ıf'rc lıir kır haloo;ır ,·rı ilrreklir. 
tıı.~ :ır:ılm.ış ve knrıştırılınış olduğu görül. t' 
....... ı \ k ır. •••U' ur. :ı nnın lnrzın:ı göre bunun urak 
:>.aşta bir ı;cwuk ıarorınıfon yapıldığı anla- Şimdilik ihtilaf hu ~afhada durmakta. 
şılnıış 'C ıahldknla h:ışlıınmıştır. llı'idise dır. Dükkan c:ahipleri e,·kafla ihtilafı h:ıl 
h·ıdur. Dünkü gazf'ICll'rde bu vakıının re 
simle~)~ m:ılı:ıllrri ~ö-.trrilmek sureli!~ 
hıhli\ J-ıir son:un Yr.k:ısı mahh·etinde neş. 
retlılrl"ı'h ı::orülmuo;tiır. Bu ,.c hu .ı;:ibi ufak 
hüdıselcr J.:arşı,ınd:ı iş büvüllfılerek 'fC 

h<')Ccanlanclırılorak bir rom:ın .ı;:ibi ,;eni, 
ncşri~:ıı :\:ıpılnıa~ını mu,·afık görmem. 
tn İl 1 hnr<'k<'t ,-akayı oldu~u gibi ııüster. 
ıne•, 'l"C 1 7.ıım~uz heyecan ve.rmt'mek olur. 
Ru \·e bıına müınıı!iil ,-akolardıı rlııimıı ya. 1 
rılan nıübal:'llhılı ""~rhııtın İYİiikten ıiv11.1 
f
1
f' UıtVf"I h:ıkımındRn zararlı İller bırak. J 

1 fi, nı H le ederim. Ru ~·azımın 11uele. j 
nnde a) ncrı l azılmasını rica ederim . ., 

ırcınıtoın amca
norrıı keşfD 

3 

nıa.k.cKuiiy'le Ye..,;lköyde-nmallim1er için bir hazırlık kampı kunılmu§tıır. 
l'ukarılalı:i resim Ye§ilköy tayyare 1st aayonund.a bir tayym"Cyi tetkik eden 
ve gene okul bahçesiııde luızırlık dersi gören öğretmenleri top kıaçtrma o
yunund4 ~5stermektedir. 

iMi IE IMllL IE IK IE ır T IE 
"Maaşı kaç?,, 
Saç kıvırma 

makinelerinin kontro
lü kabil olamıyor 

Permanant makinelerinin iyi kullanı
lamamasından ve bir kısnn makinelerin 

tertibatının bozuk olmasından dolayı 

berberler cemiyetinin müracaatı üzerine 

belediyece hazırlanan ve şehir meclisi
nin evvelki ictima devresinde kabul edi-

len talimatname henüz tatbik mevkiine 
konulamamıştır. Bu gecikmenin sebebi, 
ortaya çıkan gcrrip bir meseledir. 

Talimatnameye göre. belediye makine 
§Ubesinden bir mühendis, sıhhat müdür
lüğünce gösterilecek bir doktor ve ~rber 
ler cemiyeti tarafından berber mektebi 
talim heyeti arasından seçilecek bir mil
tehassıstan mürekkep bir heyet evvela 
bütün şehirdeki makineleri muayene e
decek ve sonra bu makineleri kullanan 

Denlzcller bayramı 
1 Temmuzda yapılacak olan denizci

ler bayramı için hazırlıklar devam edi
yor. Deniz Ticaret Müdürlüğü ile De
nizbank, deniz müessese ve binalarının 
gemilerin d~nanması için iki taraflı ça. 
hşmaktadır. 

Denizbank binası üzerine elektrikle 
büyük tenvir~ tesisatı yapılmıştır. 

Tahlisiye idaresi Kızkulcsini, Liman 
İşletmesi iki büyük dubayı donatmak
tadır. Deniz bayramı gecesi limanda 
büyük bir denizciler balosu verilecek -
tir. Bu gece eğlenccsin1e timdiye ka -
dar görülmemi§ yenilikler yapılacaktır. 

Tramvay Şirketi 
taşınıyor 

Şimdiye kadar Metro hanında bu
lunan İstanbul Tramvay Şirketi hare
ket ıd<ıiresi ve müdürlüğü bu binadan 
taşınmaktadır. Şirket, timdiki halde 
Galatada Tünelin arkasındaki bir bina
ye yerleşmektedir. 

Metro hanında boşalan yerler de Na
fia Vekiletinin ve yeni idare fen heye
tinin bürolarına ~rılmıştır • 

M ıvakkat idareyi kurmuş olan hey. 
e~. ıuarcnin yeni kadrolarını hazırla • 
makta rr.eşguldür. Yeni ka·drolar önü-

müzdeki hafta içinıde tamamlanarak 
Nafıa Vekaletine tasdik ettiriletek ve 

temmuz ayı b&:'}ından itibaren tatbik 
m,.,.kiine konacaktır. 

berberleri sıkı bir imtihandan geçırerek 
bunlara birer mezuniyet kağıdı \"erecek
tir. Bu suretle kullanılmasına müsaade 
edilen makineler bu şahıslardan ba,ka 
kimse tarafından kullanılamıyacaktır. 

Taliamtname çıkınca, belediye tara
fından makine şubesinden bir mühen
dis bu komisyona memur edilmiştir. Ber-

berler Ct'miyeti mütehassısı da hazırdır. 
Fakat sıhhat müdürlüğü uzun müddet 

mesai görecek bu komisyonda çalışacak 
zata ne ücret verileceğini sonnu~tur. 

Böyle bir tahsisat olmadığından "e şehir 
meclisi de bu ciheti meskut geçtiğinden 

müc;bet bir cevap verilememiştir. Sıhhiye 

murahhasmı gösterince komisyon faali. 
rete geçecektir. 

Tehditçi 
talebeler 

MUddelumumt 
teezlyelerlni istedi 
İzmir - Boca kültür lisesi müduril 

Haydan tabanca ve bıçakla tehdıt eden 
talebelerden Sabahaddin, Ahmet \"e Ze. 
kinin mahkemelerine asliye ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. Bu celsede 

müddeiumumi iddianamesini okumuş, 
suçlan sabit görülen talebelerin Türk 
c~a kanununun 188 inci maddesinin 

üçüncü bendine göre iki seneden beş se. 
neye kadar cezalandırılmalarını istemiş
tir. Mahkeme, müdafaa için 27 hazirana 
(bugün) kalmıştır. 

-0--

Ba rbaros tUrbesf 
Belediye, Beşiktaştaki Barbaros tur

bcsinin etrafını açmak ve burayı tan. 

zim etmek üzere, evvelce verilmit olan 

k~ran önümüzdeki ay tatbika ba§hya
caktır. 

Yeni bütı;eden ayrılan tahsisatla ev

vela tGr~< r.in etrafındaki arazi bir.alar 

istiml~k eılilcrek burası coode ile deni
ze kadar tamamen açılacaktır. 

Bıın:lan sonra büyük Türk denizcisi. 
nin mezarı etrafında bir p•ırk viicuda 
getirilecektir. 

-0---

Ea{~ence yerler 1n1 n 
fiyat lis t e le r i 

He:ediyc, eğlence yerlerinin, vergile
rinde yapılmı~ olan tenzilattan ıonra 

1ehrimizdeki bütün gazino, birahane ve 
içkili yerlerin fiyat listelerinde yapma· 
ğr taahüt ettikleri tenzilat miktarına 

göre tanzim edecekleri listeleri lktısat 
Müdürlüğüne göndermelerini tebliğ 

etmiıtir. 



1ÇERDE: 
• Ortame'kteplerde mezuniyet imtihanla.. 

n bitmiştir. Bu sene mm·arfak olıın tale
be derecesi yüzde yetmi~ beşi bulmakta 
dır. İhtiyacı karşılamak için bazı liselere 
~ube fllıve olunacaktır. 

• Hnrp lnkılAbı sergisi hnzırlı'kları 
ile meşgul olan mnnrif neşriyat müdüru 
Faik Reşit dün A:nknrayn gilmfştir. 

• Snn:ıt mekteplcrfnın s~tgisi Ankarada 
kapanmıştır. Escrlcrin lımfr sergisinde 
tekrar t~şhfrf ve yapıl:ıcak ol:ın daimi ser. 
si hinasınan san:ıt mektepleri eserleri lcin 
de bir pa' yon açılması kornrl:tştırılmıştır. 

• Tiyatro sıın:ıtknrl:ırı, esaslı bir leşkl
IM y:ııımak üzere, Rnşit Rızanın başkanlı. 
~ında De,·o~lu halkc,·inde bir toplantı 

ya k:ırar ''ermişlerdir. Ekseriyet olm:ıdı. 
~ından d{in yapılamıyan topl:ıntı selccek 
pazar yapılııc:ıklır. 

• "Çar Fcrdinonl,. vapuru ile dün \"ar. 
nadan 300 seyyah gelmiştir. Bu vapur leş. 
rfnie,·vclc kadar Jimaıııınızla Varna ara. 
sında seyynlı nakline de\'t.ım edecektir. 

• Yan ünh ersitesi için tetkikntta bulun. 
mak üzere rnıı:ırir vekili, diller bazı vekli. 
Jet eı kfinının refa1rnti ile, perşembe sünü 
şark seynhattne cıkne:ıktır. 

• Ankarada lıa,·agazl fiyntla rı 12,5 den 
11 kunışa, 11 kuruş blan lnrifeler de 10 
kuruşn indirilmiştir. 

• Yeni nsfall yolların inşası i~in ı'.smaal 
tı, Aynnhçeşme, D:ıhçek:ıpı, Sull:ınham:ım, 
Mısır çarşı kapısı gibi yerlerde bazı is.. 
llmliik yapılac:ıktır. 

• tstimlük işlerindeki ıorlukl:ırı orl:ıdnn 
kaldırmak için, belediye tararından ka. 
nuntl:ı. istenen tadilllt dahiliye ve narın 
'cl~ldlerl tarafından kabul edilıni$lir. 
Belediye istimlfık işlerini yeni şekle göre 
yapacaktır. 

• İstanbul eleklrfk fnbriknsı tesisatı. 
nın genişletilmesi fçin, Ankarııdıın şeh:-1. 
mize bir nafia heyeti gelmiştir. Tetkiknt. 
tan sonrn yeni tcsis:ıt için bir proje hazır 
lanacakıır. 

• ıtnydatp:ış:ı ile lsı:ınbul arasında fc. 
ribot nnkliyah lcin :-ı;cnl şehir pIAnına 
göre, iskele yeni l:npı cl1"orında yapıla
caktır. Şehirde bir ha)·Yanat ,.e nebatat 
b:ıhcesi kurulması da plnnda vardır. 

• Otobüslerin muayenesi esnnsınrln ha. 
zılarındn yedek liletler bulunmadıAı görül. 
mnş ve ccz:ıyn cıırptırılrnıştır. 

• le ticaret umum miltlürfi Mümtaz Rek 
dün Ankurodan şehrimize gelmiştir. 

asın 

DlŞARDA: 
• Polonya erkdnıbarbiye reisi general 

Stnşiyevic, dün öğleden sonra Riga, Tal
Hn YC Hclsing(or :ı gılmek üzer~ Varşo. 

vod:ın h:ırcket etmiştir. Polonya erkdnı 
harbiye reisinin seyahati 15 sün kndar, 
sürecek ve Polon)'a ile Ballık dedetleri 
ımısında sı~aıst ve askcrı teşriki mesaiye 
mülcallık mc~clcler görüşülecektir. 

• n. S. F. S. R. Ukranya ve Bielorusya 
Sovyct meclısleri intihabah dün yapılmış. 
tır. Bu münasebetle memleketin her tara. 
fındl\ buyük şcnlıklcr olmuş ve Sıalln ile 
Jılo1otofun isimleri müntı':hiplı':r tararmdan 
nlkışlnnmı,ıır. 

• Sorlins adal:ırından LondrB)'a selmek 
le ve 7 kişı setirmckte olan bir tayyare, 
dün nl<Şom Jngilterede ı.nnhend tayyare 1 
meydanına inerken' yere çarpmıştır. Pi. 1 
lot, teıer olmuşıur. Yanıl:ın:ın 4 yolcıı 
Penznns hastanesine kıılıtırılmıştır. Tayya. 1 
re ~crı• ıııdi~i sıradıı kesir bir sis tayyare. 
meydanını knpl:ımış bulunuyordu. 

• Dirçok nskcr,i lınmil olan bir kamyon ı 
dün ukşam Frnnsaa::ı Fenle • Sursda bir 
köprüye çarpmıştır. Çarpma neticesinde 
t1s:ıcrıeMcn brr ı:ıkımı Orncn nehrine füiş 1 
müştHmr. Bir t:ıbit ''ekili teıer ôlnıuştur. 
G nsker nJır suretle yaral:ınmı-,tır. l 

• Bir kor.ırnamc, Fransanın 1939 da 
NC\'~orkın acılacak sergiye iştirak etmesi 
itin e,•,•clce derpiş edilmiş olan 100 mil
yon Frnngn il:ı,·cten 46 milyon frank da. 
h:ı -.ıırrctme<ıi s::ıJahh·etinl ticaret nazırın:ı 
vr.nnel, ıcdir. 

• \·:ır~o,·ııdn \1nhucJiler<1en mürekkep 
J-csir hir hnlk kiillc'ii, Filislinde bir ı;:ok 
Yahuılilcrin ldnnı:ı ııınliklım edilmesini 1 
prote~lo için lngiliz el elliği önünde n iimn. 1 

yi~ıe huluıınıu~ları::ı <l:ı poli~ tarafından 
daı!ıtılınışlardır. Niıınnyişı;ilcrdcn bir ka
çı tr\•Jdr edllml,tir. 

• Alm:ın;rndn Sp:ınduıı .Motör fabrikasın. 
da tccri'ılıcler ~ apıhrkcn \'ahim bir kaz3 
olımı'1 \'e i ı:il,.rden beşi 61mü5ttit. Kaza. 
nın mnhtyell bt'lli değildir. 

Anıl Conson kaza 
ae~ird' 

Londra, 27 (A.A.) - Dünkü tayyare 
şenlik1::ri esnas·nda kadın tayyareci A. 
mi Jonsonun tayyaresi yere au~erek 

parçalanmıştır. 

Tayyareci, tayyaretinin enkazı ara
ınnda sağ ve salim olarak ~ıkarılmı~tır. 

Da~taruCı l lnclde f ·hizmet müddeti beş sene ve 
Trabzonda olmnk üzere beş mıntaka- ı ya daha nz olduğu takdirde 
ya ayrılacaktır. Birliğin uzuvları şun- bir ay, hizmet müddeti daha 
lardır: fazla olan hallerde iki ay evvel ihbar 
ı - Umumi kongre, 2 - Mmtaka olunmak şartiyle her iki tarafça fes. 

kongreleri, B - Merkez idare heyeti, holunabilccektir. Gazete veya mec· 
4 - Mıntaka idare heyetleri, 5 -Bir- muanın herhangi bir sebcblc ne~riya
lik haysiyet aıvam ve nuntaka haysi. tını tatil etmesi veya mücbir ~bebler 
yet divanları... hudusu yahut bir tarafın mukavelenin 

Umumi kongre, her mıntakadaki i- idameslni karşı taraf için imkftruıız kı. 
d1\rc heyetleri reislerinden ve Odada lacak dcr<!ccdc vazıh bir kusuru göri.U· 
kayıtlı beher elli aza için bir oolege mesi halinde )'Ukardaki hüküm tatbik 
olmak üzere mıntaka. kongrelerince olunmıyacaktır. 
seçilecek delegelerden ve her siyasi Birlik mensuplarına merkez idare 
gaz.ete adına gönderilecek imtiyaz sa. heyetinin talebiyle dahiliye vekaleti 
bibi ve başmuharrir veya umumi ne§· tarafından birer (basın lıartı) veri 4 

riyat mUdUrü, veya yazı işleri müdü- lecektir. Bu kartın \'t!rilmc şartları, 
rUnden ve merkez idare heyeti reisi mcriyct müddetleri kartların hamille· 
ve azalarından tcrekkUp edecektir. rine temin edeceği kolnyhklar ölr nJ. 

Merkez idare heyetinin başlıca sa- zamnamyle tesbit olunacaktır. 
18.hiyetleri şunlat olacaktır: Bu kanun neşri tarihinden itibaren 

A - HUkumetle matbuat arasında memlekette çıkmakta olan gazete ve 
is birliğini tanzhn etmek. mecmuaların gönderecekleri murah • 

haslardan miirekkep fevkalade bir 
kongre dahlllyc vckfüeti tarafından 

B - Maluliyet, hastahk, işsizlik, 
ihtiyarlık ve ölüm gibi hô.disclerin ik
tısadi neticelerine karşı birlik men. 
suplarının ve aile!erinin korunmasını 
temin edecek yardım ve tckaUt san
dıkları veya müşterek sigortalar tesis 
etmek. 

C - Gazetecilik mektepleri ve mek
tep kursları açmak. 

Haysiyet divanları birlik mcnsubla.
rı arasında çıkacak şahsi anlaşmazlık

larla meslek haysiyet ve şerefine ta
allO.k eden mceclcler \'e birliğin bu ka· 
nunla tesbit olunan maksatlarına ay
kırı harketlcri iddia olunan birlik 
mensuplarının v!ı.zif !erini tetkik ede· 
rck icab eden kararları vermek üzere 
her mıntakada birer (mmtaka haysi· 
yet divanı~ ve Ankarada (Yüksek 
haysiyet divan) kurulacaktır. 

Gazete ve mecmua sahiblerile bun
larda çalışan ve yukarda ya1ılı vasıf 
ve esaslan haiz bulunan birlik men
supları arasındaki karşılıklı mtinase
bctler şu esaslar dairesinde iki taraf. 1 
ça serbest olarak tayin ve tesbit olu· 
nacaktır. 

MUddetl muayyen olmıyan mu-
kavele veya mecmuada geçen 

ralama 
Ilı.! Baştara/ı l incide 

kat Ay10e b..: teklifi kabul etmemektedir. 
Dün Tophanede karısının yolunu bek. 
liycn Ali Ayşcnin peşine takdmı5 ve ge
ne barışmak için yalvannağa ba~lamış

tır. Ayşe İ"c bu lakırdılara hiç kulak as. 

mamış \'e artık beraber ya~ıyamıya

caklarını söylemiııtir. I~u sözlere çok kı
zan Ali de birdcnhire bıçağım çekerek 
A.} . ~ri hirkaç yerinden vurup kanlar j. 

çinde yerlere sermiştir. Ali yakalanmış, 
Ayşe Beyoğlu hastanesine kaldırılmı~tır. 

İkinci vaka da Arap ~1ehmet, baston
cu Rıza, Salih Muharrem, kör Arif ve 
koltukçu Mulıarrem adında altı arkadaş 
arasında o:muştur. Karabaş mahallesin. 
de Armutlu çarşısındaki terlikçi Halimin 
evinde toplanan bu adamlar içip eğlenir
ken u'ak bir rnescle yüzünden boğaz bo. 
ğaza kavgnva başlam~lardır. Kavgacılar
dan bastoncu Rıza Arap Mehmedin ken 
disini adam akıllı döğdüğünü görünce, 
bıçağını çekmiş \e Arap Mehmedin kar
nına saplıy.ırak baygın bir halde yere 

Filistinde 
bombah 

suikastlar 
15 Varalı ve UIU var 

Telaviv, 26 (A. A.) - Telavivle Ya
fa arasında karışıklıklar devam edi
yor. Dün akşam bir bOmba patlamış 
ve dört yahudi yaralanmıştır. Bu ea.
bah da diğer bir bomba dördü ağıt 
ılmak lliero yedi Ai'atiı yaralaım§tir. 
Bu sabahki böinba patladığı ıaman 
!;ose ili.erinde hançerle öldürülmüş 
ıki yahudi cesedi bulunmuştur. Per • 
ıembe günü bir kavgada yaralanan 
iki yahudi Telavivde hastanede öl • 
ı ıü§tür. 

Avusturyada 
Baştcrafı 1 incide 

\':i lejyonunun bazı eski azasının husu-
1':.etine maruz kalmı' oldu~unu yazrnalt· 
tadır. 

Bürkel, ayni zamanda Avusturya nazi. 
!erinin şefi olup lıalihaıırda Hessin kalt 
mi mahsusuna merbut olan ve A vustur· 
ya komiseri aleyhinde şclı:-i nüfuzunu is. 
timal etmekte olduğu söylenilen ~ 
poldun da husumetine maruz bulunmak· 
tadır. 

lf. • 11-

A vusturyada yerli nazilerle Almanya 
dan gelen nazilerin arasında meYki \•e nü 
fuz rekabeti çıktığı, bu ihtilafı bastmnak 
için bizzat Hitlerin Viyanaya gideceği 

veya gittiği ecnebi gazete ve ajansları 
taraf ındnn bildirilmisti. 

Bitlerin Yiyanada olduğu hakkındaki 
naherlcr resmen tekzip edilmiştir. 
Diğer taraftan, ingilizce "Deyli He. 

rald,, gazetesi Avıısturyadaki vaziyeti 
çok vahim görmektedir. Verdiği haber. 
ler §Udur: 

Alm:.m askeri kuvveti asayişi temin için 
memlekete girmek üzere hazır bulunmak 
tadır. Viyana nazi parti başkanı Bürkel, 
vaziyetin nemen hemen idare edilemiye. 
cek hale geldiğini, polis \'e askeri kuvvet
lere hfildm olamadığını bildirmiştir. 

Hitlerin Viyanaya geleceği ihtimali 
artık kalmamıştır. Çilnkü bu sırada böy 
le bir ziyaretin nümayişlere şebeb olma· 
sından korkulmaktadır. 

Bürkel memlekette silfilıh nümayişler, 
kanlı hadiseler ç-ıkmasından endi~e et. 
mektedir. Buna karşı ancak askeri kuwe 
tin asayişi muhafaza edeceğine kanidir. 
Şehir ve köylerde halk "yeni gelenler,, 

den şikayetçidir. Viyanada işçi kadıruar, 
nazilerin hareketlerinden dola}, hiddet
lenernk, nazi t~kllatı efradına hUcUm 
etmi~lerdir. Haki gömleklilerin yahudi 
kadınlarım, üzerinde gamalı haç- bulu
nan otomobillerini yıkamağa zorlamala
rı buna scbeb olmu~tur. 

Bu ı:trada gebe bir kadın ölmü~tür. Bu 
Viyana kadııılarını büsbütün hiddete ge. 
tinniştir. Nazileri kadınların cllnrlen kur 
tannak için polisler müdahaleye mt'cbur 
olınu~I ardır. 

içtlmaa davet olunacaktır. 1stanbcl 
Matbuat <Jemiyetintn bUtUn h3.klatı 

\'e vccitielerl birliğe intikal edecektir. 
Bu hükmün tatbikı için yapılacak Cfe
vir ,.e tescil muıımeleleri her türlü 
vergi reslm ve harçtan muaf olacak. 
tır. J{anun neşri tarihinden muteber 
olacaktır. 

hadiseleri 
senni~tir. Fazla kan kaybeden /\tap Mclı 
met hastaneye kaldırılmış Rıza yakalan. 
mıştır. 

Tornavıda ile 
DUn gece saat. 23 sularında Silivrt

kap1da kıınlı bır yaralama hadisesi 
olmuştur. Silinikapıda oturan Rasim 
ile Şehremininde otw-an Mustaf anın 
bir kadın meselesi yüzünden araları U· 

zun mUddcttenberi açıktır. Bunlardan 
Rasim kendisinin münasebette bulun· 
duğu bir kadını Mustafanm elinden 
almasına çok kızını§ ve bir fırsatını 
bularak :Mustafadan intikam almak i
çin beklemeye başlamıştır. Nihayet 
dün gece yarısı Silivıikapı ca8desi ü
zerindt birdenbire Mustafayla karşı -
!aşınca Ustüne atılmıştır. Bereket 
Rasimin üzerinde tesadüfen bıçak 

yoktur. Fakat buna rağmen cebinde 
bulunan tornavidayı almış, bununla 
intikamını yerine getirmek istemiştir. 
Ve bunun için de tornavidanın &ivrl 
taraf mı olanca kuvvetiY.le Mustafa • 

Halayda 
_.. Baştarafı 1 incide 

konsolosu ile vali de bulunmuşlar -
dır. 

Par~s elçimiıin temasları 
Parls, 16 (A.A.) - Harlciye nazırı 

Bone, Türkiye büyük elçisi Su:ıt Da. 
vazı kabul ederek kendisile görilır 
müştür. 

Töhrikçilerin tevkili 
Antakya 25 (A.A.) - Dôrt ayak 

mahallesinde tahrlk~tın devam et • 
mest ve iki gUn evvel gene bir jan
darmanın yaralanması üzerine bu 
gece bu mahallede hükumet. tara.. 
fından şiddetli takibat ve araştırma 
yapılmış ve mevkuf bulunan Zeki 
Arzusl'nin kardeşi Nasip Arzusi de 
dahil olduğu haldrle 4 tahrlkAtçı tev 
klr edilmiş ve aranan diğer dört k1. 
şl do bulunamamıştır. Hilkümet so. 
kaklara asker ikame etmiş, mahal_. 
leyi sarmış ve aHallye hitaben du • 
varlara bu dört tethlşçiyl haber ve. 
renlerl taltif ve gizllyenlerl şhlrıetıe 
tecziye eıiecAğinl bildiren kflğıtlar 

yapıştırmıştır. 

Araplıtrın a~<im imlan bir 
teş0 e!Jbiisli 

Antakya, :.!5 (A.A.) - Fatıkı)·e 

köyünde muhalif Araplar dün Türk 
taraftarlarına hucum etmek istemiş 
lerso de yetişen a~ker tarafınclan 

dağıtılrn ışlnrclır. 

Fhınseya bir .tavsiye 
Antakya, 25 (A.A.) - Şauıda çı. 

kan Fata el Arap gazetesi Sancak 
hft.diselerl Uıcrlne Suriye vaziyetin· 
den bahseden bir makalesinde Fran. 
saya, eğer hAlA. Suriyedekt menfaat 
Jerint korumak ve vaziyeti istikrar 
ettirmek istiyorsa şimdiki Suriye He f( 

LUbnanı ve bUtün sahili ihtiva eden 

• 
seçım 

ve lsvlcre Unlyonuna benzl)'ecek a. 
lan bir Unlyon tesis etmesini tavsı. 
ye etmektedir. 

Hamidiyede Hataylılar heyeti 
İskenderun, 25 (A.A.) - Bir kaç 

gündür Pnyns limanında bulanan 
Hamidlye mekteb gemisi dlln İlken. 
derun vo Beylanlılardan mUrckkep 
bir heyet tarafından ziyaret edilmiş 
tir. Heyete gemide izaz ve ikram edil
miş ve rozetler verilmiştir. 
Seçimde Tiirk ekseriyeti 
Antakyadan Fransızca "U> Tan .. g~ 

zetesine bildiriliyor: 
1 c:kenderun sancağındaki seçim komis

yonunun bitaraf olmadığına dair Türki
yenin Milletler ccmiyetint göndcrdi~i 

nota üzerine komi~yon mesaisini tatil et
miştir. 

Şunu işaret etmek lazımdır ki, KuSt'yr 
mıntakaı;ındaki son k::ıyıt mu~melesinde 

Tiirkirc lehine uir fazlalık görülmü~tür. 
Au'uşmaya dair verılen bir 
lıabı•r 
ı\ntakya. 25 - 'Türk • Fransız askeri 

heyetleri arasır:daki müzakerelerin şu şe
kilde neticelendiği haber \erilmektedir. 

1 - İc:kenderun sancağı müstakil bir 
memleket olacak ve Milletler cemiyetinin 
kontrolü altında bulunacaktır. 

2 - SancaJ;:ra Milietler cemi)'eti tara
fından bir Franc:ız komiseri tayin edile
cel:tir. 

