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Bir dalgıç Halicin 
boğuldu! dibiride 

lavalll delikanl 
bataklığa 

saplanmış! 
b ~ün H a 1 i ç t e feci bir 
idıse olmuş; genç bir amele dal

tıçlığa kurban gitmiştir. Eyüpte 
;:hile fabrikası rıhtmu önünde ba
' 'l Civata fabrikasına ait hurd:ı 
ecrnir "kl" d d . 1 . yu u mavna an emır en 
~arrnak üzere mal sahibi Rag·p 
di •fından Eşref, Ahmet ve Ham. 

a'dlı il~ amele tutulmuştur. 
~u işçiler -dün işe başlamışlar, 

ela Hamdi denize dalmıştır. 

ltı Arkadaşlarıı aradan epeyce za

dt ~ ~cçtiği halde onun bir türlü 
.. nızın üstüne çıkmamasuıı:ian 

ı'\lisafir nazır selônı tniifrezesinin ön-ünaen geçerken ... 

Romanya Hariciye 
Nazırı Ankarada 

ek yada 
tedhiş 

Çeklere bahaneler
le eziyet ediliyor 

Yüzlerce mevkuf var 

Fransız 
Türk 

anlaşması 
F ransanın hazırlad ığı 

metin Hariciyemize 
verildi 

imza bir gün 
meselesi ... 

Kladno 10 (A.A.) - 7-8 haziran Gamalı har;lı bayraklarla örtül· 
1ecesi katledilmi§ olan jandarma ~ş olan Kniestin tabutu Vilson ~ara, 10 .(Hususi)J - F~s~z
\' ilhelm Kniestin bu sabah yapılan meydanında 20.000 kişilik nüfus i- Turk anlaşmasının ... esaslan uzenn.. 
cenaze merasiminde bir hadise vu. çinde 5.000 kiı::iden ibaret olan Al- de mutabık kalmdıgr malQmdur. 
'cubulmuştur. man ekall,iyeti:otarafmdan selamlan· Fransız büyük elçisi Massigli hari-

Otomobili ile cenaze alayına tesa- mıştır. ciye vekaletinde, hariciye vekili 
düf eden bir çek, şapkasını çıkar- Çekler cenaze merasiminde hazır Şükrü Saracoğlunu 2iyaret ederelC 
madığı çin otomobilden dışarı sü- bulunrnamıslardır. yarım saat kadar süren bir miila'" 
rüklenerek yumruklar ve tekmeler- Cinayet haklanda yapılan tahkL katta bulunduktan sonra ayrılmış~ 
le yere atılmıstır. kat henüz bir netice vennemi§tir. tır. Büyük elçi bu 2iyaretinde 

Alman makamları otomobili mü. Bununla beraber polis şimdiye ka- mütekabil yardw beyannamesi 
sadere etmişlerdir. '(Devamı '5 incide), '(Devamı 5 i11cideJ1ı 

lı.ıphclenmişlerdir. 
lliıil:iunun üzerine kancalarla de • 
. de araştırma yapılmış, Halicin 

~birı.cıcki çamur bataklığına sap. 
le llnıı§ olan zavallı dalgıç güçlük

Çıkarılabilmiştir. 

ıMıısa1i'nu- ~azur \dl n"cu- ~n lstanbullunun tüylerini ürpertecek bir hakikat : 
Arzumuz .Bal~an pa.k- Muayene kaçağı 

~ ltatndi derhal civaıfdaki Balat 
O:ıqtabane9ine kaldrrılmış, fakat 

tın çoktan öldüğü anlaşılmışt:r. 
~abrta, hadisenin sebebini tah-

tını ebedıleştırmektır lO b. f ' 
ın esna var. 

~ (Devamı 5 incide) 

tumhur reisimiz 
~aıovada doktor Adnam 
u kabul etti 
~ ~un bir ayrılıktan sonra mem. 
tltıkte :lön~n eski İstanbul mebusu 
~·a tor Adnanm Yalovaya gittiğini 
~;•ık \· .. . 

tııhalo,·~da istirahat etmekte olan 
ılıık Urreısimiz lsmet lnönü, dün 
\"to~ Ad!'anı kabul etmitşir . 

~lı atı ve belediye reisi LUtfi Kırdar 
~am Yalovaya gitmiştir. Romanya hariciye na zırt Galata rılıtınmida 

it 

'ı 
~cnko Romanya ko11solosluğu11da ... ...- Yazısı .? ı7ncildt 

Büyük anketimiz : 

,, Milli Şef,, yerine 
nasıl bir kelime 

seçelim 1 
Kadıköy Rasim paşa mahallesin. 

den Recaizade sokağında 58 numa
rada oturan okuyucularmıızdnn A. 
Atabek: 

- General İsmet !nönünün "Ulu. 
başbuğ,, tabiriyle tavsüini müna
sib görüyorum.,, 

(Devamı 5 incide) 

Almanya, Lehistan hudu-
~ dund tahkimat yapıqor 

~ .ı~va, 11 - Almanva Polon"·a kuvvetler bilhassa Obdo ve Hul. 
-ıucı · • J 

• t u .boyunca t.1hkimat yapmak szyn mmtakalarında toplnnmak-
'~a· nılhas ... a tabii hudut bulun· tadır. 

sut olduğunu) kaydetmiştir. 

"Danzig, sinesindeki 400 bin Al
manın vatana iltihak etmek iste
diklerinden §Üplıe etmemektedir. l'ı n_ kısımlarda bu tahkımata e.

1 

Danzigteki geçitresmi 
• n Yet Yerilmektcdir. Danzig, 10 (A.A.) _ Alman hU- Bu istek de, bir gün yerine gcle-

ccklir .. , 

Yeni tefrikalanmız 

Köye 
dönüş 
Kii~ük bir lm.cıabıula doğup 
bUyümUş snf \'e t ccrlibesiz 
bir genç lmdmm geçirdiği 

buhranı \'e macerayı anl:ıtnn 

çok güzel bir eser •.• 

NAKLEDEN: 

Fethi Kardeş 
9 uncu sayfada okuyunuz 

* MASAL 
ÇOCUKLARI 

Bir askeri tıp talebesinin de_ ~ 
rin aşkını nnlatnn bu roman,I 
yılın en lıissi, en sürükleyici 

eseridir. Perşembe günü Jlaber. 
de okumağıı. başlıyll<'nksmız. 

Nakleden: 
Muzaffer Esen 5 

1f ~ 
Kaplan ~ 

1988 Nobcl c<Jclıl)at nıüklllntmı lm.5 
zanan AmerUmlı kadın romnııc.ı' 

ı
Pörl Bak'm mevzuu Çlnde g~rıı 

hcycranh bir rscrl ... 
< 

Ingilizceden çeviren : ( 

~ ~!~D~J., ~!d~;E~~; .. ~ 
~ başlıyoruz. 

~~~ri kıı:mı müstesna ol- , cu~ kıtalarının şefi Victor Lutze, 

~l.l u~~e şarki Prusya hu- eskı Çar§ı. mcy~~nmd.~ şarki Pru~- Gene 1 K u r m ay 
~ • kornür madeni cihetinden yanın 6 bın kişılık hucum kıtalan-

Ayan meclisi Arthur Greiser, 
bugün birkaç hafta mezuniyetle 

~n"'in l .. k k S'l 1 le Danzig hücum kıtalarınm geçit Başkan 1 
ttı~- "' o nn yu se ı czya . 
""kası 

1939 
t . . resmınde hazır bulunmll§tur. , 

llJ ve eşrınıevve • . . . . rd 
"lloı Gcçıtte bırıncı Alman koıo usu- Mareşal Fevzi Çakmak 

l.Jrrı· onya tarafından işgal nun kumandanını tel'!1sil eden gcnc-
l'ay~ Olan cenubu garbideki ral \Vodrich ile topçu generali Von bU Sabak geldi 
ı.t·· k bu meyandadır. Küchler de hazır bulunmuştur. f b h · 3 1 · · Genel Kurmay Başkanı Mareşaı 

a. Uşahitıer bu kısımlarda b il • Nazi şefi Förster, bir hitabe- ener a Ç801n lnCI Fevzi Çalanak, bu sabah Ankarıı-
lu~···hUcumları dafi topları, irad ederek (Hitıere sadık 01an1a- yıldönUmUne ait resimler dan şehrimize gelmiştir. 

"'~ı ıu kıtaat ve istihkfım kıta· nn mücadele için yeni bir kuvvet 6 lllCI ve sen sayıfamızda Mareşal, !stanbulda bir müddet 
oıcın bUyük mikyasta hareket· ve yeni bir cesaret vermek üzere kalacaktır. 

Ukial'ını bildirmektedir. BJ1 her geldiklerinden Danziglilcrin mc .-.111ıd"l~Wllıııll_.,_._~MIMY-

gidecektir. 
Göbelsin ayın 17 sinde Danzige 

gelmesi beklenmektedir. 

Bunla ın arasında verem, trengi 
bul~şıcı hastalık ve diğer 

çekenlerin mevcut bulunduğu 
sayıllyor muhakkak 

Esnaf cemiyetleri tarafından ya
pılan incelemelere göre, şehrimiz 

sağlık baknnmdan çok ehemmiyetli 
bir mesele klll"§tsmdadır. 

Halkı yakından alti..kadar eden 
bu mesele hnkkmda bir muharriri
mizin aldığı dikkate değer malll~ 

mata göre, 1stanbulda. muayeneden 
kaçan, gıda maddeleri ve temizlik _,,,_ 

işlerile meşgul, binlerce esnaf var~ 
dır. Bu ~lerde çal~an esnafın kay
dolunmast icap eden cemiyetlerin 
azn mevcudu 30 bin kadardır. Hal
buki bunlar gibi, §clırimizde çal.I§JP. 
dn henüz kayd ve muayenesini yap 
tı~larm ıİıikdan 10 hin! bula
cağı söyleniyor. 

'(Devamı 5 incide} 

.. -~"" 

Geçenlerde feri bir kazaya kıırban giden "Thetis,, 'c!enizaltı gemisinde 
boğulan 96 kişi içitı biiyiik merasim yapılmıştır. Resimde bu münase
betle bir lngiliz harp gemisinden,<t denizaltı gcniisininJbÖtinış olOuğu 

• i -yere bırçok çelenkler atılmı§lır. 



VAKiT 
Sadri Ertem "Kültür müstemleke· 

sine giden yollar,, ııdını verdiği ma
kalesinde: "Mademki lıizim dilimiz 
bütün bir medeniyeti olduğu gihi 
ka\.rayamıyor, bir muavin dil ala
lım, k!lllUr işlerini böylece yürütı>. 
lim,, diyenlere cevap vermektedir: 

Böyle bir iddianın kim tarafından 
söylendiğini bilmeılij:!imiz htılde 

S:ıdri Ertem buna iyi hiı- ııörUşlo ce
vap vermektedir. '.:\hıa.Ht.'n bir dili 
almak, o dile salıip milletin rüyet 
zaviyesine güre Avrup:ı medcniycli
meklir.Ilu cinsten Ce1.nirli,Tunusluhir 
tır. Bu cinsten Cezairli, 1'unııslu, bir 
çok münev.\·er vardır. Bu gibi miinev 
vere sahip olmak f~tenıiyoru:r.. Du
nun tein ilni\'ersilelcrde, rııcktepler
de tedrisat için bir ynlı:ıncı murıvin 
dil bize milli bir foyda vermediği 

gibi mlllt lıir külliirün inkişafına d;ı 
hizmet edemez. Bllükis millt dilin 
ortadan kaybolmasına, kaybolmasa 
bile onun iptidai, medeniyet dilin
CJen uzak kolmnsına scheb olur. 

Ecncht memleketlerindeki tahsil 
I~i de bir mcmlckcli hem kültür is
tlklUJine hem de killlür müstcmleke
)sl haline koyabilir. KUlliir müstem
lekesi haline koymam:ısı için yapıla
cak iş, bir yere cleı!ll, muhtelif mem 
leketlere lnlebe göndermekle kabil o 
Jabillr ki bunu yapmalıyız. 

Dl'"l SABAD 

Hilseyin Cnhlt Yalçın, Hitlerle Dn
Jadyenin nutuklnrını mütalea el
;mekte, ve Hillerin iddialarına Dalad
yenin nutkuyle cevap vermektedir. 
(llitlerin iddiasına g6re, Almanya, 
jeember içine alınmak, ikti.sndiytttı 
ımahvedHmek tehlikelerile karşı kar· 
şıdır. Fakat bu yapı1amıracnklır. 
JCünkil Almanya 1914 deki gibi harbe 
fJı'azırlık:m: ôejtlldlr. O harbe kt bu_ 
~n Alman)'a bunn istemiyor. Fakat 
ı,;,'htünlüğüne hücum edilirse, bn atee
şe atılmaktan çekinmiyeceklir. Al· 
:manlar,, dünyanın rııınıldığı ve söy
'ıendiği gibi dünyanın en ıışajlı değil 
en yukan, en yilkııek bir milletidir. 
Hüseyin Cnhil dünya insanlarını aşa 
~l yukanya diye bir tasnife tabi tu_ 
tan millet kendileri olduğu halde bu· 
nu başkalanna yüklemeye çalışma
nın çirkin bir hareket olduğunu ve 
buna yahudllere yaptıklarının bir 
misali bnlundu~unu işaret etlikten 
sonra g(lyn harp etmek islemiyen, 
<ul.~ayı hnrbe sürüklemek arzusun
'.da oulunmıyan bir millet şerefi gibi 
ınazlt'.l.m bir tavırl:ı konuşulduğumıı 
'da kaydederek Hitlere Daladyenin 
ı::evabile mukayese ediyor: 

"Tah::ıkküm emellerine kalkmak 
ırureetile Avrupayı felli!.:ete süriikle_ 
mek istiycn devletlere mani olmak 
için birleşmek bir çember ı;iyaseti 
addedilebllir mi 'l Bu ilham, propa
ganda maksadile ileri sürülmüş boş 
b'ır sözdür. Biz hep bir arada, clbir· 
llj':le calışmak taraftarıyız ki bu cem
.6cr içine almanın tamamen aksi de
mektir. Fukat ne zaman böyle birleş 
meye doSru bir teşebbüste bulunduk 
sa bir tahakküm harekeli ile karşı_ 
lıişlık. Ne vakit anlaşmak teklifinde 
bulunduksa red cev::ıbı aldık. Bunu 
:reddedenler bizim başka devlellerle 
mesai teşriki hnkkıı.ıdoki teşebbüsle 
ı-}mize de mani olmıya kalkıyorlar. 
:Onların reudeUiklerl şey işle hu me
~:ıl blrlljlldlr. Hegemonya arzusunda 
j>ulunduklarına bun dnn daha açık 
' i>ir deUl olur mu?,, 

Köylü elbiseleri 
Fiyat listesi VekAlete 

bildirildi 
iktıaat Vekili HU.nü Çaklrm 

köylil için irnnl edilen elbise ve ça. 
maşırlar hakkmdaki tetkiklerin. 
'den sonra SUmerbank bu i Uze. 
:rinde yeni tedbirler alrnı tır. 

Bundan baı'ka §imdiye kadar i
mal edilen ve bundll.n sonra imal 
ei:lileceklcr için yeni tenzilatlı fi
yatlar tesbit edilmiştir. Bu liste, 
yann Veklilete göndcrllec:ek, tas· 
ilik edilir edilmez tatbtka ba9lana. 
caktır, 

Ktiylü kadınlar için yazltk man. 
tolar huırlıınmaktadır. Bunlar 
Kayseri bezinden yapılacaktır. Fi. 
yatları 255 - 325 kuruı arasmıda 
o acaktır. 

Yazlık erkek elbiseleri de imal 
edilmektedir. Bunların karı§ık de
senli olanları 280 - 340 ve dil: 
renk olanları 255 - 310 kuruşa
rasnıdadır. Evvelce imal edilen 

kışlık şayak elbiselerin imal şekil
leri üzerinde ide değişiklikler ya· 
pılmı_ştır. 

Pantatonlann dizlerine ve ce
ketlerin kollarına iki kat kumaş 

konması kararla~mııtır. 

Ayrıca bu elbiselerden avcı tipi 
de imal edilecektir. SUmerban~< 

hiltlln köy idare heyetlerine her 
tUrlll k6y1U elbl.ııclerlnln huır ol. 
tluğunu bildirmi~tlr. 

~ -· ..- - Akşam Postası 
'. 

H..ı\.Z!RAN - ı:;:;Q 

•ı ' . • . •• ,}, ':..· 

ile denize 
altınlar! 

Su on sene müddetle müteahhi-

de verilmiştir. Buna mukabil mü.. 
teahhit her sene köylüye s·oo lira 
vereceği gibi ayrıca büyük dama. 
canalardan 3 kuruş, küçüklerin. 
den 60 para verecektir . • Bu hisse
l~rin üçte ikisidi 23.-000 liralık iı
tikraz·n ödenmesi içiı:1 mütenhhide 
bırakdacaktır. 

Bu suyu Kağıthaneden Hüriye
tiebediye tepesine çık<atmakla 

hem ~hir yeni bir kaynak suyu 

kazanmıt, hem de Kô.fıthane kö· 
yü bit varidat menbaı elde etmiç 
oluyor. 

1 ngiltere dakikada bil' P"' 
saport veriyor. 

* c· o• ..l.AJllıetı 

Fransa Ceza.lr nıusıx rıoJ 

sinden dakikada yl 
bin frn.nklık varidat aııyot· 

* ,.. 
A merlkada. nıağo.zııdall ~,.. 

ğıı.zayaı giden kadtnı.rrı-t· 
kfüada otuz metre yol aJJY0 

* il -'1& o 

K anadada. bir do.kik ut 
beş bin sekiz yüz utre 

9 

istihsal ediliyor. 

* lO' 

M ekslka.da 4aJdllJlb blt 

aan doğuyor. 
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·~·AM POSTASI b ;~~~ı,'::~~~:: Mareşal Balbo ı lstanbulun temizliği için ıztırap e:s~~~~iseıe~! 1:~~; 
t~~iı•:er~:~·~~- ~fffaWCI M . . . . grevine devam edeceniz ! ka '. an talebe sayısı az 

• 
llh • · 20335 ısıra n lÇ ın gıtm ış· ~ Liselerin sözlU imtihanlarına ~ 

: '1aôNE.~A-~TLARt; ! Yazan: M. DALKILIÇ ~ rmdnn itibaren ba!ilnnacaktır. K 
t et.. ,.,.,,.. Ecooto • M ı · it ı d • d 1 • naat noUariyle sınıf geçmeleri : :·11~: ·;:: ~·· ~~: ":· : ısır a a ya arasın a hır a emi 1 T tınx_ux .ırki :-.ec~yeleı·intl cn biri de realist oluşudur. Türkün i imkan görUlmiyen talebe her ne 
• t •rııı. 4.oo • 11.00 • 1 1ı lu\li.ikatı, olanı oylc 'asıta!'tız ve tabii bir k:n ra "l:-ı , ardır .: ~ııı. ı.ao • ı.oo " t • k • 1 " " kadar dersten kalmış olurlarsa ··--····----· ecavüz mısa 1 ımza anabı"lı"r mı" ?. kJ, OllUn bu canlı \e J)arlak !>eZi~ini herhanı.;i bir {lrop:ıı;anda \ef& i Bunlar bu imtihanlara girebilecC l mugali.tanın klmya."'i)·lc bulanllıral.ıilmek imkiln..,ıztlır. Bu, milleti- i 1 

La T 
·b d '· · 1 erdir. SözlU imtihanlar yarınd 

D 
rı ıme ts il atıons gazt/tsi· zim yalnız imanunız değil, kuvveti· mizl diğer birçok romantik Ye muhitin Jıakikatlerindcn kola,· a,·ar. :.· 

U 
.• Ş · · d ·· " ·· · b • · h b · · i " " itibaren haziranın otuzuna kad 

....._ Un U 9 Um 91 1 : nın mu a ırı yazıyor: miz de var. Zira !talya, bu yeniden • tılır rnıııetıerdtn ayıran, dini, içtimai, .. iya..,i, el.:onomik bütün olu5 ~ devam edecektir. 

------------ ltalyanın Trablusgarb umumi va. :Ioğu~unda , harbci bir millet, oldu ! \C bitı;ltrimi1.in mıh, erini teşldl eden ırki bir , 8.,fımmlır. i 
Thet.IS faCl.3SI lisi mareşal Balbonu·n !'-On günlerdf' ve daima harbci bir memleket ola· İ Dünya yüzünde, propagandanın <'n az Tiirkün üzerinde müeı.- i 

Mı:ıra yap.t~ğc seyahat İtalyan si· rak kalacak. "Yaşasın imparator · i sir olması, mürerred ideolojilere en az mryli olan millet bulunuşu. i 
h'l •• b 

1
.
1 

yası mah.afılı tarafından maresalin kral! Yaşa~ın Duçe! Ya~a~ın ttal· ı muz, ,uphe"iz ki, hu karakterimizden ileri gelir. , i ... unase e 1 e Mısırdakı İtalyan sefiri olan ~ki ya!., ~ Türk, hiçbir dr\lrdc hakikati anlamaktan \ C üade etmekten i 
y . ••• arka?~şı. Kon~. M~zz~liniri ziyar~t ~tareşal Balbo arapça "Al Ah. • geçmeml;:ıtir. ~'ünkü grçrmeı.. ' i 

azan. SUAD DERVIŞ mahı) etınde gosterıldı. Fakat bu zı· ram,, gazetesine, kral tarafından i l ' ine onun iı;lndlr kl Türkü, dünya{Ja en ı;ok tenklıl edebilen i c UMHURIYET gazetesi yar~t. :yapılan nümayijlerle hem si · kabul edildiği saraydan çıkarken ' , .,., TU•ktil•. ! 
h: "Hadiseler arasında,, sü. rası bır seyahat, hem de, genis mik· bir beyanat \"erdi ki bu beyanat her BinaenalcJh hnldkatl korkmn<lan bilmek ,.e söylemek 5ıarile, ~ 
b.:;: nıuharriri "Deniz altında bir yasta ~hazırlanm~Ş-bir .fa~i~t. propa_ halde krala söylediği sözlerle bir teredtlüdsüz1 söyiiyelıllirlz ki ı ... tanbulun ,::< .. pl:.liğl milli bir utan- i 
~~at,, ~erlevhalı fıkrasında ganda'ı scyanatı mahıyet·ı·nı aldı . çok nokta~arda aynıdır. Çok fazla cunızdrr. Bu utanc·ı, ltlçbir de' irtlc, lstanbulun alnıntlan ilenıedik. i 
~-· tıı facıasının neden bütün Mare~al Balbo, Dr. Gobb~lc:den uzun ve bır çok yerinde çok karı5ıı, . Dün)'anın her tarafıııdan (altın boynul) lu bir mabud ~ehir ~ 
~Ya gazetelerinin birinci sayfa- daha talili çıktı: Alma_n ~ropagan· ifadeli olan bu beyanattan bazı ' görmek hulyasile Jrn~up gelen her yabaneı, ı;öplük lı;inde inci bul- ~ 
il. ll.ı kapladığını sormakla söze d:.nazm geçenlerde h.ahırere gel· parçaları alabiliriz ki bunların da mu' horozun sürprizine uğrıyıırak iliklerine kadar ı ... tıkrah duynıak : 

~lhtor ve diyor ki: "Dün tspan· ~gı zaman Mısır hükumeti kendi· söyleniş tam herhalde Kahiredeki tadır. • - ~ 
le da, bugün Çinde her saat yüz- sınden garp çölündeki askert mın· Italyanlara söylediği sözlerden çok En tatlı 'e en aec ağızlardan b:ı.~ımıza. kakılmış bu hakikati i 
~ ttc adam yaralandı, çıldırdı, bo- takal(ij'In hiçbiri üzerinden uçma. ba~kadır. · l.nkir etmek milli ~eciyemize yar:ı .. maz : 
)~1du, ~Mi ü, yaralan.yor, çıldm· masını, herhangi bir nutuk ve)'a be- °";\ !areı:ıl Ballıo. Mım gazetesin< 1 ! 1.tanbulun pl,Uğl~o kar~• ın:nm~ ,ınMo•lnde dahili lsnn ! 
1
,;, boguluyor ve ölüyor . ., "diln yanat v~rınekten ~ati surette kaçın· bulunduğu beyanatta, ltalyan • M • , j «kmas• ı,ı. tt••bi olnak •••m•k .ad değil, '"" oluak gel;,,o. ! 

leh • ~apon tayyareleri falan Çin masını rıca etmıştı. sır müna,ebetinden bahsederken f : nln da.hl kifl olduğunu "on 'alimlı. de J-.p:ıt etmi tir. i 
taı tını bombaladı. 78 ölü, 94 ya.. Trablusgarb umumi valisi ise Ka· 'j()yle demiştir: ' 1 Anadolunun blr ,.ehrinde.n A.nkara~·ı clolanıırak istanbula ge. ~ 
•
1 

1 var. Çinli tngilizden daha mı hirede a~keri merasimle kar~ılandı. ' : lenyeni 'allmb:, daha _ehre \ kdanrnda bal.ir bir mes'ull•·ct ha.c;~IJ •• = 
"efe • , "Bugün ortaya yayılmış olan şikn J 

b 
rıızdir ki gazete ve imanlar •"fısır - Trablusgarb hududundaki ğıylı. n)agın ba..~a.r b:ısmaı, a)·:ık pannaliları üıerinde 'Ürüdü. Datıa=.· ıı fl.! retlerden birini ele alalım. Son za· "' 

.... "'' faciaya kar!lı ayni alakayı müstahkem meykiJcrden geçmesi ma.kamına oturmadan milli bir hafakanla pblig· e ilanıharb etti. ..= 
'""Yln :ı manlarda İtalyanın Trablu~arbta· · uyorlar?.,, hususunda bir kayıt konulmadı. Ve Fakat ne sokaklara a.,ıl:rn ıılslik harlı! hr~annamelcri ne cad- : s ki silahlanmasından çok fazla balı· · • · ç· .0tıra şu neticeye varıyor ki kendisine istediği gibi gezip ~öz söy. . 

1 
d F k delere yerle~tlrilcn demir kağıt sepetleri r:-eklindtıkl t emi:r.lik mit. ~ 

~il~li, İngilizden daha değersiz de- lemek !-lerbestisi verildi. Şerefine Ka dso ukn" uT. bal at unubtm~maktl!zun rn.lyözlerl, İstanbul sokaklarına çiireklenmi-, olan bu ·pi..,lik filinin ~ 
" dir y,. hi ed k" , · . . ır ·ı ra uc:garp ugun talya. • ~· · "'akat ölen insanların mev· r e ı .. ,fısır sefarethanesınde bır 1 b" d ; kılını bile oynatmamı>tır. : ı, fa · k b 

1 
. . .

1 
. nın ayrı maz ır parçası ır. OnWl • icat cıanın mahiyetine hiçbir ıey ·a u resm.ı tertıp edı dı ve bu me· . . d . 1 b 1 d f Esasen htanbul pi liğile bu yüz sene muharebele rinin garlb : • 

rr.~- B. . . ... ... . • . . . ıç. n, ora a garnızon ar u un ur· bir • 
bi -~. ılakis tekerrürü insanda rasıme nıısmn sıyası rıcalı, 5efırler b.lh b . 1 ~ temposu Yardır: : : alı k · . h t· · ı ·ı· 

11 
. . • mamız. ı assa u garnızon arın ı H . : ~~· ! anlık uyaıldmr. Theti& eye ı, ngı ız genera en, ılerı gelen T . 

1 
t k . . b" t 1. l alk, belediyenin her türlü terbiye' i te~cbbü terini kendinin : 

~ıaaı· .. !tal nl . ra ı uc:garp a ço · ıyı ır a ım sa· >: • h. • Zaman ve mekan kayıt- ya ar Ye (Fransız gazetelerı· h b 
1 1 

kt d • m~'ul görülmesi §eklinde anhyıırak liıkayt .kalır. Belediye, halkın ! 
~• dı • f . . ası u ana arı no · asın an gayet 1 k dl 1 rıc . §ında ve korkuncun bütün nın ve ransızca gazetelerın muhabı k 1 . tab"i b" ·d • .. 0 .y en " nl mes'ul görme!>lndekl t>ksıı.ıı;;ı aıılatamaı. ı •cd~lcrini içine alan tipik bir hadi· ri müstesna) yabancc matbuatı mü· mt a fut \eb . 

1 dır ŞC) e_~· h-~gerl 1 Me§'um fil ise bu mes'uliyet ka,·;ası karı,ı ında bir halkm, I 
ır .

11 
. b 

1 
d ara an u ısna ı veva muşa cuey bir bel dl 1 lı .,, messı erı u un u . .l\farepl Balbo . . 

1 
h" . . · b· ı · . G e yen n suratına kuyruğunu kt>~ifle alla~ ıp durur. 

<-ıcr k erl • _ k 
1 

F k f d sızın a ey ınıze çevıre ı ınm. arp s hrl t 1 11~ d t iı te vak'a, insan veya eser esı gun ra aru tara ın an ·-r· . b' .. k rt k 1 ._e n em z tt•n en anladığımız mnna o;iiprülmek, kızgın gU-
)i~;- 1cı:nsil kabiliyetine göre en kabul edildi ve hareketinden bir gün tçol u gehnıl~ ırk a

5

1·e t·apaBı mınl · ne,tc do ~yle bir 4'ulanmak"a hezimet chrditllr. 
~•ek 

1 1
. . . t f da f' a rn,, a ıne ·onu mu~ ur. unun a ş h 1 bl 'lt· saygının verebileceği tc· evve mec ıs reı sı ara ın n ~re me be be G .. 1 .. d akk e r n r gece!'inden caddelere arta kalan mülewesat o ka.. 

ı aıt • • ra r, arp ço un e muv ··aten d ··thl ~t :sar.. Ve ezeli kemiyet ve venlen zıyafette hazır bulundu. Bu t A T bl 
1 1 

ar mu ştir ki onlan her gün muntaıam ı.üpüriip :relp:ızellyerek 
~İ}'et mua~elesi de budur. nWlla beraber, bu ziyafette !tfirler 0 ~ran d rap ~a ::csg.~rp 1 a~, cfjcrlcrimh:c daha okolay-slndlnnenfn temtrlf);"'nı anlamıyoruz. 
~ .,nctis vak'asr keyfiyet olarak heyetinin bir kısmı bulunmadı; bun oedrilWlekUZ a )k·erda ~l tuze1rendtawım Şehir temizliğinin bir teknlğ olduğunu bilmeliyiz. 

Sözlü imtihanlarda Uç derst 
muvaffak olamıyan talebenin ey 
Jfılde yapılacak olan engel imtiha 
larrna girmeğe haklarI bulunma 
tadır. Bunun yalnız bir tek is 
nası rnrdır. Lise birinci, ikinci ' 
üçüncü sınıflarda bulunan talebe 
den meşru bir mazeret tahtında sö 
lü imtihanlara girmiyenler bu m 
zcretlerini tahriren mckteb direk 
törlüğline bildirecekler ve mazcre 
!erini ispat edeceklerdir. Bu eng 
mekteb idaresince §ayam kabul g" 
rtilürse kendilerine engel imtihan 
larma girmek hakkı verilecek · 
Bu formalite usulU dairesinde c 
reyan etmezse o talebe sözlü imU 
hana girmi~, fakat doğrudan doğ 
ruya sıfır almış addolunacaktır. 

Bu sene liselerde geçen seneler 
nazaran kanaat notu ile doğruda 
doğruya sınıf geçenlerin nispeti da 
ha çok ve sözlüye kalanlar daha 
dır. 

Bu vaziyet maarif muhitinde bil 
yük bir memnuniyetle karşılanmak 

ta ve geçen sene alman bazt tcd 
birlerin milspet neticesi addolun. 
maktadır. 

rehilir , -e fena tefSirierin önüne g ... 

miıi olur. MareŞ,,al B albo gör 
v~ anlayacak ki~:~.5.!r komşu bi 
mıllete [a~ı be!.re(!iğt dosttuiü 
dü~ ı;eklini almasını i temi 
ror. Faknt :''fmr kendisini müdafaa 
ela tereddüt elmiyecck \e İC::lp eder. 
:e bu u{!unla hiçbir şeyd .. n ç~dn· 
miycc.!ktir.,, 

* * * 
ne b' ' l 1 ·ı· f' . . I d Ll d m ma sa ı ı e op a Jgına Bu .. -ımı· ıd·;;.ı ı d • . tilt ır vak a olduğu için: "İn. ar ngı ız se ırının, .or oy un d . h be 

1 
k 

1 1. ~ ge ge 19.m 7. en, 'yanı önre biitiin bir mlllet halinde 

l
, ere d . Kah" ı· . f ' . tt•Y· aır a r er ·u ağımıza ge ıyor. kafamrT. t 1 1 dlkt d ki hri i B. 1 A. ttiıı \re ostları bu facıayı ilik- ıreye ge ışı ~re ıne tertıp e ıgı ™t: - . • ·1 em z e en "'onra ır , ~e mh temlzliy<'bllirlz. •r ~ı-ım . rap matbuatı, son 
~~dar yap.dılar.,, kabul re!;mine gitmişlerdi. . ~~aret ~ılec~k bır ~okta daha tık plinda ana caddelerlmbin a«falt y~pılması, buncl:uı 'dola- günlerde Homadan gelen re~mi bir 

ta
11 

~.tıs vaka'sr hakikaten bü- Trablusgarp valisi Kahirede bu· \:ar. Sıkı \e de\amlı bı: surette Y~· yı, ~ehir temlıll~lnfn t!."knlği yolunda ilk yeğano reali t ,.c Uba- habere, i.:ıtinaden, ltalyanın Kahire 

11
• dunyayr alakalandıran bir ha. lunduğu müddet zarfında yorul. pılan propagandalar bır hedef gu· rek adımlardır. Fakat bu yapılırken, bir su ,.e deni7. ı;ehri olan 1 -'dirinin kral Faruka ltalyan kralın 
J~t O~du. Facia kurbanlarına ve maz bir faaliyet göstermekten geri d~~·or: ltalya ile Mısır arasındaki tstanbulun ı:oluk ı;o<"uk htr gün, her saat yu,·arlandığnnrı <":ıddcle. dan husu~i bir mektup getirdiğini 
~~crıne bütün medeni insanlık kalmadr. Mısır hük(l.meti ile,. bil· munasebatı, her çar.ey~ başrurarak 1 rlnl ~eceleri ~akır ,akrr ~,kıyacak fenni tesisatın yapılmadığını gö- } azdılar. Bu haberin hiçbir a 1ı e· 
~ıı tıqan merhamet ve sempati hassa hariciye nazın ile bulundu· kanşt~~alc, halbukı bız ~1ısıra a· rerf'k temlzUk için tuttuğumu1 scsc;fz ı~hnb ~rc,ınc llcvam ('de. sası yoktur. Fakat ltalyamn Mısır 
~a· t ğul temaslardan. maada Mı1sedırdaki ~oasnt~\uk·ı. b~fdısoırsdtlaukkl·aendı'~eargı·nlıeyızm. 'ıBsau •• ~~~ı~····-··· .. ---·--······· .. ····· .. ····· .. ··········· .. ••...................... h~klı:11cti ile uzu~ zakmandatıbcri bir 

~~5· A ayni ınedeni insanlığın tal yanlar önünde söz söy i ve ' ~ .. . · a:ıcını tcca\ üz mı a ı yapmak iste~ 
ti~: alaka ve merhameti, hatta Mısır matbuatına pek iyi değil~e l•ri>PYerl:k ~~:terı~e~ t~~ly.~nla~ın, - . • . . _ . . . w . diği doğit.tdur. Bu tekhfin bugünkü 
~·ı" fazlasiyle dün ispanyada ev- de mühim be'-'anatlar \·erdi mcm!Pketın ıktısadı \e kultur kat . •l\1: n•şal. Balbon.un . beyanatını Kahım e ılk geldığı gün Yazdıgı bır ·a·t d 1 T d M . . k b 1 .. ·~i ı."' ' ~ • kJ üh" b' tt ·" 1ı~ ır efkarı umumıyesı çok fena makal~c sövle diyordu · :~ı ı. 1 1~ 1

1ı ın et • ısırı· ıçın el~ u u 
~ 'ç~!n Almanyada ve bugün ltalo Balbo fa~ist erUn ve !tal· d·runasınal ~. ı~_ mkır_ sukrel c yar- kar~t".~dı. Bilhassa Mısıra taarruz • . . gayn.•a >ı sayı m::ısı azımg ır. 
M tnde teker .. r d f • t kt ı · t l bel · ·· ··nd •·11 etme erını mu un ı mı,tır. "Bu ziyaretin maksadı hakkında . ·~ltir'ı ru e en acıa a· yan me epen a e en onu e ,. • . . • . nıaksat t;ın yükliYen Mı~ır hükfımr· · .. .. han ızca "l\ Iı ır borsa:ıı ,, gazete. 
tıı~~ - ~ duyma.dığmı iddia etmek yeniden dcı~an ltal}·anın harp ar- ı: ı. ı;ropaganda bır cınayettır, +· · • ı : · ·v · · · bir takım faraziyeler yurutmeye .,; bu hu,u"ta, memleketı"n fı.krı·nı· ~lıgya k .. . - •·· ,_.. d İt 1 , d ~·l ·u .ını, ıta yanın ışıne gelmedıgı ırın , .. . . "' .. " ç·· ·.... a.r~t kufretmektır. zusunu göklere çıkardc Ye sözlerini .,.ur."_.ı ~n e a >anın e5ı ·- .uı:ı?n .. . . . . _ ~. ı~zum yok. ~T?ddı hakıaktler buna ifade ederek, bir ba~makalec:inde 
lı~~' ınsanhk, pogromlara, ~yle bitirdi: d..ı t ·1 t:nunu bozuyor. Bugun hızım Can~) ane propaganda,, ısını \en- !uzum gösterrnıYor. B unlar da ltal- . 1 d" . . 
l!,,dı 1 kati lamına, Madrit bom- • .. . . le M~~ı.r ~ra:ı~da hiçbir ihtil~f yok: len . bır. propaganda r.• mü".'a~e •:· ,·anların bizim hudutlarda ya p!ık· 'i'1! e '' or. 
tiııd 1.?lan~arına, sivil Çin §ehirle· . ~1ı_;;ırdakı ~t~yanlar; Musolı. r~te.lı!.(llTiıZ, ıkı memleket arasında· ?1e~le ıtham eden sozler buyük bı:- !arı hazırlıklardır. l tal)•a bize dost- "Mısmn ~özleri önünde parlak 
~~~l:tıuiafaasız çoluk çocuğun nı~ın ıd~_re e~tı_ğl. a~~,:~tan İtalyayı ki d<.stluk ye iyi ko~~_ul~k r?bıt~- ınfıal uyandırdı. luktan bahsedeceğine T rablusgarp. b~r sey gibi gösterilmeye ~ah5tıkl~~I 
tildi ~anmasına karşı lakayd de- ?~ıma gozlennızın onunde tutarak lcrını arttırmalc, yenı ıktısadı mu. Hük(ımetin resmi naşiri efkarı 0 _ taki askerlerini azaltsa daha iyi e- bır Mı er - Italyan adcmı tccavuı 
~~b;"' O hS.diseleri beıeriyet, ayni ıtımatla çalı~m. Unutma;,n ki bi- :ıa~:.>'.J.ıt tesis etmekten ibarettir.,, lan "Bela~ .• gazetesi daha mare~al ;Jer. Ancak o zaman bize itimat ve· mi::ıakı hem uygunsuzdur. Hem de 
~...,duyan tek kalble seyretti. de ! ngiliz - Mısır misakı ile kabıli 
~ -~~ ''ideoloji,, kavgası yap • telif d~;ildır. l Tykuno:uzdur. Çünkü 

