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Dünyamız bir kuyruklu 
.~ı~Jd~ızla karsllasıvor 

f>erş m e gecesi saat ~2. :.l5 de 
bu ~rldı zı dürbünsüz görmek 

kabil olacak 
~939 D,, Yahut diğer ismiyle rasmda epey bir heyecan uyandır -
t6tii el kuyruklu yıldızı geçen ay nuştı. 
~Uş ve mUşalıcdesl alimler a- (Devamı 4 üncüde) 

A I man - ltalyan askeri 
ittifakı · bugün 

Berlinde imzalandı 
vukuunda İtalyan ve Harp 

Alman kuvvetleri ~aşkumandan· 
lığı Almanlara verilecek 

SerJin 22 (A.A.) I~ \'e r f • • - \.Ont Ciano Hitler dün öğleden sonra kont 
ltın e akatındekı zevatı hamil bu- Cianoyu kabul etmi~ ve kendisile 

b~n hususi tren dün saat 11 de Von Ribbentrop da hazır olduğu 
tinıl:~ gelmi~ Ye istasyonda mera- halde, uzun müddet görüşmüştür. 
~ılannuşbr. (Devamı 4 üncüde) 

Gümrü k bDnaso h8ı<dlDsesDndeliil s o n r a . 

Yeniden hadiseler olması 
endişe uyandırdı 

ingiliz - Sovyet I Almanyanın Danzig gümrüklerini 
müzakereleri ele geçirmesinden korkuluyor 

müsait safhada 
Pek yakında anfaşma 
yapılması muhakkak 

görülüyor 
Cenevre, 22 (A.A.) - İngiliz 

murahhas heyeti namına söz söy-
1 lemeğe salahiyettar olan bir zat, 
dün Lord Halifaks ile Maiski ara
smda cereyan eden son derece 
dostane görüşmeden sonra be -
yanatta bulunarak, bir İngiliz -
Sovyet ittifakı akdi yolanda mü
him t erakkiler elde edilmiş o1'1u
ğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, İngiliz nazırı ile 
Sovyet elçisinin hükumetleri ile 

istişarede bulunmağa karar ver. 
_.. GWuWarııu ili.ve •bnİıtir ilO, 

bu da cumartesi günil Pariste İn-
( Devamı 5 incide) 

Belediyenin 
makine şubesi 
eski müdürü 
Bugün muhakeme 
edilmeğe başlamyor 

Vazifeyi ihmalden dolayı işten el 

lngiliz 
nutku: 

Kralının 

Sulh ve hürriyet birbi
rinden ayrılmaz 

keyfiyetlerdir 
Ottava, 21 (A.A.) - İngiltere 

kralı ve kraliçesi, on iki eski mu. 

zig arazisi gümrüklerinin kont "' 
rolünü ellerine geçinneğe çalış.. 

malannldan kor kulma'ktadır. 

