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Dernn~ 
fc§l<eüeı~n 

lngiliz denizaltısındaki 98 
· kişiyi kurtarmak neden 

mümkün olamadı ? 
. ' 

SON HAVADiSLE R 

~~TA 
5 H A Z 1 R A N 1939 P A Z A R T E S 1 llan işleri: Tel. 20335 

Karadeniz paktı 
rivayetleri tazelendi 
Bu antanta Türkiye, Sovyet Rusya, 
Romanya ve Bulgaristan girecekmiş 

Sulh cephesinde 
ikinci müdafaa hattı 
Mahiyetinde görülen böyle bir pakt 

akdi şimdiki halde mevzuubahs mı? 
' 

Londra, 5 - Deyli Herald ga- manya, Bulgaristan ve Türkiye- ı Antantı,, vücude getirmek teşeb-
zetesi İstanbul muhabirinden aldı den müteşekkil bir "Karadeniz (Devamı 4 ilncüdel 
ğı şu telgrafı neşretmektedir: Hariciye vekiliniz Şükrü Saracoglu 

"Türkiye hükumeti gelecek So v yet ce va hı 'Biikreı ,Zçimiz Hamdullah Suphi 
birkaç hafta içinde yeni bir büyük Tann6oer 6 beraber 
siyasi faaliyete girişmek üzeredir. 

Bu faaliyet, Sovyet Rusya, Ro- Lo n d r ada 
Sinemada tetkik ediliyor 

Doktor Adnan 
Ankara ya 

gidiyor mu 7 
Yan 9 1 n itirazları hakh ~, T·~ ~- · · ;'- ı 

70 Ölü, 150 gören lngilterenin 
yaralı var Sovyetleri 

Meksiko • City, (A.A.) - Mo- • 

1 
..,, 

relos davleti arazisinde kain Zaga latmıne ça ışacagı 
tepee kasabasında bir sinemada 

çikan yangın esnasında 70 kişi bildiriliyor 
ölmüş, 150 kişi yaralanmıştır. 
Yangın çıktığı zaman sinemada Londra, 5 (A.A.) - İngiliz tek-

800 kişi bulunmakta idi. Pek ko- liflerine So\1·etler tarafından veri
lay ateş alır malzeme ile inşa edil- len cevap şimdi hariciye nezaretin-
miş olan sinema binası 7 dakika de tetkik edilmektedir. Sovyet icra J{omiserleri Reisi t'e 

içinde k5.milen harap olmuştur. Diplomatik mahfillerde söylendi- Hariciye Komiseri Molotof ile Dr Adnamn en yeni 1esimlerinden 
Hasıl olan panik esnasında bir ğine göre Sovyet notası tamamile Mareşal Voroşilof biri ~ Yazısı 3 üncüdı 

çok kimseler ve bilhassa çocuklar yapıcı mahiyettedir ve en ciddi en· 
çiğnenmiş ve ezilmis'ir. Yangın gel Baltık devletleri meselesidir. 
süratle büyüyerek civarda bulu- !ngiitere hükCUnetinin burada ta· 
nan 30 kndar eve sirayet etmiştir. (Devamı 4 üncüdt) 
İtfaiye, polisin ve askeri kıtalarm 
yardımı ile ateşi söndürmeğe 

devam ctme'ktedir. Yangın hakiki 
bir feliıket mahiyetini almak isti
dadını göstermektedir. 

Danzigdeki 
Alman zabıtası 
takviye ediliyor 

Leh Başvekil 

diyor ki : 
mu avını 

ÇERÇEVE 
• 

l 

Türkçe, zavallı Türkçe ! 
Vaktiyle Fransız Akademisi azasından bir zat, genç nesiller elin.. 

de fransızcanın günden güne bozulduğunu, köklerini ve kanunla.rmı 
kaybettiğini iddia etmiş; bu hMise Fransada bir kilçUk kıyamet do-

ğurmuştu. 

Ya bizim tUrkçemiz ! Engizisyon zulmüne uğruyor da kimse aldı-

rış etmiyor. 
Mekteblerden sarf dersleri kalktı kalkalı herhangi bir yanlışı bel-

Her türlü 
Bugün~<ü sayımız 

Aınerikan bahriyesinin « tahlis 41 <65 Danfrg, 5 (A. A.) - Danzlg na. 

tehlikeyi 
aldık göze 

li etmek için, bir nevi kulak zevkinden başka, müracaat edebUeceğL 
miz mahkeme de kalmadı. Sarf ve nahvi okutulmıyan dil! Benim 
hav.salam almaz bunu. (Muvazeneti mayiat) kanunu bilinmezse suda 

demir tekne yüzdürlilUr mil? 
Türkçe, zavallı türkçe! O her şeyden evvel kendi içinde, mevcut 

ve malüm olduğu kadar, öz çerı;cves1 içinde ihanete uğruyor. Dillm'zi 
resmen unutuyoruz. Herhangi bir gün, gazetelerin scrlevhalarmı dik
katle okuyun, ürperirsiniz! İşte modalaşmış hatalardan birkaçı: 

1 
• 1 " Sayfadır zilerinin lideri Albert Forster, bir 

Çanı )) nas' iŞ er ~ nutuk irad ederek serbest şehir 
Lond ___ 

1 
__ ~_-_._,..,... _ _._,_~_"1t...._4-_1V_J_~<Dm_·amı_4 lln_ci'.d_e> 

~n ra, 5 - Tecrübeler yapar 1 
tıııy dalıp bir daha su üstüne çık 
b~: İngiliz denizaltı gemisinde 
kııı. n 98 kişinin öldüğü laha~· 

'<'\ ettn· 
~ti ı~. humarı kurtarın ·.tan 
~t~~ret~e ümit kesilmiştir. Kur· 

bı~İing~ gı~en bütün harp .gemile~ 
aıt1 Uslerıne döneceklerdır. Drnı; 
" iernis'ı . .. d . 1' • • "~· . nı yuz i.ınne ame ıyesını 
"'IQ~l • 

~\ıni . ın~a eden müessese deruhte 

~ 
A. ~alk-ha-n1a-n1-la-rı 

i'y sonunda fakirlerin 
~ifadesi ne açılıyor 

ki ~ liamamlar:la kırkar 
J ı ık duş yerleri yapıld ı 

(Yazı.sı 4 üncüde) 

Galatasaray Feneri 4 - 3 yendi 

Galatasaraylılar Fener lwlcsinc iki1f ti gollerini böyle attılar • ' ~ (Tafsliatı spor sayfamızda) 

"Dahiliye, lktısat ve :Maarif Vekilleri izahat verdiler - verdi.,, 
"Bu yıl sayfiyeye giden birçok aileler - aile." "Şanlı Türklyenln yı.. 
ğın yığın askerleri - askeri." 

Neredeyse, bir tatlısu frengi eda.sile(üç adamlnr) diye konuşaca
ğız. Zaten (Üç silahşorlar, Uç ahbab çavuşlar) gibi bazı isimleri ha.. 
tırlamaz mısınız? Hele film isimleri, ilan tilrkçelerl, Şişli ağızlan, ev-

lere ,ııenlik ! 
Dilimize bir başka ihanet, münevverler tilrkçesinin üçte birini 

mUstemlekeleştircn fransızca kelime istilası. Türk anneleri, iki çocuk
ta bir, Fransız yavrusu mu doğuruyor? Ne rezalet! 

Daha bir başka ihanet, hem de kanrmızdan olduğu rlvayetile, yaş 
ağaca çivi çakılırcasına bağrımıza kakılan, kuzguni siyah kelimelerde, 
Bunlardan birçoğu mefhum halinde tutunamadı ama isim olarak tu
tunmak iddiasında. Nedir o (Etrüsk, Trak, Marakaz, Suvat) filan gL 
bi vapur isimleri? Hotanto ticaret filosunun gemileri mi bunlar? 

Evimde idare lambasını devirsem, garajlar dolusu itfaiye otomo
bili ıııokaltlara dökülür ve polis tahkikat açar. EhemmiyeU Jd.Joata ı. 
del koca bir dile, önUne gelen kundnk so'kuyo!'. "~ "9 ~g!Ma 

itiaiyesile polisi? 
N ccib },azıl KISAKÜREK 



\'AKI1' 
Sııd r i P.rlem buRilnkn başmnkulc 

sinde Hü yük kıırulloyın htcdiği ünı· 
versltt·yi lıııh'I ınc,·zuu :rnpmnkla ve 
bizl nı, ilni\·ersiteyi, sırf ilim ~ıılııı. 
ısında gcriı.:le n~ırlar bırakamadığı i· 
çin feyizll olmndı~ını işaret etmekle· 
iflr . Sa ılri Erteme göre kurultayın: 

1 - Üniversite ve yüksek tahsilin 
memlekete bol ve kıılitcli müıelın,sı~ 
;yetiştirmesini , 

2 - Üniversitenin memlekette ilim 
bava~ını rıırııtmıısı, ilim lı:ıyatına h 
lfnAlg:'.h olınasını. 

lsıcnıcr.l k:ı.Jnr yerinde bir şe) 
)'oktur. 

Sadri Eı1em r.ınkale'llnl ~u cümh•
lerle bitirrnektedır: 

.Mmmr mllleiin kudretini ancak i 
kJ kudret tahdit eder. Biri milleti~ 
iradesi, ikincl~i al:ıldır. Milletin ira
ilesl ile a:.:ıın t.>lele vermesi rejimle· 
J'ln s:ıııtlele erıne"i riemektir. Akla, 
;yani ıı; ü,,hct ilme iı.:ınon, hesapları
>ıı onn e<ire tanzim e°"n Kurulta'.' 
llni\·crsi:.: \'i iki vasfı fJe n:ız:ırı iti·· 
l:>ara almakla bazı Avrupa memleket 
lerini:ı riıi~tü[:ii halalnr•!an uzaklıı 
Jı:aJnmtır. 

lllm 'c tcrrüLtı oco~ı olnn üni\'er· 
Jıilelerl lıir dinin ma·:.ır. lleri halini' 
koyarak \'e tecrıi 1 ·c~·e knrşı cephe a· 
lan, cab:ılr.lle bn~başa Elden Dogma
)arla Ultn n~ reolilc)e dilşmanlık e· 
~len rejimlerle olan farklılıjını bir 
J,:ere duba orlnya at:nı~tır. 

• • • 
"Aradabtr,. ha71ıklı s!llunun mu· 

bnrriri '"gazetelerin gelir kaynakla · 
rını kontrol,, ndı altında dfin "Tan,, 
ııazeleslnln ynzdılfı bir lııışmokale)'l 
mcvzuubahs ederek her şeydn ev 
:Vel diyor ki: 

mt)lar ve neıicc<le bir ~·urt sahilıı. 

lıul{iinkü kooperatif ıncıdern yurtlu 
rın ilk temelini atmışlar. 

M. Zekeriya tnlebemize de bunu 
tavsiye etnıckletlir Ye böyle bir le· 
}ebbüse mıı:ıriC ve rektürlü~lin de 
yardımını e ·irsemiyece~ini zannet. 
mektedir. 

VENi SABAH 
Jlü,eyin Cahil Yalçın ~lololofuıı 

nutkunu bahs mevzuu yapmıştır. Bı 
güne göre e:.kimiş bir menu sayıla · 

bilecek bir bahis, muharririn l.on 
ılrada bulunmasından ileri gelmekt<' 
ılir. Muharrir bu yazısında Moloto 
fun hareketlerde mlisavat ve kar:.ı . 
!ık istemesine ~gillı gazeteleriniıı 
de hak verdiğini uzun uzadıya iıaL 
ellikten sonra şöyle diyor: 

.Molotof, pek insani olan bir psi· 
koloJi Amiline tebelyetin biraz içini 
döküyor, garp demokrasilerini u 
çok muaheze ediyor ve neticede on· 
!arla gene birleşiyor. Kendisine lek· 
lif edilen proje hakkında irat eıtlAı 

sualler, aldıAı izahatlar, nutkunda 
ileri sürdüğü itirazlara karşı alacağı 
teminatlar hep bu müşterek makcı:ıd ı 
fiile çık:ırınayn hAdim bir hazırlama 
s:ıfh:ı~ından ibarettir. Arlık lngili:ı: -
Fransız ~ Ru~ ittifakına muhakkak 
naıarile bakılabilir. A,·rupada sulhii 
temin uırunda muazzam bir kuYYet 
tees~üs ediyor. urukta ilk şuaları 
parlıyan bu me5Ul devreyi memnu
niyetle şimdiden selamhyabillriz. 

Ci-Edirnekapı 
hangir otobüsleri 

"Vakit,,fn eski tLblr ile abdestinde On güne kadar işlemeğe 
lüphesi olm:ıdıijı için geliri konıroJ 
için hükumete değil, dlleyen mües. başhyor 
aese ve ljahso hesaplarımızı acık tu- k 
)nbillriz; ırnnun için bir kanun cı· Belediye otobüs imtiyazını en ı. 
karmaııı da kendi hesobımua fazla sa bir zaman zarfında bizzat icra 
tiuluyoruz. Ancak bu kontrolü yalnız edecek olmakla beraber halkın şe
Deyli Meyi mubablrinln verdlAi bir hirde bugün için vesaitinakliye azlı· 
haberi yalana çıkarmak moksadile ğI yüzünden çektiği sıkıntıları göı
ihtiyara boşlıyorsnk, bunun daha lıa· önünde tutarak yeni otobüs hatları 
;siti bu muh:ıblri Türk matbuatı namı 
na neşriyatını isbata davet etmek, ihdası imk~anru tetkik etmekte· 
ttmedigi halde bu ilhnmını kendi dir. Bu meyanda Eminönü ile Ci. 
ıuratınn çarpmaktnn ibarettir.,, hangir arasında Tophane yoluyla 

Muharrir bundan sonra Türk mat· ihdasına karar verilen otobüs bat· 
buatını bir de şu bakımdan kontrol t da örülen lilzum üzerine §cllrir. 
klllretine lilıum s5stertnek b5)'1e bir ~ .. • g . 
ithamı nihayet bir fhtimnl şeklinde buyük bır kısmını baştan başa ka· 
olsun kobul etmek demek olaca@ın. tedecek bir ~ilde Edirnekapı • Ci· 
:ctan l1ildiAimiz bir şey varsa açıkça hangir hattı ~linde yapılmasına 
söylemeDl tercih ediyor. Gazetelerin karar verilmistir. 
,ahıs malı olduAu }·erlerde Myle bir Ed' ek ıdan Fatih - Beyazıt, 
kontrolun katı bir semere ,·erecel!ln ım ap . . . .. .. 
'den de mitereddlt g3rilnilyor. Sultanahmet - Sırkecı • Emınonu -

Karaköy _ Tophane yoluyla Cihan· 

Nadir Nadi: "Tehlike nerede?,, 
başlıklı yazısında bUiilnlerde lnııiilz 
Jı:nbfned tarafından Rus teklifinin 
tetkik edilecel!ini n Çemberlaynııı 

cumartesi günQ ıazeleeilere verdiAi 
nikbin beyanattaki Baltık devletleri
ne temas eden noktada da durarak 
işin ciddi tararının Baltık devletleri
nin Almanyayı kızdırmamak ıcııı 

kendilerinin muvafakati alınmadan 
gar:ıntiye taraftar olm:ıdıklarının 
söylenmesi olduğunu işaret ellikten 
sonra :ısıl tehlikenin ancak 1914 de 
Almanlann lngili:z:lerln harbe girml· 
yeceklerini ıı:ın:ırak saldırış yaptık
ları gibi ljimdl de Rusların _ Htifıık 
~·apıim:f'lan - h:ırbe giremiyecckleri
ni sanarak böyle bir lıarekette lıulıııı 
ınalıırı ilıliınull o!üuAunu fakat Lu 
lhlim:ılin 7.ayı r olmnkl:ı beraber f n· 
gill:z: - Fr:ın:.ız _ Hus müazkereleriııin 
uıamnııından do(lnLilu..:ck yeglinc leh 
like olduAnnu kaydetmektedir. 

M. Zekeriya : "Üniversite talebesi· 
oin yurd derıli,, diye yazdıgı baş:ra· 

zısında, bugün, üııl..-ersile ve yüksek 
tahsile devom eden gençlerimizin 
ekseriyetini .ı.entlileri çalışıp, kaza· 
nıp, okumak ıstırarında bulunanla. 
rıo teşkil cltijtinf, fakat gene lıugü
ne kadar alınon tedbirlerin hunların 
lıu ıztırarına çaresaı olamadığını, bu 
nun her derdimizin de\'nsını bükü· 
metfen beklemekten doğduğunu iş:ı· 
ret etlikten sonra 192i-l!>31 Luhrıııı 

senelerinde, A ınerikn ~·ü!<sck tnhs .. 
gençliğinin hocalnrındnn birinin Yeı 
dl~i bir fikir üzerine girişt i kleri işh' 
ınuvartak olduklarını ve o :ınmnn baş 
layon bu hnrckeıten doAan mliessc
seler sayısının bugün Amcrikadn lıiıı 
lerl ve bur:ıda sığınan talebeler aıle· 

dinin on binleri bulduğunu söyle 
mektedir. Amerikan gençliğinin hıı 

harekeli kooperatif bir :yurt tesisidir 
'l'cksas ziraat ve mekanik kolleJi in 
)ebeleri sosroloji hocalarının leşvikı 
le eh-ardaki harap bir binayı müşte. 
reken tamir elmi~ler burada yatoJ;· 
ı.r tedarik etmi~ler yerı;lz tnlebelul 
nyd:ı, mesel• bir lira gibi bir pnra 

gire gidecek olan otobü.sler bu gü· 
zerg~ın darlıfı dolayısile dönil~te 

Taksim - Ayaspa~ - Gümüşsuyu -
Necatibey caddesi • Karaköy - E· 
minönü ve Edimekapıya gidecektir. 

Bu yeni hattın açılması bu aym 
on beşine kadar gecikecektir. 

Eyüp - Keresteciler otobilslerl de 
belediyeye müracaatle Eminönüne 
kadar çıkmak müsaadesini istemiş
lerdir. Belediye bu imkanı da tet· 
kik etmektedir. 

Yeşilköyde 
kazası 

tren 

Bir müvezziin ayak 
parmakları kesildi 

Dün akşam Avrupa banliyö hat· 
tında feci bir kaza olmu~tur. 

aSat yirmi buçukta Filoryadan 
gelen tren Yesilköyden kalkarken 
posta müvezzii Arif oğlu Hüsnü 
trene atlamak istemiştir. Bu sırada 
aceleden ayağı kayarak yuvarlan
mış, ayaklan tekerlekler altında ka. 
!arak parmaklan tamamile kesil
mi_stir. Bundan ba~a zaavllı posta 
müvezzii çenesinden de yaralan
m15tır. Yaralı hastaneye kaldırılmış 
tır. 

" Sa ld ıray il 

Bugün merasimle donan
mamıza iltihak ediyor 
Almanyada inşa edilerek limanı

mıza gel.mi~ olan Saldıray denizaltı 
gemimizin sancak çekme merasimi 
bugün saat 15 de Kasrrnpaşada ya· 
pılacaktır. Merasime donanma ku· 

üa bbul ıtrıılşler, nöbetleşe yemek mandam amiral Şükrü Okan riya
~lşler, nöbetle'e bola~ık yıka- ret edecektir. 
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Mllii Şer lnöoü BUyük Kurultay a7.a larma Çnnka.yada CumlnH'rri<ıliğl köşlıUnde bir çay ıtyafell verdlif nl yazmıştık. R~tmler ~tllli Şef tn°• 
nü llo Bayan lnönüoii davetliler arasında gösteriyor. 

. . ... 

Hdbll.i :' 
• • ·',j ~ . ' • :' .. 

Belediye bütçesinde 

Yardıma muhtaç 
vatandaşlar için 

Beş bin lira 
tahsisat aynldı 

Yardana muhtaç vatandasıara 

verilmek üzere şehir bütçesine 5000 
liralık tahsisat konulmuştur. Bu pa. 
ramn dağıtılma işi İstanbul Sıhhat 
ve Içtimai Muavenet müdürlüğüne 
havale edilmiştir. Yardımdan İ5tifa
de için yapı1an müracaatlar pek 
fazla olduğundan paranın en ziyade 
ihtiyaç halinde bulunanlara vetilc· 
bilmesi maksadile ala.kalıların çok 
sıkı bir surette gözden geçirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Şehrin içtimai yardım tahsisatı, 

ihtiyaca nazaran çok az görülüyor. 
Fakat bü~ çıkmış olduğundan bu 
sene arttınlması mümkün olamı}•a· 
caktır. Bundan başka şehrimizden 

memleketimizin muhtelif yerlerine 
gidecek düşkün vatandaşların yol 
masraflarını ka~ılamak üzere büt
çede 8000 liralık tahsisat var.dır. 

Bunu da sene sonuna kadar ye. 
tiştirilmek için çok ihtiyat ve dik 
katle sarfetrnek zarureti görülmüş

tür. 
Gerek şahsi yardım, gerek yol 

masrafları için, al~kalıların fakir 
ve muhtaç olduklarına dair polis 
tahkikatına müstenit mahalle ilmü 
haberi göstenneleri isteniliyor. 

Meriç üzerinde 
yapılacak köprü 
Yunan ve Türk murahhas· 
ları yerini tesbit edecekler 

Meriç nehri Uzerinde İpsala ci. 
varında Yunan hükı1metilc hükü. j 
metimiz arasında mU.stereken yapı
lacak köprünUn yerini ve Pityon 
köprUsünUn gene mi.lştercken ta
mirine ait esasları tesbit etmek il. 
zere hi.lkfımetiınizle Yunan delege
leri arasında 7 Haziranda bir top. 
lantı yapılacaktır. 

Bu toplantıya hükümetimiz adı

na istihk!m albayı Celfi.1 Karahan, 
kurmay yüzbatısı İhsan Ez~il, Na
fia Vekaleti şose ve köpriHer baş. 
mUhcndlsl Kemal Hayıroğlu iştirak 
edeecktlr. 

Bir kadm çifte ile 
adam öldUrdU 

Biga, - Çınardere köyünden 
Murad karısı Sabriye Rüzgar, ge. 
ce uyurken oda penceresinin kur
calandığını tduyarak uyanmış, ve 

duvar<laki dolma çifteyi alarak 
pencereye doğru ateılemiştir. Hü
seyin Şahin isminde biri olduğu 
anlaşılan mütecaviz derhal öl
müştür. Kadın tevkif edilmiştir. 

Terkosa yeni bir tazyik 
makinesi konuldu 

Sular idaresi artık şehir suyunun 
hiç kesilmiyeceğini teınin ediyor 

Şehir suyunun arttırılması için 
dün Terkosta ana mecraya büyük 
bir tazyik makinesi konulmuştur: 
Suyun bir misline yakın miktar
da çoğalmasını temin eden bu mü 
him ameliyat evvelce ilan edilen 
n:üdetten daha çabuk tamamlan -

mı~tır. 

tık karara göre, su dün saat on 
dörtten itibaren bugün saat on iki 
ye katlar kesilmiş buluna~aktı. 

Ameliyat gece geç vakit ikmal 
edildiğinden şehrin en yültsek 

yerlerine bile bu sabah saat onda 

su verilebilmiştir. 
Su, eskisine nisbetle daha kuv

vetli ve bol akmaktadır. Belediye 
sular idaresi, artık sıksık suların 

kesilmesi gibi halkı rahatsız eden 
intizamsızlıklar olmıyacağı bu se 
ne sonuna kadar suyun hiç kesilmi 

yeceğini temin etmekte:iir. 
'Bu münasebetle şikayetleri mu 

cip olan mahalle çeşmelerine" bol 
su isale edilmesi bekleniyor. Ge. 
lecck sene su programına uygun 
olarak yeni geni§letme ameliyatı 

yapılacaktır. 

Banka mü 'ir1ne~ jtehdit ·~ ~ 
mekf uHü ........ riHö'fefl Bf'""'"·" 

Meğer .ablalarının teşvikile on 
beş yaşlannda iki çocuk yazmış 
Ada!la, - Bir kaç gündenbcri 

şehrimizdeki İş Bankası mi.id:irü 
Hamdiye gelen tehdit mektupla· 
rının mahiyeti anlaşılmış ve bunla 
rı para koparmak maks,adiyle iki 
erkek ve iki kız çocuğunun hazır
lad ğı anlaşılmıştır. 

Hacıosman bayırmda 

Bir kamyonet 
devrildi 

Kaza bir yaralı i'.e 
hafif geçti 

Dün akşam Hacrosmnn bayınn

da bir kaza olmuştur Emin Mnh
mut yoğurthanesinc ait bfr kam
yonet Hacıosman bayınndan çıkar
ken bir virajda karşısına bir oto. 
mobil çıkmıştır. 

Kamyonet şoförü Hayri müsade
meyi önlemek için direksiyonu sol 
tarafa sUratlc kmrmış, ve bu yüz. 
den kamyonet sol tarafa yuvarlan
mıştır. 

Kamyonette şoför Hayri, karısı 

Saime ve yedi çocuk bulunuyordu. 
Çocuklardan biri başından hafif su· 
rette yaralanmıştır. Diğerlerine bir 
5ey olmamıştır. 

T@:nıit©rril a m~S} 
ffc1tc ~ ır al ff ç o 

Erkek çocuklardan biri 14 ya. 
şında Ihsan ve diğeri de 16 yaşın 

da Şinasi<lir. 
Sorgu neticesind! mektupları 

ablaları Nazıme ve Cemilenin yaz 
:lıklannı itiraf etmişler ve dörJü 
biıden tevkif edilmişlerdir. 

Dahiliye ve iktisat 
Vekilleri 

1 Dün şehrim ;ze geldiler 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

d ün 'ak~am saat 20.20 de şehrimi -
ze gelmiş. Haydarpa§a istasyo

nunda vali Lutfi Kırdar, vali mua 
vini ve dostları tarafından karşı -
lanmıştır. Vekil kendisini karşıla
yan gazet~cilere seyahatinin ta • 
mamen hususi mahiyette olduğu
nu ve bir iki gün kalarak Ankara
ya döneceğini söylemiştir. Faik 
Öztrak istasyondan vapurla köp
rüye ge~miş ve Tokatliyan oteline 
i:ımiştir • 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır da dün 
An1caradan şehrimize gelmiştir. 

Pendikte trenden ·,en Hüsnü Ça
kır öğleden sonra İstanbula g~ç

miş ve Nişantaşındaki evine git
miştir. 

Vekil birkaç gün şehrimizde )<~ 
larak ikt sadi dairelerde bazı 

tetkikler yapacaktır. 

Meslekten 
ayrılmak 

istiyen muallimler 
Maarif Vekaleti bir 

tamim gönderdi 
Bazı muallimler meslekten ay • 

r lmak istiyerek Maarif Vekaleti• 

ne baş vurmuılardır. Vekfılct bıl 
müracaatlar karşısında aliika.dar · 
!ara §Öyle bir tamim gönderınie ' 
tir: 

1
' - Meslekten ayrılmak isteycfl 

lecin mühim bir kısmı muaJlifll 

mekteplerinden yetişerek tedris'
1 

ve terbiye mesleğine hazırlanını1• 
mekteplerimizde senelerce hizıtlet 
ederek olgun tecrübelerinde~ 
yurt çocuklarını istifade ettirece~ 
arkadaşlar.dır. Bunlarır. mualliıı1 
lik hayatından uzaklaşmaları, he111 

meslek, hem memleket için büyiiJ 
bir zarard r. Mesleğin asıl ze\'~ 
ve heyecanını derin.den duyoıı1'· 
:ıanna §ahit olduğum muallimle~· 
'tnr~n .ı\>u noktayı tAkdiı edere~ 
meslekten uzaklaşmağa razı olf111 
yacnklarından eminiın . ,, 

-o--

Çanak kalede 
bir cinayet . 

Bir köylü kaym b!raderin1 

öldürdü 
Çanakkale, - Vilayetimize ~~ 

lı Dolaba köyünde bir cinayet o• 
muştur. Palamut ohası köyündeıı 

o· 
Mehmet oğlu otuz yaşlarında ç 

'"!' lak Osmanın karısı Ayşe kocası, 

yaptığı tir kavga sonunda Dola~ 
köyündeki ağabeyisi Mustafa oı 
lu Osmana kaçmıştır. 

Çolak Osman köye gelip ıtıı": 
sını ·istemiş, fakat kocasının r• 
nına dönmeğe razı olmıyan A'/f'' 
yi ağabeyisi de aalıvermemiştir· 

sıı· Buna çok kızan Çolak Ostll • 
Mustafa oğlu Osmanın üzerine' 
tılara.k bıçakla öldürmüştür. 1''' 
çan katil yakalanmıştır. 

-o-

Boya ihtikarı 
var mı? 

Bina'.arm bir renge 
8 boyanmasından istifadeY 

kalkışılmış 
eıılt' 

CnddelcrdekJ binaların ayni r . ·C 

te boyanması hakkında. bel~)şt 
tarafından alakadarlara. teb11~, 
yapılması üzerine şehri.miıd8 tte 
ya sarfiyatı ehemmiyetli ,ure 
artmıştır. 

t.1,-eıı 
Bundan istifade etme'.! ts · ı:· 

ba:zı stok sahiblerl !in.Varı ~, 
seltmcğe başlamı~lardır. Bu 

yet, 'iklyetlere yol ac;ını.ıtır. ııııı' 

Mesele tetkik edilecek, Jbt ~ ' 
ma.hlyetlnde bir fiat arttırıltılr<le · 
hareketi sabit olduğu takdi§iÔ
buna cUret edenler aleyhinde 

detll taklba ta girlgllecektir. 
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~ata dair -
Alın yazısı 

Fransa - İngiltere ile RU.ya ara· 
11ndaki müzakerelerde ıörülen ya. 
vaşlık e!lti.n umu.miyeyi hayrette 
b~ ve halk, ne oldufunu 
bilmemekle beraber, birtakım müı 
killlt çıktığını anlar gibi olmue ve 
sukutu hayale uğramı§tır. 