~t~1n kenaiıerine ait oımıyan Garip şey ! . . . m ~ Kuy ukl ld . d ·ıöyıc bir anıa5ma aıman müaarna 
~)~ !ara, toplariyle, tayyarde • L 0.SDRA , ... ı.ıerl , .. ceUr celmez JWsq,ele. r u yı ızın peşın e tedbirlerini akamete ul:<ratacakhr. 
~~llkıbornbalariyle gelip, masum ·ıerkesln hapanat bahçelerine• dol· y AZA ~rtllğtmiz lıal<le hanların !c- lfalbı•ki bu mudaf aa tedbirleri mcm 

tıı~l211 ~rın, alil ihtiyarların, kendi m~ı münasebettle hapanat bah9Mlnde Şapkası .tutuşan bayan.. nıı. gitme .. ı ~ü:r.ündcn halk "rasm- lcketin istık!ali için kalbind~ bir af" 
tıııda. c etlerinde, kendi toprakla· bir Bod yılanmrn 4 ~enede bir kamını do· . • da çıkan rh·ayctl duyclunuı tabii: Gfıya ki zu be \iyen herke~in en necip \·az'· 

~~t Jrl§ayan insanların üstüne yurduğunu yaııyorlarmıJ.. V AKIA, dil.oya Jkllmlndeld garlb de- dünya, geçenlerde arzın yanından geı;ip fesidir. 
>~ .. ca bomba atan Condor leJ·i. Garib §ey: demek oraya bizden hllf. ~ "·ilk d b görmc,liğfmlz ku.nuklu .... ıldızm ne~. ·ne ta. l .. \t ,..,.... e ıı acalb rlnyetlerc ., .ı· ;ı• "Bir Mı ır · talyan ademiteca· 

)~~ t e İtalyan leJ·yonlarının, bü. dünyanm en kütük maa.,mı r.lan .bir pot.· .~ h•k ,·•rdlrmlyor d•;;.ıl... kılmıs!... . l\1 I ·ı· 1 h. s • "' ~·· \ i.iz mı akı ıc:ır - ngı ız an a,,ma~ 
~ ir· Panyan:n, hürriyet ve istik- ta memurumıırn gönderml,terl •• 'lıh~tn öl * • • Nnyorkt.a. sıcaktan adam ölüyor, A. Dünya1 kuyruklu yılclızm peşine nnc;ıJ l ile kabilitclif değıldir, çünkü h:.t 
'•-~ en çocuklarının kaniyle, rt•·-- takılır? Acalb f'e.v. anlacma m ucipince, bir t ehlike ha· 
"~. § toprakıarı çizmeleri aı. Sarı sulh kahramanları '··· me ..... ın diğer bır ıı;ehrtnde kar :ratryort ... :r·· t ınıet ı·u:ı da slya!!ilcrl ıtlbi palanacı bir mem- !inde, l ngiltere taarruz t ehlikesi al· 
tsi.ı· e, inlete bir zafer resmi D '"-'\' \. ıı .. d Araba bu kuyruklu '"lltlrzın üzerindo tında bulunan hudutlarımızı, lı"man ~ "1 " - l" . ııu ıun ~n ka.~t. anıa,ılı'"or 1 k t la tt ı d " ttıı~ :aPtıklanna şahit olduğu " e e 0 n aya a bile kar yağdı! Xe hıı· sulh ümidl mi nrdı!! .• 

'il. tı ınsa lı y ki beyaz sulhtür ! l'an( ht"yaz ln. ret, bizim Afyond~ da ya~n eroin d«";;.;I. !arımızı ve şehirlerimizi m üdafaa e-
'~l!tis ra .n gın duyduğu azap &anlar ~ulhii... '" decektir. 
tq ' cıa k d d dl ya: oraya da kar yağdı!.. * * * 
, lttlc .. ~r ~rşısın a uyulan San '!ulh «>hemmiyetıtl:ı ! Zira: San )~ •. olçulemıyecek kadar bü- ı 

1 
d Enelld ,.,·1·nku" bir •J·an'" da Londrada "Diğer taraftan , garp hudutları· 

ve nsan ar arasın a r:.ıyrr rajll' )ıarb oluyor, " " N d > ~. Ô§ •onsuxdur • beyu •ulh o'"larda d•K!I. mo>hu• llald Pa.k'd• b1' bayanm '"ak· ere en hUkmediliyOr? mozda 80 bin motlirlü asker bulun. 
ttıcl\/~. h_er gün biraz daha kuv- .Japon _ Çin harl>Wlyor!.. tan durup dururken ,l\pkasr tutuı;tuğunu durmak, Trabluc:g:ırp Roma - Ber-~~ •ıı ıgını sevinerek gördüğü - Fakat u Çin k~dm lnt'alannm Taihu lılldlriyordu ı. N i .\ l't:T h.tanbulda. :raıulacak şc- !in mihverinin bir üssil yapan Al-

°'tı- Ih tephesı· 'u sayıs fac·a hlr llta<lınm kilı;iik maketini İtalyan man zab·ıtlerı"nin sık sık burav.·a ge-
·~ ıı • D IZ ı • ch·annd& ,Janonları 6 defa ms~lüb .. ttlfilnl 1 ~I\ >'ırm· . •· ,., •· .. şte buna inanmayız!. mimnn şehrimize gctırmı~ .. Uaket stadyo. ı · ·· 1 ı· tk"kl d b 1 n 1alan 1'tı ıncı asrın bütün buh· okudunuz nıu·: .. JJ.ayret de~il mi! Ka.dın ıp şup 1e ı te ı er c u U n ' t,t na ra ~ .. mun fe\'kalade giizel olac.ağmı gösteriyor- h h ld 1\1 l t 1 d stl wgu ~~i \t gmen,, medeni, müte. kıt'alan Jannn ordularını, hem de 6 defa Sıcaktan b:ıyanın ~arkao;ı nac;ıl tutu. er a e r ısır - a yan o U 

~'"'' •. Yüksek miycli hür in"1n maililb elmlo'·· '"''·· "'"'··· ile kahili teli! d"1;ildir ... 
tliıı ~~zerin.de yarattığı aksüli· Halbuki hiç de hayrc-t M.llecek ~y Şapk:ınm birdenbire tutuşmMı lı;ln bu Maket kütük olduğu halde ~ok gü. 

~ ~1ı.. tliktenmiı ifadesidir. de:uı. Anla!lrlan Cin •-~m Jnt•I·- ka'"ra. b 1:el olduğuna nasıl hükmcdcblllrorlar, hav-~ ıı:~ ır.• ,...... • ... • n ay&ıu ya §U ualb bayan ,,apkalan moda.- " " 
~ "iı:.. rnuharririne gelince ken- ma.nrıı. harbetml•l•r. d b .-ettir. , " 

8 
., v " •rn an ıkıp başına fapl<a ol&rak Lehl~t.An 

Bu kadar kü~iik mali~tin üstüne çıka. 
np da §Öyle b~ kaYga etttrmi)ler mi ki?!. 