Lehistanın notası 

Var§ova, 22 (A.A.) - Nazile
rin bir Polonya gümrük bürosu. 
nu yakmış oldukları Dant%ig ile 
şarkt Prusya hudu!dunda kain 
Kalthoada bu hadiseleri takiben Varşova, 22 (A.A.) - Dant.. 
mümasil diğer bir takım hadiseler zig ayan meclisine tevdi edilen 
daha vukua gelmesi Almanlann notada Kalthoa hadiselerinin 
niyet ve tasavvurları hakkında mesuliyeti Dantzig makamlarına 
büyük bir endişe _ uyandımuŞ'lır. tahmil edilmekte ve aşağıdaki hu
Bilhassa Almanların Polonya güm ııusat bildirilmektedir: 
rük ittihadma dahil olan Dant. (Devamı 5 fncide) 

~~~tc ~a::!:j~ub~~r;l~~c!m~: ispanyanın yenı· 
tının açılına törenine riyaset et. 
tikten sonra, Greenwich saatile 

1 
• • b b . · • Ankara 

~~!~~.0~:'tu":t~~~·~; e ÇiSi U sa ah geldı 
Kingstona gibnektedir. ı • 

:llüyU1ı: l Avrupa harp--ıı- Ticaret işlerinin tanzimi için yeni 
nelerinde ölen Kanadalılar :fçln di • b. · 
kili büyük a~id~nin küş~t resminde ır muahede yapılacag" ı n ı söyliyor 
bir nutuk soyliyen lngıltcre Kralı - __ _ 

ezcümle ~öyle demiştir: nu 
"- Sulh ve hUrriyet için ölen 

altmış bin Kanadalı askerin feda -
karlığı çok büyüktür. Bunlar bir 
dava için hayntlarınr kurban etmiş 
]erdir. Sulh ve lı ürriyet, biribirin -
den ayrılmaz keyfiyetlerdir. Bun
lardan, her hangi birisi, ötekisi ya
nmdn olmadıkça, uzun müddet de • 
vam edemez.,, 

.1 

çektirilerek mahkemeye verilen be- ------- ----
lediye fen şubesi makine işleri mü- ,..__. ... _. __ ,_ıll'~Wllllııll-.A 
jürü l'\usretin muhakemesine bu· 
gün saat on dörtte birinci ceza malı 
kemesindc ba5lanacaktır. . 

Bugünkü celsede maznunun sor. 
gusu yapılacak, hadisenin cereyanı 
sıralarında belediyenin amiri olan 
eski vali ,.e belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ ile bazı memurlar şahit 
;;ıfatile dinleneceklerdir • 

Bugünkü sayımız 

·41~ 
Saydaır 

Hatay - Suriye 
hududu tesbit edildi 

lspanyamn Ankara elçisi bu sabaTı Sirkeci gamida zevcesi ve kendisi· 
ni karşılı yanlarla bir arada... _... l' azm 2 incide 

ÇERÇEVE 

İlim~e yabancı mütehassıs 
ilimde yabanc.ı mütehassıs olmaı, fende belki. 

Milli küme maçında 

Galatasaray Fenerbahçeyi 
4 .. 3 yendi 

Antakya, 21 (A.A.)' - Hatayla, ki heyetimiz bu protokollan alarak 
Suriye arasındaki hudutları tahdi- bu sabah Ankaraya hareket etmiş· 

. de memur komisyon işini bitirmiş. !erdir. 

İlimle fen arasındaki farkı blllyor muyuz? Garplı bir idrakle ilbn, 
mücerret bir arayıı; manzumesidir. Fen ise bu arayı~lamı f~lndo ka
nunlaşmış, sınırlan ~izlJmJ,, t:ıtbik mc\'ZUU olmuş bilgi çerçe\'elerl. 
Etrafı ~itli her füm hamle i bir fen, çiHnl zorlayan her fen hareketi 
bir Uimdlr. Fen daima (objectü) \'e hudutlu, ilim (subjectlf) \'O hudut. 
sazdur. İlim, milli tefekkür benliğinin, İ!:indo mayala51ıb'1 bir tekne. 
Bu teknede yabancı hamurkir çalıı:;tırılmaz. Çünkil ruhuna mensup 

1 

Galatasaray - Ftncr maçmdan bir glJrF1'ıiiş ..• 
(Yazısı spor say/asında), 

türkçe ,·e fransızca hazırlanan me· 
Komisyon tarafından tesbit editinler dün ak5am Türk ve Fransız 

murahhasları tarafından imzalan- len hudutların tahdit muamelesi de 
mıştır. .. ikmaleclilerek ta5lar dikilmiş bulun 

Albay Hüsnünün başkanlığında maktadır. 

Namusunu kurtarmak 
için katil olan 

bir kadın beraet etti 
kahramanı Kandıra Hadisenin 

ahalisinden yirmi 

bir köylü 

iki yaşlarında 

kadındır 
{Yazısı 4 üncüdt)J 

olmadıj;;rı mayayı bozar, milli görü~ dehasını körletir. 
Annın _şah iycti balda, mllletıcrinkl do yoğurduktan ilimlcrdr. 

Nitekim (cebir) Arap \'O (hendese) Yunanlıdır. Bu iki ilmin do beşeri 
m:ıhiyeti, onlarda Arapla. eski Yunanlıyı hulilsa eden milli damgaya 
dokunmamı_ştır. 

(Sorbonne) ünh'ersitesindo İngiliz edebiyat tarihini l>iı; Frnn ız 
okutur. Hu işi onılnn daha iyi bilen İngiliz mi yok? Sürüsüne bereket:. 
ı~akat Fransız:ı, İngiliz edcblyahnı Frnnc;ız giizilc görecek ,.e göstere
cek ilim adamı liizımtlır. Ilcr fl'rtl iı;in kendi hah;k:ıtinclen claha nziz 
ne var ! :\filletler için de aynı ~ey. 

Onnn i<:inılir ki bir millet, ba~ka bir mllletin ilim ve llıfic;as adamın
dan bir ~~·lcr öğrenmek dilerse, mütcha sısa fen kadrosunu n5maya
cak bir hudut çizmcğe b:ıkm:ılulır . . Mc ... elit bir orduda, siluhlnrm nasıl 
temizlendiğini ~österecf'k bir mütf'lıas ıs bulundaral:ıbilir. Fakat bir 
talim ve terbiye mütehassısı, asla! Türk ordusu bu b!ılamclnn ne cşsiı 
bir ı;;ahslyct ka~-nah'l! 

Yabancılann bir Jnlllet mahremiyetine glrf'rek Ilim yapmıısill', 

onlann ilmini kapmak için kenaı mahremiyetlerine girmek arumd .• 
fark varihr.' 

Uaşındu. yaban er lllm acln111lımnm !:ah5hğı Unh'el'Sltemtzc '!. e tla.hı:ı 

nil'ıı müessesclerl' bu ülrUnün giizlüğürıden baknn, hayret YC ızhrapla 

tludaklarını ı ırır. 

.'lecip Fazıl KISAKlJREK 
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Yenisabab lıekJedlklerl rılgınca hareket TUkU· 
1 

lıulmıracııktır. 

Hüse) in Cnhil Yalçın, Avam ka· Hnkkınn ve kuHeline güvenenler 
m:ırosında Tiırk • Jnsiliz nnlntması soilukk:ınlı olurlnr, telıişa Jiimm sör
h:ıkkındnki, <,:embcrlaynın hakikati ınczler 

lıir daha anlntnn, misakın tecavü· V~kıt 
zl manası olıu:ıdığıııı bildiren !Jeya_ -
nalından lı:ılısedcrek lıunlorın totali- Asıııı l,;ı;: "Jlatayın ilhakını bekli· 
ter devletleri tçşkil eden milletlerin yoruzl,, adını verdiAi yazısında bir ' 
kulnkların:ı kndar ulnşııııısını lcmcn· iki gün evvel Havas ııjansının Anka. 
nı etmekle ve hunun hu memleket- rodan alarak blhlirdlfil haberdeki 
!erdeki sansörlcr yüzünden k:ılıil o- prensip nnlıışmasının ne olııbilcceği· 
Jamadığı içindir ki ıoıaliler devlet. ni arnştırmnktn ve .bunun :ıncak Jl:ı· 

!er halklarının .bu nnla~ma} ı hlikü- tayın milli hudutlarımız içlne girme· 
metlerinin gostcrdiği ,.e anlattığı si için Fransızları resmen muvafakat 
tarzda gördükleri, mfilalea ellikle- elmiş bulunduğu yolunda tefsir edl
rini sö)Jemektedir. Hüseyin Cahil lebileceğini söylemektedir. Asım Us, * Gı7ul havalarla beraber halk pazar günleri sinema t•e tiyatro gi
Yalçın, Loyd Corcu hile Türk dostu Halayın, bugün müstakil bir idareye bi kapalı yerlerde RCçcn bütün 'ıbir kışm acısını rzkarmak iizerc her 
)apan bir anl:ışmonın dünya sulhu tabi olmnsıno ra~men devlet reis) ve pazar kırlara koşmala b~ladı Dün Adalara Floryaya Boğaziçinc 
üzerinde ne kadar müessir olduğunu başvekili Türkiye Büyük Millet Mec. • • . ' ' 

Bıı arada Beyoğlu semtinde otman'ar irin en yakın 'bir mtsire yeri o. 
lan Mecidiycköyü de çok kalabalık olmu§tıt. Resimlerimiz dün Meci· 
diyeköyiinde alınmıştır. 

işaret ettikten sonrn da, bunun bil- !isi azası olan, Türk kanunları tat· gıdenler Ptk çoklu. Vapurlar hıncahınç denılecek kadar kalabalıktı. 
b~~ Balbnlar üurindckl mtisbd hlk ~i~n, Tü~ ~nu k~lanıbn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tesirini mütalea etmektedir: ara~11nda gümrük hududu bulunmı-

"Tehlike karşısında ufak bir ak· yan hir parçada y:ışıyanların reı;. 

sulftmel hile göstermiyen ve hücuın:ı men Tiirkiyeye iltihak etmek arzu· 
ilk adımda monız bulunan B:ılkon sunda bulunduklarını söyliyerck di. 
devletleri için Tilrkiyenin müzahe~ yor ki: 
reU, fa:ıliycti robot bir nefes alınc:ı, "Türk Halayın Türklycye iltihakı 
kendilerini toplamak esaslarını yük- zamanı )aklaşmıştır. Bu iltihak tn· 
seltcbilmek imkünını temin etmiştir. hılkkuk clljği gün kuncte müracaat 
Bundan dolayı, bugün Balkan ittifa· edilmeksizin beynelmilel bir adalet 
kını her zamankinden fnydnlı ve lü· yerini bulmuş olacaktır. Cumhurl
zumlu görürüz. Misak ilk zor im· yet hük(lmetlnln yorulmak bilıniyen 
tihanı mu,·artnkiyctle geçirmiştir.,, bir sabır '\"C sebatla senelerce uğra· 

Cumhuriyet §arak ihraz ctıf~i bu yeni muvarfıı. 

Polise karşı 
gelen dükkancı 

Hareketinde hakim tara
fmdan hakir görüldü kiyet Türk diıılomasisinin siyaset a· 

.ı. •adir Nadi Alman • İtalyan askeri lemine misal olacak bir zaferini teş· 
ıtutakındnn bahseden yazısında, l\lu- kil edecektir.,, Beşiktaş merkezi komiseri Kazmı 
solininin son nutkunu ele alarak ve ile iki polis memurunun bazı dille.. 

Tan ittifakın hedefini tayine talışıyor ve k~larda kontrollar yapması mah-
bunu gerek 1talynnın 'e gerek Al- 1\1. Zekeriya Almanya ile ticareti- kemeye kadar intikal eden bir hl-
manyanın daha çok manevi güçleri· ıniz mevzuunu ele almıştır. Bu ma. diaenin doğmasına sebep olmuştur. 
ni kuvvetlendirmek için ve iki tola· kalesinde söyledikleri, dünkü yazısı- Bilhassa bu semtte son g{lnlerd 
Jilcr hükC'lmetin giriştiRi yanlış poli. nın sonu ''e Vakit başmuharriri A- su 1 v rt.m il . b e 
~"· lt 1 Al kütl 1 • U .. k"" k 1 • i suz ugun a ası zenne u kont .aayı a yıın ve man e erıne sım sun gene dun u ma a eııın ıı • . v 

meşm glSstcrmek emelile yapıldı~ı- ki )ıu sütunda hfilasası çıkmı~tır • rolil yapmaga karar veren tnemur
nı slSyliyerek Musolinlııin: ha1ilaıııdır. "Türk • İngiliz askeri lar evvelki ~ce yarısı ça.r§ıda do -

"- Biz yüz elli milyonluk bir cep· anlaşması Almanya ile ticarl müna- la.şırlarken bir aşçı dilkkfı.nmdruı ı. 
he kurduk, buna saldırmaya cesaret sebatımm lıozabilir ml't,. sualine §tk ııızdığmı görmü§lerdir. Vaziyct
edeceklerin vay haline!., mealindeki cevnp vermeye çalışan bu makale ten şilphelenerek derhal dilkkana 
sözler~nin başka türlü izah_ edilemi· fikirlerini şu satırlarla hülüsa etmek giren memurlar fçerde dUkk!n sa _ 
yece~ıni kaydediyor. Çfinku diyor: tedir: bibi HUs inl İ&k d ş · 
•'flu clll milyonluk insan isler kırk "Hüliı.sa, siynsl ihtilACJar, iktisadi ey e, en er, l.ruı.si ve 
barnmller gfbi slltihlnnsınlar, ister münasebetler fizerindc ancak bir Yani isimlerinde d5rt kişi görmüş -
Hintli fakirler gibi soyunsunlar, kim harı> zomanın\ln veyn siynst bir taz· ler ve bunları knrakoln götiirmek 
fje tnrafından rahntsız cdilmiycccklc· yik icrası matlt\b olduAu umnn mil- i.stenJişlerdlr. 
rini bilirler. Onlar tnarruza knlkmn. essir olur; onun hnrlcinde, normal Fakat !:aI'llda ecrc!iylc tıuurun11 
dık"a, yani onlnr mücrim olmayı ticnrk mün:isebetlcr1n devamında iki "' ir adanı ()]PAJ-llı.ıo~ k&Pak.<.1a. 

~ ... ö_z_e_n_ım_n_dı_k_cn_,_su_ıh ___ ce_p_h_es_i_n_de_n_;_ıa_r_a_f _d_a...,;11,.,.... _cn=•~'""~,..,..a~-'n.,,.,~~,.,..~-ı~~~·~~.,..,..-,r::.,"M,ırr:ı.-r:ı,~ı , ,ıitmek :i.stemenı.İ§ ve memurlara 
' kareı gelmiştir. 

lspanyamn yeni Ankara hA::~:=:~=..oo: 
kim dü.kkln sahibi Hüseyini hare -

elçisi bu sabah geldi ~::.:-...old~~rmB~oı=.. ~~ 
seri K!zmuı dönerek: 

Ticaret işlerinin tanzimi için yeni 
bir muahede yapılacağını söyliyor 
lspanyanın yeni Türkiye serili Atina elçiliğine tayin edilen eski 

M. Carlos Lopez Doriga ve refika· umumi Ajan M. P alensia ise mu. 
sı bu sabahki Semplon ekspresile harririmize cuma günü Yunanista· 
§ehrimize gelmi~lerdir. na hareket edeceğini, İspanyanın 

M. Doriga ve refikası Sirkeci is· Tilrk.iye ile iktisadi münasebet tesi
tasyonunda, Frankonun eski umu· sine çok ehemmiyet verdiğini, şim· 
mi ajanı M. Palensia ve lspanya dilik bir ticaret anla~sı mevcut 
konsolosluğu erkfuu tarafından kar olmaması yüzünden işlerin durdu· 
şılanmıs, doğruca Perapalas oteline ğunu, lspanyanın bu durgunluk 
gitrni5lerdir. devresini biran evvel geçinnek için 

"- Ara§tırma yapmak ve lfi -
zum görülen nah.ııı ka.mkola davet 
cbnek zabıta.nın hakkıdır. Fakat 
dilkkAnı, ikametgtlhı maıo.m ve şe
refiyle tanmmış bir adamr polisle 
beraber karakola celbetmenin ma • 
nası yok tur. Bu gibi hareketler doğ

ru değildir.,, demiştir. 

-0-

Karısını ve iki 
çocuğunu 

öldürdü 

Tahtakalede gürültülü 
bir kına gecesi 

Ev sahibi 
kızarak 

kansile konuştuklarına 
çalgıcılan yaraladı 

Evvelki gece Tahtakalede yapı -
lan bir kma geceııinde vukua gelen 
bir yaralama hadisesinin dUn nö • 
betçi cürmümeşhut mahkemesinde 
duruşması yapılmıştır. 

Düşük ayarlı 
bilezikler 

Darphaneye damgalatıl· 
madan satı larak hile 

yapıl ıyor 
Son zamanlarda şehrimizde attın 

bilezik ticaretinde hilekarlık alınış 

yürümüştür. Darphanenin altın bi· 
!eziklere ayar damgasr vurmasına. 

rağmen mühim bir kısım halkın 

bunu bilmemesi ve ötedenberi altın 

Ta.htakaledc oturan Salih ismin
de biri bald12r için bir kma gecesi 

tertip et.mi§; kemancı Ali, babası 

klarne~i Emin ve diğer bir çalgıcı. 
dan mürekkep dört kişilik bir saz 
heyetini de davet etmiştir. Eğlen -
cenin· civcivli bir zamanında elleri-

Salih yanında kardeşi Hasan ol
duğu halde dört çalgıcıya yetişmiş, 
ve nralarmda bir dövilşmo başla -
mıetır. Bu sırada Hasan bıça.E;'lnı 

çekerek çalgıcılardan All;i cnscsin· 
den yaralamıştır. bilezikler üzerinde hile yapanların 

Diln görülen mahkemede Salih da bundan istifade etmek işlerine 
30 gUn ve Aliyt yaralayan Hasan gelmemesinden dolayı gene birçok 
ise yaşı küçük olduğundnn 29 gUn bilezikler darphanenin damgası ol· 
hapse mahkllm olmuııla.rdır. madan satılmaktadır. Esasen Darl' 

Fakat hadise bu kadarla bitme - hanenin damgasını mecburi kılacak 
mlş ve mahkemeden çıkan suçlu ile hiçbir hüküm de bulunmamakta· 

ne kına sUrülen gelinin bir avu • ııa.hitler merdivende yaralı Alinin dır. 

cuna ekmek ve para konulacağı bir kardeşi Hüseyinle k8.I"§ılaştnl§lar • Satılacak her türlü altın masnu· 
sırada ufak para bulunıuna.mış ve drr. Kardeeinin yaralandığını du - atın devlet damgasına tabi tutul· 
~alihin kn'1!ll K11nı:hıe hi,. vi'l"llll ht>a ~ .. -1.._ftMHvpvo '--.ı-- __ , __ .. uı.... uıtı;,z;01ıuıurıı•ua--uu y1u;re ııaunan· 

ku~luğu çalğmlara bo;All.l'Dlnk yin de suçlu Hasan ve .... Ş,alihle )fozı:: mış, fakat bu proje henüz kesbi ka· 
istemiştir. Fakat bunaan haberi ol- ııularmdan Ferda.ne ve Samiyenin tiyet etmemiştir. Bunun için bU 
mrya.n kocası Salih onun çalgrcılar. hUcumlarma uğramış ve birçok kil- son fırsatlardan da istifade ederek 
la konuştuğunu görünce hiddetlen- fürlerle kendiııine hakaret ~- altın bilezikler üzerinde hilekarlı~ 
m1ş ve saz heyetiyle kavgaya baş- tir. HUscyinin hemen mUddeiumu - sanat ittihaz etmiş olanlar işi bilS
lamrştır. mlliğe müracaatı üzerine tekrar bütün azıtmış bulunmaktadırlar. 

Çalgıcılar bir ara dlet.lerhıi ala.· mahkemeye getirilen suçlularm du- Hilek~rlığm binbir nevi tatbik edi· 
rak kendilerini darndar sokağa. nt- ruşmo.sı yapılmış, bunlardan Ferda terek halka mütemadiyen düşük a· 
mışlar, fakat arkalarından koşan nenin yaşının tcsbiti için devamı 
Salibin takıöinden kurtulamaml§ - başka cync kalmıştır. yarlı bilezikler satılmaktadır. su· 

nun yam başında son günlerde pe}( 
lardır. 

Av malzemesi Mudanyada 
ucuzlatıhyor I I k 

İnhisarlar idaresi, avcılara ait p a j Yap 1 a Ca 
malzemeyi ucuzlatmağa karar ver- Belediye bu i ş ıçın 

miştir~ . . sermayedar arıyor 
Yem tanfe ay başında merıyete . . 

girecektir. Barut fiyatları yüzde 10 ~~udanya bcledıycsı !\~a~ra 
· bet' d · d" ·ı · ti Turızm mıntakasını zengınlcştıre· 

nıs ın e ın ın mış r. .. . . _ . . . 
cek muhım bır teşebbuse gırışmış.. 

Birinci nevi kara av barutu kilo. tir. Şimdi belediye bu teşebbüs i· 

revaçta olan bir ticarette düşük 
ayarlı altın \'e alelftde taşlarla sn:· 
lenmiş sözde elmaslı saat ticareti' 

dir. 

Sefir, bir muharririmize şunları bir anlaşma akdini istediğini, yeni 
söylemiştir: sefirin bu mesele ile meşgul olaca. 

- Türkiyeye elçi olarak gönde- ğını söylemi§tir. 

Bu müthiş cinayet kıs- t su 220 kuruştan 200 kurusa, yarım cin bir sermayedar aramaktadır. 
kiloluğu 110 k~tan 100 kuruşa. Mudanyada hemen kasabanın 

V AŞlNGTO:!'"DAKİ tabrfrl 
nürus bilrosunda her /... 

mcrikalt vatanda!}m dof;o~d 
hnber nren çan bet ke re çalal'• 

rildiğim için ~ bahtiyarnn. Uç • 
öört gün kadar !stanbulda konso. -----------

Kadın 

Bir 
kılığında 
katil 

losluk teşkfüitile meşgul olduktan 
ve selefim M.Palensiadan işleri dev 
raldıktan sonra itimat mektubumu 
Türkiye cumhurreisine takdim et· 
mek üzere Ankaraya gidece~irn. 

Türklerle İspanyol milleti arasın· Bergama civarında 
daki dostluk çok eskidir. Bu tarihi • d t f d 
münasebetleri daha ziyade inkişaf JaR arma ara in an 
ettinnek için bütün galTCtimle ~- öldUrUldll 
lışacağım. Zaten zemin buna çok . v 

- 't bul al tad Ispanya Bnlıkesır - Asker kaçagı ve ka-
musaı urun { ır. .1 la H . . d . 
d T .. ki "b' Ih · · d tı o n amza ısının e azılı bır a, ur ye gı ı su ıçın e mem. . . 

lek t
. · fah · k t haydut, Burhanıye Jandarması ta. e ını re ye ımara ·avuş ur- . .. . . 

akt b k b
. d- ü G rafından bır musaldeme neticesın. 

m an a~ a ır şey uş nm yor. d 1 k .. d. .. •. .. 
ık. cmlek t d ki "kt' di e vuru ara ol ilrulmuştür,. 

ı m ·e arasın ..._.. ı ısa 

işleri tanılın için bir ticaret mua· Hamzanın Burhaniyenin SUbey. 
hedcsi akdine lüzum vardır. Anka· 1i dere köyUnde olduğunu haber 
rada bu husu ta icap eden temasla- alan jandarmalar derhal takibine 
n yapacağım.,. girişmi§ler, fakat bunu anlayan 

M. Doriga, Avrupa vaziyeti ve azılı şerir köyde Ali nğa isminde 
harp ihtimalleri hak! mda muhar. birinin evine gizlice girmiş ve 200 
ririmizin sorduğu suallere gülümsi· lira para ile bir çarşaf ve bir de 
yerek §Öyle mukabele etmiştir: baş örtilsü ahp kaçmt§tır. 

- Herhalde Avrupada vaziyet Çarşafı giyerek kaldın kıhğma 
eskisine nisbctlc daha sakin, daha giren H a mza buradan Bergama 
emniyetli görünüyor. Bu dakikada civarındaki Avunluk yaylaıına 
umwnt bir harp olacağım zannet- gitmittir. Fakat haydudun izini bı 
miyorum. Fakat ileride ne olacağı- rakmıyan jandarmalar burada ar. 
m ~imdiden kcstinnek imkansız· kt~tırrruşlar ve kısa bir müsademe 
dır.,, den sonra öldürmüşlerdir " • 

kançlık yüzünden Oldu ~/4 kilosu ?O kuruşa i~işt~r. Di· yam başında sahilden 20-30 metre 

Ça akk 1 c. ... ı. . • d .. . g"?r barut f ıyatlan da aynı nısbette içeride bir arazi parçası vardır ki 
n a e - ~.rımız e muthı~ .nd .. 1 . f 

bir cinayet olmuş, eski polislerden 1 ın mış ır • t~amen kumsal \:e denize nazaran 
35 yaşlarında H alil isminde bir a· -o- münhattır. Beledıye burada çok 

dam kansı Ayg.e ile iki çocuğunu u "d" ~~~ bir ha':ız plaj yapılabilece· 
öldürdükten sonra cesetlerini de Hamı ıye ,, gını hesap etmiş ve bunun etrafın· 
denize atmıştır. Bu aile faciasının Çanakkalede da da otel, sa~it vey~ port~tif k~ra-
kıskançlık yüzünden ileri geldiği lık evler, gazınolar ıle saır tesısat 
ve katilin annelerinin öldürülmesini Dün Çanakkaleyi ziyaret eden yapılabileceği tetkiklerle anlaşılmrş· 
gören iki çocuğu da hadiseyi mey- Hamidiye mektep gemisi ve Berk tır. Yapılan hesaplar elli bin lira 
dana çıkarmamaları için boğduğu harp gemisi subay . ve mür~tte~atı scmı:ye ile bu i~ g.irişmek kabil 
sanılmaktadır. Halil müddeiwnumt tarafından Cumhunyet ılbıdesıne, oldugunu göstennıştır. 
lik tarafından tevkif edilmiştir. Ha 1\tat~ir~ A_mtma, ve. Nftradaki de- 100 bin _nüfuslu ve pek çok ccnc· 
<lisenin cereyan şeklini tcsbit için nız abıdesıne merasımle çelenk ko- bi ve y~rlı seyyah celbeden Bur~-
tahkikat yapılmaktadır. nulmu~tur. mn sahıl kısmı Mudanya oldugu 

--o-- Halk denizcilerimizi büyük teza. halde ekseriya burada dalgalı olan 
hüratla karşılamış ve çok alkışla denizden istifade edilememektedir. Yapağ ı ve tiftik 

standardizasyonu 
Öğrendiğimize göre Ticaret vek[l.

leti yapağı, tiftik, buğday ve arpa 
standardizasyon nizamnamesini a. 
~stosta tatbika karar Yermiştir. 

ınıştır. Bundan dolayı Bursa halkının ye· 
gane sayfiye ye banro yeri olan 
~ tudanyada böyle bir teşebbüse 

giri~ceklere belediye de yardım c. 
decek ve burası için her türlü tesi· 
sat ve işletme imtiyazı verilecektir. 

* 

A ME.RİKADA on dört ln· 
eli satılır. 

* Ü?iYADA asit sülflrik ts-
tih alinde lkfncl gelen 

Japonya bu maddeden clnldluıdiı 
b<ı ~ton istihsal eder. 

* 
'ONY ADA iki bin iki ~-O't 
altmış franl{ kıymetinde 

elmas eldQ edilir. 

* 
Ç 1NDE iki bln iki yüz e;e1'· 

en franklık kürk ısttlt· 

sal edilir. 

* İZ, bu satırlan okuyup bl.. 
tirtnceyo luıdıır dünya • 

dııld elı:er kamı larmm m11tdAJ1 
otuz bln kilo artmı:ı olacaktıl'· 

* 
Ş nmı atlmı§ santye g~ • 

mI:ıtlı -ı·e bu mUddet lçlıı 
de Am~rikAlıla.r yctmlt Uç bll1 
franklık kozmattk kullanmr,ııı r· 
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Kültür Buhranı Var mı ? 1 

-- -
Bir Alman 

muharririnin yazı 
ldın '11eri telefonu: 2387:2 
ıre 

ilin • • ~ 2.CJ70 

1... .... . : 20335 
• ABONE. $1'RftARİ 1 
ı e. .. 1111 rır1.,. r... • 
1 e •flıla U.00 kr. 17.00 KP, 1 
• • •11ıı. 7.ŞQ • 14.00 • 1 
!-.1 •rıı.ı. •.no • 11.00 • 1 
--. ı.ao • ıoo ···-------··· ---------~~~~~~~~~-

* * * 
Bir nutkun manası 

M l'.~?~·!.1''~. ~~r ~u!kunda eliyor ki: 
l üru.rn~umule mani olmak isler • 

lrn;e ııulhü l'r.brcn kabul et tlr('ceğtz.,, anla
şıldı ya, ımlh denilen nesne mu1.a benzer, ne 
niyetine yersen ye! 

* * * 
Köpekler için konserve 

A ~n;nlKADA bir dakikada köpekler 
için l :rn kilo konsen e gıda yapılı -

yormll!,. 

nii.rle her ıl:ıklka zarfında 150 kilo kon • 
5ene huırl:m:ınlara köpek clemt'k doğru 

del: il. 

l'ol;s~ dilıı,·::oı!ıı hu lmıl.ır !topuk ,·:ır. Çok
tan Amerikalı kiiJH-k olmnğa razı olnerir
ler ! • 

Maarif Vekaletine düşen vazifeler 1 

Yazan: M. DALKILIÇ 1 
Yazan: SUAD DERV 

Kari Meygel isminde bir 
man muharriri bir makale yaz 
mrş ve bu makalede aşağı yuk 
şu fikri söylemiş: "Eğer Alm 
lar olmasa, Türkler Çanakkal 
kazanamaz !armış.,, 

Karaya oturan vapurlar 

K ARADK!lıi1Z Ereğlbinden alınan bir 
habt'rde karayel fırtına.'lı yüzünden 

karaya dü~n (Kaplan) ,·apurunun nihayet 
kurtarıldığı anıa.,ılıyor. Halen karaya düJr 
mü' bir halde bulunan (Galata) ,·apunınun 
da knrt.anlncağı ümit olunuyormuş. 

Kabahat denizde mi~ 
l'alancının mumu yat .. ıya kadar yanar 

derler. Tahtadan kapl:ın karayele bukıular 

dayanır. 

Galata da 1stanhula rn hl'm karaya yakı-
fır. 

* * .. 
Japon - Çin harbi 

A l\".\I>OLU Ajansmın bildirdiğine gö • 
re, .ıaııon kU\ ,·etlerine mensup iki 

alay, Paaşanın şimali garbblnde pmıu:ra 
düşürülerek Çinliler tarafından tamamen 
imha olunmuş .• Japon kılaah da dümdar 
muh:ırcbe5i yaparak ricat ediyormu,. 

Yahu, ı:ıı mlllc!lrrde hlçde mi merhamet 
kalmadı:" 

Illçar<' Jnponlnr sapır sapır dökülüyor • 
lıu. Şu ('lııli!rr ncı:dind<> te~cbbüsattn bulu. 
llUJ> da bir sulh rnpıhıa da Japonya kurla· 
rılsa ne olur sanki!'? 

Trende bir adam kaybolmuş 

1319 doğumlu 1!imall Adanır adında 
biri, blrJ\aç arkadaı:ıı ile beraber 

trenle İı:mltten Adapazanna gelirken, otur. 
duğu penoere önündt'n ansızın kaybolunr
mlştlr. Katar memuru bir müddet sonra 
treni durtlurmu!ö. h<'r tarar aranmııı, fakat 
İsmallin ı:apka.cıından başka bir ~ey buluna
mamıııtır. 

Do!itlara sorduk: 
Ethem izzet: Görilnmtz adamı 
Selimi İzzet: A"'en Löpen, 
Suat Den·iş: Hızır, 

1':rcümt'nt };krem: Baba Torik, 
Turhan Tan: Ruh, 
Ma7.har ~man: Dtll 

Ye ba1.1lan \'Cli dediler. Blz<'e Df' o ne ö
te-ki. Vııtat ~allh Muradın dl~·eceif g;bl 11a
dect: 

Tele, lzyon ! 

* * * 
Göbels'in nutku 

G ÜBJ~LS bir nutkunda diyor ki: 
"Dünya ile daha açık konu,abllmek 

için üç yıl et 'e tt-rtyağı yemedik, top yap. 
tık,, 

Tabshat dönya"ına yeni bir nc,ı yrm<'k 
karıştı demektir: 

T<'rtyağlı rtten mamul: 
Sulh bayıldı. Mim. 

Her Kari Meygele bu hezey 
söyleten saikin Türk • fngiliz 
!aşmasının neticesinden doğan 
infial olduğunu bilmekle bera 
kendimizi o parlak fikirler muh 
ririne şu cevabı vermekten me 
demedik: 

Çanakkale harbini Her K 
Meygel kadar bütün cihan, d 
ve düşman cephede dövüşen 
tün muharipler bilirler ve bu h 
bin şerefini hangi millet kah 
mantarına maletmek lazım 
diğine tarih çoktan hükmünü v 
miştir. 

Fakat, acaba Her Meygel 
bütün Alman milleti bilmez mi 
Türk milleti; bir Kayzer Vilhe 
Almanyasının dünyaya tahakk 
etmek hırsının yarattığı bir u 
mi felakete hiç bir menfaati ol 
dan karışmış ve dört sene en 
miz çocuklarının kanını Alır. 
fabrikatörlerinin çıkarldığr maJl 
nn, İngiliz, Fransız mallarınd 
daha yüksek fiyatla satılmas 
temin için akıtmış ve kendine 
bir milli menfaat vermiyecek 
harbin en ağır yükünü cephed 
askerleriyle, gerideki kadrn ve ç 
cuklarile yüklenmiştir. 

Eğer harp dört sene lirdüy 
bu sadece T ü r k mille 

".in Çanakk.aleye bütün 11BD1rğ 
sıper etmesınden ve BoğMiarx ı 
:le ve sade kendi kuvvıetıeriyl 
keıuli askerleriyle, kendi hıma 
danlariyle müdafaa etm.İf olm 
srndan ileri gelmi§tir. 

Almanyada 1914 e teka.ddli 
eden zihniyetin bugün tamamiyl 
mevcut olduğunu biliyorur. 
manya 1914 den evvelki ~lm 
yadıı. Sade bir Kayzeri eksikti 
Hiç bir şey değişmemi§tlr1 Fak 
Türkiyede çok şey değiimişti 
Türk milleti Alman veya berha 
gi bir başka memleket aermay 
darlarının menfaati için yapıla 
yeni bir harbe girmeğe mecbur o 
mamak emelindedir. Ve tecrüb 
!eriyle öğrenmiştir ki böyle b 
badireye girmemek ancak o baa' 
ren~p önüne geçmekle knbil olu 
Yoksa bu felaket bir yeıt.le patla 
verdikten sonra buna girmemeni 
ve içine sürüklenmemenin, bilha 
sa Türkiyenin işgal ettiği coğra 
mev1cii işgal eden bir millet içi 
imkanı yoktur. 

Türkiye eğer sulh cephc:ıin 
girdiyse, bu cepheye harp is .. c 
mediği için, sulh istediği için, sul 
tan başka bir gaye ve ideali olma 
dığı isin girdi. 

Türk milleti kanidir ki dünya 
ıda sulh ne şu devletin, ne de b 
dt'vletin hegemonyasiylc temin e
dilemez. Bir devletin ken.dini di
ğer devletlerden üstün görmesi, 
yalnız görmesi <ie değil, buna ina. 
narak fiiliyata geçmesi Türkiye 
nin hoşuna gidemez. 

Senin sulhun, benim sulhum, 
onun sulhu l:ienilen bir sulh yok
tur. Sulh bir, ve bütündür. Ve ay· 
ni haklara sahip müstakil devlet. 
!erin arasın.da teessüs ettiği vakit 
muka..cldes bir mefhum, fakat Çek 
ve Arnavut milletine bahşedildiği 
şekilde tam manasiyle bir esaret. 
tir. 

Türk milleti kendi yakın.dan a
lakadar olduğu topraklara, Bal· 
kan yarımadasına doğru tehlike • 
nin geldiğini görünce, harekete 
geçmiş ve nakabili ictinap bir fe. 
ili.ket doğmadan evvel sulhtan 
başka bir gaye gütmediklerine 
emin o}:iuğu büyük devletlerle 
birleşmeğe ve sulh cephesine işti
rak etmeğe mecbur olmuştur. 

Alman muharriri Her Karl 
Mcygcl bundan duyduğu bir infi· 

(Lütfen sayfa)i tc\'lrlnlz) 
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GiLTERE 
Havalarda da hakim 

olmak istiyor 
(Baştarofı 3 üncüde) gili olmaları icap edecektir. Bu da 

Alman.arm bu"iin gösterdikleri fa. ancak, sulh zamanında yapılaca!\ 
aliyetten h iç de daha az faaliyet talim ve tecrübelerle, hazırlanacak 
r,& tedmiyordu. Fakat ihtimal ki teşkilfıtla kabildir. 
bugün İngilizler, t ayyare inşa ı me· Bir harp \'ukuunda lngilterenin 
sele inde, Almanyanın halen, hatta hava hücumlarına karşı mUdafaa 
bir sene evvelki faaliretlerine mil · tertibatının yere bağlı kısımlan or
rmi bir hareket gösteremiyor. Bu · du tarafından idare edilecektir. Bu 
nunla bcrab<:r, Londra hük(lmcti, itibarla, karadaki mUdafaa için or. 
ciddi bir vaziyet ortaya çıktığı tak. dunun birçok tumenleri ~imdiden 

dirde, lngiliz c:anayicilerinin azami ı bu hususta talim görmektedir. Bu 
neticeleri elde edebileceklerinden arada, geçenlerde hava hücumları· 
emin bulunuyor. j na karşı vazife alacak iki alay Lond 
Şunu da kaydetmek lazımdrr ki, raya getlrilmit~ir ve bunlar şehrin 

İngiltere J(a03da ve Amerika fab • ı hava hücumlanna karşı müdafaa 
rikalarına da büyük mikdarda si· sisteminin esasını teşkil etmekte · 
paris vermil~ir. dir. 

lngiliz avcı ve bombardıman tay- İngiltere hava hücumlarına karşı 
yarelerin'n seyrisefcr kabili)·eti, SÜ· müdafaada kullanacağı topları üç 
rat ve yük kudretleri hakkında ef. tip üzerine intihap ctmitşir. Bun · 
karıumumiyenin bildiği malCimat lardan biri 12.4, biri 9,4. diğeri de 
ht>p eski modellere aittir \'e yeni Almanlann ''Zweijfünder,, ismini 
modeller hakkında bu hususta hiç verdikleri toptur. 
bir malCimat verilmemektedir. 12.4 lük ıoplar askerlik bakımın· 

Vikers Velesbcy tipindeki bombar dan ehemmiyeti olan ve büyük bir 
dıman tayyareleri bugün İngiltere- irtifac}an hücum ihtimali bulunan 
nin en hafif tayyareleri sayılmak - bütün noktalara 'sabit olarak ku • 
tadır ki, süratleri 370 kilometre rulmuştur. Alçaktan uçan hücum 
tahmin edilmektedir. Bu sürat 17 filolarına ka~ı da 9,4 tük toplar 
f>ornier ve Junkers 86 K tipindeki kullanılacaktır ki bunlar mütchar -
Alman tayyarelerinin süratindcn a- riktir. 
~ağıdır. Buna mukabil yük alma Karada, ha,·a hücumuna karşı 

kudretleri Alman tayyarelerinin iki tertibat alınan her noktaya bu top· 
mislidir. !ardan konulmuştur. Londra ve di· 

Bugiln lngiltcrede bu tipin in • ğer büyük ~irlerin müdafaa terti
ş::ısmdan vazgeçilmiştir. Onun ye • batında ise bu toplardan başka ba. 
rinc Vikcrs Vellington tipi tayyare ton siperleri büyük mühim mevki 
yapılmaktadır ki mi,itehassıslann almaktadır. 
fikrince Almanya şimdiye kadar i>u ----..;.....;;.~.ı,+-~..,.-~---

nw:ıl~ boy ölcü§ccek bir tayyare ya- Şikf.yetler, tem,enniler 
pamamıştır. 

1 Son zamanlarda ıng}liz hava or· Sirkecide yo cu 
dusuna ilhak edilen bombardıman 
tayyarelerinin sürati 400 kilomet· bekliyenlere bir 
reden fazladır. Bu tayyarelerin yük 

kabiliyeti de aynı tipteki Alman şaşırtmaca oyunu 1 
tayyarelerinin iki, hatta üç misli ~ 

dir. Briston Blcnheim Ye Viteley 
bombardıman tayyareleri de aynı 
dere~c plilhim birer üstünlüğe sa. 
hiptir. 

Bununla beraber, Almanların 
bu tayyarelerden üstün yeni tip 
tayyareler yaptıkları, fakat ıbunla
rm henüz ba~ka Illf'mleketlerce meç 
hul bulundub'U ihtimali de ileri sü· 
rülmektcdir, Fakat mütehassıslar 
bu fikre iştirak etmiyorlar. 

Bu sabah Sirlteci ista yonunda, 
Avrupa yolcularını karşılamağa ge· 
tenleri mü:.kill va:ı:iycte düşüren 
bir intizamsızlık olmu~tur. 

lstasyonda, Avrupa trenlerinin 
geliş zamanlarım kayda mahsus bir 

kara tahta vardır. 
Bu sabah Semplon ekspresile ge· 

lecek yolcularını ka~ılamak için 
istasyona gidenler, ekspresin rotar. 
lı olarak saat sekizi beş geçe Sirke
ciye \'aracağı bu kara tahtada iH\n 
edildiğini görmüşlerdir. 

Bl!Ila inanarak giden ve ilanda 
bildirilen vakitte istasyona dönen 

Deniz harp 
mektebinin 
eğlencesi 

Oün Fenerbahçede yapıldı ! 
ve çok güzel o.du 

Deniz harp mektebi taraf mdan 
Jün Fenerbahçedc tertip edilen 
yazlık eğlence çok no eli geçmiştir, 
Mektepteki tale~lerin \'elileri ile 
kara ve deniz 6ubaylarının davetli 
olduğu bu toplantı dolayısile Fe· 
nerbahçe me5ire l'erl hayli kalaba· 
!ık olmuştur. Da,·etliler Moda is. 
kelesinden motörlerle Fenerbahçeye 
nakledilmişler, deniz mektebi tale· 
heleri de bir gemi ile Heybeliden 
Fenerbahçeye gelmişlerdir. 

Saat 12 de amiral Şükrü Okan ile 
erkanıharbiye ikinci reisi Asım 

Gündüz ailelerile birlikte toplantı 

~ferine gelmişlerdir. Muhtelif müsa· 
bakalardan sonra ö~le yemeği )'e· 
nilmiş. hilhas..c:a mektep ahçısının 

pişirdi~i kuzu pilavı Ye irmik flelva 
sı çok beğenilmiştir. Akşam üzeri 
muhtelif müsabakalar, yapılmış ve 
;s<mra kazananlar(l hediyeler dağı. 
tılmı~tır. Geç vakte kadar dansedi· 
!erek toplantıya nihayet verilmiş

tir. 
--o-

Poliste 

At çarpan kadın 
Bu sabah Be§ikta~ta oturan Şa· 

kirin zevcesi Ayşe BaJmumcuda, 
hindibağ toplarken oradan sür'at
le geçmekte olan meçhul bir ıüva· 
rinin atı kadına çarpmıştır. 

Kaburga kemikleri kınlan Ayşe 
Beyoğlu hastahanesine kalldrrıl· 

ınıştır. ':Kazaya sebep olan dikkat· 
siz süvarinin hüviyeti talıkik edi
liyor. Vak'adan sonra son sür'atle 
ka Yfı için a n-'-'_""'o·r---=-·---

Of O mObİ f kazasi 
Şoför Muhlişin idaresindeki 

1898 numaralı otomobil Arnavut· 
köyünde Harabiye sokağındil 33 
m.ımarada 9turan 8 ya§lannda 
Eftiın ismindeki bir çoçuğa çarpa
rak yaralamıştır. Yaralı çocuk 
baygın bir haklc Beyoğlu hıısta· 

hanesine kaldırılmı§tır • 

Bisiklet çarptl 
Ortaköyde Dereboyunda otu· 

ran sıvacı fsak ile hamal Nesim 
oglu Hayım bisikletle gezerlerken 
Şişli boya fabrikasında çalışan 11 
ya~ında SalBhalddine çarprruşlıı.r 
ve sol ayağının 'kırılmasına sebep 
olmuşlardır. 

~uçlular yakalanmış, yaralı da 
Şişli Çocuk hastahanesine kaldı-

rılmıştır . 

Floryada mevsimin 
ilk kurbanı 

Namusunu kurtarmak ıAlman - italyarı 
. " k .1 I ittifakı 1 ç 1 n at 1 o an ( Baştarafı 1 incide) 

Kont Cianonun muvnsalatı ınüna 
Jl' 

b 
• k d b , sebetıle gazeteler, yeniden Alma il 
1 r a 1 n e raet ettı İtalya dostluğu ,-c ''mihverin yen 

meı olan kuvvetini,, meth 'e se~ 

kahramanı Kandıra Hadisenin 
ahalisinden yirmi 

bir höylü 
iki yaşlarında 

kadındır 

etmekte, Musolini ile Bitlerin ıs
tihkfımlara yapmış olduktan zi}'il
retler csnac:ındah; hu usata i~aret 
ederek şöyle demektedirler: 

"ltalyan ve Alman ordulafl· 
mevcutları ve teknikleri dolnS'' 
sile, ayni filui taşıyan "'e sıJ<I 
bir temas halinde calışan gene· 

İzmit, Vilayetimize bağlı Kan. Köy muhtrar derhal telefonla bil' rallerin kumandası altında 
dıranın Zadeler köyünde bir ka- jandarmayı ve Kandıra müddeiu. ttl lunmala.rı itibnrilc dUnyaıı 
dın namusu yüzünden bir adamı miliğini haberldar etmi§, buradan 
balta ı·ı- o""du'"rmu"ııtu"r. en büyük kuvvetidir.,, 

" · ı· s gelen memurlar Zehrayı derhal · 
Hadisenin faili 22 yaşlarında sorguya çekmişlerdir. Lokal Anzayger, diyor kı: 

Zehra isminde güzel bir kadındır. "Pazartesi ittifakı. Avrupad:l 
Genç ve güzel bir kadının böy. toplanmış harp tchllkelerlııe 

iki çocuğu vardır. Zehra bir ~ece 
le bir cinayeti işleyeceğine ihtimal karsı bir barikat olan Roına • 

iki çocuğuyla berabe rodasında u· · · t• 
vermek istemeyen memurlar Zeh Dcrlln mihverinin son cf1•a ' 

yurken birdenbire kapı açılmış ve 
kpylin azılı adamlarından Hüse. raya: smı yerle§tirecektir.,, ' 

" Bu cı'nayet n' tı ~ Berıı·ner Boersen Zc>t~ull yin ısmin'dc bir şahıs .içeri girmiş. - sc ın yap gın ~Jl 
tir. Zehre gece karanlığında bir şey değildir. Doğrusunu söyle, demokrasileri ltalyan • .AlPl 
erkeğin edasına girdiğini görün- Hüseyini kim öldürdü?.,, diye sor- zırhma blicum etmek istıyell,. 
re derhal yatağından fırlamış ve muşlardır. rılara benzetiyor. 
ocaktaki çıraları yakmııtır. Çıkan Bu suallere Zehra ıu cevabı Alman malümata göre, b~ 
rşr1tlarJa bu şahsın Hüseyin oldu· vermiştir: eant 11,45 de Berlln BruJvekalet ~ 
ğ·Jnu anlayan Zehra: ''- Bunu yalnız ben yaptım... iresinde Fon Ribbentropla ~ont at 
''- Gece yarısı, işin ne burada Namusuma tecavüz etmek istedi.. yano e.raıımda. ~alanmış ohın 

senin?.,, diye sormu~tur. Başka çarem yoktu.. Namusum keıi ittifak muahedesi on scneUlt' 
Hüseyin bu suale bir müddet kirleneceğine katil olmam daha tir va akdinden yedi gün sonra ııı~ 

cevap vermemiş, fakat birdenbire iyiy!qi.. ööldürdijrp ve sırtıma a. riyete girecektir. Eeaslan eunla~~ 
:iili çözülerek Zebraya olcın a§- larak dere kenarına bıraktım.,, lJarp vukuundıı iki taraf biribi 
kındcın bahsetmeg-e baı:lamıııtır. ne azami yarQ,rmda b1ılı.ınacak, .~ . ..Jl ~ 

'l :r Bunun üzerine memurlar 'ka. llY"'-
Maksadı, hazır Jcocası yokken bln vukuu sebebiyet vo meıı~ ...ıt 

dına o halde cesedi tekrar &rrtına mlinakaııa edilmiy~ek. munfw 
kadının kendisiyle yaşamasım te. alarak evine götürmuini söylemiş ttal ' 
min etmektir. Hüseyin bu arada 1 sulh ya.pılmtyacak, Alman ve ,ıı er. __ , 
Z h · t d';ı;.; k d d yan ordularının bMlnm4lnds.w e raya ıs e ıı;· a ar para a Ze}ıra da çuvalı ltemen yükle. rs!JSl' 
vereceğini söylemiştir. Fakat nerekhadisenin cereyan ettiği o. harp vukuunda bir Alman ta 
genç kadın bütün bunlar kar~ı • daya kadar taşımış ve burada vak _da_n__,d_c.ruh __ te_(ldi....,..'.....,lec,...,..,..ek_U_r_. ____ ::-_/ 

smd,, a: Şimdi bur-Uan defol! .. Bac:. 'anın nasıl cereyan ettiğini an - Bir kuyruklu yddıt 
~ :r !atmıştır. Cürmümeşhut kanunu 

ka söz ist~mcm.,. diyerek Hüseyi· ~cr~evesinde ağır ceza P1ahkeme- yak laSIYOr 
ııt ~<JVtnu:ıtul'O'l'ıuun 1.-Uı.'1,;;ı 1 ınua;.. .: .. ..ı. •-1~-...ı.... '" • . - .s· -=- (Bn~tarafı 1 ittCİ l 
ran erkek tasltllf1t etmek maksa. Nail ile azalar ve müddeiumumi Bu bliyu'"k bir ~~yrµklu yıldııP, 
1 d 1 d ·· · 1 Hamdi Doğudan müteşekkil mah. , 

d yle erha ka ının uzenne atı · Ve bu senenin en mühim ciddi b.., 
k k d d 

.. h" keme heyeti namusu ve §erefi için .•. 1111 
mıı, ve üçücü 0 a a mut I§ dlse..ıdı·r. Bu sene mart auınm ~ 

mücadele eden ve artık kuvveti ;:;ı J " 
bir mücadele bit göstermi§tir. ci gUnU gu··neşe doğru giderkeıı ( 

• k dü z h yetmiyeceğini anlayarak üzerine Gitttkıse uvvettcn ıen c ra, r.im dUnyamızw hJ1.vaaı içinden ge 
· b' f b ı atılan erkeği öldürmekten başka 

nıhayet ır ara ırşatnu u muı mişUr. Şimdi dönmektedir. ~ı 
d d ı b 1 1. tıy rare ~öremeyen bu köylü kadınını ~ 

ve uvar a ıuır ı a tayı aap gı :ı Pe!"f'lembe günü akşamı )ine 8) 
• u · · k f ·n1:i ' · ittifakla beraet ettirmişlerdir. · v _.ıe f 

gıbi oüseyının a asına ı ırmı§- suretle lı1r.im havamua temas e<> ı, 
Salonu do)duran kalabalık halle ı 

tir • cek va .sonra fezanın sonsuzluğıı 
Bu müthiş darbe mütecaviz kütlesi bu karar Uzerine büyük te çinde kaybolmak üzere yoluııa il" 

er~eği yere sermeğe kafi gelmiş, zahürat yapmışlardır. va.m ede<:ctkir. tt 
fakat artık k.;ndini tamamen 'kay- ----------.----..- Fa.kat o kaybolU)l gittikten eotı 
beden kadıncağız kanlar i~inde hikiı.yesi ve bizim dünyaII}ızla oı.ıı 
yerde yatan Hüseyini parça parça Kemerburgazda şehitler alil.kası bit.mie olmryacaktır, )! 

etmi§tir. İhtifali 1933 senesinin teşrinicvvelindt,,ıı 
Bu vaziyette hiç ıpğukkanlılığı büyUk yJ}dız: yağmurunu yarll\ııl 

nı kaybetmlyen Zehra bu vücut Kr.mcrburgaz nahiyesinde müta. GCY tcleskQpik dE:nilen Giacobb 1, 

parçalarını bir çuvala koyarak sır. rekc ıamanında işgal kuvvetleri ta· kuyruklu yıldızının yolu üzerinde~) 
tına almıı ve evden çıkararak bir. rafından ~hit edilen jandarma er- raktığı meteorlarla (haccriscttı6' • 

a zilerideki derenin kenanna br. ba~ \'e erleri için dün büyük bir ih· bizim dünyamızın havasının tcııt" 
rakmı§tır. Buradan evine ~önıdilk tifal yapılmıştır. Merasimde E- aından hiı.aıl olmuıitur. uıı· 
ten :ıonra da 'kanlar içinde kalan yüp kaymakamı. vilayet jandarma Pört ağustos geccsl de bizl.ıll d J 
odasını, üstünü başını ve e§yasını kumandanı ve jandarma subayları yrunız onun geçtiği yolu kated~ 

Diğer taraftan, ltalyanın da ha -
va kuvvetterine ,·erdiği ehemmiyet 
maltıındur. Hakikaten, Italya en 
müessir sitil.hm tayyare olduğu ka
naatindedir. Bu nazariyenin son 
lspanya harbinde pek de muvaffak 
netic:eler veremediği görülmektedir. 
Bununla beraber, en müessir silfL 
hın tayyare olduğu fikri İngiltere • 

. . 7 4r: k: ·;/ayıcılar, ekspres trenının , o 
de, yani ilk ilan zamanından 20 da· 
kika evvel geldiğini hayretle öğren· 
mişlerdir. Bu yanhşhğm ne kadar 
güçlükleri mucip oldu~nu izaha 
lüzum görmüyoruz. Herhalde ala.
kalı memurlar, vazifelerini dikkat.. 
le yaparlarsa, banliyö yolunda ola~ 