Bu yazımızda mUzakerelerin gü. 
'( E~I bir iddiaya gi3re harple· nü gününe geçirdiği safhaları an
~ nn,ihtilfillerin, sulhun terak· !atacak değiliz. Sadece müzakere 
llıiı : hasılı bizim beşeri dediği· edilen meseleleri ve hangilerinin 
ırad 1§!erin asıl amili insan oğlunun halledilip hangilerinin edilmediğini 
dıııaesı değil, güneşin lekeleri, yıt gözden geçireceğiz. 

rın b' · Milzakerede bulunanların hepsi -
~bi b' ırıbirlerine yaklaşması, 
Yan· ır takım cevvi hadiselermiş. nin mutabık kaldıkları ilk nokta §U 
~: .. !~ e kilerin ilnı·i nücm'u tekrar dur: Hitlerle Musolininin iatila 
'll. !\·o planlarında daha fazla ileri gitmc-
"lt • r. Herhalde insanı ürperten . • . . • 
. §ey D ek k' b' . 1 lerıne manı olmak ıulh !çın lazım. 
i!çb· • e..'ll • ·ı ız ınsan arın . . 

ır kud . . k .. fk 
1 

1 dır. Her ıkı tarafın mutabık kaldL 
~ de b retımız yo ; 0 ·e enme- ğı diğer bir nokta daha var: Hit-
fla biılın ~=-ı~mamız da, çalışmamız !erle Musolini)i yollarında durdur
~h! ırademize tabi olmıyan manm en iyi çaresi bu istila ihti
~~~~ bağlı ve bizim, bu kainat rumın hedef tuttuğu milletleri bir 
~et' ~er kukladan farkımız yok .. araya toplamak, birleştirmek, bir 
~.&un~te veya adları bilinen, mUdafaa cephesi haline getirmek, 

Unan l}·en birtakım yıldızlarda bu· bu suretle tehdid eden cepheye mu 
lfa kUklalar. kabil tehdid edilenler cephesi kur. 
,Yır. bu iddiaya inarumyorum, mak. 

' ~lup olmadığını aramak bile Bu cepheye Rusyayı da almak Ji 
1iitQ }o:-um. İnsanı çok küçük dü· zmı mı, değil mi? İtiraf etmek ıa. 
~~or. Gerçi mesuliyetlerden kur- zım ki, bu üçilncU noktada, ilk ba§ 
' r: ... ~e yaparsak yapalım, suç langıçta bütün fikirler mutabık bu
ılır; bi degıldir, havadadır. kainatta· lunmuyordu. 

Eski Fransız nazırlanadan : 

Her memleket dahili idaresinde ser 
besttir. Ye.sele, bazı memleketlerin 
hududlarmda hi.sııetikleri müşterek 

tehlikedir. Ayni şekilde, ı ıncı 

François Fatihle, kardinal Riche -
licu Alman protestanları ile an -
laşmışh. Demokrat Fransa dün 
Çarlık Rusyası ile dosttu, bugUn 
otoriter idareli Lch1stanla. 

- Maddi imkan bakımından Ru~ 
ordu•mnun pek az faydası görüle -
cektir, diyorlardı. 

Buna da şöyle cevab verildi: 
- Hitler hiç de öyle düşlinmi:_ 

yor. Alman fen mecmuaları da b ı 

fikirde değil; Sovyetler birliği or_ 
dusunun asker km·\'etinl, tayyare
lerinin ve tayyarecilerinin mükem
meliyetini methedip duruyorlar. 
Harbe alışmış bir kumanda teşki ~ 

!atı ve askerleri olmamasına mu _ 
kabil, Rusya killliyetli miktarda si 
!ah, cephane, iptidai madde ve pe~. 
rol temin edebilir. 
Bazı müteassıblar müstesna, l .. ı 

giln artık herkes Ilusya ile bir it
tifak yapmanın faydalı olacağı.· r 

kabul etmiş bulunuyor. 

Jı:o11/cra11sı dinliycn Etililcr ' 
, . 

' f. 

. . ~ 

Adana lıall~cı.ıi bandosımdmı bir grıı/J şefleri il akkı ile beraber • 

Adana 
halka 

köylerinde 
temsil 

Belediye Reisi ve Halkavi mensupları bir Eti 
köyünde konferansı ve temsil verdiler 

3 

Düşündüğüm gibi: __ .... _____________ _ 

lstanbul 
tramvaylan 

Yazan: SUAD DERVlŞ 
Şirketin elinde iken: ''Şirkettir, 

diyorduk, tabii halkın menfaatini 
değil, kendi menfaatini, halkın ra
hatını değil, kendi çıkarını düşü
necek .. ,, Ve o sebeple sabah, ak. 
.am ona binmek için saatlerce b:k 
lesek, içinde en büyük sıkıntı ile 
yolculuk yapsak onu mazur görü· 
ıorduk. 

Fakat aylardır, tramvay hükiı

.netin eline geçmiş bulunuyor. Is. 
tanbul halkının rahatsıdığı bit
medi. 

Tr·amvay arabaları az mrdır ?. 
Yokn işletilmelerinde mi bir ku
sur var, bilmiyoruz. Bildiğimiz 

bir şey varsa o da onun İstanbul· 
daki tramvay yolcularına ka{i gel
.:neyişidir. 

Sabahları işe gidilen ve akşam
ları işden eve dönülen saatlerde 
bir boş trmavay, hayır... yanlıı 

söyledim .. bir tramvay içinde, bir 
kişilik yer bulabilmek için bir saat 
ten fazla beklediğimiz çok olu .. 
yor. 

Tramvay arabaları içinde otu • 
racak yer şöyle lursun ayakta du. 
racak yer de bulunamıyor. Müte .. 
madiyen halk, biribirini itip, 'ka" 
kıyor, 

Bir şehrin nakil vasıtaları o şeh
rin nüfusuna göre tedbir almağa 
mecburdurlar. Acaba Tramvay iş. 
!etmesi, akşam saatlerinde sefer 
adedini ihtiyaca göre arttıramaz 

mı?. 

Şirket zamanında; 1 numaralı ~ ~.neyiz ki suç işliyebHelim? - Rusyanın Almanya ile hudu-
tahi ilun birtakım budalalara du yok, diyorlardı. 
~clij • nı.esul,, der, hepimiz de o - Evet, hududu yok. Fak~t ev-
~ IÜyoruz.. veli, Almanyanm tehdid ettiği kil_ 
~· §eyleri iddia edenler (siz çük veya orta kuvvette memlekeL 
ltr d... .ız bu hakikatleri keşfeden· lerle hududu var. Bu memleketler 
'"Yln) hep dindar ruhlu nisan· ona pek zayıf bir mukavemet gös
~· liiç bir dine. hiçbir akideye terebilecekler. Sor.ra, İngiltere de, 
,~ olmıyabilirler; fakat bir Türkiye de Almanya :;.,. hemhudud 
~~ ~liki olmamaları ruhlarında mu? Daha sonra, Ru.ayanm sirif. 
~. ~ bulunmasına mani değil. çılua denizlerinden, yani Baltıktan 
~Ilı, i.nsanın mukadderatına \'e Karadenizden tehlike ile kaflı
'tt t~.ve ınsandan üstün bir kuv· lqması ihtimali yok mu? Bunun i
~~ oavvur etmekten başka nedir çin, Rusyanm da bizimle beraber 
tiıı.._- kuvvetin gö_terdiği yoldan mil§terek mukavemet cephesine da 
~· onun emirlerini tut~1cak. bil olması kendi menfaati icabıdır. 
~ i~ı ona beğendirmeğe çalışa· - Rusyanm idareei bizimkinden 
~ "'!an kendinden vazgeçmiş ve 0 kadar farklı ki, öteki memleket. 
~ S u r e t ı e k e n d i n i !erin idaresinden o kadar uzak ki, 

Rusya ile hangi esaslar üzerin~ 
anlaşabilirdik? Evvela, Rusya mü . 
ıııa,·ı şer&it altında ,.e mukabil yar
d:m es:uıı üzerine anlaı;;mak istiyor. 
du. Böyle bir talebe de ne dene. 
bilir~ Rusya ne Lüksemburg bükü 
metidir, ne de Nikaraga. Ona kar§ı, 
mühim bir yardım temin edecek 
olan büyük bir devletin layık oldu
ğu eekilde hareket etmek lazımdı. 
Kendisinden yardım istiyoruz, fa -
kat bir harb halinde onun bizden 
göreceği yardım pek azdır. Rusyn, 
bize kal'lı giriştiği taabhtidlerden 
dolayı bir harbe iştirak edecek o. 
!ursa biz onun yardnnrna pek ağır 
yükler altında koşacak değiliz. 

Adana, (Hususi) - Ardana I Halkevimizin ve Adana beledi- halk düşmanı olan tramvay, dev
Halkevi köycülük kolu, temsil ko yesinin yeni reisi Kasım Ener, !etin eline geçtikten sonra da l.ıı· 

!unun da iştiraki ile tamamen Eti ı memelket gençliğini hd:lefine koı· surlarını tashih etmezse ne ofa . 
Türkleriyle meskun bulunan Ha- turan bir kudrettir. Kasımın ar- cak?. 

Açık konuşalım: Hitler bize doğ_ 
rudan doğruya hücum edecek olur 
sa biz Rusya yardımımıza gelsin di 
ye bckliyeceğiz. Madem öyle, Hitler 
n.usyaya hilcum ederse biz de ayni 
şekilde Moskovaya yardım etme -
liyiz. 

dırlı köyüne büyük bir gezi yap- kadaşlar..ndan olan doktor Urfi ŞehrimizJdeki nakil vasıtaları·• n 
tı. Dokuz komite üyelerinden ek- Görkem, Seyfi Tezer de gençlik biribiriyle rekabet edercesine hal. 
serisinin, bir çok doktorların, ma· hareketlerinin ve Halkevi çalı§ • kı tazip etmekte olduğunu beledi· 
arif müdürünün, parti idare imi· malarının başında gelir, ye farket::ı;;·cr mu'· 
rinin de iştirak ettiği bu gezi Ha- x·· 

1.. (t ti"'-'"') •

1 

Yoksa tramvay ar::ıbabrımn s::ı-oy uye oynanan • IUAI pr . 
dırlılar ilzerinde ailinmeıı: tesirler . d Adal H" . 1 .. d vrsınr çogaltmak ve seferlerı gÜ• 

yesın e ı useyın ro un e .. . . . 
bıraktı. 1 d d v h t . k nun kalabalık saatlerının ıhtiyacı. 

can an ır ıgı ru ve emız onut .. . . 
Köy halkına, temsil kolu ama· . 

1 
:i v 1' t .

1 1 
ı na gore tanzım etmek ımkansız bb: 

törleri tarafından (istiklal) piyesi masıyf e ' eger 1 :ms: e ema~ımız l o;cy midir? • 
oynandı. Kurslar komitesi delege· Yusu .. Ayhd~n eşsız hır muva fakı- • Bunu merak ediyoruz. 

yet goster ı. 
si Halkevleri ve rejim hakkında 

konferans verdi, Haikevi bandosu 
milli marşlarımızdan ve milli tür
külerimizden parçalar çaldı. 

Suat DERViŞ 

V diyorlardı. 
b ermekten, düsüncesinin Fransa, Rusyayla beraber, diğer 

bir üçüncil devlete yardım taah -
hüd ediyorsa harbe bil\'asıta sü -

(Devamı 4 1'11cüde) 

Çok samimi hasbihallerle tel· 
kin edilen fikirlerin, tenbihlerin 
ahalide husule getirdiği alaka şa· 

Bu temsilci çocukların Uzerin
de büyük emekleri, onların mu· 
vaffakıyetlerinde hissesi olan 
Halkevimizin yorulmak bilmiyen 
rejisörü ve ayni zamanda temsil a
matörü Topoğraf Fikri Sayan da 
unutmamak lazımdır. 

Doktor Adnan 
Ankara ya 

gidiyor mu ? 

~ ~~al>hğı işlerin mesuliyetin Buna da §Öyle ce\'ab verildi: 
ı:ı-ıa llrtarmış demektir. tık bakışta _: Burada mevzubahı olan, dev. 

; .. nefsini küçülten bir şey yok· !etlerin dahiU idareleri değildir. 
~ tUnkü insan, ancak başka in· 
~ n kendinden üstün olduğunu 
\~tın.ekle küçülebilir, dindar. 

it b~d~lerinden üstün buldukla· 
~ ır ınsan değildir, bütün in· 
~t n fe\'kinde olan bir kuwettir. 

l1la kendileri ile beraber bütün 
l)ı-ı: da, insan oğlımu da küçül· 
ıt : Bunun içindir ki dindarlık 
lrtı~ınden hiç bir zaman hoşlan· 
~ ~nu insanlığın hay iyetine 
lttıi \'üz saydım. Beşert Mdisele. 

-b'ııı ilerini fertlerde veya insan 
·a~1a:ında değil de güneşlerin, 
da e~n inkıl~plannda anyan· 
~i· dındarlar gibi, insanı küçül· 

lı ?l'ı'3(!! d' llıı· .er ır 
l}·oru : - " .. . 
~ nı kı msandan ustun bır 

~r kabul etmemekte bir nevi 
~\'ard~r. Fakat bu gurur bo~ 

~. ~ de~ıldir, hayatı sevebilme 
il> ~ını.izi bir kukla gibi gör
~buı areketıerimizin mesuliyeti. 

lcii etmemiz ancak o gururla 
~: ··~· Büyük bir Fransız muhar· 

llc1q er SUalin cevabı muhakkak 
Ol bulunur., der; bu sözün 
t~~ olmadığını aramağa lü· 
til ~~onun; ona iman ediyo
~ nku insan için buna inan· 

ba~ka çıkar yol yoktur. 

"'------1\-'u_r'_'ı_ıa_lı_A_T_A_ç 

~'<ok arabaları 
'ıtı..~ite · :<ıaı nın yük arabalanna yay. 
, 't ~ tekerleklerini geni§letmek 

.,.~ .ı:rını yeni şekle sokmak 
~~ıgı. mühlet bu ay nihayetin 
~a ktır. Bunun için bütün 

r Yeni ~i almaktaijırlar. 

Yeni alAmeti farikalar 

G AZETELER bir (Allmetl farika) 
nlzamnameel yapddıpıu yazıyor

lar. Sanayi mUeMeeelerl imal ettikleri 
mallar berine allmetler koyacaklar ... 

Bunlann ne gibi allmetler olacağı 

meçhul: Dofruluk allmetlerl mi, hlle ali
m etleri mi~ •. Eier dotnıluk alimetleri ise 
o takilirde imal edilen mallann üzerine 
garlb allmetler koymak lizmıgelecek. Me. 
ıeli: 

l'erll kumqlana üzerine tebdlll kı. 
yafette mahir bir 1npDz polis hafiyesinin 
resmi! .. 

Ayakkabı imalatı ttzerlne alt kısmın
daki cildi ıayet nazik oldağıa için ket~ 
üzerinde bile ytlrilyemedJif meşhur olan 
eğri boyun bir akreb resmi! ... 

Dlier aleltmam yeril mallar üzerine 
fiatlanam 11embolil olarak ateşe otartul
mutt haykırmakta olan bir yerli lnıııan ti
pi!_ 

Kna yiyecek maddeleri imalatında da 
meseli: 

Sucuklar üzerindeki aJAnıet: Kafuı. 

nı bir mide içine olanuı, hmaklan boyalı, 
tehirlerde gezmt'tll memnu bir haf'·an retı. 

mi! .• 

l'oğartlar üzerindeki alamet: 
Bir ( leabmda ıan renk yazlık lskar· 

plnlcrlnlzl boyayınız!) etiketi! •• 
l'lne meAell paııta lmalih Uzerfndf'kl 

alimetl farika: (Fareleri öldürür) etiketi, 
lllh ... 

Fak:ıt bundan böyle yeril lmalit~ 

doinL aJlmetl farikalar konulacalı"" f'n 
!Jıkı kadm çoraplarma konulacak allmet 
olacaktır: 

Nihayet kammın bacaimı kesip kur
talmuı bir )'erli kocanın reeml! ... 

yanı memnuniyettir. 

Güneşteki lekeler .. 

A \ 'RUPA. gazetelerinin haber ,·er. 
diklerine göre Amerikada \ "Q ee

nubi A\"rupada ha\"alar dehşet gidiyor. 
Bizde de !\larmara ,·e Karadeniz clnı· 

rmda ha,·al:ır birdenbire bozılu. 
ı~akat Amerika ,·e eenubi Anu1lada· 

ki öyle değil. Aleseli N e,·yorkta bir ta. 
raftan ıııcaktan adam ölüyor, fakat Am<". 
rlkanın diğer bir tarafında fırtınalar, yağ
murlar \'e müthi' bir soğuk kıyamet ko
panyor !., 

1talyada ortalığı seller ba.<ımış, nt'hlr
lcr taşmı~, müthl' yağmur sağanaktan 

yağıyor. Hatta bir şehre, yaz ortasında, 
kar bile yağmış! .• 

ltalyan gazett'lerl bu iklim ter.diki<-. 
rinden hayrctteler. Bunu güneşte hbıl o. 
lan lekelere atfedl~·orlar ... 

};,·et, olabllir. Fakat muhakkak güne-
~ bu lekeler ıııon A nupa fadalannda 
andan ııııçramı~tır ! .. 

... * * 
Garip · u ''lan bir aşk 

1 NGILT. _ ..... ıı.: genç bir kız 81 ya-
11ında bir lhtlyan sennl~. Hatta 

'~~ilcesine iıtık olr('ı'. Nihayet onunla e\'. 
lcnmf'ye kal'Br nmıı, ... 

1..oıulra ~azetclcrl hayrrt lçindel<>r. 
mlş, 81 ya,mda hir adamın böyle delicesi
ne işık' olunacak nesi olabllee<-ğine ! .. 

Neden! .• F.rl<ek bu! 81 ya,mda bir 
f'rkeğtn modern bir genç kızm nıhunu 

delicesine iişık edchill'cel' c:ok gUzel ,.c he
niiz ;npranmamış bir tarafı olamaz mı ki? 

l\IC'seli: 
Cüzdanı! .. , 

Ne zamana geldik ? .. 

H İÇ işittiniz mi! •• 
Enelkl gün Bakırköy Bezezyan 

mektebi talebesinden biçare bir talebece. 
ğtz tam öğle nkti rnektebdrn çıkıp e\"lne 
dönerken lsta. .. yonda yere düşerek ölü,·er. 
miş. 

Doktor tarafından yapılan muayene
sinde kalb sekt~lnden öldüğü anlaşılmış .. 
llaldkai<"n aC'ınacak kadar da pşılacak 

2'ey değil mi! Bizim bildiğimiz kalb sekte
sinden ansızın ihtiyarlar ölür. 

Şimdi mekteb talebeıııl kalb sektesln· 
den ölüyor! ... 

Demek ki yakında ~yle ,·akalar da 
l~lteccğlz: 

Enelki gUn bayan Ayşenln emzikte. 
ki çocuğu ihtiyarlığın tabii leabı olaa (Ar. 
turo!I klol'O§) dan eceli tablislle ölmüştür. 
Mumalleyh ömrünü ~erefle ikmal etmlJ 
muhterem bir zattı! .• 

* * * 
Beyaz zehir akım 

A L bir daha: 
KaragUmrükte zanllı bir kundu

raeınm kanfllı meçhul bir ıUtçUden alıp 

l~tlği fllüttcn yine zehlrlcnmı,. Hastaneye 
kaldırmışlar ... 

Hayrettir: Te,·ekl•ell değil, lstanbulda 
gazeteler, muharrirler, doktorlar boyuna 
insana dehşet ,·ererek: 

- Beyaz zehir ... ~·az zehir .•• 

Deyip duruyorlar. Bunu, itiraf ediyo
ruz ki, 'imdiye kadar kokain zannederdik, 
Tuhaf: J\leğer sütmü.Ş! ... 

Mim 

Eski mebuslardan Doktor Adna .. 
nın dUn Paristen §el\nmize geldJ., 
ğini yazmıştık. 

Doktor Adnan, Ulelide Antaı .. 
;>a apartımanındaki dairesinde din .. 
lenmektc ve uzun müddcttcnberl 
görmediği eski dostlarının ziyaret .. 
lcrini kabul etmektedir. 

Ziyaretçilerin çoğu meslek arka.. 
d&lflarıdır. Vali \'e beledi) e rci.St 
Dr. Lütfi Kırdar da bu sabah saat 
onda ıncslckdaşı sıfatilc Dr. Adna.. 
nı ziyaret etmi~ ve göriıc:mU1ttir. 

.Milli hükümctin eski lstanbul 
murahhasının bu günlerde zevcesi 
Halide Ediblc birlikte Ankaraya gi
decekleri söyleniyordu. 

Doktor Adnan, bu sayialıır hak
kında rnaliımatına müracaat eden 
''ir mıılıarririmize bu sabah demiş. 
-ir ki: 

- Ankaraya gideceğim. Fakat 
bu seyahatin gUnUnU henUz karar
laştırmış değilim. Herhalde bir 
mUddet dinlendikten sonra Anka
raya gitıneği ve oradaki eski ark,a
daşlarnm ziyaret etmeği çok arzu 
ediyorum.,, 

TahraRa giden 
profesörü 

Alman 

Tahran üniversitesinde vazife 
kabul eden Alman prof~lSrlerin

den operatör A. Gotfiıeld S-. 
bu sabahki ekspl"fıllJ l1ıa!;R 

2

] 

gelmlt*. 
Alman proreslSrtl burat!an Toroa 

ekspresile doğruca Ta.lırana gide
ceğini söylemi§tir. 
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lstanb 1-Bükreş 
tayyare seferleri 

başladı 
ilk tayyare bu sabah Yeşil köyde 

Bükreşe hareket etti 

Denizaltı facıası · Beşiktaşta bu sabahki f ecl 
ı otomobil kazası 

Dört yaşında bir çocuk kamyon 
altında ezilerek öldü 

Bu sabah saat 9,-10 da Bcşiktaş
ta feci bir otomobil kazası olmu,, 
küçük bir çocuk parçalanarak öl· 
.nüıtür. 

Kaza kurbanı olan yavru Yıl· 

Jız cadesinde Muhtarıcvvel soka· 

3920 plc1ka numaralı olan 
yon, Ni§antaşında Meşrutiyet 
hallesinde Akkirman so 
18 numarada oturan ıs99 
numaralı şofö:: Ahmedin id• 
dedir. 

Batan lııı;m.ı: ılrııizulir ~<'mi .. i.. 

lstanbtll - Bükreş hava hattının Jtalyan şirketinin müracaatı 
açılması hakkında hükumetimiıle İstanbul - Halep hava seferleri· 
temaslar yapmak üzere Ankaraya ni temin etmek üzere lazımgelen 

giden Rumen hava nezareti heyeti mukaveleyi akdetmek için bugünler 
dün tayyare ile şehrimize dönmüş· de Münakale vekaleti tarafından (Baştarafı 1 incıdt) gi hir arıza yüzünden 

~ında 9 numarada oturan tramva} 

su altında bilct~isi Hamdinin dört ya~ların· . 
.faki çocuğu Saittir. 

Şoför bu ani vaziyette hiçbİI 
yapamamış ve Said kamyonıı' 
tına yuv:ırlanmıştır. Teker 
1ltında kalzn ve vücudu b:r 
rcrlerindcn tamamiyle ezilell 
ru hemen o anda ölmüştür. I 
ten geçtikten sonra nihayet 
yonu durdurabilen şoför Ahrr/ 
ti~enlcr tarafından y<' kal::ı!l 
Müddeiumumilik ve polis t 

tür. Temaslarda anlaşıldığı için bu seçilecek bir heyeti Suriyeyc gide. Olenler için bütün İngiliz kilisele kalınca "telefon ş1m~nJı::-ası.. de· 
sabah saat 8,50 de Yeşilköyden lik cektir. rinde dini merasim yapılmaktadır. nilen şamandırayı su yüziıne bırak 
tayyare mera imle Bükr~ hareket Bu sefer Türk tayyarelerile yapı· "' * • 1 makta. bu işaretle onun bu'undu 
etmiştir. lacaktır. Hattın Halcpten sonraki HABER - İngiliz denizaltı gc.. ğu yeri tayin e:iip m:irettebatla ko 

Bağdat - Tahran • Ka.bil kısmını misinde ölenlerin, geçenlerde Ame· nuşmak im'.tftnlarmr elcle enen tah 
Tayyarenin yegane yolcusu bun. rikan bahrivesinde vukua gelen av lisi'-·e "emileri vinçlerle "tahlis ça temin maksadile bazı ecnebi kum· J J • ,. 

dan bir hafta evvel şehrimize gel- ni c:ekildeki kazada ölenlere nisbet· nı .. nı dı:nize indirm~lctedirler. panyalar teşebbü lere girişmişlerdir -s 
rniş olan beynelmilel havacılık fe- le çok daha fazla olması İngiliz bal "Çan .. denize inince zemin civa 
derasyonu reısı prens Bibes- İtalyan - Habeş harbi esnasında riyesinde Amerikada olduğu gib: nndan denizaltı gembinin ü ~t kap~ 

S3it bu sabah e"·den sokağa çık
mış ve arkadaşlariyle oynaml\ğa 

başlam ş~ır. Bu sırada etrafına 

bakmadan ihtiyatsızca caddenin 
bir tarafından diğer tarafına koşan 
Sait sür'etlc yoldan geçen bit 
kamycn:tle kar§ılaşmıştır. kata bn~lam ~tır. 

Danzigdeki Alman zab tası 
takviye ediliyor 

konun kansı prenses Bibeskodur. buradaki işlerini tatil etmiş olan "tahlis çanı,, denilen en son sistem ğma bir dalgıç va-;ıta~ile bağlan· 
Istanbw - Bükreş seferlerini işle- Aero Eskpres ltalyan tayyare kum- ·bir aletin bulunmamasına atfedili- makta, sonra kap:ık a;ıla!'ak gem; 
ten şirketin Ankarada temaslar ya. panya ı da bunlar ara ındadır. yor. Batan İngiliz gemisincie ancak ile "Çan .. arasında böylece irtibaı 
pan mümessilleri de bu posta ile ltal;-an müessesesi, bundan baş· Oevvis cihazı denilen ferdi kurtar. ha ı\ olmuş bulunm::t'-.ta::iır. Bun 
memleketlerine dönmüşlerdir. Yarın ka ltalya ile lstanbul arasında da ma. tiletleri vardı. Mürettebat, he· dan sonra m!irette!>attan st-kiz del' 
sabah saat 9 da da BUkreşten ilk eski~i gibi seferleri açmak istemek nüz anlaşılamıyan bir sebeble, bu kuz ki ,i "Çan.,a geçm~ktc, geminir 
tayyare postası şehrimize gelecek· tedir. filetle c:u yüzüne çıkmağa teşebbüt- kapağı tekrar kapatılıp "çan .. st• <llnştar<ıtı 1 '"' ı r ı ıeceği hakkınGa §ayialar dô' 
tir. Havayollan faaliyeti son zaman- edememişlerdir. j yüzüne çıkarılmaktadır. "Ta'lliS tarafından ortaya atilmış olan bey- teclir. 

Bundan sonra bir gün İstanbul· larda dikkate şayan surette artmı~· Birinci sayfamızda islevi" seklı çanı geçenlerde batan Amerikar nelmilel mesclelel'den bnhs,..tmiş. Leh sinemacılarının k 
öan sabahlan 8,5: de, bir gün de tır. Birı-ok '-'Olculann, bilhassa ti· b' · ı · h l " ~hl" ' ., d ·" ı · · .. tt b • k tir Mumailevh Danzigin bizzat Varşova, 4 ( •' .. A.) -

.. J ır rcc::ım e ıza o uan ta ıs çanı,. enıza tı ~em•c;ı mııre e :ı .mı ur · . • · . . '-\ 
BUkreşten Istanbula tayyare seferi caret işlerile alfil<adar bulunanlann aleti ise" dokuz ton sikletinde çelik· tarmak üzere hu şekilde dört sefeı i kendı \'CSl\lli s~~·e~ınde kuvw•.th yalı sinema filmleri amilleri 
yapılacaktır. Yani her iki taraftan' artık tayyareyi diğer vasıtalara ter. ten bir odadır. Tahtelbahir herhan· yapmıştı. 1 olme.ııı 18.zımgeldıgll"ı beyan ctmış- !anya ile A.lmcnya aras nda 
haftada üçer gün sefer vardır. cih ettikleri görülüyor. tir. ter teatisine müteallik olan 

İ}i malümat almakta olan maha- nameyi fcshctmeğe karar '1 

fil, bu beyanatı Danzig polis kuv_ terdir. 

Sovyetlerle . anlaşma 
gecikti ? • 1 

nıçın 
( Baştarafı 3 üncüde) 

rUklenecek ,.e, pek tabü olarak, 
Rusyadan da yardım lııtlyccektir. 
Eğer Rusya, bir başka devlet iCin 
harbe itrecek olursa onun da ı.~ran 
sadan yardım istemesi pek tabii • 
dir. 

Bilmem daha fazla izaha lüzum 
var mı? Farzedelim ki İngiliz. Fran 
sız - Rus müsellesi, Lchistanla -
Romanyaya, istila halinde, yardım 
vaadettiler. Bu yardım taahhüdü
nün tatbiki ile İngiltere veya Fran
sa, yahut Rusya - )"9ni üçünden bi
ri - Bitlerle silah silftha gelirse, di· 
ğer ikisinin onun etrafında birleş

mesi icap edecektir. 

miyor. Ayni §ekilde, Baltık devlet
leri hakkında da hiçbir ~Y söylen
miyor. 

Halbuki bizce, muka\'emet cep· 
besinde en ufak bir eksik nokta bı· 
rakmamak lazımdır. Bırakıldığı tak 
dirde di~er cephe buradan tahrik~t 
yapmaya çalışacaktır. 

Son bir mesele daha: Anlaşma 

nasıl tatbik edilecek? Gazetelerde 
okuduk: Rus hükQmeti anlaşmanın 
icap ettiği anda otomatik bir suret. 
te tatbik edilmesini istiyor. Bu "o
tomatik., kelimesinin asıl manası 

belki derhal anlaşılmıyor. Bir dev· 
!etin körü körüne harbe atılacağım 
ve, ne kadar itimat ederse etsin, di· 

Afyon yolunda 

Sellerden bir 
kamyon devrildi 
Yolculardan üçü selde 

Parti Kurultayı 
azaları 

Ankara Halkevinin 
çayında bulundular 

boğuldu Ankara 4 (A.A.) - Ankara 
Dün Afyonkarahisnr civnrında ya.. Halkevi, parti kurultayına dele: 
ğan şiddetli yağmurltırdan büyük ge olarak iştirak eden Halkcvlcri 
scJler husule gelmiştir. ba3kan ve komite üyclen ark1i'da!~ 

Seller Afyon - Sandıklı yolunda lan şerefine bir çay ziyafeti ver· 
bulunan bir kamyonu devirmiştir. miştir. 

Kamyonda bulunan 23 yolcudan Halkevleri başkan ve üyelerine 
üçü .sellerle sUrllklenerek boğul- pir arada tanışmak ve konuşmak 
muş, diğel'leri hükfımet memurla. imkanını veren bu toplantı çok 
rı ve halkın yardımlnrlylo muhak- samimi bir hava içinde geç vakte 
kak bir ölUmden kurtulmu§lardır. kadar ldevam etmiş. Halkcvlcrinln 

Dolu, bu mmtakada hayvanat müşterek ve mühim meseleleri et-
ve ekinlere zarar verm~tir. rafın.da hasbihaller yapılarak, 

Birçok yerlere Halkevlerinin biribiriylc daha ,ıkı 
alaka ve rabıta peyda etmeleri için 

dol U düştü tedbirler dilşünülmüştür. Ziya. 

vctlnin yakında takviye edileceğine 
de18.lct etmekte olduğu suretinde Başveldl muavininin 

Varşova, 4 (A.A.ı - T tefsir etmektedir. 
Alman mahafili, bu tedbirin ge

çenlerde \'Ukua gelmi§ olan birçok 
hldiseler yüzilnden ururi bir ma. 
hlyet lktisab etml!i olduğunu be-

akde<lilmş olan Pcmoranya 
mecliııinin küşat toplantu;ııı 

nutuk ircıt eden başvekil 
Kviatkovski, ezcümle dcrnİ 

yan etmektedirler. ' - Polonyanın siyasi ve 1 
A'ltit I<'Otster, diln Zappôrt'da istiklalinin s nırı Polonya 

hfr nutuk ı5yliyerck Alman - Leh ranyasından geçer. Polo 
m\ina&ocô~ri'nden Uzun .. uzaaı,yıı.. deniz.de serbest bir mahreci 
bahsetmiştir. :nası ancak ezeldcnberi PC 

Hatib, Polonyanrn Almanyaya olan Pomeranya arazisi sa} 
ke.rşı dürüst davranmadı~ımı si'lyle mümktlndür. Müttehit ve 
mı,, ve D:ınr;ig Ayan meclisinin no- nit olan millet, bu mamülkil 
tası mucibince Kolthof meselesin. hafaza için her türlü tchlik 
de methaldar olan Leh memurları- zc almğa amadedir. ihtimal 
nın ~eri çağrılmaııını ietemlştlr. birinde beynelmilel münast 

G6 >el!ll Danzige gidiyor yüksek bir siyasi kültür ida 
Varşova, 4 (A.A.l - Alman iş celctir. Fakt bu zaman, çolc 

cephesi Jefi Hicri bugiln iş hiz- tır. Binaenaleyh müstakbel 
meti ka:npına mensup kıtaları tef- \tere masun ve mahfuz bit 

ti~ etmek ii!cre Danzigc gelmiştir.1 naklctmemi icabedcn hukll 
Göbbelsin de 18 Haziranda zu bizzat kendimiz müdafa• 

Danzigc gelerek bir nutuk söyli- liyiz. 

"i 
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Şu suretle daha iyi izah edebili- ğer bir devletten silah istiyeceğini 
riz: Farzedelim ki bütiln alakadar kabul etmek biraz güçtür. Bununla 
devletlerin kabul ettiği bazı sebeb- beraber miste~ Çemberlayn bir gün 
lerden dolayı Fransa ile İngiltere Stalinin ve}'a Litvanyanm ba~ında 
yalnız falanca devletlere yardım ta· bulunan bir adamın hiddetlerine 
ahhüt ettiler, Rusya da ba~a de\·· kapılıp biribirlerine harp açmaları 
}etlere yardım vaadetti. Hitler bu üzerine, muharebeye iştirak etmek 
devletlerden veya devlet grupların· mecburiyetinde kalmaya razı ol· 
dan hangisine taarruz ederse etsin, mıyor. 

Şehrimize gelen malümata göre, 1 fet esnasında, Ankara Halkcvinin 
son günlerde Trakya ve Anadolu- geçen yJllarda hazırlam ş oldu~:.ı 

nun birçok yerlerine yağmur yağ. "Halkevi nasıl çalışır?.,, filmi gös 
mıe ve bu arada bazı mmtakalara terilmiştir. 

evvcll dolu düşmüştür. 
Bilhassa Pulatlrya, Gümüşhane -

ye ve Karsa fındık ve ceviz büyük. , 
lüğündc dolu ynğmıştır. Diln sabah 
Orduya yağan şiddetli yağmur e -
kinleri kısmen yatırmıştır. 

Sovyet cevahlı~:: 

yardıma koşacak olanlar ·yalnıı, 
doğrudan doğruya yardım taahhil· 
dil vermi~ olan devletler değildir. 
Çünkü tıerilctı taahhütler cepheye 
dahil bütün devletlerin ayrı ayrı ıi. 
zerlerine aldıkları yardım teminatla· 
1ıdır.,. 

lşte, müsa\i şerait ve mütekabil 
yardım tatbik sahasına konulunca 

bu demektir. 

Anla"ma ne gibi hallerde tatbik 
edilecek? Taarruz dünyanın neresin 
de olursa olsun üç devlet doğrudan 
doğruya veya dolayısile taarruza 

uğradıklan her zall!an. 

Onun için, garp devletleri, bu "o
tomatik,, kelime inin yerine "der
hal ve,·a "son derece büyilk bir ,, . 
süratle,. kaydının konulmasını isti
yorlar. Üç müttefik evvel~ arala· 
rında istişare edecekler, ondan son· 
ra 'derhal .. yardıma geçecekler. Yar 
dım taahhüt edilen diğer devletlere 
karşı da ayni ~ekilde hareket e
dilecek! Evvela, taarruza uğnran 
de\'let acaba ötekini tahrik etti mi? 
serefli bir müzakere teklifini kabul 
etmedi mi, yardım istiyor mu iste· 
miyor mu diye araların1a müzake· 
re edip karar \'e:ecekler. Onda~ 
;onra derhal yardım e:iecel,Jer. 

Bu tam anlaşmaya esac; itibarile, 
itiraz eden kimse yoktur. Hatt!i bu Bize"' en iyisi, muahedere dahP 
§Ckildeki bir ittifakın son derece tafsilfıtlr hükümler ilave etmeli. 
büyük manevi tesiri olacağını i_lave :1ü~ehas;,ı !a;. dip!?mat~~~. veya as· 
edebiliriz.Zira ic;tilfı arzusu beslıycn :erı erkarı a.da ge1en but1.1:-ı ihti· 
ler bu kuwetli cephe karşısındfr mallere göre, ic;ı'J edecek yardım 
hiçbir te<jebbüse cesaret edemiye :e1dllcrini knrarla~tırmalıdır. 
ceklerdir. Ac:ıl mesele anla~manm milteka. 

Fakat bazı endişeler milletleri ih- t:il yardım e~aııı dahilin-le olm:rn \'C 

tiyata SC\'ketmektedir. M':! ,elii, uza~, tahrikç;l~re im1:an bırakmıyacak şe· 
şark muvakkaten bir kcnT·a bırakı- 'iilde şamil bir mahiyeti buluMlac;ı 
lıyor. Japon~ İngiliı, Fra'l ız \ C' 1ır. 
Ruıı f.<\prr:Y IJm tehdit ettiği za 
r•".<l :.1 ,apılacağı mcvzuubahs edil (T,a Tribrmc des Nations)dan 

.Dün şehrimizde çok iyi geçen 
hava bu sabah değişmiş, yine se
riıılemeğe başlamıştır. Hava rUz_ 
gfırlı ve kapalıdır. Yeniden yağ -
mur yağması ihtimali varclır. 

Halk himamıarı 
Mali vaziyetleri müsait o!mıyan 

vatandaşların yıkanabilmeleri için 
belediye tarafından Balat \'e Ka
sımpaşada hazırlanan halk hamam· 
lan bu ay sonlarında açılacaktır. 

Her hamam 40 kişilik duş terti
batını haizdir. Bu banyo yerlerinin 
yansı kadınlara ayrılmıştır. 

Yıkanaca.!dara sabun ve ha\'h da 
verilecektir. Renkli peştemal kaldı· 
rılmış, yıkanacaklara kirlendiği der 
hal görülebilecek 1<>lan beyaz renkte 
birer bezden havlı \'erilmesi muva
rık görülmüştür. 

Halk hamamlarına girecekler an· 
cak bir duş yapacak kadar içeride 
kalabilecekler, dus müddeti bitince 
sular kesilerek ham:ı:n tahliye edi
lecek ve sırada bclclıyen diğer va· 
tandas!ara. hamam tahsis edilecek
tir. Hamama girenlerin bütün ça. 
maşır ve elbi""lı>ri Ptiiwlım ı11•::irilc· 

cektir. 

Karadeniz· paktı 
(Baştarafı 1 incide) 

büsiyle ıon ha<J!dini bulacaktır. 
Kara.deniz antantından mak-

aat, Yugoılavyanın Balk.:n antan
tını terki takdirinde sulh cephe -
ıinde Almanyaya karşı ikinci bir 
müdafaa hattı husule getirmek· 
tir . 

Haziranın 11 inde Romanya ha 
riciyc nazın Gafenkonun Türki
ye merkezine gelmesi beklenmek
tedir. 

Gafenkonun getireceği haber, 
Balkan antantının vaziyetini ta· 
yin edecektir. 

Gafenkonun Ankaradan ayrıl -
masını mütea!tip Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlunun Moskovaya 
hareketi mukarrerdir. 

Türkiye Hariciye Vekili, Po
tcmkinin geçenlcridc Ankaraya 
vaki ziyaretini iade edecektir. 

HABER - "Karadeniz Antan. 
tı,. veya ''Karadeniz Paktı,, ecnebi 
matbuatı tarafından şimdiye lca -
dar bir kaç defa mevzuu bahsedil
mit ve teeyyüt etmemiş bir ıayi
ad r. Deyli HeraU gazetesinin 
bahsettiği ihtimal de ayni ~e
kildc bir ıayiadan ibaret olsa gc· 
rektir. 

tetkik ediliyo _Çiı 
(Başlara/ ı 1 ıncidc) 

mamile taktlir edilen Sovyet itiraz. 
!arım mumkün olduğu kadar tal· 
min etmeğe uğraşacağı ayni mah(il· 

!erde ilave edilme1~te::lir • 

Parisin kanaati 

Paris, 4 (A.A.) - (Havas) Fran 
·ıı d iplomatik mahfilleri Sovyetleı 
birliğinin Fransız - tnıiliı: teklifle. 
rine ,·erdiği cevap hakkında büyük 
bir ketumiyet muhafaza etmektedir 
ler. 

Sovyetler birli~inin bazı tadıller 
teklif ettiği \'e bu tadiller içinde en 
nazik olanın Balbk devletlerine ait 
1aranti mec;elesi olduğu tasrih f'dil· 
mektedir. Zira Paristeki kanaate go 
~ bu devletler takdir hprriyetini 
ve kararların mesuliyetini muhafa. 
1a etmek istemektedirler. 

P ariste, bununla beraber, mesele 
nin tali bir cep'le'i mevzuubah~ 

olduğu, zira Sovyetler birliğine kar 
~ı Baltık devletleri kanalile bir ta· 
ımızun sevkulceyş bakımından güç 
:zah edilebileceği zannedilmekte
dir. 

Sovyetler birliği tarafından ileri 
;ürülen ihtirazi kayıtlann tahak· 
kuk etmi, olan anlasmanm esa~mı 

müteessir etmediği hassaszıı 
diliyor. 

Mueşal Voroşi!of 
Londraya gitmiyor 
~loskova, 5 (A.A.) 

menba:ian öğrenildi~ine gôrt 
~ilof, İngiliz erkamharbiyes 
yet dostane ve mücamelekA 
ce,·ap vererek İngiliz ordustl 
nevralarmda hazır buluntll 
l ngiltereye gekmiyeceğini, 
ayni zamanda Sovyet orduc 
manevralar yap:ıca~ını bil 
tir. 
Mareşal Voroşilof, kendi$1 

sil etmek üzere yükc:ek rUt 
yet zabitlerinden mürekkep 
pu göndenneyi vaadctmiştİ 

Ecnebi müşahitler, siyac;f 
:ıza mırı ecnebi memleketi 
nai ahvalde gitmexte o!d 
kavdetmekte:iirler. Voroşil . . 
senesinde Türkiye cumhu 
onuncu yıldönürnü müna 
Türkiyeye gitmiştir. Mufl'I 
Türkh·e seyahati. ke:ı:iisill
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yet Rusyadan ilk müf a 
Ayni müşahitler, mare~htl 
olduğu cevabın ln~iliz - f1 
Sovyet müzakereleri ile alj ~ l3 
madığını i!Ave etmektedirler 1~ 



b'Jilill:~ Tl•llft1 . 
Orta Anadolunun zahire . 

anbarı : Yozgad 

ıras~eaJr~@l~f4FBPIELEI 
Almanya iktısadi ablokada 

Miryonlarca kilo tohum temizlendi. Köylüye 
fenni ziraat usulleri öğretiliyor. Çıplak 

UÇ feci kaza 
Lake Hopateong, _ New - Jer· 

!ey, 5 (A. A.) - İçinde 400 kişi 
bulunan bir tenezzüh tramvayı bir 
yUk trenine çarparak ate§ almıa- 1 

ur. BUytik bir kısmını !ergiden ge
len izciler te§kil eden yolcular ara
sında bir panik hfı.sıl olmuıtur. 

bahsediyor 
araziye 350 bin fidan dikildi Alman Ziraat Nazırı 

Alman milletinden Hitlere 
yardım istedi Kaza neticesinde ll ki3i yaralan 

mııtır. 

* * * Laypzig, 5 (A.A., - Almanya ~azır netice olarak Almanyanın 
Reading "Kalifornia,, 5 (A. A.) ziraat nazırı Valter Darre, Alman. 1 yalnız siyasi ihatayı değil, iktisadi 

R<'a~.ing civ~":1d~ bir virajda bir 1 yanın gıda ~lit.ikası9 hakkınd?. b.ir ihatayı da na.zan itibara alm13 ol· 
otobus devrilmı§tir. lçinde bulunan , nutuk söylemıştır. Nazır, reJtmın duğunu kaydetmiş ve A'.-ıanyanın 
yolculardan ikisi ölmUş, on yedisi giriştiği mücackle sayesinde zirai 
yaralanmıgtır. Otobüs amele nak. ı mahsulatın arttığım kaydederek d~ siyasi olsun, iktisadi olsun hiçbir 

ihatadan korkmaması lbım &eldi· !etmekteydi. miştir ki: 

"- E~er bu fazlalık elde edile· ğini söyliyerek A~man ~iletinin i: 
mese idi iki milyar marklık gıda . hatacı devlctlerın teşkıl ettılden. 
maddeleri ithal edilmesi l!zım gele· , halka}'? kırmak iç1n Hitlere rardnn olduğu halde t imal tualı çıplak blnut olan 

Almanya da 

Berlin, 5 (A. A.) - Vulfsen l!- ' cekti.,, edeceğini ilave etmi~tir. 
\' Yozgadın binlerce fida1t dikilen ıtttlan... tuyonu civarında bir geçidde bir 

lr~ .~zg~t (_Hususi) - Yozgatta olduğu vuaitten baıka maliyeye trenle bir otobüs arasında vukubu-
&t Yıık bır zırai hareket vardır. Bu ait bulunan (Midilliç oğlu) namile lan bir çarpışma neticesinde 10 ki-
tttltki Zeri yat neticedc.n ümit ve· anılan çiftlik, devlet ziraat işet • §i ölmil§, 24 kişi . yaralanmıştır. Alman 
\'tele derecede geniş ve iyidir. meleri kurumuna devredilerek b:i· Bunlardan dokuzunun yaraları a. eski muharipler kongre

sinde bir ltalyan şöyle de~i : ıioıgadda bu yıl görüldüğü kadar yük bir işe ba§lanmııtır. ğırdır. 
r~· davranış kay<ledilmemi§tir. 5QQ s h f Tren otobüsü l :S met.reden fazla 

bi b~lAyette ağaç seferberliği gi. ey an f bir mesafeye kadar sUrUkle~tir. 
~ ır hal de göze çarpıyor. Vali 

1 
B 'd di: Feyzi Gürelin vekalet nez- a İ e Or a / 

ıe de hu sahada yaptığı te§ebbus Bu sayfiye şehrin çarşısı Yafada 
lt; lrlüsbct netice vcrmi§ ve vekA· 

~,tcrı buraya geniı ölçüde yar • ve parkı yeniden yapllıyor Belediye reisine suikasta 
~ ö - r yapılmt§br. Bor, (Huauıf) - tedenberi gU- teşebbüs edildi 

de~~~ ~en~ vekaletin buraya gön- zel havası ve ıuyu ile Seyhaplıla. K d .. 4 A Tedh. hare· 
dıgı b d k ki · ra yayla olan yetil Bor 989 seııe- u us, ( .A.) - ış 

~e \" eş aı et sele tör ma ncsı aine birçok yeniliklerle girmekte- keti artrnt~tır. Kudüste 4. bomba 
~ ozgat vilayeti dahilinde be§ d' meydana ç.ıkanlmış ve vaktınde ye-
'-

1

l'cn kiloya yakın tohum temiz- ır. · ·1 · ld .. lh· • • • f'l"-1·] ~.11b.· Tabi4tin bütUn ıUaelliiinl tqı.. tı,ı mı~ o ~u ıçın ın ı dA arına 
:-: 

1
§ ve zcr'iyat buyüz<len ge· d ·1 · t • ''I' t yan parka İltanbuldan ve Adana- mey an verı memış ır. hn~ lltulrnu§tur. Köylilntin t o· M ed' · ı y f \..-Ied' 

ı1.."'l·lu1c ihtiyacı için 900 ton buğ- dan getirllen n:ıuhteilt afa9lar di. ut ı l bır %at o an a a ıx ı 
"')' kilmia ve on yıldanberi hmirde ye reisin'! karşı bir suikast te§ebbü· ' '-'erildiği gibi Ziraat Bankasın B 
'- da köylUye 200 bin liralık pa- ~~~-ş.n~ ede~ J'\>V/.PaA~Y.l){l tur • .s~nde P1.llunulmu5tur. unun üzC: 

hrdııru yapılmıştır. iii abo ve çlçeklm• pulu ıillle- rine kaJı.veler \ 'e nı;ıiazalar gayrı 
\t· n;ı,iftir. Parkta qhk bir ~o lnıo muayyen bir müddet -için kapatıL 

" Müstakbel büyük kararlarda 
da muzaffer olacağız,, 

Casscl, 4 ( A.A.) - Hitler, 
Alınan eski muhariblcrinin kong· 
resinde hazır bulunmak Uzert 
tayyare ile burayn gelmiştir. 

Cassel, 4 (A.A. ) - Alman es. 
ki muharlplerlnin kongresinde 
hazır bulunan ltalyan eski mu· 
hnripler cemiyeti reisi Rossf, 
<lll~man devletlere karı,ı mUşte· 

rek mUcadelenln galebe ,almak: 
arzu ve IU•umundan doldufu. 
nu e6yleml•: "Dutun uıtııtakbel 
bUyUk kararlarda da muzaffer 
cıkacatız,, demlşUr. 

Söz alan ıen•ral Qule:Po da~ 

'~Brle§mi§ kaldrfnnız tak· 
dlrde adalet ve barışı elde ede· 
ceğiı, 1 demt~ttr. 

:çEJlOE: 

* Belediye muameUtını te fli ~ 
den müfettişler bu :ıy orlo<>.ndı; i 
lcrlni bltirmış olacaklardır. 

* ŞchircHik mütehassısı Pro.sı y:ı 
gın yerleri iein de bir pJAn yap:ıcr :.t 
ur. 
* Yeniköyde in~ah yarıda kalı 

~fillet bahçe!'iinin yapılmasına lckra 
başlanmıştır. 

* Münakale vekj)etf kara nakı 
vasılalorı reisliğine tayin edilen Ko 
ri Musluollundan açılan İstanbul <' 

lektrik işleri mfidilrlütünü nkalelcı 
Sururi Devrimer )apmaktadır. 

* Moda sahillerinde fazlı lilı 
mecraları oldulun,.ı:lan belediye bura 
lorda denize girilmesini yasak etmı 
tir. 

* Belediye şubelerinin çalı şma ! ı 
n aık aık kontrol edilecektir. 

* Belediye Eminönilnde nıoder 
bir halA inşa etıirmeğe J.:arır ve 
mişlir. Hııllnın planları hazırla 
maktadır. 

* Belediye, elektrik idaresi kendi. 
sine geçtikten sonra lstanbulun btl. 
tün ıokııklanna elektrik l~mbolan 
koyacaktır. 
* Elektrik idaresi tanfıadan Si· 

IAbtarala fabrikasına koalllmaltta o· 
lan büyük kazanın i~lemele açılışı 
eumhurfyet bayramında )'apılacak· 
tır, 

Taksilerde 
dolmuş usulü 

~b·ı~~yetin hububat yetiştirme ıaama baılanDU§tır. Muntaıam bir mışhr. 
~~lıYeti göz önline alınarak to· su talunır gelmek Uıeredir. Bele-
~ lukları ıslah için Ziraat Ve- dly~ Ustun parkta bir ktr balo. 