~ı-... · ~rarız : Kimsenin alaka Yok~• bir de ff'nıl kan•tı-·ı--~r, '-IA h d d ı ı .. ~~ ) .., ·-anı n.,, n u unu ~~ rm ştlr ... l'ahudda m haya-
mı iddia ettiği bu faCi:ı. ıUphr. Yok, fi d~fa ddll 106 defa majttb nm ba,mdakl ~apka kar,l'!'mda hlrdenblre 

{Devamı 4 ıincüdt),; -~ ederlerdi!... bir Robert :rayJor ppkr.sı gönnUttiir! ı. Mim 

Görülüyor ki l tatra Trabluı;garp 
ta birkaç kolorduyu bulan askeri 
~u,•vetini muhafaza ettikçe Mıcı rla 
ltalya ara!;mda bir ademiteca\-ÜZ 

misakı imzalanmasına imkan yok· 

tur. - Gcorgcs Meyer 
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T etis'ten en son kurtulan zabit neler anlatıyor? tarifelerinde 
Thetis faciası son değişiklikler , . 

Düşündüğüm gibi: --.....- 1ren 
•• 
Olüm yanı başımda 
sırıtıyordu! 

münasebetile ••• Ankaza, 9 (Hu usi) - Tren aacUe. .<Zmirden 9.21 <le kalkan bir trel1 

Yazan: SUAD DERViŞ !erinde yapılan drflııtkllklerl aaaUed M.5 de Nazilliye varacaktır. Hor~ 
ile yenJ lhdu olunan yolcu trenlerlntn Odeml§ten 6.20 de kalkan bir JtJll 

(Baştarafı 3 üncü)de hareket ve muvalalAt aaaUerlnl blldJ. 9.511 te .Izmire, JJ:mirden 18 de ıc~. 
lar hakkında o senelerdenberi iş· rlyorum: bir tren de 21.37 de Odcml§C vat 

30 
gal ettiği bu aütunda hiç 01. ANKARA - HAYDARPAŞA tır. Nazilliden a.yne& aa.bah saat 6· it 

Şenrımlzden her aabah hareket et- da kalkan, Izmlrden 15 de kıı.Jk&D tıde 
mazsa gün aşırı bir fıkra yazma. mekt" olan yıldmm trenlerinin bııre. tren Nazilliye 21.05 de, rzınırt 

Thetia denizaltı ıemiıinden Bu anda geminin içini bir ölü komanyadan ,bisküvi, peynir ve dı mı? Münteşir fıkralar zaman· ket sntlt-rl 8.20 olarak teııbit edilmiş. l2.30 da varacaktır. • 
kurtulan F. Şav, Pari - Soir mu· sükQtu kaplamıştı. Yalnız, ayakta soğuk piliç, dağıtılmasını muva· la kaybolan ve silinen bir mürek·ı tır. Bu trenler Iııtanbula 19.55 de va. Bunun dışında olarak her gU1l ıa.J; 
hat:rine baımclan geçen hadiıeyi durabilmek için uğraşan mürette. fık gördük. Yeyecekleri dağıtmak keple yazılmamış oldukları içi:ı racaktır . .Anadolu eklprealntn ıebrt. ııerlden 8 30 da kalkan tren ı2.22 
':>.itün tafıilabyla anlatıyor: batın ayak sesleri i!idilmeğe baş- pek te kolay olmadı. hala basıldıklan gibi durmakta mlzden hareket saati 19.15 ten 19.25 e, Ulukıılay~. Ulukı§lııdan ıua t• ıtJl.. 

' - Kurtarma oı asın an dışan lamıştı. emrue unan ganon ar ır egı mıı ır er • . 
19 

"n d _ kalk ht&'it caktır. ... ' d d G ~.. bul 1 b" d -·1 ·d· 1 ? ı Haydarpaşaya muvs.wct sa.ati de 8.35 kan tren de 18.36 da Kayaerl)"C ,..,-. 

t. .. -~. k h • B b kl "k k . .• .. ç· .. . te~ tt.50 ye, ,.,., e.. an mu "" "" .çı'"'" .. ,,ara suyun sat ına enşe. u e enmedı vaka' karşısın- ompartımandan dıgerine kolay. Bugun ınde olen ınsanların tren 20.20 de kalkac&k ve Haydarpa_ Erzlncandan pazartesi per~en1 t 

miyeceğimi zannediyordum. Ya· da hepimiz biribirimizin yuzune lıkla geçemiyorlardı. Tevziatı ya- İngilizler kadar kıymetli olup ol· taYa ~ ı t.v de varacaktır. Haydarp&fa. g-Unlerf saat 16.55 de kalkan treıı ~ 
ıadığrm mUz'iç ve feci dakikaların hüzünle, şaşkın şaşkın bakışıyor- pabilmek müşküldü. nıadığmı sorduktan sonra onların dan da yıldırım trenleri aabah 9 da 1 20.25 de Diyarbakıra, Dlyarbaıurd 
bir hşkasınm başından geçmesine duk. Ağızlanmızdan kelime çık • Yeyeceklerimizi tedarik için ha- da İngilizler 'kadar kıymetli ol- kalk:l.r-1.~ 21.Hi da ııebrlmlze gelecek- aalı ve cuma günleri saat 7.SO da~-

ö tir kan bir tren de 10.22 de Erzıncaıı• ' • bık.in veremiyorum. " lüın yanı mıyordu . Geminin müthiş bir ha· !atlara sarılarak tırmanmak mec· duğunu kabul eden bu muharririn · 
Anadolu ekspresi 19 da kalkarak; raeaktı.r batır:ıda sırıtıyordu. Onu yakın- clise ile karşılaştığına kanaat getir buriyetinde kaldık. Hisseme bir o fıkraları, daha <dün mütemadi· 

9
.
10 

da; muhtelit kata:- da 
15

.,
5 

de 
dan gördüm. Ne müthiş . ve feci miştik. Şimdi akibetimizi bir an but düşmüştü. Şimdi karnımızı yen bu insan bakımından İngiliz kalkarak 8.10 da ııehrtmize ieıecek. Edirne :~,~~~~I ~:C:Je~ıne ıelir 
dakikalardı, o .. Diğer tarafta ar- için düşünüyor, ileride geçecek doyuruyorduk. Fakat saatler bir gibi, sizin gibi, benim gibi kıymet tir. ce Edirneden her sün saat : 
kndaşlarım nakabili tahammül eza facialar gözlerimizin önünde bi. hayli ilerliyordu. Yavaş yavaş ge. li olan Çinlilerin ve iapanyollarm, )eni ihdaa olunan dördUncU Anka. 21.11, 8.45 de kalkan katarlar sı:•:~: 
içindeydiler, onları hayatımın so- rer birer canlanıyordu. minin havası bozulmağa başlıyor- Habeşlilerini, Arnavutların, Beni ra - Hııydarpaıa katarı lae ıehrlm1z. ıe saat 7.20, 6.40 ve ı 7.25 de Sı8r ,0, .:1en saat 17 de kalkarak Haydarp&§aya t ·' nuna kadar unutamryacağnn. Bulunduğum bölmedeki kapak du. Hava teneffüs edilmez bir ha- tsrailin katliamını tasvip eder gi- ci) e, Sirkeciden kalkan san 

8
,r 

/ .4:. te varac&k, Hayda.rpa,,adan saat 22 3 e s 
Denizaltında yaşadığım 21 a- kapatılıyordu. Onlara yardımda le gelmişti. Vücudlarımızda uyu· bi yazılar yazıyor ve bu nevi vah· 14,.u; de. kJkarak saat 6.55 de cıehrimi. · 5, 22 trenler de Edirne)" 

.ıaplı saatin hikayesini aize anlata· bulunuyordum. Kaptanın emrı· sukluk duymag·a ba•lamıc:tık. Bu "etleri milliyetperverlik cephesi- ı •·tl y ti lnd ki ..ıı"' t 17·23• 7·32• 5·27 de varacaktır. \'e 
~ ır ır ır :-:.~ ge \!Ce.n r. ur ç e -t>er ren tzmirden salı, perşembe, cuın• ııı· 

yım: mucibince bütün mürettebat onar hal nefes kabiliyetimizi bir kat da nin zaferleri olarak kaydediyor· tarifelerinde yapılan defiDikllkleri de pazar iilnlerl saat 10.05 de, perşe,.1 
1 Haziran perıcmbe sabahı idi. kişilik kafileler halinde bölmelere ha güçleştiriyordu, ayni zamanda du. sıraalyle yazıyoruz: be, çarşamba ve cuma günleri 5,.., 

r • ı·· B h d k · d" Haydarp8.§a - ızmır treni Haydar_ dırnı , ..... ıverpo un, irken ae sahille· ta sım e ılmişti. Bu suretle ku • kol ve bacaklarımızı gevşetiyor- Bundan başka da bütün gazete 7.30 da kalkan trenler Ban _.ıı 
pqadan ı~.45 te kalkacak ve 2'1.(5 te don 5V' 

rinde Cammel Loird tezgahların - maooan Oram telefonla beni bulu- du. kolleksiyonlarını karıştırırsak Izmlre varacaktır. Aynı katar Izmlr. 20.50 ve 16.30 da, Bandırma gii!l• 
da yapılan son sistem Thetis de- yor, §U haberi veriyordu: işte bu sırada aramızdan bir kendi çalıştığı gazetenin hergün den 6.30 da kalkac&k ve 8.10 da Hay_ perşembe, cumnrtcsi \ ' C pazar ıtılıl 

!eri saat 6.30 da pazartesi, cnrşnıı:~ıı 
niz altı gemisiyle tecrübeler ya- - Baş taraf bölmesi su ile dol· kaçını Davis cankurtaran cihazını ilk sayfasında, ispanya ve Çb darpa§&ya varacaktır. Bu tren ile §eh. ve cuma günleri saat 13.10 da kın ..,;rt 
parak engine açılacaktık. du, bereket versin mürettebat kaç kullanarak tahtelbahirden çıkar - ha':iisesine yer tahsis etmiş oldu- rimlzden hareket edecek yolcular ıae katarlar sat 17.10 ve 22 de ''" 

Hava litif ve berrak .. deniz bir mag·a ve arka kapıyı kapamag-a v k 1 tı dık - t "k" "'dd tl b k yeni taritede ıehrlmlzden 8·20 de kıı.J. ki d J magr arar aş r . gunu ve am ı ı sene mu e e t ka.n kata.rla ba.reket edeceklerdir. Ala. vraca · ar ır. , 0 "' 
göl gı"bi ıakindi... muvaffak oldu!. - Eu cihazı kullanalım, çok madan İtalyan ve Alman leJ'iyon- Her gün lzmirdcn saat 16· •. Afi' 

§ehirden her gün •&at 6 . .50 de kalka. 27 de •" 
Güzel gemimizle tecrlibe se- Gemimizin kaburgası bu şiddet iyi, fakat acaba deniz sathında larmın üstüne cehennemi bir sür- ca!t katar 10.,7 de ızmıre, ızmtrden kalkan otoray Somaya 21. 10r•f cak, Somadan 6.15 de kalkan ° bugüzel gününde hava latif ve 1i sademeye mukavemet etmiıti. bu biçareleri kurtaracak bir vası- at!t: ilerlediklerini büyük harflerle 16.4ti da ka.lkan blr katar da 21.45 de 

1 
kt r 

0 be k D • b" ··ı "b" __ ,_: Al m1d ki böl d .J. • t Al&.§ehlre varacaktır. da t0.4? de zmire nraca 1 
' 22.2 rra .• eruz ır go gı ı DdJUn t a me e bulunan efra- ta var mı<.Ur? diye mülizim Şap· haber verınıı o duğunu ve böyle Ankaradan her gün kalkan •.• sit• 

"~· G"" l · • ı libc d · 1 · · k"k · · ·· · hlf>d" d · • Ankara - Zongouldak treni ıehrl. B ıı .. ~ .wı. uze gemımız e tecr se· rn vazıyet erını tet ı ıçın kom· man soz açtr. bır " ıseye aıma laırm gelen treni 17.15 de Dalıkesire, a. de sJ' 
mlzden 17.20 de barekeUe Zonguldak.a 1 vahatine çıkmag-a hazırdık. Bu se- partiman kapısını artım. Burası Suyun altında radyo kullan - k•ymet ve ehemmiyeti vermiş ol- den her sün kalkan !l.50 tren c•~· 

J ı; 10.10 da, Zonguldak.tan kalkan Anka. '\'aro 
Yahat hem tecrübe, hem de manev ~eminin nöbet kamarası idi. Efrat mak imkan haricindcldir. Thetisin dugvunu görürüz. r& treni 20.0 .. de hareketle 13 .• 0 da bah saat 8.10 da şehrimize ·d•l"' 

" ' tır. Bu tren ıle irtibatı olnn flıll .. \1 
ra mahiyetinde idi. kazanın verdiği heyecan içinde hususi işaret aletini de bu §Crait Kemiyet ve keyfiyet meselesine ıchriml:ze varacaktır. paşa treni ise saat 15.45 de ıcal1'~~ıı· 
Liverpoldan bu ayrılışımız gemi- korkularını giılemiyerek akibet- altında kullanmağa imk1n görül- gelince Thetis hadisesi hepimizin EGE )JINTA.KASI Haydarpaşa)'a 11.50 de varan 
mizin eon tecrübesi olacakmış... lerini dlişünliyorlardı. müyordu. Çünkü sa.demenin §İ.d· teessürüne sebep olmuş bulunan Ankara, - Aydın - Tire - lzmlr dir. ırtll 
Bir önseziJ hepimizde tarihi bir Onlara seslendim: detinden bu filet gayrikabili isti· bir hadisddir. Fakat keyfiyet ve treni §ehrlmlzdcn paza.rteat, çarıamba. Alpulludan 15.35 de kalkan liııt• 
gün yapyacağmuz zannını veri • - Kırılmış eşyanız var mı ar- mal bir hal almıştı. Bu vaziyeti manasr itibariyle bir İspanya, bir cuma, pazar gUnleri saat 20·20 de ha. her gün snat 17.45 de l\ırkl•~o d' 

reket edecek ve Aydma 23 . .5t te vara. Kırklarelinden her gün sant s. ıııd' 
yordu. Milırcttebatta eııldişeden kadaşlar? göz önünde buluriliuran kuman - Arnavutluk, bir Habeşistan, bir rak, lzmlre de MO t& muvualet ede. kalkan tren de 10.35 de ,ı\JpU 
eser }'Oktu. B u n d a n ev. Aralarından biri cevap verdi: dan Glem teessUrünil gizlemiyor- Çekoslovakya~ veya bir Çin faciası cektlı'. Alaancaktan pııurteat, çarp.m. ;aracaktır. J{•f' 
vel yaptığımız tecrUbelerde, gemi - Her §ey yolundadır, efen- du. ile kabili kıyas değildir. ba, cuma ve pazar gtl.nlert saat 22.l>O Haydarpaşa - Erzincıın katarı ıtı•'' 
muvaffakıyetli dalma ameliyeleri elim. Diğer bölmelerdeki arkada§· Gemi kumandam Oram ile mil- Bunun böyle olduğunu "Hadi· de kalkarak Aydına eaat 4.00 e ıeh. darpaşadan salı, perşembe ,.c cu eııri' 
yapmıştt. Perşembe gUnU öğleye lar ne vaziyetteler acaba? Eğer tazim Voods ilk olarak suyun sat- seler Arasında., sUtunu muharriri rıma. de 8 ·10 da muvua.ı~t edecek. te~l gilnleri 15.45 de katk~~ııı-ı ~5 d' 
doğru, amirallık tarafından dal- yardıma ihtiyaç1arı varsa onlara hına çrkmağa karar verdiler. Su de peka.Ji biJir. Ur. mizc 9.25 de, Erzlncona da 18'rıe''' 

Nazillide IS,18 de kalkan ayn bir \'aracaktır. Erzincandan paı•1 g.5 
mak için emir verildi. yardım edelim!. yüzüne çıkmıya muvaffak olduk. Suat DERViŞ tren 16.35 te Al.a.ncaka. Aı.ancaktan çarşamba ve cumartesi ı;unırrriıllııe 

Ben, bu esnada geminin ko:ı. Millbim Şapman ile mühendis tarı takdirtie destroyerleri bulacak ıo da kalkan bir tren de 2o.42 de Na. de kalkan tren 19.1 o da ~ctı (art· 
trol dairesitlde vazife almıştım . Glem halat getirttiler. Maksatları ve dalgıçlar vasıtasiyle arkadaş - Davis cankurtaran maskelerini dlllye var&eaktır. Keza Nazilliden \'e 11.50 de de Haydarpaşa)·B 

Süvari, kaptten Bolus, kaptan bölmedeki efradı tetkik etmekti . larırun kurtarılma çarelerini a- taktılar ve kumandanın verdiği 22.U te kalkan blr tren 18 de Irm.lre caklır. d 
kulesinde konuşma borularının c;. Halatlara sarılarak diğer kom - raştıracaklardı. i~ahatı ~~ !dinlediler. Bun~~r Da· d ldı H .k .. d d"" .. d D 

1
. "b" ırnuştııfl\o 

· 1 Bu karar u""zerı· .... kumandan ı"le vıs iletinı kullanmasını bilıyordu. set ora an kaldın . er ı ısı e onuyor u. e ı gı ı o ctıl· niln.de duruyor, l!zım gelen emir- partiman ara gittiler, Efradın va- ..... d f1111.I' 
1 boyunlarma takılan cankurtaran Bütün muhakemem u k lerl veriyordu. , ziyetini yakırldan tetkik ettiler. mülazim Voods cankurtaran böl- ar. k rııı · 

Verilen emir üzerine dalı~r- Avdetlerinde gemide herkes mesine girdiler ve meydandan Kum~nd~~ Glem. son ~~evu- maskesini çıkartmışlar~ı .• Son da Acaba kapak açılmıyaca b ıtı•\l 
d b k .• · h f ed. kaybo,:lular. Şu anda gcrı"rdı"gı-· _ VT kendı elı ~-le tatbık etmı•tı.. kikalarında kuvvei maneviyeleri Kenldi kendime yalnız 11 ı~~· mız an on, on eş saniye geç· mev ıını mu a aza ıyor ve emir .ır J- _ :ı ap ' 

mitti ki, d eni z a ı tın 1 n gay- bekliyordu. miz azabı tahmin edersiniz sanı- Bulundugumuz kompartıman bozulmuş olduğundan panike uğ. soruyor, cehennemi bir az btrııtı'! 
O ' efradla doJmuştu. Dar olan böl. ramrşlardr. de yaşıyordum. Bununla .At1 

ritabit bir hareketle diklenmiş ol· mit ölmez rım ... g .. r 
· mede kımıldanacak yer kalmamış· Aramızdaki bahriyelilerden iki itidalimi kaybetmemege Jı" 

duğu zehabına kapıldım. Bu inti- Efradın kuvvei maneviycleri ye· Her saniye hava biraz daha a-: kic.i gönüllil olarak kurtarma o· ediyor, sog- uk kanlılığırnı ~.-\,ıı 
barında aldanmadığımı sonradan . ğırlaşıyordu. Kurtarılmamız irin tL Geminin ön tarafınlda difcr ır z .. v-

rın.deydi. Aramızda bir toplantı :ı bir cankurtaran odası olmakla be- dasına girdiler. Bopltma odası \ fazaya çalışıyordum. Bu . tıf'~ 
öğreniyorum. Gemimiz daldıktı.n yapıp vaziyeti tetkik etmegv e ka- kumandan Oramın vereceği işare· od daki s ~ 
sonra ufki vaziyette yol alacağı ti sabırsızlıkla bekliyorduk. Fa. rabe·r· burasını su basmıştı. bunlardan birini daha boğulmuş içinde kurtarma asın iis' 