3 - I\1emleket bir Türk hükQm~ti ta
rafından idare edilecektir. 

4 - Asariş hir Fransız kumandanının 
idaresinde müsa\'i kuvvette Türk • Fran. 
sız askerleri tarafından temin edilecek· 
tir. 

Maamaf ih bu haberi te}it ~ya aksini 
isbat eden kati bir mcJU:nat yoktut. Bu 
itibarla kayôı ihtiyat:a te1!kki edilmtf.i 
ıa.zımdır. 

Bombardhmanlara 
mukabele edilecek mi? 

Parls 26 (A.A.) - Açık İspanyol 

şehirlerinin öombardımanına nihayet 
verilmediği takdirde Frankonun dostu 

· olDn memleketlere kar§ı mukabele! bil
misilde bulunacağı ihtimalinden bahis 
olarak Fransanın Barselonadaki elçiliği 
nezdinde yapılın teşebbüsten haberdar 
olan Roma hükumeti Paristeld masla
hatgüzarı vnsıtasile Fransa Hariciye 
nezretine bir ncta tevdi etmiı ve mas· 
lahatgüzar Fransa Hariciye nazırile 

uzun bir mülAkot esna!ıınela bu notanın 
şümulüne dair tasrihatta bulunmu§tur. \ 

İtalyan maslahatgiitatı açıkçı tde!tniş 

tir ki: İtalya hiikumeti herhangi bir 
hasmruıe harekete derhal hasmanc h*· 
reketle mukabele edecektir. 

Bene, mezkur teşebbüsün ~o'k uzun 
ve fevkatfide k.-.nlı ol::ın bir mUcadele
nin doğurduğu ıstıraplara attedileceği
ni, hava bombardımanlarını tahkik için 
1spahy2ıya gidecek olan enternasyonal 
komisyon vazifeye başlar baılamaz 

cumhuriyetçi lspanya mıntakaaındaki 

hr.lkın ıstırapları hafifleyeceğini ve İl· 
panyol cfkanumumiyesinin aüklinet 
bulmasını kolaylaştıracak &arantilerin 
doğacı:•ğını söylemiştir. 

Meclisin bugünkü 
mühim toplantısı 

Af kanunu müzakerelerinin 
müna:<aşa,,ı olacağı an'aşıhyor 

Anltara, ::i - Dün pazar oltilasma 
rağmen mcc!ls rncUmcııleri yeni ka
nunların 'laUle katlar hazırlanabilme
si için sabahtan ak§ama. kadar çalış
tı. Muhtelit encümcntlc spor teşklHit 
kanunu layihasının nıUzakcreleri ta
mamlandı. 

Bu gün meclis saat 15 de toplana. 
cak Ve bilhassa ~ök münakaşalara sc
beô olacağı anla~ılan af kanunu mil
zakerclcrini yapacaktır. Bu layihanın 
mUıakere!ılnln çarşamba günkU cel • 
seye• kalması ihtimali mevcuttur. 
Meclisin o giln yaz tatiline karar ve
:teceğl sanılıyor. 

Af kanunu layihasrnm 
son şekli 
Af kahunu layihasile heyeti mahsusa. 

nın rasgele yerine vurmaya başla. 

mı~tır. Tornavidanın ucu bir bıçak
kadar tesir etm.iş ve Musta -
fa kanlar içinde yere yıkılmıştır. Bu 
arada o dvatdan ge~mekte olan l<,ey
zullah isminde bir zat da feryatları 

duyarak hadise yerine koşmuş ve Ra
simi tutmak istemiştir. Fakat gözleri 
kar11ran Rasim tornavidayla bu sefer 
de Feyzullahın üstüne hücum etmiş 

'Ve onu aa bacağından yarallyarak kaç 
may aba§lamıştır. Fakat gürültüyü 
duyan polis devriyesi Rasirni kaı;;ar

ken yakalamışlardır. İki yaralı hb.s
taneye kaldırılmıştır. 

ca aleyhlerine 'eritip kentlilerine teblil 
eclilemiren kararlara kllllt allkadatlartıı 
itiraz cdchilmeleri hakkındaki kanun 
layihası meclis ruznamesin~ alıtıtnı,tır. 

Esaslarına göre: 
Lozanda akdolunan 24 - 7 1923 tarihli 

umumi berananme protoltblunda mev· 
zuubahs 150 ki~inin listede isimleri )'8· 

zılı şahıslar affolunacaktır. Şu tadat ki 
bu ~ahıslarla mesbuk memuriyetlerden 
dolayı tekaüt maaşı tahsis edilmiyecek 
ve bu şahıslar kanunun meri)'ete ~rdiği 
tatihten itibaren 8 sene müddetince Türk 
ceza kanununun 20 inci maddtS.inin diğer 
kanunlara göre funme hiımetlerindtn 

sarılan işlerde kullarulmıyacak ~~ bulu.. 
namıyacrJdardır. 

25 eylOI 1339 tarih \'e 3"7 ve 26 mayıs 
1926 tarih \'e 85 ! sayılı kanunlara ıare 
teşekkül etrnis olan heyeti ..ı.a.ıarca 
haklarında b!r daha devlet bismıet:lf!'inde 
istihdam edilmemelerine karar verilen 
eŞhasm ve 24 mayıs 1928 tarih ve 1289 
sayılı kanuna ali karar heyeti 26 tetnni· 
evvel l 9.~3 tarih ve 2330 sayılı kuı\1ftdll 
12 inci maddesi mucibince DeTlet ŞOrt&I 
rnülk:ye dairesi tataflanndan tttkit ve 
tasdik edilenler de dahil olmak üzere ~ 
zalarr affedilecektir. Ancak bu IUfdle 
affa mazhar olanlar bu kanunun meri 
yetinden itibaren iki ı::.ene müddetle ma
aşlı memur olarak istihdam editemtyectk 
!erdir. 



Bugün üniversite ldltilphanesinin Yil
dll kütüphanesinden getirilmi§ albümler 
kölekaiyomı arasında bulunan bli prip 
llyiba, deniı tarihimilln _,'" IQIQnç bit.........,. 

YOibap Mehmet Salih Wftl& dmM.. 
Ulia ehmmiiyetinden, oaaaMdl ..... 
ıottuluınm kuvvetli bit dôHL"HYI olln 
İhtiyacından bahsediyor. GOrdlCl bUlt ft 
mahcluttur. Sonra., Osmanlı donMM• 
m mevcut kadrosunu çillıor. Bu bdto. 
1* .. ınwntte gemilerin Dl kadir illte 
MUftMeıl IMnngeleatlnl. ~ ..... 
tin de ne eeJdlde yetılleş~ in 

lab,öt. Nihayet bu milhh tllilileııin 
haUlnt lı8dete bir pata ........ dte
rek. badnesl bombot olan haldlmdara, 
parlak (!) ve pratik (!) bir teklifte bulu
nuyor: 

Altıyıl: Memurlarm şubat maa§lan 
verilmiyecektir. Bu para doııanımıya ay. 
nlacaktır. Halle da kazancmm her ay 
JOzde sekizini donanma ianesi olarak 
Yerecektir! Uyiha sahibi, fikrinin kuv. 
vetine o kadar inanmı§tn". bunun i1zerin.. 
ele o kadar düşünmü§tür, memurlamı 
l:air ayblmı alırken. farua 31 günlük 
mart ayblım delil de 29 günlük ıllbat 
ayını seçmiştir. 

Mm:ut gemilerin ıslahı, yeallettfriL. 
-- flldrleriııe gelinoa, bunun İGİll • 
lcl ..... ipteti 'ftldır: 

1 - :Kmıılatı yenil~ sOratlni 
arttumakt 

2 - Toplarım fazlalaştttritak harp 
kudtettni atttttmakt 

lttittl1runun için, Mesudirt; Hamidi
ye. Mabnl1lt, FetbibGleııt, N~ .. 
ket ve lcWfymln aaret anzet birer -. 
mini yapıyor. Karjrama da kendi proje. 
tine a&e alacalı l*k1l çısiyor. 

Bu adlerill .ı..n.ı llkİlirl dtlll. 
fabt o aGnkl hallerinl IGltehll ....... 
ıw. dtnli tarihimll lçhı rıQael bir "9lka 
cılablllt. 

Y01bap Mehmet $a11hln, mele& Hıf. 
llrtabmim için taydettili notlan da nak. ....... '* priO nilmll Jly8aa ......,. 
• diba tlllb bit aır wnbiBdlll .anı. 
la: 

Bu ... PlnboJd:•-
lnl:M-. 
....... tltllll 
ar. llO ..... 1 Anmtıall .. 

10 ...... ılltlitl Xnp .... ~ .............. 
.Mtt atlallat .... :GnHnllorl. 

._. l*"lfMld .,.. ..,_. e •• 
~ smti 12 milclel\ ıa mne 
--- 150 libralik2 top, 2' llt 2 top 
a.. ıo •timetl1lika 1DI> ıs Hk 2 ., De. 
ilAh .• deiitşitlllyor. 

lktnei Abd<llhamidin ~yte !it Ilytfa. 
YI hükümdar mıtt ne nam ~ 
oldulunu tok ~ lst~! 

R. Ekrem KOÇU 

tl'ç beg g11n 
evvel, gazetem i * 
başmilYezzileri n -
den bay :Mustata
nm makine daire
sinde sinirli sinir. 
ll dolaştığını gör. 
dilin. • 

- Nen var! 
-dedim· 

- Sıçan ısırdı. 
Demez mi? 
-Aman Mus • 

tafa nasıl oldu bu 
Je? 

- ])Oıı gece. 
Yorıundum· Ya • 
tağa girer girmez 
dalmqım. '.Bir a. 
ralık can acısıyla 
uyandım. :Bir de 
ne göreJim? Sol 
bacağmım qık kemiğinden bir '.lime 
yukarsma kocaman bir sıçan ya.pıır 

DlJI, hart hurt ımrmıyor mu! '.Bacalı· 
mı ki.ldır6ım. 8alladmı. Mel'nn baea
tnnıa betabet havaya kalktt. Om a. 
ctsıyla ktıyrtıfurıdan ka.wadmı, tava. 
na fırlattım. 

\t'e ınilUAm mab8ı 'Ylllbıe balta -
rat Jll'fe etti: 

- lJd gtlndlDbarl Jadal ted&Vial o
t.,61 ma. Nail bl;'l9 tıotle, lllr bacak 
mı. '&1IUDluimada ttaeıet 1iJ'Cll um. 

-~ evi btnlt. Yann ma
••Ullı WMlcle b1r batltalhllm bqı. 
- da bOy1e bit ball ttleblllt. Kimi»!. 
Ur ne berba4 bit 'barh&Mde oturuyor
IUD! 8ell ha.yatını karanlpı bir &Gan>..· 
sııı. Temiz ve yeni bir aparbma.na. ta
IID-
-Bartıaat mit Mt lllllnuebet efen.. 

.. , 'l"@eta albtllncle gıcır gıcır, 
,.,. bir apattlmaDd& oturayormn. 

• • • 
ltıncll .. bit iklncl vab anlata • 

)'ml: 
leVOlaıfa ,.... ............ lalı' 

--. lklttnt•1*m-. -r.n" 
lillll ..... lııllt,,.,.... 'iı' Dil• ••••· O* _... ,. "' an .. .. 
s.~ .... Mf--oe.u .. 

,_..... ...,_ •r1t!Melt _,. ~ 
dlıllıllML ............. ...... 
,.... ~ • ls•r•*la ta• .. 
~ ... ,.. ............. 

'-lMrtlttıdllMa 
•a1nmr .......-... aa Doktorıa.t 

•bebi~i uhJamadılar-., 
Tabii, çok muzzeb okhık. Bepimia 

bir müddet, mı öltlme bir Mıbeb ara .. 
maktan fiııdimisi ıJamMlıJc. NiaaJwt, 
lilDUa biriDde m11ele anlapWn 

hguldak; ölilmil tUpAeli g&miif. 

J.l'ethfmeyit yaptırıma ve zavallı '6a • 
yamıı beyni lle "ilıl&" BDll adU tıb 
.ntıeseetıesl ltlMyahanealne g&ldetmlş. 
Bul& bl1la ne bulm~ bilir mialbft.? 
Kuduz. 

Ve, bajr&Dm bethaagl bir hayvan ta. 
nfmdan mrılnut olm•dlğr da ilk tah
kilrat utlcesindıl uı•iıhntf Jmbmdu
ja için p neticeJ& vardmıt: 

"'Bu bayan. ya aıçan ,eniği Wr ek
mek ~ y_ahut klldu RG&D tara. 
tmdan yal&nmJI bir tabak, c;ataı. ltı.. 
çak, bardak kııllaıwn11-. .. 

Aha ıiae iitb.Oi bir vak&. ... 
Bir ta'bib atlt&datnn anlattı: 

Ev~~~keıı. 
ldlm ... '* ~ Jei lColu· 
yor. Bir de ~görsün? susum biri 
en aeına ta.wğu!ıA 8IJdırmıl g6tilıi1 .. 
"!Of. Hmfa l)Jr tae ~. IUS&1" 
tavuju bJrakJp kagııoı-. Ev aabibi ba• 
kıyor ld k)Vaıı tshnek ~ .•• He. 
men bı~ -.nlJ1-0t, haY.\'lllt zeb.. 
hedlyor ( ! !J &mra. karısmt çalırıyor, 
ttıylerhıi ya1duruyot, kaynatıp Pllfr· 
ttyor. Akeam, dt>rt ~coiuYta. b!rllkte 
masa neına ~or. lftyette eki~ .. 
.,ot. 

Bu vatayı, baha a:nlataıt doktor, 111 
ııetloeye bağlwc 

··- Xeındüariıd ~ Bere
ket veıwia bir .. ~ ewıer 
ele aıeaeleyl lbaaa da anlatt«Ju-. Z& " 
mnmda kudus iiedaviaine llaelattmı. 
Yoba altamm da Jmdurmam pek 
muhtemeldıi. 

• • • 
İl'anlMdda .. ~- Şip. 

hem...- meımw.t olma& n.kat 
bistm. llltaablll\mla 4tnmJı llpnaller 

Jidnclea eeki Jlaimıwlip fırbtet -
Diııin, N•t raJımetll Fetiıibillend 
korveti.D.iıı aintineaiDe ciönmilftiir. Bak 

~ kal dWtlnlan, me
zeci dükinları. lo
kanta mutfaktan, 
kilerler fare dolu. 

Ben. Rumelinin 
. eski kalyonla r ı 
andıran konakla-

• nndan biri~ do. 
. ğup büyUdUğtlm i
çlıı apartmıandan 

• netret eden bir va-
• b.rıdBlfin. $on on 
. )ili apartımanla1- -
. da ~l:tmeye mec 
bur kahııca. ne b

: diıt Sıbıdlft m I 
bir ben blJirbn, 

. bir de elki evle • 

. riınia hatırlıyuı • 
ıar. 

NillB.yet ta • 
hammill ~ 

aim, günün blriııae, PeJ,ldıe HalAakAr 
Gazi ca4clesbıde 1*' f/111 IMMum ve taı
gmdnn. 

Fakat haftasında ne biiytlk ta • 
ta Jeleditlm1 anJWm. ıw 8llJ&IL tiıtill
• altmda.;ydı. o bdar bllyllk agular 
vardı ki koakoca somunu kapıp 1ıqı. 
1Uiaıdı. Bir ~ bulup bil muai
bet )'el'dm lmrtaldum. Dört gllll eneı 
o eve ya.km oturan bir dostumu ziJL 
rete gitmigtim: 

- Yahu! neye biraktm evlt 
De)'lnce cevab veıodlm: 
- Sıga.ndaı:ı.. .. 
Xarısı, ealtt'ak bir kahkaha atarak 

cevab verdi: 
- Ooolı! m..ı. mi o! Gegea yıl 
~ ........... ~ .. 
tada~W& • 

- Khndan bÜl81di1Ul'ftllUS ku· 
aua? 

- ur ... 
- Bu mahalle bqtanbqa 'böyledir. 

• • • 
Ben bu bayandan daha ileti)'& gide

t:efim; 
Yalnız o mahalle delil, lat:a.Mul 

baetaııbap. b3ytedlr. Ha.ııi bu Jttaydi
miz bir parça daha devam edel'IMt pb. 
rl aıgaıılan. k&l'll lllfldafu.)a mecbur 
kalacatıs. uaıumı aJbllat elldifeal, 
bir pmide .. itıaı flr" a ıaaum gOı1lr 
de koakoaa '* tehlrde ---mit 

lhamUab. hiç mnmadık bir .....,,. 
da kud~ VeftıRwien, tifo " 
dala. tifiWıea, kıoleraıdan tok daha ber· 
Dacı bir Deli oı.a iN mçu tüUktsl 
kariısmda. arhh&t pnel 4irektılirlllğll 
ile lataııbol belediyeailıin lle libl ted· 
birler almayı dUşündilklarini, (yahut 
böyle bir meseleden haberdar bul1111up 
buluııtnadıklarmı, bir tedbir almayı 
dilah1lp dUştlnıne&klenni) öğrenmek 
lrrtiyoruz. .Jhscti Bi2lend 

Kı•laclaatnema 
aANSIZ ldt ........ ~, Juelalara abıema 
.......... ..., ....... bıv 'Vermi§tir. Şimdiye 

23 sene bir mahzende 
kalan asker kaçağı 

adar l'ıabA4a - ,,... ...... tıellllıtı JW.Pdmılttt. 
Balardall tWai •ırlldlr. ~ ıö&terilen filmler ter
""91 ~. Beclen. ~-- Jnf!J811hh•ya, 
ftıwll aW.lüıtlerlııııt. dJatll llal'blne, alkerlik eana· 
tmaatWr. 

aı ftllllwl ,..._ operMISrler de etlerdir. 

"" 19arlak kaşlar 
ODA.._Wssaıltaaat&betleryatatıyor. Şam

panya renginde saçlar ve simstyall tmı'aklil'daıı 
BOtıta ~ar!ak kallat modaaı çıktı. 

L İYEJ aslrert mahkemesinde ...,.terde 52 78IDld& 
bir asker kaçağmm m'Ulıabaıeai yaprlmf41iu-. Bu 

adam ~an ha.tblnde Marn muhareebsi sll'alQmda o va
kit ordu MfalrnMia. llükU.rıı süren karl3lklıktaıı istifade e. 
d~k alayından kaçınıı ve dostlanDdan bir.ishıin mah.Zl
nintle aakJatımııJt;ır. Bu adam burada yalnız cihan Jıarbl. 
DlıL mU.tteflklerm zaferiyle bitt.iğiııi öfteıımi&. fakat BeL 
çita hllkftmetinln muayyen Qir tarihe kadar §Ubeleıine 
llltlraeaat edecek asker kaçaklan hakkmda at iJh ettiğin
den haberdar olamamıştır. Ada.mcaitz korkudan mahr.e. 
Din.den. Ç!laı.m&n111, !3 sene fasılasız ba mahr.eıtde yaea
mıvtır. 

htia~ ~hr.es.tnde bu parlak kaşlı kadmla.ra sdt 
8tk ~. bll 'bdmtar bellrmı tamamtyıe 
ıraş edtfotbı-. ~ atlhnt.manm Wttbı MJtleıthil -.. 

~ Rnltll he bHııla.r lJa yu teeelt parlak ~U'k batınlılııl S'Ml't 'kqhl.ı' ~- 'B1l 
Çok modadır. Bunlar, her renkte b. bit~.~. 'lftM', !lcltwt, mavi, yeşil, san 

...._ten __ ete_t_ı_ık_1er_l.;;...e .&;;.;.;k;...;;i_i;...a,;.·d=i~"""'or=lar=. _ turuncu. kırmm renkte qıklar sa ıl orl 

Eter ın&bteııinde yaşadıfı evhı eahlbi olan. arkad~ı 
llıllenılf ol88.Jdı ldmblllr daha nekaa&r 188lan ba hqata 
-.m edeGektl. l'ak&t arkadaemm mumuncıeıı eonra at· 
l1k kaııtWnt Atlandığı yerden çıkmaya mecbur etnılftlt. 

Aak~ lıt&hJteme hrutbnlerl iKi t&damm 23 sene çektifi 
tttıre.b! g&ı&ıUnde tutarak hakkında müsamahalı d&VI"8L 
m11 ve yalnız iki sene hapse malıkQm etmigtir. 

MeŞ/ıur lngiliz siyasi kritiklmn
dm Basil Davidson Ingilterede çakan · 

, bfl/lilW. •1a1UM1lard"" biriM Aııus
twryamn iliakt dolayuı1e Triyeitenin 
~ff;ri Nlılil .,,,,. t:iftiftdi.dr; ...,., 
san yazıyı yazmt1tır. Okuyucularım1.. 
za naklediyoruz: 

"An§lus ~le bakılacak olutsa Tri. 
~ tstikbali nedir? A \ıiı'SturyanJn 
Uhakindan sonra Almaiı gazeteleri vtya. 
tiaiııh umubt Avnıpanm HambUrgu ol
dulônu yazmışlardı. Göring de bir ntit· 
lamda \Tfyanadaki mevcut· nhtuıııarm 
tevsi edileceğini ve Rayh ile Balkanlar 
arasındaki Tuııa tankiyle yapılan miitıa
kalltm arttmlacağru söylemi§ti, Böylece 
yarmm \7iyanaSı btlynk bir sanayt mer • 
kezi Olacaktl. Zaten İten ile 1Uıiayı bir .. 
leitlmıek mevzuubahs değil miydi? 

HambUq deniz üıerimledir. Neden 
Viyana da denizle irtibatlandınlınum? 
Kısa bir müdet evvel Triyestede Alman 
kuvvetlerinin şehri i§PI edivereceğini 
bekliyenler az delildi. 1'riyestenin yUz 
mil kadar garbmdaki twyaıı Tirolünde 
bu mm o kadar kökleşmi§Ü ki almanca 
konU§all ltaiyaniar!t daiı çöRu bu fitti a-
lenen izhar ettiklerinden dolayı kendileri 
Di hapiste bulmtŞardı. Bugün bu tehJi .. 
ke İtalya için bertaraf edHmiı ıörlin.. 
mekle beraber Triyesteye muhakkak ki 
katt bir darbe indirilmiı bulunuyor. t. 
taİyanm bu mWıim limanı için kapıldJiı 
eodi§eye. ltaıyan gazeteleri korkuiac:ak 
bir ~1 olmadığım, Triyestenin vaziyeti.. 
nin müemmen olduiun11 yazmakla ter
cüman olınu§ oluyorlar. 

Mamafih ltaı}'U pii&telerinde sumın 
ıaman intipr ed!lı bu kamI )'lalar Tri· 
J!ll8ilfrin yünfderlne su ~ 
Ullktır. Onlar Mudininin Hitlerla ta.. 
ııqmaMml bQy(ik bit elAka ile takip 
~-Onların Roma toplillıttl'ltmı ne 
tfcııliine itlmatlm JQk. ÇiıJkd Muolini 
Antimtan IDma malan ıtl~ edlftiini 
WıatMtfli halde bu t.ôlllfii tııh•wmttır. 

'Veıt:ayi tm1anıı bedbinliklerint te1{t e. 
diyor. Şimdlllk Avustwya ile Trlyesıe 
arasındaki mbaltalAt tamamen dutmuı 
bulumırot. 'rrlyeste llmam bomba§. 1937 
de Triyeste )'Oluyla jİİilendifer nakli'yltı 
2,200.000 tondu. Bu miktann 1.200.000 
tonu Avusturya.dan gelmi§ti. ~sun 
tkiııcl gOnd !erlirı A~asmm keres. 
te ve mangan~ ihracatım meııetndşti. 
Bu Trlyeste fçin senevi 200.000 tbnluk 
bir zarardır. 

Şimalden Triyesteye ıetlrilen ve hu
sust bir §imendifer tarifesine tabi tutulan 
mallarm Adriyatik denizinde eski minval 
iU.ere nakli i~ §imdi Romada gôrftpe-
ler JBPJlıyor. Eie.r Almanya herhanii biı: 
sebeble bu mnnakalltn devamına mO.. 
manaat edecek olur veya Çekoslovakya 
bu işi Almanlara gördürmeğe karar ve. 
recek olursa, Triyestenin Avustur)'adan 
wkubulaıı .uakliyatmm C'aoslovak)'aya 
ait Jasmmı ~ eden senevi 450.000 
ton • Macaristan tarikiyle Fjyuma veya 
Susakdan sevkedilebilir. Hele Fiyumede 
tesis edilece~ bir İtalyan hattı Triyeste. 
nin ınalık(Un bulunduğu akibete biran 
evvel yuvarlanmasını sanki te§vik etmek 
tedir. Sabık ttaıya finans bakam amyor 
Volpinirı alakadar olduiu bu yeni hat 
Libera ve Oelria adını tapy8D iki Tri• 
yeste hattının tasfiye edilmesini mütea
kip ortaya çıkmışt:ir. Bu yeni şirketin 
her biri onar bin tonluk on yeni vapuru 
olacaktır • 

Triyesteden yapılan denis nakliyatı 

eon seaelerde Venedik ve Hambuıı nak.ı 
liyatma iki sebebten rekabet edebiliyor. 
du: Kvvell btr Adriyatik anla§ması var. 
dr. sonra da Viyana ile Triyeste arasın
da bir Yahudi irtibatı mevaıttu. Al· 
mader Vıyana YaJwdileriniıı elinden 
ticaretlerini aJmıı buluııuyodar. Belki 
Triyes&e Yahudileri de yalanda 81Dİ A.. 
Jdbete 1Jinyacaldardlr. 

Triyeste Umanı Venedik itmam kadar 
iyi mücehhez olmamakla beraba' yakın 
prk "fe Balkan lllmJISetltıim Jlpıla. 
cak: nakliyat brdnnnıldln -pek ıntDallll bir 
tti OJMY8bllecek bir me9tide ld••alC 
tacllr. Bu Almanyanm g&ıftntlm ~ 
deliktir \le muhltbk ki Almanya Tri· 
JeSteden istifade yollarmı aramaktadır. 



Yazan: Rahmi t Ali iZ 

Ttüı rl!< bata ırvaı Da ıro b n ır<dl e ırn b n re 
Saıf n ır•n ını pırDslk<C>!P'U n lYI fa ırk ettaoeır 
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Safir tahtelbahiri filotillanın en başın. 

da yürüyor; işe asabiyetle başlıyan Jan 
Gayyar preskopun başında büyük bir i
tina ile etrah gözetliyerek tam yolla 
ivicaclı rotasını takip ediyordu. Lombaz 
lardan, iri gölgeler halinde donuk cisim 
lerini sisli bir perde arkasında imiş gibi 
gösteren mayinler her an ölüm tehlikesi 
le burun buruna bulunan tahtelbahir mü
rettebatını korkutuyor; tüyleri diken dL 
ken kesilen Fransız bahriyelileri bütün 
gürültücüklüklerine, patırdıcılıklanna 

rağmen süktln içinde bulunuyorlar; (oto
man) casına kendi vazifelerini yapıyor. 
lardı. 

Jan Gayyarın kı~ ve kesik cümleler 
halindeki emirleri bazan ikinci defa tek
rarlanıyor; mangada sesiz sessiz sigara. 
annı içen neferler bu ölüm yolculuğunun 
korkunç merhalelerini aşarken yalnız 

kendilerini düşünüyorlar, bu belalı işi 
düşünen budalanın beraber götürülmedi. 
ğine esef ediyorlardı. Tahtelbahir fır

kası boğazın Anadolu sahilini takip ede. 
ede ilerliyordu. 