ve hiç bir arızaya uğramıyan hır 
trenin kaçta Sirkeciye varaca~nı. 
tayin edebilirler. 

temı.zlemı·-ı ve ı·k·ı rl'V'uuunu kuca. ve bir müfreze hazır bulunmuş. şe.. ve yolu ü~rinde tcrkcttiğl :met 
Dün Filoryada denize giren on al· :t ~""' ı:o 
tı '-'as .. ~lannda Yako isminde bir ğına alarak k8y muhtarının evine hitlerin hatıraları tebcil ve taziz o· lar arasından geçecektir. li , 

J } şt Bu tesadUfün a.rznnız için tcll . ..ı 
genç sahilden fazla açılını~ ve bo· gitmi§ ve hadiseyi anlatmıştır. unmu ur. el v· ~_;, ___ __: ____ ......,. ....... ..,.....,.....,...-....... ----~......,..::::'.'::'.====:- keli olmamasını fakat bize gUz __ ısl 
ğulmuştur. Polis cesedi denizden 4llliıııl•••••• ... llıiıl!llıimıim••••••••••- harikulade bir gök BC;>TetUrtnes>"" 

de kısmen hfilcimdir. 
çıkarmıştır. temenni edebiliriz. lılt 

1933 senesindeki gibi gUzel tl,ı' 
yıldız yağmuru yahut r:ııkh bulu b"' 
soyrctroek ho;ı olacaktır. Faltat tt~ 
nun tehlikeli olma.111 birkaç bin ~· 
ağırlığında gök taşlaruıtn cJ• 
ııımıza yağması da pek ınulıteııtı 

Ingiltercde son zamanlarda ya · 
pılan tallın ve manevralarda bllhas
sa §U neticeye varılmıştır ki, hava 
kuvvetlerini takviye için avcı tay · 
yarelerinin sayısını artırmak kafi 
bir çare değildir; aynı zamanda pi. 
lot ve rasıdlan alıstırmak lazımdır. 

Hakikaten, harpte galebeyi te • 
ınin edecek olan, kemiyetten ziyade 
keyfi)•ettir. Bunun için de silfıhlann 
kuvvetli ve en mütektunil olması 
Iftzım geldiği gibi, onları kullana · 
cak olanlann da mUmarcseli ve •bil· 

Devlet demiryollan idaresinin 

nazarı dikkatini c:elbcdcriz. 

Maç seyircileri için ..• 
Bundan ba~ka dün Denizbank 

Hicaz ordusu bizden 
askeri müşavir istiyor 
Hicaz emiri lbnissuud hükOmcti· 

mize müracaat ederek Hicaı ordu. 
sunun tensik ec!ilmesi iı;in Türkiye
den askeri bir heyet gönderilmesini 1 

rica etmiştir. 
Efgan hüktımeti de bö>•le bir 

müracaat yaparak miltehaSSls za· 
bitler istem.istir. Kadıköy seferlerinde de bir inti· 

zmnsızlık <ılmuştur. Şikfıyetlere gö· 
re. dün akşam tarife mucibince 

11 Batıray ,, rn mürettebatı 
Kadıköyden köprüye ıs,25 de ha· Almanyaya gitti 

al ile, tarihi tahrif etmcğe kalkış- reket etmesi icap eden vapur, söz· Almanyada hükumetimiz hcsapı· 
masın .. Türk milleti bugüne ka. de Fener. stadm~~k.i ~t:~~untn na inşa edilen ikinci denizaltı gemi· 
d:ır kimseye muhtaç olmadan dö· tarın yetı~elerı ıçın · 

1 ~ .~~ miz Batıray'ı limanımıza getirecek 
vüşmüştür. Ve eğer başka miJlet- la bekletilcr~ ve ı;ık sık d~du~ olan mürettebat evvelki gün gönde-
lerle teşriki mesai ediyot'1ia bu çalmak suretıle } 'OlcU topla}arak rilmi~tir. Batıray'ın dalma tecrü.be
harp etmek için değil, sulhu koru. 18.38 de kaldmlm~ştır. k . !erine yakında ba,lanacak ve gemi 
mak içindir. l stanbul ço~ genış ~·e da~ını ~ı.r ağuııto ta buraya gelecektir. 

Y oksa, harp mevzuu bahsolur- şehirdir. 18,2::> vapurıle h.adıkö} ~ 
sa, Tıirk milleti ancak kendi seci· den l stanbula geçerek muayy~n ra uğradıkları aşikardır. 
~ine ve kendi istiklal aşkma ve vakitte kalkan diğer bir vasıta ıle Deniıbank, maç seyircilerini dü· 

rmw - lııab.ramanlığınC1 ~chrin ı;zak bir yerine gitmek rnec- ~ılnüyorsa tarife haricinde bir ila,·e 
güvenf,f. huriy1-tinde bulunan yolcuların. seferi yaı:,::ırak ihtiyacı karo1lıyabi· 

Suat DERViŞ bu intizamı:ızhktan ne kadar zara· lirdi. 

Saç eksiri 

Komojen 
Saçlan besler, kök· 

lerini kuvvetlendi
rir. dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

.................. 1111'.: .............. . 

dir. 

* * * -~~ 
:Fransız gazetelerinden aldır·,. 

u:;eı· 
bu malümatı tm"Sik etmek 1,. 
rı:ısathıuıeyc telefon ederek Bal' • 
tine sorduk bu lıusustn kendisill 

den malumat a1dık. eııtf. 

Rn.cıalhane müdürU, bunun 3 ~ ~ 
mizden pcxwembe gecesi eıuıt :? :>.ş 
de, diğer yıldızlardan parlak :il . 
hUzmclcriyle fark edllerek dUtb tıll' 
sUz gözle görülebileceğini, bir te tS' 
kesi mevcut bulunmayan ve :r:ı:ıu gt' 
yen znmanla.rda dilnyaya yaJctll td!J' 
çcn bir devri yıldızdan ibaret " 
ğunu söylemlştir. ,_/ 

Hava Kurumu Başkanı 
tı"' 

Bir mliddettenbcri şebrlmiZdl' 
11 

lunan Türk Hava Kurumu G~IV' 
merkez b~karu Şültrtl Ko~aJc, 11' 
akşamki trenle Ankara~'a dönto 
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.-ıı•~·Tıln 1 iT@t!erfıB@ir~E~L~ff B&Jrfilll@R 
,.,anisada m~stahsil iç!~ çok Fransız Hariciye 

faydalı hır teşebbus N t k 
Bir günde satılamayıp borsanın ardiye- a Z 1 r 1 n 1 n n U U 
eine konacak mallara mukabil köylüye • 

• • 
~Mani=.ij~~~sı'.kra~=~..::pılacak lngiliz - Sovyet « Ce~i~ ve şiddetin a~alete [#(~~ J~ 
l\\aı~stahsil .. n:.emteketi oldu~ Turgutlu ç·ıftçı"si müzakereleri zaferını kabul edemeyız >> /CERDE· 
lttiz, .. ur, Küçük zllrraın borsaya '&JŞ"° Baştara/ı l ıncidı 1 ~ Cu~huriycl halk partisi kuc-ük 
na dıfı ınallannı günün piyasası- kred'ı ·ıst'ıyor gilizlcrle Fransızlar arasında ya· pazar nahiyesi 2s mayısla Şirketi. 
~ttıu~'lllarnasından mütevellit vazi- pılmı§ olan görüşmeleri müteakip Almanya bu nutku ,, ihata siyase- lıayrjyenin 71 numaralı \apurilc Cı-
1 'rde ıar 1 'd ek ı bir uzlac::ma ıeklinin ileri sürül- narcığıı bir lenl'zziih tertip etııııştır. \rııu ar arını gı enn ' ma - Bu zenıin istihsal mınta· ,. * Türk yeminli eksperler Juırıınıu 
flnnaktıeuz fiyatla sat.maktan ko- kasında lş Bankasının bir müş olduğu zannını tevlid etmek. ti! u nin yeni bir delili sayıyor bııgün 'l'icarcı oaasındu senelik ıop· 
lllasr \•e hususi ardiyelerle fuzull tedir. lanlısını yapacııktır. 
ilik ilOara katlanmaktan kçndileri. şube açması isteniyor Halifa'lcs ile Maiskinin, burada Arachon, 21 (A.A.) .... Muharip·ı hly~tlnl bir kere daha tebarUz 1 vasrırrn müzesine Topk:ıpı mü. 

tlik ~~al'ln4k için borsa dairesi bü- Turgutlu, (Husust) - Mani • tekraı: görüşmelere başlamalarına ler birliği kongresinde Fransız hari- ettirerek sözlerlne nihayet ' c~y..ılar konacuk "e 
~U hır ardjre binası yaptıracaktır. sa.nm cennet gibi bir köşesi olqn medar olacak surette Londrada ve ciye naım Bone, bugün büyük bir vermı,ur. "rilccektir. 

u~. . T tl d üt . . b - Morkovadan su""r'atle talimat al. Llı.1: \'C Ol'lamekleplr-rin inılilıan 1%rı !'~s ıcin la~tm gelen projeler urgu u a, ç ı:ının, agcmın, • iyasi nutuk söylemi§tir. Almanlar beğenmedi Jarı 30 hazirana kadar bitlrllcccı. ,e 
b an-ı~t "'ır il b ta5'1 istihsal mevsiminde parnsu:- malarına pek o kadar ihtimal veril h 
traı._--ııı,. ır. Mii annı ura}·a Bone, evvelA l)aladyenin bfiyük Berlin, 22 !A.A.) - Fran"-a a- o gün tatıl )opıl::ıcaktır. 

1 "NÇak ·· - ı··k ·hı· lık ve krcdisizlik yüıilnden sıkın. 1 memektedir. * ~ı ·r kAJ 1• kt ı d d" ~ .zurraa o ~n u ı ıyaç- meziyetlerini tebırü.z ettirmi~ ve rid~·e nazırı Bonenin Arachonda "aarı ''e · .. e 1 mc · ep er e 1• 

dek tcının için mallan mukabilin tı içil\de l)ulunduğunu bildirmek- Müzakerelere Lot1:l Halifaksın demi tir ki: sörlediği nutku tahlil eden Alman siplinc rlayçt ctmiyen tal.chelr.r h:ık-
ısa Vad ı· le teessür duymaktayım. avdetinden ve kabinenin çar§am- kında şiddelli cez::ılar , crılmcşnıl dn..u~ .. e ı ikrazlar da ~·apılması "Oalad~·e. on u-,. aydanben", "as· istihbarat büro~u. bu nutkun ihata k 1 1 ": nülrne]< Kooperatifimiz ye Ziraat Ban- ba günkü içtimaından sonra Lond ~ ~ ıı ·ornr nş ırmı§tır. 

at \'e le. b tcdir. Bu huşuşta Zira· kamız müstahşile yardımdı\ bu - rada devam olunacaktır. saten güç fjerait içinde vatanın mu. iya~tini teyit ettiğini kaybetmek- * Şarki Akdenlztlc kesif bir sis 
isı~ ..... 11 

ankalarmm yardunları kadderatını ı·dare etmektedir. Fran· te ve §Ö}'le demektedir: nrdır. Vııpurlar gilclükle ~eferlerl. -·"uıı;ti lunmaktadır. An~lc bu yardım, İngıliz murahha. hc .. •eti mcıh;ıfi 
~ r. · . •lAf h 1 sız yatanı, Dalad,·enin sa~·eı::.inde, Bone, Fransanm Versayın verdi- ne devam edebilmektedirler. 

~... ihtiyacı tamamen karşılayamıı - lin.de pek yakınçla hır ıtı a ası J J ği neticelere bağlı bulunduğ\ınu iti. * S~hircilik mütetıımnsı Proq Tc-
~l lJ]\1 EV1 maktadır. Diğer bir bankanın olacağı kanaati vardır. bugün bytün dün>•ayı hayret içinde f • . Al k tak" ı>ebaşı bahçesinin plônlarını bılıı • 
n~ muaveneti ise pek mahduttur. * * * bırakdıran bir kalkınma yapınıe bu ra . etm.ıştır. . man):a?·a arşı . ıp dikten sonra ?ıfecic!iyeköıiiniin pl1'n 

tk.. !!""!sına 938 yılında ba§lanan ,.._nevre, 21 (A.A.) - B, Bone, lunmaktadır.,, eclılen ıhflta sıyaşetının son ınkı· !arını hazırl::ımasa başla~ııc.ıkı,r . . ~\im ev1·n· b" cl "k 1" Bu....ı\nlerde halk münbit, fe - ~ ah k 
t • tn ıran CV\' 1 ma ıne •

04 
• 1 saflarını dinleyicjlere iz etme. * Bclediue haziran ba<ınrln n• ık. · d ·ı d g· 1 bugün saat 20.dO ta otomobıl e Bone, bundan sonra sözünü, umu • J .. ' ilt1 ~·et verilmiştir. Bu hususta yız ar, yem:reııı pvaya. a 1 ınış- husus11nda sarfettigvi gayretlere rağ 111 kalacak memurlara nrilınck üzeı 

il\. 1 t N k d k k" h lk bi buraya gelmi§tir. B. Bone, daha mi sulh sivasetine intikal ettirmiş ... \a ... -·d".e en tahsisatın eksik kısım· ır. e a ar yazı ı, a ın r J m"ll na'"ır Fran anın c:imdi Yersay ıo hin lira ayırmıştır. 
""' ~ - ·1 ·nı 1. ·k· bil · bu akşam, Aaland adalarının ye. ve cnyle demic:tir- ....... • • ~ ııı~ı. laer _fasıllardan ilave Y<IPIL ı:ogu arazı erı ayı ı vcç e ı- '!I" )" • • ·ne benzer te bbilsl rde bu· * Sehirde 300 de~ fazln dilıııı i 

""'\ th. mıır edememekte, bag·cılanmız da niden askerileştirilmesi meselesi " F b ·· h be t. Slitemı ~ ~ "aknlnndı7tı halde lınlA arka~ı 11Jıı1 • · ıı.. ~4retıle b ı · · t" l n - ransa, ugun ar rı.arsı, · 1 ~ {( k ı ., " ... " · ··ıcsin. 1• u yı J§ın ne ıce ~ • kendı"lenn· e lu""zumu olnn fenni hnkkmdn konseydeki Finliuıdiya • lund\}ğunu gıı em~He muva a 0 a mnm::ıkladır. 
• ~ l\ara ·1m· t" B ~nk·· 1914 senesjndekinden d21ha aı nef· . r ven If ır. ugµ ·u ve ls\'eÇ mümosslllerllc göriia • m"'mıc:tır... * Vali LOtfi Kırdar bu ok«nm An· levaznn ve mualeçeyi kredi bula- "J ti -t h · d"""lcJ. Fak t ~ "" .. 
l'l'a. evı binası her bakımdan ih· alamnmakta müştür. re e mu e a~s "<•I ır. ·a. • Alman istihbarat bürosu, Boneyi, koraya gidecek, lıırkaç gün kalarak 

c:a kafi gelmemektedir. maması yüzünden lnnı" lı" z ve Sovyet Fransa. bqgijn de, lüıumu takdinn ""diseleri ihm'"l etmek ve Polonya· belediye işleri fi:ı:l'rlnde 'ekfıletle ıc. 
ve bu suretle bağcılarımız da, -. d · d d h " 11 ,. 1 k 

IQ'J', rlf•~nerimiz de, sıkıntı çekmcktc. murahhasları de, l9l-4 ekın en a a cesaret \"e ~·ı hakka müı.tenit olan Alman ta· maı; ar yapaen ı_ır. .. 
1 "PsARAY AÇILACAK " "1ıı A ) Lo d aıim sarfodeçek ve Qil.Jllan~n da· . k • "h ttl~i 1 * Asfnllıı çcnılecck :yollar uç srne 

"'rallıaatı hı.tama eren kltapsaravın dlrlcr. Cenevre, 21 (A. . - r hil aJ fedJkArhk b\llacak delildir. leplerıne ar~ı ıtt! az e uz aş. içinde nrtncasındıın belc<li~ e lııı ~o . 
~ ıı ~ Bu vaziyete m\lttnll olan Ma • Hallfax, B. Maiski ve refa.katle. 

1 
,. d ld - ib" b .. . t~· maz tarıı hueketınde ısrar etmeğe Jnrm temizlcnmeııi için nıotörlu \'e· 

''"' } } • • 
1

-' "f . d ki t b b h aaat 8 de 91~ e O "'"' g 1, UiUO il 11UI• · eki · h tm kted" . . . \'tl.ıı .. •e açı ması JÇID 1"4aarı nlsa İş Bankası mildilril, burada s rın e zeva ' u sa a o v• . . • "'ö.. • • lh leş\ ık eylem e ıt am e e ır. saltın tcınlnını korarlıışıırmıştır. 
i~~etınden memur ve mütehassıs blr şube açılması imkanlarım tet ~ Cenevreye gelmişlerdir. gımız mıllı şeref dahılınde su • * Belediye Mısır çarşısının ) ıı. 
"•ıı~rtıistir. Çok kıymetli ve tarihi kik için iki Uç defa Turgutluya S Lord Halifax, hiç bir rande. tur . ., L h f dımcı hnl şekline sctirilnı~u ı~ııı 
~filııhtcvi bulunan Manisanın rr.atmiıı ..... "" hPl' nedense şube~ vu almamıştır. Maamaflh qahı;ı e is an 100 bin lira anracaklır. 
l'diı ~ buraya nak henUz aı:ıianıınnııtJr. bttgttn. . afııltl ile ilk g8rUome. 
aı. .. ~k ve hcrkesın istifadesine sini yapacağt muMk'kak tt:Iakki Ve rd 'ı "«ılı. Ege mın4ıJcasmın 

)<-_ .. nacaktır. olunmaktadır. lncriliz heyeti a • anlatmış ,.e Franaanın ''<lfa istihsal merkezi olan TurguUuda o· ti 

l~. oğlanlı köyünde müderris çok JD.uhtac bulunduğumuz lıı zaları, İngiliz- Sovyet anlaşma. üzerine başka tUrlU yardım ve 
-ı~ linin elinde bulunduğu haber Bankası §Ubesinin açılmasına, hU- sının yakında akdini mümkün kı i~birlif;i tecrUQclerin~ koyul. 
botUtt !tıühim bir kütüphanenin de kOmctimizfn yardnn elini uzatma lacak bir mahiyet arzctmi§ bu. duğunu hatırlatmı§tır: 
ti, ,,. tne.vcudiyle kitapsaraya dev- ~mı Turgutlulular beklemekte "e lunan dünkü Paris görü§'Jne1crin. ; 

·•1ıun • d d M f"h Ce "- Yabile AvnıpadaS 1 ha ~Itri aıleyhten istenmiştir. Bu e- istemektedirler. en memnun ur. aaına ı . • tehdit eden t~'ikele • 
~ n her ne suretle olursa olsun v nevrede bir prensip anla5masına yatı 

tıw · ı b"l b k i h" t rl ı:nrih surette g8remtyen mil eq11 ~·nlmesine esbabına tevessül varı sa ı e, unun ·at ma ıye 
~ktir. Trakyada yenı alabilmesi için, çarşamba g\inü Jetler. lıir ~ uı.-·ı!ent>erı, yeı..-r~ 

ı Londrada İngiliz kabinesi içtima~ ynvaş, Frar.~ız bttkftmetinlp 
~~b k 1 •'tıa~ ı.sA .- AL!ACA ŞOSESi artezı"yenle r ında tasvip edilmesi lazımdır. dalma m ii'1afıı.a c;tutt DO t• 
" n P · 'kb" nazarlara ~·aklıı...,m:•,tır. ~t ısa ıle Aliağa arasında yapıl. arıs nı ın .. 

tlı';ıf a olan §()senin, Gedizin öbür Kırklareli, Babaeski ve Faris, 2l (A.A.) - Havas a. lnsilteren1n nlmı, olduğn ted 
\ 11la ilt' L 1 b d f 1 Jansı bildiriyor: birler, ha klkt bir A nuııa slya-tk~ı .. t· ısakını temin için Nafıa il e urgaz a aa iyet arttı Dı'plomatı"k mahfı"llcrdekı· '·e . 
?o " ınce ı k ü d n setinin esas unsurlarını te~kll 

ll) t Yapı ması ta ·arr r e en tumivete ragmw en. dün ge"e tan. 
~(ı ere uıunluğunda beton köp· EdirnQ, (Husust) - Trakyanın lan~ umum! lıl.tiba, Moslc~v{l iİ~ etmektedir. 
tııl'.tı·tı Reı;eceği yerler tesbit edil· birkaç yerlerinde bll§layan ve gUn Bqndan bir SP.ne Qvvel vadet, 
1.: r U geçtU.çe artan arteziycn işi ehem· yapılmakta olan görü§meler neti. 
~Pl'\j. t göz üzerinde kurulacak miyetıc devam etmektedir . ccsi hakkında oldukQn nikbindir, tiği yardınıların yUkUnU yal. 

ıtluazıam bir eser olacaktır. Bu görilşmclerc, Oenevrecle de . nız başına çek.me~e mahknm 
lı\'f\• Kırklareli merkezinde açılm!lllı vam edilecek ve Cenevrwe. bu bir halde bulunan Fransa, bu 

Va}j ~N HASTALIKLARI kararlaştınlan biiyük arteziyen ku- görüşqıeler kati değilse bile çok suretle, buglln bU~·Ulc bir emnl-
'aıı h llYasetinğe toplanan ve hay- yusu için faaliyete geçildiği gibi faal bir safhaya girecektir. yetle yeni yardımları\ ıUyenebl 
ltcı~ir~s:alıktarına karşı alınacak Babaeski kasabasında ııçılmasına Lord Halifax, IJOndraya döndü. lecektır. 'i ~rın esaslannı kaleme alan başlanan arteziyen işi de hayli iler. ğü zaman bu görüşmeler hakkın. Franıanın. kendisi gib! fe • 
lttjit 

3
>on, mesaisine devam etmek. lem.iş olup halen 85 metreye inil • da, çarşamba günü yapılacak ı ref va emniyet hlslerlne ballı 

~'li · -~~k~letten gelen talimat ma· miş bulunmaktadır. llO - 120 met- toplantıda, kabineye izahat ve • dostları olan Avrupa milletleri 
llı"ş \·~ tbıya~Jara göre tetkik edil- rede ve bol miktarda suyun fışkır- rccek, kabine de pek muhtemel o. ile rabıtaları, gittikçe daha sı. 

an ilaveler yapılrnı~tır. ması Umlt olunmaktadır. larak kati vaziyetini alacaktır. kı ve daha kuYntıi bir hale 

~Ilı . ilan · 
'~ıı: 111

l'et Sandığı Müdürlüğün-
!:'aql 

~:t ~ Çarşamba Cebecibaşı ma-
Yıı. lı; lsrnaila~a s. No. 73 de Bay 
q bı 20.~.937 tarihinde sandığımı 
lıııltıa Z""aktıgı para için verilen 20:!85 
lr.... talı b b ·w· • .. :'ll\i . onoyu !.ay ctt gını oy· 
~· Ştır '-' . . .

1 
w. .ı 

lıjlli • 1 e.nısı ven eceg•nııen e.;. 
~lıt. n hUkrnü o!mıyacağı ilan olu· 

LUleburgl\zm Evrcn:ıeklı: köyün _ Dün öğleden sonra yapılan gö. gelmiştir. 
de de bir arteziyen kı,ıyusu açılmak ıilşmeler hakkında iyi haber a . 
üzeredir. Llilcbur&'az merkezinde lan mahfillerde söylendiğine gö. 
de, ordu evi bahçesinde açılan nr _ re, iki memleket mümessilleri, 
teziyen kuyusundan sonra şehir için bilhassa, Cene\Tedc pazartesi ve 
yeni bir arteziyen daha açılması ka· sıtlı gUnü yapJ1acak müzakclerde 
rarlaştırılmıştır. bir e$as aramakla uğraşmışlar • 

dır. 

1',ransanın. daim\ sulh azmi 
sarsılmıe değildir. Fnnaa, hic· 
bir rnllletl ~ember altına almak 
ietemlyor. Franu, hioblr mtlle. 
te dUşman değildir. Franısa, her 
keste, her tUrlU gizil niyetler. 
den a.rı işbirliği arzusundadır. ZAY1 - 928 senesinde "OskUdar Kuvvetle tahmin edildiğine gö 

- re. Fransızlar, "'ardım l;mhsinde Fransa, blittin A vru pi\ meee -lisesinden almış oldııgum şahndet - r· .; 
kar§ılıklık meselesi üzerinde, B. lelerinln sulh lçiod~ hlllledile. namemi kaybettim. Yenisini alaca. 

ğund;ın eskisinin hlik.mü yoktur. 
li4 No. lu Aziz 

Daladyenin mebusan mcclininde. bileceı;ine kanidir. Fakat Fran. 
ki son beyanatının ruhuna uyg\ln sanın kat.iyen arzu etmediği bir 

1 olarak, İngiliz ve Sovyet ııoktai şey nı.rı;ıı. o da bUtun mil!P.l· 
. ... Mzarlaı1mı uyuşturmak için tek. terde gittikçe daha fazla ola. 

('_ Nıkah . liflerde bulunmu~lnrdır. Maama. rak yarın i~in endişeler doğu. 
~ı~ı:ç'tıde . 1 . ea·ı Koro konserı fih, bu tekliflerin mevadı bildi • ran cebir ve kun·et darbeleri-
! "'<la nı~n an ıcra ı en n · t• 
ht~·ı ~rafından merhum Sadık Diin Beyoğlunda Toytonva klü- r Dmilemıak~ ır. k. .. .. l h . nlo durmadan blrlblrlnl taklf 
~tt rn n k k . 1 . S · n §am ı goruşme er arı. etmesidir. 
~ ~tk e: anın erım~ ~r~ aa· bünde A. II. Kavaf yan idare indeki cinde, bazı mahfillorde. tngil _ 

' :~ ~il"nanu··ıl_e_ K.o. nya "a.lılığ_ı_ne ~-a· ork.e tra ile 70 ki.şilik bir kor.o h_e· tere, I<ransa ve Sovv. etler Birli. Kabul etmiyeceğlmiz hir§eY 
"' " r tt f d b 1 1 ,·nrsa, o da tecavüz ve cebir ve . b:ıı. . ~uncu umumı mu e •li >·etı tara ın an ır rnnser ven mı~- ği arasında bir karoılıkh ...,ardım 

"'i 'StnU~a\'· · 1',.•· • A At k· · l °" .; şiddetin adalet Ye aklıselim U. ıı d·· • . ırı ~,ızamı sım a tır. formülli ileri sürülmektedir. Bu 
~"ılt ~n ?•kahları kıyılmı~ ve bu Konsere, "Ey Türkiye, \'atanım!,. fikre göre bu üç memleketten zerine zaferidir.,, 
't~~it ~d~ı;e _ai~ece kcnd~. aral~rın. ":arkısile başlanmış ve koro faaliyeti birt( Almanyanın şarkında hem. Bone, nihaytt Fransa -
~ 'a _eclılmı~tr. Bay ~ı'"'arnt bu· muhtelif opera parçaları terennüm hudut devletlerden birir.~ karın nın ve Pransız lmpa.ratorıutu -
~tıfe~i bacına ı;:itmek üzere edilmek suretile iki saat kadar de. \'tıkua gelecek bir tccavUz takdl-1 nun hudutlllrrndan hıt}l!eder~k . 

Zden ayrılacaktır. vam etmi~tir. 1 rinde vardıma zelecektir. bunların katlyen deil•mez ma. 

(Battarafı 1 incide) 
1 - Polonya hükumeti, gUm. 

rükler sahasındaki hakhmnın em
rivaki yoluyla tahdld eidilmesini 
kabul edemei. 

2 - Polont- hfkiimcti, mUc· 
rlınler hakkinda ~tat yapılma 
aını ve neticeılln WWirilmesini ta. 
l•b eder. 

3- Polonya h~meti, Leh • ıUmriik ınUfetıdilcırinin oturduğ\ı 
mnıda ya~ tahribat için zarar 
-:e siya" Ul•b e.c~cr. 

4 - Dantzigdeki Potonyabla • 
rın ve Polonya memurlarının mil· 
kurcn tecavü.ılere maruz kal. 
malan kar,ısında Polonya hükQ. 
metti serbest §ehir1de intizamı te
min için Dantzig ayan meclisinin 
lcendiıine ne gibi teminat verebi. 
leceğini taırlh eden açık ve kat'i 
bir beyanname vermesini taleb e. 
der. 

Notacta X.althoadaki Polonyalı 

gUmrük memurlarına kar§ı yapı -
lan tecavüzlere bu memurlann 1e
bebiyet vermediği ve nümayi~i -
terin bir kısmının polis üniforma 
sını ta~ıdıklan görüldüğü kayde
dilmektedir. 

Çektiği ıztırapların 
mes'ulü kendisidir. 
NEVROZ N 

Kaşelerini tecrübe etmis olsaydı 

ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannit baş ağrısından 

eser kalmıyacaktı. 

NEVROZiN 
Bütün ıstırablan dindirir, baı vt 

diş ağnlar ıile üşütmekten mütevel• 
Polonyalı gümrllk memurları bl -

nayı terketmek mecburiyetinde kal
drk1anndan vazifelerini yapamıya - lit ağn, sızı ve sancılara karıı 
c~ bir hale gelmişlerdir. Bu hA.dise, bilhassa müessirdir 
gUmrilk mUrakabesi sahasında Po • 
lonyanın haklannı tehlikeye dU3Ur. 
meğe matuf bililtizam yapılmış bir 
hareket mahiyetini arzetınektedir. 

Notada lyan meclisinin asayişi 

muhafaza etmeğe ve Polonyalı mU
fetli.tlerin vazifelerini emnlyeUe 
yapmalarını temin etmeğe matuf 
tedbirler alacağına dair geçenlerde 
vaidlerde bulunduiu hatırlatılınak • 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

böbrekleri yormaz 

ta fakat bu vaitlerln yerine getiril- iztırannda kalml§tır. 

medlii ilave olunmütadır. Polonyalı gümrük müfettişlerinin 
MeeuliyeU serbest ıehre ait olan akıbeti hakkında haber almak il -

bu hldlse, alakadar makamlann zere Kalthoaya giden Polonya ikin
serbest şehirde intizamı temin ede- cl umumi komiseri IIerkovnhlnin o
mediklerini veya etmek istemedik • tomobiline karşı hazırlanan teeavil2 
!erini göstermektedir. serbest ıehlr makamlamu bir ı.t 

Ru §crajt altında Polonya hUkü- daha met1Uliyet altrna eo1nnaktlıllr. 
meti ııı:>rbcst §ehir makamlnnnın Bu tecavüz efinasında yapılan afd> 

Kalthoa. h8.disell'rinden ta.nııı,mile j teaUıl mütecav.Werden birinin &.ıı. 

mesul olduklarını milıahede etmek mile neticelenmişitr 



m;lJCAD~tAa leiW 

Oç Brode yaka 

Bazı elbise
ler vardır, moda 
smı henüz kay
betmemişler -
dir, yenidirler: 
Bu itibarla pek
ala giyilebilir
Jer. Fakat çok 
giyildikleri için 
bıkılnuştır. Bu 
roplara yeni bir 

yaka ilavesi ile onları tamamen 
yenileştirmek ve yeni bir rob 
gibi giymek mümkün olur. Bu ye. 
nileştirmeyi yapabilecek çok güzel 
üç brode yaka örneğinin resmini 
bu yazımızın başında bulacaksınız. 

Bu modellerden birisini beğen -
dikten sonra, bir mantodan artan, 
veya eski bir elbisenin yeni kal
mış parçalarından, yahut modası 

geçmiı fötr bir şapkadan çıkan 
Dradan, Düvetinden, Nübiyendcn 
istifade ederek bu yakaları kes _ 
mek mümkündür. Yalruz, yaka 
için fötr bir şapka kumaşın.dan is
tifade edilecekse, kumaş üzerinde 
ppka §eklini gidermek için yaka
yı kestikten sonra, fakat i,Şleme
den evvel ıslak bir beze sarıp ga
yet kızgın bir ütü ile ütülemek 
lizımdır. Bu yakalar için düz ol -
mak §artiy1e her renk kumaştan 
istifade edilebilir. 

Yakalan şekil.de görülen şema
lara uygun olarak kesmeli, yalnız 

kenarlarda kıvırmak .için birer 
santim fazla bırakmalıdır. Eğer 

seçilen kumaşın kenarlan tiftik -
lenmiyen cinsten ise sadece kIVJ
np dikmek kafidir. Fakat şayet 
kumaşın kenarından iplikler çıkıp 
ti!tiklenmeğe müsait bir dokuna· 
§U varsa o vakit kıvırmadan evvel 
kenarları bastırmak iktıza eder. 
Bu iş yapıldıktan sonra yakanın 

kenarlarına makinede ve kuma -
§m rengine uygun ipek ince bir 
kordon geçirilir. Daha sonra da 
işlemelere başlanır. 

Yaka 1 - Mavi Drapdan ya 
pılmıştır .• Broderisi dördü san 
ve dördü nar çiçeği olan bir kuron 
dan teııekklil eder. Bu kuronun bi· 
ri kumaıı üzerinde çizilen bir dai· 
re çevresidir. Sekiz çiçeğin göbek 
noktaları bu daire üzerinde müte· 
nazır olarak işaret edilir. Bu nok
talama yapılırken nar çiçeği 
renkte olan çiçeklerin daire çer
çevesinden bir parça taşacakları 

hesap edilerek seçilecek, dört mü
tenazır nokta buna göre işaret e· 
dilir. Sonra iki katlı sarı keten ip
liği iğneye geçirilir. Tersten yü
ze batırmak üzere çiçeklerin mer
kez noktasında işe başlanır. 

İğne çekildikten sonra ip sol e
lin başparmağı altına alınır. Bu 
sefer .de iğne çiçek istikametinde 
yüzden terse batırılır. Biribirin -
den birer santimetre uzak olan bu 
batmşlarla çiçeğin tüveycini teşkil 
eden bir münhani işlenmi§ olur. 

Bu münhaninin ucu üstten bir 
kiüğüm ile kapatılır. Sonra kumaş 
Uzerine diğer tüveyçlerin yeri 
mütenazir olsun diye tebeşirle 

iı:aret olunur. Bunlar ayni suretle 
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Yumurtayı 

günler var! 
nasıl seçmeli ? 

Yazdn: Dr. G. A. 
Yumurta iyidir, hoştur 

ama taze olması şarttır onun 
için yumurtacılar mallarının 

daima taze olduğunu iddia e.. 
<ferler. Tazelik ve bayatl•k bit 
çok defa nisbi bir şey olduğun· 
dan onlar yumurtalarının taze 
olduğunu iddia etmekte belıd 

Lehistan, Almanyanın «Şarka doğru» siyasetine 
mühim bir mania teşkil ediyor 

Baltıkla ~arpatlar arasında durdurulan Almanya, kendisi
ne başka hır yol arayacaktır. Bu yol ya Yugoslavyadan ge
çecek, yahut da Macaristandan ve Romanyadan geçen pet-
ro~ yolu o!a~aktır. Almanyanın, İtalyayı kendisine daha iyi 
bag!amak ıçm o~un vasıtasile Akdenizde bir mesele çıkar _ 

haklı sayılırlar. Kuzguna 
yavrusu güzel gelir, derler. Yıl• 
murtayı, yumurtacılar kendi· 
leri yapmasalar da malları!.'11 

biraz da yavruları gibi telakki 

maga çalıtacagı da diitünülebilir. 
Almanlann"Şarka doğru" siya

setine Lchistanın bir mania teş.. 
kil ettiğini, bütün dünya görü
yor. Almanya, bu maniayı aşabi. 
lecek mi, a§amıyacak mı? Bunu 
bize istikbal gösterecek. Fakat, 
daha §İmdiden söyliyebileceğimil 
bir şey varsa. o da şudur ki, ordu_ 
su ve maneviyatı ile kuvvetli o
lan Lehistan, Almanyanın ilerle
mesine müsaade etmiyecektir. 

Halbuki, Almanya her ne baha. 
sına olursa olsun bu istikamette i 
terlemek istiyor ve istiyecek. Bu. 
nu, en son olarak. geçenlerde ma.. 
reşal Göringle M. Beckin görüş
melerinde öğrendik. Fakat bunu 
bize anlatan en kuvetli delil biz. 
zat Mein Kampf daki şatırlardır. 

Führer, bu kitabda şöyle der: 
"Almanyanın şarka doğru ya_ 

yılınağa hakkı vardır ve bu hak 
ona her milletin daha doğduğu 
anda kazandığı hayat hakkından 
gelmektedir." 

Daha ilerde de ilave eder: 

'

""'" "y·;~;~";""'""" 
Pierre Dominigue 1 ............................................... 

düşüncelerimizi, bütün gayretimi 
zi şuurlu ve metodlu bir şark si
yaseti kurmağa hasretmek lazım 
dır." 

"Sovyet - Alman ittifakı 
kabil değildir ! ,, 

Hitler, bunları 1923-24 de yaz
mıştı ve şunları da ilave ediyor
du: 

"Bizim erkAni harbiye ve ağır 
sanayi mahafilinde ara sıra işiti
yoruz. Rusya ile bir ittifak ya.. 
pılırsa, şark meselesi halledilirdi 
yorlar. Bunları söyliyenlerin, in. 
sanın inanamıyacağı kadar kör 
olmaları IAzımgelir. Nasıl oluyor 
da görmüyorlar ki böyle bir siya. 
set tutacak olursak Almanyayı, 
kurtarmak değil, kendi kendini ö
lüme sürükletmiş oluruz.'' 

Hitler, bu mesele bakında bir 
takım askeri ve iktısadl deliller 

"Ne noktadan bakarsanız bakı. 
nız: ister iktısı,.di noktadan, ister 
askeri, ister nüfus noktasından 
ist~r coğrafi noktadan, gerçe bizi 
darına ayni neticeye götUrür:J\ıı göetm;roı-r"oımı !7U m : eye Ya. 

cak ve ancak, hududları kafi de
recede geride olan bir memleket 
mevcudiyetini muhafaza edebilir. 
Almanya, nüfus ile mesahası ara_ 
sanda müvazene tesis olunmadık. 
ça zayıf bir bina kalacaktır." 

Daha ilerde şöyle der: 
"Biz, altı yüz sene evvel bıra

kılan noktadan başlıyacağız. Biz, 
Almanların asırladnaberi garbe 
ve cenuba doğru yaptıkları akınla 
ra nihayet vereceğiz ve gözleri
mizi şarkın bakir topraklarına ce 
vireceğiz. Ayni şekilde eski mÜs 
temleke siyasetimize de son verip 
istikbal için ziraat ve kara siya. 
seti devri açıyoruz. Fakat, bu ga 
yeyi tahakuk ettirmek içinAlman 
yayı vakit vakit kah şarka., kah 
garbe doğru saldıran muhtelif ;s. 
tikanıetli siynsetİere de kati bir 
surete nihayet vermek ve bütün 

işlenir., Altı çiçeğin her birisi ay· 
ni §Ckilde İ§lendikten sonra sap _ 
larla bribirine birleştirilir. 

Yaka 2 - Sarı Düvetirıden ya. 
pılmıştır. Motiflerin kenarları çi· 
zilir. Sonra yünle işlenmeğe baş
lanır. Bu işlemelerde şeri.el örgü 
kullanılır. Biri düz, diğeri ters o
larak işlenen örgülerle motifle· 
rin esas kütlesini teşkil eden sıra 
işlemeler yapılır . Şekilde 

de görüldüğü ü z e r e bu 
motifler iki renklidir. Sarı motif
ler, siyaha yakın koyu gri motif
ler. Her iki grup motifler bittik
teı:ı sonra Üzerlerine sarı benek
ler serpmeli. Yakan·n kenarların
da da üçer ufak delik açarak ke· 
narlarını ilik örer gibi işlemelidir. 

Yaka 3 - Deniz mavisi rengin. 
de draptan yapılmış, her iki kenar 
da ortalarda deniz mavisi Nervür
leri olan sarı, yeşil, kırmızı üç u
fak çiçekle süslenmiştir. Çiçekle -
rin kenar hudutlarını tebeşirle çiz 
meli, tüveyçleri ayni suretle biri'Ji 
rinden ayırmalı, sonra bu tüveyç. 
leri yün ipiyle atma örgü ile iş 

lemeli. 

Hu ü~ y;ı•:ayı Merke-ı ar'-nl<ı

rının gayet temiz olmasına dikkat 
etme1i.~ir. Aksi takdirde yakara 
bir de astar_ ge~irmek zarureti ha· 
sıl olur. 

nyor: 
"Bu delillere ilave edilmesi l!
zımgelen diğer noktalar daha var 
ki, Rusya ile ittifakın Almanya
nın sonu demek olacağını daha a
çık bir şekilde izah eder: 

"1-Bugün Rusyanın başında 
bulunanlar, kimle olursa olsun, ne 
samimi bir anlaşma yapmağı dü. 
şünüyorlar, ne de böyle bir anla~
nıaya riayeti. 
''2-Esas menfaati birbirini malı 

vetmek olan iki oyun arkadaşı a. 
rasında bir ittifak kltbil değildir. 

"3--Rusyanın uğradığı tehlike 
Almanyayı daima tehdid etmek
tedir. Bolteviklik tehlikesi kal. 
nıamıştır. Sovyetlerin başında bu 
lunanlar, bugün dünya ihtilalini 
tahakkuk etirmekten başka şey. 

ler düşünüyor sözüne ancak b1;1r
juvaların ahmak zihniyeti inana
bilir. 
~Bolşeviklik yirminci asır ya 

hudilerinin dünyada kendi haki. 
miyetlerini kurmak için kabul et 
tikleri bir vasıtadır. Ve bu aki. 
denin bu kadar kolay yayılması
nın sebebi de dünyanın esasen da 
ha evelden zehirlenmiş olması
dır. ister galib olalım, ister mağ. 
IOp, bolşeviklik bizi kemirecektir. 

Daha ilerde: 
"Ben onun (Stalinin) karşısı. 

na tarih görUşüne değil, tarihin 
her hangi bir tekilde tellkkisin
den daha eski bir tabiat kanunu
na istinad eden. onunkinden dahi!! 
muazzam bir bina kuracağım. Is. 
tinad edeceğim bu kanun, yük. 
sek cinslerin alr.ak cinsler yerina 
kaim olmaları kftnunudur ki, bu 
kanun, diinyaya medeniyet meşa
lesini götürmesi için Rri ırkını or 
taya cıkarmı~tır. l!!te bizim gi
rişeceğimiz mUc:-.dele budur." 

Şar~a doğru 
Bu parçalan "Mein Kampf''in 

son tabıkrır.dnn alıyoruz. Bu da 
Hitlcrin t~idesinde, yani siyase. 
tinde sonradan bir deği~iklik ol. 
muş olması ihtimalini ortadan kal 
dıran bir noktadır. 

Esasen Bitler, harici siyas"tin
dc daima dosdoğru bir hat taldiJ 
eylemiştir. Mesela, !ngiltcrc ile 
Fransa münasebatı hakkındaki 

tahminlerinde olduğu gibi, bazı 
noktalarda yanıldığı olmuştur. 

Fakat, 1924 de tasavvur ettiğini 
daha doğrusu, düşündüğü büyük 
işin bir kısmını, 1938.39 da tabak 
kuk etirmiştir. Onun için, kendi. 
sine vaktiyle gaye olarak çizdığı 
şeylerden şimdi vaz geçmiş olaca
ğını düşünmemiz için sebeb yok. 

Yalnız .İşte burada işin içine si 
yaset karışıyor- Almanyanın gö. 
rünüşte, kendisine lazımgelen top 
raklan şarktan temin etmek ga. 
yesine muhtelif usullerle vanla. 
bilir. Mesela, Almanya Çekoslo. 
vakyayı şiddet kulanarak elde et
miştir. Fakat, İtalyayı bir ittifak 
la kazanmıştır. Her halde, İtalya. 
yı teshir etmekte işine yarayan 
vasıtalara benzer yolan Lehistanı 
ele geçirmek için de uzun zaman 
tecrübe etmiştir. 

Hitler, Mein l\:ampf'ında AL 
manyanın şarka doğru yürüyü
şünden vaz geçip gerıye dönmesi 
için Faransanın mahvolması 18.
zımgeldiğini söyler. Fakat, Fraıı 
sanın imha edilmesine lüzum yok 
gibi görünüyor. Çünkü, mağlup o 
lacak olursa I<'ransa ya Almanya. 
run müttefiki olur, yabud, dnha 
a .... ~.ı-cı., vtnnr.uuJ.'<11 1 ın~ar. 

kı~ tutan yardımcısı. Yahudda bi 
taraf bir vaziyet alır. Halbuki, 
Hitler !<.enin sol sahilini işgal e
derek, bir Siegfricd hattı vücude 
getirerek, Alsas-Lorenden vaz ge 
çerek, Çekoslovakyayı ezip bo. 
hemya yaylasını alarak ve niha. 
yet ltalya ile birleşerek, ~'ransız 
ve İngiliz müstemlekelerini ve 
Fransız-İngiliz münakale yolları
nı tehdid ederek Fransa ile İngil. 
tereyi bitaraf bir hale getirdiğini 
iddia ediyor .. İtalyaya Akdeniz 
İmparatorluğunu, Korsikayı, Tu_ 
nus, Mısırı vad etmi~ bulunuyor. 
Lehistana d:ı. arka arkaya üç isti
kamete doğru genişleme vaad et
miştir. 

Göring'in teklifleri 
Görinigin hariciye nazırı Beck 

le görüşmesi esnasında ileri sür. 
düğü üç teklif vardır. Bunlardan 
biri Slovakyadır. Göringin tekhfı 
ne göre, Slovakya Almanya, Le
histan ve Macaristan arasında 

taksim edilecektir. 
!kinci teklif, Litvanya hakkın

dadır. ve Litvanyanın Lehistana 
ilhakına dairdir. 

Üçüncü teklif Ukraynaya mü. 
tealliktir. Bu teklife göre, Alman 
ya Lehistana yardım edecek ve 
Lehistan bu sayede Pilsudskinin 
Ukrayna siyasetini ilerletecek. 

Bütün bu üç teklifte de Al. 
manya, onlara mukabil, kendisine 

etmekte mazur görUlmelidir. 
Ancak, yumurtayı yeyecek olanlar onu satanlar değil, 

alanlar olduğu için yumurta alanların da onun mutlaka ta· 
zesini istemeleri daha ziyade haklıdır, çünkü tazesi ne 1<•· 
dar faydalr bir gıda ise bayatlamışı ıda o kadar zararlı bit 
zehir olur. Fakat yumurtanın taze olduğunu neresinden an 
lamalı? Yumurta kapalı bir kutu demek olmakla beraber. 
içindekinin ne mal olduğunu öğrenebilmek için bir kaç yol 
var.dır . 

En basiti yumurtayı alırken birer birer sallamak .. Yıl' 
murtayı sallarken içindekinin sallarııdığım hissetmezsenil 
yumurta taze demektir. Yumurta sallanırken içi ne kadar 
çok çalkalanırsa, yumurta o kadar bayattır. 

Bir de yumurtanın üzerine elini huni gibi tutarak .,e 
yumurtayı güneıe yahut aydınlığa karşı göstererek içit\İ 
görmeğe çalıı~mak .. Taze yumurtanın içerisi şeffaf, ya}ıtıl 

ta ortası ile kenarları biraz bulanık görünür. Yumurtanı!l 
içindeki havası da - tabii büyük tarafında _ küçücük, par• 
lak bir boşluk gibi olur .. Halbu1ci bayat yumrtanm içi keh• 
ribar sansı gibi, hem de bulanık ve lekeli görünür. Ha\YS 
tabakası da kocaman bir boşluk olur. Bu usulün daha fen• 
cesi karanlık bir odaya kapanıp yumurtanın içine elektri!c 
lambuının karıısında bakmaktır. O zaman yumurtanın içi 
şeffaf mı, bulanık mı olduğu daha iyi görünür. 

Fakat bu usulde netice, yumurtanın içine bakanın tak-
dirine kalır. Sizin bulanık gördüğünüz bir yumurtayı yıı

murtacı şeffaf görür. Arada ihtilaf, arkasından kavga çıkat• 
Herkesin ayni suretle takdir etmesine müsait, hem ıde hİÇ 
ihtilaf çıkarmıyacak olan en kolay usul şudur: 

Yumurtaları birer birer bir kasede flU icine lnrakıt ~ 
nrı. aze yumurflfnemen suyun dıbine batar. Uç günde~ 
beş günlüğe kadar yumurta burnunu yukarıya doğru kal' 
dmr. Kasenin dibindeki ldoğru çizgiye nisbetle arada 20 
derecelik bir zaviye hasıl olur. Yumurta sekiz günlük olun
ca burnu daha ziyade kalkar, zaviye de 45 dereceye çık•'• 
yani dimdik durmak vaziyeti ile batmak vaziyetinin yarısı·· 
Yumurta üç haftalık olunca zaviye 7 5 .derece olur. Bir a'f• 
lık olunca da suyun içinde dimdik durur. 

En taze yumurta §Üphesiz birinci günü içinde bultl' 
nan yumurtadır. Eskiden en iyi yumurtanın, bu yumuı-t• 
oL:iuğuna inanırlardı. Hatta meraklıları yumurtlayan ta
vuğun pe~inden giderek yumurta tavuğun orasından çıkar 
Ç!kmaz hemen alırlardı. Halbuki herşeyde radiasyon bU• 
lunduğu meselesi çıktığından beri iş de dt'ğijti .. Bir güntU1' 
yumurtada tavuk radiasyonları henüz kaybolmuyor, onun 
için yumurtayı tavuk yumurtladıktan sonra hiç olmazsa 
bir gün • hayvanlıktan kurtarmak için - insanlar arasın.d• 
saklamak lazımdır, diyorlar. Ancak o zaman yumurta ye
meye layık gıda oluyor. •• 

Yumurtanın tazeliği, bayatlığı mevsime göre deği~tı 
ğini şüphesiz bilirsiniz .. Yazın yumurta daha çabuk boz\l' 
hır ve insanı daha ziyade zehirler. Bunun için statistiklet 
bile tutulmuştur: Mart ayında yumurtadan dört tane ıe' 
hirlenme vak'ası görülürse, Mayısta ve Haziranda 6, Te111• 
muzda ve Ağustosta 7, eylülde Z, 1kinciteşrindc yatıııl 
bir tane .. 

Fakat bu farkı sıcağa hamlederseniz aldanmış olursu· 
nuz . . Yumurta sıcaktan değil vitaminlerinin azlığından dO. 
layı bozulur. Onun vitaminleri en çok - 2500 öl~ü - oL:lıığtl 
mevsim tam da ikinciteşrin.dir; yani en az zehirlediği a'j·· 
Buna kar!ıhk yumurtanın en çok zehirlendiği temmuz .,e 
ağustos aylarında vitaminleri ancak 600 ölçüye iner. Dernek 
ki yumurtayı da hantahktan koryan vitaminleridir. 

taviz olarak, Danzigi \'C koridor teşebbüsüne mağlup olacağını dü 1 mekti. Fakat, bugün, zaırıııtlı1 
dan geçen bir otomobil yolu isti- şünemeyiz. Lehistan, Koridoru e- tikçe M. Beck ve arkadaşla 
yor. Hatta, Leh gazetelerinin ila- linde bulundurmak istiyor. Çün- yani Lehistan, Romanya ,,c 
ve etiğine göre, bir de 35 kilomet ı ıııt kü, burası tamamiyle Leh olan bir tık devletlerinin ya A ırı }t 
re genişliğinde gayri askeri \'e bi. eyalettir. ya Rusyayı tercih zorunda. 
taraf bir arazi şeridi istemiş. Lehistan, ayni şekilde Danzig. cakları anlaşılıyor. ô 

Hülas:ı, Almanya evvela şarki •C v 
Prusyayı, Almanyanın diğer bü. deki iktısadi üstün~Uğün~ dem~- Bu, Lehistan, H.oman~·n. 'il<Jl 
tilnüne bağlamak ve bu suretle hafaza etmek azmındedır. Vakıa [tık devletlerinin temennı ettıc 
Lehistnnın Baltık denizi ile alaka Danzig kültür itibariyle Almandır bir şey değildir. Çünkii P~ıı:' 
sını kesmek arzusundadır. Fakat, Lehistanın bir limanıdır. biliyorlar ki Almanya ile dil" 

Almanya, Lehistanı bir kerre Lehistan Macaristan ile budu- arasında bir harb çıktığı tııl< 1 

bu şekilde avuçunun içine aldı mı du olduğu için memnundur. Fa- topraklan m.uharebe. me.~·da:eıı 
onu Rusyaya karşı bir alet olarak kat Slovakyayı beraber taksim gi caktır. Ve nıhayet bır gun btJI' 
kullanabilecek. Nasıl ki ltalyayı bi bir tuzaga kapılamaz. Litvan. leri de harbe girmeğe ınec rtl 
Fransa ile lngiltereye karşı kendi yanın ilhakı gibi kapana da yaklıı. lacaklardır. Çünkii Alın:tJl) il' 
lehinde bir alet olarak kulandığı ~amaz. Esasen bu noktada M. tikçe daha büyük bir sa~ ti 
kanaatind~dir. Beckin siya.seti hiç değişmemiş. şarka ilerlemektedir ve on il rC 

İşte, mareşal Görinin M. tir. Leh hariciye nazın daim~ Lit Rusyayı, ya Almanyayı te 
Bccke yaptığı teklifler bu esaslar Yanyaya ve tliğer Baltık devletle- mecbur edecektir. f 

··,rO 
üzerindedir. Leh hariciye naz·rı. rine dayanmağa çalışmıştır. !tal:va ufl a•rni ı:ıcvi hic;~r.:ı· }.' 
son nutkunda bunlara telmih etti Şüphesiz vaktiyle mevzuubahs dür.yayı değilse bile, bül~Il 
fakat reddederek. olan bilhassa, Rusya ile Almanya payı sarsacak kadar ile~ jjJ 

Binaenaleyh, Lehistanın Alman arasında bir mania vücude getir-1 (Devamı 14 z4tıC 
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tıt. ....._ 1'1işelin rejisörün kar~ı -
f , :a senayoyu ezbere okuyor. 

; ~y '- l\1i~elin'in 53Çlanm ya· 
t t 0;ıa .. , ~umtı asıktır. Çünkü 
! ~~ ti bitine ~e kadar hare -
ı ~d , • 3 unnak ı~zım. 

ı l t:-~ • ....._ Mi~in bo) anıyor .. O. 
J . '<llt~·a. 

1

, Jını Pari ;n en meşhur 