~~~~~~esabına köyHinün en iyi to eu. v ermlftir .. MUbayauına kanır Hamidiye Sinopta 

Son günlerde adetleri şehirde ıcm~ 
bir hayli çolalmıt taksiltt lrtmva:ı 
ve otobüslerle seniı ve amansıı bı. 

mücadeleye ıirbmi,Ierdir. ;ae:ed ı 
yenin, bir vakitler çok müca4ele. et. 
tili dolmuş usulü ~imdi ~rde ha! 

lngl·zı·z _ Rumen kındaçokrağbetettiği bir ~il ha · 
line ıelmi~tir. 

Dolnıu~ yapan taksiler tebrin en 
• cu beş kuruş 30 paradan .. .a. b b k la 

.... aıınarak kalburlanmıg ve temiz verıeln arot<U aa a a tam su • Sinop, 4 (A.A.) - Hamidiye 
't.ıtrcı- ma aıneliyealne devamla toı: dava- mektep gemisi bu~ün saat J..&..te t • A •• •• l • işlek hatlarını seçerek i11 ciripni~· 

ıcarı goru-cme erı lerdir. Bilham Beyurt ile Kara· 
Y ıümrllk arası, Keresteciler .. Balat 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz ha. P.renaip meeeleleri Frederick arası, Eminönü • Cihancir. Tepeba· 
b ~ ilar!anmıll olarak köylüye d Bo k t -'-t - ~ 

:ı :ı ınn an ru ur araç .. ır. 
1
. ı · t" 

Uruk k t t ı t ımarumııa ge mır- ır. ıı : uruş an sa 1 mış ır. Bora ytmi ve aarl bir l;ll'll yap. ~ 
~.0hunı miktarı 460 bin kilodur. tnılacakt.Jr. Çok eakJ zamandan- -o- zine mümesııillerile Rumen mu • Leithrou'un BUkreıl siya.ret! eL fi • Beyuıt hattan hemen hemen 

rahhasları arasında ge!;cn salı nasında halledilmiş oldujund&n Jcendililinden teessüs etmit,ir. Tak· 
günü başhyan müzakerelere fa. şimdi yalnız teferrüata ait llOk. siler Beyaııttan Karagümrüie ~. 
allyctlc devam edilmektedir. talarla. kredilerin ne sureUo kul. Kerestecilerden Balat beş, Eminö. 

ll~llayctin çıplak tepelerini ağç beri yıpranmlŞ 01an Çartı kaıdırı. Adanada bereketli 
U ırmak maksadiy1e vali Bay ~~ aöktürüle~k. yeniden k&ldınm yaamurfar 
·ri~~n .emriyle bir hayli fidan dik dojeme ~elıyeaıne baflanınıştır. Adana. ~ t;::,k bereketli yağmur· 
tti . 

1

§tır. Bu meyanda meydana Belediye zaruri ihtiyaçlar ilze- lar \,'"'~aktadır. Bilhassa pamuk Mali ve ticari tali komisyonlar !anılacağı ve ticari mUbadelele - nUnden Cihanilre on, Tepd>apn.. 
iki memleketi alakadar eden me- rin ne suretle yapılacafı ~tkik dan BeyulCla on kurup yolcu ta· ı< tıicn büyük bir fidanlıg~ı da rı d h d kta ~"' 

tctrn k n e çok asau avraruna ve mahsulü bundan çok istifade etmi~- selelerin muhtelif şekillerini tet- edilmektedir. §!maktadırlar. 
G c · icap eder. en ufak hlr ihUkira meydan verme- tir. Her tarafta müstahsil sevinç 

eçendc yapılan ağaç hayra ktedir 
ıı~a · me · . içindedir. Ha\'a bulutlu oldu'ırundan 

kik etmektedirler. Bilhassa akpm üzerim ve sabah· 

ağaçsız yerlere dikilen fi· Halkımızın bUtün anulımna ce_ ğ d -~ .... ~ tahmı'n ... 
lllikt . . ya murun evam nJ""'"&' '" la~,. an meyvah ve meyvasız vab verecek olan yenı halkevı bi- d 'l kted' 

.. k 3so b' d f ı d . il 1 k ı me ır. 

larr tramvaylarda, otobQslerde yer 
bulunmadığı ve mevcut nakil vası· 
talan ihtiyaca klfi ıelmedili ve ni • 
hayet otomobil hem daha süratli 
hem de ekseriya ucuz cötüren bir 
nakil vasıtası halinde bulundulu 
için halk bunlara rağbet etmektedir. 
Belediye de ~rde nakil vasrtası 

ç· ın en az a ır. naınwn ınşaat..ı sü.ratle er eme • 
· t~~tçiye teknik ziraat usulleri- tcdir. 
p ostcrmek ve makineli ziraat Bor'a yazı geçirmek için be§ yüz 
:~alı: iizcre valinin, Ziraat Ve· aile geleceği eimdiden haber alın -
~ getirtmeğe muvaffak .ını@tır. Evler kirahı.nmaktadcr. 

ugoslav kral naibinin 
Berlin ziyareti 

.,., 

Arnavutluğa verilen 
"kanunu esasi!,, Milletler Cen1iyeti 

ve Arjantin Roma, 4 (A. A.) - ltalya kra· . sesat.ın tepili hwıuıu, 
lr tara!ından Arnavutluğa verllmi§ layin olunur. 

kanun Ue darblıru gördülQnden bu §ekle mu· 

o1an kanunu esasinin başlıca mad-ı Yüksek fa~t ve korporatlt 
Buenos A)TCS 4 (A.A.) - Arjan· deleri eunlardır: . meclialn Arnavut !qilt merkem 

tin haricire nazın Cantilo, Razon mecliıl lzlat ile korporatif lktmt 
. - d k' be tt b Arnavutluk devleti, meeruU bir ı ,_ I 11_, 

1
_ .. _ .;ı__ n-~ gazete.>ıne aşagı a · ı yana a u· meraea mec uu. .-mWMI m'"-

lurunu5tur. hUkClmeti kraliye tarafmdan idare keb oldufu kaydedilmektedir. 

"- Arjantin milletler cemiyetine, olunur. Yüksek fqist mecliainln blrtnd 
prensipleri .ayni oldulu ve politika· Arnavutluk tahtı, İtalya ve Ar- ve ikinci. relileri kral tarafmc!an 
sı adalet ve harp il~nmdan evvel navutluk kralı ve Habe§iıtan hrı- tayin olunur. 
hüküm ve uzla)Illaya müstenit bu. parntonı Uçtlncli Victor Eaımanuel Meclisin içtimaları alenidir. -.. 
lunduğu için girmiştir. hanedanına ait olup aalik kanunu 1 Kral meclis tara!mdan kabul e. 

Milletler cemiyeti prestijinin ba· mucibince i~en intikal eder. dilen kanunlan tasdlltten imtina 

halefet. etmemektedir. 

Ressam Çallı 
lbrahim 

Hali bir ada satın almak 
istiyor 

zı devletlerin hareketlerinden dola· Arnavutluk bayrağı, kırmızı olup 

1 

ve yeniden müzakereı.ini taleb e-
yı d~ği5miş olması, bu cemiyetten iki ba~lı bir kartalr vardır. debilir. Ressam Çallı İbrahim vilAyete 

a)'rılm:ıklığrm için bir sebcb değil · Resmi Hsan arnavutçadır. I Yeni kanunu esasi, 4 hazirandan müracaat ederek gayrimeskun olan 
dir. E:iase.n Milletler cemiyeti siya~ Biltün dinlere hürmet olunur ve ltlbaren merlyete ıireccktfr. Kaşık adasmı satın almak i stemiş· 
si mahiyetini peydcr pey kaybeL bütün mezheblere ait ayinlerin ic. tir. 
melde ise de entellektüel ve sosyal rası olbabdaki kanunlara tevfikan Çallı adayı aldıktan sonra, Milli 
sahadaki telif Ye tanzim ve teşriki zaman altına alınmıştır. B · k Şefi:ı yaptığı portresinden kendi~-
mesai mahiyeti büyümektedir. Te~rii kuvvet, yüksek fql.at ve ır ÇOCU ne verilen 6000 lira mükafat ile bu. 