Birinci saatte Kumburnunu dolaşan 
tahtelbahirler sırayla karanlık limanı.Top 
taşı burnunu, Erenköy körfezini borda. 
hyorlar; hala bütün şiddetile devam e. 
den deniz muharebesinin hücum hattını 
teşkil eden lnfieksibil, Lord Nelson, A.. 
gamemnun, Küvin Elizabet, Golva zırh
blannın mevki aldıkları bahri işaret mev 
kii ile 11 numaralı Türk torpil hattının 
yanından geçiyorlardı.. Deniz yüzünden 
4,5 metre derinlikte, ve 100-150 metre 
aralıklı bir tarla halinde serpili mayinler 
arasından geçiş sıralarında Jan Gayyar 
preskopunu Tener çiftliği civarındaki 12 
numaralı seyyar Türk bataryasına çevir. 

miş; orayı tarassut ediyordu. 126 rakım. 
lı tepenin üzerindeki bu batarya daiınt 

istihkamiardan daha büyük bir hfil<lmL 
yetle her tarafı tehdit ediyor; Boğaz ka
nalının ateş altında bulunan kıınunda 

yalnız bu bataryanın faaliyeti göze çar
pıyordu. 

Boğazın daralan kısımları burada baş. 
hyordu ... Jan Gayyar, tam yolla ileri 
giderken birdenbire baş rasat vardayası. 
nm çığlıkları duyuldu: 

- Kapiten... Kapiten. .önümüzde bir 
gomine mesafede bir ağ mani var .. Dik. 
kat! .. 

)an Gayyar preskopun başından fırla
dı .. Baş rasat mevkiine koştu. Küçük ra
sat mazgalından dışarı baktı. Hakikaten 
tam önlerinde Alçıtepe ile Tekir türbesi 
Karanfilburnu arasında gerili iri bir ağ 
mani görünüyordu. 

Bu vaziyet karşısında büyük şaşkınlı. 
ğa düşen ve elini saçları arasında dolaş. 
tıran Fransız bahriyelisi tekrar presko. 
pun başına fırladı ve.. Makineye emir 
verdi: 

- Hey .. stoper! .. 
Ve devam etti: 
- Tornistan .. Yarım yolla! Tamam .. 

tekrar stop! 

Sonra iskeleye hafif bir dönüşle Akte. 
penin tehlikeli sahillerindeki küçük bir 
gedikten geçmek istedi. 

Yol burada 45 derecelik bir dirsek ya. 
pıyor; maniaya yakın bir yerde 80 yar. 
dada şu pratik, sonra yerinde bir dönüş
le tekrar yola baBlamak icap ediyordu. 

J an Gayyar bu düşünüş denemesini 

yaparken Aktepenin iki sağrısında mev
kie ginniş olan ES. D8 CS Türk batar. 
yalannm rasıtları Safirin pre~kopunu 
gördüler: 

Bu gizli hedefe tevcih edilen 8 topun 
şiddetli ateşi suyun yüzünde dalgalar 
meydana getirdi. Dalgaların ara!'.mdan 
fışkıran su sütunlarım gören Jan Gay. 
yar preskopunu içeri çekti; saklanmak 
istedi. 

Jan Gayyar bu ani ateş karşısında bir. 
denbire neye uğradı~mı kestiremedi. Çıl
gın gibi pre~kopun tokazlanna sanhrken 
di<:Jffinin ara~mdan bir küfür savurdu: ,, 

- Hay şeytan alsın .. Düşman topçu-

lan bizi gördüler galiba! diye bildi.. Ar
kasından makineye seslendi: 

- Beş metre daha aşağıya!.. 
Birinci mermilerin düşüşünden bir da. 

kika geçmeden ikinci bir sarsıntı hisse. 
dildi. Safirin civanna dü~en mermiler, 
suda patlarken tahtelbahiri yerinden oy
natan sarsıntılar yapıyor; her sarsıntı 

büyük gümbürtüler kopartıyor, tazyik
ler meydana getiriyordu. 

Safirde bir dehşet havası baş göster. 
mişti. Küçücük tahtelbahirin darlığında 
sıkışıp kalan ve ölüm tehlikesinin bu ka. 
dar yakında baş gösterdiğini gören mü. 
rettebat büyük bir korkuya düşmüşler, 
dehşete kapılmışlardı. 

Süvari Jan Gayayr yuvalarından oyna
yan gözlerini etrafta gezdiriyor; bütün 
çareyi suyun dibine, aşağılara inmekte 
görüyordu. Ümitsiz bir vaziyete düşen 
SÜ\IEl.ri makine dairesine, çarkçı yüzbaşı
sına haykırdı: 

- Hey .. Yüzbaşı Roje! Neredesin? 
- Buradayım kapitent . 
- Düşman topçusu bizi diri diri suya 

gömeceğe benziyor! 

• • ? 
Rojenin cevap vermeyişi Jan Gayyarı 

çileden çıkarrnağa kafi geldi. Kafasına 
i,liyen korkuyu haykırmakla, hiddetle 
çıkaracağını uman Fransız yüzbaşrsı, 

yerinde tepinerek bağırmasına devam eL 
ti: 

- Ne duruyorsun budala!.. Baş taraf 
depolarmdan bütün havayı bo~alt, müm. 
kün olduğu kadar aşağı inelim. 

- Son haddeyiz kapiten! Boşaltılacak 
tek depomuz yok. 

Jan Gayyar sözünü burada kesti. Çark. 
çı başıya cevap veremedi. Safirin on met 
re uzağında suya düşen bir obüs dehşet
li bir sarsıntı meydana getirdi. Ayakta 
duran; daracık makine koridorunun or
tasında şa5kın bir halde süvarinin emir. 
lerini makineye nakleden neferler yerlere 
yuvarlandılar. 

Safir çok fena bir duruma girmişti. Son 
sarsıntı korku içinde bunalan müret. 
tebatın yüreklerini ağızlarına getirmiş; 

aralarında baygınlık geçirenler de ol. 
muştu. 

Vaziyet müşkül bir safha gösteriyordu. 
Süvari J an Gayyar iki noktayı düşünü
yor, bunlara göre nasıl hareket edeceği, 
ni kararlaştmnağa uğraşıyordu. Evvela 

verdiği sözde durmak, Marmaraya gir
mek, burada İngiliz arkadaşlarına par. 
mak ısırtacak denizaltı oyunlarına baş. 
lamak için verdiği sözü tutmak lazım. 

dı. Fakat bu §ekil ona bu ahdini yerine 
getirmek fırsatını vermiyor, imkanı elin 
den alıyordu. 

Kılavuzu bulunduğu filotilla acaba şu 
sırada ne haldeydi?. Yalnız Safir mi top 
çul ar tarafından keşi edilmiş, ve ateş yağ

muruna tutulmuştu? Yoksa bütün filo
tilla da şimdi kendisi gibi dehşet daki. 
kalan geçirten bir ateş tufanı, bir ölüm 

sağanağı, bir felaket fırtınası altında 

mı bulunuyordu, buna ne çare bulma. 
lıydı? 

Kendisini feda etse acaba arkadaki ar
kada5larını kurtarabilir miydi? .. Bu bir 

sürü bti ihamın karşısında şuuru karma
karışık bir ip yumağına dönen Jan Gay
yar ne yapacağını bilmez bir tavırla şöy. 
le düşündü: 

- Şu anda suyun altında kalmak, göz. 
göre ölümü beklemek demektir. Kurtulu. 

şun çaresi olduğuna göre böyle suyun 
altında kalıp gebermektense suyun üstü. 
ne çıkmak daha iyi olacak, bu suretle ben 

batırılacağım fakat gerideki filo sükunet
le vaziyeti mütalea edebilecek, geçit için 
tertibat almağa vakit bulacaktır .. Ve 
benim bu fedakarlığım tarihe geçecek; 
ilk hamlede Ingiliz dostlarımmn parma
ğını a~ımda bırakacak bir hareket gös. 
termi5 olacağrm. 

(Devamı var) 

Trakytıda k üıtiiı· 

Edirne sanat 
okulu 

ilk d~fu 80 genç 
kız mezun oldu 

Edirne, (Hususi) - İki sene evvel 
kurulan Edirne kız sanat okulu ilk 
mezunlarını bu yıl vermiştir. 

Bu münasebetle okulda fevkalade 
zarif ve ince bir zevkin mahsulü olan 
bir ~rgi \"Ücuda getirilmiş ve sergi 
güzide davetlilerin huzuriyle general 
Kazım Dirik tarafından açılmıştır. O
kulun büyük salonlarından birini slis
liyen bu sergi, Cumhuriyet devrinde 
önemle ele alınarak yer yer kurulan 
sanat enstıtıllenmizin ve sanat kültüı 
hayatımızdaki önemli rolünü belirtme 
bakımından cidden tetkike şayan bir 
eserdir. 

Başta general Kazım Dirik, Başmü. 
şavir Sabri öney, vali Niyazi Mergen 
olduğu halde müşavirler, okul direk
törleri ve kadınlı erkekli seçkin bir da 
vetli kütle.<ıi serginin bulunduğu sa • 
lona geçerek teşhir edilen eşyayı bü
yük bir takdir ve hayranlıkla müşa
hede etmişlerdir. 

Burııda son sınıf talebesi tarafın • 
dan işlenmiş blfızlar, tuYaletler, göm-

lekler, pardösüler, yastıklar ve bun. 
lara benzer eşya ile moda kısmında 
sun'i çiçek ve şapkaların zar af eti da
vetlileri hayran bırakmıştır. 

İki sene evvel Kazım Diriğin teşeb
büsü üzerine kurulan bu sanat mües_ 
seselerinden bu sene 80 talebe mezun 

olmuştur. Ve bunlar başhbaşma atöl
ye açıp çalışabilecek derecede yetiş _ 

kin olduklarım, teşhir ettikleri eşya 
ile ispat etmişlerdir. 

Bergamada 

Elektrik ve 
su tesisatı 

Biri yeni baştan 
yapılıyor diğeri de 

tamamlanıyor 
Bergama, (Hususi) - Bir müddet

tenberi plan ve keşifleri yapılmakta 
olan Bakırçayın 1,5 milyon lira tutan 
temizleme ve kanal açma işi eksiltme. 
ye konmuşsa da toptan talip çıkma
dığından parça parça eksiltmeye çı -
karılmasma karar verilmiştir. 

Bergama belediyesi tarafından yap
tırılacak lokomobilli baştanbaşa yeni 
tesisatlı elektrik işine talip çıkmadı • 
ğından heyeti vekile kararile emane
ten yaptırılması uygun görülmüş \'e 
elektrik mühendisi bay Alaeddinin i
daresi altında işe başlanmıştr. 

Yakında bina bitirilecek ve on ay
da tesisat tamamlanmış olacaktır. 

Dört sene evvel belediye 120.000 li. 
ra sarfiyle şehir içinde yaptığı 17 ki
lometrelik su tesisatının baş tarafı 

kanal halinde kalmıştı. Bu defa güm
rUk varidatı karşılık tutularak on se-

ne taksitle yetmiş beş bin lira ile do. 
kuz kilometrelik kısmı da ihale edil
miştir. Yakında işe başlanacaktır. 

--0---

115©> ıınıra Dçftlril 

B~r kadını 
boğdular 
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Yeni sene çahşmaları 

Manisa valisi Ankara 
temaslarını anlatıyor 
Malfl)Dsaı AcdlDD'1e saırayo "ce nl}(D 
~ca\~aı~aı ifil d:lı lk«Jı mett ~©W'naı 8<Da ıro 

Gııemen ~J'Sl!,Q>ıOaıca~ 
Manisa, (Hususi) - On gün evvel 

vilayetimiı.e ait bazı mUhim işleri ta
kip etmek ve vekaletlerle temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya git}lliş bu
lunan valimiz Liıtfi Kırdar şehrimize 
dönmüştür. 

Valimiz, Eşme, Alaşehir, . Salihli, 
Turgutlu istasyonlarında kaymakam. 
!ar, eelediye reisleri, hükumet erkanı 
ve muhtelif tcşekkiiller tarafından 

karşılanmış ve selamlanmıştır. 
Seyahat intibaları etrafındaki sua

lime cevaben Lfıtfi Kırdar şu cevabr 
vermiş.tir: 

- Ankarada vilayeti ilgilendiren 
bütün işler üzerinde vekaletlerle te. 
masta bulundum. Manisanın ihliya~ -
larını tamamlamak hususunda çok de
rin ve samimi bir alaka gördüm. Adli. 
ye sarayı inşası için vekalet derhal o
tuz bin lira göndermiştir. ÇoK yakın
da esasen arsası hazırlanmış olan ad. 
tiye sarayının inşasına başlanacaktır. 

Adliye saaryı arkasında da modern 
bir ceza evi inşa ettirilmesi mttkar -
rerdir. Manisada açılması takarrür e. 
den doğum evinin bina inşaatı bir se-

ne devam edeceğinden şimdilik otuz 
yataklı doğum evinin eski memleket 
hastanesinde açılmasınn sıhhiye veka-

leti muvafakat eylemiş ve kadrosunu 
ayırmıştır. Yakında doğum evi faali. 
yete geçirilecektir. Açı1an yeni asfalt 
yol üzerine düşen fabrika binası üze
rinde evka!la lazımgelen anlaşma elde 
edilmiştir. Fabrika, belediyenin malı 
olacaktır. Bu sene içinde inşaatı de. 
vam etmekte bulunan Alaşehir ve 

ll! aııisa Valisi Dr. T.tUtfi Kırdar 

Kırkağaç hükfımct konaklarınıp ik • 
mali inşaatı için laumgelen tahsisat 
ile yeniden hemen inşasına başhyaca· 
ğımız Salihli ve Turgutlu hükumet 
konaklarına ait inşaat tahsisatı ?a 
gönderilmiştir. 

Bundan başka diğer kazalanmtı.cla. 
ki hükümet konaklarının esaslı bir şe
kilde tamir edilmesi için icab eden pa. 
ralar temin olunmuştur. 

Salihlide halk tarafından inşa etti· 
rilen orta n.ektep binası ders esnesi 
iptidasma kadar ikmal olunursa bura· 
da da bir orta mektep açmağı maarif 
vekaleti kabul eylemiştir. 

Bu ve buna bı.ızer vilayeti ve ka. 
zaları alakadar eden daha birçok me· 
seleler hakkında müsbet neticeler is. 
tihsal edilmiştir. 

Kınık, (Hususi) - Kınık nahiyesi Şükrü Köymcn isminde kıymetli bir 
nahiye müdürünün E\tıurlu idaresinde çok güzel bir kasaba haline gelmiştir. 

lzmirin diğer birçok nahiyelerini ger ide bırakan bu şirin memleket, Soma • 
Bergama şosesi üzerinde bulunmakla ayrı bir hususiyete maliktir. 

Günden güne inkişaf eden Kınıkta inşaat faaliyeti son zamanda fazlalas· 
mıştır. Kasabanın giizellcşmcsi için ica b eden her şey yapılmaktadır. 

. , 

Bu resimde Kınığın Atatiirk anıtı ile zafer parkını görüyorsunuz. 

.. 
·~'" 

Bafra, (Hususi) - Alaçamın Geyik . f ;;. 
kosan mevkiinde çocuk esirgeme ku. ' 
rumu menfaatine tertib edilen pana
yırda feci bir cinayet işlenmiştir. 

Gerzeli 70 yaşında Hatice panayı-
ra tkarete gelmiş ve dönerken kadı-
nın üzerin<le para olduğunu bilen An_ 
karalı Mustafa, Deli Ziya ve !{ara Ah 
met adında üç kişi tarafından orman
da kıstırılmış. bağlanarak ve sırtta 

taşınarak Söğüt dibi mevkiine geti
rilmiş ve orada üzerindeki 150 lira 
siyle üç altını alındıktan sonra boğu
larak öldürülmüş ve sazlığa atılmış.. 
tır. Cinayet on beş gün sonra meyda
na ~ıkmrş, katilIE>r yakalanarak adli
yeye verilmişlerdir. 

E~nıe, (Hususi) - lfa1.ada kültür işlerine ncr zamankinden dana ç0k hıı 
verılmişh. Köylerde mevcut mektepler den başka mmtaka yatı okulları yapısı
na. başlanmıştır. Bunlardan başka merk eme de büyük bir yatı mektebi yapıla
caktır. İlçebay Kemal Özalp, kazamıı.cla 'okumıyan çocuk bırakmıyaca.ğmı, de
mekte ve bu işi ehemmiyetle takip eylemektedir. Resimde ~e köylerinde ye
ni yapılan mekteplerden birini görüyorsunuz. 



Ingiliz parl8mentosunda 
pijamalı saylav ! 

Ve•tmınstar sarayında berber 
salonları, banyo dalr•lerı, ma
nlkQrcQ dQkkAnları, lokantalar 

her şey vardır 
Doktor saylA vlar par lAmento binasında hastalarını 

kabul ederler. 

H&dise mahalli, 9)k derin bir nokta. 
d~ ve bumuı ipn; çıkanlması tn 8°' o
laaak define bu saJJhyor. 

"Luzituıya., ile, Amerikan blnkalann 
dan lngiltere bankana 1dllçe altm ptL 
riliyordu. Fakat, bankalaım ihtiyat ak.. 
çesi ar111m ithal edBecek olln bu para. 
nm Avrupaya kadar ıelmeli aıOmkiin ol
mamll ve yOzlen:e kitfniıı hQab ile be
raber, kazaya kurban litmittl 

Bu definenin çdmnlması için de birkaç 
kere ~ edDmtt. fabt muvaffak o. 
hmamamıP'· BuaQn, gene 1011 usuller. 
den cesaret alınarak, bir kere daha ı. 
eebbüs edilmeye karar Wl'ilmişlir. Bu iti 
Aıwllm• ....... Jnb., ltml wri1m 
tabllll,. - •IRt•nndln biri Omine 
1111ft1br. Yllanda da fuUyete sirllile.. 
celi annedillJOI". 

••• 
lklnci deflnedea IUlltmeJI llODI be. 

raktdc. COnkQ bunQn. UIUD alD bah. 

eedilec:ek Jtrleri --.. 
Tarih ltfblrPe de Pd Ndflenin orta-

nda olan ba ba netbllnde denizin 
diblnl boylayan altmlar ... bir baldhn 
dann ..-lclr: 

Mehfh lmpuaDu MablmilJID de. 
menMette clbD Ddll a.dne. enelA 
...... ...,. dll9llmnGI • ban. 
ı.. .... _.,.~,.. c*anml
tr. 

"Mlridl.. lalnMI 111 nlbnll pml, 
ba llrwtl -' Amdlda N~ U. 
mtmna acstarOP emin ellere tl!l1hn ede
~ 

MalQmdur ki, imparator MaksimDyen, 
Av.usturya imparatoru Fnmsuva Joze.. 
fin kardeP idi ve Meksikaya giderek o. 
rada imparatorluiwm ilAn etmiatL 

Bu hükümdarlık uzun sfirmeGliı ve 
Meksikalılar kendisine karp isyan ederek 
onu tahttan indirmitler, kaçarken de 
Kueretaro'da ele 19'imek Jaquna dil.. 
miflerdi. 

Bugün, Ugo Kivel1i ismincteki ltalflll 
fUDU iddia ediyor ve buna dair vem'Jralar 
da ,a.terjyor: 

Babasmm babuı olan Empednkle KL 
anDi GCJk -.m bir adaınınq.. 1866 .. 
nmincle Millnoya p1mif, ~ o 
tarihte -- Hablbaqlamı blldmiyetl 
altmdaydı. Empedokle Kianlll milyon. 
lata aahiptti ve bu par&JJ, esham ve tab.. 
villt alış verip yap&rak kazanmqtır. Bu 
zengin adam, Millnoda derhal büyOk bir 
nöfuz sahibi olmut ve Adeta prens gibi 
bir mevki edtnmlttif: 

Hatta prensten deha bnytik bir mevki; 
C(lnldl. imü llil, --bot~ prens. 
ltr kendilinden borç Pil'& almaya ....... .......... 

F.mpedokle Kianlll. ba IU!ltle, ili .. 
bam ft tabvillt ticatednden mrafbla 
.. ~ cl!kmftllOr: KendL 
llndesı aldön paraya •nbll pw1er 
dOblar. baronlar~ OD8 amllerlnl rehi1l 
QlarH ~. ~ •eme. 
ylnce de bu amUer KllnlUnln oluyor. 

KiareDI ..... banlan batb prens. 
dGta, baron 'ft lrcntlara atıyor. Bu au
Nde lll'ftti cidp lmblnJor. 

Makaimllymı Meksikada imparator oL 
duktan eonra. kendisine bu aklı veren ve 
bu mnkii temin eden eski arkadapm u. 
nutmuyor ve bir gün ona şu mektubu 
yasıyor: 

"Bap, "°"""' M elıüa •Jlara· 
,.,,.,,., ıaa. ııPrdifirıa ........ 
ddiMbl aıl •istbWbi ola" u lıorp "°'"" btdrmd.,, .. ,..,.,.. ..,..., 
dıfili•. Fallat, ini fiiMtın 6tomlfltı 
yaı.ı ,,,,,,_,. ifad'1i Mli ,,,_,,_ 
,,., ,,.,,..,,. ,,,. """"" bir dtlllini ,,.,,,.,. ""'°""": """ .,,,,.,,._ 
dn ",,.,,,,.. lime narini• (80) .U 
1on totılı ıtli1'!fll*. Bu ""'""' ,,.. 
rlbı1ııtH ıiinaedlf#ü ,,,,., ,. ,,.,, 

N orjöu ıötiirmt: or,#4M dd, '* 
-~ göımntlı olalliJltıbiflİı. 

"/•/IOfalor tlostW l#llfriU ıiıı 
tdrar tqeHiirlmflli '1UIUriri1ıl. 

"Mabimilyea,. 

Empedokle Kiarelll de bu mektuba a. 
bnca deli gibi ohıyar: Serietlnin timine 
bir tıerftt daha koyacak w ba mt1e 
milyonlan birdenbire birkaç mislini bu. 
lacaktlr .. 

Fakat levinci ~ aürml70r: Aradan 
aylar geçtili halde. para pJmemiF. 
imparatora maktup YDll> sormayı da 
nezakete muvafık babmıJar. 

O* aıeçnwtea, Mekın1racfan fena ha. 
berter p1miye bllhJor. lbtiW Clkmıl. 
aonra pnparator kaçm•wtu. Nihayet, 
MabbnD,.un turpa diiUdili haberi 
aellyor •• 

MllAnolu mByoner de A'Vlılltmyalı Ar· 
fidGke tm11n ettlli taca makabil alaca. 
lı milyonlann (ilerine soluk la içiyor .. 

O ma,ar. Ol1u da 61.Gyor. Fabt lla
llD tormm tllaar' ba lelWtİ .beklmneye 
1Jatlı,ar Bnndan -... &ban .-n. 
wl Meblhdtn ıeJmi,en ba ...,mil,aa., 
acaba balln denlıln dibindelı ~ 
F.mpedolde'nln tonma Uaıo IClanWDin 
eline ~ mi? Yoba omo da olkı 
ft torunu ayni hülya ile. mi MIYleÜ! 

.Bunu herbalde istikbal g6et.er«ektir. 



Yunan muhteliti nihayet IMemlle~etnmH~©I~ no~ <91®1fal vaı~oDaıtril 

Maraton koşusunda 
Ankaralı atletler bü9ük muvafson f akiyet kazandı/a, ve 

aldılar maçını 

kazandı 

birinciliği 

Şjşli dün 2 - O 
yenildi 

Bir haftadır şehrimizde bulunmak
ta olan Yunan muhteliti son maçını 
dün sabah gayrifedere klüblerdcn Şiş· 
liyle yaptı. 

Fenere 2-0 yenilen, Galatasarayla 
ve Perayla da berabere kalan misafir 
takım, bir hafla içinde yaptığı bu 
dördüncü müsabakayı 2-0 kazanmaya 
muvaffak oldu. Şişlililer, takımları -
nm belkemiği mesabesinde olan va
habdan mahrwndular. 
Beş bin kadar seyirci önünde !stan

bulsporlu Saminin hakemliği ile yapı. 
lan bu karşılaşmaya misafirler Gala
tasaraya karşı çıkardıkları takımla -
riyle, Şişli ise Vahabsız şu tertipte iş
tirak etmişti. 

Armen..ak - Vlastardi, Alber - M ar-· 
tayan, Nubar, Ar§evir - Suklur, Şiik. 
,.ü, Şaraş, Jfrayir, Diran. 

Müsabaka iki tarafın havadan oyu
nuyla oldukça süratli bir şekilde baş· 
ladr. Bir iki karşılıklı akından sonra 
- rüzgara karşı dizilmiş olan - misa • 
firlerin ağır bastıkları görüldü. Bu a
rada Annenak güzel kurtarışlar ya • 
parak muhakkak bir gol tehlikesini 
bertaraf etti. 

Ender yapılan ve her defasında Va
habm eksikliğini hissettiren Şişli a -
kmlarıysa Suldurun ve Şavaşın çok 
bozuk oyunları yüzünden Yunan mü· 
dafileri tarafından kolayca geri çev -
riliyordu. 

ZJia~taıı cvve1 Şi§1i ta7mnı Yıı 1U'IH mıı7deliti ile bir arada 

--

. 
Şi.~li ·ka7ccisi bir Yunan muhacimiıı· 

den topıı l.:ozxırl~n 

golü de kazandırdı. Bu gol 37 inci da
kikada olmuştu. 

Şişli takımında kaleci ArmenaKia 
Vlastardi, gerek kendi takımlarının ve 
gerekse rakib tim içindeki oyuncula
rın en iyileriydi. Muavin hattında Ar
şevir vazHesini yaptı. Ortada Nubar 
kabil olduğu kadar kötüydü. Muhacim 
hattında hemen hemen hiçbirisi mu • 
vaffak olamadı. Vahabın bulunmayışı 
Şişli takımını adeta başsız bir vücut 
haline sokmuştu. 

Yunan milli takımından yalnız iki 
elemanın eksik olduğu bu muhtelit 
takımın, federe olmıyan bir klübü bu 
kadarcık farkla yenmesi, oyundan 
sonra bazı vatandaşlanmızın yaptık. 
ları coşkun tezahüratı icab ettirecek 
kadar parlak bir zafer değildi. 

O. M. KUTNAK 

Yunanhlar ne diyor? 
DünkU son maçlarından sonra İs

tan bulda yaptıkları karşıla§Jnalar 

hakkındaki düşüncelerini sorduğumuz 

Yunan muhteliti antrenörü Negrepon
ti şunları söylemiştir: 

Memleketimizde ilk defa yapılan ve 
atletizm meraklıları tarafm'lan büyük 
bir alakayla takip edilen Türkiye ma. 
raton şampiyonası dün Kadıköy Fener 
stadıyla Maltepe atış mekteb.i arasın
daki 42195 metrelik sahada yapıldı. 
Yarışa ikisi Zonguldaktan, beşi Anka
radan, ikisi lzmitten, yedisi de İstan
buldan olmak üzere on altı atlet işti
rak etti. Alınan neticeler şunlardır: 

1 - Selim (Ankara) 3 saat 21 da
kika 50 saniye, 2 - Sulhi (İstanbul) 
3 saat 44 dakika, 32 saniye. 3 - Ali 
(Ankara) 3 saat, 45 dakika, 48 sani
ye. 4 - Mehmet Ankara 4,3,5 saat. 5 
Reşad İstanbul 4,3,35 saat. 6 - lbra
him lzmit 4,7,5 saat, 7 - Galib İzmit 
47,5 saat, 8 Hüseyin Ankara 4,13,14 
saat. 

36 ncı kilometreye kadar en başta 
giden Ankaralı Şevki, birdenbire has. 
talanarak müsabakayı terketmcye 
mecbur oldu. Bu çok zor yarışlarda 

büyük bir muvaffakıyet kazanan An
karalı atletleri tebrik ederiz. 