~~~ısı say1lan Şefcr'de 

~l.lıı' '4f:dft1 meaııaa nYru • 
• 

o 
1 

Küçük haberler 1 ---
* Pariste, Beynelmilel Nevyork 

r sergisinde gösteıilmek tize.re Uni. 
· verslte clvarmı ve talebenin haya

tını gösteren bir film çevrilmekte. 
dir. Bu mUnasebeUc Paristc her 
millete meruıub leyli talebeyi bir 
nraçln toplıyan beynelmilel talebe 
yurdu bir gece ziyafeti verecektir. 
Bu ziyafeti bir balo takip edecektir. 
Parlate bulunan her millete men -
sub talebelerin davet edileceği bu 
balonun diğer bir hwıuslyeti de Nev 
yorkta gösterilecek filmin bir sah
nesi oluşudur. Balo tama.mile fil -
me alınacak ve baloda bulunan ta
lebeler filmin hakiki aksiyonuna 
iştirak edeceklerdir. 

* Pariste Fransız - Amerikan 
dostuğunu kuvvetlendirmek mak
saclile ve Nevyork sergisi milnase
betile Amerikan Cumhuriyetinin ba 
nisl Vnşingtonun Fnınsız genarali 
Lafayct ile olan münasebetlerine 
dair tarihi bir film çevrilecektir. 1-
ki tanınmış Fransız muharriri bu 
filmin senaryosunu hazırlamı13lar -
dır. ~·ilmin ismi "V~ington! Biz 
geldik!,, olacaktir. 

* Fransanm tanmmış sinema mu 
harrirlcrinden Jan Vigo bundan be§ 
sene evvel henliz yirmi dokuz ya
ıımda ölmUştfi. Milt.eveffanın dul 
kalan kamı da beş sene suren uzun 

bir hastalıktan sonra otuz ild ya
şında olduğu halde fa.kir bir has.. 
tane köşesinde ölmliştlir. 

* Sen Klud stüdyosu yangınında, 
hazırlarımnJ kopyalan yanan Morl!:ı 
dö Kobrnnm (Kartiye Latcıı) flL 
minin tekrar çevrilmesine başlan -

mak üzeredir. 

Maııns s üdyoya 
fırlayan genç kız ! 

O, on altı buçuk yaşındadır. ramaz bir kız .. Mektepte son bulun 
Zarif ve çekme bumunu, masum duğu sene biraz uslanır gibi oldu. 

bakışlı derin gözlerini, kıvırcık kı- artık pencerelerden bahçede dola -
vırcık siyah güzel saçlarını, ince \'Ü 1 şan rahibelerin üzerine kovalarla su 
cudunu görer.1er, ona küçük bir ço- ı dökmüyor, yahut bahçede oynayan 
cuk gibi mi, yoksa genç bir kız gi. I arkada~lann kafasına fındık yağ -
bi mi muamele etmek lılzun geldi· ı dırmıyor. Şimdi Mişelin'in kafasına 
ğinde tereddüt ederler. ba5ka bird arzu yerleşmiştir: Film 

O, henüz bir çocuktur. Bu yaş- çevirmek .. Onüne gelene bunun için 
taki kızlar, tatil mevsimlerinde ça - yah·arıp duruyordu. Babasına, an. 
yırlarda· ip atlarlar, saklambaç oy. nesine, isim babac:ına, bütün akra. 
nayabilirler. Fakat o çehresine genç basma. bütün tanıdıklarına .. Niha
lıir kadın ifadesi verebilmek için yet bu ısrarlara dayanamıyan isim 
cı~:r renginde makyaj yapıyor. Du· bahası, Mişelin'i rejisör Kristin 
dak boyası kalemi ve krem tüpü Stangel'e takdim etti. Rejisör o va. 
elinden düşmüyor. kıt "şarkı söylüyorum,. filmi için 

O, daha küçükken bile tahammül genç istidatlar toplamakla meşgul
ttlilrniyecek kadar yaramaz bir ço - dü. l\lişelin, manastırdan stüdyoya 
cuktu. Sık sık büyük kabahatler iş.. 

geçti ve geçerken de Mişelin adını 
bıraktı: 

Mişel oldu. 

"Şarkı söylüyorum,, filmindeki 
figüranlığı nazarı dikkati celbet -
medi. Eğer stüdyodaki asistanlar • 
dan birisi bu bir türlü yerinde du -
ramıyan kızla alakadar olmamış 

olsaydı o bugün hala bir figüran 
kalacaktı. Fakat bu asistan rejisö -

rün nazarı dikkatini bu afacan kız 
üzerine çekti ve Mişelin "Mukad -
dcs Kanun,, filminde ba~ıca rollar. 
den birisini almasına sebep oldu. 

Mi§cl bu filme başlarken aynı 
stüdyoda çevrilmeğe başlanacak 

"Kaybolmuş ~ift,, filminin kahra -
manı olan kadını çok beğendi. O· 
nun soyadmı Mişel i&ninin sonuna 
taktı; Mişel Presl oldu. Genç kızın 
bu filimle çok alfil<adar olduğunu 
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Pa is'te 
dedi odu 

Moris Şövalye'nin yeni bir 
aşkmdan bahsediliyor 

Moru Şöv~Iye bir film çeviriyor. yenin bakışr, yürily~ü, mUtemadi
Fakat ııanatlı:Ann bu defa çevirdiği yen yeni yıldızın yanından aynlma.. 

film yalnız bir komedi değildir. Bu yıeı gibi birçok al!metler herkese 
eser bir zabıta filmi, nynl zamanda bu L:ıin samimi bir dostluk mlinMe-

çok hisst bir film de sayılabilir. betini çok geçtiği ve bir a§ka pe 
(Ttizıik) isminde olan bu eser, ka 1 benzediği kanaatini veriyor. Hat 

dmın haynttp. kar§llnşt.Jğı zor:Iukla- daha ileriye gidenler, Moris Şöval
n anlatıyor, stUdyolarm, müzikhol- ye ile Mariya Dea arasmda bir ev_ 
lerin, barların, hatta tiyatroların, lenmenin çok ya.km olduğunu söy
para kazanmak ve Ya§amak arzusL liyenler de var •• 
le çalıgmak istiyen genç kızların 

Buradaki resimde, filmde zengin 
gUzelllk ve gençliklerinden istifade bir kadınlar terzihanesi direktörü 
için kurulmuş bir tuzak olduğunu 1-
leri silrUyor. Fakat bu hazin mev. 
zuu anlatan film baştan sonuna ka 
dar somurtan bir eser de değildir. 
Birçok eğlence sahnelerini, muhte
lif raks ve bale sahnelerini de ih
tiva eder. Filmde sevimll sanatklr 
M"oris Şö\•alyeden ba§ka Erib fon 
Storhaym ve yeni parlamağa baş. 
lıyan kadm yıldızlardan Marya De-
ada oynuyor. 

olup çıldıran bir adam rolünü oynx.. 
yan Erlk fon Storhaym ile zengin 
direkUSrlln kurbanı olmaktan yaka
auu gUç kurtaran Mariya Dea heye 
canlı bir eahnede görtlnUyorlar. 

* * * 
* ~el Morgan hAnl ha.nl ingL 

lizce ~- Dedikodulara i
nanmak icab ederse yıldız HoUvua& 
gibnek ve orada da eammı dene • 

Henüz çevrilmesi bibncmi§ olan mck tasavvurımdad.Ir. Diğer bir rL 
bu filmin bir de dedikodusu varoır. vnyete g5re de Londrada sesli ola· 
BiltUn Parla ısine.macılık Alemi bu.. rak Bağdad hrnım film1 çevrilecU
glin bu dedikoduyla çalkanıyor. Film 1 tir. Bu filmdeki kadm roUlnUn iyf 
do biri mUzikbol dlrektlSrU, diğeri ingilizce konuşan bir Fransız ltadı~ 
de bir ooför olmak üzere çift rol nma verilmesi dilfiinWUyor. Şimdi
oynryan Morls Şövalye ile genç yıl ye kadar ağızlarda dolap.n iaimJeı' 
dız Mnrlya Dca arasında iyi o.nl!l3- Danyel Daryö, Korin Lflter, S.lmon 
ma ve güzel arkadaşlığın nerelere Simondur. Fa.kat Blındi bu J.aimlere 
kadar ilerliyeceği dUı;Uncesi Pnris- Miacl Morgan da kat:rlmq bulunu .. 
to herkesi alfıkıı.dar ediyor. Şl!vnl ~ yor. · 

!erdi. O \ ıkıt annesi. babası kızar. 
"Mişelin, eğer bir daha böyle ya -
pan:ın seni leyli mektebe gönderi -
riz!,, diye korkuturlardı. Fakat Mi· 
§elin yine yaramazlığını yapar ve 
bu suretle ana. baba tehditlerinin 
kuru l~ftan ibaret olduğunu isbat e. 
derdi. Nihayet günün birinde Mi -
şelin'in Nr erkek kardeşi oldu.. O 
da biiyur.ıeğe ba5layınca ablası ka -
dar yaramaz çıktı. Artık evin içi 
·ya~anı:maz bir cehennem halini al
mıştı. 

ı--··········································································· ····-
ı Gazeteci çemberi ve 

- l\li~clin. ı:eııi leyli mektebe ve. 
ririz'. 

Teiı:lit bu sefer sahi idi. 1933 te§ 
rininde Mişelini Noterdam dö Şan 
rahibe mekt~bine leyli verdiler. Ora 
da dört huçuk sene kaldı. 

Mi;:elin bugün kendisiyle konu -
§anlara o uımandan bahsederken 
şunları anıa+ıyor: 

- S3ıler mektebine girerken şöy
le di:~ünmü~tüm: Burada ya kötü 
huyla~mı Tslah ederim, ya olduğum 
gibi kahrım. ~'ahutta daha kötü o
lurum. 

Mi~elin mektepte olduğu gibi kal. 
mıştrr. Başa çıkılmaz, afacan, ya-

' 

1 
Spenser T rasi 

Spenser Tnrsi kıs:ı bir z:ım:ın için Pnrisc geldi. rH'ındnlı snnatklir, Pıı
riste lali! z:ım:ınını geçirmek ve i-ıtirahnt etmek iddiasındadır. Snbnh-

1 

l:ırı Bolon~ i orrn:ınındn dola,ıyor, ikindi iizeri tenis oynuyor; seccJerl 
rlı•, P:ırisin methi hutiin diiııy:ının klaklnrım <loldurnn ickUI, mfizikli 
danslı ve eE;lcncc fılcnılcrinde s:ıhnlı lıyor.. .Fakat gnzeteellerln ''ermC'k 
isledikleri ziynfcllerc ı;clıni~or, fotoğrafını çekmek isteyenlere h:in ,·er• 

1 

~:~or, resmini inıznlntırı:ık üzere yanınn gelenleri nezaketsizce kovu .. 

J>urisle lıulıınclu{:ııı nıii<ldet zarf rndn yalnız yalnız bir defa toplu o-
lnark g:ızetrcilerlc hulıındıı. nu sıılo nn glrerla•n suratı işkence oılnsınn 
siren eski zaman suçlusu knd:ır nsık tı .. S:ılonn sirer sirmez ilk sözü gıı. 

1 
zetccilcrlc t•ok kısn bir znnınn lıcrn ber knlacnğını ~öylemek oldu., 

G::ızetccilcr cferh:ıl lrl:ındnlı yıldızı su:ılc boğdular: 
- Burad::ı çok k:ılnc:ık mısınız? Frnnsız filmlerinden hnngilcrlnl 

ı örcli:nLz? 

ı 
Trn'>İ hirinei c;ıı:ılc <'l'\'OP hcrmcdl. ikinci suali dinlerken yüzii biraı 

ccnlnnır gıbf oldu. Ye J,e!lmclcri çok seri t:ılMfuz eden bir farnsızcn ile: 
- Burndn lıillın~!ln .lnn G:ıben 'i görmek istiyordum, dedi, çok )·a· 

mon bir sanatkar doğrusu .. Büyük lıynl filmindeki rolilnil bir türlll unu. 
tnmıyorum. 

İ 
Bu göriişıne nncnk bir çeyrek snnt sürdü. Yıldız, önündeki \"İşi ma. 

den sııyu harıl:ıl:ının ynrı~ını hile icnıc<lcn orağa knlklı. Gazelecilerdeıı 
birkaçının dini sıklı ve snlondan çıktı,. 

f flir de :rıldızlJrın ı.rıulilcrlne rckliim y:ıplırmnk için ırn~lecllero 
f dnlknvuklıık etıiltinl söylerler. 
''' ''' ıı ı ı rıuuıonı ...... ııııuuuııı nt ...... ntıouuıııtıı r111111111111ueeuıuu•uı" f Mil• 
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Dün Şişliyi nasıl yendi ? A n k a r a g Ü c 

Günün bütün gollerini, hatta kendi takımının Vefa YI 3 İ yen yediği golü bile Yugoslavlardan Vuckoviç attı -

Maçta müessif hadiseler oldu 
Yugoslav Yedin.stvo takrmı dün de ayni oyuncu tarafından atıl. 

sabah ikinci mnçmı da ekalliyet ta. mrş olmasıdır. 
kımlarındon Şişli ile yaptı. Şişli kalesine dört gol atan 

Dilnkli nilshrunızdn tafsilat ve ne- misafir merkez muhacim Vuç. 
tlcesinl kısaca verdiğimiz bu maçı koviç, sakatlanan mildafaanm 
bugUn biraz daha mufassal anlata- yerine ikame edil,dlği yerde de 
lım: 

I3ir gün evvel Peraya yenilen 
misafir takımın, bu gün de Şişliye 
mağlfıp olacağı bekleniyordu. Stad· 
yomda 3000 den fazla seyirci top
lanm:ştı. 

yanlış bir vuruşla topu kendi 
kalesine soktu ve böylece saha. 
ııın yegtlnc golcUsU olmuş ol
du. 

Buraya eunu da kaydedelim ki, 
ikinci devrede tribünlerde, Şişlinin 

Bu maça Yugoslavlar - 'Se • yenilmesini isteyen Pera taraftarı 
ltullç mUstesna - bir gün evvel seyircilerle, Şişli taraftarları ara _ 
ki kadroiarilo iştirak ettiler. smda birkaç dövliş vakası oldu. 
Şişli ise şöyle kurulmuştu: Fakat polisin çabuk müdahalesi 

..... 
Galataı;;aray - Fl'ner m acmclan l>ir rnstantan<! 

Gene kavga etrafında : ..--. ,,_.,, .... ., - ..-

r Ankara, 21 (A.A.) - Milli kü. lendi. 
1 :ne maçlarına bugün de devam o- İkinci haftayımda şidde 
lunmuştur. Ankaragücü ile yaptı. tıran rüzgarı da lehine a 
ğı ikinci karşılaşmatda 3 - 1 kay- duğu halde mütemadi akı 
beden Vefa takımı oyunun iki pan Ankaragücü faikiyeti 
devresinde de güzel oynamasına cereyan ediyordu. 
rağmen çok kuvvetli rakibi Anka- Vefalılar gol yapmak şli 
ragücü karşısında ancak bir gol sun hi!r olmazsa beraberl1 

yapabilmiştir. yetini kaybetmemek i~il' 
Maç havanın sıcak bir saatine bir gayret ve enerji sarfe 

tesadüf edişine rağmen yine düne dı. Oyunun sonları yaklaŞ 
yakın bir kalabalık tarafından a. de vaziyetin 1 - 1 oluşıı 
15.ka ile takip olunmuştur. takım taraftarlarını da biı 

Her iki devreyi de bariz bir haki. heyecana sevketmiş bulu 
miyeti altında devam ettiren An- Merkez muhacimi vasıt 
karagücü ilk devrede Vefanın tu. kinci ve solaçığın nefis biı 
tulmıyacak kadar sert olan bir ini- le de üçüncü sayılarını y_ • 

-:r"r'--:r-r-•-15- b_.,,_ ,,., ___ • _ .,. ......... 6u~ıuıcr--ırcnı :KC'rtUl 

~ırmnnnk - VUlstardl, Al. sayesinde bu vakalar mevzii kaldı. 
her - l\Iıu1.nynn, İbrahim, Ar_ Bu aradaµıolis birkaç ~oşkun ta
şe\'Jr - lfrnç, Xnbnr, Suldur, r:ıttan ,stadyomdan crkarınak mec-
Miı..ı·op, DJrnn. buriyetınde kaldığı gibi, ekseriyetle 1 aş çatlasa ıoV ı'f Rakatfıı:Ankatagticli uı..golün te- hem de taraftarlarını se 

1 

!afisi için bütün kuvvetiyle hare. J galip vaziyette bulunuyor! 
kete geçerek Vefa kalesini bir gol Ankaragücünün yaptığı 
çemberi içerisine aldı. Merkez mu den sonra çok çalışan \ 
hacimin sıkı bir şütü ile de bera. kımı vaziyet üzerinde nı 
berlik sayısını temine muvaffak lamadıklarından maç An1' 
olduktan biraz sonra devre netice. nün galibiyeti ile sona erO 

Oyun P rn. ""' dl t Peralr seyircilerin bulunduğu tri • , e • ı e ns :vo ma. .. 
çından daha seri ve gUzol bi bune knl'§ı yakışıksız bir hareket 
:ıekildo başladı ve sonuna kn ~ yapacak kadar kendinden geçen 

Şişli klliblinlin genç reisi Gevrek -dar dn ayni tarzda devam et. 
yanı da yakalayıp karnkola götür. ti. 

İki taraf ta çok canlı oynu. 
yorlardı. Karşılıklı hUcumlarla 
devam eden müsabakanın 24 
Uncu dakikasında saha ortasın. 
elan Şişli aleyhine çekl1en friki. 
ki merkez muhacim Vuçkoviç 
kafa llc kaleye soktu. 

!ki dakika sonra Yugoslav. 
lar al~yhine bir penaltı oldu 
VH'ıstardl bu vaziyetten istifa
de edemedi. 

llk devre böylece O - 1 ml . 
safirler lehine biterken i\likroıı r 
Yugoslav kaleciye sert ve kasdi bir 
şarj yaptı kaleci bir müddet için 
sakatlandı, bunun üzerine Yugos • 
lavlar l\lı1troba hlicum ettiler. Şiş
lililer do arkadll.§larına. yardnna 
koııtula.r. İtişmeler kakııım.alar ol -
du. Az kaldı mUe~sif bir dövlişmc 
hadisesi olacaktı. Fn.lntt hemen sa
baya giren beş altı polis oyuncutan 
ayırınca iş yatıştı. 

lkincl kısımda Şişli takımı 

mek ve hakkında takibat yapmak 
icap etti. 

Misafir Yugoslav takımı Uçüncü 
ve son maçını yarın öğleden sonra 
Taksim stadında Galatasaray ile 
yapacaktır. 

Angeli 
Fenerbahçeden istifa 

ederek 
Galataspora giriyor 

bu budur! .. 
Fener stadında mllli kümenin ve senenin en mühim karıııla'.:iması 

yaprlaC'ak .• Renklerini snenlerln doldurduğu stadda iğne at anız yere 
düşmek değil; l~·ıu•)i atabilmek için kollannızı bile kıpırdatacak mey
dan yok! .. 

O kadar kalabalığın içimle, yine mesut insanlardan sa~ ılırız. Çün
kü sahanın bir kii,esine çıkacak, hatta ye~il çimenler üzerine oturmak 
imkiinmı bile bularak rahat rahat maç ı;;eyreılcrl'k w not tuta.<'ağız. 

Fakat ı;;nhaya. ~ıkıs )«'rinde yolumuz kC'siliyor: 
- }~mir \'ar .. Jlakcmler ,.e fotoğrafçılardan l>:l5ka kimse çıka

maz! .• 
Sebep! 
- İnzıbn.tm temini için! .• 

, Enela hayret ediyoruz: İnzıbatın teminine halel ~eUrert>k 3 • 4 
gazeteci miıllr diye ... 

Xe mümkün! .. 
Stad müdüriyetinin ayırdığı yerler istiabmın 4 misti~·lc dolmuş .• 
nmaçar bir köşeye sıkışıp terıcm<'ğe Ye kolumuzu kıııırıJatabllirscl< 

Çarnaçar bir köşeye sıkı'rp t~rlc 
"fa!: ba~lıyor, 
ller iki renk taraftarlarının, sı>orun çerçe,·eslnden dışarı çıkma • 

yaca!< şelJldc tt'zahüratını görüyoruz. 
Oh! .. .Memnunuz .. Xo kaYga, ne gürültü, ne dırıltı! .• 
Ye bu büyük maç 10,000 1 aşan bir seyirci önünclc cereyan etmC'

-.ine rağmf'n, üç ht's yüz kittllik maçların rcznlC'tl<'rine sahne olmacl:ın 
sona eriyor. 

Sanki, sahanın lm;ıbatını temin edl'CC'k kimselerin nzltcsl hake • 
mln düdüğü ile bitml'jtir. 

merkez muaYinlfğe Pnnçefl Ye 
sağaçığa da Agobu geçirmişti. 