Arjantinin siya!'i istikameti Lima korporatif meclisinin yardımı ile pencereden düştü rada ressamların oturması ve çalış 
konferansında izah edilmistir. A· kral tarafından istimal olunur. Cibali caddesinde 27 numarah ması için evler ve tesisat vücuda 
m~ika ile, mü~terek menfaatlerimiz lcrai kuvvet, krala aiddir. I evde oturan Halidin oğlu ıo ya- getirmek fikrindedir. Fakat yapıla, 
vardır. Fakat A vrupJ ile de bağla· l Adli kuvvet, krala ait olup kral, gında İsmail bu sabah evin UçUncU tetkiklerde Adanın vak tile Abdül · 
rımız mevcuttur ve ona karşı vazi· bu kuvvetin istimali hususunda . kat penceresinden aokağ& dÜ§JDU3_ hamit tarafmdan bit. Ermeni)'e be-

, yet alamayız. Bununla beraber bü· mahakime niyabet verir. ı· tür. diye edildiği ve şimdi de işin .... 
tün Amerika lüzumunda idealleri . Herkc.s için vacibillicra olan ka- Çocuk h9.!JJtıdan Ye vücudunun kemede ihtillflı bir halde ' ' f ~"be rJin, S (h.J\.) - Kaiserh of otelinde Von Ribbentrop tara • mize ve ananelerimize muhalif he:: nunlann tefsiri münhasıran tcarii muhtelif yerlerinden çok ağır ya. ğu anlaşılmıştır. Çanı Tbrabtm bu 

~~~ x:ugoslavya Naibi Prens Pol ile Prenses Olganın şerefine türlü müdahaleye mukabele ~tm~\·e kuwotin salahiyeti dahilindedir. rah bir halde hastaneye kaldınl - ı rası olma~sa diğer bir gayrimesklln 
bır akşam yeme~i verilmiıtir. Yemeği bir balo takip etmiıtir. amade bulunmaktadır.,, Komün ve vilayetlere ait mües- mıotır. adayı alacaktır . 

• 



ORTA ÇACDA (JNCV 
- Hayır, kumandan, düşmandan 

kimseyi görmedim. 
- Fransız karikatürü -

@1 tYJ rr lb!I r 
Kendin.t pek beğenen İstanbullu: 
- Evet efendim. lşte böyle. Ben 

!stanbulun malrymı. 
İzmirli - Ya ... Ben de İstanbul 

sizin malınız zannetmiştim. 

H A ıs ~ ı< f\.Kşam r-ostaST 

yaşOanmoş 
- Benim de senin gibi sakalım 

Tiyatroda rövüye çıkacak güzel vardı. Fakat çirkin bir şey oldu. 
kadınlar aranıyordu. ğunu anlayınca kestirdim. 

Bir kadın müracaat etti. Müraca. Be · de e · ·b· b. - nım s nın gı ı ır su. 
at mektubuna bir de fotoğrafını\ ratım vardı. Fakat kestiremiyece -
yapıştırmıştı. ğimi anlayınca, kusurları kapansın 

Mektubu alan tiyatro direktörü diye sakal bıraktım. 
bu kadına. derhal gelmesini bildir. 
di. 

Kadın gitti. Fa.kat direktörden şu 
cevabı aldı: 

Amerikadan gelen seyyah bir 
nükte yapmak istiyerek tarlada 
gördüğü bir korkuluğu ~aretlc ter- Kazazede davulcıı -- Flüt ç11lma· 
cümanma: ğa meral• etmemekle ne iyi elnıi· - Neden? Rövüde yer mi kal-

- Maalesef geç kalmışsınız. 

- Bu gördüğümüz "adam" dedi, şim! ma.dı. Onun için mi geciktim. 
buranın ahalisinden birisi olacak 

- Hayır. Bize gönderdiğiniz fo- değil mi? 

toğrafı çıkardığınız tarihte gelme- Zeki tercüman şu cevabı verdi: Yaşlıca adam doktorun muayene. 
Iiymişsiniz. Şimdi gecikmişsiniz. - Hayır efendim. O da sizin gibi hanesine girdi: 

Her §eyi mübalagalandıra.n müş-
teri: 

bir seyyahtır. - Sabahınız hayırlı olsun doktor 
dedi. Bundan beş sene evvel roma. 
tizmamı tedavi ettiğiniz sıralarda 

Kadın - Senin gibi gücü kuv. rütubetten muhakkak sakmmaklı -
veti yerinde bir adamın dilenmesi ğım Iazımgeldiğini söylemiştiniz, 

- Ben hiç suya elimi dokundur. - Bu nedir yahu? Bu ceketin ayıp değil midir? hatırladınız mı? 
b 1 "eraber t.,.,..;.,. kal. kolları yüz metreyi buluyor ... 

mam, unun a 6J ._.,.,.. Dilenci - Bir centilmenin güzel - Evet. Hatırladım. Hayrola ne 
Illl§ımdır. Terzi - Ne kadar keselim efen- bir kadınla _ hiç tanıştırtlmadıkları var? 

- O halde ne yapıyorsunuz? dim? halde - konuşmasını mümkün kılan - Acaba artık yıkanabilir mi -
Zımr:ıra kağıdı mı kullanıyorsu - Milşteri - Yarım santimetre ka yegane meslek olarak dilenciliği ta yim diye sormağa geldim. Çünkü 
nu.z? dar kesiniz. nıyorum da .. , halim pek berbad ... 

Aşkta yalan 
1 - Ama.n ne güzel bacaklar! 
2 - Fevk&Jil.de! 

S - Ayak1a.n da güıcU 
4 - Ne tenasüb? 

5 - Ila.rikulade 1 

6 - Göıüınü a.yıranuyorum kit 
7 - Hiçbirinin bacakları onun bacak· 

lan kadar güze] değil! 

8 - GöılerinJzin güzelllğine ha.yra. 
rum bayan I 

bir ufurTayt, ... 

YAZISIZ HİKAYE: Şerlok Holmcs l:r. pe;ı:inde_ 

5 HAZIRAN - 10~~ 

Hıyarın vitamin:· 
lerile madenleri 

Yazan· Dıra Ga ~a 
Hiyarın tarihte ilk şöhreti 

susuzluğu gidermesile başla· 
mıştır. Rivayete göre, isra~l 
oğullan Mısırdan kaçıp ta sı· 
na çölünden geçerlerken, gök· 
ten yağan bıldırcın kuşlarının 
kızartmasiyle kudret helvasının 
verdiği hararet tesiriyle olaca~ 
en ziyade Mısırda yeıdiklerı 

koca koca hiyarlan özlemişler, 

Falestin diyarma girince ilk 
i~leri orada hiyar yetiştirmek 
olmuştur. 

Onun, çölden geçen İsrail oğullarmm hayallerine gi· 
rerek kazandrğr bu şöhret, sonraları eski Romahlar zamanın· 
da da devam etm~s ve iki meşhur imparatorun sofrasında her 
öaünde mühim lıi; yer tutmasına sebepolmuştur. Tarih kitap 
la"'rı imparator Avgust ile Tilerin sıksık hiyar yemelerini stl· 
suzluk:arx gidermek için olduğunu yazarlarsa da, susuzluktan 

'\'. ziyade bu hükümdarların kullan.dıklan ispirtolu içkilerin ver· 
diği harareti teskin için meze olarak yediklerine hükmetmek 
daha doğru olsa gerektir. 

Bir aralık, hiyar aşk hararetini tes'ldn etmek hassasiyle 
şöhret almıştı. Ondan dolayı, <lokuma tezgahlar nda çalışan 
kızların yavuklularmı fazlaca düşünerek işlerinde dikkatsi.z · 
lik etmemeleri için, paydos zamanlarında kendilerine hiyar ık· 
ram e-tmek Sdet olmuştu. 

Hiyarm susuzluğa çare, daha doğrusu, alkollü içkile~c 
! meze olmak hassası hala bilinirse de, aşk hararetini teskı!1 
{ etmeğe yaradığı artık unutulmu§tur. Buna karşılık hiyar şiırı· 

di kad·nlarrn cildini yumuşatarak güzelleştirreek ve bu suret· 
le başkalarında aşk ateşini uyandırmak hassasiyle meşhur· 

dur. Onun bu şöhreti de haylice eski, ta ortaçağlardan kal· 
mıştır. Yalnız, o zamanlarda hiyarsuyunu kavunla, koruk su· 
yuyla, elma ile, inek sütüyle, bir de domuz yağiyle karıştır~? 

güzellik pomatasr yaparak kullanırlardı. Şimdiki güzellik mtl· 
tehassısları galiba o kadar karışık kokudan hoşlanmad kla:ı 

yahut sade güzelliği ter1'.ih ettikleri için yalnız hiyar suyuyla 

iktifa ederler. 
Frenkler, hiyarı sebzeden sayarak onu yağda pişirdikteıı 

sonra yerler. Fakat terkibinde yüzde 97,30 nisbetinde sı:ı:la~ 
sonra ancak yüzre 2 şeker olacak maddesi, yüzde 0,15 yagı 
ve 0.9 albümini bulunduğundan ondan besleme hassası bekte· 
mek boşunadır. Hiyarı pişirmek için sarfedilen yağla ate§e 
tde yazık olur. 

Bizim yaptığımız gibi, lıiyarı zeytinyağı ve limonla sala· 
ta halinde yahut dilim .dilim soyup tuza batırarak yemek e~· 
bette daha doğru ve daha faydalı olur. Pişirildiği vakit ~~: 
taminlerinin kalıp kalmıyacaklarına hiç emniyet edilmedıgı 
halde, körpe hiyar çiğ olarak yenlince vitaminlerinin tarnarıı 
olduğana şüphe edilemez. Ondaki • mikroplu hastalıklara 
mukavemet ettirmeğe çocukları büyütmeğe yarayan • A vit3• 

mini ancak 35 ölçü, yani devede kulak kabilinden daha az ise 
de sinirlerin müvazenesini temin eden B 1 vitamininden ıo 
öl~ü, yani hatırı sayılanak derecede vardır. Yediğimiz şeker· 
lcri vücuıdun işine yarayacak hale getirmek için lüzumlu oları 
B 2 vitamininden 40 ölçü bulunduğu için, o bak·mdan, porta• 
kalın çekildiği bu mevsimde onun yerini tutar .. Fakat çocuJc· 
larrn kemiklerine ve dişlerine faydası olacak C vitaminin.clel'l 
zengin derlerse de inanmayınız. Ancak 5 miligram. Şu kadat 
ki bazılarnun itldiasına göre hiyarm vitaminleri kabuklarında 
daha ziyade bulunur. Vitaminleri ölçen hekimler hiyarm ıtıı• 
buklarını yemedikleri için bu i.ddianrn ne kadar doğru olduğll 
bilinemez. 

Madenlerine gelince, bu cihetten hiyar sebzelerden iW 
tün adeta kibar bir yemiş sayılabilir. Hayatımıza lüzumu oları 
on iki türlü madenin hepsini, lahnadan başka, sebzelerde bU~
mak güç olduğu halde iyot madenin.den de yüzde 0.0013 rnilı' 
gram bulunduğundan, bu cihetten, ucuz ucuz hiyar en pahıı.11 

yemiş kayısıdan bile üstün çıkar. Kayısının güzel kokusu ve 
lezzeti ile hiyarm lezzeti kıyas edilemezse de, keseleri dar o· 
lan güzellere bu da bir teselli verir. 
'ıfl""'-- - -~--~-..,.,ftlı ~4.JVW,.ii.Lil.,-- - - -- ~~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz111a 
~evralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha l }{ 
~ser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ,,,. 
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Sabık J(ralın çalışma odası 

Amerika Cumhurreisinin sarayı 

BEYAZ EV 
Amerikan bütçesine yılda 30 milyon Tfük 

liras~na mal oluyor 
Amerika Cumhurreisi ve ailesi, tarihi mobilyeler içirıde 
ömür sürüyorlar -Eski Cumhurreisi Hoover'in zamanında 
ayda 30 bin kap yemek pişerken bugün Beyaz evde 
hiç bir ziyafet verilmiyor 

Be~·az el"ln yib.: ld~fye yemek pl~lre blleoek olan \'6 elektrik ocalilarlle mllcclılıez mutfağı _ Beyaz fl'l:cle es
ki UsJübda döşenml~ bir yatal< odası. Runeıt karuıı n oğlu ile beraber Ncvyorktakl kır evlerinin bahçe 

sinde yemek yiyor. 

Amerika Cumhurreisinin ika· madrr. 
metgahı olan meşhur Beyaz Ev, Beyaz Evdeki eşyaların hepsi 
Cumhurreisi Vaşingtondanberi nin üzerinde "Cumhurreiıd evi,, 
Amerika devlet reislerinin oturdu kelimeleri yazılıdır Bazılarının da 
ğu yerdir. O zaman buraya "Cum. üzerinde sadece U. S. (Yani "Bir
hur sarayı,, derlerdi. leıik devletler,,) harfleri bakkedil 

Londrada Dovning Street No. rniştir. 

10 (Dovning caddesi 10 numara), Bununla beraber, bir cumhur -
diye meşhur olan başvekilin evi reisinin evde, hükumet hesabına 
gibi, Vaıingtondaki Beyaz Ev de istediği değişikliği yaptırmıya 
o mevkie kim gelirse onun ikamet· hakkı vardır. Mesela Ruzvelt Be 
gahıdır ve cumhurreisleri de· i'llve • ğüzel bir yüzme havuzu 
f!ttikçe evin sakinleri de de~iıir ... ~.Jil!J!laıtikhane yaptırl!Mtp°• 

Onun için, Cumhurreiıi burası- Ruzvelt ve kansı bu evi belki 
nı hiçbir zaman kendi evi saya - her cumhurreisinden faıla benim
maz, onu istediği gibi dayayıp dö· semişlerdir. Şüphesiz Ruzvelt tek 
ıeyemez. Hatta, bir cumhurrelsi rar cumhurreisi sesilirse bundan 
iki kere üsüste intihap edilse bile bayan Ruzvelt çok memnun ola. 
bu 8 sene onun, evi ~nimseyip caktır. Zira, evin idaresinde tam 
kendi yuvası saymasına müsait b~r bir aile reisi kadın gibi çal şan ba· 
zaman değildir. yan Ruzvelt senelerdenberi alıştı· 

Esasen, evin bir çok eşyası, ğı işleri terketmelc mecburiyetin
cumhurreisinin kendi malı değil, de kalmıyacaktır. 
hükumetin dir . Pekaz . cumhur Ruzvelt karısı için: "Onun 
reisi vardır ki, Beyaz Ev'e geldi· gibi kimse yumurta pişircmez,, 

ği zaman orasını kendi eşyası ile der. Bununla beraber, Amerikan 
dayayıp döşemiıtir. I cumhurreisinin karısı ev işlerinde 

Her halde ~eyaz Evin bugünkü vaktini yumurta pişirmekle geçi
aakini Ruzvelt bunlardan değildir. rir zannetmeyin. O, daha "büyük,, 
Bugün cumhurreisi ve ailesi Be- işlerle uğraşır. Meseli, vekilharç· 
yaz Ev'in demirbaş eıyaaı ve tari- la daimi temastadır. Neler almdı
hi mobilyeleri arasında yaıamak· ğmı öğrenir, neler alınması lazım 
tad r. Şüphesiz, kendi malları ola· geldiğini söyler. Her pazartesi 
rak bazı eşya da yc!t değildir. Fa. günU öbür hafta için.de pişecek 
kat, bunlar kıymeti fazla bile ol· yemekleri onunla beraber tesbit c· 
sa, evin pekaz kısmını iJial et- der. Aşçı ba§lya tenbihatta bulu

kında yazılar yazar ve boş vakit· 
!erinde kendi kafasına denk ah· 
haplarını çağırarak salonda bir 
yandan onlarla konuşur, bir yan
dan da yün işini örer. 

Bununla beraber, bayan 'Ruz -
velt cemiyet hayatından kaçan bir 
kadın değildir. Kendisl, kızken ü; 
sene İngilterede kaldığını, bu ınüd 
det zarfında cemiyet hayatında 

nasıl yaşanacağını öğrendiğini ve 
bu hayatı sevdiğini söyler. 
Ruzvelt rr.idesioe dü§küodilr 

Ne Ruzvelt, ne kansı lilkse düt 
kün insanlar değildir. Yapacaktan 
bütün masraf hükumetten olduğu 
halde çok muktesit yaşarlar. Yal
nız, Cumhurreisi biraz midesini 
sever. 

Bunu da, karısı, ba:zan kcD!;li e
Uyle yaptığı yemeklerle, tatlılarla 
tatmin eder. Bilhassa bayan Ruz· 
velt kocasına 30 senedenberi her 
pazartesi al;şamı kendi eliyle yu
murta pişirir. Bu Ruzveltin en 
sevdiği yemektir. 

Beyaz evde harikulade ıayılabi.ı 
lccek bir şey varsa o da çiçek bah" 
çesidir. Bura& türlü türlil çiçek· 
ler vardır ve her gün altı yedi yüz 
çiçek koparılır. Bütün bunlar Be 
yaz Evin içindeki odaları, salonla 
rı, yemek masalarını süsler. 

Beyaz Evin garajında on iki 0° 

tomobil vardır, Bunların olduğu 

gibi, evdeki hususi berber salonu-
mektedir. 

Evin mobilyeleri, gUmüı sofra 
ve çny takımları, perdeler ve saire 

nur. nun, sinema ve tiyatronun da mas 
Vekilharç, aıçıbaşr ve diğer biz rafını hüklimet verir • 

sır üslUbun<l~ eşyalarla, sen Frtn· 
sız mot:.ilyelcri ile döşeli iai. Sa- hep hükumetindir ve gümüş ta. 

kımlan ta Clevland devrinden kal· 

metçiler için Beyaz Evde pek faz- Ruzveltin cumhurreisliği maaıı 
la bezginlik getirecek it yoktur. sene de bizim paramızla 100 bin 
Çünkü Ru.ıvelt, cumhurreisi oldu· lira kadardır ki aylığı aşağı yukan 
ğu gündenbcri ziyafet vermek, eğ dokuz, on bin liraya geliyor, de " 
lenceler tertip etmek gibi ıeyle;- mcktir. Bundan başka ayrıca ba:ıı 
a<.n çok başka iılerle uğraımıya tahsisatı da vardır. Yukarda say• 
mecbur olmuştur. dığrmız masraflardan baJka Be" 

rayda kral ve kraliçenin bütün i§- _ 

)erine bakan altı hizmetçi ve uşak nıış bulunuyordu. Musolini, Ar. 
vardı. navutluğun Italyadan alınan borç· 

Sarayın içini döşemek ve süsle- larla temin edilmiş hazinesinden 
mek üzere ev~eıa bir İtalyan, son 1,5 milyon sterlin sarfı ile bir aa. 
ra bir Fransız, daha sonra bir İn- ray yapılmasına, döıenmesi için 
giliz, r.ihayet bir Çek ressamı tu- de 500 bin sterlin tahsiı edilmesi
tulmuştu. Kraliçe, İtalyan ressa- ne kızmıştı. 
mır.m krokilerini beğenmeyip red Sarayın tezyinatı ve döşenmesi 
dettiği zaman kral: irin bir Çek ressamı tutulmuıtur. 

- Aman Musolini duymasın!. Bedrich Geıtel ismindeki bu san-
demı~ti.. atkar tran şahının sarayını, Prag. 

Çünkil, kralla Musolininin arası daki Hrdschin sarc:ymı Masaryk. 
bu sau1y meselesirJ:len dolayı açıl. le Dene~in adlarını Pragdaki A· 

Halbuki ondan evvelki cumhur yaz evdeki hizmetçilerin ücreti• 
reisleri zamanında Beyaz Ev :ide- ni, cumhurreisi hasta olursa dok• 
ta Amerikanın muhteşem bir ı:i- tor ve tedavi parasını da hükO. • 
yafct ve eğlence merkezi halinde met verir. Evin temizliği, tamiri, 
itdi. Mesela Hooverin devrinde ay boyası, ve sairesi için de ayrıca 
da otuz bin kap yemek yenildiği tahsisat vardır, Bu suretle, Beyaz 
olmuştur. ev, Amerikan hükumeti biltçesin-

-~~~:ç~~~~~::.n:'1'lJ!!i merikan sefaretini ve Avrupanın 
~~~~~l1l!'!~IP.l~~rnm1ıl':'!i'l~'j;.~~~:~:1;::2:~~~~ b: muhtelif ıehirlerinde otuza yakın 

Ekseriya da davetlilerden otu- de cumhurreisinin maaşı hariç ol· 
zu, kırkı Beyaz Evde misafir kn· mak ilzere, senede bizim 11:ıramı.z· 
lırlardı. Beyaz Evde ancak 21 ya. la 30 milyon lira kadar bir masraf 
tak odası olduğunu dü~ünürseniz kapısı te§kil eder. 

ıef aı et binuını ıilslemiıtir. 

Bugün Arnavut kral ve kraliçe
nin ;ıeni sarayları Tiranda, yarı 
ta.nam bir hakte, metruk duruyor. 
Mcmleketir..izde bulunan kral Zo
go ile kraliçe J eraldineya bundan 
yalnız bir hatrra ve Çek reasa
mının krokileri kalmıştır. 

Buraya bastığmuı resimler 
Bedrlch Gcratel tarafından yapıt-

... mıı olan krokilerdir. · 

vaziyetin mU~küllüğünü göz ö- Ruzvelt memleket içinde dolaş 
nUne getirebilirsiniz. mayı çok sever, bu seyahatlerinin 

Ruzvelt, işlerinden, ciddi meıe· masrafını da hüklimet verir. Otel· 
lelerden baş kaldırıp misafir da· !erdeki, gazino ve saircdcki maıra 
vet etmiye, ziyafet .,, rmiye vakit fr da hep hükumete aittir, Yalnız, 
bulamadığı gibi, karısı da pek böy Ruzvelt resmen tatil devresinde 
le §eylerden ho~lanan bir kadın bulunduğu zaman yaptığı sey:ı· 

değildir.O, daha fazla memleketin hat masraflarım, otel paralanm 
içtima! iıleriyle uğraşmasını ıe- kendi cebinden verir, 11Potomac,. 
ver. Bir çok gazetelere, kadın yatında istirahate çekildiği zaman 
mecmualarına bu meseleler hak· da bUtUn maaraft kendisine aittir, 



nan Garatasaray • Fentrmaçını seyrelmek üzere Taksim stadının her tarafı görülmemiş bir kalabalıkla lııncalıınç dolmuştu. Taraftarlann lıeyecanı yüzlerinden açıkra okıınuyordıı . .., ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

GiClL KUPASD ! Düını Alnllkaırada vapaOaın mDDOô !küme maj! 
1 -- - - --- - - --- - - - -

Atletizm karşllaşmalarında 
1 D~mirspor Doğansporıı 

Bir çok rekorlar kırıldı 7 - O mağlfıp etti 
ÜU kupası atletizm musaba - Vecdi) den müteşekkil Beşiktaş 

kalarının 3 Uncu ve 4 Uncu ka- takımı 26.7. 
(Kuleli) 260, Feridun (lst. L.), 
Şeyda Taksim orta okul. 

Ankara takımı böylece milli küme şampiyonluğu 
tagorl atletlerine mahsus olan Üçüncü katagorl müsabaka . 
dUn Kadık6y stadında yapıldı . lar: 

İzzetin yaptığı 2,60 met re ti. 

cUncU katagori yeni lstanbul re
koru olarak esbit edilmiştir. 

yolunda mühim bir adım daha atmış oldu . 
Demirsporlular dün akşam Romanyaya harekete~ 150 atletin lştirAk ettiği ve 100 metre: Birinci Turan (De 

birçok yeni relcorlar tesis edi • nlz lisesi) 11.9, lkinci Sezal 
len bu karşılnşm.aların teknik (Haydarpaşa). Uç Uncu KAmı -

ran (H. P) . neticeleri şunlardır: 
5p metre: Nedret (Beşiktaş) 

6, ikinci Sezai (HP) UcUncU Su. 
at (H. P) 

100 metre: Birinci Turan (D 
L) 11.9, ikinci Sezal (Haydar -
paşa) , UcUncU Ka.mıran (H. P). 400 mere: Birinci Ali (Güzel 

Gülle: Hidayet (H. P) 11,93, Bahçe), ikinci Ka.zım (Kas ım -
ikinci Nihat (GUzel bahçe), U- paşa), UçllncU Hüseyin (Beşik-

çUncU Refet (H. P). taş). Vakıt 56.3. 
Disk: Birinci Kermen GU. D) 800 metre: Birinci KAzım 

4X100: Birinci Gllzel Bah1:e 
takımı, ikinci Habskol takımı, 

UçUncU Deniz lisesi takımı, U -
çUncU katagoride puyan ltiba · 

rile 33 sayı ile (GUzel Bahçe at. 
letlzm klUbU) 24 sayı ile Habs-

kol ikinci, Deniz lisesi Uçllnctl 
o lmuştur. 

DördUncU katagorlde de 3S 
puyanla Haydarpaşa birinci, 16 
puyanla Beşiktaş jimnastik klU 
bU ik inci, 9 puvanla (GUzel Dab 
çe atletizm klUbU) UçUncU oldu. 

ler, büyük bir gayret ye ~çi# 
sarfile oyunu bir mUdde~ 
mütevazin bir şekle soJtt de(lf 
da gol yapamadıklarında.Il . 
2-0 Demirspor lehine bi~ti~ • 

İkinci devrenin ilk dakı1' ~ 
rı, yine mütevazin bir o)'llJl t f#' 
zrı.rası arzetmekte idi. Fak~ 
mania ağır basmnğa b ·r y 
Demissporlular, tekrar 1zılll 
sıf sahasına yerleştiler. ~ 

29, ikinci Hidayet (ll. P). Uçun- (Kasım paşa), ikinci Hüseyin 
cU Nihat. (Deşlktaş) . MUsabakalardan sonra. blrln· 

cı, ltkinc.i.. UçUncU gelenlere ma • 
T.,.. Dün de lımiri büyilk bir farkla 

Bu de>Tede de oyunun~, p 
spora tamnmile kabul ettireO f}t 
kara şamyinou biri merkeS ~ 
avin, ikisi merkez muhac~~ 

YUksek atlama: Vecdi Çapa Uzun atlama: Birinci Suat 
dalya takım itibarile kazanan Dün öğleden evvel oynanan De
klUplerde kupa, bayrak koşula- !11İrspor - Doğanıpor rnaçmm ne
rına GUl bayraklar ı veri ldi. ticesini dünkü nüıhanuzda okuyu-

(Beşiktaş) 1,66, Suat {ll.P), (II. P), ikinci Kemal (IL P) , 
Necdet (İstanbul llsesf), Vecdi llçUncU Hayri (Deniz lisesi). 

Srrık P.tlama: Birinci İzzet 
Çapanın 1,56 lık derecesi yeni 
.gUl kupası rekorudur. HenUz 
15 yaşında olan bu gene sitil ı_ 
tlbarile ve kabllfyeti He blze is
tikbal için büyük Umltler Yer -
mlştir. 

4X60 bayra: Birinci (Suat 
Ferit, Sezal, Kdmıran) dan mU· 
teşekkll Haydarpaşa takımı 24.7 
ikinci (Necdet, Yani, HUseyin, 

Ankarada 
at yarışları 

Ankara 4 (A.A.) - Bugün ilkba 
har at ko~ulannın beşincisi kalaba. 
lık bir seyirci önünde yapılmıştır. 

Birinci koşu: Hiç koşu kazanma· 
mış haliskan Arap at ve kısraklara 
mahsus satış k<>susu idi. Birinci 
Ceylantek, ikinci Ceylfuı, üçüncü 
Mebrük geldi. 

İkinci koşu: Üç yaşındaki yerli 
ve haliskan İngiliz taylara mahsus
tu. Sinyör birinci, Yılmazkaya ikin 
ci, _Kaya üçüncü geldi. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yuka 
n }·aştaki yanmkan t ngiliz at ve 
kısraklara mahsustu. Olgo birinci, 
Ffıg ikinci, Nazlı ve AlceyHln baş
ba~ üçüncü geldiler. 

Dördüncü koşu: Haliskan Arap 
at ve kısraklara mahsus handikap 
koşusu idi. Yüksel birinci, Derviş 
ikinci, Ceyrn.n üçüncü geldi. 

Beşinci ko~u: 939 senesinde hiç 
koşu kazanmamış halic;kan İngiliz 

at ve kısraklara mahsustu. 
Romans birinci, Şık ikinci, Taşpı 

nar üçüncü geldiler. 

Pera - Kurtuluş maçı sertlik 
yüzünden yanda kaldı 

Pera takımının 11 ri .• 

Dün sabah Taksim stadında' şiltle takımının ikinci golünü çı
Pera ile Kurtuluş arasında husu. I kardı. üstüste yapılan bu sayı • 
si bir maç yapıldı. Asabi bir ha. lar Kurtuluşluları harekete getir. 
va içinde cereyan eden bu kar- di. Merkezden yaptıkları bir hü. 
§ılaşma ikinci devrede sert bir cumda Tanaş takımının yegane 
şekil alınca h]ıkem tarafından golünü yaptı. Ve devre de 2-1 
tatil edildi. Peranın galibiyetile bitti. 

İstanbul futbol ajanı Kemal İkinci devrede her iki takıma. 
Halimin hakemliği altında cere_ sabi bir şekilde başladılar. Kaseli 
yan eden bu mü~abakaya h~r i~i hareketler arasında geçen oyun 
takım en kuvvetlı kadrolanle ış· onuncu dakikayı bulmuştu ki Pe
tirak etmişlerdi. ralı Hristo Kurtuluş sağaçığına 

Rüzgarı lehine alarak oyuna bir tekme attı. Hakem bu oyun. 
başlıyan Perahlar ilk dakikadan cuyu dışarı çıkardıktan sonra o. 

yunun bu şekilde devamını mah-
zurlu gördüğünden müsabakayı 

tatil etti. 