Devre ortalarında oyun ilk hızını 

kaybetmişti. Hücumlar karşılıklı olu
yor fakat iki taraf da netice alamı • 
yorlardı. Şişli de orta muavin Nuba
rın iyi bir gününde olmayışı, hücum ! 
batının beceriksizliği yüzünden bir 
türlü vaziyet bozulamazken, kaleci 

1 Armenakla Vlastardinin cidden mü . 
kemmel müdahaleleri yüzde yüz gol o- ı 

lacak Yunan hücumlarını semeresiz 
bırakıyordu. İlk devre böylece golsüz 

Oyunun bundan sonraki sekiz da. 
kikası gittikçe sertleşerek fakat ne
tice değişmeden 2-0 geçti. Maç da böy· 
lece Şişlinin mağllıbiyetile nihayet • 
lenmiş oldu. 

"-Bu sene içinde takımımız 44 
resmi müsabaka yaptı ve tabiidir ki 
şimdi yoruldu. Biz buraya Istanbulu 
gezmek için geldik. Eğer tam formu
muzda bulunsaydık, aldığımız netice
ler başka olacaktı. 

Burada maç yaptığımız takımlar a
rasmda Fenerbahçeyi iyi bulduk. Ga
latasaray çok enerjik, fakat teknik 
noksanı var. Pera çok dribling yapı
yor; Şişli ise bu takımlar içinde en 
zayıfı. İlk iki maçımızı idare eden Sa. 
zi Tezcaniden çok memnunuz. Sporcu 
Istanbul halkına karşı minnettar kal
dığımızı lutfen yazınrz. Önümüzdeki 
senelerde de güzel memleketinize gel
meye gayret edeceğiz. 

Fener - Beşiktaş mıaçmın en heyecanı ı bir l!mnaa ~Iat•a'ton 1-ioşıtsıt "birinci· 
sinin ariveye gelirken yakından ve u zaldan almnıış iki resmi 

Profesyonel güreşler 
olarak berabere bitti. 

ikinci haftaym 
İkinci haftaymda Şişli takımında 

Heraç Suldurun, Agob Martayanı ye
rine alınmıştı. Kırımzı - Siyahlılarm 

başladıkları bu kısmın ilk dakikala -
rmda oyun ortalarda oynandıktan 

sonra rüzgarı arkalarına alan Yunan 
muhteliti hafif bir hakimiyet tuttur
du. 

Yunanlılc:uın ilk golü 
14 üncü dakikada Nubarın sebebi

yet verdiği favlu Papadopulo çekti. 
Direğe çarparak geriye gelen topu 
Caneti köşeden içeri atıverdi. 

Oyun bundan sonra sertleşmeğe 

Nasıl oyııadılar •! 
Misafir takımda gerek kaleciye ve 

gerekse müdafilere hiçbir zaman fazla 
iş düşmedi. Muavin hattında Kondu
lis, muhacim hattmda da merkez mu
hacim Caneti ile sağ açık Miyakis 
- diğer üç oyunda da olduğu gibi • 
muvaffak oldular. İki içler ve iki yan 
haflariyle müdafi Gasparis toptan zi
yade adam kovaladılar. 
Takım umumiyet itibariyle muvaf· 

fakıyetli bir maç çıkardı. Muhacimle
rin kale ağzında paslaşmaları yegane 
kusurlarıydı. 

Coe Luiz 
Ma"s Baerle 
l\arşılaşacak 

Nevyork, 26 (A.A.) - Ey!Ql ayında 

Maks Baer ile Joe Luis arasında bir boks 
maçı yapılması için bir konturato imza 
edilmiştir. 

.. 

başladı. Bu arada hakem Jirayiri sa- Derbi ga libi 
hadan çıkardı. On kişi kalan rakib ta. 
kıma karşı misafirler büsbütün üs - Parıs mükafahnı da ... 

Kara Ali ile Zelrıncl11lınvı ve i11illôyim le Teldrclağlı Hiiseyinin g'iireş7cr(H· 
den iki cnstantıane 

tün bir oyun <;ıkarmaya başladılarsa kazandı Dün Taksim stadında profesyonel 
da kendilerini yormak istemedikleri Paris, 26 (A.A.) - Lon Sanda yapı- serbest güreş ( !) müsabakaları ya-
ve 1-0 vaziyeti idameye çalıştıkları lan 3000 metrelik mükafatlı koşusunda pıldı. Mülayimle Tekirdağlı arasında 
görülüyordu. Derbi galibi olan üç al arasında Sanzasi- yapılan güreşte Tekirdağlı rakibini 

Misafirlerin ikinci golü yonel bir karşılaşma olmustur. tuşla yendi. Mülayim bu müsabakada 
Müsabaka misafir takımın baskısı Bugüne kadar girdiği 13 yan~m hep. sakatlandı. Tanınmr3 şampiyonlardan 

ve Şişlililerin arasıra yaptıkları, fakat sini kazanmış olan ve Romada Premio olduğu iddia edilen Zelandalı ile Ka-
rakip muavin hattını geçemiyen hü - l{eale mükafatının galibi çıkan 1\lcarco ra Ali arasındaki maç da bermutad 
cumlarıyla geçerken, kırmızı siyahlı • ile İngilterenin galipleri Rua Rasel ye bir kör döğüşü halinde devam etli. 
lar aleyhine bir korner oldu. Bu ceza Cillas 400 bin frank mükafatı olan bu Kara Ali rakibini birkaç kere tuş va-
vuruşunun Şişli kalesi önünde hasıl lrnşura i~tirak etmişlerdir. ~ı, 1'.iyetine getirdiyse de, kolu, bacağı 
ettiği kargaşalık esnasında l\ubar, N'earko, ~öhretile ınütena~ip olarak, ~ ~ dışarda olduğu iddia edilerek sayılma-
karşrsındaki muhacimi favlle durdur- Fransız derbisinin ikincisi olan Kano ile mış ve 3 devre 15 dakikalık bir didiş-
duğu için hakem penaltı verdi. Hris- Rua Hac:cli kolaylıkla vurarak birincili- -:.-· ,. meden sonra müsabaka beraberlikle 

Ok spor k IUbllnün 
devaınlı müsabakas• 

İstanbul, 26 (A.A.) - Okspor ld':' 
bünden bildirildiğine göre, bugün 12 ı;ı· 
~ilik bir ekiple uzun menzıl ve kısa ııe· 
def atışları yapılmıştır. Bu 'müsabal•:ı; 
!ar 7 haf ta devam edecek ve en son hafi 
dereceler belli olacaktır. 

V aııukın valdesi ötdll 
Eski sporcularımızdan Vamık Ge~ 

zenin annesi vefat etmiş ve cena1,csı 
dün kaldırılmıştır. Arkadaşımıza sıı.-

_ ___ __:L;.;;o.=d.=ul:.:o:....::.s::.:ık::.:r_b::.:i::.r.....,;İ.l::.;.t;;.le;;......;tak..;;.;.;.;;;;.;ım::.r:::n...:.a:.........ik_i..:.:n..:.ci_..,5ğı.:.i -=a:.::lm::.:.:..1 ;.:.:tı:.:..r·=----------------------------neticelemnistir. ______ brr: di1ı>r.i7. ___ _ 
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Fenerbahçe şildi kazandı 
Final maçında 

3-1 mağlup 
Beşiktaş 
oldu 

·-

IJcşilttrış 7:clcsi öııiinde tchlik-.cli bir an ve Fener 7:a'Lccisi bir Bcş11'tflŞ hU· 
cmnııııu keserken 

Dün Kadıköy stadında Fenerbahçe 
ve Beşiktaş takımları mevsimin son 
müsabakasını yaptılar. Havanın f ev -
kaladc sıcak olmasına rağmen bu mü
him karşılaşmayı görmek üzere Fe
ner stadına toplanan seyirciler altı 

ye~i bin kişilik büyük bir kütle teşkil I 
cdiyorlarc!ı. 

Evvela iki k!Ubün genç takımları 
hususi mahiyette bir maç yaptılar. 

Rakiplerine nazaran daha düzgiin oy
nıyan Fcncrbahçeliler güzel bir mü -
sabakadan sonra 3-0 galib geldiler. 

Sıra günün son ve en mühim maçı. 
na gelmişti. Sahaya evvela Beşiktaş· 
lılar, ve arkadan da Fenerliler çıktı
lar. Seyircilerin alkışları arasında ha
kem tarafeyn kaptanlarını ortaya ça
ğırdı. Uzun süren bir münaka~a dev
resinden sonra Fenerbahçenin emek -
tar miidafij Ya~ar Ankaraya gidip 
geldiği için klübündeki lisansı iptal 
edildiğinden sahadan çıkarıldı. Bu su
retle eksilen kadrosuna Fenerbahçe 
küçük Orhanı alarak şöyle tamam . 
ladı: llıi~anıcddin, - l.JCbib, Fazıl - E
sad, Aıı9llırlis, Ucştıcl - Orh!ln, Şaban, ı 
l'aşar, Ali Rhıo, /\:aci. 

I<.,cnerbahçcnin Fikret Yaşar ve Ni
yaziden mahrum bulunan bu kadrosu
na karşı Beşiktaş da Hüsnüsüz bir ta
kım çıkarmıştı. 

Mclımct Ali • Enver, Faruk - Rifat, 
lı'cy::i, 'f.'ııat - llayati, ll!u~rıffcr, l!cık
kı, şcı·cf, Eşref teı tibinde bir takımla 
oynuyor. Evvelce tayin e<lilen Adnan 
Akın maçı idare etmeyi kabul etme- · 
dığindcn bu maçta yan hakem durmak 
ic;in gelen Feı idun I\:ılıç kliipler tara
fından !':akem seçildi. 

Ma.; lwş ' ıyor 

Oyun baslar ba<-lamaz, Fenerin Be
§ıktaş r lcyhinde korner~e neticelenen 
bir hücumunu seyrettik. H.üzgfırı ar
kaya alnı ş bulunan sarı lacivertli mu
hacimler Ust üste miıtcaddid akınlar 
Yapar< k taraftarlarını ümitlendirdi . 
lcr. l:lal,kı ile ~crefin enerjik hamle· ! 
lerle yaptıl:ları hi.!cumlnrı Fener mü
dafaası muavffnkıvetle kar~ılndığın -
dan do!mzuncu dnldkadan sonra Fc
nerbahçcnin hissedilir bir hakimiyet 

tesis ettiği görüldü. f'st üste Reşad 
Esad ve Yaşar tarafından çekilen şüt
lerle Beşiktaş kalesi tehlikeli vaziyet
lere düşüyordu. Naci ve Orhanın kö
şe vuruşlarından istifade edemiyen 
I<'enerliler on beşinci dakikada büyük 
bir tehlike geçirdiler. Eşrefin çektiği 
kornerden soıu·a kale ağzına düşen to. 
pu Hakkı kafayla içeri attıysa da Fa· 
zılın yerinde bir müdahalesiyle Fener 
kalesi golden kurtuldu. Yirminci daki
kada Esatla Hayati arasında bir kav
ga başlangıcı oldu. Polis ve hakemin 
müdahalesiyle gürültü yatı~tırıldık -
tan sonra oyun biraz asabi bir hava 
içinde oynanmaya başladı. Hakem bu
rada ka,·gaya sebeb olan oyuncuyu 
dışarı atmamakla büyük bir hata işle
di. 

F<'nerin ilk ~olii 
Yirmi altıncı dakikaya kadar kar

şılıklı hül'umlar tehlikeli olmaktan u. 
zak bir şekilde de\'am ettiler. Yirmi 
yedinci dakikada l<'enerin sol açığı 
Orhan ayağına gelen topu fena bir vu
ruşla BcBiktaş müdafilerine doğru at
tı. Siyah beyazlı oyuncular ayakları
na gelen topu kontrol cdemiyerek ra
kib merkez muhacime kaptırdılar. Ya
§ar yakın mesafeden sert bir şiltle to
pu ağlara tah"'arak Besiktaş müdafile
rinin hazırladıkları fırsatı gole çevir. 
di. 

Sarı lilcivcrtliler bu golden sonra 
daha düzgiin onyamağa başladrklarm
dan oyunıın merkezi sıkleti Beşiktaş 

nısıf salrnsına intikal etti. Şabanın, 
I~saclın, Arıge 1idisin \'e Ya~arın mütc
addid şütlcri kale direklerini yalıya -
ıak a\'uta çıktılar. Kaleci Mehmet Ali 
de isabetli müdahalelcrlc bir çok şilt
leri b~rtaraf etmeye rnu"nffak oldu. 
e~ş kl;ış çaıı .. ıvor 
Ma,. ~deta tek kale oynandığı ha!c!e 

Feneı bahçe sayı adedini bir till'lü art
tıramıyor. Tehlikeyi hisseden siyah 
beyaz tak nıda bermutad değişiklik • 
lcı· h<ı 'a'lı. Hakkı orta hafa gec;eı ek 
müclafııavı takviye c>hıeye çalısıyor. 

Fa]·.ıt Llitür .., .. ,.< 'lC'rc raö·men T•\. 

ı:::!!'r Devamı 12 incide 
O.KAVRAK 

Dün, Fenerbahçe ile Beıiktaı ara
sında oynanan Şild Final maçı ile 
•t:nenin futbol mevsimini kapamıı 
ol<luk. Maçtan evvel çıkan yazımız
dv, memleketin bu iki güzide klü
b:inün, mevsimin son karşılaşmasın. 
da, spor meraklılarına, temiz ve gü
zel bir maç seyrettirmelerini bekle
diğimizi yazmı§tık. 

Dünkü maç, beklediğimiz kadar 
güzel olmadı deyebiliriz. Filhakika 
Fener tP.kımı, vazifesini mükemme
len ifa etti. Temiz, enerjik bir futjol 
oyn:ıdı. Sanlacivert taraftarları, k~n
di hesaplarına hem maç seyri nokta. 
sın.Jan, hem de mevsimi böyle güzel 
b 'r zıı.f erle kapayan neticeden tama
mc;, t:ltmin edilmiş bulunuyorlar. 

F:lkat hiç bir tarafa mensup olmı
yan. bitaraf seyirciler için, hadise 
böyle değildir. Çünkü Beşiktaş, ken
disinden hiç de beklenmiyecek kadar 
kctü bir maç yaptı. 

Öyle zannecliyoruz ki, epey 7.8· 

mandır üzerinde oynamağa alışık ol. 
mndrğı bir ıahaya çıkmak, bilhassa 
yerlerin çimen oluşu, fevkalade gÜ· 

zel, canlı oyunlarmı çok kereler sey• 
rettiğimiz siyah - beyaz takımı, dün 
adeta tanınm\\z bir hale getirmişti. 

Be~iktaşlılar neden sinirlenmişler· 
di? Rakiplerinin çok daha fazla ta
rafll\r toplamıı olduklarına mı?! 

Yoksa maçı bu sahada yapmakta ol
duklarına mı?. 

Bu ıon nokta Beşiktaş hesabına, 

ıeJAnkü acı mağlubiyetini hitZırlayan 

en mühim bir amildi· denebilir. Fa
kat bunun kabahatini gene, hiç te 
mecbur olmadıklan halde, maçı Tak. 
sim gibi bitaraf bir sahada oynamak 
v a r k e n, rakiplerinin sahasın. 

da oynamağı k a b u 1 eden 
B e ! i k t a ş idarecilerinde ara
mak la z ı m değil midir?. Dün 
Şild şampiyonluğunu kazanan F e
nerbahçe eksik kadrosuna rağmen, 
iyi hazırlanmış, çalışmış, soğukkan. 
lı ve mükemmel top oynayan bir ta
kım olduğunu, maçın her sa.Alasında 
isbat ediyordu. 

F enerbahçeliler tarafından, şimdi
ye kadar muhtelif zamanlarda iki 
kere kazanılmış olan şildin, 938 
senesinde de güzel, üstün bir oyunla 
üçüncü defa kazanılmıı olmaıı, san 
lacivertliler için, yerden göke kadar 
iftihar edilecek bir hadisedir. Oyu • 
:ıun lıakemine gelince; Adnan Akı
nın gelmemesi üzerine, klüplerin U• 

yuşarak ortaya çıkardıkları bu ace
mi <:ocuk, işin çığırından çıkmasına 
seb~p olıtcak bir yığın hataya ~üş • 
mckt~n kend:ni kurtaramadı. Ve 
All"h acıdı da maç müessif bir hadi-
se ile yarıda kalmadı. :t-

• 
' 

lliisaınccldin l'cııcre at ıı'm bi,. Twnıc· 
,.i uzakLaşt ırı_vor 

Sar ılô.civertliier çok güzel ve 
üstün oynadılar 

1 • 

Diiııldl ım«çto, Beşilda§ 7..a7ecisi lı/ch met • Aliııin iki gii::cl kıı1'tarı.şı 

-----·--~--------~-~--~--~~--~--------~~~~~--, 

Yüzme teşvik yarışları 
o lYı ını ©! e M © ©! a <dl a lb> lYı y lYı ıK lb> n ır 
auaı~asozUo!K nçnını©Je yajp>oll<dlı 

GalafasaragJı Mahmut ve Halil 
iki yeni rekor yaptılar 

Yüzme teşvik müsabakalarının i
kincisi dün Moda yüzme hamamında 
yapıldı. 

Bu müsabakaların tafailfı.tına giriş
meden evvel burada bir kaç noktaya 1 
işaret etmek isteriz. 

Resmi mahiyette programa dahil bu 
lunan bu müsabakalarda ne su sporla
rı ajanını ve ne de bölgenin salahi • 
yetli bir murahhasını göremedik. Ya· 
pılan programda tam 21 yüzme hake
minin ismi olmasına rağmen, sahada 
ancak (4-5) hakem görebildik. Saha 
bermutad hazır değildi. Bir su sporla
rı federasyonu bulunmasına, kendine 
göre tahsisatı olmasına göre bilme • 
yiz ki alakadarların bu en nezih spo
ra karşı alakasızlılUarı nedendir? 

Acaba bunlar yalnız fut.bolü mil 
spor telakki ediyorlar. Su sporları ü. 
vey evlat mıdır? 

Geçen yazımızda da bahsettiğimiz 
gibi, bölgemizin kıymetli sekreteri 
bay Halid Tüccarbaşıoğlu bu mevsim 
için güzel bir program yaptı, hazırla· 
dı. Bunun fiiliyat sahasında tatbikı 

da zannederiz bölge heyetine düşer. 

Artık onlar da biraz, bu nezih ve te
miz spora layık olduğu ehemmiyeti 
vererek harC'kctc geçmiş olsalar çok 
yerinde bir iş yapmış olurlar. 

Bir de geçen hafta bazı klüblerin 
yeni lisar.slarını almadıklarmdan bah
setmiş, bir çok milli takım yüzücüle
rinin de bu yüzden müsabakalara gi
remediklerini yazmııı, ve bu kabahatin 
zannımızca klüplerde olduğunu bildir
miştik. Dün görüştüğümüz klüb ida. 
recileri bize, bir buçuk, iki ay evvel 
Ankaraya giden lisansların eJan gel
mediğinden acı acı şikayet ettiler. A
cn ibdir, bir fut bolcünün Iiı:ıansı bir 
hafta içinde ikmal edilerek gelirken 
acaba ııeden Y.ine aY.Ill teşkilatın bir 

şubesi olan ve kendi köşelerinde hiç 
bir teşvik ve rağbet görmeden müte
vazıane çalışan bu gençlerin lisansla
rı 'böyle aylarca sürüncemede bırakı
lır! 

Bu hareket, bu sporu teşvik değil, 
bilakis körletrnekten başka bir şey 

değil de nedir? Bu vaziyette bu genç
lerden bugünkü derecede çalışmala • 
rından fazla ne beklenebilir? Biz, teş· 
kilatın kıymetli başkanı Adnan Men
deresin, bütün bu hareketlere pek ya
kında bir son vereceğini ve bu sporun 
layık olduğu ehemmiyeti göreceğini 
beklerken; dün yapılan yarı§ların de
recelerini anlatmaya geçelim: 

BtJYOKLER 100 M. SERBEST: 

tık müsabaka büyükler arasında 
100 metre serbestti. Bu yarı§a yukar
da da bahsettiğimiz gibi lisanssızhk 
yüzünden ancak Beykozdan lskendcr 
girdi. Neticede 1,14 ile yine kendisi 
birinci oldu. Bu derece çok fenadır. 
Rekor için müsabaka harici yüzen Ga
latasaraydnn Mahmud, yine Galata • 
saraydan Orhana ait bulunan 1,03,3 
lük rekoru 1,03,2 ile yeni Türkiye re· 
koru yaptı. Bu genç, geçen hafta bu 
mesafeyi 1.0·1 ile katetmişti. 2 nei 
mUsabakası olmasın~ rağmen yaptığı 

bu dereceyle bize istikbal vaadetmck
tedis. Bu mesafeden dünya rekoru 
0,56.4 ile Amerikalı Fliştedir. 

100 M. SIRTUSTO: 

Bu müsabakaya bir Galatasaray • 
dan, bir de Beykozdan iki atlet girdi. 
Neticede Şamil (G. S.) 1,30,1 ile bi -
rinci, Fikret (B) 1,31 ile ikinci oldu. 

100 ı'1. KURBACLAMA: 

Bu yarışa Bcykozdan yalnız Saffan 
girdi. 1,35,4 ile derece yaptı. Müsaba
ka harici viizen Rauf (G. S.) 1,32, Se

_.,. Devamı 12 incide 
T. K. DelidaQ 
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Yazan: Gerald Kelton -23- Çeviren: F. K. 

Siz eşi bulunmaz bir blöf 
üstadısınız binbaşı ! 

- Yatı gezmek isterdim. Şahsi ma- - Mordavnt benim en iyi dostum. 
lınız mı? du. Bir casusun böyle hisler duyması-

- Hayır. Almanya hükumetinin. na izin vardır sanırım. 
Fakat emrime verildi. Almanyanm ye - Cevabınız belki doğru, belki de 
ni şefleri indinde mevkiim dün size yalan, fakat herhalde mantıki... Çok 
söylediğim kadar zayıf değil. kurnaz adamsınız binbaşı! 

- Çok memnun oldum. Mevzubahs - Kurnazlığıma önümüzdeki iki 
ptanlann yırmi dört saat sonra Lon - gün zarfında bir kere daha kanaat 
draya vasıl olmasının sizin şahsi va· getireceksiniz. KatJedllmeme rağmen 
ziyctinizi tehlikeye düşürmesi doğru. size bu son kurnazlığı yapmak iktida-
su beni üzerdi. rma malikim. 

- Ben de sizinle bu bahis üzerinde - Ne fena kelimeler kullanıyorsu-
görüşmek istiyordum. Planların bana nuz binbaşı! Katledilmeniz mi? asla! 
teslim edilmesi için bankaya hitaben - Deminki sözlerinizi yanlış mı an-
şimdi sizden bir kağıt rıca edecek-tim. ladım yoksa? 

- Sahi mi 1 reddedeceğim muhak _ - Herhalde. Bu yat bir Alman yatı. 
kak olduğuna göre ne yapmak fikrin- dır, binaenaleyh siz Alman toprakla
desinjz? rmda bulunuyorsunuz demektir. Al -

- Azizim Karden böyle bir ihtimal- manyadaysa sizi ölü veya diri hUku
den bahsetmesek daha iyi. Ben dostlar mete teslim edene mükafat vaadedil. 
arasında kavgadan ve tehditlerden hiç miş bulunuyor. Mükafat nekadardı? 
hoşlanmam. Reddederseniz ne olaca - beş bin altın marktı değil mi? 
ğınr siz gayet iyi bilirsiniz. Binaena_ Denis cevab vermedi. Bu ihtimali 
leyh böyle fena ihtimalleri aklımıza hiç düşünmemişti. 
bile getirmemek dalıa münasib... Fon Störhaym devam etti: 

- Muhakeme silsileniz.i pek kavrı. - İdam edileceğinizi zannetmfyo • 
yamadım. Farzedelim ki ben ortadan rum. Hükfunetimiz merhametlidir, sa
kayboldum. Bu, "Luftvogel,, in plan- n.ırım ki sizi on beş yirmi seenlik hap
larını muhtevi mektubun Londraya se mahkilm etmekle iktifa edecektir. 
vasıl olmasının önüne geçmez ki... Ne Bu sebeble ölümden bahsetmekle faz. 
kazanacağınızı anlıyamıyorum. Kalm la. bedbin oluyorsunuz, binbaşı ..• 
kafalılığımı mazur görünüz! - Zannıma kalırsa İngiltere beni 

- Siz kaybolursanız vaziyetimiz hamisiz bırakmıyacaktır. 
~imdikinden daha fena olmıyacak sa.- - Bu muhakkak değil. Olsa olsa 
nırnn. dostane teşebbüslerde buluanbilir. Bu 

- Olabilir. Fakat dilzelmiyecek de. da epey zaman geçmesinı intaç ede • 
- Kimbilir. Siz hiçbir zaman bize ce~ir. Maamafih bir iki senelik mah-

karşı sempati duymadınız. busiyetten sonra telcrar hürriyetiııize 
.,... Bunda benim şahsi kini~ amil kavu~anız da mümkündür. 

olmadı ki ... Mes1ekim bazı §eyleri öğ- +Bu gayrime~ru bir hapis oJur. 
renmenıi emrediyor. Bu sizin işinize - Kat'iyyen! Almanyanın emniyeti· 
gelmiyorsa kabahat benim mi? ben ö. ni tehlikeye düşüren her hareketin ci
lürsem yerime başkası geçecek ve ge. nai bir suç sayılacağı hakkında Her 
ne günün birinde ayni vaziyet hasıl o- Bitlerin bir emirname çıkardığını ta. 
lacak. bil biliyorsunuz. Geçen sene Almanya. 

- Yerinize gelecek başkasından da ne gibi bir hareketle suçlandığınız 
ben daha ·az korkanın. Sizin meziyet- da tabii malUm.unuzdur. 
lerinizin takdir karıyım binbaşı Kar - - Peki, ne yapmak fikrindesiniz? 
den. hele cesaretinize hayranım. - Ben tamamiyle size tabiim. Dün 

- Teşekkür ederim. Şu halde artık akşamki tc1diflerimi tekrar ediyorum: 
biribirimize söyliyecek sCizümüz kal. planlar için verdiğiniz paranın bir mis 
madı. !ini ödiyeceğim; hakkınızdaki karar 

Baron, elinde şarab bardağını evi. iptal olunacak; Almanyada mevkuf 
rib çevirerek uzun müddet sessiz dur- bulunan iki İngiliz ajanı serbest bıra
du. Dikkatle hasmına bakıyordu. Ni· kılacak. Nihayet bu yattan çıkıp git-
hayet: menize müsaade edeceğim. 

- Siz eşi bulunmaz bir blöf Ustadı- İcabında ikimiz de yalan söyleme· 
sıruz binbaşı Karden ! dedi. Dün akşam j mesinı biliriz. Fakat sözümüzü tut • 
plB.nlarm sizde olduğuna beni ikna et. masını d3ı bilenlerdeniz. Sizi şerefim 
miştiniz. Bu gün düşündükçe buna ay. ti.zerine temin ~derim ki vaidlerimi ye. 
ni derecede emin olamryoruııı. Madem- rine getireceğim. 
ki planlar kumarhanedeki §anjör vası- Denis hayatında ilk defa olarak ne 
tasiyle sizin elinize geçmiı:ıtir, ne diye yapacağını tayin edemiyecek bir hal
Aşilin odasını kiralnmağa teşebbüs et- de bulunuyordu. Planlar elinde olsay
tiniz? niçin onun terekesini ele geçir. dl, tereddüd edecek değildi; baronun 
mek için bu kadar uğraştınız? teklifini derhal reddedecekti. Fakat 
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Ben gayetle mürai bir kızım; Felipe'yi seviyorum, fakat 

planlar kendisinde değildi ve a ..... -6'ı 
yalan tuzağına bizzat kendlı!i de ya -
kalanmıştı. Eğer şimdi doğruyu söy. 
le...c::e ve plaruarm kendisinde olmadı • 
ğma baronu ikna etse gene bir şey 

kazanmıyacaktı. Baron, onun gibi bir 
düşmanı hiç olmazsa muvakkat bir 
zaman için zarar veremez bir hale ge

tirmek için onu muhakkak Almanya
ya götürecekti. Şu halde taliine güve
nip yalana devam etmesi ve hürriyeti. 
ni satınalması gerekiyordu. 