rar verclik. Şimdi, kaza olalı bir ı k · b k ı 1 •_u b" "k" d · t 'k"ne ııı J' d k 1t kat zannetmeyiniz ki bu esnada Yuzbaşı Oramdan sonra çıka. o ara gen ıra tı.. ç enrıuen ı· tazyı ı enız azyı ı e b-
~~~a~l~ d~ri:ı~~:e ba!;:~~;o~~ ~~~;::m;~:ı~~;,şt~~~tnl~:; gemide panik başlamıştır. Bilakis cak siviller cankurtaran bölmesi. ri hayatta, yarı baygın bir haldey- gelldi. Mak elimden tuttıı "' dC' 
tlu. efrad ve zabitan biribirleriyle has- ne _girmişlerdi. Fa~at bu zavallılar di. Tahtelbahirden çıkmak için ret verdi. Kurtarma odasırıJfl t~e 

tebe tabii olmag· a gayret edilmişti. b - 1 1ar - k k 1 d - ·· l"" d • 1 b" 1 t·~ · ka ag-a doğttl JJ Bir asır kadar uzun bihal ediyor, müınkün mertebe ogu muş dı. Lazım gelen ha· apa açı ma ıgını soy uyor u •• nız e ır eş ıgı p fflP' 
Herkeste geminin kendini kurta. rekatı yapacakları yerde heyeca- Bulunduğumuz hücredeki ha. işaret ederek, bu kapağı. bllJ;ğµ.i 

görünen bir an racağı ümidi vardı. bulutiduklarr vaziyeti unutabil -
1 

k 15tev-
na kapıldıklarından şaşırmı§lar va tahammül edilmez bir hale iterek açmamı söy eme 

Bu an, bana bir asırdan uzun Herkes geminin bir an evvel mek için şakalaşıyor ve akşam ve· J• 
ve harici kapağı açamamışlar, böl- gelm. iş _ve. git.tikçe ağır.laşm. ı_şt.ı .... anlamıştım. 

1 
..-ı ı, gözükmüştü. Şimdi birdenbire şid- suyun yüzüne çıkmasını ve tecrü- rilecek süvareden bahsediliyordu. k k 

1 
1 d ğı .. - e-

h Ayni zamanda yerimiz/de de dur- meye kendi ağırlıkları nisbetinde Bır sıvıl, hır de bahnyelı ı ı ı· • Ben de başım a an a ık!, t .• 
detli bir sarsıntı oldu, bunu müt· elere yeniden başlanılmasını bek. nl · ·ı b" ··be - k · A k d kapa&- ~ 

1. d muyorduk. Bu vlicut hareketi ile suyu~ girmesi den kork.muşlar, şı ı e son_ ır te.cr.u yapma. ga. a- ret.e.ttım .. r a aşım ı.et. 
hiı bir sademe takip etti. ıyor u. - ....... k t d d kl Dd natU " "' 

kendimize kuvVet teminine gay. kapagx açarak suyun muvazene. rar veı>uı . çımız en ge ı ı ça. zcsını yen en oy • ittlP 
Olduğum yerde müvazenemi Mütazim Şapman ile mühendis ret ediyorduk. sini tem.in edecekleri yerde telaş vuşu Ornold seçildi. miz de bütün kuvvetirnizl! 11•''1 

kaybetmiş ve yere yuvarlanmış - Glem biribirleriyle ~akalaşıyor, göstermiş ve boğulmuşla1:1dı Gemiıde herkes onu Mak diye Bu kadar kuvvetle basınaı:;• etil" 
tr Fakat d "" tü"" ğ::.._ • • latife ediyorlardı. Glem, Şapmana, Fakat yavaş yavaş soğuk ken- - d Ef bi · be · · t' k K k k d· ı·g· indefl e~ m. uş wı.u yer gemırun Kumandan Glem kendi bölme- çagmr r.. rattan rı nı ıt ı, yo tu. apa en ı ı · · t<el1ıt"I 
yan bölmesi idi. Ayakta duramı- bu akşam için Birkenhaeiddeki sü· dini göstermeğe başladı. Bu suret· sin.den birkartpostal kadar camla haydi yürüsene dedi, Bu esnada atle açıldı. Saniyeler tu 

11 
'e' 

.J:l MU · b 1 b"l '- vareye gidip gı·tmı"yeceg·ı·nı· soru le hayatımda rok acı bir hatıra . . . . 1 .. k d k · . d A 1 "bı" uzıl 
YOi' um. vazenemı u a ı me.. - ı; kapalı hır delikten zavallı sıvılle. tesaldufen can utaran o unun a bılıniyor u. sır ar gı 
ı·r1• ellen"mle araşt r 1. yor, Şapman da: bırakan bir çok saatler geçti. Vak . bo- 1 . d"b' d d d B 

1
. d .ı(t 

x n ı ıyor, ve e ıme . .. .. .. . rın gu maJarına şahıt olmuştu. pısı ı ın e uruyor um. u se. ıyor u. gar 
e g rerse 0 a d • 1 ,_ Neden gı"tm" ecek · • ta kı uzun ve uzucu hır bekleme· • . A • b d 1 k k D . . .. .. ı•-ak ... ıe n e .ır nun Y r ımıy e aya... - ıy mışım .... . Her ıki adamın harekatını takip e. epten o ayı apıya en ya ın enızın yuzune Ç ~u· ·· r·ıt•ı 

ta durmağa çabalıyordum. Elbette gideceğim, !diyordu. ıjen sonra dalgıçların seılerı tah. cliyordu. • durduğumdan beni seçtiler. sabuk oldu. Bir asansör su rP''" 
<:! h ld b k k telbahirin bölmelerinlden sada a- . ı . ff"" d d k Fa.kat W İşte bu dakikadan itibaren fe- - :tu a e u a şar:ı gayet şı. . . _ Su muslukları açılmıştr. Denız çerdekı havayı tene us cı e • yukarıya çıkıyor u . . got 

lakctin ilk dakikalarını yaşamağa olmalısın, boynundaki yaka ve kıslerı yapmaga başlamıştı. Dalgçı suyu bölmeye dolmuş bellerine mez bir hale geldim. Az daha kal- kapandığım zamandanbetl 
b 1 k .d ka k lar ellerindeki çekiçlerle geminin al 1 . .. v .. 1 '. . d h b · h" ı kt" · d k 11 k ar-•"'U· .~ aı amııtmı. Gemi deniz dibinde ·ravatmı gemı e yı yıp olala- . k dar ge mış, goguıı en hızasını say ım, ava enı ze ır eyece ı . rım a ama ı ı ar .... :s 1"~'o 
amud olarak 45 !derecelik bir za· malısın 'ki şıkhg-mı muhafaza et- cıdarlarma vuruyor, ses, bulun· bulmu§, boyunlarına değmic:ti. Su Mak, Davis aletini takmak için Dünyaya, ışığa tekrar . • ..,il$ 

d ğ b " ! k d r ır • D nıııI1 / ı< viye ile durmuşh•. Arka tarafta miş olasın 1 u umuz 0 meye a ar ge ıyor. yüzlerinin hizasını bulduğu sıra· bana yardım ediyordu. Beraber mak ne saadetmış !.. e ·1Jc Ç 

duran ve yerlerine tes.bit edilmi • Geminin süvarisi Bolus kuman· du. ~ülazi~ Bol~s dalgıçların ~u- da alet işlemiyor muydu acaba? .. kurtarma odasına kapanıyoruz . ne çıktığım sırada gözilrt'I~ :5utı~ 
yen ne varsa geminin baş tarafına da mevkiin.de emirler veriyor ve aJlerıne ayın şekılde cevap ven • Glem iki sivilin elleriyle huruç Musluklar açılıyor. Su oda için- pan şey' (Brazel) torpi.d pidel' 
doğru sürüklenmişti . Süvari Thetisi tekra yüzdürmek için bir yor, hepimizin yaşamakta oldu • kapağını açmak için vurduklarını ide yükseliyor. Bu anda çektiğim provası oldu. Az katsın tor 111111 

Bolus kumanda kulesinden ''gemi. çok çarelere başvuruyordu. ğumunu ve sür'atle- kurtarıl- görüyordu. Fakat bu kapak açıl- korkuyu tarif etmeme imkan yok. nun :-ltm" tt iTravrıcaktJtn· ._,,, 
nin hazine delikJeri ile bölmelerini Geminin sikletini hafifletmek maklığımızı bildiriyordu. madı. Dehşetli bir elem içindeydim,. Da· 1 '/. 
kapayınız.,, diye bağırldı. Benimle üzere mahrukattan bir kısmını de. - Oramdan ne haber var, diye Tahtelbahirin kurtarma bölme. racık bir oda içinde suyu tazyikile Satıhk MaranQO 
on kadar zabit vardı. Sademenin nize atmağa karar vermiştik, pom sordum. sinden çıkmak için lazım olan va.. deniı: tazyikinin müsavi dereceye 
verdiği ani şaşlanlık ile biribiri ü- pa efradı makineleri çalıştırıyor- Torpidoların imdada geldikleri· kit çoktan geçmişti. Bu zavallı bi· gelmesini bekliyor.<ıuk. Ornold, 
ı:erine istif olmuşlar hatta kendi· du. ' ni ve efrattan kalanların gemiyi çareler hala orada çırpınıyorlardı. muslukları daha çabuk açmı9tı. Bu 
]erini tutabilmek için bir çok ak- Gemide mutlak bir süküt etrafı terke:lebileceklerini cevap olarak Nihayet hareketsiz kaldılar. On • aılda aklımdan geçenleri tarif e· 
robatik hareketler yapmak mec. kaplamış , yalnız pompaların çı. aldım. Bu cevap hepimizin yü:-e.lıarı feda etmek mecburiyeti kar. demem. Az evvel bura.da. iki kişi
buriyetin.de kalmışlardı. Hatta kardığ seslerden başka bir §ey du ğine ferahlık vermişti. Cankurta- şısıooa idik, kurtarma çareıi yok. nin can verişi gözümün önüne ge. 

makinelerin üzerinden atlayanlar yutmuyordu. Bu gürültüler deniz ran bölmesi, diğer bir çiftin liU sat tu, liyor, kendimi hiç te emniyette 
bile olmu§tu. Kumandanın emirle· sathında dolaşan muhripler tara - hına çıkması için hazırlanmııtı. Bolus, kurtarma odasındaki su· hissetmiyordum. Vaktaki ıu bo· 
ri bidbirinl takip cHiyordu. fından duyulmu§tU. Aramızdan adam seçmek için ları boşaltmak için pompaları ça-1 ğaumın hizasını ıcldi ve maske-

• - Mevcut makineleri durl:iu- Mürettebat vaktin ilerleme11in. kaybedecek vaktimiz yoktu. İki 1 1ıttırma emrini verdi, yavaı yava.k
1
yi geçti ve tepemi lfh, gözlerimle 

ti en acıkınışlardı. Mevcud yedek sivil, bahriyelilerin yardımları ile ~ bölmedeki ıular çr'karıi:iı. iki ce-
1 
bir şey göremiyordum. Beynim T"\Jn, !t~per •.• 

Fabrikası • . 
ınıı.~ 

Taksimde bir koınplc teri \-e 
a}dnC .. A 

goz atölye, pres ~ bCr'v-
bütün teferrüatlarile 
satılıktır. de'ı 

Şehbel1 • 
lstiyen: Beyoğlu 

8 
ııll , 

Sokak No. 5.3 ncU ı.att ;ı~~' 
maraya milracaat. (}{. · .#' 
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lngiliz itli So 
Müzakerelerinde 

ye 
safha 

rr:ı:mm: 

Şehrimizde bulunan Beden Ter 
biyesi Genel Direktörü General 
Cemil Tahir yanında denizcilik fede 
rasyonu reisi Abdürrahman ve 
ajan Şazi Tezcan olduğu halde 
Beykoza. gitmi§tir. 

Genel Direktör evvela Kuleli 

ve öğle yemeğini yedikten sonra 
otomobil ile Beykoza gec.;miş ve 
orada Beykoz klübü denizcilik 
işlerini tetkik etmiştir. Beykoz· 
lularm her Babadaki faaliy~ 

tinden fevkalllde memnun kalan 
Genel Direktör1 Beykoz kayık • 
hanesinin sUratle yapılması için 
15.zımgelen emirleri vermiştir. 

" Hamidiye ,, Giresunda 
Giresun, 10 (A.A.) - Hamldi.. 

ye mektep gemisi dün saat 11 de 
limanımıza gelmiş, öğleden sonra 
mutat ziyaretler yaptlmııtır. Ak"' 
şam kumandan ve subaylar şere· 

fine belediye tarafınd!Q bir zi· 
yafet verilmiştir. 
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En eski Galatasaraylı 
ALi SAMi YEN yazıyor: 

Fen9rbahçenin eski sol . açığı 
BEDRi GURSOY şöyle diyor: 

'• F enerbahçe, Sarı lacivert dedikleri zaman her tarafımın sarsıldığını 

" Türk sporunda temiz bir rekabet 
iliklerime kadar onun sevgisi ile titrediğimi bilirim. ,, , 

mühim bir maçmıız va.r, nasıl ol~. 

F enerbahçenin teşekkülü ile başlar! 
Fenerbahçe ile Galatasaraym birbirleriyle iftihar etmeleri ve kardeşlikten 
daha kuvvetli birliğe yakm bir his duymaları çok tabiidir. ,, 

' ' dilşUnüyorum. A. bümü cannndan ziyade sevdiğim 

caba Fenerbahçe}i benim kadar de- J{ıftan ibaret de değildir. Bunu bir 
licesine bir sevgi ile seven va.r mı.. çok canlı ve hayati misallerle bel
dır? Kendimi bildim bileli kalbime li etmişimdir. 

- Hayatını tehlikeye atıxıal' si> 
tiyorsan, .o ba!ka. Bu iş~ ~ıU: 
yoktur. Bır zatureeye çevinl"· 
gidersin. yerle§en bu muhabbet bugün elan Hastayım. Şiddetli bir grib geçL 

damarla.randa, ayni hızla dolaş- riyorum. Hararetim 39. Doktor ge - Ne çıkar? Fenerbe.hc;e uğ~ 
da ölürsem öleyim, tek klübilıll ~ 

Bir gazeteci arkadaş Fenerbah
çe spor klübü hakkında - eski bir 
Galatasaraylı sıfatiyle - küçük bir 
yazı yazmamı benden istediği za
man, memleketimizin bu emekli, 
ve canlı müessesesi hakkında lduy
dugumu ifade edebilmek fırsatım 

buldu;ınn için sevindim. 
Sporumuzun, garp usulleri ve 

tekniği ile, yeniden canlanması sı
rasında Galatasaraylılar ona ilk 
adımını attmrken kendilerine en 
müsait saha ve muhit olarak Ka
ldıköyU bulmuşlardı. Esasen ecne· 
biler arasmdaki spor müsabaka ... ) 
larıru seyrettikleri ve spor zevki· 
ni a§ıladıkları yer de burası idi. 

Onun için tereddiltsliz diyebi· 
liriz ki KadiköY. aaha.sı ve muhiti 
o zaman beliren ilk filizin yetişti .. 
rici bir toprağt rolünü Oyn.3n!I) 
ve ibiz Galatasarayltlarm muvat -
vaffak olabilmemize ve <levam e· 
iden bir çığır açabilmemize sok 
yardımcı olmuştur. Bu görüş za
viycsirı.den GalatasaraY. klübüne 
de, bir dereceye lca0ar, o muhitin 

Fenerl:iançenin yıldönümü mü. 
nasebetiyle okuduğunuz maka. 
leyi yazan en eski Galatasaraylı 
ve Türkiyede ilk spor teşkilatını 

kurmuş olan 
'Ali Sami YEN 

kar~ısın!da bulmuş olduk. Ancak 
.o;ı günden itibaren idi ki biz spo
rumuzun sahibi sıfatını bihakkin 
iktisap etmeğe başladık. 

Yegane iki Türk rakip takımı 
olmamıza rağmen biz galebe arzu
sunu kardeşliğimizi unutturacak 
dereceye kadar giden b;r hırs şek
liıır sokmamıştık. Fenerbahçeli ar 
kaôaşım Sait Salahattin bir müna
sebetle hatırlatmıştı: Beraber ava 
giderdik. Sait çok meraklı olduğu 
için hiçbir pazar sabahını kaçır -
mak istemezdi. 

Galatasaraya karşı oynayacağı 

günler ben onu ava gitmekten ve 
Ali Sami Yen 
Devamı 7 cide 

maktadrr. Bu nedendir acaba? Ben 
bunun, bu inanılmıyacak kadar içi
me yerleııen klüb aşkının sebebini, 
manevi bir kuvvette, göze görün. 
mez ruhi bir bağda buluyorum. 

Yedi sekiz yaşında bir çocukluk-
tan başhyarak bir insanın en bü • 
yük bir kuvvet olarak tapındığı. 

senelerini, aylarını, günlerini, gece

lerini her saatini hep bu manevi . 
kuvvetin düşüncesile geçirdiği bir 
sevgi muhassalası, elbette ki ölün
ceye kadar o vücuttan çıkamaz. 

Hele o çocukluktaki klübüme aş. 
kmı. Fenerbahçe, sarı lacivert de-
dikleri zaman her tarafımın sarsıl. 
dığmı, iliklerime kadar onun sev
gisiyle titrediğimi bilirim., 

Benim klübüme olan sevgim, klü 

V arol 
Fenerbahçe 

hit itibariyle Kadıköy hem Gala.. 
çocuğu nazariyle balalabilir. bte yemye~ll ve anim.il s&hanm çevresinde da.ha sabahtan birl-

tnrn.sayı nem de Fenerbahçeyi yet.iş 
Eğer Türk sporcuları ve seyir- t~. ken halle seni bekliyor. Bekliyor ki; içine bir ürperme ;\·eren, çıkış ka.. 

cileri, ilk hamleden ilham alarak prsmda ıan '!" Jiclvert rengi görünce kendisini co,turan talmn bir an 
tcdiict surette geni§leterek böl - Xıpla ayni beşikte büyüyen ikiz en·eı gözüksün ... 

• çocuklar gibi. Jimnastiğin, Gala· 
memit olsalardı.. şüphesiz ki illC Bekliyor ki; sporun en bilyUk heyecanlarını kendisine yaşatan 

tasaray mektebinde, muallim Faik 
spor hareketinden bir eser kalmaz . . takımı sa.haya çwm ... 

• Beyın himmetiyle daha evvel neş- . 
ve sporumuzun kildemlileri de .. il b 

1 
. d G Bekliyor kl; içinin ell co'kun hJ!'llenyle onu &lkı31a!'lm n bu en 

memleket gençliğine fay.dalı bir vun ma u ması sayesın e, . . a· kıymetll gününde, sevgili renginin bayramına candan aUo,ıa ı,tira.k 
çıfır açabilmek zevkini tadamaz - lcltU<?raylılar spor aşkım ve ıhtıya etsin. 
]ardı. cm:: ilk önce duymuşlar ve yaydık Hakkı var bu sablJ".';ıızlanan kalababğuı .•• 

Galatasaray takımının ve klü • lan bu duygudan v e kendi azasile ÇilnkU onun kalbinin ta derinliklerinde, bu Sl senelik §erefll ma. 
bünün kendi çerçevesi haricine taraftarları içinde en evvel Fener zinln çok şerefli hahra1arlyle yer ettin. 
ta~arak Türk spor cereyanına bahçe meydana gelmişti. Çilnkil bliyük llasanm, Bcklrln, Zeklnln Alieddlnln bıraktığı ,.e 
milli bir hareket mahiyeti verme· Bence iki spor klübü alldıkları bugilnkil sempatik takonmm dcnm ettırdİğl (Fenerba.hçe sttll) onu 
sinin ilk ttzahürü yani daha 'kısa ilk ~amle ve yetiştikleri ilk zemin en sihirbaz bir büyücünün büyüsünden daha. fazla <>ana. sardı bağladL 
bir ifade ile Galatasaray klübü- tıo'ktasırı.dan biribirlerine bundan Senin m~mı sabırsızlıkla bekliyor, heyecanla. sabaya 'ko5uyor, 
nün bu yolda aldığı ilk semere, daha yakın olamazlar. çilnkU ıenln galibiyet ,·eya mağlüblyetlnden en-el onu alakad&r eden, 
Fenerbahçe klübünün kurulması- Birib:rleriyle iftihar etmeleri ve onu sana sürükllyen; .san - lacivert takımm OJlllluna olan bitmek tü. 

ld ltarueşiikten daha kuvvetli, birliğe kenmek bllmlyen hasretindir. 
ır. 

İlk Türk spor ~hareketinin bü- yakın bir his duymaları çok tabii- Fenerbabtelll .• Çok haklısın bu hasretinde ... Ye onun gibi bir ta-
tün oyuncuları, bü~ seyircileri dir. kımın ha.sretinl çektiğin için sen de bahtlya.rsm. Xe mutlu ona ki 
ve bütün taraftarları Galatasaray- Fenerbahçe karşımıza çıkıncı - senin gibi bir 11eyirci YC taraftarı var. Ve ne mutlu sana ki zaferden 
lı idiler. Ortada başka bir Türk ya :i•ad:-:r yabancı bir muhitte, ya- 7.afero ko,mo,, bütün lıJL'ımılarmm laskanacağı :rengin ,.e tertemiz bir 
klübü 1>ulunmamasx oolaymiylc de . hancı unsurlara karşı kendimizi mazi ~lo tarihini çiçek.lemi.' bir klüb\ln tan.ftamm. 
bu pek tabii idi. Hareketi fazla gc- müdafaa clder gibi müsabaka ya- İrtihar et, san _ Jich"ert rengiyle ••• 
ni§leyip te ayni duygu etrafında pardık. Fakat Fenerbahçe ile mü Bir spor klübü lçln pek kısa. ~yılacak Sl senelik bir zamanda., 14 

sabakaya başladığımız günden, ya defa şampiyonluk zirvesinde rengini dalgalandırmıj bir nrlığm yıldö
toplanan bu zümre münte~ipleri-

nin ve faal uzuvlan:nzn, adC!dini ni 4. 1. 1908 den itibaren, kendi· nümüne sahasında \"C ya.but radyonun ba..,m<la ı5t1rak roeceksin. 
çoğaltabilmek için, ıbölilnmck ihti· mizi sanki otelden çıkmış ve evi- Ve en ı;aınlml hislerinin co5kunluğu içinde bn.ğıra.cak"lm: 

mizde kendi ailemizin ferdleri - Var ol Fenerbabçe! Sacid Toğrul ÖGET 
yac.mx hissedince, w,ıtx>f1.innen kr- .... 
sımda 'kalanlar ilk önce Galatasa-
rayı alkışlamış, onun muvaffakı -
yeti için çırpınmış, bağmruş, hat
t~ ba:zan dövüşmüş sporcular ve 
seyirciler, müfrit Galatasaraylılar-
öı; başka türlü de olamazdı. Bun-
ların içinde Gaiatasaray idaresinin 
başına geçmiş veya talmnİnda te
mayüz etmiş, Hamit Hüsnü, Fu
at, Kamil, Galip, Hikmet, gibi bir 
çok kıymetli olduklarını bilahare 
Fenerbahçe klübüne yaptıkları 

hizmetlerle isbat eden uzuvla 
mevcut idi. Bu idarecilerle sporcu·, 
larm Galatasaray saflanndan aY. 
nlmaları da ondan sonrakiler .gi
bi dargınlık veya geçimsizlik neH· 
ccsi değildi. 

Fenerbahçe takrmının teşek~ -
lüne mıntakav1 sebepler de aınil 

olmuştu. Galatasaraylılar talim ve 
ya müsabaka yapmak için o za· 
İstanbulun en müsait muhiti olan 
Kadıköyüne mektepten, yani uzak 
ça bir muhitten geliyor ve müsa
bakadan sonra girme saatini ka
çırmamak için koşarak avdet edi
yorlardı. 

-

-
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z.ansm da. . - aı 
İki gün sonra ateş alev iç~ 

maça gidiyorum. Canla başla ~ 
d::. 1'endimi yiyerekten çabaı:: 
rum. Maçı kazanıyoruz. Ben ııı ~ 
nunum. Lakin doktorun dediği > 
yarıya çıkıyor. Ölmüyoruın ~· 
tam bir buçuk ay hasta yatır0~ 

"Klüb YlllllDI3 diyorlar. rcı: el' 
bahçe spor klübü yanmış, kUl , 
muş diyorlar.,, 

U\"'' Beynimden vurulmuşa dön · ~ 
rum. Benim de içim yanıyor, ~n· 
züm kül kesiliyor. Fenerbabçe ~ 
bil yanmış ha'!.. Kendi evilll > ~ 
bu kadar Uzillmezdim. CaVll eli' 
bütün arkadaşlaranla, çocuklutıJ ~ 
mun, gençliğimin geçtiği, Jıer t~ 
ııesinde bin bir hatıra saklı ol~Jı 

Tertemiz bir spor hayatın1 ~a>"" 
sahib olduğu için yalnız Fener. samimt yuva yanmıı, bütUn "' 
liler tarafından değil bUtün dığmıız kupalarla, resi.mi ol' 
spor efk~rı umumiyesi tarafın- bir daha ele geçmesine iın1t~ tll' 

dan sevilen mıyan 0 binasındaki husu.!lstEI°' 
Bedri Giirsöv bera.be gili kl"b.. .a,nıııı:Ş 

Canı gibi sevdiği Fenerbahçenin r, ee~ u um.? r ııll" 
yıldönümü münasebetiyle yaz. le mi? .. Dıyorum ve hunğtl 
dığı satırları burada okuyur.au. gür ağlıyorum. 1 

nuz. Bu resim Bedri Fener for. Fenerba.h~eliler ba'-"ram ><J!t.ı 
masını ilk giydiği gün ~ bıı,.. 

çekilmiştir. yorlar. Ben de k1übUm ic;in f.P 
ruhumla uzaktan seviniyorutıı- ~ 

liyor. Aramızda ıu yolda bir ko. bim bu büyük bayram güntııJ!~ 
nu§l?la oluyor: sevinçle çırpınıp dunıyor. ~ 1' p 

- Şiddetli bir grip geçiriyoıııun. bilmem neden gözlerim y&ŞlJ. 8 c'I 
Bir hafta kadar kat'i istirahat el- , ihtimal yine klüb sevgi.sinde!l 
zem. cak ..• 

- Aman doktor. İki gUn 80nr& Bedri Cü~ 

Zeki RızS 
anlatıyo( 
" Sevgili klubüme sevgim kadar çok 018~ 
şükran borcumu ödeyebilmek için orı~ 
saflarında hala oynamak ve faidelı 

olmağı çok isterdim. ,, . ~: 
Fenerbahc;enin yıldönümü arife_ f ıaı;: kiym~t~ s~orcumu.z ~~di ~f 

sinde san lacivert formanın ye- - KlUbiimun bu mes u ~ f 
tiştir~iği ve. Türk sporunun m~- de, onu yakından seven bC:ıc dt' 
bur siması Zeki Riza ile konuştum. bi ben de çok derin bir ee\'ill~ r 

maktayun. Çok uzun 111eııel l 
Futbolümüzde (lbtad) lakabile anı- çimde kökleştirdiği bu ıt1Ubv ~f 

habbetinin derecesini anlataCV' f 
lime bulamıyorum. Onu aııc ıf 
rı laciverdin saflarında, sa~ıı1' 
verd için çalışml§ kiınseıer 

.. 

ı anlar. ~ 
16 defa milli formarı s ~ r 

taşımak uerefine beni ula.Ştı~ dİ 
bilme kareı, sevgim kadar ço1' ı~ 

, şiikran borcumu CSdeyebilJnC v <' 
onun saflarında hail oy~aıtl r;eJ( 
faydalı olmağı çok isterd~· J;ıJ~ 
iltler takmımda o}'Jliyacacııtı ~ot1 
rmıa geldikçe, emin olun jÇ 1 
spor heyecanı, eski sıkı ınsÇ 
lerininkl kadar artıyor.,• edefi~ 

Buraya şunu da ilave tv 
41 yaşındayım, memle~ete ııU' 
İngiliz takımı getirmek 1~ıı~ 
tün spor hayatımda. ~~t Jı-11 , 
bir hayalin bugün ha.kı1'1l·ğiıı1 1 

ne gelmesine amil olabil~·~ ö1 

~in ayrıca bir bahtiyarlı1' ; 
yuyonım.,. ·tl~j 

Futbol üstadından ıı) e~ 
üzere elini sıkarken ila\·e "ff>t)-., 

- Tekailt maçı deyiP geÇuıııı> 
Ne de olsa antrenman.'1t 

0

1ııc.ı' 
Topa vurmMmI öğrennıel< 
jiyordu. ır ıı~ 

Zeki Rizayı tanrınıyıuı b 0ı1l 
kendisini böyle konu;ur1'~ııd!}~ ~ l! 
spor ~öhretini vata.ıını hU ~ ~ \-Oıt 

Kadıköy gibi Türk sporunu ilk 
önce kucağında taşımış bir muhit 
ten hususi bir ocak teşkil etmek 
istemesi, onu kendi. içinde muh:ı- · 
faza ederek çocuğunu daima y a· 
nmda görmek ihtiyacını duyması 

pek tabtt fdl. 

Fenc rbahçanin 1328 s~ncsindeki en eski takım!arın dan biri ve idare heyeti Arkadan itibaren sıra ile; Yah
ya, Zeki, Mustafa, Nasuhi, Ihsan Hamid, Matosyan, Hayri, Arif, Vilhelm. Calib, Kemal, Ali Hullısi, Hikmet, 

Nüshet.Abbas, Kamil, Nuri, Said. 

dan çok uzaklara kadar ııŞ 1'1ı11J tl:ıt 
kimse olduğunu bir Jab:ı:ıı 9 

' 

geçirir miydi acaba? {)Gı:f 
s. 'J'. 

Şu kUçUk izah gösteriyor ki mu- (Not: Bu resim, Galatasaray müzesinden kopye edilmiştir.) 



Beykoz - Kurtuluş muhteliti Kasımpaşa .. Gül kupası birinci 
kategori müsabakaları Galataspor muhtelitini 2 -7 yendi 

Topkapı Arnavufköy kanşığı da 
Hilal - Kurtuluşa 3 - 2 galip 

lki yaşına girmek tizere bulunan 1 sabakaları 25 Haziran glinü Türki- sta~da y~pılac~: Bölgemizin yıl. 
İstanbul Gül kupası atletizm mü _ yenin en nizami sahası olan Fener lık dort büyük musaba.kasından bi 

rini temsil eden Gül kupası öteden 
beri bilyilk alaka görilr ·ve bu mlL 
sabakalnrda i~i dereceler alınır. 

Otıtı. Ta'kS!m stadında karı§ık 
~ar liki müsabakalarına de. 
~-edildi. tık olarak yapılan i -
~ kthne maçlarından Anado -
~ - Kadıköyspor karşılaş • 
~l Anadoluhisarlılarm 2 - O 
~biyetile bittikten sonra. ka -
~~ taknnıar !ikinin birinci ma. 
"'4lI Arnavutköy - Topkapı muh
~!tf Ue Hilfil - Kurtuluş karı§ığı 

Pt?. 
lfn ~ik Temrenin hakemliği al -
ltt da oynanan bu oyuna takını -

§U kadrolarile çıktılar: 
~ <t"navutköy - Topkapı: Atıcs
~ • l'orgo, Mihal - Sadun, Maru
~/~i · Yanko, Sok"Tat, Misuris, 

, rnıt, Miço. 
~ 'llilaz - Kurtulu§: Murat - Or-
0 ıı, °Kirkor, Afuammer, Zeynel, 
lt~et • Onnik, pckir, Hakkı, 

em, Niyazi. 
le ~Ilıklı hücumlarla ve mü • 
~\>~~ bir şekilde cereyan eden 
it lnUSabaka bir hayli heyecan-

6<' i( Oldu. Maçın henüz başlarmda 
6" ~rı liilal aleyhine olan penaltı

ti U '.l'opkapı - J{urtuluş muhteli. 
dt k ~olünü attı. Birnz sonra 
~ l'altip kale önündeki bu kar -
ltq Irktan istifade eden Maruli 
~nun ikinci sayısmr da. ~r -

~dan sonra Hilal • Kurtulu§ 
'1 t daha gayretli oynamağa 
~ adı ve nitekim devre ortala
~a sağ iç iki müdafi arasm -
~ "ıırduğu bir kafa ile ilk, bi

~nra da şahsi bir gayretle 
ıı.:~ı gollerini atarak takımları 
~r vaziyete getirdi ve bi • 
~ devre bu netice ile nihayet-

i. 

~~itıe.i kısım daha. çetin oldu. 
~~ekseriyetle ortalarda dolaş -
~~la beraber Arnavutk'öy - Top 

~ 'llıuhteliti biraz daha ağır 
~ltı aktaydı. Bu kısmın tam ya. 

~ 'ela d~ Arnavutköy - Topkapı 
"a Çıgı bir akın yaptıktan son
ie u~~iy:yi bulan gil?.Cl bir §Ut-

Çuncu golü de att. 

tıu~1alliıer mağlübiyetten kur -
~t ~k için bundan sonraki müd 
~ıçincıe bir hayli ciddileşti -
~~lt de merkez muhacimleri 
~ 1 

ile ilerlemekte ısrar etme
tı:li~ liakkmın da güzel rnnrke 
'-eğiş~ş olması yüzünden vaziyeti 
~laı- l'tneğe muvaffak olama -
~a~1 • l'vtaç da böylece 3 _ 2 Top-

' Qtı b·t' ~avutköy kanşığı lehi-
& 1 tı. 
'11ko .. 

.. • Kurtuluş, Galataspor -
~ Kasımpaşa 

~erhum Beşiktaşlı 
Şeref 

~ için ihtifal 
~ ~İlttaş klübiinün mliessislerin -

~l cıı Crhuın Şeref için önümilzde
~~ ~artesi günü bir ihtifal yn-

ıı aittır. 
~ «ererın 
-ttııe altıncı ölüm yılı mtlnnse-
~!.a ;aPılacak bu ihtifal Bcşik

Jİ' ~~rı ahyn Efendi dergfı.hındaki 
;; ~dn olacaktır. 

8~9Un Barutgiicü saha
.~ ı hda yapılacak maçlar 
';f ~~i' Vera • Barutgücü (A} ta-
J .<~saat 17 de. · 

~ (~z::::::~ lisesi - Barut • 
~~~ saat 15 de. 