Hususi maç 

Şişli (B) takımı galip 

cularmuza vermi, tik. Bugün Ana 
dolu Ajansının bu maç hakkmdaki 
tafsilatını yazıyoruz: 

Ankara, 4 (A.A.) - Milli kü
me maçlarını oynamak üı.ere ge. 
len ve üç gündenberi şehrimizde 
bulunan lzmirin birinci futbol e. 
kipi, son karşılaşmasını da bu. 
gün yine "19 Mayıs,, stadyomun. 
da Ankara şampiyonu Demirspor 
takımı ile yaptı. Serin ve rüzgar- r 
lı bir hava bu yüzden bir kaç yüz 
kadar tahmin olunan meraklı bir 
kütle karşısında yapılan maç 
bugün de 7- Ogibi ve oldukça 
mühim bir sayı farkile Doğan. 
sporun aleyhine neticelendi. 

İzmirliler, bugünkü oyunda ne. 
elense dünkü kadar enerji göste. 
remiyorlardı. Yaptıkları gelişi 

güzel vuruşlar ekseriyetle yeri -
ni bulmuyor. Hasım oyuncusu _ 
nun ayağına takılan top, Anka. 
rahların harekatını kolaylaştm • 
yordu. 

Demirspor RomaRyaya 
hareket etti 

Ankara, 4 (A.A.) - Roman. 
ya Demlryolları spor teşekkülü -
nün daveti üı.erine 10 ve 11 hazi. 
ran tarahler inde, Ywı.anistan, 

Yugoslavya ve Romanya arasın. 
drı. turnuvaya iştirak etmek üze. 
re Ankara şampiyonu Demirspor 
birinri futbol ekipi Bükreşe mü. 
teveccihen bu akşamki ekspres -
le şehrimizden hareket etmiştir. 

Demirsporlu futbolcular 17 ha
ziranda şehrimize avdet etmi~ 

b :unnsaklnrdır. 
--o--

Kupa maçında 
Güneş mağlOp oldu 

Dün Ankarada, antrenman sa 

itibaren hakimiyeti aldılar. Vera 
kiplerini sıkı bir tazyik altına 

sokarak müdafaa oyunu oyna -
mağa icbar ettiler. Dağınık bir 
oyun çıkaran Kurtuluş bu sıkı 
hücumlar karşısında bunalmış 

bir vaziyette. topu mütemadiyen 
kornere atarak kurtannağa çalı. 
şıyorlardı. Bu tazyik nihayet 10 
uncu dakikada semeresini verdi. 
Soldan yapılan bir hücumda BalJl 
bino birinci Pera golünü yaptı. 
Biraz sonra Mesinezi sıkı bir 

Diln Şeref stadında Şişli E basında, milli küme dışında ka· 
taktmr Esebntıa husus! lılr maç lan klüpler arasında tertip olu. 
yaptı ve Usllln bir oyun çıkara- nan kupa maçında Gençler Bir • 
rak km vetli rakibini :& - O mağ·( Iiği, Güneşi çok üstün bir oyµn. 
1Up etti. dan sonra 6-2 mağ!Up etmiştir. 

Jl v. 
Her iki cenahtan biribirini ta. ikisi de penaltıdan oırna1'i1e ~ 

kip eden Demirspor hücumları 

f zmir kalesini adamakıllı zorla • 
mağa başladı ve nihayet bu a -
kınların birinde sol iç sıkı bir kö. 
şe vuruşu ile Ankaranın ilk, kı. 
sa bir fasıladan sonra da, ikinci 
sayısını da yaptı. 

sağiç ile sol açık vasıta!~ 
gol daha yaparak sayı 8"~td1J· 
yediye iblağ etmiş bulunllY"'bi' 

Bu devrede lzmirliler ~I 
penaltı kazandılarsa da. is ~~ 
edemediler. Çünkü, çekiJetl lf 1' 
golposta çarparak geri gel~ 11 ' 

Bu golden sonra biraz çalış • yetişen müdafiler tarafınd 
mak istidadını gösteren İzmirli. zaklaştırılmıştı. __./ 

Beden terbiyesi kupası maçmda 
'-" ,_ ... ,,_., s._:d ,_,, ._ .....,,,,,,. t' 

(Şişli - Süleyman iye) muhteli 1 

(Kasım paşa 
muhtelitini 

Beden Terbiyesi kupası için 
karışık takımlar arasında tertip 
edilen lik maçlarının Şişli, Sü. 
l~aniye - alataspor, Kasımpa. 
şa muhtelitleri maçı büyük mü. 
sabakadan evvel Taksim stadyo
munda yapıldı. Hakem Saminin 
idare ettiği bu karşılaşmaya SU. 
leymaniye, Şişli muhteliti şu kad. 
ro ile iştirak etti: 

Galataspor) 
6 -1 yendi . r _, 

Kasımpaşa - GalatasJ>:° ~ 
rışığı bu sayıya Stefanidı5ıc•~' 
tasile 32 inci dakikada ın~~ 1 
le ederek beraberliğe e_r~ştı9~ 
37 nci dakikada Şişhlı . Y.'., 
kuvvetli bir plasesile ikiP2 
çıkararak tekrar üstün ~ --
geçti. Devre de böylece 
hayellendi. 

IK!NC! DEVRE: ~· 
lkinci kısım da yine 1'bll '

lı hücumlarla geçti f aka.t ~ 
' , rede rüzgarla beraber 0 telitl' 

lif)- . . • Şişli - Süleymaniye ~ull d_,, 
, ~l• nin yaptığı akmlar bırs.J 

_ . 'j7 ... » ...:.{L · t~hlikeli oluyordu. . tr ~ 
· · "':' .ıWA - 13 üncü dakikadak~. ~i toP 

hücumunda rakip mud rdi 1"" 
Şişli Süleymaniyc Twrı§ığı: elle çeldi, penaltı. vıasta ~ 

Armcnak - Vlastardi, Ru7ıi - nu gole çevirdi. Bund•~,rt ,
Mart ayan, lbralıim, Arşcvir - ı Şişli - Süleymaniye ak~ 1', 
Agop, Nubar, Buldur, Milı.Top, ha ziyadeleşmişti. nit~k~IllU ~ 
Dani§. j çi dakikada Danişin şut~.n r:ı' 

Oyunun ilk devresi tamamen ci ayağile karşıladı. Ye.tir~ 
mütevazin geçti , rüzgara karşı bar dördüncü, iki dakı~ b" 
dizilmiş olan Şi~li - Süleymani. j da beklerin hatasından -ı 
ye karışığı büyük gayretine rağ. şinci golü attı. . bit r. 
men üstünlük kurmağa muvaffak 37 nci dakikada yıne., it~ 
olamadı. - Süleymaniye karışığı ~ 

Fakat 12 inci dakikada geri- munda Nubar takıınıııJJI ıtl':.· 
den verilen bir pası ofsayd va.1 golünü de attı. Bun.daJl ,J C' ! 
ziyetinde yakalıyan l\likTop ha. 1 bir kaç dakikada ikı tat ıı ıtJ'Pl":.
kemin geride bulunması yüzün.1 ziyeti değiştiremediğind~ f~ 
den göremediği bu ofsaydden Şiş. baka 6-1 gibi açık b rıf'J"" 
il - Süleymaniye muhtelitinin Şişli - Süleymaniye ıca 
golünü ~ıkardı. ·• galibiyetfle bitti. 



Gala tasa,r·ay·r·y. Galatasaraylı m111ıacı'mll'r Fener kalesi öni7nde gol f>eşinat ... 

Feneri 4 -3 yendi 
Görülmemiş bir kalabalık önünde oynanan maç fevkalade heyecanlı oldu 

/J • G l f 1 i_lk devre 2 • 2 beraberlikle bitti 
lr Q Qf QSQray l lk'.nci devrede bir aralık Fener'bahçe 

gör üş Ü lJ le ! 3 - 2 galip vaziyetine gelmişti 

d 
.. k .. 1 ~a.1~©1ırll: MlYlammeır OOgaıç un u maç. e O /Jıinkii Galatasaray - Ftner. sında yine kendi yerime ~orlukla 

lıalıçe maçını seyretmek ii- yerleşebildim. 
t't, l'encrhalıteli dostumuzun bir gün CYYclkl (acı akıbeti) ha~ kır:ı.n :crr. A nl:uracları lıillıasscı Se)ircl: 

sıııda 1 11 · 1 • kk b - uclmiş olan Sfior ua:ı 
llıı ~an {C me!>ınin ~·er bıle yo ·en, u;;ün m:ıglüb olunca sans Belki 10.0ÔO de nfazla ve belkı' C•kt • ' • cılıırımı::ılcuı /ılııwıııııc•r 01-
llıelt I' ı karşmıza ••• Tabii la! ... rutbolde ka1.anmak için ~ansı da yen- oac uıı::ıuor. 

aınndır. 
G * * * lıııcıı. ;latasaray Feneri yenerken, sanssulığı da yenmesini çok iilıi Dün, amansız ve bir sel gibi önü. 

~ alnıı ansı mı ya ... Hakemi rnağliıb etmedi ml? ... Hakem Galn. ne gelenleri yene yene kendisini 
~ıı,tay, tuttu ha? ... Sen sö~leme bunu bari ı·enerl>ah~<.'ll ... Gören göz 

Uı bekliycn ümitlere doğru koşan Ga-
lstcr mi~ ... Ceza ~clir korı.-usile kılmı bile kıpırdatmnktan ı:e· f latasaray ezeli ve hatta - biraz da-

"~lt ' . .ı.at (muhataralı) fonınmış Cemli, }'ener oyuncularının tek. ha samimi söyliyelim _ ebedi raki-
'~11.i biledikleri tecrübe tahtası oldu. Z:ıten zavallı o)-unun "onuna bi Fcnerbahçe ile Taksim stadyo-
~I ~ada kal!>aydı belki bugün bir yeri kırık , ·eyahut - ınübnli'ığn munda karşıla§lt. 

11' olrnüs olncal.:tı. İçimde bUtiln hislerimi lırmalı -
~ı.. lr taraf kU\ ,·etil, diğ<'r: taraf za~r bfr kar"ılncnıada (hır) "'-

·•-, J • "' " ~ yan eski rekabet dUşUncelerinin a-
't bunun müsebbibi mulınkkak ı.ı Zil) ıf taraftır. tcşi ile zor girdiğim stadyom kapı_ 

~t~) 'kttnında topa Yunnasmı bilemiycnler, bu kusurlarını (ndam ye
ıı., le ·· t ğ ""', or me e uğrıı5ıyorl:ırdı. Sol cenahta oyııryan oyuncuların fek_ 
~llıak iı;in sağ taraflara üsüştü~ünü de mi görmeılin'! ... Yok<Ja Vc-

ll ~e her zaman bu ~orba oyunu mo oyn:ır<h? 
~l~l'ak hakemi bir yana ... \'erdiği karan tartmaktan ficlz bir insan 

ı\ tlık edcblllr mi~ A1.i1im sana - a.ro.mmla kalsın • bir füi Ifıf. 
ft~ \ rupada lıiı;: futbol oynamadığı halde mülcemm<.'l :ıntrcnürlülc, 

~t;: 1cilik, hakemlik yapanlar \arm15. O Auup:Mla o! ... 
,,..'lde, futbol ayakkabısını hakemli!;; ettiği için ayağına geı,ircn 
)itııu" futbolden o kaılar ıınlar. Kfıbeye gitmek mukaılde tir ama, 
t~lcın keresı t.le can sıkar. tlst ü"tr 4 maçı da, sanki ha~k:ı haliem 
~~ U!j gibi bu delikanlıya idare ettirirlcn;e olaca;';ı budur. Onun için 

l\ hakem lafını bir kcn:mı. 
lııı ... ~lecın acemlyınio; ele onun için 4 gol yemi5 in!.. Şu lafa bak ya

' lı tınu söylerken sen a<·aba Galataı.;aray kalccl"lnin acemllij:'.i Ilı• 
~ fl<llye ettiLrf Uç golü ne yapıyorsun? ... 

de 13,000. Gişeler kapandı. Dı§ar
da halkın izdihamı için yapılan bu 
hareket makul ama oyuncular gire
cek kapı bulamıyıırak ar.sa delikle
rinden fırladılar. 

Maçtan eyyel: 
Sert toprak sana iki taraftan 

sulanmağa, hafü bir rüzgar da ak_ 
şam serinliğiyle beraber belirmeğe 
başladı. 

(Devam~ 13 üncüde) 

~>.ı._ eyse ... Keyfimize bal<a<'ıığımız bir "ırada bunları y:ı.z.mnk bile 
'1~· Derd clökmek mağlUbların yapacağı ~<'Y· Allah acısını unuttur_ ... 

4 1iik ınaç seri inin 4 üncü"iünü bekliyellm. Ho~a kalın. 
GAT.ATASARA l'T.l 

Milli küme puvan vaziyeti 
.ı :t l \ 

1 " 
1 . 

Takım: JI. G. B. 
Ankaragücü 13 8 1 

Demirspor 11 8 1 
Fencrbahçe 11 6 1 
Beşiktaş 10 5 1 
Galatasaray 9 6 
Vefa 12 3 2 
Doğan 11 3 1 
Ateş 10 1 1 

Davis kupası 
Belgrad 4 (A.A.) - Zagrebden 

'.)i!diriliyor: . 

M. A. Y. P. 
4 31 19 30 
2 31 14 28 
4 26 18 24 
4 24 13 21 
3 20 19 20 
7 28 32 20 
7 12 33 18 
8 6 24 13 

Binicılik Federasyonu 
lağvedildi 

Son beden terbiyesi istişare heye
ti toplantısında bazı kararlar \'eril. 

miştir. Bu meyanda binicilik fcde· 

Bir Fenerbahçeli 
görüşüyle 

dünkü maç ••• 
Dün yine hakeme ,.e sıuıssızlığa kurban olduk. Kale direklerine 

'e Galatasaray müdafilerinin arkalarına, bııcaklnrına, ötelerhıo berile
rine çarpan \e gol olmaktan böylelikle kurtulan toıılar ı:a.nssızlığunm 
liıyıkJylc bpat etti. 

Jfakem meselesine gclin<'e bu noktada Galatasaraylı raldplerim.Iz 
ele blıirnlc beraberdir. Çünkü 2.0 lık galibiyet nzlyetinden beraber. 
Jiğe \ 'O biraz sonra da mağlübiyete clü5ünre, onlar bizden daha cwel 
feryad Ye figan ederek lıakeml nazikane surette protesto etmek fırsa
tını elde ettiler. Ilakemln haklı nya haksız aleyhlerine ~aldığı her dü
dükte haykm5an dostlar~ tablatuo 5Imdi fikirlerin de,riştirmi_s dc
ğlllerdir. 

Bu iki mühim nokta. no glbl mü~killiit ve ~em.ite kar::r oynadığı_ 
mızr göstcrmektcıllr. Bo nziyetto bir sayı farkfyle mağlfıb olmamız 
da bir muva.ffakİyet ı;aylla.blllr. l'a.kat s:ın • kırmızılılara. yalnız bu se
bcbler clünkü oyunu kaza.ndırmı. değildir. Doi'.,'TU"ll kalemizi dostla
rımızıı kıırsı pek acemi bir bek~iye emanet cdi~irnizin de cczru mı gör
mii:s oldu'ıi.. Jlulasa. bu kadar kalabalık ,.e muhtelif lı:ısımlar karşı. 
sında ba.5ka bir netice almamıza imkan yoktu. 

Fakat elbet bir ~ün peJmlzi bırakmıya.n bu manllcrJen n dert
lerden kurtulacağız. O zaman fntikammıız müthl5 olat'nldır. 

Sarı kırmızılı d'ostıamnrza. bir daha ııefcro kar~rmıza. ~-Ok fhtfyat. 
h çılunalarmı tavsiye t'derlz. Fal<at bugünkU yaılyctte do, yani ı:a~
lıı'rımr:r böyle idare <.'clilirken ,·e bizıle de bu t:ans ızlık \'arken kolay; 
kolay m~ kaz..ananuyacağu. galiba. 

Bölge kupası maçında 

Beyierbeyi Kadıköysporu 
2 · 1 yendi 

DUn Taksim stadyomunda 
bölge kupası liki için Bey
lerbeyi ile Kadıköy spor klUple
ri karşılaştılar. Daha Ustun oy
nıyan Beylerbeyi takımı ,neti -
cede 2 • 1 galip geldi. 

FENERLf 

Futbol Federasyonu 
muavinliğine Saim 

getirildi 
Genel direktörlük sicil işleri şefi 

Saim, 200 lira ücretle futbol f ede"" 
rasyonu başkan muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

Saim ayni zamanda sicil i§leri şef 
liğini de yapacaktır. 

Be:çika ile Yugoslavya arasında 

Davis kupası için yapılan maçta 
Yugoslavyalı l\Iititch, Belçikalı 

Geelhaldı, 6·1, 6·4, 6-1, G_t, Ye 

6.1 mağlup etmiştir. Binnetice mü· 
sabakanın brinci gününde Yugoslav 
ya sıfıra karşı iki galibiyetle başta 
~elmektedir. 

rasyonu lağvedilmiştir. Bu işlerle 

Genelkurmay meşgul olacaktır. Ay· Dulmliye 

nca kurulan jimnastik federasyo

nu da eskrim federasyonuna bağlan 

mıştır. 

ltalya Yugoslavyayı 2-1 yendi 
Dün Belgradda oynanan bu maçta 

Halk italyanlan taşladı 
Belgrad~ 4 (A.A.) Buıün 

Belgradda oynanan Italya • Yu. 
1 goslavya futbol maçını bire kar 

§1 iki sayı ile ltalya kazanmış~ır. 

ı'1'a.ç sert olmuş ve bir Yugoslav 
oyuncusu ağır surette yaralanmı§ 

hr. Halk protesto için tezahüratta 
bulunmut ve İtalyan oyunculnı

nı taşlamıştır. Polis, çıkıt eınasın 
da stadyom kapısında nizamı te. 
min için müdahaleye mecbur kal 

mııtrr • 
rtolden $<mra Basri-fofrtt Ga1atasaraY, kalesinden 

-:ıkarı>:or • .. 



B CTON geçmiş asırlar ve mil· üzerinde dura.cağını bir söyilyen ol. 
Jetler, sanki sözleşmiş gibi, saydr, kJmbilir nekadar hayret e. 

antikacı dükkanında buluşmuşlar· der ve kızardı. 

dı. Kırmızı topraktan bir Etrüsk _ Bu mumya parçam için ne fa. 
vazosu on üçüncü Lui devrine ait, Uyorsunuz? 

üzeri hayvan ve çiçek desenlerile _ Tabif gayet yüksek bir fiat 
işlemeli ağır bir masanın üstündey. taleb edeceğim. Hele ayağın diğeri 
di; on beşinci Luinin sarayından de bende olsaydı, sizden en az be§ 
mermer bir düşes kuğu gibi mevzun yüz frank isterdim. Bir firavun kı. 
ve ince ayaklarım abanoz bir masa· zrnm ayağından daha nadir ne bu. 
nın altına doğru uzatmıştı. Raflar- .lunablUr? 
da. kırmızı ve mavi çiçekli, yaldız- - ŞUpheslı: bu alelA.de bir eşya 
h Japon tabakları, mineli sürur ka- değil, fakat fiatı söyleımedi.nh? Si
bartmalarla yanyanaydı.Kap~ a- ze ~u da haber vereyim ki, bil. 
çık kutulardan,gümüş pırıltılı çin i. tun servetim be§ altından ibarettir. 
pekleri sarkıyor,muhtelif devirlere Beıı altından bir kul"WJ fazla vere. 
aıt portreler, yıpranmış çerçeveleri· meın. SözUme inanmazsanız ceble
:ı 11 i;ir den büıün!e gülümsüyorlar rlml, evimin en gltli çekmelerini 
dı. arayın ... 

Dükk~nın sahibi, binbir çeşit eş,. 
yanı:1 arasındaki azaplı geçitlerde, 
parclesüsünün eteklerinin bir şeye 
çarpmasına ellerile mani olarak ve 
dirseklerimin hareketini gözliyerek 
dikkatle beni takip ediyordu. 

_\ntkaciır.m garip bir yüzü var
dı: Dizkapak' gibi parlak ve kuru 
kafatası beyaz bir saç halesile çev· 
rilmişti. (,;etleri bayku' gözü gibi 
biribiriııe y:ıkın ve tckerlekti. 

- Bugün ne almak arzu ediyor· 
sunuz. efendim, silah koleksiyonu· 
nuz için şu r.ıalaya satırını tavsiye 
cclerım .. Kanın kolayca akıtılmasını 
temin eden oyuk1ara bakın. Ya bu 
kılıcı nac.ıl buluyors!lnuz? 

- Hayır. ı:;ilah koleksiyonuma i. 
lnve edecek l:ir ~ey değil. Yazı ma· 
samın üzerindeki kpğıtlan yerlerin· 
de tuta.::ak bir heyktl f <!an gibi bir 
şey arıyorum.Fakat her yazıhane· 

nın ü tündeki cam ve bronz figür· 
)ere benzemesin. 

- Prenaea Hermontia'in ayağı. 

na bet altın, öyle mi! Pek az, pek 
az! Tarlht bir ayak! Eh, ne yapa. 
lım, al ... Kısmet rsi.zinmiş. Sa.rgtlan 
da bedava veririm. 

Beı a.ltınr, belinden 11arkan bir 
torbaya atb. Kendi kendine mırıl· 
danır gibi tekrarlıyordu: 

- Prenses Hermonti.ain ayağı 
kAğıtla.nnızm uçma.ama mfıni ola -
cak ... Kader, kader! 

Sonra. bana döndU, balık kılçığı 

boğuma rsaplanmıe bir kedinin hay 
kırı§ı gibi boğuk bir lle!lle: 

- İhtiyar firavun hlç memnun 
olmıyacak, dedl, kwru pek sever
di zaval11cık ... Pek dil§ktindU. · 

Kapuıın qltinde gUlettk: 

- Sanki onun muumym135ın gi 

bi lı:on~uyorsun.. Yaşlr olduğunu 

görllyorum ama herhalde Mısınn 
ehramlar devrinde dUnyada yok _ 
tun! 

Dedim ve çıktını. 

*** 

1 Çeviren: iLHAN T N~ 
K ISA, fakat pek tairane ve 

ve kahramanca söyledi
ğim nutuk bitince, güzel Mısırlı 
kız, biraz hayret ve derin bir min· 
nettarhk ifadesiyle yüzüme bak
tı.. Gözleri koyu mavi ışıklarhı 

renkli ahali hep bir ağızdan haf 
kırdılar: 

- ııı - Prenses Hermontls ayagı 
bu·.cu • 

- Prenses, Hermontis ayaııı" 
buldu. 

Biraz sonra uykuya daldnn. Bir ı mi§ bir mumyaya ait olduğu ilk 
kaç saat sonra her ıey ıeffafiye- bakışta anlaşılan, kırmızılı, siyah. 
tini kaybetti. Nisyan ve hiçlik ağır lı, eski Mısır yazılariyle işlemeli 
dalgala.riyle Uzerbne çökerek beni bol bir etek .. 

parfaciı. . 
Kurbağalıır &ibi sı~raması du

rank sükunetle teslim olan ayağı
nı alc.lı, yeni iskarpinini prova e. 
den bir kaıdın gibi itina ile sağ a 
yağına taktı. Sonra topallığının 

geçti~ine kendisini inandırmak 

için odada b:r kaç adım dolaştı. 

guıuııı Fravun, memnuniyetle 
siyerek bana baktı: 

Rüyaların her §ey mümkün : 
lan kudretinden cesaret atar ~ 
Prenses Hermontiı ile evJenr.rıe. 
istediğimi söyledim. Fravun, ga 
rip arzumu gözlerini hayretle: ~· 
iarak dinle dileten sonra tıof'1ıl 'ç 

UYU§turdular. 

Fakat, yava.o yavaıı di.ınağmım 

karanlığı aydrnlanmağa başladı: 

Ruhumun gözleri açılmıştı. Uykuda 
olduğumu gayet garib bir tarzda 
mildrik olma&am kendi.mi uyanık 

zannedecektim. Heyecan içinde, L. 

çimi titreten bir hlıısi kablelvuku 
lle pek acaib h5.cliselerin cereyan 
etmek ilzere olduğunu seziyordum, 

Zamk kokusu kesiflenmişti .. 
Hafif bir bat ağrısını, bilinmiyen 
il!lılann, istikbalimizin ve prenses 
Hermontisin ~crefine içtiğimiz bir 
iki kadeh ~mpanyaya atfediyor
'dum. 

*** 

P EROENfN açılmasmı bek
liyen bir tiyatro seyircisi 

gibi odamın içine göz gezdiriyor, 
her §eyin yerinde olup olmadığını 
tetkik ediyordum. Lamba, yuvar. 
lak kıriıtal fenusunun altında ya· 
nıyor, perdeler tembelce yere 
doğru ıarkryorldu. Sulu boya re
simler duvarlarda diziliydi. Bü -
tün eşyada ıakin bir uyku vardr. 

Bir kaç dakika sonra bu sakin 
görünüş değişir gibi o]ıdu: Ocak • 
taki odunlar çatırdadı ve birden 
mavi bir alev sütunu yükseldi. 

Tesadüfen, prenses Hermonti. 
sin ayğau koyduğum masaya ili
ııen gözlerim hayretle açıldı: 

Mumyanın aY,afı, k.lört bin se· 
nelik bir ayafa yakışacak tarzda 
uslu usulu duracağı yerde, masa. 
nın üzerinde asabi, ideta ihtili;lı 
hareketlerle çırpınıyor, ürkmüş 

bir kurbağa gibi kiğıtların üs· 
tünde sıçrıyordu .Sanki birdenbi
re elektnldcnmiı gibiydi. Bir cey
lan ayağı kal:lır aerf olan küçük 
topuğun çıkardılı tok sesi iyice 
duyuyordum. r. 

Aldığım bibloya kartı hoınut. 

*** 

R UY ALARA mahsus sür· 
atli zaman ve mekan de. 

ğiştirme imkilnı ile, birt:ien lcendi· 
mi tekrar antikacı dükkanında 

gördüm. İhtiyar antikacı, bayku~ 
gözü gibi biribirine yakın ve te. 
kerlek gözlerini bana dikerek: 

- İhtiyar Fravun memnun ol· 
mıyacak, diyordu, kızını pek se. 
verdi zavlhcrk, pek düşkündü . 

Hadisenin en garip tarafı. ya
tağımın perdelerinin arasından çı. 
kan genç Mısırlı kızın ayakların

dan birinin bileğin.den kesik olu
şuydu. 

Genç kız, topallayarak, ayağın 
üzerinde kurbağa gibi sıçradığ 

masaya yaklaştı ve kenarına tutu. 
narak durdu. Gözlerinin inci gibi 
parlayan yaşlarla !dolduğunu gör
düm. 

Gözlerini yaşartan düşünceleri 
gayet iyi anlamıştım: Masamın 

üstündeki ayak onundu. 

- Ah, babam ne sevinecek, di
yordu, topal kal:lığ mdan dolayı 
o kadar müteessir idi ki .. Doğdu. 
~um günden itibaren, bütün teba
asını seferber ederek beni ta kı

yamet gününe kadar olduğum gi. 
bi muhnfaza edecek muazzam ve 
muhkem bir mezar yap~ırttığı 

halde bu felakete uğramam onu 
benden çok betbaht etmişti. Ge
lin benimle beraber, babamı gö· 
rün .. Bana ayağımı iade ettiğiniz 
den dolayı sizi pek iyi karşılaya. 
caktır. 

Bu teklifi gayet tabii ve makul 
addederek kabul ettim. Bana şark 
vari bir eda veren iri çiçekli bir 
ropdöşambr giyerek, prensesi ta
kibe hazır ol:luğumu söyledim .. 

*** 

- N ereclen geliyorsun? ~8 

şıyadas•n ?. 
· ıra· 

- Frans zım ve yirmi yedı / 

jt11dayım, muhterem Fravunl. ıı 
B.. .. l b' g~ı:da utun mumya ar ır a 

tekrdrladılar.. a 
- Yirmi yedi yao:ır:ı:ia ve otuz 

~ e.:-
ısrlık prenses Hermont:s il::: 
lcnmelt istiyor. 

**"" 
- ıno!1' 

Y ALNIZ prenses I.:er ·r , 

tis gülmedi. Belki r •• ıı i 
' ekler m•, mumyaların alay eoec 

. o oa 
kadar garip bulmamıştı, bell:ı 

beni seviyordu. ihtiyar Fravuıı :lİ~ 
- Hiç olmazra, iki bin sc:ıı·. 