- Fena yakalandım. Diye bililtizam 
kederli görünerek söylendi. Ben bu ya. 
tı hususi bir gemi samyordum. Bunun-

la beraber iddianızın sıhhati hakkın -
da henüz b~nde kat'i kanaat hasıl ol
muş değildir. 

Vakit kauı.nmaya çalışıyordu. 

- Şimdi "hukuku bahriyei düvel,, 
münakaşası yapmanın sırası değil. 
Ben iszden cevab bekliyorum. 

Denis, zor bir meseleyi halle çalışan 
bir şatranç oyuncusu tavrıyla cevab 
verdi: 

- Beni çok müşkül bir vaziyete sok
tunuz. Eğer ben işin yegane alakada-

n olsaydım teklifinizi belki nazarı 
dikkate alırdım. Tafrafuruşluğum ol. 
madığıru bilirsiniz, bu sebeble söylL 
yebilirim: İngiltere hükumetinin ha • 
aytrmı ve istikbalde göreceğim biz -

metleri mevzubahs planlardan daha 

kıymetli telakki etmesi de mümkün -
dür. Fakat sizin de bildiğiniz gibi ma. 
alesef yalnız çalıBnuyorum. 

. - 4;>rd Vitleyin oğlu mu? alelade 
blr yardımcı ... 

- Belki bir yardımcı, fakat alelade 
değil. Babası Jord VWey. 

- Anlıyorum. Ona da bir çare bu. 
lunabilir. 

- Büyük tecrübenizden benim de 
istifade etmeme müsaade ediniz"! ne 
tavsiye ediyorsunuz? 

Alman cevab vereceği yerdP, masa
ya bir yumruk vurarak haykırdı: 

- Demek planlar sizde? <;;u ana ka
dar bundan emin değildim. 

Denis şaşırmış göründü: 

- Plaruarm bende olduğunu inkar 
etmek isterdim. Fakat mümkün mü? 

- Şimdi bankaya bir mektup yazıp 
mektup hamiline planları teslim etme 
lerini bildireceksiniz ..• 

- İmkansız... Benim imzam kafi 
değil. Paket teslim edildiği zaman 
bunun iki imza ile geri alınabileceği
ni bildirmiştik. 

- Diğer imza kimin olacak? 
- Lord Vitleyin oğlunun. F.sasen 

meseleyi takib eden resmen o ... 
(Devamı var) 
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'V S\Zal Dıl : Ma ~a 
düşünüşle-Katillerin telakki ve 

rine göre,, hırsızlar en 
ma .'ılul<Laıdır 

-47-

.., 
aşagı 

Mahpuslarda umumi bir merak var
dır. Biribirlerinin maceralarım, s1zla
ruşlarının sebeplerini, cinayetten mi, 
sirkatten mi, yoksa başka bir i§ten mi 
içeri düştüklerini öğrenmek isterler. 
Bunun için aralarına yeni bir mahpus 
katıldığı z21man etrafını çevirirler, so
rarlar: 

- Neden ceza yeıdin?. 
- Sene mi, ay mı?. 
- Cinayet mi, gece işi mi?. 
- Kalk gidelim mi yoksa?. ( 1) 
- Kurabiyeden mi?.. (2) 
Hırsızlardan başka, bütün mzıhkW:n

lar, içeri yeni düşenler, yaptıkları suçu, 
işledikleri cürmü saklamazlar, söyler -
ler. Yalnız, hırsızlık suçluları: 

- Neden içeri düştün?. 
Sorgusuna cevap vermezler. Hakika

ti itiraf etmezler, yaptıklarım şu cevap
la maskelerler: 

- Zabıtaya hakaretten f 
Niçin böyle yaparlar?. 
Yaptıklarını neden saklarlar?. 

lilRSIZLARI BAŞKA MAHKUM. 
LAR DA SEVMEZLER 1 

Katiller, sirkaıtten başka suçlarla 
mahklım olup cezalarım doldurnnya ça· 
lışanlar, hırsızlarla konuşmaktan hoş -
!anmazlar, onlardan daima uzak kalma
ğa bakarlar, yaptıklarını 

- Namussuzluk 1 
Sayarlar, hırsızları cemiyet için birer 

muzır uzuv telakki ederler de ondan ..• 
Bazı kc:ıtillere göre, adam öldüren

leri değil, hırsızlık yapanları recmet • 
mek, asmak lazımdır. Çünkü, elini kana 
bulaştıran adam, ya bir namus mesele
sinden bu işi yapnuş, ya bir taarruza 
mukııbele etmiş, ve yahut elinden bir 
kaza çıkmıştır. 

Kitillerin teliikki ve felsefelerine 
göre, hırsızlar en eşna mahluklardır. 

Onlarla düşüp kalkmak, konuşmak, 

ahbaplık etmek cemiyete karşı saygISiz· 
hk göstermektir. Bu:ıun içindir ki, hır
sızların hapishrınelerde mevkiı yoktur. 

Hırsızlar., ahbap, arkadaş kazanmak, 
hatırlıların sofrasına sığınmak, hiz
metlerine bakmak için suçb:mı sakla. 
mak isterler. Fakat bütün bunlara rağ
men, ne kadar saklamıya çalışsalar du
yulur. Gardiy~ınların kanaliyle, kalem 
odalarına giren çıkan hatırlı mahkum -
lar vasıtasiyle: 

- Fcyal.. 
Çabuk meydana çıkar .. 
Suçun mahiyetini, mahkumiyetin iç 

yüzünü tınlamak, öğrenmek merakı yal
nız eskimiş mahpuslavda değil, yeni 
gelenlerde de vardır. Eskiler naııl yeni 
gelenlerin hangi sebepten, hangi meııe. 
leden içri girdiğini öğrenmek isterlerse, 

onlar da eskilerin suç sebt:plerini öğ
renmek isterler. 

- Ne yaptın, suçun nedir? Ne kadar 
ceza yedin? sorgusuna, cevap verdik ~ 

ten sonra, etrafını çevirenlere zıyni sor
gulan sorarlar. 

Korsan Omer benden atik davrandı. 
Yeni tanıştığı, selamlaştığı aldamın hü
viyetini, hangi işten yattığını anlam<.tk 
merakiyle acele acele sordu 

- Sen neden yatıyorsun efendi?. 
- Siyasi! ..• 
-O da ne demek?. 
Bir kaç kelimeyle, mevkufiyetimi 

icap ettıren sebebi anlattım. Ben anla
tırken, yüzüme bakıyordu. Anlıyor 

muydu? Dikkatte dinliyor muydu? Ke· 
der mi duyuyordu? Yüzünün hatlann
dan, tavırlarından bunu anlamak kabil 
d -·ıd' ,,.... egı l, / 

Sözümü bitirdiğim zaman: 
- Geçmi§ olsun! •• 
Dedi. 
- Eyvallah .. Ya sen neden yatıyor

sun?. 
"Adam sen de!.,. der gibi, eliyle bir 

işaret yaptı. Ve dudaklarını bükerek 
cevap verdi 

- Ne olacak?. Bizimki deniz işi: 

Korsanhk ... 
- Nerede?. 
- Liır.anda, vapurlarda, mavnalar -

da .. 
- Anlat bakalım, nasıl yapardınız 

bu i§i?. 

KARYAGARKEN .. 
Bu iş öyle her zaman yapılmaz. Ka· 

ra ôobrakçılığına (3) hiç ben.;:~mez, 

Deniz arakçtlığının ( 4) mevsimi var -
dır: Kanunus21ni ve şubat.. Karların 

lapa lapa yağdığr, crtalığrn soğuktan 

donduğu günler, korsanlar için bayram 
günleridir. Böyle havalarda yüzleri gü· 
ler, kömürcüler gibi kadayıf ziyafetleri 
çekerler .. 

Tipili, fırtınalr, soğuk havalar iş 

yapmıya çok müsaittir. Çünkü, gemi 
nöbetçileri bir yere sinerek, gocuğunun 
içme büzülür, hafiften kestirmeğe baş· 
lar, sonra adamakıllı tdalar. Devriye 
rrıotörleri, gümrük sandc:ıllarr, daha faz
la kuytu yerlerde dolaşırlar. 

Bunun için, ne zaman i~e çıksam, 

böyle geceleri bekler, arkadaşlarımla 

Sarayburnundan, Ahırkapı önlerinden, 
gece yarısındc:ın sonra bir sandala atla
yarak, denize açılırdım. 

(Devamı Var) 

(t) Hmıızhk yapmak, çalmcık. 
(2) lzalei bikirden mi? Hapishane 

argosu. 
(3) Oobrakçıhk, hınızlık - Argo. 
( 4) Arakçılık, hırsızlık, - Aı·go. 
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bislerımi haince gizliyerek bunu ona bildirmiyorum. Ağaçtan 
duvarın tepesine, duvarın tepesinden de benim balkona atlasa 
diye içim titriyor; fakat bunu hele bir yapayını desin, onu is
tihfafrmrn yıldırımı ile çarparrm. Görüyorsun ki müthiş bir 
samimiyetle konu§Uyorum. Beni tutan kim? Felipe'me o saf, 
biitün, büyük, gizli, o tam aşkıyla kalbime sebu sebu akıttığı 
sadeti söylememe hangi esrarengiz kuvvet mani oluyor? 

Madam dö Mirabel benim resmimi yapıyor. Bitince onu Fe. 
Jipe'ye vemek niyetindeyyim. Aşkm hayata böyle bir faaliyet 
vermesi ~ni her gün biraz daha hayret ettiriyor. Her saat, 

Çeviren: lNlYlırlYIDDaılhl ATAÇ 
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sanıyorum ki her şeyi unutmak kuvvetini gösterebileceğim. 

"'Böyle büyük sözlere, büyük kararlara no lüzum var?,, mı c!L 
yeceksin. İşin iç yüzünü anlatayım, kardeşçiğim. Bana adeta bir 
Orta-Zaman şövalyesinin !talyan sevgilisine hizmet ettiği gibi 
bakan pek nazik babam, evvele ede söylediği mgibi, madam dö 
Mirabcl'e benim bir resmimi ısmarlamıştı. Ben o resmin ol
dukça iyi bir kopyasını yaptırıp düke verdim, aslını da Felipe. 
ye, şu iiç satırlık mektupla gönderdim. 

"Don Felipe, gösterdiğiniz tam sadakate, körü körüne bi~ 
itimatla mukabele ediliyor. Bir erkekte bu kadar büyüklük bu· 
lunacağrnı sanmak caiz midir, değil midir, bunu zaman gö~te. 
rccek.,, 

her iş, en kücük şey bizim için büyük bir ehemmiyet alıyor; 
mazi, hal, istikbal biribirine, insanı hayran edecek bir surette 
mezcoluyor. İnsan düni.i, bugünü, yarını sanki bir arada ya
~ıyor. 

İnsan saadete erdikten sonra da acaba böyle midir? Söyle, 
kardcşçiğim, anlat· saadet nedir? insanı teskin mi eder? yok
sa büsbütiin mü tahrik eder? içimdeki endişe beni öldürecek, 
ne yapacağımı ~aşırdım: akla da, cemiyetin icabatına da rağ
men beni ona doğru sUrükliyen bir kuvvet var. Artık senin Lu. 
iye merakla bakmanı da anlıyorum; memnun oldun mu? Fell
pc'nin banıı ispanyolcn okuturken gösterdiği derin hUnnet ne 
kadar sinirime dokunduysa simdi benim kölem olmaktan saa
det duyduğunu "t;.)yl <'mcsi, beni öyle uzaktan sevmesi, itaati de 
o kadar fenama dd yor. Yanımdan geçerken ona bağırmak: 
"A budala! sen henim hayalimi seviyorsun, yakından tanısan 
ar.aba ne olarak?,. demek istiyorum. 

Mektuplarımı yakıyorsun, değil mi, Rene'ciğim? ben de se
ninkileri yakarım. Bizim böyle kalpten kalbe akıttığımız düşün
celeri yabancı gözler görecek olursa Felipe'ye: ''Git de o gözle
ri çıkar. Biraz da adam öldür ki daha emin olalım,. demem la. 
zun gelecek. 

Pazartesi 
Ah! Rene'ciğim, bir ekeğin kalbinin içindekini anlamak için 

acaba ne yapmalı? babam beni, senin mösyö Bolnald ile tanış-

tıracak; mademki o kadar alim bir adammış, bu suali mı ona 
da soracağım. Allah, kalplerin içini okuyabildiği için nekadar 
bahtiyar! acaba ben, Felipe'nin indinde hala bir melek miyim? 
işte bUtün mesele bu. 

Bir gün olur da onun bir hareketinde, bir bakışında. bir tek 
sözünün edasında o eski hürmetin, bana İspanyolca hocalığı et
tiği zamanlardaki hürmetinin az.aldığım sezecek olursam öy!e 

Mükafat çok büyük, adeta bir vaadi ve, asıl burası müthüı, 
adeta bir daveti andırıyor; fakat sana daha müthiş oh: .. n bir 
F,cy söyliyeyim: mükatatımda, kendimi peşkeş çekmemekle be~ 
raber, bir vai<l, bir davet ifadesi bulunmasını istedim. Gönde
receği ccvabda hele bir "Luiz'im,, veya sadece "Luiz" gibi bir 
hitab bulunsun, mahvolduğu gündür. 

Saıı 

Hııyır, mahvolmadr. O meşrutiyet hUkfuneti nazırı, peresti~ 
edilmeye la.yık bir ft.şık. Bak bana ne yazmış: 

,(Devamı var) 



"!! 

13 Uğurlu "" ? mu, ugursuz mu • - - - .._._ .... - --- - - - - zwwws,,....., '-' - awwws -.. 

11~<e IK©11r~D 
H A u~ p o 

a 

Batıl inanışlarla mücadele 
için lngiltere ve Amerika
da klüpler var 

11 ~ ~aı~kaımoınıoın u~lYllr'.Su~Uu~lUlna 
n ıro e ıro a ıFll ınnHe ş lı~ lUJ ır adla m u a ırdl a11rıı 

cazıuaııra 
• \ vrupJ 11111lt:llcıı ara::ımd~ 13 rakamı

nın u~'Ur::.uz ::ıa} ıldıgı malumdur. llu 
halk a, d ına O.> le ) erlc~ıııı~tır kı, bir 
çokları hakıkatcn buııuıı uğursuzluğuna 

ınanırla r . Udtıları da huna 111anmak a. 
det oldugu ıçın 13 den kaçııııı lar. 
Bılha-IBa ayın 13 ü bır cuma) a gclır::.-e 

çok me~unı sayılır. Bu sene de geçen 
a) ın 13 u cumaya ra::ıtladı ve bu raka. 
mm uğur uıluğuııa inananlaı muthı~ he. 
yecana duştuler. O gün belkı. ba~ına bir 
bela gelecek dıye evıııdt• ıı çıkmıyaıılar 

bile olmu)ur. 
Amcrıl-..ı. l cı 13 ün uğur uzluğuna ıııa· 

nanlar pek çoktur. Ticar<'t zıhniyeti ile 
hareket Pttıkl<'ri için. bı rçok <.liıkkfınların 

kapılarındakı num:ırahır "12 mükerrer .. 
diye yazılmı~ tır. Bu dukkanların numa. 
ra ı. a~ ında 13 dür. 1:i numaralı dük. 
kandan kim,e hır ~ey almaz diye 13 yaz. 
maktan korkarlar. 
Th•atrolaıda 13 rakamlı sıra yoktur. 

Bu da "12 mükerrer., diye ışaret edil
miştir. 13 numaralı koltuğa kim oturur! 
Londrada 13 rakamlı dükkanların numa. 
rarını bu suretle yazdıkları c;oh.tur. Hat. 
ta hiıkılmet, bu hususta re.men müc::aade 
vermiştir. 

13 rakamının uğursuzluğuna inananlar 
arasında meshur büyuk adamlar da var. 
dır. 1\1eselfı. birkaç ay evvel ölen İtalyan 
fair ,.e romancısı Gabriel D'Annunzio 
hiç J..3 } azmam15. Mesela. yazdığı bir e
serin mti ,·eddesinde,, 13 üncü sayfaya 
gelince, bunu 12Xl diye işaret edermi~. 

13 rakamının uğursuzluğunu, sözde 
isbat eden birçok misaller gösterirler. 
Bunlardan biri \"iktor Hüsodur. ~air 
kendiı: i de 13 rakamından korkardı ve 
korkm:ıkt:ı haklı olduğunu da söylerler: 

Viktor 1 liıgo. 1813 de. 12 yaşında ba. 
bac: ı ile beraber ispanyada iken ba~ından 
bir ka7'l geçmiş. bacağı zedelenmişti, az 
kabın topal olacaktı. 

18~2 de ( bu rakamları teker teker top 
la...,~rnız 13 çıkar} Yıktor I Iii~o evlen. 
nıi ~tir. Bu. hakikaten şair içın bir !ela. 
ket o1m•1.,tur. Ç:inkü. ayni kızı kardeşi 
de c:e,ıyomıuş. Viktor ı Iügo güzel Adel 
ile e,·kndıği gim ~airin lrnrd~i t'!es::.ü. 
rün::len ölüyor .. 

5 kanu:ıu :ıni 1871 de. \·ıktor Hügo 
ar!:ada~ları ıle beraber oturmuş yem<'k 
Yc:-l\en, Parı c:i döğcn Alman topl,;mndan 
birinın mem11c:i C\'e dü~iiyor. O zaman 
farkına \anyorlar: 

l\[a,ada 13 kı~ ı ımişler! 

Ayni seP.c 13 ~ubatında Vıktor l Iügcı 
Pari<:ten ayrılıyor \'e Bordoya gidiyor. 
Tcc:adüftin cih•esine bakın : Bulumluğu 
kompartimanda gene 13 ki~i vardır! 
\"ıktor llugo ba;ında dolaşan ''13 lü .. 

uğursuzluJ, ların farkında mıdır? helki 
de?YiJ . belki dE' bunu. hndicderden ~oııra 
fa. kedi yor. Fakat, onrla l ~ rlen kaçın. 
tna1

( fikri daima vardır: 
Bordoda otel arıyor . Bütün oteller do. 

lu. llıçbirinde 0da bulamıyor. l'ilıayct. 
bir otelrlc bir oda hıılabiliror. \'orgun 
argın yukarı çıktığ ı zaman. hademe oda. 
Yı açarken gözü kapının ü töne ili~iyor: 
B·ırac:ı 13 numaralı odadır! 
Fakat. şair o kadar yorgundur ,.e otel 

aramaktan o kadar bıkmı~tır ki çarna
~ar bu odaya giriyor .. 

Kendi ini bir ay sonra hır felaket kar. 
~ıhyacaktır. 

Bir akc:am. saat altıda karde~i Şarl 
ile bir lnkantacla bulu~up yemek yiyecek 
lcrdir. Vıktor Hiirso lokantaya ~ıdıyor ve 
karde~ini bekliyor. 

S1at 6 5 oluyor. yok: 7 oluyor. yok. 
1 '•hyet 8 de Viktor Ilügo. birnı bir~) 
Yiyip k=!lkıvor \"e otele geliyor. 

O zaman. Jııadem". ~arlin öhım habt.. 
rini verh"Or .. 

Bu uğursuzluk trende on üç ki~i ile 

beı ..ı. ,t:ı oturma:ıımla nıı ( l.>elkı ık ısın • 
den. belki llıçbırindeıı değıl. <z'unkü işe 

karı~an bır on üç daha 'ardır: 
O gün martın on iıçlıdür •. 

Son had sc erde ı 3 
lla:ı. lı)<H.11ğımı1. kadaı )l'lll ııadıseler 

de de l~~ buıuııduğuııu ı~aıct edenler var. 
1'\le:;elü. A\lı5turya Almanların eline -
''nisanclakı ılk hareketten ~onra - tama
mıle 13 rıı~anda geçmi;tir.,, 

Amerikada ~on çocuk ka~ırma hadisesi. 
nın ~uçlu.:u ola11 \e lruguıı te,kıt edilmiş 
bulunan i\tak Kol i~miııdeki haydut d:ı 

kırk katlı hü) ük bir binanın on üçüncü 
k:-ıtında ıstıc,ap edılmektcdir. (Burası, 

Amcrih"<ln poli~inin Rizli takibata mc. 
mur ~uhc5inın merkezidır.) 
13 e karşı harp! 
ün O.çten korkanlara mukabil, bu iti. 

katla ıniıcadele edenler de \'ardır. l for 
şeyde olduğu gibi, bu sahada da ortaya 
çıkan ve itiraz edenler bir çok yerlerde 
kuvvetli bir tc5ekkül halindedir. 

l\1e:-ela Ingilterede \'e Amerikada böyle 
bir takım klüpler görülür. Bunlar yalnız 
ayın on üçüncü günleri toplanırlar. Hat
ta, geçenlePC.le bunlardan birisi toplantı. 
sını her ayın on üçüncü günü, saat on 
üçü on üç geçe, on üç kişilik masalar ba. 
şında toplanmayı, on üç çeşit yemek ye. 
dikten sonra, on üç dakika i:stirahat edip 
yapmaya karar \'ermi:.tir! 

Bu toplantı klübün 13 null".aralı oda
sında yapılacak ,.e celseyi 13 numaralı 
aza açacaktır! 

Hatta, azadan biri klübün, şehrin 13 
üncü cadd~inde (büyük şehirlerde cad. 
delerin numara~ı \ardır), 13 numaralı 

bir binanın l:~ üncü katına nakletmeyi 
teklif etını,tır. Fakat, herhalde bu i~e ı:i 

!erden biri karı~mamış olacak ki, teklif 
kabul edilmemi:;tir .. Çünkü bu klüp aza. 
!arı sade on üçün uğursuzluğuna inan. 
mama1da kalmı~·orlar, bilaki:i bu raka
mın u~urlu olduğu kanaatındedirler .. 

Fakat, bu da öteki gibi bo:: bir itikat 
değil mı? Oyle. lakin, klüp azaları bir 
itikadın ancak dığer bir itikadı yaymak 
suretile ortadan kaybolabileceğini ileri 
SÜiÜ)'orlar. 
Oığer taraftan, bu klüplcrın baZlları, 

hakikaten on tiç rakamnıın u~ursuz ol. 
duğu lıusu~undaki kanaati kurutmak 
maksaJı ile değil de, alay olsun diye te. 
c:ckkiıl etmı~tir. Bunlara tabii bilhassa .,, . 
Amerikada tc:-ıadüt olunmaktadır. 

Bunlar, on üç rakamının bir çok giı. 

zel net ıcclcre \'aracağmı gösterecek mi ·at 
ler ,·ermek ıçin türlü şeyler yapma!\tadır
lar. 

1'\1escliı., bu klüp azalarından ix'kfır o. 
lanlar ayın on iıçunde e\ leniyorlar. 
(Şüphe:siz ki. bu izdi\ acın iyi netice 
,·e:n1c~i lfı:<:ımdır. Aksi takdirde bilakic: 
kendi aleyhlerine netice almı5 oluyorlar.) 
Toplantım.1 hep on üçler içinde yapıl. 

ma ,ı. davetlilerin on üç olmacı gihi şey. 
lcrden ba~ka. üezrlerine 13 rakamını ya
zara'' dola~ıyorlar, hatta yürürken. 1~ a. 
dımda bir duruyorlar .• 
Ayın 13 ü cumaya gddi mi. bu raka. 

mm uğurstızlu~runa inananların daha 
ta~1~ korktııkl:mnı yazmıştık. Buna mu. 
kabil. on üçe kar~ı harp açanlar da bila· 
kis onu en uğurlu sayarlar ,.e o gün ade. 
ta düğün bayram yaparlar! 

On üçle mücadele edf'nltr yalnız tm 

üçe değil. diğer batıl itikatlara k:-ırc::ı <1:-ı 

harp açmı~larchr. Yaptıkları nümayiJer. 
de. toplantılarda. hnnl;ırla alay Pderler 
ve bunların felfıkı>te ~r.eh olacaklarım 

gö,termc1< için u~ur~uz sa) tlnn h:ı.,.el\et . 

!eri yap.1rlar. 
Mcsı>lfı nn iirlt>r klübu n' !il nrı irı i ... rl • 

c::a:ıt o., iiçii on iir gn.-e. orı üçer rm iirrr. 
sofra ha~mda toplanrhklım zım::ın . ma. 
sanın üzerindeki bıçaklan çataldlıı bıri. 

HABER - i\kesm poatam 

N evyorkun gece mahke
melerinde neler görülür ? 
Ka~ n ın: 00~ana sarka ni.to O ok eltiCD U, 11 el Dycır" Eırlk~ğ011'ıl 
D~<dUaıso Dse ŞlUJ: aa BDr ~aırdlak bDıra ftlkıram e'ltme: 

mnsnın {Çllove yuOaşan asal lkendasadıır R ,, 
AWWWJIOPL< 

Bir Frmuıı;; mecmuası, A mcri1'<ı· 
yı doloşan bir mıılıarririııiıı. j, ev. 
yorldaki gece nıahkcmelcriııi cvı. 
lataıı ~ıı eğlenceli röııortajıııı neş

rediyoruz: 
Polis, birbirilc döğiiş<>n iki zrnciyi 

h:-ışin bır tarı.da ayırmıştı. Bu \'aka 
Ne\'york dansin,.lcrindc her gün gö. 
rükn bir hadisrdir. lld ka,·gacı , polis 
üniformasını göriince sakinleştiler. 
Poli~le bcraher bardan çıktılar ve 
yağmur altında . kendilerini glitiire • 
cek arabayı ses çıkarmadan bekle -
meye başladtlar. 

~tt. 

Şişman kadn, bir genç kız. melon 
şapkalı bir adam kendi arzulnriyl<' şa· 
hit ya1.1ldılar. HE"yct yola koyuldu. "l''leııynrkta bir gece mahkemesi 

Adliye sarayının avlusuna girriik .... - Ben bu civarda otuı Lı um. ~ oldaıı - Matmazelle dans ediyordum. 
Suçlular bir kapıdan içeri alındılar. 

Biz de bnşka bir kapıdan mahk<'me sa. 
!onuna girdik. Burası kil<;ük bir sa. 
tondu. Üç hfıkim makamlarında otur· 
muş hit kimlerin karşısındaki sıralara 
dağılmış bir }~aç kişi muhakemeleri 
dinliyor ... Burası insana, talebeleri 
devamsız bir sınıf hissini veriyor. 

ge~cr ken bir mağazanın ıeıl ışıl ya - Matmazel nişanlımdır. Birdenbire bu 
nan vitrinleri hoşuma gitti; anlara adam matmazeli elimden alıp onunla. 
bakıyordum. dans etmeğe kalktı. Ben suçsuzum. 

- Ya siz madmazel? sizin bu saat. - Ne diyorsunuz? 
te ne ir;:iniz vardı? Bize verdiğiniz ad. - Bu adam beni yumrukladı, yere 
resc göre Nevyorkun öbür ucunda düşürdü, yaralandım. O vakit, ben de 
oturuyorsunuz. kendimi müdafaa mecburiyetinde kal. 

- Geceyi bir arkadaşımın evinde dım. 
Hakimin kar§ısında bir polisle bera

ber suçlu \'ar. Şikayetçi ayakta da. 
vasını anlatıyor. Bu bir kadındır: 

geçirmi;:tim; evime dönüyordum. - Sizi niçin yumrukladı? 
- Yalnız mı? - Bilmiyorum. 
- Yalnız gezmek adetimdir. - Bu genç kızla dans etmek iste-

- Bu adam bana hakaret etti. Ya. 
rım saat arkamdan geldi. Bazan ba
na yaklaşıyor ve 1rnluma dokunuyor
du. Sabrım kalmadı. Yaka.rm kurtar. 
mak ic_:in polise müracaat ettim. 
Hakim gö1Jcri kapalı dinliyor. Başını 
çevirmeden. ağır bir sesle polise so. 
ruyor: 

- Kaç yaşındasınız? diniz mi? 
- 32.. -Evet. .. 