ÜçUncU dakikada misafir takım 

İşte karşı duhuliye tarafı .. Teıleri atlayan atla.;rana .. Sahaya ü~ü-
&. 5en üc:üşene ... 
A Sanki, beden terbiyesi cllrektörlüğünün neşrettiği ~·eni merasim 

mm müdafii sakntlanclı saha. 
dan çekildi yerine merkez mu. 
cim geçti. 16 ıncı dakikadak: 
bir Şişli hUeumıında Ycdinstvo 
müdafaası karıştı bu sırada 

Vu~ko,·Iç yanlış bir vuruşla to 
pu ltPndl kalesine soktu. Bu 

talimatnamesinde seyircilere de rol nrilmiş... Saha o derece dolu. 
yor ki, oyunculara döneC'ek yer katmıyor. t~t.e bu arada, spor yobazı 

I · ı birinin yumruğu, zavallı bir oyuncunun kulak tozunda patlıyor. Onu 
Senelerdenbcri Fenerbahçe takı • kurtarmağa ko_şan arkada51 dayak yiyor. 

mında merkez muavin oynayan as
len Pera klübündcn Angeli, mevsuk 
bir mcnbadnn öğrendiğimize göre, 
Fenerbahçeden isilfn ederek bun -

Polis de olan olıluktan Mnra müteca,izi kovalanıağa bashyor. 
Xe oldu hani inzıbat tedbirleri! .. 
Sahaya ldınseyl sokmamak. 

suretle tnknnlnr 1 - 1 berabe. 
re oldular. dan sonra yalnız Galata.spor takı _ 

GiizPI tedbir .. Fakat sonunda ne oldu' 
Şunu hiç münakaşasız kabul edt>llm: 
Bir buçuk saatlik m~ esnasında ııahaya bir ~k kişi atlayamıyor 

da, maç bitince naıııl fırlıyor! Demek mC'ydan buluyor. Seyirci en faz
la maç ılevam edcrkt>n galeyana. gelir. Maç esnasında sahaya kimse at
lamadığına gört>, maç esna.o;ıoda tnzıbat iyidir. Fakat bu lıır.ıhat hake
min düdüğü ile ge,·şeylnrlyor. 

Devre soıılarmn doğru Şlşlı 

takımmın yorulduğu açıkça 

göriilUyordu. Buna mukabil mi 
saClrler ağır basıyorlardı ni -
tekim 38 inci dakikada mUda. 
filcrln ıskaı;ınclan Yur;oslav mcr 
kez muhacim ikinci, 41 inci 
dakikada ayni oyuncu UçUncU, 
son dakikada yine VuçkoYf\ 
dördüncll gollerini attı. Oyun da 
böylece 4 • 1 bitti. 

Bu mUsnbaknnın en entcre. 
san ciheti oyunun beş golUnUn 

mında oynamnğa karar vermiştir. 

Angcli Fenerbahçe takrmınm en 
iyi oyunculanndan biri olduğu için 
bu istifa sarı lfı.civertliler için 
den bir kayıptır. 

--O--

Samsunlular 
Kayseriyi yendiler 

cid· 

Samsun, 21 (A.A.) - Knyse. 
rl Sliıııersporla Samsun Idmaıı 
yurdu maçı Samsunun 
yeti ! le neticP.IC'ıımiştir. 

galibi. 

400 metre ı;enec;I olan bir stB«Ida on beşer metre aralıkla 27 ııolis 

kullanılsa 'e 'azifeılarlar hakemin düdüğünden sonra hiç değilse bPk
lccliklerl ~·eri be:; dakika daha terketmcselcr, ı;;ııha )ine bomoos kalır, 
mt>ra'iinı başlangıcındaki gibi yine .rahat, rahat yapılır, oyuncular )ine 
dayak yemezler. 

\'e lıerkeı4 ıJc: 
- \'ine ılöYiiştulcr! ılemcz. 
()nUne ge~menln usuliinU iiğrenmck için tatbik etmek JAzımıTr. 
Manl<•sef tatblkatonız noksan!. SIM'ld OG•~T 

Çorlu - lstanbul arası 

Motosiklet yarışı yapıldı 
4 Koşucudan Visem 54 dakikada birinci ol 

Bisiklet Federasyonu tarafından 
memleketimizde ilk defa olarak 
tertip edilen motosiklet yarışı dün 
sabah Çorlu ile İstanbul arasında 
yapılmıştır. 

Antalya 
Ispartayı yendi 

t s p a r t a , (Hususi) 
19 Mayıs Gençlik ve Spor bayra. 
mında Anta1ya muhteliti ile İs· 
parta muhteliti arasında futbol 
müsabakası yapılmıştır. Isparta 
muhtelitinde Melih santrafor oy
namıştır. Oyun sert olarak başla. 
mış ve sonuna kadar sert deva:n 
etmiştir. 

İlk dakikalarda Melih Antalya 
kalecisiyle çarpışma neticesinde 
bayılarak dışarı çıkmıştır. Bu fır. 
sattan istifade eden Antalyalılar 
ilk gollerini atmışlardır. Melih bu 
golden sonra kendi ısrariyle tek
rar oyuna girmiş ve iki tane de 

·gol atmıştır. Antalyalılar da iki 

gol daha yaparak 3 - 2 galip gel. 
mişlerdir. 

Antalyalılar senelerdenberi ilk 
defa İspartalrları yenmeğe muvaf
fak olmuşlardır. Revanş maçı ya
kında yapılacaktır. 

İspartalılar Melihten az bir za_ 
man zarfında çok istifade etmiş. 

lerdir. 

90 kilometrelik koşu · 
- müsabakaya giren dört 

cudan - Visem 54 dakikaôS 

ci, Süleyman 59.17 dakik8 

ci, Arman da üçüncü olarıı) 
diler. 

Bölge kupası ma~ 

Galatagençl_ 
Anadoluhisarı ıns 

ettiler 
Dün Kadıköy stadında 

Gençler ile Anadoluhisarı t: 
kinci küme liki maçında Jel 
tılar. 

M .. · b oyıı~ utevazın geçen ~ tıı 

kısmı 1 - 1 beraberlıkle 

kinci kısımda daha düzgil11 

yan Galata Gençler takı1111 

daha atarak maçı 2 - 1 
dılar. 

-o--

Çubuklu takımı isli 
4 - 1 yendi 

Dün !stinye ile ÇubuklU 
oynanan maçta Çubuklu (J3) 

3 • 1 mnğlUp olmuştur. (/\.) 

larında ise Çubuklu çok lı{ı) 
. 4' yundan sonra !stinyclilerı 

mi~tlr. 



tarafta Fencrlıalı~f'nln frikikten ye<llğl ilk gol Galata•mrav • Fene r m~mda, Fazı 1 fie ~arpışan Cemil yer<le yatıyor, Jlakem pcnnlh ,·eriyor , .e Fencrlllc r itiraz Nliyorl:lr ... 

· [Q)ün FeırDer stadın<dla ©'fnaıınan mDDlô ~ lU -nla --~!lçonr~ 

GaıataSarav-Fen-eri- 4-3 e n di 
Maç çok heyecanlı oldu 

Oyun bittikter. sonra bazı 
seyirciler Galatasarayll 

oyuncuları dövdüler 
Çirkin .....__ 

.......____ ____ , 
Saha 

hadisenin müsebbipleri yakalandı 

Yazan: ~acnt t01~el: 

Müdafaayı takviye gayesiyle 
Fikret sol, hafa geçirilmiş. 

Oyun 
CRle.taııaray mUdafa~ı topu uzalrtlı}hı1)'tW\ 

Liseler arasında futbol 

Buğaziçi Edirne 
lisesini 8- O yendi 

19 Mayıs gençlik bayramı tati .. 
linden istifade ederek İstanbula 

gelen ve iki günldenberi Boğaziçi. 
nin misafiri bulunan Edirne Lise
si sporcuları dün Kadıköy stadın
da Boğaziçi Lisesi takımiyle Edir • 
nedeki maçın revanşmı yaptı ve 
neticede kuvvetli rakibi Boğazisi. 
nin güzel oyunu karşısında 6 - O 
mağlup oldu. 

~ener stadı hincahınç dolu ... 

1 
S a h a d a on iki bini bu-

n seyirci var. Maçın başlaması
t ı bir saat kala her taraf dolu .. 
'1nı lclayacak yer yok.. Dört ta
t •fta netice hakkında tahminler 
hirütülüyor. 
Sağ tribün.de: 

İlk akın Galatasarayda.. Fener 
lwf hattını kesiyor. B<!şlangı çta 

iki üç dakika, hiçbir taraf birden 
ani hücuma geçmeği denemiyor. 
Adeta iki taraf biribirini yoklu· • 
yor. 

Beden Terbiyesi kupası maçları 

Beykoz: Kurtuluş inuhtefüi iıe-Pera 
· lstanbulspor muhteliti rakiplerini yendi 

Topkapı, Arnavutköy: ı ticesi olarak ta derhal rakibinin 
hakimiyeti altına. girdİ!""ffenüz 3 Beykoz, Kurtuluş: 11 , - Ye~eceğiz 1 diyenlerin du

~<lklarında belli etmemek isteni
' n bir tereddüt okunuyor. Ayni 
~~eddüt sol tribünde de hakim ... 
'lli ki iki taraf ta biribirinden 

\~kiniyor. 
İakımlar çıkıyor 

Y Saat 4,35 de takımlar gözüktü. 
eni talimatname mucibince iki 

~- k•rn karışık olarak bir sıra ha
' 1de sahaya çıkıyorlar. Hakemin 
V lllan:i:ısiyle hnlk selamlanıyor. 

e takımlar şiddetle alkışlanıyor . 
• Güneşi arkalarına alan Galata
~raylılar, maça şu kadro ile baş. 
~'1ılar. 

GALATASARAY: 
'i Osman - Faruk, Adnan - Musa, 
,.. .ıauf, Celal • Bedii, Salahaddin, 
'"t:nil, Buduri, Sarafim . 
, };'enerbnhçeliler ise şu şekilde. .. .. 
F'Er!ERB/.!~ÇE: 

ı-·.. 'f t • .. samctldin • Ya'.iar, Muzaı er -

1 
~ .. d, Esıd, F~kret, Fc:,zıl, Naci, 
•l .. , n , ... T'l • 
~ '!a, •• c.;ı,, .uasrı. 

Galatasaray fırsat kaçırıyor 
4 üncü dakika.da SaUihaddin Ya

şarın ayağından topu söktü. Fa
kat kendisinden uzaklaşan topa 
Hüsam daha çabuk yetişiyor. 

Fenerin golü 
Bir dakil:a sonra Adnan 18 

çizgisinin hemen kenarında Ali 
Rızayı favulle durduruyor. Ceza 
vuruşu verildi. Esat sağ köşeye 

yerden çekiyor. Osman geç kaldı 

ve isabetsiz bir plonjon yaptı. 

Top elleri arasından Galatasaray 
ağlarında ... 
Galatasaraylılar sezilecek bir 

hakimiyet kurdular. Fakat hücu
ma ortaıdan geçiyorlar. İki açıklar 
daima işsiz vaziyette.. 10 uncu 
dakikada Sarafimin ortasına Mu. 
zaffer çıkış yapmadı. Tere:3düt 
için.de .. Sağ taraftan birisi yetişse 
gol tehlikesi bile mevcut.. Fakat 
Hüsameddin daha çabuk davrana
rak topu tutuyor. 

Oyunun b:ı~iangıcındanberi, 

haf oynayan Fikret, kendisi açık 

Ankarada v= Eskişeh irde 
müsaba ı<c:IG:r yaplldı 

t !dşchir. ~ L (A.A.) - 1: 1 deıı llehzat 1 ri.53,5. ikinci An 
~·ı · spor \"C g-C'nçlil• bayram karadan Hnlil 1 G.20.!l 

•U:ıa""C'bC'tl!e> heden tcrbiyPs• t:zuıı atlama birinci Ankara. 
, !101 dlrelttörlüwll JJ<;kfşelılrdı' dnıı l brahim 6,ıi3. iki nci Mm:nr 
·~·~O mayısta bir mUsnbo k:ı' fer /d~karn. 

Dr.ıalt t:zc,·e .\ıı:rnrn atlctln.I Giille atma: birine! }Jskişl'. 
:::ı<IPn mlit<'';'"ltkll bir tnlrnn 1 hirrlen Ahmet 11.!lO, ikinci Ba 
'l'ltlemıiştir. i hadır 11.25. 

Ilı li:)klşchir atlctlerlle yapılan Yüksele atlama: birinc i 
abaknlnrın tclrnllt net!ccle. 

Es. 
klşe!ıil'den Muzaffer 1.5. ikinci 
Ankaradan lbrahlın 1,54. 

~ . 
a ai;ıdndır· 
lııo m tr{' blrinrisi Eskişelıl. 

' Disk· birinci Eskişchirdcn t•tı Nihat 11 lldnci Esltişcblr. · 
• l\Iuzarrer 25.Gl, ildncl Ankara . tı Sami 11,4. liçUncli Anlrnra. 

• ıı Dnhndir 12 . c1an Bahadır 23,71. 

lı 40o metre birinci Ankaradau Balkan bayrak yarışı: birin. 
·a~it 1.5G.4, ikinci Nihat Eskl. ci Ankara 3.2. Eskişehir ikin. 
~bir. r.ı 3,45,2 10~ 

• iıon metre birine! l~sl•lşelılr. Hanin: lılrlncl Aııknrndnn 
'
1 ıı Rırrı ıt.=ıo.rı. lldn<'i Aıılrnrn JLışit. ikiııri EskişehlrdPn Mu. 
q_,, t GG rı·e~ 'I'n l·ııu ltı'lırrilc Eskise . • 

1 s m a ıı 4 • ı . zn • . ' .. • 
~'lOO metre birinci Esltişclılrl h!r birincidir. 

• . 
1 

dakika geçmemişti ki Beykoz, 
Deden Terbı~·esı kupası . .121aç a· Kurtluş muhteliti Tanaşm ayaği. ... 

rına dün T~~ :~~ın~a 0~~eden le kalecinin hatasından ilk golü 
Jki talmn Icapfonlan, hit.1ı:em \·!! 'fı!.n 1ıakemlerdch biri son devam edıldı.Gunun ılk musaba kazandı. 

oynadığı zamanlar eline geçireme çıkış yaptılar. Top Sarafimin Ö- kasını Topkapı, Arnavutköy ika- Topkapılılar buna 14 Uncü da. 
diği güzel paslarla besliyor Bas-

1 
ntlne düştü. Sarafimin şütü Fener rışığı ile Beykoz, Kurtuluş karı. kikada Istavrinin şahsi bir gay. 

riyi .. Fakat Basri bir açık için (ga- bahçe ağlarında. Fakat hakem da- şığı yaptı. retile mukabelede bulwıup 1-1 
nimet) mahiyetinde olan bu pas- ha evvel entbol öttürmüş. Takımlar: beraberliği temin ettilerse ae, 
lar:lan ist ifade edemiyor. Oyunun 20 inci dakikasından Topkapı, Arnaıııdköy : Hara. dört dakika sonra Beykozlular 

Galatasaray bir fırsat daha sonra Galatasaraylılar, oyunu iki l<ıml>os - J!ihalaTd, Hristo.- A. Turanın ayağile ikinci gollerini 
kaçırıyor 1 açıklara doğru açmağa başlıyor - li, Osnıan, Ilakkı - lstavrı, ııta. çıkararak 2-1 yine üstün vazi. 

14 .. .. d k'k d s-. af'm Re· 
1 
!ar. Bu hal, müdafaanın bir kısım ruli, Tanı.as, l"anko. yete geçtiler. uncu a ı a a ur ı . ~ . . t l / t t 

d ~ d t u ka tı Sı"ir 1 kuvvetini iki tarafa yapacagı ıçın, Bcyko::, Kıcr 11 ıt§: s ra o - Beykozluların hakimiyeti devam şa ın ayagın an op P · - .. · M t f A 
dü. Hüsameddinle karşı karşıya .. üç ortaya gol fırsatının duşmesı Calıit , Burha>ı - ı ııs a a, : etmekte .• Tanaş ve Şahap ibirdr. 

k ·w· k b' .. _,. ıdaha müsait.. rapoğlu, Polyos - Turan, Polı. gol fırsatı kaçırdılar. 5 metreden çe tıgı sı · ır şut .ut· • • 
1
.. h M 

rekleri yalayarak dışarıyı boyla- Gala tasaraym 1 ıncı go u genü.lis, Tanaş, Şa ap. arıJOS. Fakat, kaçırılan bu frrsatla.nn 
d Nitekim, 24 üncü dakikada Cc- Hakem: Feridun Kılıç. akabında 25 inci dakikada. Şa: .. 
ı.Bir dakika sonra da Fazıl, kale mil sol açığa uzun bir pas vererek Oywıa Topkapı, Anadolu karı. hap, 26 ncı dakikada. da Polige. 

önünde mi.isaid vaziyette yakala.

1 

ileri atıldı. Sarafimin yerinde bir şığı 10 kişi ile başladı. Bunun ne. nidis birer gol daha. atarak: va. 
dığı topu dışarı yolluyor. ortası tekrar Cemili buldu. Karşı-

1 
ziycti 4-1 §ekline soktular. Bu 

Faruk ı>a{; ayağından sakatla- sına çıkan müdafii yana. ~açarak Edirnedeki maç ar golde de hatası olan kaleciyi ta. 
narak <ll ... arı cıl•tı. Saıa·h.,cldı'n o- atlatan Cemil Hüsameddını de ka· kım kaptanı, sol açığa çıkardı . 

. .. Edirne, 21 (A.A.) - Edirne l 1 
nltn Yerl·1,· 1• do.lduruyor. leden •dışar:ı çektikten sonra yer. - Yerine, kaleye sta"Ti geçili di. 

:ıuglin ~ok canlı ,.c heyecanlı 
'.1ru-:anın k"'le u"zerine güzel den bir şütle Galatasarayın ılk Bu ara, izinsiz dışarı çıkmış o. 
m _ .. r;-C"nçlılt ve spor lıarcltetlerl sc~ ,

1 
.. h k k 

bir ortasına Ce:nil ve Hüsameddin o:s;-Devamı 13 ııııcüda lan .. , antlıyı a ·em oyuna a .. 
retti. bul etmeyince, Topkapılılar 9 ki. 

, 
Takım: 

Ankaragücü 
Fenerbahçe 
Demirspor 
Beşikt::ı.ş 

Vefa 
Do~anspor 

C":at:.:ısar.ıy 

Ate!} 

•. . ' 

....~~ 
ır~~)t' 

puvan vaziyeti 
Oyun Galip Dcra. lılağ. Att1ğı Yediği Puvan 

12 7 7 4 30 19 27 
9 6 3 20 11 21 
8 5 1 2 21 13 19 
8 4 1 3 20 10 17 

10 ~ 1 6 26 17 
s 3 1 4 23 15 
7 4 3 15 J4 

23 12 

Oyuncular sa haya ı:ıHt ı iar. 

n..ı sabah, otohUslcrlc Kırk· şi kaldılar. 36 ncı dakikada Ta _ 
la•·elinden gelen orta okul fut na.1 beşinciyi, 44 üncü dakikada 
t;ıJI tnlomı Edirne orta olrnl ta da altıncı atarak gol adedini ilk 
ımnilc lstanbulclan gelen sanat devrede altıyn çıkardı. 

ınr okulu takımı Ecllrne sanat 
lnr mektebi tnkımlle karşılaş. 

tı ye çok heyecanlı geçen maç 
ıar ı - O ve 2 - O Edirne orta 
okulu ve Edirne sanat okulu 
lehine neticelendi. 

İkinci devreye 9 kişi ile giren 
Topkapılılar, 20 nci dakikada Şa.. 
habm nyağile yedinci, 22 nci da.. 
kikada Tan.aşın aya.ğilc 8 iinci, 27 
nci dakidada Şahabm ayağile 9 
uncu, 30 uncu dakikada Turanın 
ayağile onuncu, 36 ncı dakikada 
Tom:ısm ayağilc 11 inci golü yi.. 
yerck 11-1 mağlup oldular. 

Maçlnrclıı Uç binden fazla 
seyirci hazır bulundu. Her ilti 
misafir takım da melttcplerdC' 

Pera - Istanbulspor: 4 lrnıınklamıştır. 

--o-- Kasımpaşa - Galataspor: O 

B·ır Habeş b·ır de !kinci kar&ılaşmayı ııfasımpn -
şn, Galataspor karışığı ile lstruı. 

· l' bulspor, Pera karı5ığı yaptı. 
Polo nyalı güreşçı ge ıyor Takımlar: 

Bu sabahki (Vakit) refikimi· Kasımpa§a,, Galataspor: ishak 
zin yazdığına göre bir kaç - /Jısan, Rii.ştii - lı!uzalfcr, Ca. 
güne kadar şehrimize biri Habeş, fer, Ilalit - Dinçer, Dimitro, Ni. 
diğeri Polonyalı iki profesyönel, nos, 1bra7ıim, Yorgos . 
güreşçi gel.ec.ektir. Bunlardan Ha. 1

1 
lsta.nbıt1spor,. . Bcy:ğluspor: 

beş güreşçının adı Kaksem Taka. Çaf atınos - liırısto, Cıı•clck -
rı, Polonyalının adı <la Frans Ges. j Çiçoı•iç, Jedmı, Etyen - Ta1ea, 

· · d' 1 B -1..~ 11Y • • T ...,,,... Tras:r tvınskı' ır. a,,wr_-,,. ;a...C.ı..11zezı, '-"'V•O:J • -. • 

llabeı 115, diğeri 98 kilodur. y!Idl 
Burada ve Bursa, İzmirde güreşe- 1 Hakem: Ahmet Adem. 
ceklerdir. (Devamı 14 finciidc ı 



YAZAN: 

Alfred 
Gragnen 

7. 22. '15. Anvers 50 
ÇEViREN: 

Muzaffer 
Esen ( HABER'in s·ayfahk zabıta hikayesi ) 

A NCAK otuz yaJında gö. - Demek otuyor ki cinayetin 
rünen kal:iın nefes nefese ilk defa siz farkına var.dınıı:?. 

anlatıyordu: 

- Adnn Jozcfin Leklerk'tir. 
Glisim sokağında kontes Zebers. 
kinin evinde hizmetçiyim. Biraz 
evvel kontun kahvaltısını odasına 
götürdüğüm vakit onu pencere ö
nünde yere serili buldum. Oda 
kan içindey.di. Şüphesiz ki ... 
Kadın bundan sonra söyleye. 

ceklerinden korkuyormuş gibi 
sustu. Komiser ona cesaret ver. 
rnek istedi: 

- Haydi, söyleyiniz .. 
- Şüphesiz, onu öldürmüş ola· 

caklar .. 
Bir meselenin tahkiki için mu. 

vakkaten Kolomb komiserliğine 

gelmiş olan müfettiş Pusen kadı

nın ifadelerini derin bir dikkatle 
dinliyordu. 

Komiser ide kadınla ayni fikir -
deydi. Hizmetçiye : 

- Yürüyünüz, beraber gide. 
lim .. dedi ve müfettişi de beraber 
gelmeğe davet eden bir hareket 
yaptı. 

Pusen hu teklifi 'bir ba§ işaretile 
kabul etti. Dört kişi kapalı bir po· 
lis arabasına !bindiler. Komiser, 
Pusen ve hizmetçi kadın arabanın 
arkasına oturldular. Tamamiyle 
bulutsuz, güzel havaya rağmen 

muşambalı bir empermeabl giymiş 
olan komiserlik katibi de şoförün 

yanına yerleşti. 

Komiser şoföre sordu: 
- Adresi biliyor musunuz? 
Şoför cev~ p verdi : 
- Evet .. burası larmızı tuğ.la.. 

dan yapılınrş güzel bir villadır ... 
Şömendifer yolu yapıldığı gün
denberi de arka taraftan tamamen 
bir kaya par~ı üzerine oturmU§ 
bir vaziyettd:iir. 

Hizmet!Si kadın §Oföriln s5zle. 
rini mmldanarak tasdik etti. Bu 
mmldanma komiserin nazarı dik
katini celbctti. Ye yolda giderken 
kadına bir şeyler sormağt faydalı 

buldu : 
- Efcn!dileriniz ne iş yaparlar?. 
- Bilmiyorum. '.Akşamları an· 

cak beşe, altıya doğru dışarıya ç:r.. 
karlar. Gece ge!S dönerler. Aylığı 
peşin ve muntazam verirler. Gali
ba zengin olacaklar. 

- Kan koca iyi ge!Sinirler mi?. 
- Kavga ettiklerini işitmedim.. 

Zaten bin'birlerini de pek çok gör. 
mezler. 'Mösyö şömen.difere bakan 
cephede alt katta yatar, madamın 
yatak odasr öteki cephddedir. Yal. 
mz yemekten yemeğe biribirlerini 
görürler. Sokağa çıkarken bina
nın kendi cephelerindeki ayrı ka... 
pılarından çıkarlar. Otomobilleri 
ayn ayrıdır. Maamafih hazan ev
deki k~ük salonda birleşirler, bir 
iki saat konuşurlar, fakat ,;esleri 
dışarıdan işi!l itmez. İşi dilse de a
na dillerinde konuştukları için an. 
la yamam. 

- Hangi millettendir?. 
- Galiba Rus olacaklar .. 
- Misafir gelir mi? • 
- Hayrr.. fki senedir bunların 

yanındayım, hiç kimseyi görme • 
dim. Misafir şöyle dursun, mek
tup bile gelmez. 

- Demek yalnız oturuyorlar. 
-Evet ... 
- E vlde ka!S hizmetçi var?. 
- İki .. ben ve Lui.. Evde yal-

.uz ben y.:ıtarım. Odam ikinci kat. 
tadır. Lui her sabah onda gelir. 
Mösyönün odasını düzeltir. öğle 

yemeğini ha:mlar. Akşama doğru 
biraz bahçe ile uğraşır. Saat dör. 
de, beşe !doğru evine gider. Ev· 
lidir. Çok çalışkan bir adamdır . 
Geceleri bir lokantada çalışır. 

Karısı aynı lokantada vestiyerdir. 
Luinin karısı da bizim efendi gibi 
Rus olacak galib:ı .. Her ha~e mös 
yô lo kont, bu ad~mı karısının 

hatırı için yanına al.:.Z. 

- Eğer bu vak'a bir cinayetse, 
ilk defa ben gördüm tabii?. 

- Peki, madam neredeydi?. 
- Zannedersem odasında uyu. 

yordu. 
- Uyuyor muydu? Söyledikle. 

rinizden emin misiniz?. 
- Ona bu haberi ben verdim .. 
- Nasıl verdiniz •. O size ne 

di?. 
- Ne mi dedi? Hiç bir §ey 

demedi .. Zaten ben haykırırken o 
hala yan uykuda idi. Söyledikle. 
rinlden hiç bir §CY anlamamışa 
benziyordu. Bu vaziyette dahn 
fazla beklemedim.. Merdivenleri 
dörder dörder indim.. Doğru ko
miserliğe koştum. Ben kapı!dan 

çıkarken Lui de sakin bir tavır. 
la öteki sokağın başından eve doğ. 
ru geliyordu. Fakat ona vak'ayı 
haber vermek için vakit kaybet -
mek istemedim. 

- Evden çıkalı ne kadar zaman 
oldu?. 

- İyi bilmiyorum .. Belki yirmi 
dakika, bellci yarım saat. 

Pusen asık bir çehreyle komise
re ldöndü: 

- Şimdi ise madam ile uıak 
muhakkak cinayet odasına girmiş 
ler ve lbir çok eşyayı bozarak ci
nayet delillerini ortadan kaldır. 

mışlardır, her halde ... 
Araba du1'1u. indiler. Hizmetçi 

yol gösterdi, bahçeye girdiler. 

iki Uç adan sonra, h~i 
olduklan yerde durdu • 

Yan kapI önündeki beş basamak 
merdivenden çıkarak villanın ta} 
lığına vardılar .. 

Cinayet evinde 

U•• Ç polis memuru, hayretle. 
rindcn ağızları açık, ol· 

dukları yetide kaldılar. Kapının ar
kasında Lui bir elinde supurge, 
bir elinde bir bez parçası ıslık ça
la çala ortalığı temizliyordu. 

Pusen, kendini toplayarak ve 
U§2ğa .dikkatle bakarak: 

- Demek oluyor ki efendileri 
nizin odasına girmcldiniz, dedi. 

U§ak §'!~kın şakın onlara bakı 
yordu. 

Komiser de : 
- Kontes nerede? diye sçırdu. 
- Kontes?.. Tabii odasında 

olacak .. 
Pusen hizmetçi kadına kendi

lerini kontun odasına götürme. 
sini emretti. 

Kadın tereddüt eder gibi oldu; 
fakat duylduğu korkuya, iğrenme
ye rağmen emre itaat etti. 

Bir kapıyı açtı, bir koridordan 
geçti, ve sonra olduğu yerde ha. 
reketsiz .durarak yarı açık bir ka
pıyı gösterdi: 

- işte burası .. 
Pusen kapıyı itti. Uç erkek içe. 

riye giri.iiler. İki üç adım sonra 
hepsi oldukları yerde durdu. Hiç 
bir şeye dokunmadan ölüyü ve 
odayı gözden geçirdiler. 

Biraz sonra komiser ürperdi: 
- Dübva, telefonla aı;lliye ko· 

miserliğini bul.. Müddeiumumi· 
liğe haber versinler .. Evin a.dresi. 
ni söylemeği ve vak'ayı iyice an. 

M'J(ettiş Pusen büyü'k bir za. latmağı unutma .. 
bıta memuru olduğunu göstermek ı Katip çıkınca. Pusen. komisere 
için ağır bir ııesle sordu : fikrini anlatmağa başlad11 

- Mesele apaçık .. Cinayet Ze. 
berski eve dönünce olmuş .. Bak
sanıza daha elbisesi üzerinde 
Adamcağız içeri gırınce pencere 
t a r a f ı n d a n bir ses işitmişti. 
Bakınız pencere hem açık, hem ~e 
bir camı kırılmış.. O vakit kont 
hemen rovelverini çekmiı.. Ro
velveri elinde görüyorsunuz ya .. 
Ve pencereye doğru yUriımüş.. .. 
Bahçede saklı olan cani, dışarıdan 
koniun üzerine ateş etmig, kur§un 
camı kırmıı, kontu yere sermiş ... 
Bu adam hırsızlık için gelmiş ola.. 
cak .. Kontu öldürdükten sonra 
içeriye girmiş.. Kilidli çekmeceyi 
kırmış... Alacağını almış, fakat 
çekmecenin öteki gözlerine bak. 
mağa. vakit bulamamış. Geldiği 

yerden çıkmış .. 

Pusen, evvelki hatasını tamir tıkları kaldırdı. Makinelerin ara
etmek, zekasını tekrar göster - sına bile baktı. 

çok ayrı yaşaidığrmız için yaıuı. 
mış olabilirim .. 

mek istedi: Otomobil aletlerinin saklandığı Grevi söze karıştı: 
- Komiser efendi, !dedi; artık dolabı gözden geçirirken bir şey 

şüphem kalmadı. Katil anla~ıldı.. nazarı dikkatini celbetti. Bu çek. 
Bu kaçış bir itiraftır. mecenin kenarlarında beyaz toz 

zerreleri vardı. 

- Bu gece kaçta döndünüz?. 
- Bu gece arkadaşlarımla tiyat 

ı oda idim. Tiyatrodan doğru eve 
dön.iüm .. İçeri girdiğim vakit saat 
bıri çeyrek geçiyordu. 

Bu sözlerden nonra müfettiş. 

alkış bekliyor gibi, yanından hiç 
ayırmaclfğı şemsiyesine .dayana -
rak durdu. Fakat komiser telaş-

sız: 

- Bu dü ündükleriniz bana 
yanlı§ gibi geliyor, !dedi. 

Müfettişin bu itiraza canı sıkıl· 
dı. Fakat belli etmedi .. Şimdi ko. 
miser anlatıyordu: 

- Kontun yatmadan evvel 
öldürüldüğünü kabul ederim. El
bisesi üstündedir., Fakat pencere 
tarafından bir ses işidip te pence. 
reye doğru gitmiş, ve bu sırada 

dışanda.n atılan bir kurşunla vu· 
rulmuş olsaydı kurşunun önden 
girmesi lazımgelirldi. Halbuki vü· 
cudun ön tarafında ne kurşun izi, 
ne de kan görüyorum. O halde 
ihtimalki odayı havalandırmak 

için pencereyi açarken arkadan 
vurulmuş olacak .. Katil ya odada, 
yahut kor!idorda lıir yerde saklı 

bulunuyordu .Sonra pencere ca -
mının içeri.den atJlan bir kurşunla 
kırıldığı muhakkak.. Bakınız, 

pencerenin dış kenarında, daha 
çok cam kırıkları var, sonra oda 
içinde cam kırığı yok gibi.. blü.. 
nün elindeki silah ta ölümünden 
sonra avucuna yerleştirilmiş ola. 
eak .. Zira, bir veya müteaddit kur
şun yiyerek yuvarlanan adam boy 
lu boyuna düşerken elindeki silah 
muhakkak fırlar. Kontu öldüren 
kurşun her halde bu rovelverden 
çıknuştxr sanırım. Otopsi ve vu· 
kuf ehlinin tahkikatı bunu bize 
gösterecektir. Bu iş her hali:le ev. 
velden ve dikkatle hazırlanmış .. 
Yazıhanenin yalnız iki gözü: açrl
dığına göre bu adam aradığını ve 
aradığrnın nerede olduğunu bili· 
yordu. Bunldan §U neticeyi çıka -
rıyorum :Bu işi yapan adam bu 
e\· içerisinde değilse bile evde 
kendisine bilerek yahut bilmiye -
rc1c yaıidım eden bir suç ortağı 

vardır. 

Adliye iJ başında 

E GER bu sırada müd.dciu. 
mumilik memurları gel. 

memiş olsalardı, Pusen, komise· 
rin bu mtitaleayı da beğenmediği. 

ni yiizünden anlamış olacaktı. 
Pusen, gelen memurlar arasın. 

da kendisine en büyük rak:p 
sandığı müfettiş 1Greviyi de gö. 
rünce bir kat daha canı sıkıldı. 

Komiser gelenlere vak'a;•ı sok 
açık ve tam bir şekilde anlat tı. 