ı ' olsaydın kızımı sana me:nnu!1 , 
yetle verirdim. dedi, fakat ara .. ıc ... 
nızdaki yaş farkı pek büyU ıı· 
Hem de, bizim kızlarımızın 1t0~,
ları da kendileri gibi ebediyet~ılet 
dar dayanıklı olmalıdırlar. sı .•• 

YOLA çıkmadan evvel genç e1'" 
artık kendinizi muhafaza ett11 b'c 

• kız boynundaki küçük o "' 
sulünü bile bilmiyorsunuz.. ıı ,,,r. 

yeşil mabudu çıkararak masanın a'"' 
as r evvel ölenler §İmdi bır ·ııı 

üstüne b raktı, gülümsedi: tıerı Mısırlı kız, ayağına hazin hazin to:: oldular.. Bak benim e ğ• 
baktı. iki üç defa, hemen tutacak- ne sert, kemiklerim çelik gibi ~ •• 

·b· l' · ff k - Kağıtlarınızın uçmasına ma· d r ,, mıt gı ı e mı uzattı, muva a o. lamı.. Kıyamet gününe ka a ' ı:ııll 
lamadı. O zaman, prenses ile aya· ni olacak bir şey lbım, değil mi? yatımdaki yüzümü ve vücudu 

1 

ğ d k · Yılan derisi gibi soğuk ve yu. J:lef 
ı arasın a pe garip bır muhave- mahafaza edeceğim. Kızım ıdS• 

re ba§aldı. Otuz asır evvel Mısır. m~ş~k eliycl elimden tuttu, yola montis de bir bronz heykelde!1 şi• 
da konuşulan lisanı, ~ ~ece. h(?r Ş,1 t: ,· ;ıı 'J~U '"'o 1,3 v , ı.u~~ ıfıa çok dayanacaktır. O zaı:ıa.n d.
ncı::Jense ben de pek ıyı anlıyor· r Biı; ok hızıyla, solda ve sağda zin tozlarınızın son zerresıtll 11 
.dum. liayalctle.rin kıpııi:iadığı kur§uni hi rüzgar dağıtmı§ olacak. J:lali , 

bir boşluktan gertik. buki, biz hepimiz 'öyle kuvvettı'"i Prenses Hermontis, kıristal çan :ı e •· 
yiz ki... Parmaklarımın ku\"/ lar gibi ihtizazlı, yumu§ak bir ses- Bir an sadece denizi ve gök-

le konuc:.uyordu"·. .. . hissediyor musun?. 
:ı y uzünü gör.dük. tıl'' 

Kolumu o kadar şi.ddetli sılt dİ 
Birkaç dakika sonra uzaktan "ıcrt 

ki uyari:Sım ve arkadaşım " ç"" 
dikili taşlar belirmeğe başladı ... kartımda gördüm: Kolumdaıı o( 
Esfenkslerin bekçilik ettikleri eh· lı•ıY kerek beni uyandırmağa ça ıo 
ramlar ülkesine gelmiştik. 

du: ~!·· Antikacı önüme birçok biblolaı 

dizdi. Porselen bir canavarla Mek· 
c;ikalılann bir ilahım temsil eden 
fildi) bir figürden hangisini seçe· 
ceğimi dü~üniirken, ilk bakışta es. 
ki bir \'enüs heykeline ait olduğunu 
sandığım bir ayak gözilme çarptı. 
Yuvar!ak hatlarının üstil pırıl pı

rıldı, top:-ak altında çok kalmJ~ mcr 
merlerin yanık kızıl rengindeydi. 

A LDIOIM biblodan gayet suzluk ~foymağa ba~lamııtım. 
memnun bir halde, eve giL 

- Ey benim sevgili küçük aya 
fım, sen benden daima kaçarsın 
ama, benim sana ne iyi baktığı

mı hiç hatırlamıyor musun? Seni 
su mermerinden yapılmış leğen. 

!erde kokulu sularla yıkadım. To
puğunu hurma ağaçlarının yağına 
batırılmış sün&er taşiyle yumu§at. 

Prenses, beni pembe renkli bir 
granit dağına doğru götürdü, bir 
şule yakarak önüme 1ıdü~tü. 

tım. Tırnakların altın makaslarla Kaya!arm içinde, duvarları 

kesilip aygır dişleriyle parlatıl:r. binlerce eli, binlerce sene uğraş • 
dı. Senin için, bütün Mısırlı kızla- tıracak ka:lar muğlak resimlerle, 
rın kıskandıkları en süslü, renkli, I Hiyercğlifkrle süslü bitmez tU· 
burunları yukarı kıvrık pabuçlar kcnmez koridorlardan geçerek, 
seçerdim. Baş parmağında kıy-1 dört köşe lıüyilk odalara girdik .. 
metli yüzükler takılıydı. Tembel Odaların ortasındaki boşlul:larıdat. 
bir ayağın bile şikayet etmiycce~i ı dahn .derinlere iniliyordu. Du
lcadar hafif bir vücud tasıyordun. varlarda kartal ve yılan resi:nleri, 

- Seni ebedi uykucu . 8 ııt• 
yakit öğleyi geçti. Vnadi~ı ıı~ı .. 
tun mu, sergiye gidecektın ' 
Davetiye nerel:ie?. 

Masamın üstilri:leki kligıtlll~~ 
arasında davetiyeyi ararkeıı. .,

111
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- Bu ayn.ğı beğendim. 
Dedim. \nlikacı, müstehzi bir gü 

JGınc::eme ile yüzüme bakarak, ayağı 
irice tetkik edebilmem için elinde 
e\ irip çcYirirordu. 

Beğendiğim ayağı elime alınca. 

hafifliğir.e hayret ettim: Bu ne mer 
mer. ne de madendi, etten bir ayak 
tı. Yakından muayene edince, mum 
y.tlar.mı~ arağın üzerindeki sargı 
izleri, hatta cildin nesci bile görüle· 
bı'iroıdu. Kehribar gibi şeffaf ve 
hiçir:ıli tırnaklı ayak parmaklan 
gayet İ:1ceydi, tabanında bir iki çiz· 
giden la~ka hiçbir pürüz bulunma· 
yı~r. sahibinin çıp!ak olarak yere 
ba:;madığmı. yumuşak kaplan deri 
leı inin üzerinde gezindiğini gösteri· 
yordu. 

*** 

A NTlKACI, baykuı glSzQ gıôi 

birlbirlne yakın ve tekerlek 
gözlerini btına dikmi§, sinsi &n!I 
g'JIUyordu: 

- Prenses Her:montisin ayağını 

lsUyonıunuz, öyle mi? Değişik bir 
fikir, artistik bir bulue doğrusu! 

l{Ağlt baııkı.sı yapmak için canlı bir 
prense! almak da nereden aklını. 

uı geldi? İhtiyar Fira\"Unn. iç içe 
liç tabutun içine koyup Uatüne de 
ı:rnnltten koskoea bir dağ yaptır
dığı kızmm mumyasının ayağrnm, 

usırlardan l!Onra. bir yazıhnnenln 

tim. Yeni malımdan mtimkUn ol - Bacak112: bir ayağın sıçramasını 
duğu kadar çabuk i!!lüade etmek pek gayri tabii bularak ürktüm. 
arzusile, ilAht prenses HcrmonU
ein ayağını, mnsamın üzerindeki, 
okunnıruyacak hale gelinceye kadar 
silinip ynztlmı1' filrler, henilz bnş

la.nmıı;ı veya yanın kalmış mo.kaJe. 
lcr, posta kutusuna. atılacak yerde 
yazıhanemde unutulmul' mektub _ 
larm üstüne koydum. Ayağın o 
karmakarışık kA.ğıt yığınının Uze -
rinde dunıuu bana fevkallide cazlb 
g5rUndU. Onun verdiği keyifle tek 
başıma, evde oturamadım. Ancak 
bir firavun kwnm ayağına aahib 
olan bJr insana yakıı,ıan vakar ve 

clddiyeU takınarak sokağa çıktnn. 
Bcnlm gibi hakiki bir Mıaır muın 

ya.sınm ayağına malik olmıyan za
vallı in.sanları pek hakir görüyor. 
dum. Her akıllı adamın var.iteei 
mas:ısınm üzerinde bir mumya L 

yağı bulundurmakmış gibi geliyor
du. 

Neyse ki saadetimi paylaıJacak 

bir iki dosta raageldim, onlarla be
raber yemek yedim ve prc.nses 
Hermontisin §erefine içtik. 

Gece eve döndUğUm zaman, lc;tL 
ği.ın birkaç bardak prabla dima. 
ğım hafifçe bulıınmıştı. Odama gi
rince burnuma garlb bir koku 
çarptı, Odanın ıucnklığ1, prcruıesin 

cesedini mumyalaştıranların kul
landıklan zamk, zlft ve soda koku. 
larmı meydana çıkarmıştı. Hem 
tatlı, hem de kes.kin bir kokuydu 
bu. Dört bin senenin izale edemt. 
diği koku! 

Mmmn rüyMı ebediyetU. Koku
larmda bile ıranJt dayanrklıhğı 
vardı. 

Birden, yatağımın perdelerinin 
kımıldadığını görldüm. Tek ayaklı 
bir insanın odada gezinmesini ~n
duan bir giırültü oluyordu. 

Bir arnia her tarafımın ateş gibi 
olup sonra buz kesildiğini itiraf 
ederim. Korkunç bir rüzgar sır. 

tıma ürpertiler veriyoııdu. Dimdilt 
olan saçlarımın üstünde, gecelik 
takkem muhakkak bir iki ayak bo· 
yu sıçramıştır. 

Yatak perdeleri .ağır açıldı; ta. 
hayyül edebileceğimiz en acayip 
mahluku karşımda gördüm. 

Koyu kahverengi tenli bir genç 
k·zdı. En halis Mısır güzeli tipin· 
deydi: Bzl..iem biçimi çekik göz
leri, mavi pırıltılı simsiyah sasla • 
n, son derece muntaıam, yuna lİ 
denilebilecek kadar kusursuz bir 

bumu vardı. Dudakları Afrika 
yerlilerini andıracak kadar etli ve 
elmacık kemikleri çıkık olmarny. 
dı, eski Korent medeniyetind:n 
kalma bir bronz heykel zanne<lile· 
bilirdi. Bu iki bariz vasfı, Nil kı. 
yılannda yaşamış olıın e~ki Mısır 

ırkına mensup olduğuna şüphe 

bırakmıyordu. İnce kollırmda ma· 
deni ve boncuktan bir çok bilezik. 
lcr vardı. Saçı ince örgüler halin· 
de omuzlarına tdoğru uzanıyordu. 

Göğsünde, yedi uçlu bir kamç· 
taşıyan küçük. yeşil, belki 1ziz'i 
temsil eden bir mabut takılıydı . 
Esvabına gelince, o hepsinden 

garipti.. Zift ile biribirine yap·ş

~! n bandlan henilz çözülme • 

• A • -. 

1 ancak ölülerin bütün bir ebediyet 
Ayak, şıkayetlı ve acı hır sesi: te tetkik edebilecekleri kadar gi· 

cevap verdi: 

- Benim artık size ait olmadı
ğımı pek iyi biliyorsunuz. Ben 
para ile satı~:lım. İhtiyar antikac•, 
kendisiyle evlenmeğe razı olmadı

ğınız için size garaz olmuştu. tn· 
tikamını aldı. Tep mezarlarının 

dibinde sizin tabutunuzu açan ara· 
bı o göndermişti. Sizi topal bıra. 
kıp, yer altında, dünyadan çoktan 
kalkmış milletlerin toplantısıra 

i§tirak etmenize mani olmaktı 

maksü1Jı .. Ve işte nihayet be,i sat· 
tı . Ben artık sizin olamam. Fidyei 
necat olarak verebileceğiniz bep 

altınınız var mı?. 

rift granit efsaneleri vardı. 

Nihayet, ken:iimizi, gözle hu
dutları tayin cdilemiy.ccek kadar 
uzun ve geniş bir salonda bulduk. 
lki tarailı muazzam sütunların :\" 
rasından meş•alelerin san alevleri 
görülüyordu. 

Gözlırim, yan karanlığa alıttı· 

ğı için etrafı iyice seçebiliyordum. 
Yeraltı milletlerinin kralları taht· 
lnra kurulmuşlardı. Buruşuk yüz
lü iht:yar a:iamlar, bembeyaz sa· 
':alları, E!!fenkslerin gibi sabit 1 
':>akı~lı gözleriyle aralarına giren 
yLıbancıyı tetk!k cdiyorladı. Her 
hükümdarın arkasında tebaası ve 

- Heyhat, elmaslarım, yl.iziik 1 muasırları olan timsahlar, yılan • I 
lerim, altın ve gümüş .dolu kesele. lar. kuşlar, kediler sıralanmı!jlar· 

rim hep çalındı. dı. Kimi miyavlıyor, kimi kanat· 
lannı çırpıyor, kimi de korkunç 

Prenses sıçr<ulı. O z:man ber 
bir gülüşle kocaman çenelerini bi· 

de söze karıştım: 

- Prenses, dedim, ben kimse 
n:n ayağını haksız yere zaptet:r.e:
isteme:n. Antikacıya verdiğim b:~ 
altını ödyemeseniz bile, ayağımzı 
size memnuniyetle hediye e
derim. Sizin gibi zarif bir prense
sin benim yüzümden topal kal:na 
sını tasavvur etmek bile beni mü. 
teess1r el:ler. 

ribirinden ayırıyordu. 
Prcncea, tan~:iığı mumyaları na- I 

zil:une selamlıyarnk beni, babaı;· ı 

olan Fravunun önt:ne kadar gö· 
tür~U. Sevinçle ellerini kırparak : 

- /t.yağımı buldum .. diye hay
kırdı. Ayağımı buldum. Bu kibar 
adam ayağımı bana bağışladr. 

Fravunun ark~sında ~ıratanmıı 
olan tebaası, siyah, bronz ve baktı: 

ysJ; gece evvel mumyanın a rıt10ıı 

koyduğum yerde Prenses J:J~ 111'' 
· · b d k' k'" "k ycc:ıl tıGın oynun a ı uçu :o- ,:· 

bı.ı.du görünce ne kadar hayret 
tiğimi tasavvur edebilirsinit· 

Dün ve Varırı 
~r ercüme külliyat 

Satış yeri : 
VAKiT KITAPEVI 

t -1 O kitaplık birinci ıerı 
l{ıll11 

loO 
ıoO 
75 

?'-:umara 
ı Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret, Banka. 

Borsa 1b 
4 Devlet ve lhtılfıl 15 
5 Sosyalizm 15 
6 J. Rasın ktillıyntı 1 60 
7 leçf sınıfı ihtilnlı 60 
8 IJ.uhi hnyntta lftşuur ıoO 
9 lsf ahana doğru 15 

10 • J. Rasin külllyatı O../ 

105 
rııe· 

Bu eerlnln fiyatı 795 k~ ~O 
ur. Hepsini alanJnra rııştl 
skonto yapılır. 236 k~e.tııll 
peşin alındıktan eonts ödet'' 

1
4 lirası ayda birer ura ğllı' 
mek Uı.ere dört tak11ite b3 J 
nı r. ..-
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Ilhanilerde geni bir vezir • 
lŞ -15-

üzere yazdığı rakamların sonuncusu J Kütüphaneye atıldı. Sol - Hayır. Şimdi kısa. Nihayet 

başına geçiyordu nun da 30 oluşu... üstteki rafın yegane bôş olaJI 
- Tesadüften ibaret olacak. Carlo Caretta'mn "bir rn 
- Uarır, tesadüf deitil. Diğer ki. hatıra defteri., kitabını koycllt 

·ekiz. on santimetre ... 
- Şu halde uzım Şapka iğneleri 

ırtık kullanılmıyor. 
- Cenabı hak, kılıcını ke!kin eL 

sin. Sana mutnvuııt etmiyenlcr bet
bahttırlar. 

Dedi. (1) 

* • • 
Bu hadiseler cereyan ederken 11-

hanilerde de yeni bir vezir iş bn
§ına geçiyordu. Feyzullnh Raşid 

Osman hıın müstakil emir olun(':t 
llhanıazam Gazanın tabibllğine ta.. 
)1n edilmi~ti . . Badehu lran valili -
ğinde bulundu. 703 de de Gazanın 
kardeşi ve yegune varisi Olcayto 
han taht ve 8altanatı ele geçirin_ 
ce Raşidi ~nğınp vezir naspetti. 

Raşid belki memleketinin en gü
zide simasıydı. Olcayto cahil bir a
damdı. Ne biliyorsa veyahut bile_ 
rek ne tatbik ediyorsa bütan bun
ları veziri Rnşidin i.sfiBa~lne med 
yun bulunuyordu. 

Vezir Rn§id icıe başlar bn§lamaz, 
Olcaytonun Afroditiyc karşı düş

kün!Uğil üzerine parmak koymuştu. 
Bir gün: 

- Şevkctlum, dedi. Tarih bir te
kerrürden ibarettir. DUn Gnzan 
gitti, yarın Olcayto gider. Ben bu 
Afroditi;>i beğenmiyorum. Bunun .L 
çinde Mogol ırkına karşı bir kin 
var. Filhakikıı. şevketlunun salta
natı kazanmasına yegAno Amildir 
denlebilir, ama, bu kadar cesur ve 
küstah bir kadının yarın ayni 8.kr
betl senin başına hazırlamryacağı 

na.ıııl temln olunabilir? 
Olcaytoyu blr düşlince sarmıştı. 

Filhakika Raşid doğru düşünüyor -
du. Hala bu kadının nenin nesi oL 
duğunu bilmiyor ve onun saltanatı 
içinde saltanat etmesine mUeamaha 
gösteriyor, hı.ıltli. onu himaye ve 
tcrvi_ç ediyordu. 

İşte bu kadın anlll§ılmadık. bir 
sebeble Gazanı öldilrilvermişli. 

- Peki, ama, Raşid. Dedi. Eğer 
hakkımızda hUsnüniyell olma.saydı, 
o zaman çok daha kudretli bir ka
dındı, elinde çok daha fırsat vardı, 
beni imha etmesi bir mesele bile 
değildi. 

- Hakhsm gevketlfıın, ama, 
menfaati senin sağlığında bulmuş 

olamaz mı? 
- Doğru Raşid, ne yapalım? 
- Bu kadının saltanatı önUne 

geçmek gerek sultanım. 
- Öldürtemem. 
- Böyle bir §ey demek isteme. 

dim §evkeUO Olcayto. Size iyiliği 

vardır. Katli günah olur, ama, mu
sibeti def gerekti;. Bu itibarla biri
le tczviç ettirmek veya sizin te. 
zcvvücUnUz suretile ümitlerini kes
retmek muvafık olur. 

...:... Bize herhangi bir işte lfızım 
olmaz mı Raşid? 

- Lüzumu halinde yeniden sah- - Senden korkuyorlar. 
neye çıkantız şevkctlOm. - Yani korkuyorsun! 

tşte bu irşaddan sonra Olcaylonun Olca;> to tekrar hiddetlenmiş ve 
nevri dönmüş ve Afroditiye karşı tekrar bir boğa gibi böğürerek hay
bUsbUtün başka tllrlil harekete baş kırmıştı: 
lam~tı. AfrodltJ dönen bu dolap _ (De\amı \ar) 
tan mnlumat sahibi olmadığı için 
son g'ü.nlerde Olcayto HUdabendc (1) llcşti bllıi~t. 
hanın değişikliğini hiçbir şeye ham Tarihlerde bu adanm fethine d:ı.-

ledcmlyor ve bayağı azab ve ıstı- lr bir maliımat yoktur. llammer 
rab duyuyordu. birinci cildinin 00 _ 92 sayfalarııııla 

(Koggü) adında.ki at uşağı yolu bu \'akayı yine lleştl Bihl:ttten a
ile Raşidi gözetlemeye başlıyan laral< yazar ,.e fal,a.l yerini Mu _ 
Afroditi nihayet darbenin nere _ danya körfezi ka~ı!oııttla. bulunan 
den geldiğini anlamış ve 0 da Rn- Kalollmni adası olnrak gö terir. Bu 
ıid aleyhine propagandaya ba§la _ adanın c ki adı (Galyos) olduga 1-
mı§tı. c:ln bu isimden dolayı adayı Kalollm 

Mogollar Olcaytoyu Gazandan ni diye yazmıştır. 
daha çok seviyorlardt. Onu ~lan. , Bazı nıü,·errihlcr ( lmrall) dlr 
na geçirmeğe sebcb olan Afroditi- derler. Halbuki o 7.amıuı Osnıanh
ye kal'§ı halkın içten gelen bir sev lar kunel bahriyeye salılb lleğlllcr. 
gi ve hürmeti vardı. eli. 

Kaldı ki Afroditi bütUn ıtogol Bu itibarla bu adanın Ulua.battıı 
kadınlarının kıskanmakla beraber 
sevdikleri bir mahlCıktu da. Hatta 
sarayda Afroditi ba.5 köşede yer al 
mıştı. 

Buna sebeb Mogol kndınlannm 
hUrriyet ve haklannı korumakta 
Afroditinin sarfetUği emekti. 

Afroditi bu suretle bir taraftan 
kadınlan, diğer taraftan halkı tut. 
tnu1' bulunuyor ve hakikaten Olcay 

bulunan gölün içindeki kllçilk \'C 

(Kız adası) olması liı.ım~ettyor. 

Bu atlanın etrafı güzel bir nhtnn 
ile Çt.\'Tllmiljtir. Ortıuıınıla bir ma.• 
bed harabesi Ye mermer: sütun ve 
enkaıı 'nrrlır. Adanın AlyO'!I olma.. 
ı ve rahJbfn güzel kızına ü:aretcn 

kız adası ismiyle anıl ması çok 
muhtemehllr. 

lodan daha müessir bir imparato- ,-----------...... 
riçe halinde hUkmcdiyordu. ' 

Raşid bunları alt Ust etmeğe ve ın D ç o k t 1 
çalışıyordu. 

Bir sabah Afroditi Olcaytoyu zi
yarete gitti. Kabul edilmemesine 
rağmen kapıyı açarak ke'ndi girdi. 
Heyecanından sararmL, ve ~1.izU _ 
nUn derileri gerilmişti. 

- Şevketıü Olcayto, lledi. Son 
günlerd~ :Cana arşr vaziyetin de
ğişmiş bulunuyor. 

İstersen ben memleketime gide. 
yirn. Fa.kat bir tek gey bilmeni i.s
terim. Senin ölümün benim elimden 
değil, Raşidin elinden çıkacaktır. 

Olcnyto yerinden fırlıyarak hay
kırdı: 

- Kaltak. Bu defa da b{r vezL 
rimi bana gnmmnz.hyorsun. 

- Ona da domuz dedin mi Olcay
to. O da sana 8enln saltanatını ba. 
fıelıyan gözden hakkında gammaz
lık etti! 

86z milcadelcsi .AfrodiU ile ya
pılamazdı. Hele Olcayto bu kadar. 
cık bir itham karşısında bile yel
kenleri suya indinnlş, ne söyliyecc 
ğini §a§ırmıştı ! 

- O benim vezirim. Dedi. 
- Ben de senin gözdcnlm. Bir 

!11erd ve bahadır hana, diln kendL 
sine muavin seçtiğini bugiln yere 
çalmalı: yara§ır mı Olcayto? 

Kenan Hulusi 

Bahar hikayeleri 
(Kitabın içinde okuyacajmız 

hikayeler) 

Tarlaya çevrilen su - Ka
vakhkoz hanında bir vaka -
Tuhaf bir ölüm-Dörthanlarm 
kulaksızı - Milyarder Mak 
Kinleyin hahları - Gece ku. 
~u - Bir bahsin sonu - Bir 
yudum ıu - Esmanın aşkx. 

- Evet. Ancak çok ya~Ir bazı 

:achnlar kullanıyorlar... Mongardı 

'jldüren iğne uzun mu imi~? Kapıcı 

tapları kan~tırdım ve ~ayla numa· tabın sıra ında ~aydı: Bu. raftl 
raları ooy!e işaretlenmiş kitaplaı fan itibaren sekizinci ciltti. 
buldum. Bu kitapların i~aretlenen I Iellis, tekrar yerine 

le anlatıyor? a)•fa numaraları Parsonun bıraktı· zaman bulu~u dolaybile 
- Uzunmus. yirmi santimetreden 

'azla ... Sende böyle iğne \ 'ar mı? 
~ı kağıda yazılı. işte liste: -niş görünüyrdu. 

- Bende mi? Hayır. Ben uzun 
80 + 35 + 50 !-15+30 -210 

,apka iğnesi kullanmıyorum. I~te, sayfa numaraları işaretlen· 
- Benim gördU~Um şapka iğnesi mis olan kitapları liste...,i de not def. 

'tapıcının tarif ett'iği İğnenin ayni. terimde, bak: 
Her ikisi de eSki ve kullandmı~. Myron T. Herrick: Hatıralar, işa 

$imdi \'az!yet şu: Eğer tenim gö• retlenen sayfası: 80 
lilğüm iğne zabıtanın eline geçmit General Cadorrta: llatıralar, i~a-

ise onun eşinin :i\tongardın evine ne retlenen sayfası: 35 

•urctle girdiğini öğrenmeğe çalrşa· Amiral Scheer: llatıralo1, i~aret· 
cak ve böylece iki cinayet hadi~~ 
arasında münasebet arayacak. I~ 'enen sayfası: 50 

Prens dö Bülov: llalıra/ar, i~re1 
bu ~kle dökillünce Mongard ile 

enen tayfası: 15 
Parsonun biribirlerini tanıdıklan, 
hatta beraber ~alı~tıkları, işl~rinin (Bu kitabın yalnız birinci cildi i. 
e.~ran meydana çıkacak. Bunu an- şaretli, diğer ciltler sağdaki son raf· 
cak katili benim bulup çıkarmam ta bulunuyor). 
an1iyebilir. Yazı masasının Ustünde. ParSo· 

- Katil Verpenden ba,ka.ı d~ nun bıraktığı liste k~un kaleıni-
ğil ! nin yanında bulduğum kitap da şu! 

- Acaba? Carto Caretta: Bir muharibin Jıatı. 
- Gözleri güzel oldu~u için ma. ra defteri, i~aretlenen sayfası: 30 

sum olması mı ıazım? Adelayid: 
- Manasız manasız konuşma A· -- Heni'!, dedi, muhabere için bu 

delayid. O da katil olabilir, fakat belki de bir şifre anahtarıdtl'? 

henüz bundan emin değilim. _ Hayır. Böyle muh'abere \'asıta-
- Bu ~üphe niçin? larına artık yalnız macera roman· 
- Çünkü Mongard mutfakta ölil ıannda tesadilf mümkün. Hakikat· 

XI 

yazeteler, yirmi üç ya'iınd' 
'>ir kız tarafından işlenen 
Tak sokağı cinayeti., etrafındJ 
:anlı neşriyat yapıyorlardı .... 
kızın maktulün metresi old 
ediliyor, ''M. FranSU\'a,. n:;ı, 
teannı kullanan adaının 1 
ması ihtimali ileri sürülür°'* 

Yakalanan kadın ifade ' 
:lu. Fakat bütün deliller 
idi. Kaçmağa hazırlanarak 
nu hazırlamış, dışarı çıka~ 
da bir şapka i~nesile patr t1J1. 
dürmüş. sonra bavulunu 
mişti. Fakat bina. altın~-~ 
kiracının "şüpheli,. ölürnU 
gece gündüz taras.sut aıtındt 
duurldı.:ğu için kadın. derı;. 
edilmiş ve Sen I..!ızar garı 

alırken yakalanmıştı. 

Hellis gazeteyi dikkatle 
Binanın tnrn55ut altında 
rulduğun<lan esasen şüphel 
Gazetenin "5üpheli ölünı.: 
!erini kullanması endişesıııi 
dı. Gazete devam c:iiyordll: 

bulundu. Bu gösteriyor ki o servis te hiç bir ajan böyle şifrelere milra. 
kapısını çalan katile kapıyı açını,. caat etmez, çilnkU çöztılmesi kolay 
Kapıyı bizzat onun açmagı da mat- oluyor. Bundan başka bu rakamla- "Olrenditimizc göre bı' 
mazel Verpenin evde olmadığmı nn cnnedilm.iş olması bir muhabere lt ayni Oinanın altıncı /:atı 
gösterir. şifresi olınaları ihtimalini bertarat kııbulan "intihar,, hôdistsl 

ediyor. Hesap, bu masrafın hesabı do hcniiz kati sımtıc bı 
olması ihtimali i~ ,ayanı kabul. bir aldka bulımdıığu şüpht'3 x 

• • tılli\Uddl1'Hft~'U~t!~f... cuttıır ..• 
Hellis devam ,etti: /4 'l ......, Fa.kat, ııe? uwı ", ak · 

lA dol l İntihar kelimesi tırn 1 ...ı. 
- Tabancanın evve <ı u o u~u _ Mo""ard ile Parson arasında a· 1; • ., ne alınmıştı. Hellis en ışe 

ve bir numaralı ~apka iğnesi nokta. olan ve gürü.ltü~~ü işittiğin kavga !eyi bir kere daha d.-udll· 
lannı. şimdilik bir tarafa bırakarak para meselesı yurlinden çıkmış ola- hadise arasında görülen a
yalnız üçUncU nokta ile me§gul o· bilirdi. Fakat Parsonun bu hesabı d'? 
lursak bu bahis üzerinde epey düşü· Mongardın gelmesinden önce yaz-1 1 

• • 

necek taraflar bulabiliriz. Halbuki dığı muhakkak olduğu için bu ih- Okumağa deYam ettı: 
di"ger noktalar üzerinde hiç bir şey • l d d" ·· 1 ._..il tıma e suya usuyor. "Bu karanlık hadise rtrnf'I"!;. 
bilmiyoruz. - Neden muhakkak? 

1 

bıta çok ketum davrarı 
Şayanı dikkat bir müşahedem - Çünkü hesap Mongardın gel· 

var Adelayid. O gün yazıhanenin mesinden sonra ve onun önünde Fakat bi~im hıısusi olar~, 
üstünde bir kitap vardı. Bunu kU- }'apılmıs olsaydı ~longatd bu kağı- mız tahkıkat esnasında . 1 

tüphanede ~ olan yerine koymu5. dı masa üstünde bırakıp gitmez, a- şayanı dikkat bir if adesı11• 
tum. lşte şuraya... . hrdı. Halbuki kağıdı benim gibi etmrle mıwa/Jak olmıtş 

Hellis parmağile kütüphanenin masa il.tünde gördüğü halde hiçbir rnz. Mahalledeki siitçiiJcrtJ!. 
sol tarafında en üst rafı işaret etti. ehenuniyet vermedi ve burada hiç nin çalışıp cinayete sahne ~ 

llellis kitabı alarak Adelayidin bir şeye el sürmedi. · 0JIM: 
mn )'edinci katında bır il 

önünde sayfalarını karı~tırdı \·e: 

- Bak, dedi, bu kitabın sayfa 
numaralarından biri kurşun kalem
le işaretlenmiş, 30 uncu sayfa ... Bu· 
nun sebebi ne? 