- Siz ne gördünüz? 
- Bay hakim ... Bu kadın bana. yak-

laştı ve bu adamı gösterdi. Adam ka· 
dının yanında değildi. Bir dükkanın ö. 
nünde durmuştu. Kendisini buraya ge. 
tirmck istedim. İtiraz etti. Ben de 
zorla getirdim. 

Hakim suçluya dönüyor: 
- Siz ne dersiniz? suçunuzu itiraf 

ediyor musunuz? 
- Hayır. bay hakim. Sokaklarda 

rwn. Onu takip de etmedim· Yanım • 
dan geçerken ''bana bir bardak bira 
ikram etmez misin?,, dedi. Cevab bile 
vermedim. Çünkü ben evli bir adamım. 
Radınlann peşinden koşacak vaktim 
yok ... Bu sükCıtum karşısında madma
zel beni polise ihbar etti.. 

Hakim e~nedi. Bu her gün rasgeli
nen vakalardandır. Her gece, kadın -
lar. erkekler kendilerine sataştı diye 
şikayet ederler. Ve erkekler de bunu 
daima inkar eder. Hangisi doğru söy. 
li.iyor? bunu kestirmek ekseriya güç
tür. 

Hakim soruyor: 
- Şahitler var mı? 
Poli!I cevab verdi: 
- Hayır bay hakim. Sokalarda 

kimse yoktu. 
Hakim suçluya döndü: 
- Gcccyarısından bir saat flonra. 

bu sokakta ne yapıyordunuz? 

- Ne iş yaparsınız? 
- Manikürcüyüm. 
- Hangi dükktlnda çalışırsınız? 
- Kendi evimde! 
Suçlu gülmekten kendini alamadı. 
Hakim sorgusuna devam ediyor: 
- Şikayetinizde ısrar ediyor mu -

sunuz? 
- Evet. 
Hakim biraz düşündü. Sonra kara. 

rını bildirdi. 
- Eğer bu adamdan dava etmekte 

ısrar ediyorsanız gündüz mahkemele· 
rine mtiracaat edebilirsiniz. Bu suç 
salahiyetimiz haricindedir. Suçlu ser. 
besttir. 

Adam yerinden kalktı ve hızlı hızlı 
salondan çıktı. 
Kadın hırsla arkasından çantasını 

salladı. Ve dik dik seyircilere bakarak 
mahkemeden ayrıldı. 

Hıikiıın: 

- Başka suçluları getiriniz, dedi. 
Sıra bizimle gelen zencilere gelmiş-

ti. Suçlular şaşkın bir çehreyle, şahit
ler biribiriyle fısıldaşarak salona gir
diler. 

Polis meseleyi anlattı: 
- Luizyana barının bulunduğu so

kakta nokta bekliyordum. Barda bulu. 
nan sivil polis kavga eden iki adamı 
ayırmak için beni çağırdı. Bara git
tiğim vakit ikisi de yerde alt alta üst 
üste döğüşüyorlardı. Güçlükle nyır. 

dım. Kavganın başını bilmiyorum. Şa
hitleri de getirdim ... 

Hakim hafif hafif gerindi ,.e suçlu
lardan birine döndil: 

- Dinliyorum; anlatınız. 

========~---==================================== birinin çaprazlamasına korlar. Bir iti- lar, daima bir vesve ·e içindedirler ,.e 
kada göre, çatalla bıçağın bu ~ekilde dur- her fona hadisede bunun tesirıni ararlar, 
ma.;ı fenadır. ve hulurlar. 

Hiila. a. ha~kalarımn "'fenadır .. dedı~i 13 le mücadele edenler i e. bwıu hiç 
,.e uğursuzluk getireceğine inandıkları aramazlar ve kim e de on üçün uğursuz 
~eyleri yapmaktan geri kalmazlar.. oldur;-Jııu onların h~reketinde ~öremez. 
Bunların ba~ına acaba hiç telal;ct gri. Buna mukabıl, bu rakamın. bilakis u-

miyor mu? ğurlu olduğunu ileri sürenler ayni şeyi 

Şüphe iz ki g"liyor. Ilayatta herkesin yapıyorlar 'e yalnız iyı hadiselerin 13 le 
b:ı~ına hemen herg:.in. küçük 'eya büyük olan alaka~mı bildirip frnalarını saklı. 
mikyac::ta fena bir ~ey :!elir. Fakat. bu. rorlar. 
nun sebebini ı:~ rakamı gibi. çatal lm;ak Me:::eıa. on üççüler klühünün azasın. 

gibi ~.eyi erde aramak maııa,ızLhı. daıı biri. bir gün. fıd<.>t icabı, ayın on ü. 
13 ie mucad le kliıbü azaları da bunu çünrle evlenmi~ olduğu kamından ayn. 

böyle dü~ündi.ıkleri ıcın ha-:larına gelen lıyor. llem de. biıtun ~ehirde durmadık 
felaketin kabahatini im) le mana~ıı ~ey. kim.e kalmıyan çok dedikodulu bir re. 
lerde bulmazlar. Zira. aranacak ohır~a zalf'tten sonra. 
her fcn::ı hfı1t:~~ııin. l:~ le alfıkadar hır ta- Fnkat. hu fela1·etin 13 den ileri geldi~i 
rafını bulma!' miıınkündiir.: ~1e~eıa bir lıakkmda rı:ıkip1<'ri tarafından propagan 
felaket ayın on üçünde rleğil:::e hilt>, o gün da yapılmacına fırsat vermemek için. 
13 numaralı bir eve ~ircn ,·eya 13 kuru~- hadise kahramanının on üççüler cemiyeti 
luk bir ~PY alan. yahut 13 kere ökcüren azasından olduğunu mümkün olduğu ka. 
hinc::;nin ba5ma gelmi~tir. Bunlar. h<'rgün dar saklıyorlar. 
,·aptTt ımız ,.e hiç farkrnda olmadığımız Rıınrla mu,·afafk da oluyorlar. Başına 
~e"ler. Et:er aramıvacak olu~ak. hiç fcır. folaket gelenin 13 ler içinde yaşadığı an. 
ketmr riz ve felaketi rn !ere yom1ayız. cak hadise kapandıktan sonra duyulu-

I !aibukı, 13 ün fena olduğuna inanan- ror. Fakat gene bir Mdise oluyor! 

- Bu sırada kız döğüştüğünüz a • 
damla dans ediyor muydu? 

- Farkında de~ilim. 

Şahitlerin dinlenmesi hayli gürül • 
tüJU oldu. Çünkii bütün şahitler bir 
a.ğt?.dan söylüyorlardı. 

Hakim "susunuz,, dedikten sonra 
genç kıza döndü: 

- Kiminle dans ediyordunuz mat
mazel? 

- Conla. 
- Harri sizi kavalyenizin elinden 

almak istedi mi? 
- Evet. 
- Kavalyeniz onu bir yumrukta 

yere serdi değil mi? 
- Tam dediğiniz gibi ... 
Hakim: 
- Peki, dedi, Con ,.c Harriyi bc§er 

doiar para cezasına mahküm cdiyo • 
rum. Ayrıca şaiak sökünceye kadar 
da hapsedilecekler ... 

Bundan sonra getirilen suçlu, ne~e
li, şişman bir adamdı. Beraberindeki 
polis: 

- Bu adam sarhoştur, bay hakim! 
dedi ... 

Adam adeta gülerek: 
- Sarhoş değilim ki... Ancak iki 

üç bardak viski içtim. Bilemedin dort 
bardak ... 

- Size hentiz söz vermedim. lddia. 
yı dinleyiniz. 

Polis tekrarladı: 
- Bu adam sarhoştur. Sokak orta

sında durmuş, f,>arkı söylüyordu .. 
Suçlu atıldı: 
- Şarkı söylemek ayıb mı? yoksa 

yasak mı? 
Hakim sertleşti: 
- Size susunuz, dedim, daha sıra-

nız gelmccli. 
Polis: 
- Söyliyeceldcrimi bitirdim! dedi. 
O vakit hakim sordu : 
- Şimdi söyleyin bakayım. Suçu 

kabul mil ediyorsunuz, inkar mı? 
- !nkar ediyorum. 1-\aldırımın ke. 

narında durmuş şarkı scylüyordum. 
Şarkı söylemek de değil. Şöyle mml
danıyordum ! 

Hakim başınr kaşıdı; bir adama i. 
şaret etti, bu adam suçluya yaklaştı. 

- Ağzınızı açıruz. Koklayımz. 

Adam kokladı ,.e kararını söyledi : 
- Alkol içmiştir. A~zı kokuyor. 

~Uktımnı tayin edemem. 
Hakim suçluya döndü: 
- Sizin ic:in yapılacak iki iş var. 

Ya sarhoş olduğunuzu ikrar cclersiniz, 
yahut nekadar alkol içtiğinizin tesbi
ti i~in tıbbı adliye gönderirim! 

Suçlu : 
- Bu vaziyette sarhoş olduğumu 

iddia r-tınek daha doğru olacak .. 
Dedi. Hakim kararmı Yerdi: 
- İki dolar oara. cezasr ... 



F enerbahçe-Beşi ktaş 
~ Bııştara!ı 8 incide 

nerbahçc devrenin sonuna. kada.r ha
kimiyetini muhafaza etti ve devreyi 
1-0 galib ol&rak bitirdi. 
!kinci devre 
İkincl devreye saat 18,-40 da. Fener

bahçcnin §iddetli bir hücumu Jle ba§
landı. Şabandan Orhana g~en topu 
Fenerbahçenin genç sol açığı çizgi ü
zerine kadar sürerek merkez muhacim 
Yaşara nakletti. 

Fenerin ikinci golü 
Topu kapan Yasar, plase bir şiltle 

takımına ikinci gotu de kazandırdı. 
Vaziyet lkl sayı farkla Bc§iktn§ın 

aleyhine d6nUnce, sıxah beyazlılar 

Hakkıyı tekrar ileri alarak bUtUn kuv
vetleriyle hücuma geçtiler. Fakat Fe
nerbahçe mUdafıuısı dikkatli müdafa. 
alarla hasmına fırsat bırakmıyor. 

Üçüncü dal ikada Ali Rizanın, be
şinci dakikada da Şabanın birer §ti
tünU Mehmet Ali topu kôrnere atmak
la beı taraf etti. Fenerliler köşe vuruş
larından netice alamadılar. 
Beşiktaşm ~om 
Dokuzuncu dakikada Beşiktaşlılar, 

Fener aleyhine bir serbest vunıe ceza
sr aldılar. Feyzinin kale önüne şandel
lediği topu Fener mildafilerile çeki§en 
Hakkı bir kolayını bulup kaleye soka
rak takıma tek sayıyı kazandırmaya 

muvaffak oldu. Vaziyet 2-1 olduktnn 
sonra Fenerliler tekrar hücuma geçti
ler. Yaşarın ayaklarına yatarak mu
hakkak bir gole mani olan kaleci Meh
met Ali, sakatlandığından oyun dört 
dakika tevakkuf ettikten sonra eski
sinden daha büyük bir sUratle başladı. 
Reşad ve Esadrn hareketlerinden iki 
favul kazanan Beşikta§lıla.rm vuruş -
!arı avta çıktı. 
Fener sıkışıyor 
On beşinci dakikada Fener kalesi 

k'orkulu bir an yaşadı. üst direğe 
çarpıp yere düşen topu HUsameddin 
müşkülatla kornere attı. 

Siyah beyazlılar kö§e vuruşundan 
netice alamamakla beraber yavaş ya
vaş hakimiyeti ele almağa, Fener ka
lesine sık sık tehlikeli ziyaretlerde 
bulunmaya başlamışlardr. 

Angelidisin çekingen ve silik oyunu 
ytizünden Beşiktaşlıların bilhassa or. 
tadan yaptıkları hücumlar çok daha 
korkulu oluyor. 

Otuzuncu dakikaya kadar devam c· 
den Beşiktaş hakimiyeti Şabanın ge
riden aldığı topu enerji ile takip ede
rek ·Yaşara nakletmesi ile nihayet bul
du. Ya5arın hazırladığı bulunmaz fır
satı Ali Riza acele ile kaçırarak Be
şiktaş kalesini muhakkak bir golden 
kurtardı. Bunun akabinde Şaban sağ 
alt köşeye demir gibi bir şüt gönder. 
ai ve top ah sesleri arasında direkleri 
yalıyarak avta çıktı. 

Oyunun son on beş dakikasında iki 
takım da bütün enerjilerini sa.rfede -
rek oynuyorlar. Hakkının mUtbiş 

hamleleriyle bunalan Fener müdafaa
sma Şabanla Ali Riza çok yardım e
diyorlar. 
Hakkı sakatlanıyor 
~"'azılla çarpı~arak sakatlanan Hak

kı oyunu terkedince Fenerbahçe hat
larında yeni bir canlılık göründü. 
Penerın son golii 
Yaşarla Naci, mü5terek bir hücum

la Beşiktaş kalesine sokuldular. Na
ci köşeyi bulan bir §Utle Fenerin sa. 
yılannı üçe çıkardı. 
Maçın galibini kat'iyetle tayin eden 

bu sayıdan sonra oyun tamamen Fe· 
nerin hfı.kimiyeti altına girdi ve sarı 
laciv(,;rtliler üst üste hUcumlarla sayı 
adedini arttırmaya koyuldular. Fakat 
Beşiktaş müdafaası da bütün ümit
sizliğine rağmen açık farklı bir mağ
lubiyete uğramamak için candan ça
lışıyor. 

Fuadin sert bir müdahalesi favlle 
tecziye edildiğinden Reşad Beşikta" 

kalesine uzaktan bir serbest vuruş yap 
tı ve topu yüksekten a vta çıkardı. Bu
nun akabinde Ali Rizanın bir §Ütil de 
havadan gitti. 

Naci ile Yaşar arasında dolaşan to
pu Beşiktaş müdafaası kesmeye uğra. 
51rken hakemin düdüğü ma~ın bitti -
ğini ilfin etti ve böylece Fenerliler 
kuvvetli hasımlarını 3-1 yenerek şild 
birinciliğini kazanmış oldular. 
Nasıl oynadılar'! 
Fenerbahçe umumiyet itibarile ga

libiyeti hak eden bir oyun gösterdi. 
Fikret ve Yaşarın ademi mevcudiye
tine rağmen takımda daimi bir ahenk 
mevcuttu. Müdafaada Lebible Fazıl 
bütün oyun devamınca vazifelerini 

daima muvaffakıyetle baııardılar. Mu
avin haUJnda Angelidis biraz silik 
kaldı. Re§adla Esat çok çalıştılar. Hü
cum hattının en gayretli oyuncusu 
bermutad Şabandı. 

Fırsatlardan istifade etmek husu_ 
sunda Yaşar çok muvaffak oldu. Kü
çUk Orhanla Naci ve Ali Riza kendile
rinden beklenen randmanı fazlasiyle 
verdiler. 

Beşiktaş takımı bir tilrlti temposu
nu bulamadı. Hakkının bütün gayret
leri hep neticesiz kaldı. Şeref formu
nu hnyll kaybetmiş bulunuyor. 

Müdafaada Farukla Enver çok ça
lı!';ltılar. Fakat gollerde ikisinin de ha. 
talan vardır. Mehmet Ali takımın en 
muvaffakıyetli oyuncusuydu. 

Fenerliler yalnız senenin şild şam
piyonluğunu kazandıkları için d~ğil, 
bu neticeyi cidden güzel ve muvaffa
kıyetli bir oyunla elde ettikleri için 
tebrike hak kazanmı§ oldular. 

O.»I.KUTNAK 

Yüzme teşvik yarışları 
(Baş tarafı 8 ~cide) ' 

ınih (G. S.) 1,38 yaptılar. Bu yarı§m 
rekoru 1,26 dır vo Beykozlu Mekine 
aittir. 

800 M. SERBEST: 
1930 danberi bu yarı§ memleketi . 

mizdc yapılmıyordu ve 14 ,18 ile rekor 
merhum Şerefteydi. Yapılan müsaba· 
kaya lisanssızlık yüzünden Beykozdau 
iki atlet girdi. Vedad 13,29 ile yeni 
rekor yaptr. Iskender 15,39,9 ile ikin
ci oldu. 

Müsabaka harici yüzen kıymetli yü
zücümüz Galatasaraylı Halil bu mesa
feyi 12,36,2 ile yüı.crek ikinci defa ve 
Beykozlu Vcdadın Rekorunu kırarak 
yeni bir derece elde etti. 

4 X 200 llA YRAK: 
Büyükler arasında son müsabaka 

4 X 200 idi. Bu yarışa Fikret, Saf. 
fan, Vcdad ve Fuattan mürekkep Bey
koz takımı yalnız olarak iştirak etti 
ve 12.01 gibi düşük bir derece yapıl. 
dı. Bu müsabakanın Türkiye rekoru 
10,13 dür. Dünya rekoru ise 9,15 ile 
Japon tnkımmdadır .. 

KOÇOKLER: 
Sıra şimdi geleceğin rekorrlrncnlcri 

kUçUkler müsabakasında. İlk yarış: 
100 M. SERBEST: 
Bu müsabakaya 8 müsabık iştirak 

etti. Cidden enteresan ve o nispette 
heyecanlı olan bu yan~ neticesinde 
Serkis (B) birinci 1,20; K. Kemal (G. 
S.) ikinci 1,21. Özdemir (B. J. K.) U· 
Süncü 1,21,6. Şücaeddin .(G. S.) dör-

düncü. P. Kemal (G. S.) beşinci ol -
dul ar. 

100 M. SIRTOSTO: 
Beşikta§ ve Beykozdan 4 atlet gir

di. Neticede I\:emal (B.) 1,39.l ile bi
rinci~ Maruf (B. J. K.) 1,41,4 ile ikin
ci, ! Tecati (B. J. K.) Uçüncü, Osman 
(B. J. K.) dördüncü oldular. 

200 M. KURBAGLAı'1.A: 
Bu müsabakaya Beykoz. Bc§iktaş 

\;e Galatasaray klüblerinden beş atlet 
i§tiralc etti. Be.~iktaşlı Kemal arka. • 
claşlarma nazaran yeni ,.e acemi ol -
masma rağmen bize istikbal vaadcden 
müsabakalardan a1dığı derece de bu
nu ispat eder. 

Netice: l - Efüal (G. S.) 3,43,4, 2 
Ke1ı1aı (B .. 'K. l. 3,48,9. 3 - Artin (Il> 
4,2,4. 

400 M. SERBEST: 
Bu karışa da üç klilbden beş müsa

bık iştirak etti. Neticede: 1 - lbra
hiın {B) 6,28,2; 2 - Hccai (B. J. K.) 
6,37,4, 3 - Kemal (G. S.). 4 - Ala
eddin (B. J. K.). 

4 x 50 BAYRAK: 
Son müsabaka 4X50 bayrak yarışı 

idi. Beykoz ve Beşik~ girdi. Sonun
da İbrahim, Serkis, Artin, Kemalden 
mürekkeb Beykoz takımı 2,18 ile bi
rinci ve Özdemir, Hikmet, Recai, Nev. 
zaddan mürekkep Beşiktaş ta.kım1 da 
2,25 ile ikinci oldu. 

SU TOPU YAPILAMADI 
Vaktin darlığı ve bilhassa en ziya

de lisanssıihk yUzUnden programda 

Grandi Nazır 
olacak 

_... Ba~tarafı 1 incide 
Londra elçisi kont Grandinin 

hariciye nezaretine gelmesi ile boş ka. 
lacak elçiliğe henüz namzet gösterilme. 
mektedir .. 

Paris, Prag, Ankara, Berlin, Nevyork 
sefirleri de değiştirilecektir. Faris sefiri 
kont Çemıti tekaüt edilmiştir. Yerine, 
zamanı gelince Bastiyanini tayin edile
cektir. Ankara sefiri Karlo Galli tekaüt 
edilmiştir. Yerine kont Cianonun kalemi 
mahc;us müdürü Beppo tayin edilecektir. 
Berlin ve Praga kimlerin tayin edilece.. 
~i henüz belli değildir. 

Almanya ile 
müzakere~er 
Heyet bu akşam 

yola ~ıkıyor 
.Bcrline gidecek olan ticaret heyeti

miz azasından Türkofis reisi Bürhan 
Zihni Samı.s ile Cumhuriyet merkez 
bankası muamelat direktörü Cabir bu 
sabah An1<aradan şehrimize gelmi~ 

tir. 
Heyet hariciye vekaleti umumi kA

tibi Numan Rifat Menemencioğlunun 
reisliğinde bu akşam ekspresle hare. 
ket edecektir. Türk - Alman yeni tica
ret anlaşmasının temmuz içinde imza· 
!anacağı ümid ediliyor. 

Makina lthalAtı 
müsaade ile 
yapılabUecek 

lktısat vekaleti, te§Viki sana:yi ka
nunundan istifadeyle hariçten memle
ketimize ithal edilen makineler hak
kında mühim bir karar vermi§tir. Ma
Ifun olduğu üzere ı;;imdiye kadar bu 
kanun mucibince herkes hariçten ka. 
yıtsız olarak istediği kadar makine 
getirebiliyordu. Halbuki yapılan tet-

kikler bu suretle memlekete sokulan 
makinelerden bu gün yüzde altmr31 -
nm ihtiyaç fazla lığı yüzünden işlemez 
bir halde kaldığını göstermiştir. Ve-

kalet bu vaziyet karşısında. makine 
ithalatını tahdid etmeye karar ver

miştir. Hazırlanan proje meclise sev
kedilmek üzeredir. Bundan :sonra ma
kine ithalatı yapacaklar iktıeat vek~
letind~n mUsaade almaya mecbur tu. 
tulacaklardır. 

()eniz tayyoresll e 
20 bin kilometre 
Marinyon, 26 (A.A.) - Saat 5,47 de 

gitmiş olduğu Suthamptondan avdet e. 
den imparatorluk hava yollan idaresinin 
emperyal sirk adındaki deniz tayyaresi 
saat 9,50 de tayyare limanına iruni,tir. 
Bu tayyare, dünyanın deniz; tayyareleri 
ile katolunan en uzun hattını açmı~tır 

ki bu da Suthampton - Sydney hattıdır. 
Ve 20 bin kilometredir. Tayayre ilk ~e
yahatinde İngiliz ve Avusturnlyalı ga:c. 
tecileri götürmüştür. 

Tayyare, liman kumandam, ve Er • 
Frans müme~silJeri tararından ka~ılan· 
mış ve saat 10.40 da !tal}'a istikametine 
hareket etmi~tir. 

olan sutopu müsabakası yapılamadı. 

• * * 
Dün yüzmelerde iki yeni Türkiye re

koru yapıldı. Yukarda da yazdığımız 

gibi müsabakalarda ne <•jan ve ne de 
mmtakanın resmi bir mümessili bulun_ 
malüığından acaba bu rekorlar knbul e
dilmiyecektir. Şayet kabul edilmezse 
bu gençlerin sarfettikleri enerjilere ya
zık değil mi? Madem ki böyle alak<ı •ös
terilmiyecckti; niçin bu kooar zah -
metler ile program hazırlattı ve klüplcr 
nahak yere bu eziyetlere mecbur edili. 
yorlar, anlamıyoruz. 

Yukarda da bahsettiğimiz gibi ar
tık bu spora layık olduğu ehemnıiyct 
ve kıymet verilmeli ve yüzme havuz... 
ları yapılmalıdır. m~ değilse eldeki 
Be§iktaş havuzu ufak bir himmetle 
ıslah edilmelidir. Öyle zannediyoruz 
ki bu noksanımız telafi edilirse atlet
lerimiz daha müsait bir çalışma zemi
ni bulacaklar ve daha iyi dereceler el
de edecekler. Hiç değllse Balkanlarda 
olsun bir varlık olduklarını gösterecek 
ler ve herhalde futbolcülerimizden da
ha iyi neticeler alacaklardır. 

"· K. Delıdağ 

27 HAZiRAN - 1938 

Matbuat kanunu 
tadil ediliyor 

Mekteplilerin yaptıkları 
hadise!er de intiharlar gibi 
müsaadesiz yazıiamıyacak 

_... P,aştorafı 1 incıde 
9 uncu, 21 inci, 27 inci, 28 inci ve 54 ün 
cü maddelerinin tadilini istemektedir. 

Bu maddE:ler hakkındaki hükô.metin 
teklifi şöyledir: 

Madde 9 - Gündelik veya mevkut ga
zete ve mecmua çıkarmak istiyenler ga
zete ve mecmuanın çıkarılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirine a~ağıda istenilen 
malumatı havi imzalarile bir beyanname 
vererek ruhsatname almağa mecburdur. 
lar. 

A) Gazete veya mecmuanın adı, 
B) Gazete veya mecnua sahlbinin adı 

sanı, tabiiyeti, tahsil derecesi ve muame • 
le merkezi olan i~ ve ev adresi, 

C) Varsa başmuharririn, 11mumt mü
dürün, yazı işleri müdürünün adı, sanı, 
tabiiyeti ve jkametg~ht, 

E) B, C fıkralarında sıfatları yazılı 

olanlardan hangisinin fiilen umumt n.* 
riyatı idare edeceği. 

E)" Nerede yazılıp idare edilece~i. ne
rede basılacağı ve basılacağı matbaa ve 
matbaacının adı ve sam; 

F) Siyasi olup olmadığı, 
G) Ne vakrtlarda çıkanlacağr. 
H) Hangi dillerde çıkarılacağı, 
1) Sennayeyi tedarik edenler ba~kalan 

ise onların hepsinin ve sermaye kanun 
dairesinde kurulmu, bir şirkete ait ise 
~irket mukavelenamesinin aslı veya tas. 
dikli suretiyle beraber ~ırketin idare mec 
lisini teşkil veya şirketi tem~n eden 
kimrelcrin adı. sanı. memleketi, i~ \'e ev 
adresleri ve tabiiyeti. 

K' Gazete veva me-cmua bir cemiyete 
ait i~ nizamna~enin tasdikli suretiyle 
idare heyetini te~il edenlerin adı, sanı, 
memleketi, iş ve ev adresi, 

Beyanname muhteviyatında hastl ola· 
cak de~işikliklerin vukuundan üç gün 
zarfında bildirilmesi lbrnıdır. 

Beyanname vererek ruhsatname almış 
olanlara bu kanunda gazete veya mecmu 
anın sahibi denilir. 

Siyasi gazete veya mecmua çıkaracak 
lann nüfusu elli bin ve daha aşa~ı olan 
yerlerde be~ yüz, elli binden yüz bine 
kadar olan yerlerde bin, yüz binden yu
karı olan yerlerde be'} bin lirahk bir mil
lt bankanın kefaletini havi teminat mek
tubu vermeleri l~zımdır. 

Bu teminat matbuat suçlarından dola
yı hükmolunan para cezalarile gazete rn. 
hibinden baıı;ka bilfunum müstahdemler 
ile hasın ücreti ve kağıt bedeli için im· 
tiyazh karşılık olup bu sebeblerle eksiit
cek teminat tamamlanmadıkça o gazPte 
veya mecmua nc~redilemez. 

Teminat mektubu veren banka, yuka
rıki fıkrada yazılı hak sahiplerinin mU
racaatlannda mahallin en büyük mülkiye 
flmirine üç gün içinde ınal!lmat venneğe 
mecburdur. 

1'.tadde 21 - Her gazete ve mecmuanın 
istihdam edeceği muhbir, muhabir, mu
harrir, ressam, fotoğrafçı, muc;ahhih ve 
idare müdfirU He idare haricinde abone 
kaydrna veya ilan almağa me.:nur olanla_ 
nn isimlerini mahallin en bfiyük miilki· 
ye memuruna bildirirler. 