Kendi düşüncelerini izah etmeği 

ihmal etmedi .. Amirlerinin gözü· 
ne girmek isteyen Pusen, komiser 
ı-;özünü bitirince ilave etti : 

- Her halde katil bu kaçan 
kadın olacak?. 

Grevi komiserin söylediklerini 
dikkatle dinlemişti. Pusenin söz
lerini soğuk karşıladı: 

- Eğer katil kontes olsayldı, 

dedi, cinayeti işledikten sonra sa. 
vuşur giderdi. Kaçmak için cina. 
yetin keşfedilmesini beklemezdi. 

Bu sözler Pusen için çok ağır 
bir darbe o~du. 

Araştırma, parmak izi alma, 
tıbbi muayene biribiri arkasın.dan 
yapıldı. 

Yarayı yapan silahın ölünün e. 
tindeki silah olduğu anlaşıldı, üç 
kurşun atılmış, ikisi konta isabet 
etmişti. 

Biri ensesine, diğeri de arkadan 
kalbe ... Katil pencereden çıkmış 

ve §İmendifer yoluna doğru ka
yalıktan aşağı inmişti. Burada ye. 
ni husule gelmiş ayak izleri ap. 
a~ık görünüyordu . 

Grevi, mütehassısların ve dok
torun söylediklerini dinledi. Son. 
ra ölünün cebindeki ve çantasın
daki kağıtları muayene etti. ölü.. 
nün üzerinde çok az evrak vardı: 
Hüviyet cüzdanı, ikamet tezkere
si, 100 franklık iki banknot .. 

Grevi yelek cebinde ibulduğu 
dörde katlanmış küçük bir kağıdı 
açtı. Orada majes'kül harflerle §un 
lar yazılıydı : 

7, 22, 15, ANVERS. 50 

Bu ne demekti Grevi derin dü. 
§Üncclere daldı. 

Pusen ldayanamadı: 
- Bu kağıt ta ne oluyor? .diye 

arkadaşının elinden aldı, ve tetki
ke koyuldu. Tetkiki bitirince "bu 
kağıtların hiçbir ehemmiyeti yok,, 
demek istiyen bir hareketle ka. 
ğ~::lı Greviye geri verdi. 

* * * Grevi, aklına bir şey gelmiş gi. 

M tlFETT1ŞtN öfkesi git - bi odadan dışarı fırladı. Birinci 
tikçe artıyordu. Nasıl o. kata çıktı. Bütün odaları dolaştı. 

luyor ıda bu mahalle komiseri Eskiden tuvalet odası olarak kul. 
kendisine bu kadar aykırı müta - tanılan ufak bir oda::la bir kok 
lealarda bulunabiliyordu! • sandıklar ve bavullar var.dr. Bun-

Bu sırada komiserlik katibi içe •. ların üzerinde ve odanın tahtala. 
riye girmişti. Komiser sordu: rında bir parmak toz göze çarpı-

- Telefon ettin mi. yordu. 
- Evet, yola çıktılar bile.. Grevi dikkatle baktı. Odal:la 
- O halde onlar gelinceye ka. dört köşe bir yer, toz.suz duruyor. 

dar kontesi görelim. du. Demek burada ya bir bavul, 
Pusen ile komiser dışarı çık- ya bir sandık vardı. Yeni kaldı· 

tılar. Koridorda 1kendilerini kar· nlmış bir §ey .... 
tılayan hizmetçi kadına: Grevi tekrar aşağıya inı:li. Biz. 

- Bizi hanımın yanına götür!. I metçi ka :lına: 
emrini verdiler. - Garaj nerededir? diye sor. 

Kontesin odasma kadar çıktılar. du. 
Kapı açıktı .. !çeriye giri~iler. oda- 1 Garajın yerini öğrenince derhal 
da kimse yoktu .. Banyo od:ısına evden çıktı. 

geçtiler, boş .. Bütün evi aradı. ı * * * 
lar. Kontes Zeberski ev.de yoktu. K ONT ve kontes arabalarını 

Aşağıya inince komiser uşağa ı yakın bir garajda bırakı-

sordu : yorlardı. Grevi garajdan konte· 
- Kontesin dışarı çıktığını sin bu sabah otomobili iş1etip iş. 

görmediniz mi?. !etmed iğini sordu. 
Uşak §a;alamı§h: Hayır cevabını aklı. Her iki a. 
- Geldiğim dakikadanberi ka- raba garajda idi. 

pının yanından ayrılmad m, hi!j Grevi kendisine şaşırmış bir 
kimse çıkmadı. Yalnız bir kaç halde bakan garaj bekçisine ehem 
dakikacık kilere gitmiştim. Belki ı miyet hile vermeden iki arabayı 
o sırada inco:len inceye muayene etti. Yas 

Garaj bekçisine döndü ve sor -
du: 

- Bu beyaz toz nedir?. 
Adam biraz canı s.'kılmış gibi : 
- Bu talk ols:ı gerektir. Hava 

hücrelerini talklamak için.. Ma
dam Zebcrskinin filet çantasın
da daima talk vardı r. ihtimalki 
talk paketi patlamış ve bu tozlar 
orad an dökülmüştür. 

Müfettiş: 
- Yalnız burada alet çantasını 

göremiyorum, dedi. 
Bekçi: 
- Kontes alıp götürmüş ola

cak, diye cevap verdi. Çlinkü kon. 
tes ekseriya böyle yapar, bu alet. 
teri galiba evde kullanıyor. 

- Size emrediyorum, dedi. Bu 
arabalara kimse el sürmiyecek, 
bilhassa kontes. 

Müfettiş garajdan çıkınca ldoğ. 

ru yanındaki kahveye gitti. Tele
fonla emniyet müdürlüğü ile ko. 
nuştu. Bir çok şey sordu ve bun -
ların cevaplarının kendisine Ko
lomb da madam Zeberskinin evi-
ne telefonla bildirilmesini 
etti. 

rica 

Grevi köşke geldiği vakit; Pu-

Odada dört kö§e bir yer 
tozsuz duruyordu 

sen onu taşlıkta bekliyorldu. O. 
nu görünce: 

- Neredeydiniz canım? 
haykırdı ... Kontes geldi. 

Grevi şaşırmadan : 
- Ben de öyle tahmin 

tim, diye mırıldandı. 

diye 

etmiş. 

Kontes salonda komiserin ve 
adliye memurlarının suallerine ce
vap veriyordu: 

- Jozcfin bana polise gidece~ 

ğini söylememişti. Aklımı başıma 

toplayınca mahalle kara.koluna ha. 
ber vereyim dedim .. Fakat kara. 
kolun nerede o]::luğunu bilmedi
ğim için Kolomba kadar gittim .. 
Sokakta da garip bir şaşkınlık içe. 
risinde kimseden bir şey sorma.. 
dan dolaştım, durdum. Nihayet 
karakolu buldum. Oradan bana 
zabıtanın bu işden haberi olduğu. 
nu söylediler. Bu cevap üzerine 
eve döndüm. 

- Kocanızın döndüğünü du)'' 
dunuz mu?. 

Kadın tereddüt eder gibi oldılr 

fakat k endini çabuk toplayarak: 
- Hayır, dedi. Zaten o, eve çole 

geç döner. Sabaha karşı eve 1Ö• 
nerken çoktan uyumuş bulunıı• 

rum. Yalnız dün gece yatağırnd" 
kapının açıldığını işidir gibi ol " 
dum. 

- Ya silah sesini • 
- Hayır, onu duymadım .. Od•· 

!arımız ayn katta, ayrı cephede • 
dir. 

Bu aralık komiser Pusen hiı• 

metçi kadına dönerek: 
- Siz de silah sesi duymadınıı 

mı? diye sordu. 
- Hayır, ben madamın üstün• 

deki odada yatarım .. Uykum da 
ağır.dır. 

Saat ikiye gelmişti. Tahkikat 
heyeti, bir polis memuru ve korni· 
serlik katibini köşkte bırakarak 
yemeğe gidiyordu. Grevi köşkte 

kalacağını, bir telefon beklediğini 
söyledi ve kontesten telefonun bıl• 
lunduğı.ı ol:lada kalmasına mUsw 
de istedi. Kontes bir baş işaretiyle 
izin verdi ve gururla odadan ~le· 
tı .. 

Bir saat sonra telefon çaldı ve 
Grevi on dakika telefonla kendi· 
sirı e söylenenleri !dinledi .• 

Grevi anlatıyor: 

G REVl, telefon odasındafl 

çıkarken tahkikat heyeti 
dönmüş, salona yerleşmişti. Kon• 
tes ve hizmetçiler de salona ge• 
lince Grevi müddeiumuminin ya• 
runa gitti ve sakin bir sesle: 

- Znruıederim ki, suçlulan ~~· 
f ettim, dedi. 

Pusen haykırfdı: 
- Bunu bilmiyeeek ne var? 

Suçlular kontes ile hizmetçi ka• 
dındır. 

Grevi gene gayet sa.kin: 
- Suçlular tabirini kullanırkel' 

bu akşamki cinayeti kastetmiyo
rum, dedi. Burada, bu gece bir ci• 
nayet işlendi. Bunu yapan biri,i 
var, tabii.. Fakat ayni evde koka• 
in kaçakçılığiyle meşgul iki suç1ıJ 
daha var .. 

Kontes kıpkırmızı: 

- Ne demek istiyorsunuz? ıde• 
di.. 

lVlüfettiş bu suali işitmeınlf 
gibi izahatına devam etti: 

- Komiserin bana verdiği iıa· 
hattan uşat'ln geceleri bir lokaJl' 
tada çalıştığını ve kansının d• 
ayni lokantada vestiyer olduğunıl 
öğrendim: Bunu ve biribirindel' 
ayrı yaşayan bu kan kocanın h•' 
yatını garip buldum. Fakat henii' 
biı· hüküm veremiyorldum. Kotı• 

tun üzerinde bulduğum kağıt 
parçası beni doğru yola götürdil
Bu kağıttaki yazının ve rakam!•• 
rrn manasını düşünürken göziiıt' 

Memurlar, mağrur bir tavırla, duvardaki takvime ilişti. Burad• 
söylenen bu izahata inanmış gö- 6 l}aziran salı yazılıydı. O ha].der 
rünüyorlardı. Kadına sordular: kağıttaki 7 rakamı bugünkü ta• 

- Yaptığrmrz tahkikat yaşa. rih olabiliti;:li. 22.15 rakamı ise 
yışmızın, kocanızın hayatından saati gösterebilirdi. ANVEFS1 

çok farklı olduğunu gösteriyor, 1 ralnız Belçikanın merkezi değil ' 
doğru mu . dir. Monmartr civarında da bıl 
Kadın tereddütsüz cevap verdi: isimli bir yeraltı tramvay ista5 ' 
- Kocamla beş senedcnberi ev. yonu vardır. Geriye elli katıyof'· 

liyiz. Sevişerek evlendik .. Servet. Bu da 50 paket kokaine delalet e• 
lerimiz müsavi gibidir. Fakat ara- der. 
mızda aşk çabucak sönıdü. . Yal - Grevi burada kontese döndU: 
nız ayrılmamağa, ve iki arkadaş - Sonra sabahleyin sizin alelS• 
gibi yaşamağa karar verdik .. Her tele _şatodan ayrılışınıza geleliıil• 
ikimizde kendi iradımızla yaşıyo. Tabii bu kaçmak için değildi. Ö'/' 
ruz. l~ olsaydı geceden giderdiniz. satı 

- Kontun düşmanları varmıy. dık odanıza baktığım vakit, ıoı 
dı ? Bu cinayeti kim yapc:bilir?. arasında kalan temiz sahadan orl 

Kontesin bakışları bulandı, ve: dan gayet ufak bir valiz aldığıruıı 
- Hayır, dedi, böyle bir §ey anladım. Bu ufak valiz de kolcıiJJ 

bilmiyorum .. Fakat biribirimizdcn (Devamı }4 iincMe). 



Fransız 
ır folkraı 
ualUın Sınıfta talebeye söyledi: 

'~ bonıuzun her ıeyi :i§e yarar. 
Wndden Pastırma. sucuk olur, tU.. 
~en fırça olur. Domuzdan daha 
len a ne suretle i.!tüade ederiz. Bi-

Var nıı? 
l\U Uk I 

ç bir talebe cevab verdi: -a·· llıln ırı,inc kızdığımız zaman i.8. 
den istifade ederiz efendim. 
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Afrikan~n bu zavallı insanları için tuz bizim 
şekerimizden daha kıymetli bir tatlıdır ! 

lhtiyatlı Jıakcm - Bana kalır sa en sağdakini birinci ~ı) aralım. 
İngiliz kürikal~rü -

J 

- Fransız kcırikntürü -
- l\oş, çowk köpeğin biskiit'ilc rini yiyor. 

- Zarar yok bayan. Köpek o bi skiivilcri seı•miyor zrılrn .. 

il 

4\iiiiıernlkan Dngnoaz 1Fokırası • 
:a· 'İF 1 k r a 5 1 Bir İngiliz papasının evine yakm hi\ f' 

- İngiliz karikatüril -

ıi:!n~: ?oks5rlc ınlilakat yapmağa çerge komşusu olan çingeneler, çer ~o..,V !C 
llıUdd rılcn Yeni gazete muhabiri, bir gelerini kaldırıp giderken, kazara. 
d~ın et SOnra tahrir mUdürünlin o-

1 
ölmüı eşeklerini de orada bırakmı~-

.. ' 

'l' a girdi. lar. 

ahrir :tnildilrü sordu: Papas, (!feğin kaldırılması için 
;- 1'\e aldın? belediyeye haber gönderdi. Fakat 

g~teıti tnuhabir, çilrümüş gözilnü tuhaftır ki belediyeden şöyle bir 
ererek: ccvab aldı: "Ölillerl kaldırmak ili 

"' 4te bunu! papa.slara aittir.,, 

~ .0 n?an bize fayda yok. Yum. Bunun ilzerine papas ııu ce\'abı 
t.._ letniş gözU gazeteye basarna - gönderdi: "Vazifemi biliyorum. FaJq; h 

... :Ne söyledi, onu yaz! kat defin merasiminden evvel ak-
'~ htı, c söylediğini de basaınazsı- rabalarrna bir haber göndercyith, 

Onun için bu itten vazge .. elim. dedim 
~ .,, 

'Afrikanuı llotanto kabilelerinin ateş ôyinlerinatn bir saTınt 

"' - lngo ile beraber bütün Uit· - Bunları giyince büyük bir or- diye sordu. Sizin Kral lierhalde be-
~% boylar sizi en büyük dostları ola· man kelebeğine benziyeceğim! diye nim on yedi kanın olduğunu bilir, 
~r rak kabul eder! dedi. homurdandı. zannederim! .• 

"-~~ Ye hemen bizi çadıra aldr. Buba tuzlu yiyeceklerin zehirli Buba, Hotanto reisinin bu kur-
~ ı Vaktin akşam olmasına rağmen olmadıklarım göstermek için Ho. nazca suali karşısında büsbütün şa-

, - - gündü.zkü kız~'~. g~n~ al~ında ~- tanto reisinin gözleri önünden hep· şalıyarak _benim yüzüme bakakal· 
F alpaıan (arkadaşıtıa} - Ru ka zun hır yol yurumuş oldugumuz ı· !:İnden birer parça yedi. Hotanto dr. O \cık,t ben derhal bizim Ho. 

dar z,ılımetimiz boşa gilli, amcam· çin bu ağaç dallarından kulübenin kralı bunu g&rünce m~rakla yiye· landalr Grike işaret ettim. 
dan b;ır.a bir milyon miras kalmış. içi bize hakiki bir çardak altı ka· ceklcre iUanclı ·ve aizina ~türüpte Brik koynundan bir mc~in paket 

- Amerikan l:.ırikatürü - dar serin gelmişti. bunl:trrlı bol taıTu ~tıkl'arrtır an· çıkarıp lngoaya uzattı. 
Buba, bir Hotanto reisinin ruhu· !ayınca pek sevindi. lngoa hepimizin' yüzüne hayret 

nu herhalde çok güzel bildiği için "f .k b il . la . ve merakla baktıktan sonra meşin 
• • • • H n ·anın u zava ı ınsan n ı· . . 
ıc;erı gırer gınnez, yere oturmadan . t b. . ek • • d daha paketı açtı. 

. . "'l ld .... d çın uz ızım ~ ·erımız en 1 . d 17 b"I "k h d h k' hemen hedıyelenn bag ı o ugu en k . tr 1;>" t ti d 1 çın en ı ezı ·, em e a ıki 
gi çözmüş, bütün hediyeleri bu ya· ıy me 

1 ır a ~ ır · .... . . gümüş bilezik çıktığım görünce Ho-
lınayaklı ormanlar Otellosunun ö. Fakat bu ha~ın. magrur ve lians tanto reisi bu sefer tamamile fethe· 
nüne döktürmüştü. Hotantonun zekasını da hayretle dilmiş bir halde, bütün sinirleri 

1 .. .. t d d"""' gördüm. Zira bu çıplak ayaklı or. "evsemic: gibi omuzlanm ovnata oy 
ngoaın vuzune zap e eme ıgı .. .. . . k.ıı-· b .. :o. J 

.. th' b' • ,. km c:t 11 1 . manlar hukumdarı hedıyelen ·cuııı· nata sıntmaya başladı ,.c 
mu ış ır se\ınç çı ı, ı. e e a 1 .. d . d"kt nra yan 
caip ye rengarenk elbiseleri Buba ~n gvz en geçır 1 • en so - Pulah! .. Pulah ... diye bağırdı. 

k ld k b. b" .. t hıddet \'e yarı hayretle durup Bu· nu Hotanto dilinde· 
tutup a ırara ırer . ırer gos e· banın Yilzüne bakmava başladr. y <J ı 'r ğl • d ckt" k" b" 
rince haı;metlu lngoa nıhayet sırıt· .. · · - ag ı ... .ı a r.. em ı ı ı~ 

. .... ~ 1 d Herıfın bu bakı~ından şaşırmış o· zim lisanımızca '(AnO demek isti-
rna) a uaş a ı. 1 u b t ·· t h · b" • an .ull aya gaye mus e zı ır ses· yordu. 

- l'iizmesine mmıi 
b'ıe ttSıtlü buldum. 

iste- mem, çağırır çağırmaz gdmesi için 
Bu muhte-şem palyaço elbiselerine 

bayılmıştı. Bubaya pek büyük bir 
keyifle: 

le: Filhakika daha yolda lngoanın 
- - Sizin kralınız, benim kanlan. on yedi karısı olan ~hretli bir a

ma hiçbir hediye göndermedi mi? dam olduğunu duyar duymaz ilk 

- Fransız karikatürü -

INJefnoe R 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;1 ~il ~rin~i~ti~rn~a~fil~ 

1 Kızıl Gölge HABER' I N RE S I M L I Z AB 1 TA R O M·A N 1 · 177 <lanonyedigümüşbilezikseçipaı-
mı~tım. 

Tahminimde çok isabet etmiş ol· 

a~~dan içkiyi fazla kaçırnut 
lzto~ litnba direğine sarılmış sayık. 
~ ilı~· kendisini gören polis memu 

r ctu · 
'l3 . 

htııı, l\ Urada ne sayıklayıp duruyor-
hı~a ;!.kıp evine gitsene, yatıp u-

' Saat ka"" "'s ,.. 
, aba.hın altuır. 
~ "Ya~afde ... Eve gitmekliğim bir 

ttıkta ~az. Ben sabahları be§ bu. 
~al karını, 

() ,·. IJiraz s k " 
Cbrr· 0 aga çı.'.1p kendime 

1 ala k ..... 1, ca ·ton. llr.ıın nasıl.' 

1ırı1 .,_ a~nzur yağıyor. Barometre 
"'U Uz • 7a .. b eruıde ve ""zr'e'-'e naza· ., u - 6 • J 

tar. gıoı Zelzele ofoıası ilıtimali 

- Fran ız k:ırikatürü -

tJ u J./-4 DıJ ~ () E /\/ MI 
LVM4 T .QL"'".q~ 
'"llJ~elfF T EDE' 
C ~ '<S ıHif." • 

v111f, Tcl/D•r1t1111 BIJ?t.ı.S4"-''q· 
v~t>Ja CT Ti, P C"" c ~11 ~DEN .J'JJvıf, 
Tu 8ıR. D.q>111 ô""V 6°oliMfD,.,. ı .___.-......... _L-__ _..._._...__ _ __. 

duğunu da gördüm. Zira Hotanto 
reisi ı·arılannın pek sev:ineceklc.rini 
derhal anladığı bu bilezikleri eline 
alıµ evirip çevirdikten sonra bir a. 
damını derhal koşturarak bütün ka· 
:;lanm yanına çağırdı. 

On yedi kadın bu çıplak ayaklı 

Hotaonto kralının sarayına güç sığ 
mışlardı! 

lngoanın bu bir buçuk düzüne 
kansının hepsi de hemen hemen 
çırçrplaktılar. Yalnız hepsinin ön· 
lerinde bellerine tutturulmuş, uçla
rına ağaç lifinden püsküller asılı, 

dört köşe birer küçük örtü asılmış 
tı. 

Bn on yedi 1 Iotanto kraliçe hi; 
şüphesiz gümüş madenini ömürle· 
rinde ilk defa görüyorlardr. i\laa
mafih şüphe edilemez. Zira bu on 
yedi çıplak baldırlı Hotanto kadını 
da bu madeni görür görmez çılgın· 
casma b<'ğendiler. Bir kaçı cwcl5 
bilezikleri ağızlarına götürüp dişle
ri!e ısırarak yokladı'ar. Herhalde 
bunların daha çok yiyecek olmadı· 
ğına hükmetmişlerdi.! 

Fakat hakiki bilezik olduğunu gö· 
rüncc hepsi şişman kollarına bıle. 

zikler i pek büyük bir sevinçle ge
çirdiler. Kralın ise keyfine payan 
yoktu! .. 

(Devamı var) 
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HABERiN TARiHi ROMANI. 9 Yazan: Muzaffer Muhittin 

Mirag Ürpererek sordu: 
- Demek Gazanı öldürmeğe 
karar verdin Afroditi/? 

ı a tilkUnıe sakalım, yukanya 
bıyığrmdı, Afrodltl tedblrle
kta devam diyor ve mwı. 

uu .... u .. n hUnkAr Osmanı haberdar 
rdu, ama, henlhı Oemanm 'ken-

1 s r t telA.kk.1 edeceit bir va 
t me) dana getlrilememlftl. 

~ce basıyor. AfrodJtlnlıı oda· 
a ) anan yUslerce muınltik 

1iz s ndilrUIUyor. Karanlık yavq 
rayı da örtüyor. Her ta • 

ta ı lar eönm ktedl1'. 
Zaten M le yerJ~e ıeot tltlm• 

d n balar. Karanlık aonnc1an .. Ur. 
Çoktan sokaklarda et a)'M llll&l • 
mit w 90ktan pasarlar, d'lb&nlar 
rtWmtıı, halk evlerine lt&pUlftdl • 

tı. 

gençti, o da gençti. 
Daha henUı tan yerinin afarma

ama dart bet saat var. İki genç 
kartılıkh konutuyorlar. 

- Miray, Guaııın ıaltaııatuu 
ttltl buluyorum. 

- Ne dnıek lıltlyoraun Atl'ôdtt.1? 
- Sunuıı ytrlne oıcaytG te9f. 

cıektlr. 

- H1t Wr .. 1 aıılam'70fWm Al • 
rodlU. 
-- ._. dlale! 0...-..11 ...,. 

tef ft tMU. Y•Pn• _.... OIM)'· 
to ~tir. Ondu ...... ..... 
........ Qe•aın AMHnllNI it&Jt
....... hlaitltff1 11 • .,. dt ..... 
fteı btmın iflfrimı.& peftln eda • 
eatır. 

Yarma ne olacafl mal6m ohm _ :8u mel'un Slsanaılı, Guanı can 
yan bu tarih devri içinde halk el- diinatlfıc1an ydaliJDJi oluyor. Jh 

ve evvelbeenel u,ttMJUna doy ltüı lhıUtıtt ıeçJJmellfte de lmll&n ol• 
muş olmak i in men yat&rdı. tna4ıltm ı&tUyONm. 

Koca TebriZ eehrl btrdebblte bir ...,. Jıf ud? 
kartpostal gibi yalıııaca ve Mııea - NMnl olacak, Gazan bunu al· 
bir manzara gibi ltalmıt, .Ukilna ve yail bit Jldivaç haltnde tavalf edl • 
sWdkta bofulmqtu. yor Ye nJhayet 18tediltleri nedir ki 

Miray heyecanda, Afroditi heye. diyor? BilmJyor ki onun is~ği 
canda. Bu gece bulWJaeaklar. Mlta}' bWtn ıatedi~. Mt:fya hak _ 
hazırlanıyor. kında ktfi derecede malfunatnn var. 

Tertibat a.1tDmq btıllitldtil\ı tgm Btı kilıbe1 her ttltıtl fetttlilf 1rt1 • 
biraz gönlll mnstetJh. Fabt bil alt Jdp edeeelt tıynette bir li4mdıt. 
aı ~Uf her şeyi binİınlbJıH MM- Belki ağası Paleologoee tq tıfı:at. 
vedebilir. tır. J:nel& Mit Bilan• 114ea~. 

Odasından ç*tı ve y&vaf JllYlll - ._ mi? 
merdivenleri çıktı, etrafı dDlı15atJe - mtet em. 
dinledt, ayaklarmm uouna baank - Mm. n aMll T 

tondan geçti ve fakat 1Pvvnha ,. - a....._ aemtMtly1e ~ 
mm ; an odasından geçerken eUnde *4 Paı.ologonn neler yaptı~ 
lmakSızm ürperdi, kalbinin çatla- öğrenmek igin. 
acak gibi wrduğunu ve fırlayaoak - Sonra! 

gibi göğsUnü iteledlihü duydu. - Sonra ben de lıılarya ile Ga-
Mahata Yüttlyor. Birkaç adım da. l&Hi Mtacm• maıd oı...ı-

ha attı. Yav~ kapmm toimıağı. - Nlld T 
na dokundu, kapı hat.tf'çe gıcırda - Afrodltlnin g&deriöde 8allll kı -
:Yaralı: açı1dı \+e fçeı'! g1ııti. ri.emılar vardı, Bu .U-1 ~et ldr. 

H ) ecandan olacak, 10fuin1J1 ld denbin, eik&rma 80MUS h1r ittiha 
ıplalt bilek, lııfitayı kucaklar gibi ile ve parçalamak ilıtirulle büan 

~lltl ve Miraym terli bqr sıcak ve bir pan ıöaleri libl yanmap b ... 
alev gibi yaiıan bir yUze fiilti ya- lamll, bunun derin manumı anla • 
:ntÇa konuştu. yan :Miray tlrpermiftL 

Sen misin. Af10ditl? Ne b • - Demek Gazanı 6ldl1rmeğe ta· 
d r r'8Jili1f ! rar •erdin! 

• DUğllıı yennde deillhı Jliny. - ~. lıttray. 
1' P!D kilitlediler. - 1iu ne bllytlk bir hldise Afro-
tk ı de mnt.eıı~ J'abt id.. eliti! 

h ~ hakim deifl miydi! O da - H1kan Omıanm iııt.ikWini mu
ıren U, o da pnçtl. ANI yu1aı.t1 hafa.za edebumeaı ve ~vletliıİn bU 
aynı toprağm ~ 1!1&1J):ırlat • yil7"'1mal lgln 1na pıt ıuay. 
dl. Nihayet .Afroditi de tl mlntmird - P~i, nuıl yı&pacilulla? 

yqmdan beri bir tekfur yanında - dnu bana bttak. Ya1nız bunun 
yetipı.1§ ve büyümiift8. O da Alla· içlıi Ofeatoyu kUAıdnak tiıun. 
dolu evlidı 11ayılırdı. - Nasıl kazanın.ak.? 

Birimine çabuk •mdJlar. M11 - - Bu it de bana alt, aaaa- ıeDin 
kaddemeye lüzum yoktu ki. o da f danlnialldaıı kOrklıyôrum. 

Miray bir ıey anlamamııtı. Ken. 
dlıılni darıltacak ne gibi bir tildise 
olabilirdi. Mıray ile Olcato anuın -
da ne gibi bir mUnaaebet dUıUnUle· 
billtdl?. 

- Anlamıyorum AftOditl, dedi. 
- Sen zaten bu )flerde o ltadar 

nıaaum ve toyıun ki, ııe iÖylesem 
aıılanuyoraun. Y&lll yapıJacak ıey 

bltu lftetlnilldeıı fedallltldr ola • 
ilk Ur. 

Miraym ybll bJrdenblrt penbe -
lfti•mll. 

- 1'w1 onu da fili met..- ola. 
t!lrk.tm? 

- ÇANlll Mıra)'. 
-Ama. 
Ve IOdnll blllttmtdtll AtrodlU 

ftiel uptııaıoın At)atlaı parnıak • 
ıanaı lôlUap taraf..,. 11\'tteli tat· 
h ldt ...ıe IO)'ıedl: 

- Buradakl ~ bir atka 
mUsait defildlt Miray. ıtl9 9Upheeiz 
ki vazlfeınlıı vai'dif ve 6nce de dU
~ecetmuz btı Vailfemiz olmak 
gerektir. Se\işnıemiıe bu mani tet
kil etmez, ama, blr p.rtla kıskanç. 
lilt ya.Sa.k! 

- Afroditi, bizim dinimiz blSyle 
eeyıere ınUJsaıt d(!İl1 kt! 

- Miray, din deiü devlet Y&r. 

Ne ya.palun, yalnız ıutı\I bU ki ben 
kendimi 6yle kolay kolay k1"!8ğa 

tevdi etmem. 1naıur mınn ki Miray, 
henüz Guan ile arainızda. :manevl 
rabıtadan pJri h!Qlalr feY yoktur. 
, ir'ftttr kaıılshilarla ltt°MU, AM 

diti sarardr. Dişleri gıcırdadı ve ya· 
nak etleri ıllratle bir nabız gibi attı. 

- Suı, dedi. l'ttta ıuıuyot'at1il • 
- Btın, ~e ufrundıl olütk otatttı 

bizhit dlıthnbde bhbe taytlrtttn 
Altodltl. 

...., 1ıfiray! 

.-Kahbe! 
Ve Miray ayaİ& killtb, ka'f"Yi 

dolru yürUdU. Ba liidiıle, Kira~a 

Afrddltlnin aralarında bir tu;mllll• 
bit bqlama11 olacak ve bit c;aval 
iaeir berbat olM&ktı. Belki Afrodi· 
U bin defa piıgman olmuttu, ama, 
gönUl bu, onun hWanüne mutava • 
attan kendlnl kurtaramamış ve MI· 
Nyut -mı iltlo1Ap HIVeımJftL 

ltdfCU. Yete dit cjUMtek Jliı'aym 
bacaklarma aanldı ve hıçlUtlltM 

qladı, alladı. 

Miray, bu dizleri dibinde tama • 
Dlfyle SIİl'llbbi bir liuhrtn içld4e iğ 

la711D .u-ı lladmı ı...u. NJl"8 
derek sordu: 

- Neden afbyol'9llll! 

- !atertea her weyl fecla Merd 

-1.- Nakleden : IF. K. 
Sokak lambalannın yan ardın· ,.e yazıhanesinin 6nündeki iskem. beraber lngiliz tabiiyetıne g 

tattığı kaldırımda, ~rimiı katcla a. leye çöker gibi oturdu • Kendisine gelince o 90nradall 
yakkabılannı mümkun mertebe kir İntihar etmtzdtn önce, Londra· gılız tabiiyetine geçmiş. 
letmemeğe çalışan adam, pardesU :lak1 kan~ına mektup yazmalı rnıy· Pt.r90t1 ismini 1919 da Q9tert 
,,ünün yaka mı kaldınmt oldultı :iı? Bu nere )"arardı? Hem ne yaza· :.<:ma ismile deği~tirmişti. F~t 
halde hızla yürüyerek k<>lonel Jak caktı, Kendi ini oldurduğUnü mü: neltrdenberi Fran~da çalışan 
sokağında 21 numaranın kapısını bunu kan!ll na ı1 olsa öj enecek de- gard acaba hangi millete nıe 

çaldı. Jil miydi? tu? Bunu öğrenememMı. 
Biraz sonra kapı açılınca içeri Helli~ )'azma ı la:tım mrydı? O Tulonda neden bizzat Mo 

girerek ~a~ıcı ôda,ının önürtden ge- na ızah etmek, her te> ı Söylemek 

1

-; lı mamıı:.:h? YaJuşrklıydr, 
çerken ısmınl seslerıclı: ıcı 'e faycıa~ız olacaktı. Luzum ikliydi , e O tenden de ya dı 

- Par!!On! uı it aflar! Bir bahane U}durma ., ıaman · aradan dört ~ile g 
Kendi kendine "nt dalgınlık!, ı \era hakikatin bir kı mmı. me- tl • ancak kırk beş )aşındl 

diye söylendi. "Vakit geç değil ki selfi mali \aziyetindeki berbathğ Bahriye erkanıharbi)eSİ do ya 
ismimi söylemeğe lüzum gordiım lf~a etme:.i takdirinde ise? ireslnden bit kadın memuru 
Kapıcı saat on buçukta uyanık ol· Hellis bu vaziyette Mongarda so· çıkarmak on\ltı için imklnsıı 
mağa mecburdur... racaktı. Ondan ne ôlfetıebilirdi: lamazdı. 