a.rıyer sahasındaki 

!kinci oyunu Beykoz - Kurtu-1 oyun çıkaran Beykoz - Kurtuluş 
Iuş, Galataspor _ Kasımpaşa ka -l muhteliti ilk dakikada Tanaşm 
nşıkalrı yaptılar. Doktor Gali - nyağile üçüncü, Şahap vasıtasi -
bin idaresile karşılaşan bu ekip- le dördüncü, akabinde de Turha
ler de şu kadrolarile çıkmışlardı: nm güzel bir plase.sile beşinci 

Kasımpa§a - Galataspor: Di - ı gollerini ~ıkardı. Bu seri goller. 
ran - Rii§tü, Selim - Cafer, Münı. den biraz sonra da yine Tanaş al 
taz, Muza/ fer - Sa it, Rü.seyin, tmcı golü attı ve bundan so~ 
.l\Jurtaza, Sa1Jri, Nino. takımda bir durgunluk l>aş gös-

Beykoz - Kurtuluş Galata- terdi. Bundan istifade eden Ka .. 
spor • Kasımpaşa' sraıpaşa - Galataspor muhtelit! 

1 biri penaltıdan olmak tizere 1ki Beykoz • Kurtuluş: stavro - . 
Drago, Bahadur, Mu.staja, Kemal gol .da.ı:a attı ve bu ara.da. şıd -
Manol - Turhan, i\faryosi, Şahap, detti bır topun başına. isa.betile 
Tanaş, Neno. hakem bayıldrysa da. yapılan te· 

O Be k hakimiyeti al davi sayesinde çabuk kendine yun, Y ozun Idi 
tında başladı ve 10 uncu dakika- ge · 
da Şahap sıkı bir şiltle ilk golü Oyunun son dakilCala.rı yine 
28 inci dakikada, Tanaş ikinci Beykoz • Kurtuluş '1ı3ktıniyet1 al
golü kaydetti. tında cereyan etti. Bu arada yr 

Her iki golde de müdafiler to· ne Tanaş vasıtasile bir sayı daha. 
pu uzaklaştıramamışlardı. llk kaydeden Beykozlular müsa.ba. .. 
devre böylece 2 _ O nihayetlendi. kayı ikiye karşı yedi golle kazan 

İkinci devrede çok hakim bir mış oldular. 

En eski Galatasaraylı Ali 
SAMi YEN yazıyor : 

( Baştarafı 6 ıncıda) 
yorulmaktan meneder.elim. Halbu
ki o senelerde Galatasaray takı
mında en çok gol atan da Sait Sa
Iahaddin idi. Bizim re,kabetimizin 
en hırslı .zamanında bile, Fener
bahçe hakemliğe daima beni seçti
ğini içimde kalan küçük Dir şük
rcdfta ananflf 

ların-ın yakınından büyümesi, on
da, zevkle seyrettiğimiz, ince tek
nik sahibi oyuncuların yetişmesi
ne imkan vermiştir. 

4. 1. 1908 de başlıyan Galatasa
ray • Fenerbahçe rekabeti halkı -
mızın nazarında el'an kıymetini 

Benim görüşüme göre 

Fenerbahçenin yıldönümü 
ı·enerbahte klübümüzün bir İn

giliz takımını ilk olarak memlekc -
tiınlze getirmeğe te~ebbüsü, mem -
nmılyet vo takdirle kar&ılanacak bir 
hMfsedir. Fene.rbah~o klübü idare 
heyetinl ve bilhassa Londrada bu 
teması hazırlayan Zeki Rıza Spore
n bu ha.sandan dolayı t.ebrik etme
ğl blr vazife bilirim. 

Kir veya zarar dU,Ş"üncelcrinden 

feragat edilerek bUyük maddi fe
dakirlık yapılmak ıstıreWe hazırla

nan bu müsabaka temenni edelim 
ki bundan ısonrakl organizasyonla -
rm bir ba.51angıeı olstın. Slavya nn
sıl llk olarak gehnis ve en kınTct-
11 taıamıarmuza teknik futbolil 
göst.ennl,se bundan sonra getirece
ğimiz lııgtliz iakmıları da futbol se
viyemizin yükselmeshıdo en büyük 
ilmll olacaktır. 

İngilizlerlo futbol temasınm ikin· 
ci büyUk faydası <la memleketimiz 
le.hine yapılacak propaganda. ola
caktır. Bu takım belki birinci sınıf 
İngiliz profösyoneUeri derecesinde 
olmayabilir. Fakat no do olsa bi
ze İngiliz futbolii haldınıda bir fi. 
kir verecek dcrooe<le futbolü iyi oy
na.ihkları:na :>üphemlz olmasm. Fe -
nerbahçe klübü ba togUJz takımı 

dolayısile bir yenilik daha hazırla
mış bulunuyor • Btt yenilik de fut
bol müsab:ı.kala.rma birbiri üzerine 

de nümcroto yerleri e\ 'elden te
min etrnrk suretile rahat rahat mü 
c;abaka o;e~Tine halkımızı alılohrmış 

olmnsıdır • 
l"npılan bu yeni hareket cidcli o

Inrak tatbik edildiği taktirde bun
dan sonraki mac:l.nJa kolay tatbik 
edilecek bir eser olacaktır. Çünkü, 
müsabakn günleri gisclcrtlcn bilet 
almak turnikeden gcı,:mek ,.e bu 
kadar zahmetten sonra. otura<'ak 
bir yer bulmak Iı:in sade nçık ~öz
olmak l>iıfl dei.:•il

1 
biraz şans biraz 

da iltimas olma ... ı liızım gelen 1>ir 
mumffnkıycttir. Bu itibarla f>ilet
lrrimizi birkaç gün evvelden almak 
surctlle müsabaka günü rahat ra. -
hat m:ıç srlTetmek, eğer muYaffak 
olumır.:.ıı. Jıepimi7.I mı-mnun edecek 
bir hadise olac:ı.ktır. 

Fcncrbahçc yıldönümünün <liğer 

bir hususiyeti de yılların n.rttmlığt 
kliiııtüliik hbsinin ihtiyar Galıı.ta • 
saray ,.e Fenerbahı,:elilerdo halen 
na ıl tebcil edeceğini görmemiz o • 
larnlitır. 

Hatt~ arkadaşlarım, bitaraf ol
mak kaygusiyle tarafgirliğe kaçar 
diye korkarak, beni vazgeçirdik· 
lerini hatırlanın: 

ilk günde olduğu gibi muhafaza abanmak suretlle girilmeyip Anu
etdıi~, "Wporttmtızun bir 'aıt'ane!i piaiı otd'ugu gibi memleketimizde 
mahiyetini almıştır~ --------------------------

iki kardeş klüp şimdiye kadar izmirdeki milli küme maçı 

3l inci ~,lını yeni bir hareketle 
knp:ıyan Fenerbah~cye dalıa uzun 
yıllar memleket sporunda ba.5anlar 
dilerken beden terbiyesi genel dl -
reJı:türlübriinün Fenerbahçe ' stndmm 
böyle mühim bir kar§ıla.smaya sab
on olacak bir hale ifra!;rt hususun
da yapını~ olduğu te~'il' ve yardı
mı da takdirle Jmydetmcld.cn gc -
~cnıiyeccğiT~ Adli 1'URDAKUL 

Zamanla spor sahası genişledi 

birs;ok klüplerimizin mesut doğu· 
muna şahit olabilaik. Artık bu bü
yük aile içinde belki Galatasaray -
Fenerbahçe münasebetinin manevi 
kıymetini biz eskiler kadar sara -
hatle görmeyenler çoğaldr. 

Bu bağlılığın zamanla unutul· 
masına çalışmak her iki klübü 'ku
ranların vazifesidir. 

1907 senesindeydi. Fenerbah -
çeyi tesis eden arkadaşlarla birlik
te Kadıköyündc Altıyol ağzındaki 
bir küçük binanın üs katına çık· 

rruştık. Burada Fenerbarçeliler ilk 
ldefa olarak ve, vaziyetlerinin ica. 
bı, bizden evvel kendilerine ait bir 
toplanma yeri tesis etmişler, klüp 
!erinin levhasını kapıya asmışlar
dı. 

Bu ilk adımın sevincini ben de 
cnlarla beraber duyduktan sonra 
kendimi kamçılanmış hissettim .. 
Mektepli ve leyli olmamız, müsa
bakaları oda Kadıköyde yapmamış 
dolayısiyle bir toplanma yerine 
hakiki ihtiyacımız olmamasına rağ 
men biz de derakap Parmakkapıda 
şimdiki Yıldız sinemasının bulun· 
dcğu yerde, Galatasaray spor klü. 
bünün ilk içtima merkezini kur
•:luk. Fenerbahçe bizim çığrmuzda 
yürüyen ilk arkadaş olmak dola • 
yısiyle bize fade ettiği himmetten 
kalma borç bakiyesini de bu su -
retle ödemiş oluyordu. 

Bugün Galatasaray mektebinde 
mahfuz -0lan ve Türk sporunun 
bir tarihçesini ifade etmek dolayı. 
siyle nazarımız.da çok kıymetli o
lan Galatasaray müze:.inin vüeuJ: 
gelmesi için bize ilk hamleyi attı· 
ran Fenerbahçeli karde§lerimiz ol· 

ve 31 sene zarf mda 7 4 defa çar-

pışmışlaı1dır. Bu müsabakalar.dan Ateşspor Galatasara 
32 sini Fenerbahçe, 31 ini Galata- " -
saray kazanmıştır. 11 defa da be-

rabere kalmışlardır. ya 7 2 ye n ·, ı d ·, 
Fener 'bahçe rakibine 123 gol -

atmış, Galatasaray ise Fenerbah- 1zmir 
11 

(Hususi) _ Milli kli-

çeye 1
28 gol yapmıştır. medeki deplasman maçını yap • 

Bu an'aneyi yaşatmak, fakat 
mcnbamdaki bütün milli mananın 
güzelliği ve şümulüyle, ihtiva et~ 
tiği mefkurenin gen~ samimiyet 

mak üzere iki gün evvel şehri -
rnize gelmiş olan Galatasarny 

futbolcuları diln ilk müsabakala-

havasiyle yaşatmak lazımdır. nru büyük bir kalabalık önünde 

Galatasaray, Feneıln dostane Ateşsporla yaptılar. 
rekabeti, bizlerden sonra, daha Malllm ve kuvvetli kadrolarile 

uzun seneler spor hayatımızın en sahaya çıkan san kırmızılı ekip, 

tatlı heyecanını, en kuvvetli cazi-ı oyunun başından sonuna kadar 
besini teşkil eldecektir. çok h5.kim bir maç yapmağa mu-

Ali Sami YEN vafiak olarak genç Ateş takımı 

nı 7 - 2 gibi çok açık bir farkla 
mağlüp etti. 

İlk devre 3 - 1 bitmiş, ve bu 
tek sayıyı da İzmirliler penaltı -
dan kazanmışlardı. 

İkinci kısımda da hakimiyeti 
devam ettiren lstanbul takımı 

yine bir gol yemiş fakat dört 
sayı daha çıkararak 7 - 2 netice 
ile maçı bitirmiştir. 

Galatasaraym gollerinden dör
dünü Salahattin, ikisini Cemil, 
birini de l\lusa atmıştır. 

1939 GUl kupası bllhass:ı. disk at
mada Veysi, Arat, Bülent, ve Yu_ 
sufun arasında sıkı bir mUcadele. 
ye sahne olacaktır. Diğer taraftan 
yüksek atlamada Pulat ve Süreyya. 
yeni bir Tlirkiye rekoru yapmaya 
sava§acaklardır. Karşılarında yen! 
bir yıldız "Merihi" bulnca.k olan 
bu iki atlet son hazırlıklarmı yaP."' 
maktadırlar. 

GUlle atmand Uç atleti 13 ile 1{ 
metre arasında görebilece~ Bu 
müsabakalar için Kastamonuda:a; 
hususi surette gelen Ateş !bralıfn:l,. 
Veysi ve Arata karşı 1938 de yap. 
tığı 14.09 metrelik rekorunu mD.ı 
dafaa edecektir. 

Cirit ntmada Galatasaraylı Ra • 
siınin, Beşikta.,lı Şerifi, Vara.kı, ve 
Aliyi ve üçUncü kategoriden iştira 
ke davet edilen Kemal ve 1hsa.ıı:ia: 
karuı karşıya görmek çok zevkli o
lacaktır. 

1938 Gill Kupasının en zayıf re
koru ol!n cirid atma bu sene bir 
kaç metre ile her iştirak eden ve 
finale kalan atlet tarafmdan tedbil 
edilecektir. 

1500 metrede Riza Maksudu yeni 
bir Türkiye rekoru peşinde göre • 
ceğiz. 

5000 metrede bu mesafenin genç 
rckordmeni Hliseyin Albayrakdnr 
kal'§ısmda 9 Temmuz beynelınllcl 
mtisabnkalar1 için şehrimize l5nce _ 
den gelen İngiliz ''Cambridge0 lto -
şucusu (Alderson) u bulncakhr. 

800 de İbrahim ve Cemal baeta, 
Abdullah, Eli, Kfıznn, KiiçUk Abl 
ikinci planda gelirler. 2.02 Uk: fk 
derece beklemek imkfınlart vardlr, 

4 00 de Gören ve Cemal başta. ~ 
lir. 200 de İrfanın ne yapacağı ~ 
nüz malum değilse de bu aUe:tnı; 

100 metreyi kazanması muhteme'l ,. 
dir. 

Uzun ntlayıcı Muzaffer Uç adun
da da Türkiye rekorunu kırmaya 

çalışacaktır. Krrsa da kınnnsa. da: 
Balkan oyunları nrifesinde bu son 
tecrübesi olacaktır. 

Sırık ntlamada Viçaropulos - Su.. 
eli - Şerif ve Halid 3.10 ile 3.35 ~
rasında çekişcceklerclir. Ketice, Gül 
kupası rekorunu ortayn koyacnk • 
tır. 

110 mnnialıda Vaski lstanbul '"8.t: 
letizm bayramındaki talihsizliğini 

gidermek için Yavruyu ve Hrisafo
pulosu muhakkak geçmeye çalışa • 
caktır. Bu ko~da da 15.9 _ 16 a
yarlarında bir derece beklenel.ıilir. 

Günün son müsabakası olan 
4X400 de Gı:Yatasaray, Fenerbah
çe ve Kasnnpa.~a ta.kımlan çekişe. 
ceklerdir. Bununla beraber galiple
ri şimdiden seçmek imkansızdır. Ya 
şıynn görür. 

KRİTİK 

lstanbul spor kongresi 
idare heyeti azaları 

değişti 
tstanbulsporlular, dün başkan 

larının istifa etmiş olmasından 
mütevellit fevkalade kongreleri 

muştur. 

llugu maçlar Fenerbahçenin ikinci ve çolc 
~ ~ n Sarıyer sahasında Beşik- kıymetli bir himmeti de ilk defa 

• ni klüp lokallerinde yapmışlar -
dır. Nizamnamenin cemiyetler 
kanununa göre tadili icap eden 
maddeleri değiştirilmiş ve reisin 
istifasile sukut eden idare he -
yeti intihabına geçilmiştir. Çok 
kısa süren müzakerelerden sonra 
başkanlığa tekrar ittifakla Müm 
tnz Turhan getirilmiş ve azalık. 
lara da Kemnl Halim, Ali, Hik • ııı; 'J t'e>f ' 

,~1al'ı spor ile Sarıyer B ta- olarak muntazam bir stad vüctı'd:ı 
'· ları :e botnonti ile Sanyer A tn getirebilmesi ~e ?rne.k olmuş bu-
~. tasında maçlar yapılneak- lunmasıdır. Musai.d bır spor vası-

tasında sahip olması ve spor saha 

Bugün Almanyada spor yapmr 
yan genç kız hemen yok gibidir. 
Alman kızları ağır sporlardan da. 
ha çok bedii hareketlere ve jim -

yer. Yulcaridaki iki resim Alman met ve Ho.mdi Canko seçilmişler
genç kızlarının yaptıkları hareket. dir. Yeni idare heyetine muYaf -
leri gosteriyor , ThkJY.etler dileriz. 
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HABERiN TARiHi RO.t ANI: 24 Yazan: Muzaffer Mulhlnt~nn 

Af roditigi zehirligerek -20 -
Ne garip vaziyetteydi. Bina civa- hadiseler olmaktaydı. Mongardla f söyledi. İtimat ettim. Bu adam Y.~':' 

rmda !:erbcst ve görünmez şekilde hemfikir miydiniz? lı ve şayanı hürmet görünüşlü 1 ı. 

devleti bu gizli sultandan 
halas edecekti 

dolaşmakta olan katile kendisini - Ne demek i terliğinizi anlamı· Gazetelerin hakkımda yazdıkları 
kurban olarak arzetmişti. yorum. Siz de Mongardın yardun· hep yalandır. Benim bu işle ba~ıı 
Başka bir gazete almak üzere eli. cı~ı değil miydiniz? bir alakam yok. 1 

ni uzattığı sırada kapının zili onu Genç kız başını salladı: -Beşinci kattaki daireyi oa:ı 
felce uğratmı~ gibi hareketsiz bırak - Harır. oldu da kendi İfminize ldral~ 

Rngid fırladı ve merdivenleri dör 
der dörder inerek Afroditiyi önledl 
ve eğilerek: 

- Affet sultanını, dedl. Biraz 
konuşmamız lAzmı. 