Bunların 12 inci maddede yaz.ılı suç
lardan biriyle mahkfun bulurunaması Ye 
suişöhrct eshabından olmamaları ve 21 
yaşını bitirmiş bulunmaları ş:ırttır. Mu
sahhihdcıı gayri yukarıda yazılı diğer 
müstahdemlerin me.nsup oldukları ı.ı:azetc 
veya mecmuadan verilmiş ve mahallin 
en büyük miilkiye amirliğince tasdik o
lunmu~ hii\·iyet varakasını hamil olma
lan şarttır. Bu madde hilafına hareket 
edenler ,.e bunları istihdam eden gazete 
ve mecmua sahipleri Türk ecza kanunu. 
nun 526 ıncı maddesi mucibince cezalan
dırılır. Kanuni bir mani yokken beyanna 
melerinde bildirdikleri inti~ar devrelerini 
ardı sıra ve mükerreren be~ defa gecikti
ren gazete ve mı:-cmua namına idarehane
si haricinde abone kaydı için ,·erilen hü- j 
viyet vesikac;ı geri alınır. 

Bu madde hükmü ı;?azete ,.e mecmua- I 
fardan muayyen telif hakkt almıyan yar. 
dımcı m'.ıharrirkr hakkında mecburi 

1

\ 
de~ildir. 

Madde 27 - Ht'.: ~azete veya mecmu- ı 
anın ne5riyatından do~an mesuliyet, u. 

mwni neşriyatı fiilen idare eden zat ile 
bu gazete veya mecmua sahibine aittir. 

Muharrirler kendi imzalarını ta~ıyan 

yazılardan ve ressamlar imzalariyle çı

kan resimlerden dolayı gazete sahibi ve 
umumi neşriyatı idare edenle birlikte 
Türk ceza kanununun 64 üncü maddesi 
mucibince ~erik sayılırlar. 

Müstear nam ile veya imzasız ve re
mizli imza ile intişar eden yazılar muhar
rirlerinin hüviyetlerini mahallin en bü. 
yük mülkiye amiri veya cumhuriyet müd 
deiumumisi her istediği zaman gazete 
veya mecmuanın sahiblerinden sorabi
lirler. 
İstenilen bu ma!Qmatı vennezler veya 

yanlış olarak verirlerse gazete veya mec
mua intişar etmekte bulunduğu takdirde 
mahkemeden alınacak kararla kapatılır 
\'e neşriyatın mahiyetine göre yapılacak 
kanunt takip hariç olarak bundan dolayı 
3 aydan eksik olmamak üzere hapis ceza. 
siyle cezalandırılırlar. 
Şu kadar ki, takibat yapılmadan evvel 

istenılen maIOmat bildirilecek olursa te
rettüp edecek cezanın dörtte üçü ve ta
kibat esnasında bildirilirse yansı indiri. 
lir. 

Muhabir ve muharrirler ve yazı İşleri 
müdürü tasni ettikleri veya asılsız oldu
ğunu bildikleri haberlerin neşrinden do
ğacak suçlardan mesul olup gazete veya 
mecmuanın sahibiyle umumi neşriyatını 
idare eden kimse de Türk ceza kanunu
nun 65 inci maddesi mucibince müşterek 
sayılırlar. 

Madde 28 - Memleket dahil ve hari· 
cindeki intihar vakalarile ok"Ullarda ve 
fakülte ve enstitülerde disiplini bozacak 
mahiyetteki \'akalan gazetenin intişar 
ettiği mahallin en büyük mülkiye ami. 
rinden mezuniyet almaksımı neşretmek 
memnudur. 

İntihar edenlerin ve intihara teşebbüs 
eyliyenlerin vakal'a teallUk eden resim. 

teri ba!'Ilmaz. Şu kadar ki yukanki fık
rada yazılı mezuniyet venlirken bunların 
diğer resimlerinin basılmasını da mene. 
debilirler. 

lntihar vakalanm başka bir gazeteden 
iktibas ile neşreden gazete için mezuni
yet alma~ \Uzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette çıkan, gazete· 
lerden iktibas suretiyle intihar \'akala .. 
nnın neşri için de birinci fıkrada yazılı 
mezuniyetin alınması lazımdır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket 
edenler bir haftadan bir seneye kadar ha. 
fif hapis ve 25 liradan 200 lirala kadar 
hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

Madde 54 - Matbualar vasıtasiyle iş· 
lenilcn suçlar aleyhine altı ay içinde a.. 
çılmıyan davalar istirna olunamaz. 

l\Iuvakkat madde: A - Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte intişı:ır etmekte 
bulunan gazete ve mecnualar altı ay i

çinde vaziyetlerini 9 \'e 21 inci maddeler 
hükümlerine tevfika mecburdurlar. 

Madde: 2 - 2001 sayılı 6. 6. 932 ta• 
rihli kanun mülgadır. 

Saadabad paktının 
tasdik nameleri 

Tahran, 26 (A.A.) - Türkiye büyilk 
elçi i ile Irak orta elçisi ve Afgan masla· 
hat güzarı yanlarında sefarllerin elçilik· 
lcri erkAru bulunduğu halde dün haricL. 
ye nezaretine gelerek Saadabat paktı. 
nın 10 uncu maddesi mucibince bu pak· 
tın tasdiknamelerini hariciye nezaretine 
tc\'di eylemişlerdir. 

Bufrada bir ırz 
düşmanı yakalandı 

Bafra - Balalan kövünden Kadiri bir 
kadını kırda zorlarken. yakalanmış ve 13 
gün hapse mahkum cdilmi~tir. Bu adam 
daha evvel de evli bir kadına ormanda 
zorla t!'cavüz etmiş ve gene bu kadınııı 
'15 ya~ındaki annesinin de c\'dc yalnız· 
ken namusunu kirletmiştir. Daha buna 
benzer suçlan olan Kadiri yakalanarak 
adliyeye verilmiştir 
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Gtiftl, mcak bir ilkbahar sabahı idi. 
Mavi gök yüzünde tek bir bulut parçası 
bile görülmüyordu. Tabiat yavaJ yavaı 
uyanmağa başlamıştı. 

Lise yedinci sınıf talebesinden Dima 
Mı:ı+Jos~v. bütün gece şiir yazmış, sa
bahleyin şafak sökerken de bunların 

hepsini karalayarak hatıra defterine 
§Untafı kaydetmişti: 

"'Hiç bir suretle faİr o1amıyacafl· 
ma bugün kat'i olcrnk ke.naat ıe. 

tirdim. Bu saha.da hiç bir lcabiliye -
tim olmadığını artık iyice ftnlamalı

ymı. Esa~en her işte vasat bir İn• 
ınn olduğumu kabul etmeliyim: 
Şöyle böyle yüzüyonım; iyi bir vo
leybol oyuncusu sayılmama imkan 
yok; resimlerimin beğenildiğini §İm. 
diye kad:ır hiç kimsecen işitmedim. 
Kız"ltlarla kayışım bunlardan biraz 
forldı .. Kahiliyctli bir insan olmamı 

istiyorsnm sporla vücudumu biraz 
cbha kuvvetlendirmeliyim." 

Bütün gece şür yazmakla meşgul o
ltın Dima. şimdi yemek odasındaki şez
longun Ü7:erinde tatlı tatlı uyuyordu .. 
Ufak tefek, esmer bir karlın elan Di
tnanın annesi, oğlunu uyandırmamak 

için parmaklarının ucuna b;.sarak, sa. 
hah kahvaltısını h:12:1rlamakla meşgul -
dU. 

- Stepan, dedi, sana enteresan bir 
ıey okuyayım mı? 

Kocası Stepan Ale.ksandroviç, li -
kayd bir eda ile: 

- Oku, ~edi, fakat elimin altında 
pek dolaşma 1. 

O bu dakikada, alt dudağını kısmak 
suretiyle tıraş edıyordu. Karısı, çama
şır sepetinin üstüne oturarak Dimanın 
h<ıtıra dcfterineeki gon satırları okudu. 
Sonra da içini çekti: 

- Zavallı yavrucuğun şair alır.ağa 

hiç istidadı yok, dedi. 

Babası, hala tıraş olmakta dev":n e· 
derek: 

- lsabet, dedi... 

Dimanın annesi Mariya Mihaylovna 
biraz düşündükten sonra: 

- F;ıkat buna karışılık ne dürüst bir 
çocuk, diye ilave etti.. " .... ~öyle boy le 
yüzüyorum. İyi bir voleybol oyuncusu 
s11yılmama imkan yok.,, insanın bu nck. 
sanlarını itiraf edebilmesi büyük bir 
meziyettir. Aferin Dimaya. 

HABER - Aksam postası 

Manasız 
Ana - Baba 

Ne aile arasında, ne tramvayda, ne 
de •;azife ar.:-•'3ında heyecanlı hadiseleri 
hiç sevmiyen Stepan Aleksandroviç, 
meraklı ve canı sıkılarak karısının ya
nına oturdu. Ve karısının elindeki, oğ. 

luna ait hc.•';.ıra defterini gözden geçir -
nı .. ğe başlatlı. Karısı parmağiyle "Eebe· 
veynim,. scrle'I hasını ta~ıyan bit yeri 
işaret ederek: 

- Burasını oku! .. dedi. 

Bu pasajda. şunlar yazılıydı: 

"Ebeveynim çok manasız insanlardır. 

B. Levin 
mekçi de, sUtçü ıde birer hırsızdan baş
ka bir şey değildir. Halbuki bir gün ek. 
mekçinin yere düşürdü~ü bir rubleyi 
annemin ayağiyle bastığını, herif uzak
laştıktan sonra da bunu cebine indirdi
ğini gözümle gördUm. 

Annemle babam, müthiş dedikodutu 
insanlardır. En sevıdikleri kimseleri bile 
çekiştirmekten büyük bir zevk alırlar .. 

Babam her korkak, hem de riyakarın bi
ridir. Bir gün dairede amirine katşı ne 
d ılkavukluklar yaptığını gördü~üm za
man büyük bir iğrençlik ôuy6um. Hal. 
buki hizmetçiye karşı ne kadar sert 

davranıyor. Babam gazeteden maada 
hiç bir şey ckumaz 1 Halbuki kendisi Ü· 

niversite mezunudur. Diplomooını gö
:tümle gördüm .. Anam da \.ıabam da, 
her şeyden fazla yemek yemesini sever
ler ... ,, 

Stepan Alcl.sandroviç, bundan fazla
s:nı dinlcmeğe tahammül edemedi. Ye. 
rindcn fırhyarl\k: 

- Alçak diye bağırdı. Şimdi ben ona 
gö-teririm. 

Ana ile baba, Dimanın yattığı yemek 
odasın:ı gittiler. Dima henü zuyanmıJ· 
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tt. Babası, elindeki defteri st•llıyarak 

bağırdı: 

- Hey bana bak, bunu yazan sen 
misin. 

Dima defteri görür görmez her şeyi 
anladı. Kendi müsaadesini almadan 
defterini nasıl okuduklanna ilk ~nte 
fena haHe i~erledi. 

Babası titrek sesiyle sordu: 
- Bu senin defterin mi?. 
Annesi, yalvaron gözlerle o~luna 

baktı .. Anası da, babası da fevkalade a
cınacak bir haydeydiler. Dima susu • 
yordu. 

Annesi y~lvAran bir sesle: 
- Dimoçka, diyordu, neye susuyor

sun? Mademki bu senin defterin degil, 
bunu açıkça söyle 1. 

Dima sert bir sesle: 

- Evet, bu benim defterim değil, 

dedi .. Bu, Kolka Şcglovun defteridir. 
Babası, adeta ferahlamış bir halde: 
- Demek ki bu defter senin değil, 

ha, diye tekrarlooı. Ben de &enin nn. 
netmi~tim de .. Maamafih §U Kolkanın 

anasiyle babası pek md.nasız insanlar -
mış doğrusu ı . 

Dima cmnesiyJe babasının yüzüne 
bakmaksızın: 

- Görüyorum ki siz de benim kana
atimdesiniz f .. Evet hakikaten manasız 
insanlar ... , 

Çeviren: Ferah FERRUH 
Bugün tatil günüydü. Ana, baba ve 

oğuldGl?l ibaret bütün aile, bu sabah be· 
raberce kahvaltı edeceklerdi. 

Mariya Mihaylovna, sessizce oğlu

nun hatıri'ı defterini okumakta devam 
etti. Fakat sonra birdenbire, guya arka
dan birisi sessizce sokularak kendisini 
çiır.dirmiş gibi kc&kin bir feryat k'o
pardı. 

Babam. haddi zatinde fena bir insan ol
mamakla beraber, apt~·lın biridir. Her 
budala insan gibi o da kendisini methet. 
mesini çok sever. Harbe iştirakinin bir 
hatırası clarak, k:ıryoltılının başı ucun
•da koskocaman bir kasatura asılıd r. 
Annem de, babam da, bflhassı:ı başkala
rının yan.nda kendilerini methetmesini 
pek severler. Ben onlann her ikisine de 
cidden acıyorum .. Aralarında sık sık 

kavga edzrler. Ben bu vaziyetlerde ku
Jaklıtrımı tık<'r, kendimi sokağa atarım. 
Halbuki misafir varken birilıirlerine 

karşı çok nazik davranırlar. Hatta ö
püştükleri bile vakidir. Onlar beni hala 
çocuk far:zediyorlar. Mektepteki en u
fak bir muvaffakıyetimle ovunu
nüyorlar. O n 1 a r ı n bu hali öy
le sinirime dokunuyor ki... "Pek iyi,, 
altlığım zam<ınlar bile inadına onlara 
''zayıf,. diyorum .. Fena bir şey olduğu. 
nu bit:nekle beraber hep onların söyle
diklerinin aksini yapmak istiyorum. 
Annem de babam da haris ve fesat in
sanlardır. Fn ufak bir alış verişte bile 
atlatıldıklarına kanıdirler. 

ıttt11ııı11ıtıflOl'llııtınl1fffll"tllilıuwııt*'•1111tıllfll._.-ıın1111111nııınmı111uıııııtfltıın1111ıııııı111111nııı1iıt1ıııımıııı11ı111ıııı11 
Sırtında yollu bir pijama olan Dima

nın babası, banyo odasındaki aynl!IClrn 
karşısında traş oluyordu. 

Karısının bu çığlığı üzerine usturası. 
nı bir ken~·ra bırakan Stepan Alcksan
droviç öfkeyle karısına döndü: 

- Galiba yüzüme kastin var?. Deli 
miı:in, nesin?. Ne bağrıyorsun?. 
Kansı g5zlerini kırpıştırarak: 
- Olur rezalet değil, diye söylendi. 

Türk Hava Kurumu 
. Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan b~ka: 15.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000) 1.ralık iki adet mükafat vardır. 

D:~a. gürültü ile sağından soluna 
döndü. Başının <Jltınldaki bir defter yerr. 
düşüt. Epey zamandanberi oğlunun, 

geceleri, bir şeyler yazdığını farkeden, 
fakat bug1ne kadar bunun ne olduğunu 
anlamağa bir türlü imkan bulc:ı.nıyan 

Dimanın annesi, merakla defteri yer· 
den kaldırdı. Ve elinde defter olduğu 
halde, odadan çıktı. Banyo odasına, 
kocasının yanma girerek esrarlı bir ta. 
vırla: 

Baksana, aleyhimizde yazmadık şey 

bırakmamış .. Bu, düpedüz edepsizlik • 
tir. Onl..,rın na-~rında hizmetçi de. ek • l Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~engin eden bu piy<ıngoya iştirak etmek surc

tile siz de talihinizi , •ıieneyiniz .. 

: 

28 BPRTnAN -------------- ....__ 
- .... 1: h:k,.yc!;i bunlar?. • 
- Pek tuhaf Filıpl Ba.ıan Nel kule-

sinin demir parmaklıklı karanlık pe:ı.ce· 
rel-ri <.ıydınlanırmış. Bazıları ~la bazı 

geceler burada pek güzel bir kadının 

gvründüğünü söylüy~rlar. Bu kadın 

Ö}lc bir parçaymış ki kraliçe Margari. 
tin bile ağzının s;.ıyu akarmış 1 

- Rica ederim Gotye .• Kraliçenin a
dını bir kaç frıhişenin kaba aşk hikaye
yelerine karıştırma!.. 

- Hikaye mi?. Gözüm çıksın ki bun 
lar isbatlı. şahitli şeyler .. Sen Valda· 
mur meyhanesini bilir misin? Burada 
hı:ıkikctlardan başka bir şey konuşul • 
m~ıZ. Bu güzel kadının gelip geçenleri 
gözettiği, hoşuna giden birini çağırdı
ğı muhakkak. Ondan sonra da kulede 
veı gitsin eğlence .. Gürültülerin gece
nin geç vakt:nc kadar sürdüğünü söy
liyenler var. Daha da söyliyeyim mi? 
:Sen b!le bir çok geceler belki iltifata 
uğr::rım d:ye bu kulenin önünden geç. 
mişim"'lir. 

- Eh .. Görebildin mt b~d ?. 

- ?k rrünasebet .. Nerde bende o 
talih .... 

- Bu gece alem!erine çağrılm·ş kim· 
ıcye tesadüf ettin mi?. 

- itiraf ederim ki hayır .. Kim oldu
ğunu bilen bıle yok .. Şayet bu gece o 
esrarengiz kadı:ll görürsek .. Ya bana, 
y~·lMt ta sana gül<'cek olursa .. 

- Bana gukcck olursa gitmem .. 
Eunllı hik.1yden başka bir şey değil .. 
lnanma .. Sonra bi e ne .. Bizi bu gece 
oraya çagıran Marin} inin bir düşm1nı. 
Kim olursa olsun; an ı:nızla babamızın 
int'h1mını atma!: çrcsini bize göstcrc
cel, olursn, c acl3 · .1ın rrıinnettarı olu. 
rum .. 

Karar verdiler ve hareket zamanını 
buyuk bır Jb r:•zlıkla lıeklemiye br•ş· 
lad·lar. ~a .t dokuz buçt•ğa doğ:-u yola 
çıktılar. Vakit geçti. Köprüler zincir • 
1erlc kapatılmtştı. İyi l:albli bir kayık • 
çının hitfuna uğrayarı:·~ karşı sahile 

h<ulcr .. Saat onda Nc1 kulewinin dibi. 
ne varm.ş bulunuyorlardı. 

Kulenin dimdik siyah hayali, gece • 
nin karanlığında bir heyulayı andırı

yordu. Nehrin karşı kıyısındaki bina 
lariyl:, kuleleriyle, yüksek ve kalın du. 
varlariyle göze heybetli görünen Luv· 
run korkunç bir nöbetçisi gibi duru
yordu. 

Gotye birdenbire titriyen elini kar • 
deşin in omuzuna koydu ve bir nefeste: 

- Gödün mü? - dedi. 
- Neyi?. 
- Kulenin pencereleri aydınlandı? 
Filip omuzlarını silkerek: 
- Bizi çağıran kimse kule!:ie ... Tabi· 

atiy!: <•ydınlana:ak, dedi. 
Gutyc teessüfle içini çekti: 
- Doğru .. 
Bu sırada yanlarında bir hayal b~lir. 

di .. Filip şatonun kapısına, kendileri::i 
çağırmak için gelenin de bu hayııl oldu· 
gunu tanıdı .. Yakl~·ıarak: 

·- Madnyi 1 - dedi. 
Adam: 
- M-;nfokon l cevabını \·cren:ı: ı·u 

leye <loğru yürüdü. İki karde'ie de kcn. 
disini takip etmeleri için işaret etti. 

Ellerini hançerlerine .götürerek i~a -
rete itaat ettiler. Ve hemen aralık du
ran kemerli bir küçük kapı önüne ı;d
clileı .. 

- Geçiniz asilz<•deleri:n .. Sizi bekli
yorlar!. 

Filip etrafına bak·ndı .. Şüphelencc~k 
b:r l}"Y göremedi .. Artık geri dömr.ek 
imkanı da kalmamı~tı. İlk olarak kendi
si g;rcli. G~tye ele arkasından, mermer 
döşeli, içinde eşya namına bir ~ey bu. 
lunmıyan büyük bir oclrıya girmişler

d!. Odanın nihayetin 'e dolamb::ıçlı l.fr 
merdive., görü•1üyordu. 

Filip arkasına bakıp ta, kendilerine 
rehbeılik eden adamın kapıyı kapadı ... 
ğmı, sürgüleri sürdüğünü ve an;tlıt~n 
mlntosu:rnn altında sakladığını görün. 
ce titredi. 
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ne olduğunu bamiyen bir aı!eye bağlı. 
yım. Krala itaat etmek için yemin et
tim. l;iayı.tı tehlikeye maruz bulundu -
ğu bir gecede bana ihanet teklifiniz 
öyle bir alçaklıktır ki mağaranız gibi 
altın dclu on mağara bUe bana bu iha-

' neti y~ptıramaz. Yapabileceğim yega· 
ne şey, sizi takdir ettiğim ve sevdiğim 
için bu caniyane teklifinizi ömrüm ol. 
dukça unutmak ve kimseye söyleme
me!ı:ı •ı-. Allaha ısmarladık .. 

l !ilk hunu söyledikten sonra bir harp 
şa.·~ıs1 mmld<ına::nk salc,na girdi. 

Angerrand, kaıılı gözlerini havaya 
dikti. Rengi büsbütün uçmu~. nefes a
lamıyacak bir hale gelmi~ti. Nitekim 
solgun dudakları arasmdrın dökülen : 

- Lfinetl .. 
Kelimesini müteakip boylu boyuna 

yere düşüt. 

-7-
Kont Dö VALUVA 

Valuva, evvelce aldığı izinle kendisi
ni büyük avluda bekliyen yirmi ka.dar 
at!ı ile Luvrdan çıknuştı. Bunl41r, ön • 
!erir.de mcş'aleciler olduğu halde dört 
nalla karanlık ve tenha sokaklardan ge. 
çerc~k Güllü bahçeye vardılar. ve orztda 
durarak atlarından indiler. 

Valuva: 

- Dikkat ediniz. - <ledi .• Bir büyü
cü kadını yakalayr•:aksınız. Kendinizi 
iyice kollamalısınız. 

Askerler arasında nefret, hakaret ve 
tehdit mırıltıları işidildi. Valuva, as
.kederin t ·~<diri arasında acele kapıya 

yaklaştı. Ve yumruğiyle kapıya vurdu. 
- Jiyon bu gürültü ne?. 

Babasiyle arasında geçen vakadan • 
b:ri bir zambak gibi sar;ı:an, titriyen 
ve ayni yerde, hi!f bir yere kımıldanma
d:ı:ı duran, ağla:naktan başka bir şey 

yap'llıyoo Mirtiy, atların gürültüsünü 

duyunca başını kaldırarak dinledi. 
Hatta ev bir hırsız çetesinin hücu

muna bile uğrasaydı o gene böyle la-

kayd kalacaktı. O yalnız, Büridana ha
ber vermeden bu evi terketmek mecbu. 
riyetinde kalacağını, babasının, sevdiği 
delikanhd<m nefret ettiğini düşünüyor· 
du. 

- Jiyon, git, bak, bu adamlar ne ve 
kimi istiyorlar?. • dedi. 

Jiyon kapıyı aıstı ve Valuva içeriye 
girdi. 

Yavaşça: 

- Bura;da mı? • diye sordu. 
- Evet, monsenyör' .• 
- İkinci bJyilyü nerede bulacağım?. 
- Yukanld odada karyolanın baş u-

cunda bir dua kürsilsU var. Bunun üs
tünde de Meryemin resmi asılıdır. Bu 
resmin altında d~ bir kap var. Mukades 
suyu boşaltarak oraya koydum. 

- Mirtiyin, Marinyinin kızı olduğu
na şahadet edeceksin ldeğil mi?. 

- Evet.. Burada kendisini Klcd 
Lesko olarak tanıtan adDmm kızı oldu
ğuna şahadet edeceğim, monsenyör!. 

- Büyücü kızın babasının da, onun 
bu büyüyü yaptığı sırada yanında bu. 
lunduğunu söyliyeceksin değil mi?. 

- Evet monsenyör! •• 
- Onun bu heykelin vaftiz bab~ısı 

olmıya razı clduğunu da değil mi?. 
- Evet, monsenyör 1 
- Pek§Ia 1 Konağıma git. Orada bir 

oda hazırlanmıştır. SMa ihtiyaç görece
ğim zamana kadar orada k<ıl .. Şimdilik 
aramızda kararlaştırdığımız par<:rnın 

yarısını orada, odada bulacaksın 1. 
- Yarısını ne zaman alacağım 1. 
- Marinyinin vücudu Monfokcnda 

sarktığı gün .. 
alçak kadının dudaklarında Valm·a 

nınkine benziyen iğrenç bir tebessüm 
dolaştı. Sonra mantosuna büründü, ku
kulatasmı başına geçirdi ve arkasına 

bile bakmadan Parise doğru yollandı. 
VC'ıJuva müfreze kumandanını çağıı

dı: 

- Yllkarı odaya çık, karyolanın başr 
ucunda göreceğin Meryem resminin 

sa 
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27 H.\7.IH \'N - J!l3R P.\ZAHTESl 
Hicri: 1357 - Rebiüliıhır: 28 

aenr-ıı• .... rt ••tı#tln :ııaııy 

4,30 11l.4~ı 
Kızıl erik fırtınnsı 

""..... ""'-"~" ·t~ ........ .- .. ,,,. •• ,., '"'-· 
2,2g 12,17 16,17 19,45 21,t8 2,10 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
htaıılıul için: 'l~22~. lleyo~lu için: 44fiH, Kadıköy için: 60020, OskOdar 

için: ll01i25. 
hşılköy. Bakırköy, IMıek, J ıırahya, Hüyhl\ılere,Fl'nrrlınhı;t", l\ıınılıfli, l~ren. 

köy, ı-.arla1, Uiıyukndıı., Heybelı, Bıırgrız, Kınalı, ıçın: Telefon muhabere memu
runa yongın dcrr-:k kıH11lir. 

Hami itfaiyesi: 22711 
Uenıı • .. 36 • .20 

Heynzıl kulesi: 219!16. Gala la ynngrn kuleı;f: 4001i0. 
Sıhhi lnııhıd: H991i. Miiılıleıunıurııtlık: 2:.?~!JO. Emnı)'el mOrliirlilğil: 24382. 
Elektrık ~ırketı: Beyoğlu: 4J8tıl • hıanlıul: 24378. 
!)ular: lıl:ıresi: Beyoğlu: H 783. Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruo~m•· 

alye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: fl0773. 
Havagazı: lsınnbul: 2.4378. Kadıköy: 60790. Beyoğlu: Hü42. 

Taksi Otomobili istem.ek için 
Beyoğlu ciheti: 4908•. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 

htanbul acenteliRI: 22740. KarakOy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden lli,30 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 İzmil, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 

latacJan 12 Ka,radenlz, !)irkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayn ... 

lık, 18 Bartın. 
Per,embe Tophaneden 9,30 hmlt, 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Galaladıın 

12, l\:ır:ıılenil.. 