Asansöre girdi. Bezgin bir halt Mongard ne bili)oniu.? Fakat bu iş esasen Parsonun 
\ardı. A!llnsör ikinci kattan ıecet· Her şeyi lüydil. Kadınlan kandırmak 
ken kulağına kahkaha ~ ,.~ ne. Hayırı O ı;adece ~pheleniyordu i da ma ona veriliyordu. 
şeli haykıtıttnalar ~linet ldeta Henuz bildiğı yulctu. Fakat Ergeç lU"da da JnU\ affak olmu,tu 
şaştı: eğlenebilenler de 'ardı d~ oi:renecekti. F .. dtwn ıraştırmağ~ kadm. onun sözlerine kanını~. 
mek? Altıncı katta duran il~ başlamıştı. u'lduğu içtimai muhitin üstün 
den çıktığı ltl.man dutahyarak ku· Bunları daha evvel düftinmeli "llak hırsile yavaş yavaş sukU 
tak kabarttı! Yedinci kttta, hiı fena ıtınlfrf hesaphyatak kendisi mışti. Babası yerindeki ad 
metçi odalarında gülüsülüyordu. ne çekflttek bir yer hazırlamalıydı nu gezdirme i, ı.ık \e kibar 

Başkalarının neşeli oluşuna sihit. Şimdi iş i~ten geçmişti. İçinde bu. tere çık:>......,ası başını döndürtn 
ıenerek asansöruri kıpısını hızla lunduju zengin muhitten \"aktinde J• b d tekl'fl ka~ıla 

k
.1 b'l d' 1 k 0 .. te u sıra a ı e . :ıı 

vurdu. Dairesinin kapısını açarak çe ı e ı sey ı mese e yo tu. cuz· t •0 h . t · b"rk<M! 
d d 1 • f'h d" ı. na e emmı}·e sız ı "'Y 

içeri ıirdi. anı 0 u .bır se .1 ıye tanınmıt par )ası mukabilinde elli bin f 
Oh! nihayet evindeydi. tı. Hafbukı şlrndı be~ ~rasız kal· teklif edi')'Or1atdı. Fakat o müt 
Elektrili yakrnıyarak yan karan· mı"tı. Kaba.Hat kehdnııtıdeydi, ha· ditti 

hkta kalma~ı tercıh etti Pardesü· tasını rezalet çıkannak!Jıırt ha) a· B' . ,.k 1 ol 5 · . r muııpıı yapsa nası 
sUnü, boyun atkısını, flpkaSJnı çı· tll~ ödıyecekti. H' bi rmeden parasını 
kardı. F'raklıych. zavallı Adelayid! Kadıncaltz Uç ~ç Fr kje)'t ve 1., G t kola" 

da be 
. Lo d d H 11• • d se. a a nası . aye ı 

saldaki kUçük salotıa yürüdü. ay n . rı n ra a, e ısın e hile bulabilirdi. Bu fikre pek 
....... ........ 9U9ilnU ;;eçerken bir kanape yatdımıle, koca!itna eski işlerini ka· d' t . d t• ••• _ 2 
r.- • e • nd k , 1 t d N . , ı, eve mavı osya1 1 .anu 
ü9tüne atarak bir kö,edeki tazıha· ıa rnna ıç n ça rşıyat u. etıce. Jyı ama dosyayı kendisini 
neye dôlru yUtüdU. Eltktrili yaktı mfrr ... O halde gene M~ngard işe. geçirme i kabil miydi? Evet, 

aetllıile ı.tedllln yete, hatt.1 ~IUme 
pıebllirim. 

- Beni tevb'or mtlllUa Afrodiü T 
- Evet, itiraf edenı.ı 'Mira)'! 
- Bana senln hayatın ağır gcli. 

karışacaktı. Ah bu adam. k 1 • h ı-;;...ı;1r ubit 
l\Jt d 1 kt 1 • k un u, ma cup ... ...,, .... 
~ 1ongar mes e ~ p şrnış, ur- t . .... .... d. e· t i . :)f\8 emm cucı ı. traz 

naztl ~~nd'!? ~rila ı mklnkSıztrbır şefif· gillse onun ymhaneslne gl . 
: ~ua go ruhez or es a şe " aralık dasfaYI atıtabilirdi. 

denıllhdl ne kadar dOlruydu. Ca· E t bu . 1 tdtt Do9Y8 
zetelcrdc casusluğa dair .Yazılanlar dı:k~:~ 'som:';,: m~abmtMW 
ne kadar manasız şeylerdi. Sulh za· cak - t . 1 yor. ___ _.... 

1 
-.... k d k mez, an gos enr Ye paray 

mlU..,_ ta!l\IS Uawı• ne a ar o· . 
- Hakl~m, nihayet ~d de bu· hty oldujuırtı bil!leletdi gazetecilerin ôdeln@sl _tartıle okumasına lll 

na raıt deglliM. J'ikat bir defa blt h -tt alh-'an b"t k k k de eder<1ı. . a1 .... en "6'.. ı anı açı a- .t. 
vatan vUifeei olarak kabul ettım. 1 rd Genç kadın bu plAhı tatb~ 

Hem beni dJıı.le. Ben ll&nn OdwlI 
1 ~~tıgatd Tulon m~seldbte ~e ka· rek 'bit akşam mavi ~~ya il• 

hayatmldan Çok ıınerdini. rışmıştı. Bu iş ne kadar kolay ve } anına gelmiş, o da ıkı saat 
Mirtrtn göaleti hayretle açıl • silratli Olmuştu. Bwıa da ~'1la· bit cebinde elli bin frank, öt 

mratı: mazdı. ÇilttkU ıemirt haıtrlanrru!:tı. binde dôs' 8 oldtıitı halde 
- Hakanı mı? d . ,. vaedetmi~ti 
_ Ev~t. Fakat timdi 0 beftim ı _ Genç ka ın bıru para WJa bu de· · 

çin ancak bir bayrik kadat milli ve likanlının IOJll aöMri bltunda her Fakat genç kadınm heapl 
mukaddestir. Şimcli yalnız ıen var- redaldlrlıla hatırdı. şa çıkmıştı, bit daha ne 
ım Miray! Bu iş. rakipler oklulu için, sessiz ne de kendl9ine elli bin frank 

_ Yaıaıı Afrocıttl! ce " ıütat1e yapılmak lbımdı. deden adamı gördü. 

Ned •- al ., Mongard haber a1mı•tı: ltalvan a· Yirmi beş sene hapis cezası - en, a.ıua, y an 1 v J n~•-tt 
- Çilnkü bunakların kucağında janı çoktan işe başlamış \e genç vallı için pek çoktu. ç~ 

ihtlyatltyomııi. Ben ağzınlfl tadınt kadının epey gözüne gitft\iş bulu· doSya da Mongar<lm sandılt 
temin eden bir salata kabilindcnim. nuvordu. milhim çtkmatniştı: Törpıl 

- ~ yaıu 8Gytetnefe beftl Mon,ard gölü açık, kulalı delik· lerine dair bir iki rapordan i 
mtclhlr ecttcek ne gibi Mr ~i.4Aae ti. Bunlarıtt derhal öirtnı!liıti. ln· Kadın dosya)1 alırlceh al 
taaavvur olunabilir? servetim ve gilize benziyordu. takat bunu kati mıydı, yoksa onu da mı alda 
mevkiim var. Hlkanın gözündeyim. ol ı:ak ke tirmeğe ıznUn ~oktu, ln- tardı? Mukabil tMtnltık t 
Guanm ghdeelyim. letediğim iki gilizcesinde de fran!ızcaMnda ıive tının bir oyunile karşıla~ 
defa tfllrrat edilmes. farktan sezmek mümkün değildi. lirlerdi. 

( Dtvamı vdt J Belki de aSlen İngıliz ollnmnakla 
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ihtiyar kadı!Mft yanmdaki llj'Jf A\1nl, o kadar aevdll1 A..si. na ytcfkti. kulfnin tepesine tırmaıunak kadar Artık 
kadın diler kohtn.a girmisti. sıl loMuftu da bunu yapmıştı. Hi.. irOnert adnnlarla tramvay yolu. güç '" nefes tıklyıcı &elitordu. kusu. M de hi~bl kaJımtU. 

lhtiyar kadın fllerile yQıanQ &'&o- yatmdl "katil, denildill uman ~ nu takip ede ede köprüye cloirtı i 'tıktmnış göltfle "1uk dula Yorgun bacaklarında 
müf«i. HAll ~r hAI&: tdrı vtkudu (irJ)erinli. Siıncfi di bir llrledi. b\I yakutları çlkatkeft yukatdan a· son kuvvetle adeta kıoetr lfbl 

- GünaltsUdır benim Olham... insan ka11ile boyamnı~ Olanın kw Biraı eWtl W>tede duran kdta· tallJa llfl<t söfltye tDyllye ineni~ rüyordu. 
bir suçu, bir ktihati yoktur 6Dtan. tulmasrru neden böyl~ pddefle isti· rttct ortadan kayboIDıuftu. Yalnız rhi Milli itJtlyordu. Simdi roku1u inntiatf. 

Diyordu. yor, bir katili nasıl oluyot da te\1~ Mftdanıtt bit tarafında birkaç ame- aratanna, sakak tçterine da 
biliyordu. • le tramvay yolumı tamir ttdiyorlar BeytJlltı caddesi de tenhardJ. Bir zereydi. 

Leyi& öndln yQttlYofdtt. onlar dı. Kôprilnün üstü bomb()ştu. Köp.. ikl barın kapmnda htll ışık yanı. Birden ark&UJMlau 
arkasllklan pli)'Orlal'dl. H~a Tramvay yoluna çtkmıttı. Attık runün. iki tarafmdaki reınıterin di· yor. Bazı dilkkln c:amefdnlannda çaln1dJlmı itittl: 
rm Slltıi olduiu aıuhaklcaktı. . arkasında hıçkıtan kadının sninı reklerindeki fenerler bu kataftlıltn 

1 
ıtık yanıyordu. - Leyll. 

LeylA kendi hıçktnıdannm 1e1i· du~'IIluyordu. içinde titnfiyorlardı. UNl1 boylu, çizgili bir pantalon, ~ için ctı...-ı 
ni bolmak i~ iki aYUCUyla almu Tramvay yoluna geline». bu Qç Köprünün üzerinden bu geçişi eski bir re<tingot giyen tim sakal- HaYJI' fQpbl ve ..UM' 
kaımmflı. kişi bir hayal gibi ortadan kaybOl· daha fazla sütünüşe benziyordu. t 1ı bir adam, bir sabık be7az Rus ~tu. Bu lft .. Bu • >-

Obu tamamlle ~iş olma· muıtu. tltlntNl sokaklannm emlz Artık \#Ucµd\l tımamile iflls etınirı' ordusu miralayı, elinde iki demet sesiydi: 
mn. dehtetl lcfndlJdl. Onu, bir da.. lJli iclftdl kindi ayak ..aerlndcm ti. mtnt!ıkte bit~ sinmit menek~ - AVllll .. 
ha lörMıedllktell korkuyordu. tllle urk«tk yQtflyotdu. Simdi ınesafeler onun için sırtta llrlai eatabllmlk lcfn te*11 bir çif o.ip 6dl. Ellll1nl 
Şhbdİ 111 ibda lla,pls etzası ehem Bit daha mGdQriyetin önünden tafltlllan yükler gibi uiçi idi. 1 tin ıeçl\'le9lni bekli~. etmldm onmı eUerlne ..W. 

miyetsiz &örftnil)'Otdu. «er;miyecekti. Arka sokaktan Emin· Bu aftda, bU çaresiılik içinde ar- Kenardaki kabarede Macar km lmnlı kendisine dolr'S ~ 
Onu en kMkUtan ttY adamm öl· önCine çıkacaktı. tık bir tek .-Y istiyordu ~ &it· diye anıaJe ediJmiı iki Berllnli ya· bus libl eUerl, at.tt llbl ,.-

müş olmasıydı? Eğer adam öldür Onun hakkında hiçbir 9'f ölrt· mele ... AnneMne gitmek.. . 1 hudi mülteci km islerini bitinni~ lan içine aldı. 
- Onun bir SUÇU yoktur. se!.. nemiyeceiini biliyordu. Ve hiç bir Onutı kollan ara ına aratma G. ler, yanlarına aldıklan iki gençle, Cenç km hafifte kendlslfte «i 
- Bıliyoruz, haydi gel, gel teyze! "Onu muhakkak asarlar!.... ltY ~. hiçbir şey anla· ıınmn ve allamak .. AğlaMÜ isti· 

1 
bir 9lbabcı kahvesine kahvaltı et. çekti. Fakat o artık lcendlnl t 

Leyll gayriibtiyad bapnı .ıeriYe Baiınhalblk için kendini IOr •P ınadan eve d6nmete karar ~tt yordu. nıele ildiyorlar. mıyOrdu. Bu gölsOıl 09tftnt .O 
çnirdl. O aman genç adamın ihtl.. tediyordu. j "Eve dönmek , diye ~ Bu camfılik içinde onu teatli LtylA bir sarbo§un bir dlvara da· bıçkın, hıçkıra albYordu: ~ 
fit kadım tq1arm üzerinden Adeta Kumar iein, otu parahlc İ.u blıdenbire lllDeli gözlerinin 6nün edecek Yedne bucak, bu kucaktı. yanıp psiyan ~ küfrtttfll bir dar - Ah &ldorn. OtdOm ba r 
llaklar lfbl bJdırdıltm l&dft. kavıası ipn böyle bit f!Y 19'b'' de btlitdf. Ona bu kadar geç kal· Amıelinin kucabrı... sokaktan Perapalasm 6DOne cıktı. 8erı ona delil, 9eft Mftdlne d.111 

o u ıölsQnan Ostüne bastmyor lnurda? l 1m1 Gbbasmı ftUll ı.11 edecekti. <>- Ylkl* kaldırımın bet~ Ve <ıradan kendi t\'ı.tnl lltmek l· na kıydın! 
Bit eUıd ee1iDden geçirmitti. Bir adamın canma kıydır mıydı~ na kendini affettirmek için ne a8)1i nı çıkmak, ona bU ıeee klbttlta bir ~ yan • dala daldı. 
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G~JatasaraY· ~Fener ma~ı 
&! 

ı.01 .• (Baştarafı 9 uncuda) baıındanbcri Cemile sinirlenen için uğraştı. Musa iyi.. Merkez 
" unu ... y 1 . 
lğJ -g a t zavıyeden Fener Fener müdafileri sert bir şarjla muavin yan haflariyle ve açıkla -

2arı""- Yolluyor: Gol... C~mlli yuvarladılar. Hakemin dü. riyle hiç oynamıyor. Birinci dev-
'cr d~kika sonra Yaıar, Cemile dUğü öttü: renin 20 inci dakikasında bütiln 
tıJ.rıt lıır .~~rj yapıyor. Salahaddi· Penaltı paslarını ortaya vererek muha • 

A. Çe'lı:tıgı §Ütte bir netice yok. Budurinin sol Ust köşeye sıkı cim hattını daralttı. Halbuki Ga. 
llcr ~~ Galatasaraylılar iyice. Fe· bir vuruşla yollad ğı topa Hüsam, latasaray, bütün gollerini, muha· 
ltd' Udafaasına abanmı~ vazıyet-ı kımıldamadı bile.. Galatasaray cim hattı yapılmış iken yaptı. 
•uııırfer. Bu arada Lcbibin yok • tekrar -galib vaziyetine geçmiş bu- Bedii, bu sene Galatasarayın çı 
a1 ~~~ seziliyor. Fener m ::l:lafaa- lunuyor şimdi. 23 üncü dakikada karı.lığı oyunlar.o en iyi sağ açığı (Dünkü aayıdan devam) 
lirı~ıt,ıkçe sıklaşan ve tehlike ha· Galatasaray &ağ açığı ı J Faruk az idi. Müdafaaya gittiği zamanlar • Aktris Unvanı altında ukh o-
l'ah tlan bu akınları ya favulle, daha bir gol atıyori:iu. Yaşar kor- !arda çalıştı. lan bu dolandırıcı oyunu, kimbilir 

2 Ut. ta kornerle kesebiliyor. netle kesebildi. Cemil takımın galibiyetinde en beni ne kadar ıaıırtmııtı • 

ııu:a ınci dakikada Bedii ortaladı. Fenerin beraberlik golii b.ü~~k amil: .. Attığı ikinci go_t .ne. Bizim muğanniyecik değil akt-

~e e~ çı~~ yapıyor. Fakat blo. 26 ıncı dakikada Baıırinin bir fısıt. Ken~ısı~~e • ceza tesırıyle ı ris, hatta bir muganniye ünvanı -
rcL .. eme ı. Cemilin boş kaleye k 1 R b' · b kl olacak • hıç sınırlenmemek huyu run :zer . b'J 1A k ..:ı ;ı:'ld' 
ı "tığı .. ara pasını ya a ayan e ıı, e et resme ı e ayı 'Ue•ı ı. 
l:'c Şut, mildafilere takılarak d .. 1 b' 1 k yer etmiş .. Çok güzel.. Kendisin • Ta a • 1 . t'd t h' . h t lltri b' me en guze ır şüt e topu aleye , m mıy c ıs ı a sız, ısıaz, a -

h · ır golden kurtarıyor. 11 0 k . b ' de (fazla sınirlcndirmemek) hu- tt:. d .1 b'l' k' 11 b' h 
oır d k yo uyor. sman te rar yersız ır 11 enı e ı ır ı, zava ı ır ma. -

~it a ika sonra Bediinin sol bl . T b f yunun da yer etmiş o1duğunu gör. l"kt B . 1 d ~ .. 
taviy•d b ' " t " .. on1on yarııyor. op u se er u u. enım ana ıgıma ıore, 

•u·~.. " e ır ~u unu Hüsam mek isteriz. • 
" 4~1 kamın altından ağlan buluyor. sesi ınsana nefret Yerecek derece 

Yakaladı. Salahaddin, şuurlu, temiz, gU· 
,... Vaziyet 3 • 3 berabere olunca de fenaydı ve fena da okurdu. 
'1alat 2 • lil zel bir oyun rıkardı. Galibiyetin asarayın ncı go iki taraf ta fazla dikkatli oynama. :r 
31 1 • ikinci amilidir. Boduri ile Sara-

tlcı ncı dakikada Bediinin bir mağa başladı. Musa gerilere yar. 
~Cdrı'ı kornerle kesildi. Korneri dım ediyor. Adeta bek gibi oynu- fim parlak değil, fakat vasat gtin. 

ıi lerini arattılar. tı. C. çekiyor. Ctmll kafaya çık. yor, sağ açık Faruk ta haf.. 
Uz ı b' Fenerbahçe: Hiisameddin iki 

~ · c ır vuruş. · Top Fener Galatasarauın gali'>iyet 

''San'atmın,, bütün nefaseti, 
icap ettiği zaman bacaklarının çır
pınmasiylc tuvalet odasındayken 

yanına girenlere kızmamasınday

dı. Daima dar erkek elbisesinde ~'•nin ağları dibinde.. golü J golde hatalı .. Fakat ne yapacağı 
lı.tı alatasarayın haf ve muhac:lm helli olmıyan bir müdafaa arkasın. zarafetini gösterecek, ıarkılr, ter 
~tt arı Fenere yüklenmiş vazi· 30 uncu dakikada Yaşar, Sara. da fazla da bir şey yapamautı. cüme vodvilleri intihap ederdi. 

lt A y d . . F fimi ancak boynuna sar larak tu. Mü:Iafaa hattı zayıf.. Lebib çok r " yagrnı te avı ettıren a - Neyse ... Dikkatinizi rica ede. 
11( - ta biliyor: Favul... Favlü Cclfil, d H f h t • · b 1 ~d tekrar girdi. Fakat topallıyor. arnn •.. a at ı, gerıyı es e • rim,, şimdiki gibi hatırlıyorum .. 

b,., ilan vazlyctlnln çok sıkıştıgy ı kaleye çok gilzel yolladı. Hüsam mek lrnvguslyle ,tabii olarak mu- y . ~ bi k"' .... 
" J enı yaptıgım r oprunun mu. 
btlltılanja gerilerde tek bek .. Fa. tutamıyor. Top fırladı. 18 dışında hacim hattına Jazımgelen yardımı zdferane bir resmi kiltadı yapılı-

• L Salahaddinin önünde. Kalenin ö- mad B'r'nc' dccre Fikret o.
1
:1cr tarafta yttişebiliyor. Zaten yapa ı. 1 1 ı - yoP:iu. Dualar, nutuklar, tel~taf. 

• .. ta nü kan.,ık bir vaziyette iken Sa. ""~sat R•şad hattı cok gu"zeldi 
tt~ sarayın hakim oynadığını, "' '"' - " ~ ·· lar ve saire saire ... Ben, inanır mı-
~I b~Ckli, ~k hattının henüz cid· lahaddlnln ustaca ve görerek çek Fakcıt o zaman da ne çareki iler sınız, a.dta bu muazzam evladımm 

ır h tig- i "Üt 4 üncü dda Fener kalesi o'e akınl·rı tehlike yapabilecek 
d'rı te like atlatmamış olmasın- "' · cı etrafında fırıl fırıl dolaııyor, bir 

!:' da anlayabiliriz. ağlarında... bir muhacim tek başına kahyor<lu. eser sahibi olmaktan miltevellid 
"• ener hu"cum hattında Nacı' ı'l.. Fenerbahçe Osmanın bir odör - Fenerin birinci devresi haf hattı b' h d k b . ''. .. ır eyecan an al irnın çatlama· 

tıı " düncü hatasından istifade edip be oynarken, ilerde iki sürücü ve or• d 
~·. Jcr değl~tlriyorlar. 39 uncu sın an korkuyordum. 
talCıkacıa Fazılın çe'ktlği bir §Üte rabere kalmak için çok uğraııyor. talayıcı açık bulunsaytdı, Ftner. 
ta,ıtı.ık kafa vurmayıp geriye bı. Fakat müdafaaya çekilmiş olan Galatasar~y kalesini de fena bir 

(t}'or F d Galatasaraylılar, kalelerine şilt gi.lr:tinde yakaladığı için gol ade. 

Geçmiş güne ait okiuiu için te. 
vazuu bertaraf ediyorum, yaptı • 
ğım köprü cidden mükemmeldi. 
Köprü değil, bir tablô, bir heye • 
can. .Nasıl heyecan demeuin ki 
resmi kü§aidına biltUn ftbir itti· 
rak ediyor! Kendi kendime diyo· 

~l.lc . · akat Ostrtan çıkma ı . çekmek fırsatını bırakmıyorlar .. dini fazJataıtırabitirdi. 
~.t }'ı bombo§ yakalayarak Basri Bilhassa Adnan bu kritik anlarda M d k · c.

1
_lJ. J.'akat topu dışarı atarllk açtan sonra aya yıyen 

L •-.ta k bir kelime ile mtikemmel.. oyuncular! •• 
~ılttt sarayı bir gol yeme ten Oyun, bir tarafın vakit geçirme Kambersiz düğün olur mu? 

" tıyor. d b b k 1 '-'t\r si, diğer tarafın a era ere a · Artık maç deyince akla hemen 
l\jb renin bitmesine bir kaç sa-
ıc 'k 1 mek için acelesi devam ederken kllvga geliyor. Dü11 de maç biter 

li1 .., ı a, Sarafimln ortasına ne. rum ki "Şimdi bütün halk bana 
bakıyor, acaba nereye saktan. 
sam?,, .. Fakat heyhat! Meler, e. 
fendiciğizlm, ben boıuboıuna !I" 

hatsız olup duruyormu§um. Res. 
mi zevattan başka kimse bana u. 
fak bir ehemmiyet bile vermedi. 
SUtülerle sahile toplanmı§lar, ko· 
yunlar gibi bakıp duruyorlar da, 
bu köprüyü kim yaptı ldiye ıor· 

mak akıllarına bite gelmiyor. Hay 
Alalh belalarını versin l Maamafih 

vır le • t bitiyor. bitmez duh ıliyc tarafından sa-
t , "' afa çıkaran Bu!durın n §Ü- N l d l ') 

'lif '·J ası. oyna 1 ar ·r haya hücum c:oden halk oyuncula· 
~er, c'I; eri yalayarak avuta çık•-

lk· 
J:' •ilci devre 
•ru ~ llcr, 
1 

.cun sakatlığını sezen Fe. 
Sıta kıncı devreye Fikteti sol a. 

li .. teçirerek ıu şekilde çıkıyor: 
tı, 11 lls~rneddin • Y aıar, Fazıl • 
~~ ~fer, Esat, Rcıad - Naci, Bas 

"lı R R b" F''· • 2 . ıza, e ıı, ır.re ... 
t~t~nc:~ dakika.da Yaşar, Cemili 
tı 1> :t ısteyerek topu geri bırak
ÇıJtllı •kat Sara!im yctitti. üzerine 
'•~· 11 Olan Hüsameddinin kapalı 
~tt

1

~~ine 1üt çekmek istiyor. Fa. 
~'Ti Usanıeô:llnin bacağına çar • 

5 top Feneri kurtardı. 
lııt ıncı dakikada da Naci, yakı n 
1op111tıcıa.fcden Fikretin ortaladığı 
~ <1ııarı çıkarıyor. 
lk~lletin ikinci golü 

~ta. dakika sonra Fikret, Galata. 
~lr,;~n. kendi tarafından ikinci 
tı ~ 1 dı§ına §andelle bir orta yap 
Çı~.ı}'trafı boı bulan Osman topa 

<trı1tı:r., Müda!ilcr ve topun ya. 
Ya.~a.ı t olan haf, Osmanın topu 
?ııt11 "lllasını belcliyor. Fa'!tat Os
rıılt • neden bilinmez - bir yum
Yar ~~C:tiibcai yapıyor. Sürünemi· 
hrı b ılc topa .. Nacinin önüne dü
lt (l ı.ı Umulmadık fırsat 2 inci '1e-
c,11ata.ıaray a~larında. 

tlıerı ltıanın uzun müddet baıını 
ltyh arasına alarak dövünmesi 

y ~d~.. Top santrcye giı::iiyor. 
ıı ~·l~iyen penaltı 

tisi 1 ~cı dakikada Re§ad 1 S çiz. 

~~1~t!e topu eliyle çevir.eli. 
%ıı tı olınıyan bir hare'ketle ya

~-~ bu Penaltı verllrniycbilfr di? 
~ar? t;.~kctn niçin dtidUk öttürU. 
•~cak UdUk öttUkten 'onra bu 
~oılt Penaltıdır. Retad. hiç hile 
tt iA':t ııaprnakıttz n ı 8 in bir met
~~r~ındc, topu yakaladığı yerde 
tir /~en, hakem 18 in dı§ından 
"rııc;.ltik vererek işi hallediyor .. 
~ld~~ tahvil edilen penaltı, Sa
'di, ının ~ -tün gole tahvil ede-

18 i . 
h.r ncı ı:lakikada Sat!haddinin 
~~d~Utünü yakalayarak HUsı-
, • 11 de · k · • 1 , :ı• ga1man yaprr.a ıçın · 

( 1~ldı~ı gı:-:?.da Cemil topu kap 
l'l .. , • .,t:. uz .. rine koşuyordu. HU. 

{ . ın d::gtjona lını yapmııtı .. 
llıurnu yoll:ken, ıkinci devre 

Galatasaray: Dün Galatasaray rın etrafında toplandılar. Bu ara-
takımı galibiyeti hak'1den üstün da Galatasaraydan YuıuC, kulak 
bir oyun çıkardı. Fakat kalecisinin tözuna bir yumruk yeyerek ken. 
hatasından az daha b~rabcre kala. dinden geçti .. Kurtartnağa gelen 
cak. Fener, for hattı kaleye şilt Sal~haddinc hücum tttiler. Kaçış. 
çekebilseydi belki de sahada mağ. malar, kovalamacalar gene devam 
lıip çıkacaktı. Osmanın bütün o· etti. Nihayet mütecavizler . yaka
yun müddetince kalesine üç top landılar. 

geldi. Onlar da soluğu ağlarda al- Artık kabak taldı verdi.. Sahaya 
dılar. hücum edenlerin önüne geçebile - sırası gelmiıken ıöyleyeyim ki, 

Bek hattın.da Adnan mi,ikem. cek emniyet tertibatı alamıyacak. 
mel.. Sakatlanan Faruğu da dol. sak. kimse sahaya çıkıp ta bile bl. 

bu andan itibaren tu bizim pek 
muhterem halkımı.ıdan nefret et. 

durarak oynaması çok güzeldi. le dayak yemesin. tim. 
Haf hattı vazifesini yapmak Sacid öGET Sözü uzatmıyayım; birdenbire 

PLAXŞ 3 

:t KAR1'1YI·~ TABAKASI 
3. F: la cornce 
3, ı: thc cornea 
8. A: die Homhaut 

4. KUZAHİYE TABAKASI 
4 . F: l'irls m. 
4. t: thc iris (cf. E4) 
4 . A: die Rege nbogenhaut 

(tris ) 

5. r.tu.onı C1Sll'ıl (göz 

adeııesi) 

fi. F : le criatallin 
fi. 1: the (erystallinc) lens 
5. A: die l.inEe 

s. cıs:\1-t m;mmt 
G. I': le corps ciliı:ire 

vm 

6. t: thc ciliary body 
6, A: der Strahlenkörper 

' 7. JIAI.T.I ZÜCACJ 

7. I•': l'humeur f. vitree 
7. ı: the vitreoua humour 
7. A: der Glaskörper 

8. GÖZ ADALESİ 
~. F: le muaeıe oculaire 
8. t : thc eye mus~l~ (the 

cye-string) 

8. A: der Augenmuıskel 

9. GÖZ Sl'StRt ("ab-ı but.-
ri) 

2. f " : le nerf optique 
n. t: the opUc nerve 
9. A: der Sehnorv 

Şöhret 
halkta bir heyecan: Tıspıs diye 
bir fiakostur başladı. Yüzler gü. 
lüyor, omuzlar kalkıyor. "Galiba 
beni gördüler!, ,dedim. Olur a .. 
Ceplerini sıkı tut da paralar <!ö· 
külmesin !.. Bir de bakıyorum, bi. 
zim muganniyecik halkı yararak 
geliyor; arkasında da bir sürü bu. 
dala .. Bu geçiş bittikten sonra bü· 
tün göıler o tarafa bakıyor. ''Bu 
falandır.. Pek dilber!.. Ne sehhar 
şey!,, diye binlerce fıs ltı .. Bu sı

rada beni de gördüler. Ağzından 

henüz silt kokan iki oğlancık - her 
hal.de sahne san'atini seven iki 
yerli olmalı - bana baktıktan son. 
bİribirinin yüzüne baktılar ve ''bu, 
i~t<: onun dostu!,, odiye fısılda~tı -
lar. Nasıl, beğendiniz mi? Tıraşı 
kimbilir ne :amandanberi uzamı~, 

çirkin. kaba suratlı, silindir §ipka· 
b, pis bir herif te, yanımda uzun 
zaman ayak değiıtirdikten, tered. 
düt ettikten sonra bana dönerek: 

- Şu. sahilden ~iden kadın kim 
biliyor musunuz? Şu falandır .. Se. 
si her türlü tenkidin dununda ol-
makla beraber, kendisi sesine ta· 
mamiyle hakim!. 

Dedi.. 

ıa 

yor. Köprü resmi küşadırun he
men ertesi gilnü büyük bir hırsla 
"Muhbir,, gazetesini alıyorum, 

kendime ait kısmı ar.yorum. Ko
ca <lört sayfayı baıtan l.ıaşa göz
den geçiriyorum. Nihayet buldum. 
Yaşasın 1 O'lcumağa baıılıyorum: 

''Dün güzel bir havada, azim oir 
halk kütlesi huzurunda, devletlu, 
atif etlu valii vilayet falan cenJp
ları ve diğer erk€ln ve ümerayı 

dcvelt huzurunda mücedden fnş:ı 

edilen köprünün resmi kü§adı ic. 
ra edilmiştir. İlah .. ,, Sonunda da 
"resmi küşatta hüsnü aniyle parla· 
yan. ayni zaman.da ''K.,, halkı ta· 
rafından çok sevilen, pek müsta. 
it aktris falan da bulunmu§tur. 
ilah ..... 

(Sonu yarın) 

Manastırdan stüd· 

yoya fırhyan kız 
(Baş tarcı/, 7 ncidc) 

gören rejisör ona bu filmde de bir 
- LOtfen ıöyler 

köpriiyü kim yaptı? 
herift ıordum .. 

misiniz, bu rol r!i l'em de çift şah iyetli bir 
diye bu pis ro . 

- Doğruıu bilmiyorum; bir 
mühendis .. 

- Peki, sizin kaıabanın kilise· 
ıini Jrlm yapmıt? dedim. 

- Onu da bilmiyorum .• 

Bundan sonra kaaabanın en iyi 

pedaıokunun, en iyi ~marmın 
kimltr oldujunu ıordum ve bü. 
tiln ıuallerime hep "bilmiyorum!,, 
cevabını aldım. 

En nihayet dayanamıyarak de

dim ki: 
- Peki, bu muganniyenin ki

min metresi olduğunu söyler misi-

. ' nıı: .. 
~ Krikunof namında bir mü. 

hendisin. 

Ah cfendiceğizlm, bu cevabı 
beğendiniz mi?, Daha 'sı var, de • 
vam ttdelim .. Artık dünyada şöh· 
ret hemen yalnı:z gazetelerle olu. 

PLANŞ 3 

4, F: les [denli] môl:ılrcı f. 
4. t: the bıı.ck teeth 
4. A: die Baekenzahne 
!.4 Diş db:i~I. 
2-4 fı': la dentur~ 

dent!il /.) 