Afroditl muzaffer gillüyordu: 
- Yani uzlaşmamız lbun değil 

mi Raşid? 

- Evet, Afroditi ! 
- Bir vezire bir fcıhl§cyle mUka-

vele akdi yakışmaz. Seni böyle bir 
küçlikllikten tenzih ederim, 

- Muzaffersin, gnlibsln AfrodL 
ti. Fahişe sen değilsin. Handan tul 
neferine kadar Mogol Sll!hendaZ • 
ları kahpedir! 
Ra~ld heyecanından sararmış ko 

nuşuyotdu. Afroditl Ra.şlclln koluna 
girdi ve beraberce çıktılar. 

Raşid zeki adamdı. Çok kudretli 
olduğunu gördUğU .AfrodlUyl kan -
dırmak ve bu suretle 1st.ediğinl 

yapmak da.ha milnıkUn olacaktı. NL 
hayet onu zehlrllycrek devleti bu 
glzll sultandan, imparatoriçeden 
halfıs edecekti. Zihninde bir şlin. 
eek silratiyle hazırladığı bu fikrin • emniyeti altmda mUsterihti. 

Karşılıklı oturdular. 
- Bir kmıız almaz mısın Afro

diti? 
- Hayhay Raşid! 
Knnız getirdiler. Raşid kendi bar 

dnğını l!IOnuna kadar içti ve Afro. 
diilnı.n henUz dudağını dokundur -
mndığını görUnce gUlerek: 

- HcnUz değil Afroditt, dedf. t. 
çcblllrsin. 

Afrodltl de gUldU ve lçtı. 
DUşmandtlar ve fakat do.st olma

ya mecburdular. 
Rqld sordu: 
- Buradnn aynlınak için neka.. 

dar para ve ne ister81n? 
- Olcaytonun kclleslnt ! 
Rııgld yerinden fırlııdı ve hay -

kırdı: 

- Deli! 
- O halde Maryanın reddini. 
- Deli. 
- O halde Osman hanın ema _ 

retlnin müstakil oluşunun kabulU -
nU ve harekutmda serbest bulun. 
duğunun resmen ve biltUn devlet. 
lcro ilfinmı ! 

- Afroditl, sen bir mecnun.sun! 
- O halde §evkcUil vezir, ömrü 

devletini isterim! 
Ve gUldU. Bu istihza Ra.şidl sars

m13tı. Afroditi para ve mücevher 
sevdasında değildi. Demek onun 
gizli mııksatlarr Osman Hanm 
istiklD.linin ve ha.rekatında serbes.. 
tisinin Olcayto tnrafmdan tanın -

masıydı. Karşısında oturan kadının 
ağzından Olcaytonun ölümünil bek
lediği haberini işittiği vakit zerre. 
ce şaşırmıyan lllm vezir, Afrodl -
tinin bu son cümlesi Uzerino derin 
bit dügUnceye dalmıştı. 

Garib maksatlar etrafında ko • 
şan, bir sarayda yaşadığı halde sil 
se, debdebeye, hatta altm ve mU -
.cevhere .zerre kadar kıymet ver
mez görünen bu esrarengiz kadın 

kimdi? Nereden gelmişti, ve ne 
yapmak istiyordu? 

Şimdiye kadar vem Raşid, Al. 
rodlUyi yalnız sarayda kendi nilfu
zunu gölgede bırakan bir gözde o. 
tarak görınll,, Gazan handan kar
deşi Olcaytoya intikal eden bu göz 
deyi saraydan uzaklaattrmak, nU -
fuzunu tahkim etmek iatemlşti. Fa
kat bu tek cUmle vezlrln gözlerini 
açmıv, llhanıazamm sarayına girdi 
ğl gUndenbcri etrafına ihtiras, kan 
ve ölUm saçan bu çok gtizcl kadı
nın ne istiyebileceğini ehemmiyeL 
le dUşUnmeğe başlamıştı. 

Sedirin tlı:erlnde bağdaa kuran 
Raşid, sol ellni siyah aakalmıı. da· 
yalı, sağ eli dhlerlnJn üzerinde dal 
mış gitmişti. Afroditi bu dalgınlık 
karvrsmda bir parça ıaaırdı, sözle
rinde biraz fazla ileri &füni,a oldu. 
ğunu anladı. Vezirin, Gazan Hana, 
Olcaytoya, hatt! Miraya benzeme
diğini dUaUndU ve son cUmleslnln u 
yandirdığı tesiri ortadan kaldırmak 
için Rqide: 

- 1ateclik19',im, vealrl ~m 
şevket ve kudretine ı~re derya • 
dan bir katredir, dedl. 

Vezir dalgmlılr.tan uyanmlftı: bil 
tUn tecrübe ve dirayeüne rnğmen 
içcnıinde kaynıyan merakı yeneme
diği besbelli olan bir sesle: 

- Bre hatun, dedi. Ben bu Yata 
geldim, bqondan birçok maceralar 
geçti, dilnyanm ikbalini de, idba
rmı da tattım. Fakat sana be.nziyen 
bir kadm görmedim, karşona gelen 
her kadının gözilnde para hırsı, 

mevki hırsı yanardı. Halbuki sen 
benden bir ka.dmm i&temeğe cesa. 
ret edemediği geylerl Web ettin, 
ka11nnda hiç tereddUd etmeden 
öyle sözler söyledin, ellıno öyle ıır 
lar verdin ki, yerimde benim ka -
dar durendiş olmıyan bir adam bu. 
hın.saydı, derhal ıaray cellldmı 

çağmr, seni boğdurur, Ieıini kö -
peklere atardı. 

Afroditi yarı hiddet, yarı hay
ret ifade eden bu ıözler karıısmda 
bile durueunu bozmamıştı. Vezirin 
kal"§ısına çıktıft dakikadan beri yU. 

ztindc hakim olan mana değişme- tı, eli uzanmış olarak kaldı. "Daha - O halde kim iniz? İsminiz ne .azı oldunuz? . rd3 
ml§ti. Ağır elmnslarln süslil başı_ şimdıden geldi mi?,, diye düşUndli. lir? Helli~. misafirini el~n korıdO a· 
nı hafifçe enllıyarak RQ!Jidln sö - Sonra biran yanlış işitml~ olmac:ın - An~·es Verpen. beklettiğini nihayet !arkederek stl 

zUnU kesti ve dudakl:lrtnın yan dan şüphe etti. lla} ır! Zil sesini iyı· - Ya hakiki i miniz? . inin Ce\•abını beklemeden: ·•edİ· 
müstehzi bir gUlilgU ilo: ce duymu~tu, aldanmadığmdan e - Benim bir tek ismim var. - Af !edersiniz, diye özür dı ot· 

_ AmM sultanım, dedi, lnayet mindi. Hem sakin olmalıydı, böyle - Madam Jolive isminde Kom· 5izi burada ayakta tutuyonım· L 
buyurun dıı ccllAd kemend.l.n.1iı kuv inirferine ınağlOp olmanın sırası piyende oturan bir halanız var de fen salona geçer misiniz? 
veU başkalarının boynunda denen- değildi. ğil mi? Salona geçtiler. Hclli , genç :ıaz~ 
sin. Vakıa eıurn beni Urktit.mcz a. Alclfıde bir ziyaretçiyi kabule ha· Genç kız. Helli~e. hayretle baktı içeri girdiği zaman, gözlerinn )llrel 

ma, daha bu fani dUnyadn yapacak zırlanmış kadar sakin, arağa kalk· :::> heyecanla de\·am etti: · hanenin önüne, bir kaç gün e\~rt 
işlerim var. Onun tçln göçUp git· u. Fakat kapıya Kitmcyerek eweli4 _ Siz Mirey Estevsh:z! Parsonun ölüsünün bulundu~u > t· 
mek istemem. odasına geç.ip tabanca ı.m ald~. So~ Sustu. Bu karlar çabuk söyleme· :likildiğine ve sarardığına d.il~at~ 

Bunca tecrübeler geçlmıf3 ihtL ra kapı}'a gıaerek sağ ehle cebındekı :neliydi. Pişman olmuftu. ti. Bunu farketmemiş gorüfle 
yar ve ba&lrttli vellr kareısrndaki taban~sını tutarken sol eliyle ka· Genç kız büsbütiln sa~ınnı~tı: devam etti: -Ol' 
kadınm kalın ve etil dudaklarına pıyı bırdenblre ardına kadar açtı. _ Neler sö)·lüyorsunuz siz? Kim _ Böyle bir mesuliyeti nasıl ~ 
bakıp kalmııtı. Bu kadının her ta· ı Karşısında, heyecandan y:ın~kla': den bahsediyor~unuz? Benim. ismim lendiniz? . . &S 
rafından fıekıran o kadar kuvvetli. kıpkırmızr, Mongardm ka.tıbesı Verpen, halamın adı da Jolıve de. _ tşe kabul edilmem ıçııı a· 
bir ıehvct ve ihtlr&!I mnnuı vardı matmazel Ver.pe~ ~ardı. Ba~ıle se· ğil Verpendi; öldü. Bu Mongarcl şart buydu. Reddetseydim İŞ bul 
ki hekim va lllin eair Re.eldi bile lfün \'erlp içerı gırdı \'e: . kimdi? mıyacaktım. , ıt 
dU~UndUtdU ve ılizlerlnflı eski etd- - Harekctlmden evvel sizi gör- HeUis daha sakin ve yumus:ık _ Bu şartı ga}•ritabii bulmnt.ll11 

deUni tadil ederek: mek i tirordum. Bu saatte evde bu· sordu: mı? ııo· 
- Mak~t l!U!e, dedi. Yalnız Uk lunacağınızı tahmin ettim. _Onunla nac:rl tanıştınız? . - Buldum. '"M. Frans~,a .. at 

fikrimde sebatklrnn. Kar&nnda naz Şa?~ın ~aşkı~ ke.~dls!.r.e b:~l<nn . _ Bir gazetede gördüm ilAn nun muvakkat oldu~unu, ılk. fi~ 
ve f4veden halkoollmi& bir lfeti Hellısın elftn hır soz soylemedığlnl \'3Sıtasile .. tş. bir kaıanç arıyordum . ta kontratı kendi ismine değı~t. 1,. 
deveran var. LA.l renkli dudakları_ farked~rek'. mahcubane ~~~tu.. . . Annem fakirdir ve ben de hayatımı ğini, kontratı o gün imzala~a.~ 

111 nın arasmdan aşk ve garam ka· Hellıs nıhayet s8z sö}lıyebıldı. kazanacak ya5tayJCl'l ' 'M. F(ansu· zımgeldi~ini halbuki kendı~rı 
Sidelcrl dlnteın"k he '"esl ho" n • , D k .,:.s·ını'z? Halbu· · • ' .. h 

"' rl\ n .,u a .- .ı e.. .eı:ne ?.,.... • va,.nm ilanına cevap verdim. Bu· romatizmaları yüzünden o gu~· b 1 
giden, bu ağızdan devlet islerine da kı ben .. Sızsı~ı~ ~~· . ı...;.l Iunduğu bil)'Ük otele beni davet et· i§İ yap:ınuyacağını söyledi. P~ .... 
ir talebler dinlemek insana hoş Onu daha ıyı gormek ıçin ve uııı: • , • • • kabi'.ı w 
gelml'-'or. Lntfet, sualime acık bir k' d k :.ı·sı'ni koruvabilmek ~vki tı. ettım. Sonradan bu ışı bıra dl'" • 

.; 1 e enuı J • l ld " . . .. l""kl a· d" " d"" B '.M r1aar .. 
cevab inayet eyle. Benden no Uıti- tabiisile iki adım geriledi. Tekrar Rom:ıtızm:ı ı o ugu ıçın guç u e ıye ~şun un:ı. u ~ o.~ . ft' 

., . yürüyebildiğini, kendisine bakacak rada nıhayet şıfahi bır rnukB "'~ 
yonsun · ... ettı · · of\I'· 

Afroditı gUldU ve: • De ek · 1 • ? ve ayni zamanda katibelik yapa· vardı. lsmini yanlış söylemı>' ) 
"- km h sıısttnızd... cak birisine ihtiyacı bulundulunu değil mi? (Devamı :'ar./ - Sultannndan Us ufak liltuf is- ~nç ız ayre ey ı. ~ . 

tedim. İalediklerlm arıusuna uyma_ _ Anlamıyorum. Ne demek isfr 
dı, yahut kuvvetinden U.Stün geldi. yorsunuz? 

- Bu bahıi kapatmaz nıısm ar- Hellis bu suale cevap vermiyerek 
tık? ' J sordu: 

- İzin veriniz de kapatnu}'ay.rm _ Ne arzu ediyorsunuzfu. _~r·..-.ıı-
devletlCUn. Bana öyle gellr k1 kar. Genç kız hu muameleden~~ci!ınmı§ 
şmızdald kadma itimat elıne2Slniz. tı: 

Gu.an Hanın ölUmllnden sonra bir __ lliç ~ir şey istemiyorum efen. 
!ettiğiniz sarayda beni nüfuzunuza dim. dedi. Bana karşı naziklne ha· 
hail görür, ikide birde eevketıQ ha· reket etmlı;tiniz. Bunun için teşek· 
kan nezdinde hakkımda şikayet c- kür etmek ~ve ayni zamanda bu M· 
dersiniz, ll:ılbuld ben büsbütün baş disede benim doc:.tunuz Mongardın 
ka emeller peşinde dolaşıyorum. bir kurbanı ve flleti olduğumu size 
Raşid gayriihtiyari bahsa alA.ka. temin etmek istiyordum. 

lanmışU: P.ellis irkildi. Mongardın ismini 
- Ne gibi emelclr... nereden (\~rerunişti? 
- Gazan harb ve darptan b~ka -'Bu i~mi size kim söyledi? 

bir ıeyden anlaroıyan iyi ve mürUv- _ "Fransova,, isminin yalnız be· 
vetli bir hakandı, göçtU &itti. OL nim için olduğunu, ona sizin de 
cayt.o gUnünü gün etmekle meşgul. Mongard dediğinizi biliyorum. Ko· 
Şimdi devlefüımun yüzUne gülilyor, 
devlet işini tamamlyle sultanımın 

üzerine yığmııı, fakat yarın dıflar -
dan geleceği tesirlere uymıyacağı 
ne mıılüm? Kayaer Paleolog fesat 
ve fitnetıinln ağlarını earaya kadar 
germiı. Bu itibarla Mogol aarayın

da bir<;ok yeni vakalar bcklcncbillr. 
(DeYıunı var) 

nuşurken duymuştum. 

- Ne zaman duydunuz? 
·- ~ldiğiniz sabah. Konuştukla 

rınızı dinledim. Evet, kapıdan din· 
lemek doğru değildir diyeceksini1 
ama öğrenmeğe hakkım vardı. Çi.in 
kU bir giln evvelindenberi, daha do~ 
rusu günlerdenberi evde fevkalade 

Mütehassıs klmyagerler t&· 
rafından .enelerdenberi tetkik 
ve tetebbU edUen ve bUtUn 
dünyada tesir ve fayduı mu. 
him olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
Püskürtmeye !Uzum yok. Yak-
ma.k lüzumu his&etmez. Hiçbir 
zahmeti yok. 

Yalnız odanızın ve ya elbise 
dolabınızın herhangi bir kÖ!ie.. 
sine asılması katidir. 

Sizin başka bir metgaleniz 
olmadan ASEPT A tableti vazi-
fesini kendi görür. 

Kürkl eri, elbiaeleri, çama-

rlb eden GÜVELERi kökündeıı 
yok eder. 

Yemek salonuna, yatak od•· 
•• sına, banyo oda.sına, mutfai • 

aptceanelere koyacak oıurt'-
nn, 

Sinek - Sivri Sinek 
ve bUtlin haşaraU uznklaştır<JI' 
ğı gibi fena kokulan da izale 

eder. 

Sn;i hastalıklar mikropla~ 
t.a.gıyan haşarattan korunıtı 
için EVİNİZİN, APARTI?J"'' 

b. J<tı!İ 
NINIZIN içine bir veya ır 

ASEPTA tableti asmak kıf1• 
şırlan, halıları, ve salreyi tah. dir. 

Eczanelerde ve bliyük bakkaliye mağaıalartnda ıatııır. 

Şark İspenciyarl Laboratuvarı. !stanbul. 

• - .. "'" •• ·~. _.... • ff .. •• • • 'il • • • • ff'R 

HABER'in Edebi Romanı ret ve hiddet duyuyordu. Fakat o betçi doktorun uyandırılması !hım delinmi~ .... Maamafih kan~ çok za-ı - Yattı mı .. Halbuki ben... Kimin varsa bağışlasın! .... • ~1 i' 
hiç bir §eyin hatti. telkin etti~i bu dı. 1 yıf de~il.. Yani daha bir kaç saat - Siz bu saatte doktor beyi artık Ali bir şey söylemedi.. aır ' 
şiddetli hiddetin de farkına varma - Fakat o gelmezden evvel hasta. mukavemet eder .. Eğer bir mucize ne yapacaksınız ; hastanınrzı yatır· şitmek istemiyordu. d' 
dan kapıyı ağır a~ır açtı. HattA bir nın koluna ergotin kanfr şırmgala· ı' olup da. • bu krizi atlatacak olursa 

1 dılar.. Ziyaret günü çarşamba.... Bu ne umulmaz bir. gece)' ~i·; lıS4 
ara galiba içeriye danışılmadan n yaptı. i' deği~bilir. Siz hastanın nesi olu Allah rahatlık versin. Bu hayatının ne garıp, ne 
hastanın içeriye alınmasına da ma. Nöbetçi doktoru bu gece bir kere }'orsunuz? - Ben doktor beyi görmek isti· ka eşi olmıyan gecesiydi. dön&· 
ni olmak istedi. Fakat Ali söz duy- daha uyandırdılar .. Bu gece bir sa. j - Hiçbir §CYi değilim. Kendisi· yorum: Boynu öne iğik, arkaşını aWf! 
muyordu. at devamlı olarak uyuyamamı~tı. ne yolda rastgeldim. Yardım için - Doğrusu §İmdi uyandıramam 

1 

Kapıya doğru yürüdü .. rt~st deffl 
Kapı açılırken otomobile dörunüş Kendisini uyandıran hademeye çı·ı' buraya geldim. yatmıştır. cıya AllaJıaısmarladık bıle 

tü. Hastayı kucaklamıştı. Şimdi kıştı.: Doktor dü,ilndil: Ne zaman yatmıştı. İnanılacak di. ~ 
kolları üzerinde tuttuğu hasta ile - Gene ne var? - Ne garip, garip insanlar ,·ar ~ey değildi.. j E , t tanı •ordu. Bu çoc:•ıtıı0 •1 
birlikte hiç bir itirazı duymadan i- -Bir ha ta getirmişler.. Acele rnrabbi işleri güçleri yokken yar· 1 - Fakat d~i. Söyliyeceğim çok ~ e b~r ka~ m canını ngzı~t 

· · · rd · · · d d k d" b" h t · ··h· b" B b me 11 1 ın ' tll V" çen gınyo u. bır 15 .. Bır ka ın ağzın an an bo· dım ol un ıye ır as anın peşıne mu un ır şey.. u gece uraya ht ht kan akıtarak. ıı.ı 
- Bakalım yatak var mı? Yer 5anmış.. 1 takılabiliror buraya kadar getiriyor tr~va)': ka_zasile ynralanmı~ bir ço. ~~l§.~.ın~~ hıayatını uzatmağa. ~ 

\•ar mı? ·ykudan uyandınlr.;-ı.ktan duy· lar... 1 cuk getırmışler .. Ona acele kan la· _ K d" kabahati iırı1Ş 
1• b' d . . . d" d' . 1 • t" O ) k ~ ld" 1 arama:.ı... en ı A ı ır cail\ kapı an ıçerı gır ı. .. :luiu bir can sıkıntı ile a~zmdan Zeliha ken ı ıne ge memış ı. na zımmı~. < na an verm'°6 e ge ım.. t . d 

Burası küçUk bir ampul yanan yeri kan boşanmnktan ba§ka bir !luçu kadınlar kovu,unda bir yatak buL 1 Doktor beye bunu söylemek istiyor· ı u anı}or u.. ı;ııd~ 
iyahlı beyazlı taşla~l~ ?6şenmiş o o!nııyan kadına küfretti. Nö1'et(İ mak epey uzun sürdü. Niha!'et. h~· dum.. Bu çocuğ~~ .ölüm~nde ~udS 1'~ 

mahut bekleme yerı ıdı. Kenarda doktor iyi bir adamdı. Merhametli fif bir ha tayı yer )'ata~ına ındırdı· I - Ha evet! anladım.. Anladım nın can çekışışınde bır pa) t v'-d 
_ 7 3 _ mektep kürsüsüne benzeyen bir ~ir in andı. Fakat hu gere taham· !er. Onu bu ha-=tanın acele de~' şen I bu gece ge!en çocuk değil mi? Zaten I di üstüne dü~en b!r kabah~~diS~ 

masa .. Tam ampulun ateşinde taşın mi.ilil kalmnmı~h. Çok yorgundu. yata~ına yatırdılar. kadının }"ilzü de bana yabancı gel· Bu gece rastladığı bu r ı.cfl" · 
Kapıcıyı uyandırmak çok kola} :istünde dikkatsiı bir ayakla ~ile • tık tedavi odasına geldiği zama~ Ali bekleme odasında oturmu. mtyordu. Daha evvel de bu kadın bir cinayet çeşnisi vardı. \ e 

o!m:ı.dı. ·ek p3tlamı~ bir hamam ı:accn· -~~lirin U tUnrle ke:ldinden geçl:in 'ce!diyordu.. 1 gel:ii bura •a .. E,·et.. Fakat beyefen ni de suçlu hi~edlrordu. 
I! • ~~rr:ar- d gibi her ha tane kn· a:-dı . Ali hastayı kenardaki tnlıtr '1ir vaziyctt~ yatan, l;em~1~y:ız ç::h. Bir müddet sonra uykusuzlu!:tan 

1 
di g~ç ka 1 drnız .. za,·alh yavrucuk 

pı•ı bi, b:.ı hn tane kapı ı da in . ıranın il tilne bıraktı. Kapıcı, içeri :-eli kadını, p aıtııca ızhl,tan veyn gözleri slşmış bir ha~tabakıcı onun bir buçuk saat evvel sizlere ömür 1 Kendi i de kabahatliydi 
an fe'aJ, .. ti \ "C o1um l.:ı ,- ı~..ırı da· ve hem~ircye haber vermeğe git · ıyuku sers~mliğinden te~hiıı edeme yanına geldi \C sert bir Ee le: 1 vefat etti.. Zaten gıdasız, yoksuz Kabahati nerede idi? 