Cuma 1'011lıancclen lli,30 Mııılıın,ya, 19 Kıır:ılıııuı. ~ırJ..t•rııh•rı l!l, \lt>r~ın. 
Cuınnrlcsi Tophaneden 14, !\luılnnya, 20, Bırnılırrne, Sırl\e!'11fen 15. "' \'ıtiık, 

ıs, n:ırtın 

Pnor Toph:ınr<len 9, lrnroı. !10,30 lzıııı1, c;aıatııclun 11,:rn ~1ııd;uı~n. ıu,:ıo iz. 
mir Slir, 12, Kar:ıdeniz, 2:!,:W fıtııclaııyıı, 

Müzeler 
Ay:ı~of)'a, nomn • nıınn~. Yunan e~erlt'rl ve Çinili Kilşk, :\~kert \1011• ve 

sarnıçlar, Ticar<'!I ve Sıınnyı Müzr<,f, Sıhhi Mii1e: 
fBu mli7.e1er herıuin ı;aal 10 cfan lll l8 l\:ıılar açıktır.) 
Tiırk ve lslôl:n eserleri nıiize'ii: Pa1arlf''illlı•n h:ı~kn lını;ıiin ~:ıat 1 U d.111 l li ya 

kac!nr ve Cıırnn ı:fınlcri 1ô clnn 17 ye kadnr n(·ıl\tır. 
Topknpı !\lıize'.'öi: llergiln ~met l:i den 16 ya kndnr açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romonya vnpurları: Cumartesi aünlerl 13 de f\ö~tent'eye; Sntı ıtiınlPTI 111 ıir 

Pire. Reyrut, hkenc!eriye. 
tıalyan vapurlan: Cuma gOnlcrl saat 10 da Pire, Urendızl, \'enedık, 1 ri)e~te. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci lsla~yon Mıldürlü~il Telefon 23079 
Senıplon ekspre~ı herı::ün Sirkeciden saal 22 de kıılknr ve Anııpııcl:ın geleni 

saat 7,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvanııı)onel 20,30 da kolkar, 10,22 de f(elir. 
Edirne poslnsı: Hergün sanı 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Herglln hareket eden şimendiferler: 
Saal 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır ve Sam!';ıın, Hi,30 da 

E~ki!';t>hır, 19,10 do Ankara ekspresi, :ı!O de A<l;ıp:ı1arı. 
nu trenlerılen $aat 9 da hareket eden Ankara muhtelilf Pazartesi, (.;arşamha 

Ye Cuma günleri lfoleb ve lıfusula kadar sefer etmek ledir. 

GEÇEN SE!\~ BUGUN !\'E OLDU? 
• Kar:ıdenizde İspanyol gemileri torpillenmcAc haşlandı. 
• Şehrimizıle tifo bir s::ılsın halini nldı. 

-----------

\ 
. 0f~~G :='~ 
Qıa\~ 
lstanbul Radyosu 

2i IL\ZIH.\;-; - 1!138 PAZARTl:Sl 

lS,30 pliıkln d:ıns musikisi, 19,15 Ço· 
cııkl:ır.ı ınos:ıl, Bayan ~ine. IQ,40 Piyano .. 
solo, konsen·ııtıırnrın küçük ~ n\Ttılorın • 
ıi:ın )·r.di yoşııuln r.ıilscren ~fıılıidrliıı, Sa· 
cl:ık turafınrlan, 19,55 Borsa h:;lıerlcri. 20 
saat a.\'orı: <:rnnviç r;ı~:ıth:ıııesindcn nak. 
len, Rıfat ve nrknılaşl:ırı l:ırafınrlan Tür\; 
musikisi ve hıılk şarkıları, 20,45 ha"a rıı· 

porıı. 20,18 <irner nıza tarafından erapça 
ı.övlc\', 21 saat ayarı, Fıı~ıı ~:ız hl'Ycli, Jb· 
rahim \'(' :ırknıl:ı~ları tarafından, 21,45 or. 
keslrn, 22.15 ajnns haherlcri, 22,30 plıiklll 
sololar. opera YC oprrl'I p:ırçnlnrı. 22.5() 
ı;nn hahcrlrr ''C crlcsi ~linün programı, 

2:J ~a:ıl :ıy:ırı, son. 

.,_ Dr. IHSAN SAMl _.. 

Tifo aşısı 
Lİfo ve paratifo hastalıklarına tutul· 
:namak için tesiri kati muafiyeti pek 
emin, taze a§ıdır. Her eczanede bu· 
lunur. Kutusu 45 kuruştur. 

ll!lflr .................... . 
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-------------------------------~-----~-----------------------------aıt.o:. .. .:ı bulacagrn kap iç:ndc bir şe) ;.v· 
receksin onu al ve lıana getir. 

Herif gitti. Valuva da evin a:tına, 

askerler de biribirlerine sokularak Gül. 
1ü bahçeye girdiler. 

Kent sevinçten düşünceli bir hale 
gelmişti .. Neş'e bazı insanlarda böyle 
bir tesir yapar. Müthiş bir kin ve gayz 
kalbini durduracak uırnanlan olmu§tu. 
Bugün hala bu hissin c:linıde oyuncak 
gibiydi .. O, kral Filip devrinin son se
nelerinde kızgınlıktan ştkilden şekile 

girmiş, kralın kardeşi olduğu halde bir 

maliye nazırı kadar bile teveccühe maz
hc:r olamamıştı. O bu z<ımana kadar 

yaşadıysa, sırf intikam için yaşamıştı .. 
İntikam almak için her alçaklığı yapa
caktı .. 

O biliyordu ki pençesini uz21ttığı za
man rakibinin beynini ezecek bir aslan 
olamazdı. O halde bir köpek, bir çakal 
olamaz mıydı?. 

Jiyon kapıları açık bırakmıştı. Valu 
va, bir sandalyede oturan Mirtiyin ba 
tını iki elleri arasına alarak düşündüğü 
odaya girmişti .. O at gürültülerine bi

le ehemmiyet vermemişti .. İçeriye gi· 
rince sert bir sesle sordu: 

- Mirtiy, denilen kız sen misin? 
Titriyerek yağa kalk<ırı genç kız: 
- Benim mösyö, - dedi. 

- Genç kız! Sen kralın şahsına bü. 
yü yapmaktan suçlusun. Büyücü kız 1 
Haşmetli kral nam•na .... ben .. ben .... 

"Seni tevkif ediyorum., demek iste· 
diyse de bu cümle boğazında düğüm • 
lendi. 

V2luva kekeliyor, sararıyor, kızarı· 
yor, tevkife geldiği büyücü kıza: "Se
ni tevkif ediyorum ... diyemiycrdu. Bil· 
akis içinden: 

- Bu mu? . dedi . • M •rinyinin km 
bu mu? Bu ~rnç kızı mı cella1ın eline 

t eslim edeceğim. Ne? Bu çor.uğu mu 
btiyticülükle itham edeceğim. Bir insan 
yüzünde lıöyle güzelliğin, lıöyle masu-

m.yetin birleştiği demek oluyormuş?. 
Bu kabil mi? Bu ne güzellik?. 

Şarl dö Valuvanın fikrinden · insan 

kalbini bir yıldırım gibi bir an içinde 
ezen aşk geçiyordu. tçini bir aşk, mu
kavemet edilmesi güç bir aşk kapla.· 

mıştı. 

Nefsine bile itiraf edemediği, farkın· 
da olmadığı halde büyük bir a~kla Va. 
luvanın, kr7.l Mirtiyi sevmiye başlamı§· 

tı. 

Mirtiy bu korkunç itham ka-rşmnda 

sendele:ii. Hiç bir kabahati olmadığını 
bildiği h.ı;ı!de kendisini bekliyen müthi~ 
cezayı adeta görüyor, diri diri ateşte 

yakılacağını biliyordu. 

Korku ve dehşetten kendini kaybe
dece bir hal:leydi. Ellerini kavuştuıxlu. 
Güzel ve açık mavi gözlerini hrşısında 
dikili duran korkunç adama dikti ve 

!nfif bir sesle: 
- Oh, mösyö! .. Size ben ne yaptım? 

diye mırıldandı .. 

Bu sual içinde hakikatten başka bir 
şey yoktu .. Bu kısa cümle uzun müda· 
faalardan daha manalı daha §Ümullüy. 

dü. 
Valuva kalbinden vurulmuş gibi sa

kin ve şalikın duruyordu. O: " Bu ca
navarlık olac··k. onun kaçmaıal'la yar
dım etmeliyhn 1., diye düşünüyordu. Fa. 
kat bunda terecldüd gösterdiği, ne <le 
clsa, bu kızın cellad rline teslim edile· 
ceğini hatırladı~ı zaman azap duydu~u 
muh:ıkkalttı. 

Ne yapac~·ğını bilmiyerck, ııencercye 
yaklaştı: "Buradan kaçabilir .. diye mı· 

nldan:iı ve: 
- Beni dinle genç k:z ! .. • dedi. 

Fakat bu turada kuvvetli bir ses: 
- Monsenyör 1 Monsenyör 1 Eüyı.i) ü 

buldum •• diye bağırdı. Onu Meryemin 
resmi altındaki kabın i~ine koymuş. 

İşte bu ~ırrda kumandan elinde tut· 
tu~u kiiçük balmumu heykelle içeriye 

girmi~ ve onun girişi askerlerin d~ o
ldaya dolmalarını doğurmuştu. 

Küfürl~r savruluyordu. Mirtiy, bir 
sanıye içinde yakalanmış ve odadan dı· 
şarıya sürüklenmişti bile .. 

Valuva, Mirtiyin tevkifinden değil, 

kalhinden korkuyordu. Hiç bir şey 

söylemeden, rüyadaymış gibi yuru· 

dü. Bir kaç dakika sonra hoyrat asker
lerin itip kakmaları arasında Mirtiy, 

Tampl zindanının istenildiği zam;111 in
dirilen ve istenildiği zaman kald·rılan 

köprüsün-;jcn geçmiş bulunuyordu. 

Bu sırada Mirtiyin dudaklarında so
ğuk bir tebessüm dolaştı, ve: 

- Bu ıind::ının hayatımı tehdit etti. 
f:ni zaten hissediycrdum. • diye mırıl· 
d ı:ıdı. 

Valııva ile Tampl zindanının kuman

d<ım kısaca kcnu~tular. Sonra, Valuva 
a ·ına. binerek Luvr sar:ıyına döndü. 

Mırtiy iki zenci taraf ndan yakalana
rak. yer altına inen bir medivenden a
ş~ ·.ı itildi. Soara y··rı kendinden geçm:ş 

hir halde ancak bir kaç ayak ı;en:şli -
ğ:n'.leki bir deliğe atıldı. 

Zrndancılar, zındanın demir kapısını 
ş:d 'etle kapayar ık dönü.p gi.tiler. 

Mirtiy. k · ·hri andıran bu yerde ka
ranlığa gömükiü. Şirrdi korkıınç süki'ıt 
iç·nde yalnız bir ses işidiliyordu: 

z·ndanrn çamurlu zeminine düşen su 
d • -lal:ırmın sesi. 

Gene bu zrndaııın karanlı~ı içinde 
s;.;nük vı sarımtırak bir ışık görüliiyor. 
d ı: Duvarlan örten küherçileler:lcn 
fış1uran ışık ... 

-8-
NEL KULESt 

Gotye, kardeşinden daha teclbirliy
a·: daha cesur değ;l... Çünkü Filip. 
tehlike karş •smda y1lmıyacı·!~ kadar ce
surdu. Kalbi ~i kasıp kavuran limitsiz; 

&şkınrn tesiriyle kendini göstermı:.k frr· 

satını arayıp duruyoı•:iu. l\Iarinyiyi dö. 
vüşe çağırmak fikrini ortaya FJtan da 
Filipti. 

Got} e, ha) .ıtı sev.yordu. Ayyaştı. 

Ya§amak, üç yiız yıl yaşamak, fakat, 
meyhanelerd::n uz:•'.> olmamak şartiy:e 
yaşamak istiyordu. Gotye tehlikenin ne 

demek olduğunu bildiği için lüzum0 u:ı:: 

yere kılıç darbelerine maruz kalmanın 

faydasız] ğına kaniydi. 

Kentlilerin::. Ne! Kulesi dibin•:ie bu· 
lun:nalarını söyliyen adam gittikten 
sonr~· G~tye hapıyı kapayıp kilitledi. 

Ve: 
- Gitrniyelinı, • dedi. · Bu Marinyi. 

nin tuzağından b:ış!ta bir şey değil .. Bi· 

ıi budala sındıkları muhahkak. Doğ. 

rusu bu hakarete tahammül edilemez .. 
Alac:ığ; olsu~ .. 

Filip: 

- llayır, dedi. gi:.ieceğiz .. 
- S:!n <l"li misin? Orada pestilirrizi 

çı':aracak askerlerle karşılaşacağız. 

D"'ğru sen kr:ıliçcye tutkunsun. O mu
ka..l ;es bir vü:ud .. insan mukaddes bir 

vücud için ümitsiz bir roşk uğrunda öl· 
mck ister .. Fakat benim sevdiklerim 
prenses. O:ıl:ırın hiç olmazsa hirisiylc 
hayat mr birlcştir:nem ihtimali var ... 

Kendi !ıcsabıma ... 
Filip kardeşinin sözünü kesti: 

- Orada a~kerle karşılaş·r.:ak değiliı. 
M:ırinyi bizim bu şatoda bulunduğumu
zu bilmiş olsaydı, ayrıca tuzak kurma. 
!!illla ne lüzum vardı. Kapıyı. dayanac:ak 

beş on asker, beş dakika bile yaşama· 
mıza meydan bırakmazdı. 

- Doğru .. Bak bu doğru .• O halde 
gidelim, Dur, dur., Aklıma bir §CY gel
di. 

Gotye kar:ieşine yaklaştı. Yüzünde 
büyük bir sevinç alameti vardı. Gözle• 
tini kırparak: 

- Oh ... Oh ... Evet.. Ta kendisi .• 
diye bağ rdr. 

- Ne o Gctye? 
- Geçenlerde bir meyh'inede içiyor. 

yordum .. Bir kuleye dair hikayeler din· 
lcmiştim. Şimdi hatırlıyorum. Bu kule 
Nel kuleı;iydi, 
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Sesli filr11in 
mucidi 

ö 1 d Ü! 
sanema <dlltlınyasn 0 sesnn fDDm 

u~ırlYln©ıa blYıttlYıını ömrünü ve s~a:r
v<e'tDırDD ıroaıırccayan adama pe&:t 

ınaınk~ırce davıraınmnş1to 

Bulvar Bino, Parisin sessiz bir kö
§csidir. Burada villalar, klinikler ve 
rnücsseseler bulunur. Büyük bir mat
baanın sahibi olan Galinvani kardcs
lerin ihtiyar kitapçılar, ·matbaac~la~, 
filimler, edebiyatçılar ,.e sanatkfırlarla 
aileleri için açtığı yurd da bu bulvar 
Uzerindedır. Burada oturanların birer 
hususi odasından başka umumi bir sa. 
lonları, kütüphaneleri, yemekhane!eri, 
kiliseleri ve bahçeleri vardır. Sesli si-
nemanın mucidi olan Ogüst Baron 

da, 83 yaşında bu yurdda öldü. 
Bugünkü sinema seyircileri, hatta 

sinemayla yakından a lak1ıdar olan bir 
!:ok müesseseler bile bu adamın ismini 
hatırlamazlar. Hutta :ıunlar sesli sine
rnayı çok yeni bir icad sanırlar. Bu i
cadın kırk yıllık bir mazisi olduğunun 
farkında değillerdir. 

Ogüst ~aron bir mihar.ik aliminin 
Oğludur. Tahsilini Sen . Lui lisesinde 
l'aptı. Sonra kimya, fizik, mihanik öğ
rendi. Dah.:.l sonra bir taraftan Kaba
tıcl atölyesinde açh5tı, bir taraftan 
da gUzel sanatlar akademisine devam 
ettı. 1880 e doğru Ogüst Baron kim
:Yaya, f( ~oğrafçıhğ.1, mihanike, elek . 
lriğe ait bir çok meselelerin halli için 
Yeni yollar ara ı;tırdı. Renkli fotoğ -
rar camları ve ağrandisman usulleri 
hakkında yeni keşifler yaptı. 

1895 de OgUst Baron, fenni sinema
loğrafçıhk işine ba~lndı. Asniyer ci
varında bir fabrika yaptı. Burada 
~slerle hareketleri bil'ibirine uydur . 
?tağa. tığra.ştı. 1896 da sesli sinemanın 
1htira beratını aldı. 1900 de ihtira hak
kını Amerikada da kabul ettirdi. Da
ha sonra ameli sahada çalışmaya ba5-
lad1. Bir çok {lirketler kurdu. Fakat 
h~ saha onu tatmin edemiyordu. Ye • 
llıdcn ke~iflerine döndü. Bu giinkü si
nernayı vücuda getiren birçok tef errli
atı buldu. 

I\aşıf ın ölümünden sonra, Belc:ika
h bir gazeteci, OgUstün karısıyla. bir 
1:1Ulakat yapmıetır. Muharrir bu mü. 
lakatı şöyle anlatıyor: 
.. "Madam Baron beni bilyUk kaşifin 
Oldüğü odada kabul etti. Bu oda, ayni 
~rnanda OgUstün çalı5ma odasıdır. 
~damın bembeyaz saçlarla çerçeve -
lenen kibar yüzünde, haz.in bir bakış
la bakan gözlerinin tatlı bir ifadesi 
\'ar. Bu kadın şimdi derin matemi i
Sersinde, bütün bir öUmrün devamı 
lnüddetince kendisine arkadaşlık eden 

J,,-ilıomlıtt'<lrınm yakıcı ışıkları aıtm

<l..l senelerce didi nen Ogiist, nihayet 
gözlcriııi de feda etnıi§ti 

otomobillere, tayyareciliğe, silahlara 
d:ıir kırk tane keşif v:ır .. 

Madam bu listeyi verirken izahatı
na devam ediyordu: 

- Kocamın çalıştığı sahalar hem 
çok geniş, hem de çok dağınıktır. Bir 
taraftan fotoğraf çıhkla uğraşırken, 

diğer taraftan sHah i5leriyle meşgul 
oluyordu. Fransa s!lah fabrikatörleri 
sendikasının mü~avir mühendisiydi. 
Cinan harbi patlayınca, harbiye neza. 
reti, yeni keşiflerin ameliyat sahasın. 
da faydalı olup olmadığını tayine ka
rar verecek mütehassıs heyetin başı
na kocamı getirdi. Kocamın bu saha
da da keşifleri vardır. Fakat milli mü. 
dafaa 1şlerlne yarıyan- keşifler şahıs. 

lara ait olamıyacağından bundan hiç 
bir maddi istifadesi olaJ'!ladı. 

Bir sual sordum: 
- Bu yurda çekildiği gündenbc-ri, 

Mösyö Baron, hü.mmah çalışm:ılarn
dan so::ıra h:ık kazandığı tam istirai'ıı
te kavuşabildi mi? 

- Hayır .. O burada çalışıyor, ve ye
ni yeni projeler üzerinde uğraşıyordu. 
Son seneleri bilhassa çok elemli geç. 
ti. Zira gözleri kör olmu~tu. Bütün 
ömrü ışık sahasında keşiflerle. labo • 
ratuvarında ışıklı dünyasında geçen 
bu adamın gözleri bu yakıcı ziyalar 
yüzünden kapandı. Fakat bu halinde 
bile çalıı.ııyordu. Yeni tasavvurlarını 
kafasında hazırlar, sonra kızına dikte 
ettirirdi. 

l J "ik adamın hatıralariylc yapa:, ıl . 
nız yaşıyor. ·--•

11
••••••••••• 

.. Madam Baron. büyük bir kesif do. 
1 l lhan Tarus'un 

guran mücadele günlerini, büyük fc-
<lnkarhkları Fade, fakat içten gelen Küçük hikaqelerı· 
cUrnlelerle anlatıyor: 

- Sesli s.inemayı hakikat yapabil- Do k t c r 
~ek için bütün servetimizi bu uğurda 
arcadık. Tamam 220.000 frank. M 0 n r 0 'n un 
- :Madnm, dedim. o zamanlara gö-1 

~c bu para büyük bir servet sayılır; M e k t u bu 
r 0canız sarfcdilen bu servetin bu pa. 
tıadan çok kıymetli olan çalışmaları. Ya~ ında çıkıyor 
ın karşılığını alamadı mı? jiıjdlil•••-m•mm:1•1:1•emllilma•~· •·• 
'• d - Maalesef hayır. Başka alimler 

f e, başka tcknisiycnler de uf aktefek 
arklarla ayni 5eyi icad ettiler · onlar 

da 'h ' . ı tira beratları aldılar. Holivutta 
r ~ ..... ' .. · Uı'oldğ • Ope r.ıtl>r · · · 

Dr:~-<:>:SMAN~S-ÖNER 
' ·;~ '·. ' -- . ·.•• )' , J...'. . '.~ ' .. • ·.·_ . 

·~ ·' ' j~ , ·"':'. v~.ıiarı ... -astaı:~ı!'r•.~, · 
· ~ · ;.·ı· MUtehassı&ı '·. , .· · 

~ .. ' -· 1 .. , . .• • - • .,. ,• ., '. . ~ ~ •• -· • ' 

:·· _ Sir~tcıdl! 1<1,!ı~ay panı yanında • , 
· "\Ulatya hatlı No. l ~ 2 . . . 

llk sesli filmler Ç<'\Tilirkcn bir sine -
?na şirketi çok insanca bir hareket 
J'apınak istedi. Çevrilecek filmlerin 
~etresi ba~ına kocama birkaç san
l~llllik bir ke if hakkı verilmesini tek
~f etti. Fak:ı t bir taraftan sermaye • 1 

arla r , dığer ta raftan yıldızlar buna ı -
nı • . 

.ı.nı oldular. Hatta o zaman çok ~·~----~~~~~~.....,.:;,,,,,;;. 

?'l'Şhur bir genç yıldız. izin \'eriniz de j ı ı ~es n m o D l 
:~~ini. gizliyeyim • aynen 1.:u cümleyi 1 

Yl~dı: "Olamaz. Bu ufak g:.:rünen Oc Silahşorlar 
~ •ra onıı \'t'ri lırse bu adam bizdm da- 1 1 111 111 ııııuııınuııııııııııuuıı ıııuııııtınıımHtmnıımııımmımııımtıııı 

ı. z ngin olur!.. , lrnponu kesip 3Q 
k Iht1yar ka•Iın bana OgUst Baronun j 1 ~akJayınız 
Be ifler!nfn tam b1r listesıni v<'rdi. 1 ·~~~~~~~!!!!!'i!!!i!!!~!!!!!ii• 
Ut:ıda e!nemacılığa, fotoğraf çıhğa, 1 

T. 

fi~ 
• 

E3 
A 

2 Pla11st>; Afos ve arkada~/al'ına Ke.J/etf/"/p,.; 
111 bütiJn ta f.silah t/p anlahr. 

l~llDIMHt'J>A11!A 
CAN KUQTAQ.lll 

-... 
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HORMOBiN 
1 
1 

··- ı abıeller. • er eczanede arayımz. • Ptıısta .<utusu 123:> .iormobln 1 -·I 
- Biri ncı sı 1111 Oper a tör - ,,rı milınlll!I !111 li!!liilmllmml lll!m lllJ~lllllllı!llmllJ Jllmllllllllll!lilllmlliJlll illmml llllllll!i iiil!lni!!llllnılllm!llllil!llml~lllınmlliOO~m~lilllffillın!llrıirn!~ 

1

1 

Or. CAFER TAY\' AHI : ' · ~. 
UmumI cerrahi _v~ si~ir, dimağ estetik ~ PA Ti ~ 

cerrahısı mutehassısı ~ · 
PARlS TIP FAKÜLTESi S. ~ 

1 ASiSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan. dimağ 

estetik "yüi .. meme, karın buruşuk
luğu ve genç-lik ameliyatı .. 

(Nisaiye ve doğum mütehasmı) 

Muayene S<lhahla rı M e c r ~ nen 
8 den 10 a karlar lJ U 

' 

Öğleden sonra Gı.:retlidi r. T el .t408h 
BP\ııl!lıı l'armakk<"ını Humeli han. l -

::..: .... w==:::::::::::::::.:w..-m:::::::::::::::: 

fi Or. irfan Kayra !P 
il Röntkcn Mütehassısı H1 .. .. 
ı· .,. .! Hcrgün öğleden sonra saat 3 ten 7 :: 

H ye kadar Belediye. Binhırdirek Nurı "ı· 
ı: l :: conker sokakta Aslaneı apart ıman i 
r: ' ". 8 1 o :ı Ei ı ~o. • I: 
.. ~:::::: :: ::::::::: :: : :: ::::::::::::::t11:::ac:: ::::w.::x 

..................... ar ... 
G ~z He~nmn 
Ur. Şükrü Ertan 

Cağaloğh.ı Nuruosmani7e cad. No. ~ 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı 

Kan ı;ıbanları, el \'e ayal< panr..ı:<larırııo arasındaki k~ıntılar, dolama, I~ 
mcm iltihabı ve çatlaklar, flegm.mlar, yanıklar, traş yaraları, ergenlik· --== 

ıer. koltuk altı ç-ıbanlan, ANTl VIROS ile 
1 edavısı en erken ve en emin bir surette temin eder. ..... 

;ı~likll ŞARI\ t.'PENÇJYAHl LABO:ATUIWıılmıımııııill~~ıl~milimıw~ı 

Di!!'ıe~ Jj-,;,mrgö(laiı<v~··Lmionları işlı-tme ~ .· 
"' ' · ~ • •·, ''(·, r ·- ~~· • • . • ... f 

• • • · •. 7 ·. · U"!ıjlfi/r-ida~~si . iıa~I~~ · . . . · ~ 
Muhammen bedeli 15200 lira oları orı adet buyuk ve 60 adet küçük para 

kasası 26·7-1938 Salı günü saat 15,30da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin (ll 40) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve .Nafia mütcah bitlik vesiknsı ve tekliflerini ayni gün 1 
saat 14,:.w a kadar komi~yon rcisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olara 1 ~ Ankara da Mnlz~me dairesinden. Haydarpaşa. 

da tesellüm ve sevk şefliğinden da ·~~ tı' 'l"~'· ' ır. (380G) 

Muhammen b::delı 36400 !ıra ..ııan l 30 ton renkli veya beyaz üstüpü 
7 • 7 - 938 perşembe günü saat ıs te kapalı zarf usulü ile Ankancic. idare 
binasında satın alın<•:aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2730 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
sac:ıt 14 e kadar Komisycn Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin:ie satılmak-
tadır. ,', (3720) 

Bayan Leyla yazıyor: 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! .• 

~ 

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay
nnm ı alıyor ... Ve küçük buruşukluk· 
lnrımın tamamen zail oluncaya ka· 

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle görilyordum ! .. .,, 

~.......__.ı 

B ay an L<'J l fi rıırı 

h akiki fotoğrarı 

"Ancak bir hafta süren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştiğlrrıe şa

şıyorum ... Bütün arkadaş 
Jarım böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem i
ç in neler yaptığ"ım1 soru

yorl a r ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim tçln 
iltifat edlyorlnr ... 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bi r tene ka\•uşrrıuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 

bütün buruo;uklukları 

lrnybolmuştur. Alimle r, 
buruşuklukların; lhti
yarladığıınızda ciJdln bes 
leylcl ve i hya edici bazı 

unsurların ı kaybetmesin
den ileri geldiğini keş

fetmişle rdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni

den gençleşecek ve taze
Jeşecektir. lşte; Viyana 
Unlversltesl Profesörü 
Doktor Stejskal'ln keşfi 

bu derece ehemmiyetli 

ve razlptlr. Genç hayvan-

flaynn l .cylft'nın yalnız 

bir hnftnhk tedtn· iılen 

sonra alınm ış -çe rtituş 

giir mcm i-:: hakiki 

fotoğm tı 

]ardan istihsale muvaf
fak olduğu ve "Diocel " 
tabir ettiği bu canlı hU
ceyreler hUIAsası, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel .tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve gençleşti

recek tir. Ilir hafta zar
fında bütün buruşukluk. 

larınız kaybolacak ve 10 
yaş daha genç görUne
cekslniz. GUndilz için 
(Yağsız) beyaz rengin· 
deği Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah benleri e· 
rltlr, açık mcsamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve crı esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır . 

Bayanların Hozarr Oi~~atrne : 
Satın nldı~mız Tokal on krcıııl Hızolnrmın 

büyük b ir kıymeti nudır. Oıılnrı hnyiinh;e inde 
etti ğinizde behe r i if;i n 5 kuruş a lnenk , nynl zn· 
manda kıymettnr mükiifnt lnrı hıılıııı ıı n Toknloıı 

müsabnkasııı a 1-;; t Ira k hnkkını \'eren lıir hlleı 
tnkdim e<l c<·cktlr. 

Y[N i T[SLiMAT 
iLMü~ABERLERiMiZ 