Asıl sayanı dikkat olan cihet Par· 
sonun bulduğum kağıda cemetme:{ 

IIellis, kiltilphaneye kar~ı otura. ran ,\Jari Loran' isimli gt~ 
rak dilşünmeie koyuldu. Tarihsiz altıncı kattaki kiracırmı 
\'e yalnız rakamlardan ibaret olan 
bu he3abın muammasını nasıl hal- ettili,,... ~ 
l«lecekti. 1 ntihar kelime i gene tı 
Dişl~inin arasından mırıldandı: reli içine alınmı~tı . 
- Yoksa sekizinci mi? (De,aıoJ 

P1 .::ıt .. 11"· ', ·: •• # ••• 

yor, hafif ürperi!'lerle sabahı bekli- Oğlu, çocuğu yavrusu! .. Dokuz ay di. sanki kırk yıllık bir ah_, HABER.in Edebi Romanı o ekmek değil, kan, kan ve can 
bulmak için kö~ başında durmuş
tu. 
Yaptığı hareketten en küçük bir 

ikrah en ufak bir hicap duymuyor· 
du. 

Neden utanacaktıl Eğer bunu 
yapmak bir kabahatse. insanları bu 
kadar çaresiz bırakanlar bundan u· 
tan.malıydı. Koskoca şehirde evle. 
rinin, dükkfuılannın, barlannın bin 
bir ışıklı gözlerile muazzam biı 

hayyan gibi gecenin içinde çöreklen 
miş olan şehirde. bir tek in5an ken 
disile kendi azabile alakadar. ol
muş muydu. Kimseniz dağların te· 
pesinae ,.•sı/dı, onuıı bu gece çek
tiğini karalar görür de m~rham:tc 
gelirdi. 

- 68 - lstanbul şehri granitten yekpare 
Yalnız kllçük Asiyenin bir sozu bir kaya ~ibi his idi bu gece!.. 

kulaklarında durmadan tekrar edi- Dün gec:! olduğu gibi!.. Yarır 
yordu. gece olacağı gibi. .. 

- O gece annem bize ekmek bul· Koyu iyah bir denizin kıyılan 
mak için sokağa çıktı. Yangın yerir. na kadar uzao!TiıŞ. hafif dalgalarıı 
de sçrseriterlc karşıla~.mış! 1 ninnisile uyusmuş göiiün yıldızlan 
Ekm~k b:.ı°m'.l'< icin c:- .,kağa çı. m denizin athında seyrediyordu. 

!.an. çocutunu doyurmak için kö· ı Ukayitti. 
§e bcldiyen analar az mıydı? ı Hissetmiyor, görrnUyor, duymı-

yordu. .. kamında taşıdığı, şu anda sanki j Çenesinin altından ba~ladığı baş F.-llcrini uzatmış, onu 0 

hila odada imiş gibi ağırlığını için. örtüsü düşmüş boynundan bir şal tutmuş. bara girmekten. ~ ~ 
, . * ~ . * . de hissettiği, kokusunu burnunda 

1 
gibi kalmı~tr. omuzuna kolunu geçird~ğı 

. Zelıha avuçları ıçın~c bu ~e~ ıır_a-, bulduğu, göğsünde ilk di§lerinin a- Kmrcık siyah saçlan ince yüzü. tomobile doğru çckmiştı. 
11 

}I namusunu, k.adınlıgını hı~ fark_ı- cılan tatlı, tatlı sızlıyan çocuğu ne do~ru dökülmüştü. Zeliha itiraz etmeden oP 

na varmadan hıç de fcvkala~c bır '1 d h h' ··1 b'I' . ,d· IJ "talı~m hararctile "·anan be"- etmiı;,ti. • 'b' d ır.·ı k' ~' em u u ıç o e ı ır mı) ı. a t> J J 

şey yapıyo~uş gı 1 ~ e5~ • ~an ·ı I Hayır' Bu paravı kazanını~ ol- ninde!d cinnetle garip. garip bakan Birlikte otomobile .gi: ıd 
hayatta hergün raptıgı hır şeyı ya- k · . -d , gözlerinde inanılmaz bir güzellik, Allahım aj';zı ne müthış. ıç 
pıyormuş gibi kazandığı bu bes li· ma tan utanmı}or u. . . ,., .. 

. . . .. · 1 llaW"ı bu para\'! hiç i temroiği kurum, dudaklarında, asabı bır yordu. Otomobılı kendı 
rarı mukadde3 bır ~e\· gıbı hurmet- c • ~ • k il" ' ] · • d , da.fi · I hald0 o adamın kendisine vermi~ ol buhranın ta a u:ı en 'ar ır. fakat Zelihanın omuzun 
le saklıyordu ' ~ " ı h f'f _.ı! ... . .. : ,., · . . m~umdan şa~ıyordu. İnce burnunun kanatları a 1 çclcmiyordu. . 

Çocugu olumle penç •. eşııken o. 1 harf ·nip kalkıyordu. Otomobilden S · ,. . m dıre 
k lb" ' . :f' d a ı t . 1 1 - enı 5e\l~Ont 

'lU~ a ınu';! şır~. ı .şu a~ ~ "~.a Bunlar, bütün bunlar ona tabıf inen adam sarhoştu. Kendisine doğ daklarla onun boynunda11 

.;~vınce pek ~e mu~aJe~etı o an. _ır şeyler gibi geliyordu. 1 ru yaltlaşan kadında sarho~ bir er· du. · _.. 
hıs vardı. Böyl~ _bır hı le kalbının 1 Çccuğunun ı,urtulma~ı için yapıl· keğin hırsını celbeden bu tefcrrüat· _ Sen de beni scvi)'O~ 
·Jolmasma kendısı de ~~ıyordu. 

1 
ma.I gayet tabii Ye husulü hiç d! t d ha dolru~u bu esastan bu ıı:öz 

Bu his bir ümitti. Omit ~iyor<lu. a~yanı hayret o!mıyan şeyler. 'ı:~: bu dudaklardan başka hiçbir 
Doktorun özlerinin hakiki mana- * * * şey gönnemi~ti. 
mı bilmiyordu. Ne mantosunun eskiliğini, ne de 
Çocuğunun kurtulma mı i ~th·en Otomobil bir barın önünde dur. . 

' · · · .. '. ayaklanndakı çorapların kalın a. 
1er anne gıbı o d:ı çılctın bır um1tle murtu. Kö .. edeki barın önünde ... ,.e kk 

1 
k "k ı· 1 "'unu 

• • - •. • • " • • \'8 ·ahı arın ~arpı o çe ı o u:ı 
nr so::c sanlmı~tı. : j ıçınden sıyah bır palto gıyen uzun • ~ • ..ı z ı·ha bu a:1a.ma vakla~ır-

' . 1 • b. :::1 k \' ı . eJcn e ı .ı • 
- Kan ol a b~1 <ı kurtu urdu. boylu. ınce ır a am çı ·mr~tı. e k da •stecHıi şeyin ne olduğu-
0 bu h~'kide:d yüz bir ihtim:ıli Zeliha nirin, neden ve ne Yapmak i· en. 

0
."b.

1
? ı d 

, - ru "'ı ı ıror u. 
•üz1e \'ÜZ te1ak'd divor \'e l<afa- çin bilmed~n o a~lz::n:ı yaı:ta°;mtştr. 1 · 

ında: • l~ılı~ı kıya'ctile ;:e;"!in gihi görii· 1 J·akat buna nasıl muka'Jelc edece· 
- K'\"'I ve .. ~')il ·""' Mıt'ın!.!;ak kur· rn, bu a-l;ım:lan belki de o be~ lira ;;ini dü~ünm~i5ti bile. Fakat ca-

tulur .. cl lirc'c 1 atırhror... di1enec~kti.. nı isteyi\'e·di. Ve sarhoş onıın ken-
Onun ö~m~ine im°!{an var mıydı;. Sokağın o kö;esl ço!: ı~ıklı dC'~I-, disine do~ yaklaştı~ını görünce 
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Senenin en fazla münakaşa edilen kitabı 

''15 demokrat mem
birleşnıeli ! ,, 

Galatasaray Feneri 4 .. 3 yendi 
( Baştarafı 9 uncuda) 

Takımlar dizilirken: 
Yeni nizama uyıun bir ıekilde 

sa.haya çıkarak halkı ıellmhyan 

iki takım taraftarlarının milth~ 

tezahUrlerinC? yol açtı. Hakem Ta
rık Ôzerenginln idaresinde takım
lar §llyle dWJdllcr ! 

sürerek sağa uzattığı topu, Sal!- !atasa.ray kalesine girdi. Dakika: 
haddin ıeri bir hamle ile aan - 11. 33. 
civert 18 i içcrsinde cr;ape yapa_ 
rak Buduriye geçlrdi. Ağır hareket 
eden Yqarırt yanında çok çabuk 
manevralaıan Budur! yakından ve 
nettı bir vuruela Galala.lıarayın ilk 
golUnil yaptı. Dakika: 5. 

Mağlub vaziyetten beraberli#• 
yükselen Fenerliler kır.:ı. pulan 
terkederek yan lızun vuruılu ve o 
nispette müessir bir c;alı§rna han. 
ıma btirUndUler. Fakat Ga.lat.aaa
ray inaaytlannm da i.§tirak ettilJ 
mUdalaa oyunu bu Mkhnlyettn ne... 
tlceslnl aklın bıraktı. Bu suretle 
devre do 2-2 beraberlikle bitti. 

le ket 
Jı• (BaJ tarafı 11 incide) 
•~bir iktısadiyat nazariyesinin \i :·t ctınediği ~ckildc, bir inki~af 

8' refah görülmüştü. C!arence 

1 trcit'e göre, bunu bugün 1 S dev
~t birliği için.:le ta:1altkuk ettir. 

ek tll üınk• - .1 •• -1wur. 
r l::sas iktısadi birlik olmakla be· 
~her, 15 devlet, ayni zamanda 
rrı: askeri birlik de hdsule getir. 

1~ olacaktır. 

lii:; bir totaliter devleti~ 
karşı koyamayacağı blok 

le~~· kara, deniz ve hava kuvvet· 
t tı ılc Öyle muazzam bir "blok .. 
.. 'tltiI edecektir ki hic bir totaliter 
~-vı ~ 
'net buna karşı çıkamıyacaktır. 

0 kuz sene "Nevyork Times,, 
::ı:ctcsinin Cenevre muhabirliğini 
• ;:nış olan Clarence Streit siyasi 
i~ a.}'ışı olm yan bir adam da de
~i t!ır. Bilaltis, siyasi meselelerde 
u "'Ukufu ve tecrübesi üzerine.dir 
ili b' 
ti' ır gaye uğrunda birleşmek i! 
.;en devletlerin ancak bu şekil:ie 
y r araya gelebileceklerini söy!ü· 
ı.or. Zira, aiyasi maksatlarla yapı 
t n birlikler, değişen siyasi vaziye 
l~ı göre derhal gevşemekte ve da 

l?ıaktadır. . 

ili lialbuki, bu birlik iktısadi bir 
ı:arn .• 

il\ ıçınc alınırsa zaruretler he· 
ı •. ~n hcınen daima ayni kaldığı 
ılıı .. 

ttı ' 0 rnrü fazla, hatta ebedi ola
ttır. 

"b 
lttl errıokrasiler birliği., ile Mil. 
bu ~~ C:::ıiycti arasın.da da çok 
Ct l-'~k fark vardır. Zira, milletler 
tGj'ttlı~c__ti, en ideal ve kendine gaye 
lıi lldıgi teklinde bile olsa, ancak 
~ hUkfımetler birliğidir. Orada 
~raya toplanmış olan, muhtelif 
~~ ltkctlerin aiyasrıeri, yani h!.i· 
h.:Ctleridir. Halbuki , mevzuu 

11 
8
,0Ian birlikte hükılm~Jer de· 

I·' 1ktısadi zaruretleri ile, millet· 
't b' 
birı· _ırtcşmiştir. Bununla beraber, 
tı 1~~ dahil memleketlerin hiçbi. 

1 l'ııilıi vasıflarını kayb:tmiyeceiı:-
t:ıJir O · · b b' l ' ğ' b' , 0 · nun ıçın, u ır ı ı ır 

~:{alis birliği olarak kabul e~· 
J.ı .. doğru olmaz.. Dcmokrasileı 
l~ligı_nde her millet kendi milli. 
rı,.Çli:~ini devarn ettirebilecektir .. 

da;'lt.. bugünkü milliyet~ili'ltter 
~et~ Ustun, daha yüksek bir milli. 

Sılik olacaktır • . .. 
'> llı'!mle'cct bir araya 
itbınez mi ? 

b11.,~lilliyetçiliğin hakim oldutu 
t.Utık" 

tirıbir u devirde on b~ memleke 
Uer· llraya gelemiycce~i iddiaaını 

1 , .. 
Str . ~recek olanlara Clarence. 
t tıt ge A 'k . l .. trt ne mcrı ayı mısa gos· 
li~~~k cevap veriyor .. 
'o-. •1katen bugün umumi harpten 

'•ta A. 
~~· vrupa memleketleri nasıl 
boı~ .. 1 İ.ittünlüklerinc dü~il§lcrs~, 
td~:~lcü Am~rikan birliğini te§ki! 
4r •Ik on ·~; devlet de o zama."l· 
l:.ıtıl'ayni ş~!<ildeydiler. Amerikan 
tt .... lik dt;v?c.tlerinin esasını teskil 
"'I\ -~c~ 1 • olan bu on üç hükCımet!n 
' vı · i~~t rı ti.:arette, para işlerinde 

t.J:ı-ı~' Aıncrikaya kendisi hak=nı 
'lıııh ISt!yr,r\ilu, Hatti bu yıizdcr: 
biti .arcbeltr oluyordu. içlerin1en 
bııtı~ Nc.,.Y<:.rk hükumeti, V er.n:l'1t 
to11 tlar:na C'Sker göndermi-.; vt 

ile • • ~t1ı· ttıcatcien gelen kerc:;teye 
~ıt l:rıeydcn gelen tercya~r. a a· 
l~•ltl \ınııü~Ic.r koyarak 'kendi mer. 
ı:ı.. •ıın· 
·~ed 1 korumuştu. R J~ton, 
l~n t İsland buğdayına boykot i 
~onrıttnıiı, Delavare, Virginia ve 

Ctf llııııt ıcut paraları geçmez ol • 
~en ıı. l>cnsilvania, Connecticut • 
'dib muhacir gelmesinden şikayet 

.rOrdu 
~"a·· . 

ili "a/n de Avrupa devletleri ay· 
() t 'Yttte bulunmuyorlar mı? 
ilin ~?lıanki Amerikan devletleri. 
"~ffa~günkü ittifakı yapmağa mu 'o ol~u§ olmaları sade, on bet 
l";eb~sınin de ayni §ekilde bir· 
r ~at 1 

ille sinin mi!mkün olacağını 
1 tııı.erlllekle kalmıyor, belki bun 

trgcç ayni birliği teşkil dde· 

cekluinc kuvvetli bir delil olarak I fiyar.ın bugün Nevyorkla Lon· 
ortada bulunuyor. dradan daha fazla biril;ıirlcrine u· Galatasaray: Otman • Yusuf, 

O zamanki on Uç Amerikan de"' zak ve münakalesi zor iki nokta A.dna.n • Musa, Rlz•, Celll • Bedii. 
leti 1789 da, Avrupada kendileri· olduğunu söylüyor. Okyanuclarda Sallha<Jdin, Cemli, Badarl, Sara.. 
ne hücum edileceğinden korkarak tayyare seferleri b&§ladıktan 90n• flm. 
birleşmişlerdi. Bugünkü demokra ra da Avustralya Nevyorka Çarls· ı Fenerbahte: Manoel • Yqar, Le· 
s!ler de ayni ~ekil:lc bir korku için 

1 
tondan daha yakın bir yer halini btb • AH Rlza, Es:M!, M. Re§ad • 

de bulunmuyorlar mı?. ; alacaktır. ~&el, Şaban, Ffüret, Rebif, Ba!lrf. 
O halde, bir taraftan iktısadi ıe 1 B ., . Cl St . . . • • .. .. • • • :-...:cı arence reıtın proJesı, 

fahlarını temın duşuncesı ılc, bır b l b' h 1 ll!kk' .1'! Oyun: . • azı ar.nca ır aya te ö ı e.ıı =· 
taraftan da totalıter devletlerın k b' d' F k b .1 . Oyuna Fenerbahçe gUneoe ka?'lı 

b
. k .. ce ır şey ır. •a at, unun ı en 

taarru:ıuna karşı ırle§me luzu. .... 1 ğ' . h . k d' . d \'C fakat riizgln beraberine alarak . . . .. • suru ece ını mu arnr en ısı e 
mu ıle. demokrasılcrın boy le bir b'l' kl'f 'ğ' b' 1. ~• başladı. Kısa pularla ean - kınnı-. . .. • . ı ıyor ve te ı ettı ı ır ıgın me· . 
bırlık vucuda getırmelen gayet d . kki _, 

1 
zı mua\•in hattını delmek ıstiyen ilk 

. . : enıyet ve tera ugrunua yapı · 
:n<ıkul ve yenr:de bır şey olacak • lı k 1• 1 b' hficum le§ebbüıU hızını kendilL 

masın~ ça şma azım ge en ır 

tır. şey olduğunu söylüyor: 1 ğinden azaltırken gerilere çekilen 
Yaln~, ~e;~uu ?ahsolan mem· •y • • • 1 Galatasaray insa.ytleri "ince'' po. 

leketlerın bırıbırlerinden uuk ol· tm:a~ın elde ettıgı bır şeyı mu- zisyonlarıa Fener yan sahasına yü-
masr böyte bir birlik kurmalarıl'la hafaaz edebilmesi için daima iler· rüdiller. 

Muharrir, buna da cevap veri • için de, h:nüz elde edi&memiş olan Galata.<ıaraynı ilk goJU: 

Ozotalara gelen top, Fenerlilerin 
canlı ve ıUratli oyunlariyle Gala
ta.saray yarı s&hasma yerleıti. Yal. 
nız Fenerliler nekadar knıa pas 
ve mü9clleslerle rakip müdafaayı 

)'lrlmak istiyorlarea Galataaaraylı· 
lar bunun tam aksine olarak derin 
ve uzun vuruşlarla hiç olmazsa 
mahkum gözUkmUyorlar. 

Galatuaraftll ikinci golll: 
Fikretin fevkalade birkaı; poıiA. 

yonu ııraslle Rebfi, Baeri ve Şaba
nın ayaklarında 13lmU§ken Galata
saray sağdan indi, Ant bir zikzak. 
la Fener on sekizini kart§tıran bu 
Galatasaray akını, Salahaddinin a• 
yaklarrna eelince yeni bir e§apeyle 
nihayetlendi. 
Eşapeyi yakmdan ve gtlzcl ta. 

kip eden Cemil Fener müdafileri a-
mani tefkil edecektir, denebilir. l lemesi lbımdır. Daima ilerlemek/ 

yor ve o zamanlar Boston Filldel· bir şeye doğru ko§ması icap eder. Merkez muavin Riz.anm yava§ rasından kafayla ikinci Galatasa
---------------'---------------------------- ray golilnU atmağa muvaffak oldu. 

• ~ • "" ~ • • • • .~ , ••• J - ' • • .... • • l • ~ ..::-

Bayanların nazarı 
Pariate uzun sene)erdenberi yapılır.akta olan rnakiyaj 

tetkikleri neticesinde ıe.1İ4i ıiiael krem \"8 pudnal~rla rncıkiye 

olan kacbnların cildlerlnde zanunla bir çok buruıuklukların 
ve çirkin lekelerin husule geldiği anlaşılmr,trr. 

Gerek formülleri ve ger•k istihzar usullerinde sıhhi kai
delerin hikim .otmadffı an?atllan birçck lrnrnlerin bunct. en 
mühim lmil olduiu teshil edlkrek çalr§malara devam edil

miıtir. 

Pıuiste ki.in ve bütün dünyaca tanınmıt Doktor Debat 
laburaluarlannda mütehassıs k!myak.erlerin yapblırları ciddi 

tetebbüler sayeıinde bu mahlturun tamamen ortadlU1 kaldın). 
lllU1 ............ tar. 

Artık her kWm ltilitıreddiit makiyaj yapabilir; yeter 
ki akıam yatmadan enel yüzünü tNNOXA SOTO ile 
güzelce temi:ıJemiı bulunıun. 

dikkatine • 
• 

IMNOXA 'SUTU ~ meaamatmı açar, derinlikle ... ı.a&ar ntil•• ed_. t zha., • 1111.,C 

besler, istirahatini temin ederek teneffüs etmeaine yardım eder, cildi yumuf8tarak tazeler. 

Akıam yatarken ve aabahleyin kalkınca INNOXA SOTO ile rütelce silinen yibde çiller 

ve Jckeler tamıun~n ıail olur, buruıukluklar kalmaz, cild mesamab açıhr ve taze bir çocuk te
ni halice inkılap eder, bu auretle temin edilecek cazibe herhangi bir yükıek makiya;d.n daha 

Ü:;tün •e fevkaladedir. 

Doktor Debat l!boratuarları bu hakikati muhterem bayanların nazarı dikkatlerine ıuet. 

mekle §erer duyar. tNNOXA SOTU bütün tanınmış Parfümörlerle büyük eczanelerde nor· 
mal fiatlarla satılmaktadır. 

,. . . ·. . .. . . ' . .. . . . - ~ . • • . - ·' 1 

PLA....._,Ş 10 

Jackettap.rug 11 
a der Rock (die Jacke, 

das Jackett) 
b die Brusttasche 
c dic Seitent.a.sche mit 

der TMchcnklappe 
(Patte) 

d der Rockku.gen 
gen) 

(l{ra-

lı 
1 

: :;;)A::~chlag cne-

1 
g der Beinling dea Bein

kleidee (der Hose, der 
langen Hose, dM Ho. 

scnbeüı) ı 
h die Bügelfalte (der 

Bruch) b, c die Rockta.

1 

achcn 

2. SPOR KOSTt H 
a spor <'eket 
b ~öifuı cebi (peto rcbl) 
c yan cep (aplike, yaprş· 

tmna cep) 
d yaka 
c denik (klapa) 
f ror.et dclll;l (butooyer) 

ı; diiğnıe 

h kol • 
1 .. tar 
k ktilot bacağı (golf pan· 

talomo) b, c ceketin t't'b· 

IMt 

1 

2 F: le costum [de] sport 1 
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D 

a la vanusc (le veston) 
b la poche de poltrine 
c la poche de cvtc (po~he 

a.ppliquee ou plaquce) 
d lo col 
e le rcvers 
f la boutonnierc 

g le bouton 
h la manche 
1 la doubluro 

k la jambo de la cuıotte, 

knickcr - bockcr ( du 
Knic.kerbocker, de la cu
lotte de golf, de la cu
lotte de zouavc; derriere 
sc lrouve le fond de 
culotte) b, c les poches f. 
do veston (de vareu.sc) 

2. t: thc suit (thc sport suit) 
a the jacket 
b lhc breast pockct 
c thc (patcb) side pockct 

(thc pocket) 
d the jacket collar (the 

collar) 
o the lapcl 
f the buttonhole 

J: the button 
h the sleeve 
1 the jacket linlng (the 

lining) 
k the leg of the plus~ 

fours (formerly called 
lmicket" - bockers); at 
the back of the trousers 

Dakika: 2. 
20 dakika içersinde maçın neti. 

cesl lcin bir garanti Uade ecıeceır 
kadar kolaylıkla yapılan bu goller 
san - l!civert taknnı daha ıeri 

hllcum tempolarına sevketU. Gala. 
ta.saray muavin hattının bu ener· 
Jlk oyun tarşısmda tendiııt g&te
remcmesl Fikretln rahat ıllzUIUıte. 
tine imkln huırladr. Neteldm ... 

Fenerin Mrillel gotti: 
Soldan hiçbir müdahaleye maruz 

kalmakswn 18 UıtUne kadar fl6r· 
!iyen Fikret, 1lzerine çıkan rakibi. 
ne rağmen ıola doğru derinleme ve 
yan bir pu gönderdi. NadnJn fır
satı hemen 11üte çevlrmeslle topa 
kapanan Osman eUöden kaçırdı. 

Esad, santrhaf yerinden harlkull
de bir sUratle ye1*rtk et1U1n11 
çekti. Gol. :Dakııi:a: 31. 
Galawa~y uf cenah mt14a.faa. 

sının iyi kesemediği ve hattı tyt 
takip edemedifi Fenır &olu J'ikre
tin ince ve pişkin fınıatlan ile ra.. 
kip mildafaayı aştı. 

Fenerin beraberlik ~otft: 
Esad, Rebllııtn yannta sokularak 

FiltreUn Jrıaa pasını kovaladı. On 
sekiz çligUI UzeriJ'ıe gelince nefis 
bir ııUt savurdu. Top, Oamanm lr!S
şeye yaphfı plonjona. raı?tnen Ga-

ıenaufnalune 

3. RöNToı:N roau 
8. F: le tube de Rcr.ntgen 
S. t: the X - ray tube 
S. A: die R<Sn tgenröhnı 

4. MA8A\"I TAHRİK 
EDEN MOTÖR 

4. 11': le moteur pour fal.re 
baaculer la table 

-l. f: the motor (for mo\'ing 
the couch) 

4. A: der !ıfotor (zum Bewe
gen des Tisches 5) 

5. )(tJTEBARRtK 1'1ASA 
(meyledeDll<'n mua) 

5. F: la table basculante (la 
table pouvant etre incli
nee) 

5, t: the tilting oouch for 
scr~ning (tbe ti!Unı 

screenlng ıtand or couch, 
the Ulting stand) 

5. A: der (kippbarc) Durch. 
leuchtungstiıch 

6. Ftult ALL~ACAK 
RASTA 

6. F: le patient dont on va 
faire une radioııcopie 

8. t: föe patient of whom a 
radiogram lıı to be made 

1. A: der PaUent, von dem 
eln• RlSntgenanfnahme 
(Durchleuchtung) ge-

ııusct DEVRE 
İkinci devrede tedrici bir hlkt

nıtyete t!bi olarak Galata.saray 18 ı 
d11ında dolaşan top, Yll!u!un bol 
brraktığı delikten iki Uç fnlao alm. 
ca Fikret, Buri ile yer d~Urd!. 

Fenerin il<:ttnell golU: 
Bu makul de~i.kllk hemen keıı

dini göaterdi. Kısa kUCUk a)'ak ve 
vücut çalımlarile Galatasaray mU. 
dafaasmr aean Fikret topu Naclyc 
kadar uzattı. Nacı şnt çekcctği sı
rada kornerle durdunıJdu. 

Basri, Na.cinlıı c;ektt!i tomerl 
gUzeI ve kaVlısll bir kafa vurueu ile 
Galatuar:ay ağlarma g1'ndercU. Da. 
klka: 10. 

Fener gallb vaıiyete g~lrtce fyf 
ytlrU ttUğtl temposundan aynldı; 

yaVt.Ş, ağır müdafaa poztsyonlartnı 
tatbbt fırsatl&rlle uft&~ağa bal· 
l&dr. Bu bava içinde ;·nvae ya.vq 
&an • llcivert SAhaya dofru ytirtl· 
yen Galatasaray Sallbaddinin mtl. 
kemmel ll!areslle Fener müdafaaar
nı oldtikça Ur8lı. 

6-lataaaraym beraberHk goUl: 
Buduri - SalA.haddlıı paı1~mdt. 

nı Esed elle durdurunca hakem fri. 
itik "'tdl. Musa 30 putan oldukça 
srlu olma.sına rağmen Jı:alecintri 
glSğıtıne dofru bir vun.ıı yaptı. 

ŞUtten earerlan kaleci tam bir be
eeı"fbi.zlikle topu bloke edemedi. 
Elinden lt)'Tllan top Feııe.r afla. 
nnck ... Dıldta: 22. 

Bu beraberlik sayısı OYU1\U1\ İllil· 

ratile sertıt!fni de tc::yid etti. Jl'e. 
nerden Yaşar, Galatauraydan Ce
mil Jtaçamaldı favllerle bfr it:ıür 

havasr tazelediler. Bu arada ... 

Galata.sarayın 4 ftllcli golllt 
Cemil Esaddan favlle kaptıft to. 

pu hleye g6tll.rdU. Buduri ondan 
daha seri bir stnıe yetişip Lebib
Ie Yaşarm tereddudtinU de hafif 
bir atakla bertaraf edcttk ıUtUnU 
S'olladr. Da.ltfka: 33. 

Bu gol itirazla karşılandı. Hak&oo 
(Lut/en sayfayı revirfniz) 

x 

maeht werıden aoll 
'7. Bô:STGE:S (menfi) ŞA· 

sıst 

'7. F: le chbü [negatif] de 
f'..czntgen 

'7. t: the X - ray cassctte 
(plate • holder, film • hol· 
der, dark - slldt) 

'7. A: die Au!na.hmekusette 

8. RÖ:STGE:Sot DOKTOB 
(radlyolojlıt) 

a mahafaza eluh'Mll 
b muhafaza gözliliU 

S. F: le m6dccin radiologi2te 
a le gan t protecteur 
b les lunettcs f, protec

trices 
8. t: the radfologist 

a the protective glove 
b the gogglcs (protecth·e 
spectadeı) 

8. A: der Röntgennrzt 
a der Schutzhand,.~hu..'l 

b die Schut~brillc 

9. SiPER }}]{RA!lil ıu: Jrn. 
RARER l\IÜTEHARRIK 
tSKEMU; a 

9. F: le siege mobile a\•cc 
ccran m. protccteur a (dis. 
1>09itif m. de protcct1on) 

9. t: the mobile ıtand wlth 
the protectlve !!erten a 

9. A: die falırbare K&.n.rcl mit 
dem Strahlenschub a 

73 
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CAFER 
m1n kararından vazgeçmemesi Uze.1 
rtne oyuna devam etmcğe mecbur 
olan Fenerliler çok sert bir tabiye 
kurdular. 