0 
gtıl-

ımi ükfınetini ve te a ız!ı:mı mu. nit i. :ii. 1 - iz burada ne bekeliyor:ıunuz. büyümü' çoctik ne canı vardı ki... Artık bütün ömrünil t:otl ~f# 
t faza edi)ordu. Biraz sonra saçı biraz dağınık Aliyi dışarda bulduğu zaman: diye sordu. Koskoca tramvay altından çıksın mağa, bunu tamir etme~e ' 

:Ji, kapıya yaklaşan kapıcının gözleri uykusuzluktan ~iş genç bir - O.dukca mühim bir eınopnezi 1 - Doktor beyi bekli~·ordum. da dayansın yaşasın .• Allah hepimi cekti. '""°' 
~.~ ızl,ğma karşı büyük bir hay- kadın göründü .. Hastaya baktı. ~ö dedi. Oldukça mühim bir damar - O yattı bile.. zin evlatlarına ömürlar versin... ( De,·aJll' 
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-2- ÇeYlren: F. K: Evimiz 
Dünkil k11mm hüldsası: riyerek yorgana sarılır, fakat her Zeynebin ba~r. bir gün evvel celp 
Be.udere istasyon ~eti Melımet gece mutlaka treni seyrederdi. kağıdını aldıkları zamandanberi Evimizin iki odası vardı. Bu o- '1üpllrdete hüpürdete içerdi. Fa- madan para verip aldığı kitap! 

.ıliinın karısı Zeynep doğma bü . 
llılm 

1 
d G , _. Her gece saat 24 trenı geçerken kocasının ardı arkası gelmeyen tav- dalardan birinde oturur yemek kat bm bu şişman fincanı resim • · kimbilir kaçıncı def - oku:na 

e ora ı ır. enç ve roı• gu· . . . . 
:eldir. Okudukları, orıda bilme· Beydere ıstasyon memurunun evı- sıyelcrıle dolmu~. kadın sersemle - yercik .. Burası, duvarlarına pem· lerdeki iriyarı babama ıdaha çok başlardı. 
diQi şclıre "yüksek /ıayat.,a kar- nin penceresinde ince \'e zarif vü • mişti. me badana vurulmuş tavanları yakıştırır, köşed1.: oturan omuz- Ben minder üstünde evvelii 
ıı büyfik bir mtrak ve tecessüs cutlu, sarışın bir kadın görül Zefncbin, ancak ismini bildiği u- nakışlı, fakat eskin::iş, köşeleri larr düşük adamın elinde pek iğ· di yavrularıyla oynar, boğulu c 
uyandırmıştır. işi gücü trenle mesi muhakkaktı. Zernep, böyle zaktan bir halası ölmüştü. Sulh hücreli bir odaydı.. Duvarlarda reti görürdüm. Jara parmağımla resimler çiz 
(!eren yolcuları seyrelmek, *ık t t•w• d • k b. JAı.-- hk · h h ld d•w k · 1 1 d B 1 ~ B b b ·· ı d t k l d lod 

1 
• . . 

/ 
.
1 1

., d ren geç ıgı sıra a anca· ır aı~ ma emesı, er a e ıger a.·ra • resım er ası ıy ı. un arın çogu a am azı gun er e gaze e a- sonra ıvrı ır, uyur um. 
• ın arın oıyımş erı e a w;a ar . 
olmaktır. görebildiği bir yolcunun nazandik- balardan öğrenilen adresıne gönder- babamın gençlik resimleriydi. Bu lır, okur, anam bütün gün yaptı- Hayatımız böyle sessiz, sada 

Mehmet Ali 01111, lıtr erkeğin katini celbetmeği isterdi. Maksadı diği celp kağıdile Zeynebi miras resimlerdeki iriyarı, şişman ada- ğı yün işlerinden başını kaldırarak ve mümkün olduğu kadar rah 
her gu:cl kadına duyabileceği neydi? Hiç! !çinden gelen garip bir taksimi için davet etmekteydi. mı seyre dalar, sonra köşede otu- sorardı: geçiyordu galiba ... Yalnız ayd 
lıır ıeı•oi ile sevmektedir. Fakat arzu! ?\1ehmet Alinin i:;e karısına refa - ran zayıf, uzun boyu blikülmüş - Gene ne var gazetede?. dya babamın, anamın, yüzlerin 
bıı alôka, Zcyııebi latmiıı etmek- w• • • • • • • 

lt:n u:aktır. 
0 

kenc/isile daha :i Pencereden egılerek trenı kaybo· kat edebılmek ıçın ızın almasına ihtiyara bakarak, küçük kafamın Babam burundan sıkma gözlü- k:nştığını farkedederdim. 
ı ı .:,. 

11
/akudar oluıımasıtıı, keıı: luncaya kadar gözlerile takip etti. vakti müc;ait değildi. düşebileceği kaı:lar bir hayrete dü- ğünü düzelterek mmldarurdı: Çünkü ev sahibi bir gün bile 

eli si de pek farkında olmadan, Sonra yatağına tekrar uzandı. lşte böylece Zeynep bir ak~ı şerdim. - Ne olacak? Gün günden kö- c ı~mez. kapıya dayanır, aylık 
lrıen ire ar:ularııakladır. Istasyon şefi odaya döndü. Ho • Beydereden l~tanbula hareket etti. Odanın sağ tarafında üstüste tüleşiyoruz .. Ekmek gene on üçe terdl. Ben bile bu zamanlarda 
Pi o. gü11, hcroiin oldu!]11 gi~f murdanır gibi: Kocasc demiryolu memuru oldu- iki hücre vardı. Bu hücreler be · çıkmış .. Bakalım ıdaha ne günler çin üzüldüğümü bilmeden üzUr 
bı lılehmel Ali akşam 11emc11ı· p · k. ., w • bcd 1 k b. · · · b··t·• g··n1erı0mı' doldururdu go··recegv ı·z'.. ev .. - hı"bı·n karş o b. h ııı nı··ı l . 

1
. 

1 
- encereyı ·ım açtıt gu ıçın ava o ara· ırıncı mev- nım u un u · ~a c ı s nsuz ır ı 

il r.n :ıp sarı 111nrşu11e ı: re• . . . ~ o 1 d b ... b kk 1 d .. kkA s 1 d B b . dı ş· d. l k 
~ıi/e meşgul olma/: ü:ere rıkmış, Dıye sordu. kıde seyahat etmekteydı. Karşısın - n ar an ırını a a u a:11, onra susar ar ı.. a am ga· ,,ııyar m. ım ı an ıyorum i 
Zr11rıep bu arada yatak odasıcıa ZP.}11ep bu budalaca suale uyur da oturan birisi bir müddet onu ötekini ide ev yapmıştın:. Burada, zetesine, anam akşama yetiştir. hıncı · duymakta haklıymışım. 
tJı:rerck uatnııştrr. gibi görünmek suretile mukabele süzdükten sonra: annemin eski elbiselerinden kop- meğe mecbur olduğu yün işlerine Gü~ler geçmi ~ti. Babamın 

~t h . * * * w etti. Kocası pencere .önüne giderek _ Siz de lstanbula mı? mu§ cicibici düğmeler, çikolata - dalardı. muzları daha çökmüş, tıraşı da 
~~ e .rne.t Alı karısı ~·attıgı sırada gürültü ile camı indirdi. Diye sordu. !ardan çıkmı§ resimler, ufak tene· Babamın tekaüd aylığı geçin- u:eamıştı .. Kuşlarının, çiçeklerin 
ra, 

0 
&ırdı ve pencereyı kapadı. Son Trenin düdüğü gecenin sessizliğt _ Evet efendim. ne kutular, irili ufaklı cimcililer memize yetişmediği için anam yün bir kısmını satmıştı. Sofal:la y 

tıa~rarak a.yakka~larım çıkardt. ni yırtarken Beydere istasyon me • Tesadüfe bakın, Keklikzadenin öteye beriye yerleştirilmişlerdi. işi yapıyordu. Ben her gün, yapı· r.ız sakayla emektar bir flür 
6 111rane hır eda ıle: rnuru da gene karyolasına uzam • oğlu da arm trenle seyahat ediyo~ Altındaki hücrede dükkanım var- lı:ın işleri koltuğumun altına alır, kalmıştı. Bahçe kupkuruydu. Giı 

~!~gün yirmi yedi telgraf gön- yordu. du. dı. B uraya kibrit kutuları içinde şehrin bir tepesin.ne olan evimiz- krin, kırizantemlerin yerinde şi 

l~d.erenin, fabrikanın tesisinden *** - Lokanta vagonuna gidip baksak, ~~:~çko~:~~l:e;iş~~e:~tiçi:;:c~~:~ :~:=~~!;c;;:re~a~::ki ;~~~:~nü~~ d~~:~ı:k~:~:~~e e~:;~~:~: birk 
~ Zeynebin !stanbula gitmesi mec • içecek soğuk bir şey bulabiliriz bel-
~· &ttgide aldığı ehemmiyet onu . . w _ • li sular, bir bisküvi parçası fa- Bu her a'kşam böyle olurdu. Bu saksı sardonya ve karanfil va 
~ lllernnun etrnektevdi. ~ur;yetı has:l o~dug~ gun, 0 ağ~~ kı... ikan lan koymuştum. Sağ elim satıcı, gidiş gelişlerde büyük bir gurur dı. 
~~Ynep, bu bahse hiç alaka duy· h ş ~~: ~~~azzım. ı~tasyon ŞI 1 Genç kadı~ bu davete naz · e sel elim alcı i.di. Bütün günüm bu !duyardım. Ufacık kafam böylece Soframız daha fakirleşmişti.. 
•.~la beraber kocac:.ını nezake - ar ın ·ı saat ıntızamını kay- mukabele ettı: hücrelerin önünde geçerdi. Bazan evimin geçinmesine yardım ettiği· nam artık arasıra bulamaç ta ya 
~ Cevapsız bırakmad.r bediverdi. Zeynep de şaşkınlaşmış- - ?\a~ıl ister_eniz? da sofa.da asılı duran kuşlarla eğ- me inanıyordu. Ve seviniyordum. mıycrdu. Ve fitiline paçavra e 

;;-_ ~1aşallah! . . tı. Mehmet Ali, vazife başında ol • ltüsrcv Keklik zade, henüz genç lcnirdim. Hem anam, arttırdığı yünlerle ha- lenmiş lambamız geceleri da 
~"ttlın yat ~t "'t hmct Alı' de masına rağmen vagona atlayarak say:la':>ilecek bir ya~ta olmasına ~ mı~ ı. •' c k. 

1 
bul k . . I h A Babamın iki merakı vardı : Kuş, na kış için fanila örecekti. Maki- çok yanıyor, anam uykusuzlukta 

~ebbihli saati a\•ar edip onun ·ım~ er urunayan ·ornpartıman rağmen çıplak başlı ıdı. l\ e met - çiçek .. Sofada irili ufaklı kafesler neciden döndüğüm zaman anamı iğneyi parmaklarına batırarak, ıd 
\ı:: na uzandı eski-somye onun a- da kamını, ebedt bir ayrılık mev • !iden biraz daha kısa boylu görü - içinde sakalar, flüryalar, iskete- yemeği hazırlar bulurdum. ha çok iş yapabilmeğe çalışıyord 

11ğile gıcırd~dı. zubahsmış gibi bir kere daha öptü. nüyordu. Jer ötüşür, · duru~du. Anam ,ortaya eski parçalardan Bir gün bir feHiket oldu. Ev 
~tkek )tı-ba · .,;;. d ··rdu·· Kansı Ilu seyahat yüzündtn ° gün tren Tabakasını uzatarak : Yerler kuc yemi kabug~u kin· diktiği bir sofra bezini serer, üs· hibi gelmişti. Anam bahrede ,. 
~ ... - cun } ı .....,n u · ' B d · d b ' dakika C l ? ;ı ;ı :ı: ;ı 
~illllıkta onun cigarasının ateşini _ey ere ıstasyonun a ır - ,igara a maz mmnz. deydi. Anam, her gün bunları sil- tüne bakır siniyi koyardı; etrafına maşır asıyordu. Ev sahibi aşağ 
t.-:.:_t daldr. Bundan. pek • ho~I~, *3tar yaptı. ı . l J : •• ( Den.mı nr) pilrmekten bıktığını söylerdi. sıralamrdık. Ben anamın yanına da babamla konuşuyordu. Sesi pe 
~~ın yatakta cıgara ıçmesı o. Pencere önlerine <jİçek saksıları otururdum, babam karşımızda.... de perde yffkseliyordu. 
~-zncs~ul ederdi. dizilmi§ti.. R enk renk sardonya· Hemen her yemekte içine kızar. - üç ay oldu. Beş para verme 

l<unduralarımı tamire götür- Iar, karanfiller, küpeler, şam kına- mış ekmek doğranmış un çorbası diniz. Bugün yarın, bugün yarın. 
)~ ltlü? !arı vardı. BabamJn bütün gününü vardı. İştah ile un çorbasını içer- Artık martaval yutmam .. Bugü 

~ep cevap vermedi. Çünkü 1939 RESİMLİ HAFTA bunlar dolduruyordu. Sabahleyin dim. Arkasından ya bir tabak fa· den tezi yok evimden çıkın. Ben· 
t et Ali kunduralarının tami • kallOnca ilk işi kafesler: temizle - sulye, veya balık lmartmasx yer- dolandmcılarla işim yok.. Zate 

1ıı,totürüldü~nü pek iyi biliyor .. Her nüsha yeni bir güzellik Te olgunlukla çıkan bu mck, saksılara su vermekti. Kuş- dik. Çünkü bütün bunlar ucuz.du. evimi berbat ettiniz, yaktınız, yık 
~< ?nda, bildiği şeyleri sormak, h f al k T k k' . 'd" tarın tünekleri, sulukları, yemlik- Anam hazan tatlı yerine bulamaç tınız, çıkın evimden ... 
~'Sil a t ı mecmua ür iyenin yegane ra ıpsız gazetesı ır. 
~ .e. konu~acak laf bulamadığı !eriyle ayrı ayrı uğraşır, çiçekle - yapardı. Ben bu bulamacı çok se· Sonra, babamın kısık, yalvara 

~k ltıyat haline gelrni~ti. Onunla Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! rin yapraklarını, fazla goncalarını verdim. Ara sıra tabın helvası da sesini duyuyordum: 
'ti0nusabilirdi? O, şimendifercilik ayıklar, topraklarını kabartırdı.. alırdık. - Susun .. Allah aşkına... Yal 
~· nden ne anlardı? Sonra, bahçeyi gören köşeye otu· Yemekten sonra anam sofrayı varırım size.. Yavaş söyleyin ... 
:ı<e'&arasrnı yatağının başucundaki rarak, anamın pişirdiği kahveyi toplar, işlerini alarak babamın ya. Konukomşuya kepaze olduk. Hi 
ı.,dtrtıle üstünde duran tablaya bas· . kendine mahsus tiryaki fincaniyle nına oturur, babam da. tek:ıi.td ol· ( Lutf en sayfayı çeııi~iniz} 
~ Ve dönerek karısını kucakJa.- y-~~ ...... "!!!!'""!"'!""...,.""l'!!"'l----R!!!!'~ ..... ,..... ..... _.--..._--_..'"""!"' _________ ___ ..,.... _ _ _ ________ ...,.-___ ~--------..;.....-

lllırııdandı : 
~ CUnden güne gilzelle~yorsun 

t>! .. 
~ ... 
· Yansına virmi kala ~aatin 
~ ~a~a ba

0

şladı. Zeynep der. 
~·andı. ! stasyon şefi ise uy .. 
~it güçlükle sıyrılıyor, ok!\ürüp 
~ ~~ gelecek tren için söyle~ 

1r..q lını bırakmıyordu. Gözleri ya. 
~,.tı:ı~ı elini uzatarak elektriği aç! 
~· ır cigara yaktı. 
tc~Yet kalkmağa karar vererek 

1 
tlt tan fırladı. üniformasını gi

\ ta:ı Odadan çıktı. Beş dakika son. 
\İlıi 5esi duyuldu. Bu, geceyansı 
~~· n liaydarpaşa yolunda Bey .. 

t 'Yaklaştığını bildiren işaret • 

~ 
ı. ~ Yatakta doğrulup otur • 
~~ YI:. oturduğu yerden, tr.e~ 
iteltn gorebilirdi. O, gece trmını 

~, ~ eği, gündüz ge!:tn trenleri 
~ lercih ederdi. Geceleyin tren, 
~ ıillt k.~man gözleri ve pml pı
'~ ıçınde pencerelcrilc birden 

\at:a çıkar, o o zaman bina yıkı 
t,J( &tbi sarsılırdı. 
~!~ta vagonundaki adamların 

erı"" ld - -·· y ı..::ncere er en gorunuyor • 
'hı. ataklı \'agonların kompartı • 

' ·"<lr1nd 
~:~ .a da her halde seyahate 
;:'lalt~ aşık çiftlerin bulunduğu 
+ı ak. 
' ılen b. · ·ı k'ld ·et ırısı e bu c:e ·ı e seya-
~ ... 

ı ıt. "nın ne güzel bir c:ey olaca. 
it~ • S1k tahayyül ederdi. 
\ llece Yanc:.ı vaptığı gibi ya • 

~ ~ k 1 • 1 Ya aktı ve pencere önüne gel-
~ın d k "ıı· .o a çok sıcak olur, ·ana 

l·
1 

sıne!•l'!r \'lzıldar dururlar. 
' ln · · • ı.e Zeynep soğuktan tıt-

PLOl'Ş lS 

4. A: der Hauaa.nzug' 
a die Blwıe 
b die Hose 
c der Um.echlag 

5. DEKOLTE GÖMLE I\ 
(kombinezon) 
a ula 

5. F : la ehem.ise de jour 
a l'epaulette (la bretelle) 

5. t : the (woman'ıı) ehemisc 
a the ıtrap 

5. A: du Taghemd Cür 
Fra.uen 
a der Trii.ger 

6. SUTIYEN 
a asla 

G. F : le ııoutien • gorge 
a l'epaulette (la bretelle) 

6. t : the buat bodice ( the 
brassitre) 
& the. ıtrap 

G. ı\ : der BU.stenhalter 
a der Triger 

7. POKTIAKTF..L (jartiyer. 
il kemer)" 
a jartel (aıln) 

7. F : le porte _ jarretelle 
a la jarretelle 

7. t : tbe ıport:.I eorset 
ı. the ıtocking ıuspender 

'1. A: der HU!thalter (Hlift-

n 

a der Strump!halter 

8. K Üi.OT • KOMB1NE ZOS' 
a a!lkı 

8. F : la combinaison • cu
lotte 
a l'epaulette (la brctello) 

lı 8. I~ ~~: :~::inalions 
8. A: die Hemdhose (Kombi. 

nation) 
a der Trlger 

9. KADIN K ÜI.OTU (kadın 

donu) 
a kemer 

9. l:ı' : la culotte de femme 
a la ceinture 

9. 1: the drawers (the 
ckers) for women 
a the band . 

kni-

9. A : da5 Beinkleid ( die Ho-
se) für Frauen 
a der Bund 

10. 1"A:Sll.E DON, .TERSE 
DO!\' (külot ) 

10. F : la eulotte en trieot ou 
en jersey 

l O. t : tbe knickers or bloo. 
mers (the ııtockinette 

knickers, the artüicial silk 
knickers; a. stockinette 
garment) 

gilrtel) _ lı l O. A : das Sehlupfbeinkleid 

100 

PLAXŞ 12 

mULze) 

8. 1\ISA ENTARi (yazlık 
l'ntarl) 
a yaka. 
h fiyonga 
c kol 

8. J.': la pclite robe (la robe 
d'etc> 
a le col 
b le ncrud 
~ la manchc 

b manto düğmesi 
o kol 
d ~ocuk ,apkası 

9. F: le manteau 

a le col 

iV 

b le bouton de mantcau 
c la manehe 
d le chapeau d'cnfnnt 

ı 9. 1: the coat (thc child's 
coat, thc girl's coat) 
a the collar (the coat 

3. t: the dress (the 
drcss, the child's 
the sumnıcr drcss) 
a the collar 

girl's collnr) 
dress, b the button (thc coat 

b thc bow and ends 
c thc slecvc 

8. A: das Klcid (Kleldchen, 
?ıliidchen,- Kinder., Som
merklcid) 
n der Kragen 
b die Schleüe 
e der A.rmel 

9. 1\1,\~TO (~ocuk mantosu) 
a yaka 

buttan) 
c the slecve 
d the hat (the girl's hat, 

the child's hat) 

9. A: der ~Iantel (Kinder., 
Miidcbenmantel) 
a der Krngcn (Mantcl_ 

kragen) 
b der Knopf (Mantel-
knopf) 

c der A.rmel 
d der Hut (Miidclıen.., 

Kinderhut) 
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Vakit Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 CÜ ıeri Kr. 
31 Rasin kUlliyntı IV 60 
32 MetafWk 40 

33 lskender 60 

34 Kadın ve 90syalizm 100 
35 Demokrit 25 

36 Dinler tnrihl 125 
40 

11 ABER - AlCşam Postası 
t_ 

l ~~~an ~~~~~l~~ı. arasmda: _2? j 
YAZAN: L. Busch 35 Yılım vahşiler arasmda geçirm:ş bir Alman seyyahı 

« Bugün yamyamların büyük bir ziyafetini 
ve ıskarahk insanlar göreceğiz. » 

Baharangonun geçirdiği baygın· '.1irrı şeyler öğrepeceğimizi zannedi· tık. Fakat görünmeyince Hansa de 37 Filozofl ve aanııt 

38 Etika ıoo lıktan ayıldıktan sonra ne olduğu_ yorum! jim ki: 
39 Herakllt 25 nu bilmiyordum. Çünkü zenci ka· Hans, sabah mahmurluğunu yen - Bizim Baharango ortada yok! 
40 Ruhi mucizeler 75 · dmı ertesi günü akşama kadar or· ;niş bir halde: HaşmetJQ Bazuto reisi hazretleri ta· 

talık.ta göremedim. Gece gayet yor- - De..~ne ki, bu herifler bizden rafından da mübarek saraylarına· 
650 gun olmamıza rağmen bu dar kulü- alim! Bize yeni şeyler öğretecekler! davet edilmedik! Teşrifat erkanmr 

Bu ııerinlıı fiatı 6.50 kuruştur. benin içinde ihtiyaten nöbetleşe u. diye alay etti. da bilmiyoruz! Acaba müsaadeleri 
Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. yuduk. _ Alay eL'lle! dedim. Bir defa ~imadan haşmetllı reisin kulübesi· 
to yapılır. Kalan 5.20 kuruıun E t . b h b ğ 1 as n· insanı öldürmede çok garip işkence- ne gidelim mi? 