Tekmeletenler ve dqarı atılan

lar: 
Oyunun bitmesine 6 dakika ka. 

la Cen:ıille Yaşar tekmele3ince ha. 
kem iki oyuncuyu da sahadan dı

prı attı. Saha ortasındaki bu tek. 
me manevrasından &saplan geri
len iki takun oyuncuları bilyilk bir 
ıdnir kabusu içinde oyuna devam 
ettiler. Son dakikada Galatasaray 
kaleci.si Osman da Naciden yediği 
tekmeyle bayıldı. 

Bir mUddet sonra da artık bir 
futbol havasını çoktan kaybetml.§ 
olan bu oyun da Galatasarayın 4.3 
galibiyetile bitti. 

Nuıl oynadılar: 

Oyunu iki kelime ile hulasa et
mek pek al& kabildir. Netcklın bu 
da Fenerlilerin sinirlendikçe mağ. 
lfU>iyete aUrilklendiklerini söyle
mekle olur. Halbuki sarı • kırmı
zılı takun sinirden uzak ve mUmkUn 
olduiu kadar temkinli oyunu ile 
plı"blyeti kendi tarafına çekti. Fil. 
lıakika Galata.saray için daha iyi 
oynadı denemez. İyi göril3lerle 
11evkedllen hUcum hattında açıklar 
ıutör ve atak değildiler. Buna in

zmıam eden diğer bir noksan da 
haf hattının tesirsiz ve adetl Fener 
bUcumlan önlinde silinen oyunu
dur. Bu hattın ikinci devrede biraz 
kendine gelişi bir galibiyet için hiç 
olmazsa yUzde 50 faydalı olabildi. 

Buna rağmen ben ıu iddiayı ile. 
ri sUreceğim ki dUnkU oyunda Fe. 
uerbahçenJn kalecisi iyi ve hattl 
vasat olaaydı netice böyle olmıya
caktr. Her iki takımdan Fikret ve 
SalAhaddln gUnUn en iyi oyuncu
lan idiler. İkfai de fedaklr ve can. 
11 oynadılar. Yalnız Flkretln 118.Jltr. 
for oynatılqınr Fener ldarecilerl 
aleyhine teknik bir hata olar&l: 
kabul etmek llmndır. Slatemlerl 
ayn ayn olan takmılarm taktikleri 
bir noktada birletti: Her iki taraf 
da untr!orlarmt yUrUt.meğe gayret 
ettiler ve bu da oyunun kllsmı ol
düça kesti. 

Her iki taraf mUdafileri de va-
1attan yukarı addedilemez. 

Galataaaraym in.saydleri SalL 
haddin ve Budurl, Fenerbahçenin 
Baarial ve Fikret! bUtUn mini
lere rağmen iyi birer muvaffakı
yet örneği oldular. 

MUAMMER OLGAÇ 

H A B E R - ~kıam .POıllall 5 HAZlnAN - 103!> 

MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüahil ~ekeridir. Bilumum 
zanelerde bulunur. 

Kuleli kalecisi Bedri 
Muhafıza girdi 

Kuleli askert lisesi futbol takı

mının kalesöıi senelerce muvaffa. 
kıyetle korumuş olan BC3iktaıılı 

Bedri, Ankaraya gidlnce orada Mu
hafızgücüne girmiııtir. 

Bunu, bazı yeni kıymetlerin ta
klp edeceği muhakkak sayıldığın. 

dan muhafızın gelecek sene fev
kalade blr derece elde etmesi tah. 
min edilmektedir. 

-0--

Umum Müdüre makam 
otomobili ahnacck 

Şehrimizde bulunan Genel direk. ı 
tör Cemil Tahir Taner, burada hu· 
susi amme işleri için bulunmak 
tadır. Ayni zamanda bazı spor iş· 
!erile de meşgul olacak direktör,~ 
gün sonra, alınacak makam otomo. 
bili ile beraber Ankaraya dönecek 
tir. 

Genel direktör, yol boyunca spor 
la alakadar tefti~lerde bulunacak· 
tır. 

Güneş klUbUn Un fevkalade 
kongresi 

Ekseriyet olmadığından dola 
yı evvelce tehir edilen fevkall. 
de kongremiz 10 haziran 939 

cumartesi gUnU saat 16 da ya -
pılacaktır. Sayın azanın bu top· 
lantıda bulunmak Uzere mez • 
kClr gUn ve saatte lstınyede ts. 
tlnye caddesindeki klüp merke
zine teşrifleri rica olunur. 

Moda deniz klUbUnUn 
kongresi 

Moda deniz ldllbUnUn aenelik 
heyeti umumiye toplantın dün 
saat ı 5 te Jdilp binumda yapılmıb 
tır. Toplantı ıeç v.akte ıtbdaı dt;i. 
vam etmiı, fakat neticelenmediğin 
den gelecek pazar tekrar toplanıl
masına karar verilmiıtir . 

GOZ HEKiMi 

Murad Rami Ayclın 
Pazardan başka her İlln saat 2 • fi 

ya kadar Taksim • Talimhane Urfı 
apartıman No. 10. Teelfon: 41553. 

...... 

@ 
4 • 

Çünkü ·ASPfRIN senefer· 
denberi her türlü so{Jukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu{lunu 

lsbat etmiştir. 
A ·S P 1 R 1 N in fesirincJen 

emin olmak için lütfen ffi ·marka· 

dikka_t ediniz. 

VAK 1 T 
Cep Kütüphanesi 

Van gölünde çalııtmlan mötörlü gemilerimize en az va• 

sat motörcülükten daha yüksek ıahadetnamcli bir 

BAŞMAKINIST ALINACAKTIR 
Aylık ücret (140) liradır. 

Taliplerin Denizbank enapektörlük servisi teflinğe mürac:ı• 

atlan. 

* * * 
.3 Hazirandan 12 Hazirana kadar muhtelif hatlara kalkac:ı!t 

vapurların isimleri, kalbi§ gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 (e 

(Ankara), Pazar 16 da (Cumhuriyet). G.1· 
lata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (fl· 
gen). Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). TJ:>• 
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 C:c 
(Marakaz) sistemi vapurlardan biri. C '· 

martesi ayrıcıı 13.30 da ve Pazar ayrıca 20 ci:: 
(Trak). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve cuma 8.15 <l:ı 
(Trak). Ayrıca Çarşambı 20 de (Ülgen). 
Cumartesi 20 de (Antalya). 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımındlııt· 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 c1e 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımmdait· 
Mersin hattına - Salı 10 da(Etrüsk), Cuma 10 da (Konya)· 

Sirkeci rıhtuıından. 
NOT: 
Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tc 

lefon numaralan yazılı acentelerden öğrenilir. 
Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata Acenteliği - Galata, Deniz Ticareti 

Müd. binası altında 
Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu 

4Ql33 
22140 

(~951) 

Na. Yazan ve Tllrkçeye çnlrenln adı 
1 Kader (Volterden) Asım Uı 

Sayıfa Krt-
208 15 VAKiT Kitabe\' 

2 Olimpiyad oyunları Vildan A şlr 
>-»ıKIMa•s'Tmal snııı (Gııilopüt'~ G. V# 
4 Yugoslavya seyahat notları Asım Us 

120 10 
~IW ~ 
112 ıo 

360 20 

Don -ft' yarm mrcüme külliyatı 
21 • 30 Kitaplık tıçllncll ıeri 5 Şark Ekspresinde cinayet (Chrislie'den) V. G. 

8 Etrllsk Vazosu (Prosper Meirme'den) Hayd:ır Rirat 64 20 Numara 1 Kunq 29 Kapitalizm buhranı 
7 Her memlekette birkaç gün ( Muhtclir mücllirıerdeıı) 21 HlikUmdar millet &O 30 Slambo 

1 
9 

10 
11 

Ahmet Ekrem 352 
Son korsan (Fon l.ilknerde"den) Fethi Kardeş 378 

20 
20 
10 
20 
10 

22 Yeni ilmi zihniyet 75 

Karkas hlklyelerl CKazbek'ten) Niyazi Ahmet 120 23 Mevcudu kalmadı 
24 ObUn iktmadl itleri Son Ehlisalip muharebel~rl ( Kollins'ten) Ahmet Ekrem 278 

Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 25 Cumhuriyet 
26 TercUmenia reli 
27 Detlflfler 
28 T.aokon 

ERKEK ELBiSELERi x P:anş ı o 
P'ı Vet:e1nenta d•1101n1ne h Men•a Clothlng 
Aı Mann•rklelelung 

1. TAKDI ELBiSE (bir kat 
elbbc) (bir ura dljmelll 

olan takım clblle: 1ade: 
çUt ıın dUinıeWer: ima· 
vue) 

a ceket 
b giltla eebl (peto cebi) 
e yan eep ve ka~p 
d yaka 
e devrik (klapa) 

f kol 
1 puatalon baealı 
b p:ınta!onan katı (tlkm 

ç'zglsl) b, e eeket'lll 
ceblerl 

1. F: le complet (un coatum 
avec un veeton a une 
ra~g:e de boutona: la 
complet a veston droit; 
quand ll a dem: rang6eı 
de boutonı c'cst une vea
to" croiae) 
a le vNıton 
b la poclıe de poltrine 
e la poche de c&t6 et sa 

patte: eon rahat 
., le cot r du veston] 

• le revel"9 

f la manche 
ı la jambe du pantalon 

h le pli du pantalOn b, o 
pocheı f. du veston 

1. 1: the lounge ıult ( the 
ılnglebreuted ıult with 
only one row of buttoıuı, 
the uc IUlt; u double
breuted ıult wlth two 
rowa of buttou) 
a the jacket 
b the breaat poeket 
e the side poetet wilh 

tlap 
d the jacket collar (the 

collar) 
e the lapel 
t the aleeve 
ı the trouaer lJI 
h the creue Of the trou. 

aen b, e the ;(aeket 
pocketa 

1. A: rler Anzu!'ır (der efn
relhlıe Amug, mit nur 
elner Knopfrelhe, der 
Sakkoamq, llüko; alı 
swelrelhlger A nmr. mit 
zwel Knopfrellıen: der 

60 
&o 

100 
T5 
30 

Bu serinin fiatı 6.15 kurtllt 
Hepsini alanlara % 20 111' 
yapılır. Kalan 4.92 kuruıuo 1 

kuruıu peıln alınarak nıUte 
ıl ayda birer l;ra ödenmek 
Oc taksite bağlan~. 

VAKiT Kitab 
Dün ve yaran tercil 

külliyatı 

No. 41.SO 5 ci seri 
41 

u 
meseleleri 

43 Etlltun 
44 Gizli harpler 
45 Diaraeelinin hayati 
48 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 lraiyetln tesirleri 
49 Politika felaefesl 
&O Estetik 

Dr. iRFAN 
RöNTGEN MU . ...,. ..... _."" '.1l 

Tilrbe, Boakurd ıtrra8 
il karpmda eski gıOcl 
•ak N~ s. ıo. 01ıede&1 
ra 3 ten 7 ye kadar· 
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tıemll 1., 
• 939 PGtlt'tui 
~ Program. 12.35 Türk mQzl. 

"- "- 11 Memleket saat ayarı, •
~it 11.ıneteoroJoji haberleri. 13.1!\ 

1
;,._ ıııılk (Senfonik plAklar). J9. 
, ::: 19.05 Müzik (NeıeU mD· 
~) ), 19.15 Türk müzill (Fasıl 
~ -~ 20 Memleket saat ayarı, a
•1'11 "'•leorloJI haberleri. 20.15 

t ~l&klar - R. 20.20 Türk ınOıl . 
ıt.Jı Şivenüma peşrevi. 2 - Na· 

ili Cavuşun şivenüma be~lesf 
16rtı,de dQşdil. 3 - SivenDmı 

4 "ınıı - Aya ne ola ol hllAI eb. 
1.. ll~Jı Sadettin Kaynatın beslen!. 
~ 1 • Çfcekden nalmed«tn. 5 -
~ er Mustura Jzıet • BuıenigAr 
,; '8yse"n nazım. 6 - Bestenf. 
•tlıı • Ren seni sevdim seveli. 
"""'•nl11Ar saı semaisi. 8 - Raif s; ltOrdilf hfcazkAr şarkı • Ren· 

l'ına •• t - Osman Nihadın • 
s:''cazkAr •arkı • Gözümden 

.,. ... ıo - Muhayyer türkil • Bu 
11 on dördD. 21 Konuşma (Dok 

~•ti). 21.15 Milıik (KOtilk 
~ • Ser Necip Aşkın): 1 -

2
cb Kalman - Fa:,lnısfe pol 

... - Mlchlelı. Çardat No. ı. 
lllerlch Kalman - Ah sen, sen 

~ 21.45 Konuşma. 22 Milılk 
\,._,.. Orkestra • Şef: Necip Aı,kın) 
L"ıı· 4 
ı.._"'tı • - Amade! • S:ız colnn Aşık ,.._.en (Aşk rüyaııı). 5 - Oscaı 

l • liatıra. 6 - Becce • Rüyı. 
lt 11 ~tin). 7 - Fclix gleıısıııer • 

~hrı kenarlarında. 22.30 MOzit. 
'&~r - Pf). 23 Son ajans haber· 
te .rrı. tah,·ilat, kambiyo • nu· 

zıra:ıt borsası (riyal). 23.211 
(Cıııb:ınd • Pi.) 23.55 • 24 Ya 

l>rogrnm. 

?-ıo l>rogr:ım. 12.35 Türk mQzi· 
' Busf'lik peşrevi. 2 - ~aklr 
,
1
• Bus.-li' ,arkı - SünbiUistan 
rarı. 3 - J lı:ıkın • Uuııelik 

~Gönül verme bl ''ef:ıya. 4 -
lııı •.Buselik ,arkı - Bir pQr 

\."? .' dılherdir. 5 - S:ıdelliıı Koy· 
"-' lıuselik şnrkı • Saclarıma ak 

6 - llusclik su semaisi. 13 
l aaat ayarı, ajanı ve meteo. 

!it.haberleri. 13.15 Müzik (Karı. 
i"lt&ın). 13.45 • 14 Konuşma 
~ ıı-aıı • F.v hoynltna d:ıir). 19 

1 
"'· 19.flS !ılüılk (Bir uvertür • 

. ~-ıs 'l'ürk rdlzıaı CF:ısıl he)'e• 
rı,ık program). 19.45 Türk 
<Jfolk liirküleri ,.e oyun ha-

• Sadi \'uver A~:ıman) ."20 Meııı 
;:-t ayarı, aj:ıns ,.e meteoroloji 
l'•l. 20.15 N'eşeli müzik • n. 

• Ürk miizi(li (Kliisik program) 
::trı: Meıuı Cemil. ~nkart raJ 
~ ~· her,u. ı .... T•nburi Ce· 

tft ~ın • Boyoll peşrevi. 2 - Ta. 

ll 

• 

• 

e rec e 

1 

'a 11tn "'' tı,ellk şi şesi perakende 100 kuruştur. 

Satıcılara 0/ 0 10 tenzilat yapılır. 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 
:dı . Bayati semai - Çıkmu 
'-clllden. s - Atık Mustara· 
t ıraıı şarkı - Sebep ne bakını· 
._ lsınaıı dedenin - Dayall ıar. 

l. 1a~•dan yar gnle ıille. S - Ke· --.:...- --------------------------------- -------------------------- --
l~•lını. 6 - Doktor Suphl Ezkl 
l 1 bette .. B•kdık~• hQınil all1• 
~- ~evki beyın - Jllcaz :,arkı 

11\hı. 8 - 111 St>lim • Selını•' 
'• Bir ne,·civıına dil nıiiplrliı 
~ ' l\ıı;ı efendi - Şehnaz şnr 

r:ıın, ondelih. 10 - 1snınll dı· 
• lfırnz yOı lik ~cnıaiııi - Yinı 

111ahbC"t. 11 - :'\ıkolııkl u~1ıı 
t 
ıı 'ılı sl"ınnM. 21 J\onU$111R 
:ılk ı H:ıdyo orkestrası - Şcl 

ı erit Aln:ır). 1 - P. ı:srho i 

'ı · - 6 nc-ı ~"nfani ~ı nılniir 
· •ı Aılagıo • Allegro non trup 
-'llesro <·on ırazin. c) Allegıı.. 

~ ~1•ıce. dl Adnsio l:ımenloı>o 
~~a ()lluşın:ı. 22.30 Müzik (Opı· 

~arı • Pi.) • ..23 Son ajans ha 
• •itaat, eshıım, ıahvil6t, kanı 

11tıkut borsosı (rlyol). 23.20 
kı1C:O.ıband • Pi.), 23.55 • 24 

l>roıram. 

'XKARA TIYATROSl 
Bu ıece Yedikule 
YAŞAR Dahcesindt· 
llMWXl'RUEŞIT 

x··········:.···· .. ··ırı11111:~:: 
ec ~·tT. Frak ş iff 

tll'ıa Liı do\toru ~ ii 
4-ıı rdan ın:ıııdıı lıertıün ~aı İİ 

~tıı •lı,ıırn 18,30 za kollar has· 
~ 111 lıabul ve tedavi eder 
ı.."'-: Glata Tünel meydanı 
~ eaddesl başındı 112 

o. h muayenehane. -

16 

ı:!rcl ... n kor!;up ka:ıc::.~ım ycr . .le 
rah3t rahat uzandım, gf.)·a bu a
teş b:ına taze bir hayat veriyor 
d.ı. 

işte o vı:kit bende m:ıdJi ne 
varsa yandı, kayboldu. Yaln·z 
ruhum kaldı .. Vücuı:lum hava gi
bi ıeCfaf, hafif bir hal aldı. Gök
yüzüne yilkseldim .. Yükselirken, 
o dakikaya kadar geçirdiğim o· 
tuz iki hayatı nep gördüm ve ta· 
mamiyle anladım, asırlar bir a
lay ihtiyarlar gibi birer birer ö· 
nümden geçiyorlardı.. Kendimi 
altında yapdıfım birinci iıim
den otuz ikinci ismime 'kadar 
muhtelif ıekiller altında tanr
dı:n. 

Iştc bu uykudan uyand•ğım 

zaman kendimin in:an değil, in· 
Eanın üstünde bir şey olC:uğur.ıu 
lıisscttim. O dal.il:cıJq hayatımı 

ins:ıniyetln hizmetine vakfctme
ğ'e karar verdim. 

Ertesi günü üstadım ve ho
cam Altotas benim b'.ı kararımı 

keıfetmit gibi yanıma geldi ve 
dedi ki: "Bundan yirmi sene ev
vel annen seni doğururken öldU. 
Yirmi senedenberi babanın ıi

ze kendisini göstermemesinin 
sebepleri büyüktür, bis tinidi 
t ekrar seyahate çıkacağız, bu se. 
yahatte babana tesadüf edece • 
tiz, ıenl ıarecek Ye kucaklaya
cak, fakat gene ktndlnl blldlr • 

miyrcektir. 

Deme!( ki, bende mazi hal ve 
istikl:al vc!ha!:ıl her şey bir es· 
rar olarak kalacaktı. 

MUftü Sclerniye veıla ett:m. 
Ecı.na dualar etti ve birçok hf'· 
diyeler verdi, Süveyge gitn~ck 

üzere b!r kervan ile yola çıktık. 
Hatıratımın bu noktasını an. 

l:ıtı:'ken milteesair olduğumdan 

dolayı affınızı dilerim. Seyaha· 
tim esnasında bir giln, beni bir 
ihtiyar kucakladı .. O zaman bü
tiln vücudumda bir titreme oldu
ğunu bir t Urlü unutamam. 

Beni kucaklayan ilitiyar Mek
ke Şerifi idi. Pek alicenap ve 
pek me§hur olan bu adam, bir 
çok muharebelerde bulunmuş ve 
bir iıareti ile Uç milyon insana 
baş eğdirmi2 bir insandı. 

Bu m:ınzsra.dan müteessir 
olduğunu bana göstermemek ve 
yahut hakikati bana ke~fettir • 
memek için ol:ıcak bu sırada At. 
totas ba~ını arkasına çevirmit 
idi. Yolumuza t!e-.am ettik. 

Nihayet Asya kıtaıun· n içer
terine doğru daldık. Diçle nen
rinin membaına doğru ~ıktık, 

Şa:nı, t z m i r i , lstanbulu 
Viyanayı, Berlini, Moıkovayı, 

Stokholmu, Nevyorku, Boenos 
Ayreıi, Umid burnunu, Al:leni 
ziyaret ederek tekrar, ıeyahate 
batJadıfmm noktaya celclik. 

Oradan Habeflatana gtdlp Nil 
mecrumca inerek lakenderiye-
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panyadan Mağribileri tekrar at· 
mak icap ediyor, eğer Kastelya· 
lılar (Seyyid) in kılıcını kat'iy
yen kaybetmedilerse bu pek ko
laydır. 

Bu sırada reislerden beşinci

si yolcunun önüne giderek sor
du: 
. - Bana bir tey ıöylemiyecek 

misinis?. 
- Evet sana söyleyeceğim 

teY Meıihin Yudaya söylediği
dir: "Biraz sabret!.., 

O zaman bu reis üzerindeki 
kefen gibi bembeyaz kesildi • 

Etraftaki fısıltı bu garip it· 
hamın ne demek olduğunu an
lamadrklannı gösteriyordu. 

Reis - Fransa mebusunu u
nutuyorsun?. 

- O burada değ:tdir, bunu 
sen de pek güzel bilirsin, çünkü 
işte ona mahsus sandalye boş 
duruyor. Şimdi ıunu güzelce 
düşün: Tuzaklar, bileler ka
ranlıkta görenleri gütdürilr, 
bana karıı tecrübe ve imtihana 
kalkmanıza tee11Uf ederim. 

- Sen pek gençsin, maamafih 
pe'!< yüksek ve azametle söy;ü· 
yonun, sen de güzelce dUtiln .. 
Cesaret, mliteerddit veya cahil 
adamları ptırtır. 

- Cllmlenis mOtereddlt lidam 
tamım. ÇOnkU bana brJı katı 
hareket edemeninb, ai% hep 

• cahillersiniz, çilnlril siz benim 

kim olduğumu bilmezsiniz, ben 
sizin kim olduğunuzu pek gUzel 
biliyorum, o halde ben size karşı 
cesaret gösterebilirim. Fakat 
fevkalide kudreti olan bir llda
mrn cesarete ne ihtiyacı var
dır?. 

- Bu fevkallde kudreti bise 
iıbat ediniz?. 

- Sizi buraya kim davet et. 
ti? .. 

- En bUyilk loca. 
- Tabii bu davette blr mak-

sat va"1ı, hiç bir maksat olma
dan aiz lsveçten, ıiz Nevyork. 
tan, siz Zürihten, siz Madrittm, 
siz Varıovadan buraya gelme -
diniz. Siz de boş yere dünyanın 

her tardınC!an buraya toplan -
nıadınız. 

- Buraya toplanTakta bir 
maksat o}.foğu ı:üphcıizdir. biz 
şarkta c r:ırcn~iz bir hükumtt 
kurup, iki r.ısıf ı. il reyi birlcıti· 

ren, insan!lrın hepsini kardet gi. 
bi elcle vcrmeğe, birleıtirmeğe 
ve ittifak ettirmeğe muvaffak 
olan ada!nı istikbale geldrlr. 

- istikbal edeceğini• adamı 
tanımak için bir alimeti farika
nız var mı idi?. 

- Evet, ben bu allmeti fari
kayı biliyorum .. 

- Demek ki bu allmeti yat. 
nu: sen biliyonun?. 

- Evet, yalnız ben blli,onm. 
- Bunu timdlye kadar kim. 
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ıeye habe.I' vermeWn delil mi? 
- Evet, dilnyada kimseye 

IÖylemedim. • 
- Şimdi -o al4meti alenen 

MSyle ••• 
- O bilyük adamın gCSpiln

de bir elmu nipn uılı olacak, 
ve bu nlpnm üzerinde yalnız 

kenldinin bildili ibarenin Uç 
harfi hlkedilmiı olacak •• 

- Bu Us harf hanciJeridir?. 
- L. P •.• D ...• 
Yolcu, ceket ve yelelinf sUr 

atle açtı, ince patiıkadan yapıl
nuı gömleği Uzerinde parlayan 
levhada bu Uç harf ıörWUyor

du: 
Relı, korku ve telif1a bağıra. 

rak: 
-Odur! Odur!. 
Dedi .• 
Difer bq reis t 

- Dünyanın b~kleclilfjdam, 
dediler .• 

Salondakiler hep birden batır 
'5ılar: 

- Büyük Kopt .•• 
Yolcu devam etti: 
- Şimdi, biraz evvel söyle -

dijim pbi ben mevcudiyeti ma
!Om olan f>'ir varlılam dersem 
in.1nırr:-ııı:ın:z?. 

He:ke. batır.: tidi: 
- Evet, di;,r' ~lrrch. 
Jteiı ilSve e-t ti : 
- ~ıud 1Jy4e, C4f.ı~t. b~z Jtı. 

ate .. alJfa, 

• • • • • • • • 
Salonda bir kaç tanlye lderin 

bir aillrl\t oldu. 
Yolcu bu esnada bütün hatı

ratını kaluında toplayarak 
bllytık bir tallkat ile tunları aöy 
ledl: 

- Efendiler, 1Uzumauz yere 
kollamıw yoran kılıç ve liWı· 
lan bir tarafa bırakıp sözleri -
mi dikkatle ve can kulağiyle din 
lemenlzi rica ederim. Çünkü si
ze töyleyeceiim u sözfde ijğre· 

necek çok ıeyler vardır. Büyük 
nehirlerin membaları ekseriya 
ruhanidir, bunun için de onlan 
kimse bilmez: Nil gibi, Ganj 
pbi Amazon ıibi.. Ben de nere. 
ye cittiiimi bilirim. Fakat ne. 
reden ıeldiibni bilmem. Ancak 
ıunu hatırlıyorum ki etrafımda· 

, ld 191leri 16rmeğe bqladığım 

--~ kendimi mukaddes 
ıeJılr' olan Medinecle Milftü Se
~ denen adamın bahçesinde 
koıuyor buldum: Bu babam· gi. 
bi sevdiğim hUrmete 1'yık bir 
ihtiyardı, fakat babam değildi, 
Çünkü bana bir baba ıibi bakar 
ve ıenrae de çok hürmet eder. 
di. Bugün bile ismini ayni za• 
manda hürmetle söyleyeceğim 

batka bir ihtiyar ıünde Uç defa 
yanıma ıeliı4dl. Bu pyanı hür· 
met ihtiyar, bütün bqert malu· 
matın iliıiıi idi. Al?ahı biJ.aek \PO 

81t'enmek 19• ruhuileria öl: 
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rendikleri ilimleri 8ğrenmiı o· 
lan bu ilıtadın ~ (Altotaa) idi. 
O, benim imirim, müdürüm, ho
camdı. Bqiln de muhterem ve 
ıevıili dostumdur. Son derece 
itibar ve hürmete 1'yık olan bu 
zat bugün içinizde en ihtiyar o· 
lanın iki yapnda bir ihtiyardır. 
(Gözleriyle etrafını araıtırdık. 

tan ve aöylddiii sözlerin, tesiri
ni anladıktan ıonra> on bet ya. 
tına var.clıfım .zaman tabiatin 
bqhca 11rlanru öğrenmiı bulu· 
nuyordum. N e b a t a t ilmini 
biliyordum. Kıymetli hocamın 

sayesinde gözlerimi kapayıp eli
mi alnıma koyarak düıünceye 

daldığım zaman, dünyada inu.· 
nm ıörmediği ve ismini bile 
lduymadıfı bir takım hayvanat 
ve nebatların yap.clıklannı Adeta 
birer birer görür ve bu bUyük 
kudreti bu suretle bir daha tak
dir ederdim. Bundan baıka coğ· 
rafyaya da çok çahıtım. Ça. 
nakkale boğumdan Majellan bo· 
· ğazına kadar olan idi yarlarda 
söylenen bütün lisanları biliyor. 
dum. Ehramların üzerindeki hi· 
yeroglifleri okur, dünya kurul

'duğundanberi ıelip geçen bil· 
tün malQmatı anlard:m. 

Doktorluk ilmini okudum ... 
Oirendiklerim yalnız İpokrat, 
Galin. Averhoke deiil, b1tün bir 
tabiatti. Kıptilerin, Dürzülerin 
tilltUJI 11rlarmı öğrenmiıtim. L 

yi, kötU herıeyi anlamııtım.. U· 
.ıeri~en geçen rü.ıgArlar va
sıtuiyle istediğim tarafa sefalet, 
iıtediğim tarafa da saadet to
humlannı yollamak iktidanru 
elde etmiıtim .. 

tıte bu tahsil, bu çabıma ve 
bu ıeyahat arasında yirmi yapna 
vardım. Bir gün hocam yanıma 

ıeldi ,elinde küçük bir tiıe var
di, bana: 

- Ben sana dünyada hiç bir 
gey yeniden doğ~ ve tama· 
men kayboldp mahvolmaz, be· 
tik ile mezar kardqtir, dedi. 

Hocam bunları söyledikten 
sonra elinde tuttuğu tiıeyi u. 
zattı, ve iç ~edi •• Bu mayün ya
nanı ben içtim, geri 'kalanını sen 
iç ... 

Hocama bUyük bir hürmet ve 
itimadım vardı. Fakat ıiıeyi a· 
lırken gene titremekten kendimi 
alamadım ve korka korka içtim .• 

O .zaman hocam ellerini batı· 
mın üzerine koyarak: 

- Uyu ve geçmiı günleri dü. 
ıün, dediğini duydum .. 

Derhal gözlerim kapandı. De .. 
rin bir uykuya dal:imı, rüyada 
bir küme sandal ve udağacı ü· 
zerinde bulunuyordum, ıarktan, 
ıarbe giden bir melek kanadının 
ucuyla üzerinde bulunduium 
ağaçlı?ra do'kur.du. Derhal ağaç• 
Jar ateı al'Jı. Şurası cariptir ki 
bu halden vı etrafmu saran alev. 

Dün ve yarın te 

külliyatl 
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