120 k in 1 k .. t r esı sa a a nşma ar ar ı . . d . d" urugu peş a mara mu e- d dık !er görecekmL5ız! Sonra a şım ıye 
bakı.si ayda birer lira ödenmek a uyan . d h" .. ed''"'" d a Hans gülüyordu: ka ar ıç garın ıgın, orman an v 

üzere dört takefte bağlanır. Nan • Huta günü olduğu için lanmış yarı hayvan yarı insan - Vallahi kaptan! Şu herifin yü· 
Bazutolar çoban kavallarına benzi- adamlar göreceğiz! ::ünü hiç görmesek daha iyi! dedi. 

olmazsa kanma, çocuğuma işittir- k · · yen içi delik hayvan kemi lerını _Ne diyorsun, kaptan!.. Herif bana son derece tutuluyor! 
üfliyerek çıkan garip sesler arasın- _ E\'et! Ben bilhassa bu insanla. Buralarda da kalb kalbe kar§ı ves. meyin.. Ev bulunca hemen çıka· 1 

nz. Paranızı vereceğim vallahi. .. da danslar yapıyorlar, bağrışıyor. rr görıneyi delicesine merak ediyo- :;elam! Zira ben de bu herife tutu· 
Babam, resimlerdeki şişman, te-

miz giyinmi§, iriyarı, zabit babam, 
lar, şark mı söyledikleri, 'bir harbe rum! 'uyorum! Korkarım, bu herifi de 
mi hazırlandıkları anla~ılamıyan Hans, meydanın öbür ucunda, or· '.len temizleyivermiyeyim !.. 

aşa~da ev sahibine yalvarıyor, lilrilltüler koprıyorlardı. Biz bu ha- manın dibinde kaynaşan bu ufarak 
yü%Suyu dö1cüyordu. Merdiven k zırlıkları ve gürültüleri işitince me· boylu insanlara dalgın dalgın ba ·· 
başına oturmuştum. Boğazıma bir 

k t k tr K .. ··k kalb' rakla kulübemizin önüne çıktık. tı: 
yumru ı anını} . uçu ım d d' b k k 
'dehıetle çarpıyor, ap~ıda baba- Bazutolar meydan ormanı tara- - Fakat kaptan, e ı, u ·ısacı · 
nun kUçUlmesine sebep olan ada-

1 
fında top1anmışlar, oynayıp sıçn- heriflere bakıp da bunların müthi~ 

mı tırmıklamak, tekmelemek, par yor, bir kısım. kadınlar v~ e~k~k: yamyamlar olduğuna insan katiyen 
çalamak istiyordum. ler de küçük bır karınca ~ume_:ı gıbı inanmaz! 

- Amanı bilir misin Hans! .. Bi· 
filtis senden bu ha~metllı reise her· 
:eye rağmen hürmet etmeni isterimt 
Gayet de müteyakkiz olmalısın ha! 
~ünkü bütün Bazutolar bilhass..1 
33.na imreniyorlar! Beyaz çok yağlı 
bir inek • adam diye!.. Unutma ki 
bu herifler yamyamdırlar, üzerimi. 
ze çullanıp bizi diri diri de yiyebilir 
ha! .• 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelye 
Yulaf 
Pirinç ni~aıtaıı 
Kornflör 

(Mısır HülAsası ) 
Bakla 
Fasulye 

Nohut 
Arpa ve sair 
Hububat unları 

Bir aralık kapı kapandı. Baba~ :ı:1eyda~~an'. sabahın" ~e~ın golgele· Sonra, önümüzden başlarında bir 
merdivenden ~ıktyotldu. Hiç bek- r~le_ örtul~üş olan .buyü. ormana takım ağaç dallarını taşıyarak ge
lemediğim bir §Ckilde değişmişti .. ~ıdıp gelıyorlar, bır ~~ler taşıyor· çek iki Bazutolu genç kadını gözleri 

Bazan inııan bir anda seneleri a!I- :ardı. . . le hayret içinde takip ederek: 
veriyor. HfilA .uykuya doymamış: gbzler: _ Yay canına! dedi. Kaptan! Hans gülüyordu. 

Babamın yanaklarından yaşlar ~iş, etrafına hakikaten bır beyaz Bu yamyamların kadınlan bayağı - Peki! 
H 1 d · eğ' g'ıbı· "'~n bön bakmak Dedi. Sonra mütevekkil bir halde 

akıyordu. Ben onun o zamana ka- 0 an a ın 1 ded~ k' güzel şeyler! .. 

Bu mükemmel ve e§siz müstahzarat tabii ih' 
tiyacımızın hakiki kar§ılığıdır. 

aar ağladığını hiç görmeniiştim... ta olan Hansa ım ·ı: yüzüme baktı: 
~aılar, zayıf yanaklann!dan ağzı- - Hans! .. Bugün bir yamyam Evet, bu hal benim de şiddetle - Şimdi akşama keıdar bu kulü· 

Tarihi teıiai: 1915 M. NURi ÇAPA Be~· 
. ' t . . p th . . ~di·ıınifdC 
ışı mı~tım. a ara sızın n'~ 

nm iki yanına sUzülüyordu. Beni ziyafeti daha göreceğiz.! Hem bu nazarı dikkatimi celbediyordu. Ba· bede mi bekliyeceğiz? 
sk 1 k · 1 t 1 · tl orta bo'-·lu Ded" oynta oynata, müthi~ bir sinirlilik-

görUnce ifildi. Yanıma oturdu. seferki yenilecek ı ara ı ınsan a· zu o arın umumıye e .; ı. 
Saçlarınu öpmeğe, kuklamağa ra mahsus bir pişirme sanati tatbik olan kadınlan, bilhassa gençleri vü· - Neden? .. Mademki Baharango le baktı, sonra: 
ba§ladr. Ve biribirimize sokularak edilen bir ziyafet! cut!arı harikulade denilecek bir şe· dan bir haber çıkmadı .. Doğru rei· - Yemek yediniz mi? diye sordu. 

kilde mevzun, yüzleri tatlı hatlarla sin kulübesine gideriz. Unutuyor· - Yedik! teşekkür ederim! dedim. 
ağladık.. ••• - Ne diyorsun kaptan? yuvarlak, çok sevimli, diri kadınlar- sun ki, Hans, Biz Bazutolar nez· Zira bir solu~an kahvaltısı yapma· 

- Evet!.. Gayet garip işkenceler- dr. Adeta, siyah Vcnüsle. r!.. dinde Ovamboların elçileriyiz! ğa hiç niyetim yoktu. Reis: 

an::~~~; !~:ı,:;.~~l~~~ -::;:~ le adam öldürüldüğünü göreceğiz! Galiba Afrikada bulunduğumuz IIans: - Yememeliydiniz? dedi. 
mızı yükledik .. Ben emektar flür- - lşkencclerle mi? müddet, basık ve yassı burunlara, - Sahi, ben yamyamlara sefir Hayretle reisin yüzüne balpyor. 
yeyi kafesiyle elime alarak bacak- - EGöve~.!.. .. .. .. ·· ncıe 'l'apılac2.k iri sarkık dudaklara alışmamıza ka geldiğimizi unuttum! dük! lrerif gülüm~edi: 

- zumuzun onu .; · l · · ı "'1 f'h B t ka · ğ k lk larımı arabanın arkasından sarkıt· b "şk 
1 

, . tahammül mü fı ge mıstı .. 1" aama ı azu o • Dıye aya a a tı. - E ... Bu ak~am Nan·Huta yi· 
tım .. Yeni evimize gidiyorldu'k. u 1 v~~ce ere, )anı, dmlarımn Afrika insanları arasında Rei::-in kulübesine gittik. yeccksiniz! Bugün ba,ka yemek ye· 
Burası bir oda, bir mutfaktan iba- edecegız ender görülecek derecede bizim te- Bizi gören Bazutolar durup ya. memelisiniz! 
ret tek katlı bir kuülbe idi. Ben - Biz Afrika yamyamlarını hak lakkimize göre güzel addedilebile bani ya!)ani yüzlerimize bakıyor, Nan-Huta, yani, orman adamı 
ıcvinçliydim. O, suratı asık, yük- yoluna da\•ete, Afrikada ıslahatı si cekleri muhakkaktı. ':>iribirlerine bir şeyler söylüyorlar kebabı yiyecektik! .. 
sek sesli ev sahibi artık babama >·asiye yapmağa ge1medik, Hans!. Nitekim Baharangoda hakikaten dı. Hans: - Demek iyice acıkmamız l~zım? 
bağırmıyacaktı.. -- Biliyorum ama, biz de Romalı güzel bir kadındı. Ovambo kabile· - Heriflere bak! galiba ağızları· - Elbet! 

Flürye susuyordu, Araba so- de~iliz a! .. Böyle gözlerimiz önünde si Bazutolar arasından bu kadını nr şapırdatryorlarl diyordu. - Size bir şey soracağım! 
ka~ın kö~esini dönünce evimizin im~~ parçalandrğmı seyredelim! sırf güzelliğinden dolayı almı~lardı. Bazuto rei~i bizi ~ayet aksi bir - Sorun! 
ka~sı görünmez oldu. - . Sabırlı ol, Hans!.. Ben bu çrp Rir ıniiddet Baharango gorunur suratla kar~ıladı. Hele Hansa pat· - Senin adına ayni zamanda 

HIK.A YECt lak. suçsuz yamyamlardan pek mü. ümidiyle bekleyip kahvaltımızı yap. lak gözlerini, kurba~a gözleri gibi Pathara denildiğini Baharangodan, 

Pıanş n 

iÇ ÇA~AŞlRLAaı xm Planş 13 

Fı &oua • v•t•m•nt• 1: Undercıothlng 
A ı Unterkıeldung 

1. GECELİK ENTARİSİ 

a dantel, sfüı (garni) 
1. F: la chemise de nuit 

a l'empiccement (la den_ 
telle, la garniture) 

1. t: the (eleevclcss) nighL 
gown (night - drcss) for 
womcn 
a the night • gown top 

(the lace, the frill, thc 
insertion) 

l. A: da.9 (iinnclloı1c) Nacht
hemd (Nachtgewand) filr 
Frauen 
a dic Paase (Hemdspitze, 

• krause, der Einsatz) 

2. PİJAMA 

& <'Chet 
b pant:ı.lon 

2. F: le pyjama 
a la veste (le veston) 
b le pantalon 

2. t: thc pyjamu 
a the jacket 
b the trouscrs 

:?. ., • ıı~l' Schlafanzug 
jamn) 

(Py-
J 

a die Jacke 
b die Hose 

3. BE?lı.l'UVAR (rob "dö. 
ı;.anbr, kimono) 

3. F: le pcignoir (la robe de 
chamb&·c, la douillctt~. le 
saut - de _ lit, la mati
ncc, le kimono) 

3. t: the dressing • gown ( tht 
kimono) 

3. A: der Morgenrock 
(Schlafrock, K.iınono) 

4. PİJAılA 

a ceket 
b pantalon 
c pantalon kn'l'Jlttı 

4. F: le pyjama 
a la veste 
b le pantalon 
c le reverıı de pant.a1o"\ 

4. t: the beach ııult, gem·~-'Jy 
pyjamas (for hou.!e and 
plage wear) 

a thc blo•ıse 
b thn troıısers 

c the turn - up 

;aliba (at yemeyen aslan) Jll3. dil 
na geliyor!.. Sana bu lakab ,.e~ tf. 
ne göre, demek, sen ne insan e 
başka bir et yemiyorsun! 6'1' 
Baıuto reisi koca dudaklafl!ll 

kıttı. ·af) 

------~~~~-(~V~ 

11 -6-939 Pazar ~~ 
12.30 Program, 12,36 'f(lrlt -" ,-e .., 

(Kllııik program), KUme ses ı'-11" 
beyeU, İdare eden: Mesut ccıııil·ıııett• 
Memleket saat ayarı, rı.janB ,.e ı:-1lçcJ 
orolojl haberleri. 13,15 MUzil< ( 
orkestra _ Şet: Necip A§Jan). ti 11-

1 - Louls Ancel Karmcıı51 f!l • 
panyol entermezzosu: 2 - \'IJlj. ıtİ• 
cbarrtc • İlkbaharda bir çift a~- (fa 
vertUr). 3 - PennaU Malveııi • 4-' 
dWUA çiçekleri (İspanyol danJf)d, dJ 
Frederik Hippmann • onıı&Jl ust#' 
cUce duruyor (halk oarkıal ~ ' 
varlyasyonlar). 5 - vıııy ftl ~ 
KUçUk bale süiti. 6 - Helnricll 1 / 
!red Kannenıita ( Serenat)ı S / 
Hana· Mainzcr _ Viyana p0Jl<8'1~1,.ı~ 
Gretchanlnov Ninni, 9 - •V - ..... '--" Noack • Köy hik&.yeleri, H,lli sO yı-
MUzik {Dana mllziği pJ.) ıs.~• 

ram, 18,35 Müzik cş~n oda ~) ı'" 1 
İbrahim Özgür ve ate§ böeeldC ~ ıf" 
Çocuk saaU, 19,25 Türk :ınuıl t -~ 
sıl heyeti), 20.00 Memleket ~ jD';f 
n, ajans ve meteoroloji babCl'1 ~cP 
~oell p!lklar • R. 20,15 'l'(lrlt..,.. ~ 
(MU§terek ve solo tagıuınO· ~et t1; 
bur 1>C3rev, 2 - Eyyubl ?dt ıııU P 
yin _ Mahur bestesi _ EY g ııt~; 
8 - LAtlt ağanın maııur O •• o ır 

- ıceıw- _.ı, 
Tellt edebilsem feleği, 4 - .ııur F.I 
ılml, 5 - Refik Fersanm • ~ııU\. 6 .A 
kı • Bir neşe yarat haŞta g~ O 1~ 
Rahmi beyin _ mahur ııarl<JS~ ~ 
!Un geçti güzcll!k çağı. 7 - azl ~ 
yin • mahur şarkı _ Scr\'U n rfı-' / 
çıkmıı oyuna. s - Dcdenln .. ~r· 9 
ıarkı GönUI adlı bUlbUllllll ..ırt~~ 

- lı"er..-
Dedenin halk tUrkUsr. • J. lt t r? 
lamamı. ıo - Dedeni.il • ııa1 ~t 
ıU _ lki karpuz bir koltuğa ur ~ 
21.00 Müzik ı Riyaseti cuınb l .,,. » 
dosu _ Şet: İhsan KUnçer~"cS , t>" ij 
Leopold _ Marş. 2 - E. Jt cııııııt , t4' 
luka aşk ıarkısı, S - F. S ud • l ~ 
vertlmanto, 4 - E. Gutra (()lfll / 

dansı. 5 - F. Ltıı::t • Aass: 2ı.~0 ti 
to e trion!o) Senfonik parı;,.ı'sil• ~~. 
-'nadolu ajansı (Spor ser oıt' ~t 
MUzlk (Şan Resttall tıaY~oplJI • r#' 
mogyi tarafından). 1 - C sır çD 
lodl, 2 - Chopln • 18 ıncl ~il· 4 

oarkısı, 3 - Strauss • ?JnVI Jlıl't ~ 
Mascagnl "Gavalleria .oırı 6 - şr':/.,.,,-· .'.il. 
operasından sant•Jzzanııı 0 per" .,ı 
Roasinl '•Sevllya berberi" ..,~si ı 

- " ı dan roslne'ln arya.ııı. 6 -J.JUtl}( t 
Macar halk §&rkıları. 22·25 jaJl' il' 

, bant • Pi.) 22.45 • 23 ~on a 
!eri ve yarmki program· 



H A B E R - AkflUD Poataeı 

~VV tuzu 
iN K 1BAZ1 defeder, M i D E ve B A R S A K L A R 1 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK,.ŞiŞ
KlNLtK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUG.U, BARSAK AT ALETt, tNKIBAZ. 
SARILIK, SAFRA, KARACtG.ER, MiDE EKŞILiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

baraak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON MEYV A TUZU son dE>rece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamr}ıın mümasH müstahzarlardan daha çabuk, da!ıa kolay ve da· 

ha kati bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 
Yalnız toptan satı~ yeri: . MAZON ve BOTON Ecza depoıu, Yeni Postane arkaıı No. 31 ISTANBUL 

11 

MUSHi "• 
1 tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec· 

zanelerde bulunur. 

~ ..... a.J.• .u .... ıa..ı.1.ı....t_.1,, .utı.ı.1.1A.1. 

. ğız:ı ferahlık, nr.fcsc ho} hlr l•oku, ruha 
iıı~irnh veren, konu~"llrken etrafa s:ı~tığmız 
:ıttr ,.e cazlb ra) ih:ı ile kıı1"5mızcfa. bulunan
-ırı teshir ile kendinizi se,·dJrcıı hakiki 

i ~N.SEN nam AHERIY.Al\" mamulUtı 
ırullnnınız. Susamayı ı..rfdcrlr, lÇKt KOKU 

SU:SU HiÇ BELLİ ETl'tU::Z, l~am, snnnı· 
sak, ı;oğan kokulnrlle TADIATF..N AÔIZ 
KOKUSUNA l'tJVl'TELA OLANl,AUIX 
açtıklnn nııho ve mllz'lç kokulan ta~

mcn izale eder. Hr.r nldt SEN' ·SJo~N' kulla. 
nmrz, yanmmta bulundunınuz. \' ARl.JÖI. 
xız , . ., GtlZELUGt:\TlZ için elzemdir. Ec
v.anderdc, livantac-ılarda, aktarlarda bulu

·- "'"': ..... ~ ... , 1''-''·i z~rfı 8 lmnı<Jtur. 

·· h·rn il~n 
~nakaıaı VekAleti lst. Deniz Ticaret MUdurıugu 

1
, Denizcilere ilan 

ltt lanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğüniln Eminönü 

1 tak~y arasında, Galata köprüsünün Haliç cihetine ve 
t'r tıncirlerinin altına konmu§ olan denizaltı kablosu· 

~ li lrıtlr edilmek Uzere kaldırılacağı alakadarlara blldirlllr. 

i~~tlran 1939 da başlıyacak ve 15 gün sürecek olan tamir 
~k . ~ b uııanılacak dubada arsıulusal ışaretler gece ve gUn. 
~ lılunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın ya'lu-

11 geçmemeleri denizcilere ilap olunur. (4151) 

Daima genç 
Daima güzel 

İngiliz Ka.nzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

I - Şartnameleri ve listeleri mucibince (37 58) metre nıik'ab1 
mi..skirat "953,. metre mik'abı tütüne ait c .mak üzere ceman 
( ~ i" 11) metre mika ~., sandıklık kesilmiı tahta pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. 

II - Ttahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde met
re m1k6bının muhammen bedeli ıif htanbul 30 memleket dahilindr 
verildiği takdirlJe 36.30 liradır. Muvakkat teminatı hariçden getiri. 
lecckler için (10,599, 7 5) lira dahilden verilecekler için ( ı 2.825, 7 5) 
liradır. 

III - Pazarlık 26 • VI • 939 pazartesi günU saat 14 de Kaba· 
taşta levazım ve mübayaat §ubesinldeki alım satım lı:omisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - şartnamelerle eh' at listeleri her gUn kabataşta levazım "" 
mübayaat ıubcai müdUrlüğU veznesinden (855) kuruı mukabilin. 
de alınabilir. 

V - tamamı vtya bir kısmı, için pazarlığa iştirak etmek isteyen
ler muayyen gün ve aaıı.tte verecekleri miktarın yüzde 7 ,5 kuruş 
hesabiyle temine.t paralan veya banka mektuplariyle ve diğer ka
nuni vesaikle adı geçen komisyona gelmeleri. ( 1084) 

Dahiliye Vekaletinden : 
Kızılhicar kasabasının 150 hektar vusutundaki mcakQn ve gay 

ri meskun sahanın halihazır haritalarının alımı eksiltmeye çıkarıl· 
nuşbr. İş!n maktu bedeli 3000 liradır. Eksiltme 23 - 6 • 193Q cu 
ma gUnU saat 1 S te Kızılhiaar belediye aaireıinde toplanacak ekıilt· 
me komiıyonu tarafından yapılncaktır. Muvakkat teminat 225 
liradır. 

Şartnameleri parasız olarak Ankarada belediyeler imar heyeti 
fen efliğindcn ve Kızılhisar belediye reisliğinden alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler belcl:liycler imar heyeti fen 
ıefliğinden vaktinde işitirak vesikası almaları ve bunu teklif mektup 
larına koymaları lazımdır. Tekliflerin tayin edilen k{indc saat 14e 
kadar Kızılhisar belediye reisliğine vermesini veya posta ile bu sa
ate kaklar g&tdermi~ olmalan lbrmdtT. (4153) 

HR$RRRT 
sıhhahnizi 
/p/Jditf edi!fOT 

1,ı ~2\ 
~~ı::::::~ . W.t'' ~l!!:Y}o 

a.!!.:~~ 

Ot/Lfllll 
iT 

ilu ö~ iirünüi 

Türkkuşu Genel 
DirektörlUğünden 

C BRÖVELİLERE 
Bu yıl motörlü kampa getirilecek pHinör pilotlarından vazi>•etre. 

ri derhal çalışmağa müsait olanlar haziranın ilk haftasından itibaren 
talırr.lere başlatılacağından bu gibi ark, daşların Ankarada Türkkuşu 
genel dircktörlilğüne, taşrada hava ku.--ıımu veya Türkku~u şubelerine 
acele mürac~aUarı rica olunur. (3976) 

* * * 
Orta okulu bitiren gençlerden 

Gedikli Tayyareci alınacak 
1 - Genelkurmay Başkanlığının tensiplerile Türkk:uşu genel di

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli hazır
lama yuvasına ortaokul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde ara· 
nacak bellibaşh §artlar a~ğıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak 
B - Bek5r olmak yaşı en az 16 en çok 18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak 
D - lyi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve babası yoksa. ve! isinin rizasım gösteren \'azih adre.c;· 

li vesika göstermek 

F - Hava Gedikli hazırlnma ~ uvasmı ve hava okullarım bitirdik. 
ten sonra hava birliklerinde on iki yıl hava gedikli erbaş olarak vazife 
görmcği taahhüt etmek bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldik
ten ve hava sa~lrk heyetince yapılacak kati muayene iyi netice verdik
ten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malllmnt almak istiyenler ortaokul lise ve kü!tür dire!üörlükleri
ne askerlik §ubeleri ba~kanlıklarma Türk Hava kurumu ile Tükk:u· 
ŞU §Ubelerinc gönderilen matbu bro~ürJe:i görcbilırler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. J.Azımgelen 
§artları haiz olduğu görUlen gen~ler temmuz ayı içinde Ankarada 
Tilrkkuşuna sevkedilccektir. 

5 - Hava Gedikli hamlama yuvasına girmek istiyen 
mezunları kaydedilmek ~re Ttirk HaY.a.]<unun~~en;nn·~e!.ı.m~~t 
etmeıfdlrler. [(S845)J 



Fe1ıerbalıçcnin c~dm biiyük bir sporcıı olan kıymeetli reeisi Saracollu 
Şi1krü Zeki ile beraber, Fener tak111mıın maçım seyredİJOT. Köşede 
Fenerlilerin hiç bir zaman unulamıyacakları büyük futbolcu Bekir Fenerbahçetıin geçen yıldönümünde 

Eski yıldöniimlerimlen birinde Fenerba1ıçmitı meş1cur futbolcuları co~kun alkışlar arasıtı(Ja geçerrerken ' 
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