(les 

2.4 t: the !ilet of pcnnanent 
(adult) tecth 

2.4 A: dl\8 OeblfJ 

6. DAMAK (hanek, Uubbe•I 

hant'klye) 

5. T: le palais (la voüte pa
IAtirıe) 

~. t: the hard palatC' 
rooC of lhe mouth) 

5. ı\: der hartc Gnumcn 

(the 

l ' 1 b ..ın uLır. ı ~ıl\. manzaralar iccı· 
sinde, başka başka kıyafetlerde, 

meHulnrı D}'rı iki flltndc oynamak 
Mişcl gibi hareketi scu•n biri inin 
çok hosuna gider, tabii.. Mi~! şim. 
di adeta yemeği içmeği bırakmı~ 
sinemadan ba~ka hiçbir §E!Y düsün

müror; rejisörün bütün naı::ihatlcri
ni dinliyor. hiçbir sözünü kaçırma 
mağa çalı~ıyot. 

Mi~el acaba gühün birinde bit 
rıldız olacak mı? Belki CYet, belki 

de hayır .. O henüz anne inin ra 
nında oturan afacan bir kızdır •. 
Her §eyden bıktığı gibi belki <ıjnQ

tnadan da bıkar .. Çünkü ata ura 
rejiSörle konu5urkcn: 

- Allaha şliklir, annem i:~ğ y-a. 
diyor, eğer o olmamış olsaydı burn
dan kovulacağım gün n~reyc ğl • 
derdim?! 

7. Kt'ÇCI. DiL 
'7. P: la luette 

v 

7. t: the uvulıı, ııl. uvulae 
7. A: das ZHpfchen 

8. BADEllCTIK 

8. F: J 'aınygdale f. palatirte 
s. ı: the torıı~il 

S. A: dic MAndc l 
mandt'l) 

(~aehen. 

O. GIRT' ı\J " ( >"!i 'n) 

9. F : le phar) nx 

n. t: thc phanm:. ' '· r 'larrn
ges, rlıtı r~ nX!'8 

9. A: die Rachl nhölıle 

Rnchcn) 

R. ŞlRA•ÜL.HAI\"EK 

6. F: le voile du palalıı 
8. t: the Mft p!latc 
6. A: der weichc Onumen 

(da! Gaumensegel) 

10, nJT, Cli!'nn) 

10, F : la langue 
10. 1: t he tonguc 
l O. A: die Zun r,t\ 

D El (yed) 
F: La main I; t"e Hand A: Dlc Hand 

1. BAŞ PARMAK 
1. F: le pouce 
1. t: the thumb 
ı. A: der Oaumen 

t. "EHADET PARMAGI 
a Tttnak 
b HllAI 

2. F: J'indcx m. 
a l'ongle 111, 

h la Junulc 
2. 1: thc forcfingcr ( the in. 

dcx fingcr) 

a the nan 
er.nail) 

b thc moon 

(thc fins.. 



CAFER MUSHil ŞE KE.R i tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şe~~eı-.:.c...ii". D.ı-·-~ 
zanelerde bulunur . 

•• 
ünümüzde endişeli 

günler var 
(B~ tarafı 6 ıncıda) 

nın tehlikesini anlayor. Çekoslo. 
vakyanın parçalanışı, bohemya L 
le Moravyanın ilhakı pek tabii o
larak nihayet garb devletlerinin 
müdahalesini mucib olacaktı. Bu 
müdahale ihtimali ortadan kaldı
nldığı anda umunıl sulh kurtuL 
du. Fakat, bir Alman.Leh ihti
IA.fında da acaba böyle mi olur? 
Hayır, çtinkü Almanyanın en faz 
le. lehinde olan netice bile hasıl 
olsa, yani Lehistan mağ!Up dü
şerse, Lehistanın öbür taraf mda 
Almanyanm karşısına Rusya çı. 
kacaktır. 

Bu suretle, Almanya, Lehistan 
mukavemet etmeğe karar verdiği 
dakikadan itibaren ikisinden biri
ni tercih mecburiyetinde kalıyor. 
Ya arzusundan vaz geçecek, ya. 
hud Alman-Leh harbinden bir u 
mumi harb çıkacağını kati suret 
te bile bile Lchistana karşı şiddet 
kulanmağa kalkacak. 

beblerden (Almanya ile komşu ol 
ması, açık te~didler, memleketin 
istiklali endişesinden) dolayı iki 
taraf arasında tereddüt ettiği şu 
anda bu nazarı dikkate alınması 
lazımgelen bir noktadır. Londra i 
le Parisin yanlış bir manevrası 
Yugoslavyayı Roma ile herlinin 
ellerine atmağa kafi gelecektir. 

Bir Sovyet - Alman 
anlaşması ıhtımaıı var mı 
Diğer taraftan, bir Sovyet..Al-

rnan yakınlaşması ihtimali hak. 
kında ortaya çıkan şayialar asıl
sız gibi görtinüyor. Hitıerin .Mein 
Kanıpfda söyledikleri böyle bir 
ıttifaka muarızdır.Tukaçevskitıın 
idam edilmiş olmasının hatırlan
ması da buna bir mania teşşkil e. 
der. Sonra, Sovyctler pek iyi bL 
lirler ki Almanya ile bir ittifak 
demek Almanyanın Sovyetler a-

nın 1917 senesi başındaki vaziye~ 
te gelmesine, yani Sırbistana, Ro 
manyaya ve Lehistana hakim ol 
masına da mani olmak icab edi
yor.Zira, Romanya petrolleri, Al 
manyanın uzun bir harbe giriş 

mesine kafi olmasa da, böyle bir 
harbe başlamasını ve bir müddet 
devam ettirmesini mümkün kıla 
caktır. 

BugUn için mühim olan şey Rus 
ya ile iyi ve muvafık bir şekilde 
bir ittifak imzalamaktan ziyade 
Lehistanın (ve Romanyanın da) 
istiklalini korumaktır. Halbuki r ıC 
histanın istiklali demek Korido. 
run ve Godyma limanının istik
lali, Danziğin Lehistan iktısadi 

sitemine bağlı bulunması demek
tir. 

Netice 

razisinin her tarafı ile temasa g~ç Netice şu: Almanların Drang 
mesi demektir. nach üsten (Şarka doğru) siya-
Rusyanın böyle bir itifakla ka. setleri mühim bir mania ile kar. 

Yugoslavyanın tereddüdü zanacağı bir şey yoktur. Hatta şılaşmış bulunuyor. Bu mania Le 
sulhu bile kazanamıyacaktır. ZL histandır. Almanyanın yalnız bu 

Lehistan .Romanya gibi- Sov. ra bugün Rusların, sosyalist bir maniayı aşamıyacağı değil,aşma 
yet askerlerinin kendi arazisine maske altında .isterseniz sosya- yı tecrübeye bile cesaret edemiye 
girmesine razı olmuyor. Bu da list bir veche altında deyin- sak ceği düşünülebilir. 
lngilterenin -ve Fransanın. Sov- lı olan olan vatanperverlik hisle Fakat, Almanyanın orada kal-

. d "dd tlid" k" h""k" maması ihtimali de vardır. B3.L yetlerle tesis etmek istedikleri ya rı o erece ~ı e ır ı u umet 
kınlığa mani olduğu için canını Almanya ile anlaşacak bile olsa, tıkla Karpatlar arasında durdu. 
sıkıyor. milet Alman aleyhtarı bir vaziyet rulunca Almanya kendisine baG-

Şüphesiz lngiltere Portekizden tutacaktır. ka bir yol arayacaktır. Bu yol ya 
emin olabilir .. Gene şüphesizki, Binaenaleyh, Almanya ile an. Yugoslavyadan geçecektir. Bura
nasyonalist İspanyanın da, kendi !aşmak, Sovyetler birliği için an da Hırvat meselesi ile karşılaşıyo 
menfaati icabı, lngiliz.Fransız blo cak daha iyi anlayabilmek maksa ruz. Yahudda Macaristan dan Ro 
kuna yaklaşmak ihtimali vardır. diyle geriye çekilmek olabilir. Sta manyadan geçen petrol yolu o~D.
ŞUphesiz, Türkiye gayet vazih o- linin önünde tercih imkanı bulun- caktır. 
larak Londra ve Parisle beraber. muyor. Karşısında iki düşman var Almanyanm, İtalyayı k endisin e 
dir. Yunanistan da ayni şekilde Biri Almanya, biri Japonya. Hal. daha iyi bağlamak için onun va 
hareketten başka bir şey düşün buki, bu iki devlet esasen mütte.. sıtasiyle Akdenizde bir mesele çı. 
mUyor. Gene şüphesizdir ki Ro. fik bulunuyorlar. Onun için Rus.. karmağa çalışacağı da düşünülc
manyada, daha fazla, daha iyi ya İngiliz-Fransız, daha doğrusu bilir. 
takviye edildiği zaman Almanya,. İngiliz.Fransız-Amerikan blokuna Bu ihtimal bize önümüzdeki en
ya karşı mukavemetini şiddetlen. dayanmak mecburiyetinde bulu. ı dişeli günler olduğu düşüncesini 
cllrmekten başka bir şey yapmıy:ı nuyor. veriyor. Bununla beraber, o ~a
caktır. Fakat, Bolşevizm korkusu Garb devletleri bunu biliyorlar. mana kadar, Lehistanın Alman. 
Pirenelerln ardında henüz sıcak- Binaenaleyh pek acele etmiycbilir yayı durduran darbesi bütün dün 
tır. ve Sovyetlerle komşu olmak ler. Şüphesiz, Rusyanın, fabrika- yada akisler uyandıracaktır. Hal
Lehlere de, Rumenlere de endişe ları, işçileri, maden ocakları, ip- buki sıkı idareli devletler ne boz I 
vermektedir. tidai maddeleri, buğdayı, maden gunlara tahammül edebilirler, ne 

Yugoslavlar daima. Sovyet aleh kömürü, petrolu, tayyaresi ile Al de mağlubiyetlere. Bu devletler 
tan kalmışlardır. Yugoslavyanın. manyanın eline düşmesine mani o hususta Gok naziktirler. 
tıpkı Macaristan gibi ve ayı1i sc olmak lazımdır. Fakat, Almanya. Lı Tribıınc des Naıions'Jarı 

PLANŞ S rr,JL'\Ş s 

2, A: der Zeigeflnger il 8. EL Al'ASI 
a die Nagel (Fingerna. 8. F: la paume (la face pa.1~ 

C!iUhE 

•• \ .. .,...._ "'t' • ~ ':• J • • ' 4 ...,, 't'-. . ... lı •; •• a • ~ ~. • ) _ • • 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
22 Mayısdan 29 Mayısa kadar muhtelif h atlara kalkacak vapur. 

lann isimleri, katkı~ gün ve saatleri ve kalkacakları nhtımlar 

Karadeniz hattına - Sah 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Kara
deniz), Pazar 16 da (Ankara) . Galata rıhtxmmdan. 

Bartıııı hattına - Sah 18 de (Antalya), Cumartesi 18 ıde (ül. 
gen). Sirkeci rıhtrmmdan. 

lzmit hattına - Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top
hane rıhtrmından. 

Mudanya hattına - Pazartesiden maada her gün 8.45 de ve Pa. 
zartesi günü saat 13 te (Trak) sistemi vapurlardan biri, 
ayrıca Cumartesi 13.30 da ve Pazar 20 de (Sus). Galata 
rıhtım ndan. 

Bandmna hattma - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus), 
ayrıca Çarşamba 20 de (Ülgen), Cumartesi 20 de (An
talya) . 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıh. 
turundan. 

İmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci r.htımından. 
lzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata nhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupı

nar). Sirkeci rıhtımından. 

N OT : 

Vapur seferleri hakkında her tUrlU ma!Qmat a~ağ"rda telefon numa 
raları yazılı Accntalardan öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği J<araköy, Köprübaşı 42862 
Galata Acenteliği Galata, Deniz Ticareti Md. 

binası altında •OlSS 
Sirkeci Acentcllğl Sirkeci, Yolcu Salonu 2271.0 

Yolların tamiratında kullanılmak üzere lüzumu olan ve beherine 
10,5 kuruş bedel tahmin edilen 85 bin tane parke taşr kapalt zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 31- 5-939 çarşamöa gunü saat 15 
de Daimi Encümende yapılacaktır. 1stek1iler 2490 sayıfı kşnunda ya. 
zılı vesikadan başka bu iş için Fen İşleri Müdürlüğünden musaddak 
ehliyet vesikasile 669 lira 38 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi 
le beraber teklif mektuplarım havi kapalı zarr.anm yukarda yazılı gün 
de saat 14 de kadar Daimi Encümene ve-;-melidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (3432) (B) 

*** 
İstanbul Belediyesi, şehrin muhtelif mmtakalannda, her biri günde 

on beş bin kilo ekmek çıkarabilecek kudrette asri fırınlar kurrnağa 

karar verilmiştir. Bu işle alakadar müesseselerin tekliflerini en geç 20 
Haziran 1939 ak5amına kadar Belediye l!ctıı:at I~leri Müdürlüğüne 
tevdi eylemeleri iltm olunur. (3527) (B) 

nı 

gel) . maire) 
b da.s :Möndchen 8. İ: the palm of the hand E l""ı ı•oaıı (Pi . ıaıs yeux) 1: th• Ev• A: Das Auga 

3, ORTA PARMAK 

8. F: le majeur (le medius, 
le doigt du milicu) 

a. t: the middle fingcr (the 
long finger, the second 
finger) 

S. A: der Mittelfinger 

4. Yt'ZtJn. PARllACC 

4. F: l'annulaire m. 
4 İ: the ring-finger 
4. A: der Ringfinger (Gold

finger) 

fi. SERÇE PARr.IAGl 

5. i': l'auriculaire m. (le pe. 
tit doigt) 

fi. 1: the little finı;cr 
6. A : der klcine Fingcr 

6. ELDi 1.JSTÜ (z:ıtm) 

6. F: le dos de la muin 
6. 1: the back of the hand 
C. A: der Ilandri!ekcn 

7. BİLEK 

'7. F: le ııoignet 
"I. t: Uıe wrist 
'f. A: das Handgelenk 

18 

( the thcnar) 
8. A: der Handteller 

9, HAYAT ÇİZGİSİ 

9. F: la lignc de vic 
9. t: the !ine of life (the 

life.line) 
!>. A: die Lcbenslinic 

10. Il.\Ş PARlIAK ÇIKINTl

SI (samiha-i Yahşiye) 
10. F: l'eminence f. thcnar (le 

thcnar) 
10 . t: the hail of the thumb 

(the thennr eminence or 
promincnce) 

10. A: der Bali en (Uandbal. 
len) 

11. P.\mlAK UCU ETİ 

11. F: la pulpe 
11. 1: the finger_cushion 
11. A: die Fingerbecre 

12. NAr.IZ (c;iryan-ı nnbzi) 

1

12. F: le pouls (l'altcre f . racll. 
ate) 

12. 1: thc pulse (radial artery) 
12. A: die Pulsader (deı 

jj ''Pula" ) 

1 . IiAŞ 

1. F: le sourcil 

1. 1: tlıe eyebrow • 
ı. J\: die Braue (Augen

braue) 

2. ÜST GÖZ KAPAGI 

z. F: la paupiere supcrieure 
2. t: thc upper lid 
2. A: das o bere Lid 

3. GÖZ BEBEGİ (hadaka) 

3. F: la pupille 
3. 1: the pupil 
3. A: die Pupille (der Au

genstern, da.s Sehloch) . / 

ıl. TABAJ{A-t KUZAH1YE 
4. F : l'iris m. 
4. 1: the iris 
4, A: die Regenbogcnhaut 

(İris) 

5. ALT GOZ KAPAGI (cefe. 
nJ süfli ) 

5. F : la paupiere inferieure 
ıs. t : thc lower lid 
5. A : das untere Lid 

6. KİRPİKLER 

6. F: les cile m. 
6. t : the eyclashes 
6. A : die Augenwimpern 

(Wimpern) 

F GGaDn tuıanı maktaı ·· 
... , Coupe ıongltudlnaıe da ı•oell 

lr Longltudlnaı !lectıon o~ the Eye 
A: LAngssehnltt dureh das Auge 

1. tlST GÖZ KAPAGI 
ı. F: la. paupiere superieure 
l. 1: the upper lid 
ı. A: das obere Lid. 

2. ALT GÖZ KAPAOI 
2. F : Ja paupiere inferieurt 
2. t : the Iower lid 
2. A: das untere Lid 

il 

7. 22~ 1: 
A nvers 5 
-- Haısturııtı IU 

olabileceğini düşün.düm. 

den kaçırmak için evden 
nızı: sandım.. Sonra gid 
mobilinizi muayene etli. 
gözlerinden birisine beya 
dök:.ilmüştü. Garaj bekç 
nun talk olduğunu söyle 
tattım. Lezzeti kokaine 
Eve gelince elbisenizin 
b;.vuldan sürünen toz iı 

gördüm. İşi anladım. 

görüştüğüm bir arkadaşa 
zi aramasını rica etmişti 
kü siz bu valizi emin 
!arın birinde bir emanet( 

1 

kabilirdiniz. Hakikaten 
muş. Valiz Senlazar ist 
manetçisinde bulundu. 
kar beyhu.dedir. Koca 
kemmel bir kokain kaça 
bekcsi kurmuştunuz. Siz 
lı miktarda alıyordunuz, 
bunu ufak parçalar ha 
yordu. 

Grevi sustu ve Pusc 
rek: 

- Azizim, yanınızda 
ı;e var mı diye sordu: 

Pusenin cebinıden çıka 
lik kelepçeyi alarak ko 
ru yürürken birdenbire 
nında durdu ve seri bir 
kelepçeyi uşağın bilek 
çirdi. Ve müddeiumumi 

- lşte kaitl, dedi. U 
Iakayd davranışından 
etmiştim.. Cinayetin e 
ve konttan evvel giren 
fından yapıldı ğı muhak 
ni eve öldürmek için d 
mak için girmişti. Çalac 
ket kokainin nerede old 
liyordu. 

İçeri girdi ve doğru 
velverinin bulunduğu 

rak rovelveri aldt. Çünk 
kontun girmesinden ve 
sarılmasından korkuyor 
ra ikinci çekmeceyi aça 
paketlerini atdr. O srra 
eve girdiğini anladı. K 
Kapı arkasına sakland 
öldürdü. 

Emniyet müdürlüğün 
ğı tahkikat, Luinin çalış 
tatla vestiyer olan karıs 
kokain sattığı neticesin 
Kadın tevkdf edildi. 

lokantanın yarımda k 
kocasının bu gece saat 
döndüğünü söylemiş. 

üçUçü buçuk saa tzarfm 
tığını isbat etmesi Iazı 

Luinin karısı da es 
sının kontla müşterek 

yaptığrnr, ve zengin ol 
yük bir ihtirast bulud 
iti raf etmiştir. 

Bu sözleri dinleyen 
!inden şemsiyesini düşü 

Beden terbi 
kupası maç 

( Baştaraf t 9 
Oyun baştan sonra 

teva.zin ve çok samimi 
içinde oynandı. Fakat 
rübeli olan ve mütecani 
tstanbulspor, &yoğlus 
teliti fırsatları iyi 
4-0 oyundan galip çıl 
şöyle oldu: 

Birinci haitaym: 
ncl dakikasında Bambi 
lea'ya geçen top, sıkı 
Kasımpaşa ağlarına t 
nci dakikada. Vasilya 
bir şütünü Kasımpaş 

bloke edemedi. Ancak 
!adı. Topu kapan Talea 
lü de attı. 

İkinci haftaym: 14 ·· 
kada Bambino şahsi bi 
ÜGÜncü, oyunun bitmesi 
kika kala Bambino ka 
!tadar indirdiği topu ge 
ladı. Topu kapan Leon 
önünün açık olmasında 
ederek pek kolaylıkla 4 
lü yaptı. Oyun da bu su 
Kasımpaşanın mağlubi 

ti. Maçları ancak 150 
seyirci t akip etti 
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H A B E R - Akşam Postası 

erece 

• Yakında pıyasaya çıkıyor 
• ~ • • • 1' • ~ - • 1 

KAHRAMAN HA YDUt' 

Kar§ısında Altiyeriyi gördü .. 
Altiycrinin toz içinde kalmış o· 
lan üstü ba~ı yırtılmış, yüzü 
gözü kan içinde, saçları ıdağnık, 
ve dimdik olmuştu .• 

Leonora doğru bir ad•m attı: 
- ölmek istiyordun değil 

mi? Gel, beraber ölelim.. Fakat 
ölmezden evvel, benim olacak. 
sın .. 

Leonor geri çekildi ... 
Bu sırada ayağa kalkmış olan 

ihtiyar Cumhurreisine çarptı .... 
İhtiyarın açık duran kolları ara
sına düştü ve : 

- Oh, baba, baba .. diye bağır
dı .. ölmek istiyorum .. Fakat o
nunla beraber ölmek zilletine 
tahammül edemem, beni muha. 
faza ediniz. Himaye ediniz. Mü
dafaa ediniz .. Daı.dığınız meş'um 
uykudan uyanınız, imdadıma ge 
)iniz, monsenyör .. 

- 35. 

FOSKARINiN GALEBESİ 

Foskarinin merasim alayı tek
rar yürümeğe başlamıştı. 1lerle
dikçe Cumhurreisinin endişeleri 
artıyordu. 

Sarayından çıkar çıkmaz hal
kın (ya~asın Foskari) alkışları 

ile karıılaşmıştı. Fakat Liidoy• 
yaklaştıkça bu aTkışlar azalmış 

ve nihayet tamamen kesilmişti... 

kaplamıştı .. Foskari bu sessizlik 
içinde kendisi için tehdit edici 
bir vaziyet görüyordu. Birdenbi. 
re bu sessiz, sakin halk içinde 
yeni bir alk ş tufanı koptu. Bin
lerce ağız birden bağırmağa baş· 
lamıştı: 

- Yaşasın Al ti yeri! Yaşasın 

cumhuriyetin 'kurtarıcısı!. 
Halk arasında bulunan Altiye. 

ri ve Foskari taraftarları biribir· 
leriyle müca:ieleye başlamışlar
dı. 

Sokaklarda kan, sel gibi a. 
kıyordu. Altiyeri, Foskarinin ya 
nuıdaki mcvkiini muhafazada 
berdevamdı .• 

Ara sıra hafifçe yükselen (ya
şasın Foskari!) seslerini daha 
kuvvetli, daha hidldetli sesler 
kesmekteydi: 

- Yaşas•n Altiycri! Yaşasın 
muhterem kurtarıcımız .. 

Foskari yanında yürüyen ba'} 

kumantlana dör.clü: 
- Altiyeri, dedi, sizi daha 

fazla alkışlıyorlar. 

- Monsenyör 1 Halk ekseri· 
ya ictiha!dında aldanır .. 

Lido rıhtımına pek yakın kal .. 
mışlardı.. Cumhurreisi Foskari 
arkasına baktı .. Muhafız askeri 
üniforması altrnda kendisini ta• 
kip etmekte olan Kido Cenaroyu 
gördil .• :Yak~şınaıu _için iıaret 

*-

!CAHRAMAN HA YDUD 301 

- Sinyora! Eğer Dandolo ai. 
lesi yanı~da elli senelik sadıka
ne hizmetim bir mükafata la
yık ise, eğer burada, bu evde 
ve bahçeqe sizin daha minimini 
iken ilk adımlarınıza rehberlik 
ettiğimi, elimde bilyüdüğünüzü 

unutmadı iseniz sizi bekliycn 
bu ihtiyar adamı görmeğe razı 
olunur.· 

Sadık Filip ellerini uzattı. 

Gözlerinden akan iki damla 
yaş ihtiyarlık ve kederle buruş
muş yanakları üzerine yuvar. 
landı. 

Leonorun kalbini ise derin 
bir teessür kaplamıştı .. 

Hafif bir sesle: 
- Peki, dedi .. 
l.eonoru, Rotanın babasının 

yanına götürmekle Filip ne' ü· 
mid ediyordu?. 

Deli ihtiyarın dimağında bir 
akıl şu lesi mi hissetmişti?. 

Yoksa Leonor Kandiyano
nun halini görerek maksadın
dan vaz mı geçeceğini zannedi. 
yordu?. 

Leonor meııtliven başında dur 
du ve sordu: 

- Bu adam kimdir?. 
- Şimdi göreceksiniz sinyo· 

rat. • 
Filip, sür'atle merdivenlerden 

indi. Leonor pvq adımlarla ta-

Arkasında Rotanın tevkif edil
diği günden bir gün evvel giy
diği elbise vardı. Bu elbiıe o za.. 
mana kadar Filibin himmeti mu .. 
kaddes bir şeymiş gibi muhafua 
edilmişti. 

Odaya girince, yüzü pencereye 
ve arkası kapıya dönük olarak 
kanapeye oturmuı bir adam 
gördü .. 

Filip odadan çekilmişti. 
Leonor biraz ilerledi, ve he .. 

men ihtiyar cumhurreisini tanı

dı: 

- Rotanın babası f .. diye mı

rıldandı. 

Ve ilk hissin tesiri altında ür .. 
kerek geri çekildi. 

- Oh, hayır f hayır!.. Beni 
görmesin, gördüğünü istemem • 
dedi.. Fakcıt derhal zavallının 

işkenceler altında kör edildiğini 
hatırladı. 

- Aradan geçen fellketli se
:ıelere rağmen ne kadar da az 
l:eğigmitf Bugün gibi hatırımda, 
onu bugünkü gibi gene bir ak
~am görmüştüm. Bu odada ya .. 
nıma gelmiş ve elimden tutarak: 
"Senin gibi güzel bir kızım ol .. 
duğu için ne kadar da mee'u .. 
dum.,. demişti. O zamanlar ben 
uc oe lr.a.dar mcs'ud ve bahtiyar
dım. Bu sözlerin tesiri altmda 
hcY.:ecan hisactmi ti. Sonra bana 
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iştahsızlık - Hazımsızitk 
Siskinlik - Bulantl - Gaz . . 
Sane1 - Mide bozukluğu 
Dil - Barsak atateti -
inkıbaz - Sıkıntı - Sinir 

Ve bütün mide ve bars:Jc rahatsızhklanna karşı 

HASA MEYVA OZO 
kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1 • 2 tatlı kaırğı yarım bardak ıu 

içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 • 2 

çorba kaıığı yanın bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN 

il t. B E R - }\l~~cım P~tasr :2 f1AY18 

desen fi Sureti mahsusada yaptınlan • 
zengın 

Uünyaca maruf 

~PEUGE T 
Bisikletleri 
Münhasıran 

B A ' .. R • 
mağazalarında satılmaktadır. • 

•••••ma•mı:ı•·-· 

Vakıt l<itapev~ SOMERBANK 
Dün ve yarın tercüme 

MOESSESESi _, --.................. -
külliyatı 

No. 31-40 4 cü seri Kr. 
31 Rasin külliyatı iV 60 

ŞtUJ~ElbıE:~n • 
lstanbul - Beyoğlu - Kadıköy Ankara 

32 Metafizik 40 
33 lskender 60 
3·1 Kadın ve sosyalizm 100 
35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Etika 100 Evinizde neş'e ile vakit geçirmek ... 

E'•inize bütün dünya haberlerini almak isterseniz 

s 
39 Heraklit 25 
40 Ruhi mucizeler 75 

650 

Bu serinin fiatı 6.tiO kuruştur. 
Hepsini alanlara yüzde 20 iskon. Radyolarını tercih ediniz 

MEYVA öZU Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlarından 

daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa mey

n özlerinden beş misli daha ucuzd>,ır. HASAN MEYV A öZU yalnız 

bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. 

to yapılır. Kalan 5.20 kuruşun 

120 kuruşu peşin alınarak mute. Satış yeri: Beyoğlu istiklal Caddesi No. 34 
hakisi ayda birer lira ödenmek • • • • 

iki 
mıslı 

Dört 
mıslı 80 r. u .... dört tak.ıte bağı •• .,. I Arşımıdıs Müessesesi T. A. Ş. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarm tercüme 1 

Müessesesinde 

VERESiYE 

1 Galata: Bankalar Cad. No. 47 Voyvoda han zemin kat, Tel:» 
42769 Beyazıt: üniversite cad. No. 28 - Kadıköy: İskele cad. 33-2, 

külliyatı 
No. 11-20 ikinci seri Kr. 
11 Gorio baba 100 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 İlkbahar selleri 75 
14 Engerek düğümU 60 
15 Rasin külliyatı III 71) 

16 Samimi Saadet 
... 

50 
17 !statistik 30 
18 Çocuk dü§ürtenler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 Mevcudu kalmadı • 

530 

Bu serinin fiatı !5.30 kuruştur. 
Hepsini alanlara ytizde 20 lskon. 

to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu peş.in alınarak milte
bakisi ayda birer lira ödenmek 

Güzelliğinizi korumak için gec~ yatarken .kııl 
landığınız yağlı krem sizi hoşnut etmiyor~ 
Mahzurlarından şikayetçi iseniz; 

' 
~;:.,..__--- tatbik ediniz 

~ 

Parisin en kibar mahfilleri ve yüksek tabakaya mensub ıı1' 
) yonlarca kadın INNOXA sütü kullanmaktadır. . ~ 
'\. INNOXA sütü, çilleri, buruşuk luklan izale ederek ciJliJI 

makiyajın bütün mazarratlarmdan korur. 

DU\DNO~~ slYıtlYı lf2>aırıste [Q)oktor [Q)!E~ffe\4İ 
laboratuvarlannda hazırlanır. 

Türkiyenin bütün parfümör ve büyiik eczanelerinde satılır. .......ııııııı 
........................................................... 111lll! .... m1111E1+ıll:lill** .. US....~ 

üzere üç taksite &ag·lanır. __../ 
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ııız beni sevdiğini, beni düşün
düğünü, bütfo i~lerini bıraka

rak vaktini tamamen benim ya
nımda geçirdiğini, bu hususta 
kendisine biraz nasihat etmekli
ğimi gülerek ilave etmişti.. Ney
di o günler! .. 

Leonor bu hatıraların karşı -
sında gülümsedi.. Hayalen bu 
tatlı maziyi canlandırmış ve kal
bi o anda muvakkat bir saadet
le çarpmıştı. 

- Ne kadar iyi kalbli bir a
damdı .. diye düşündü.. Dükalık 

sarayına kendisini görmeğe git
tiğimiz zamanlar bizi daima gü
ler yüzle karşılardı. Babamla be
raber üçümüz ayni sofrada ye
mek yerdik.. Aramızda, teklif, 
tekellüf olmazdı. . Kendisine 
(Monsenyör!) dediğim zaman
lar beni azarlar ve daima: ''Ba
na baba de... Daha ziyad eho
şuma gidiyor ı .. , derdi. Ne kadar 
da iyi 'kalbli, alicenap idi. Ben 
ele ne kadar mes'uttum .. 

Boğazını yırtan bir hıçkırıkla 
devam etti: 

- Şimdi, şimdi, artık herşcy 
bitti, söndü, mahvoldu .. ölece -
ğim, ümitsiz bir halde, etrafım
dan hiç bir şefkat görmeden Ö

leceğim ... 
İhtiyar Cumhurreisi birden 

baırru kaldırdı : 
- Orada kim var?. diye ba-

ğırdr .. 
Hıçkırık sesini duymuş ve 

gayri ihtiyari ellerini uzatmıştı. 

Leonor, şaşkın bir vaziyette 
olduğu yerde kımıldanmadan 

kaldı .. ihtiyar tekrar sordu: 
- Orada kim var? Filip ! Sen 

misin?. 
Leonor artık kendisini fazla 

zaptedemedi. Bütün tee·ssürii
nün verdiği heyecanla dizlerine 
atıldı. 

- Monsenyör 1 dedi.. Burada 
bulunan, vaktiyle görmüş ve ta.. 
mmış olduğunuz zavallı ve bet -
baht bir kızdır. Leonor Dandolo. 
yu hatırlıyor musunuz? Vaktiyle 
ona karşı duyduğunuz şefkati 

unuttunuz mu? Bir gün: "Bu 
yavru yalnız ve yalnız mes'ud 
olmak için yaratılmıştır . ., dedi
ğiniz kızı hatırlıyor musunuz, 
monsenyör?. işte şimdi, dizleri
niz dibinde ağlayan betbaht Le
onor Dandolodur. 

- Bana monsenyör diyor? .. 
Monsenyör ha? .. Ne tuhaf bir 
alay! 

Leonor ihtiyarın söyledikleri. 
ni işitmedi bile .. Hıçkırıkları a
rasında sözüne devam etti: 

- Oh 1 baba ... Üzerime çöken 
müthiş felaketten haberiniz yok 
mu? Sizin gözlerinizi çıkardı. 

lar .. Benimse kalbimi ezdiler .. , 
Beni sevmekten menettiler. Bu-
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nun ne kadar büyük bir işkence 
olduğunu bilemezsiniz. Bütün 
mevcudiyetimle sevmek, fakat 
sevdiğimin nefretini kazanmak .. 
ona layık olduğumu isbat edeme 
mek... Bu ne kadar tahammül 
edilmez bir·azapt.Ir bilseniz, haL 
buki beni yegane kabahatim ba
bamı kurtarmak istememdir. Ba
ba, baba bu haksızlık değil mi? 
}3en artık öleceğim .. Fakat öl
meılen evvel size tamamen ma
sum olduğumu söylüyorum. 

ihtiyarın rengi sarardı .. 
- Kim ağlryor, kulaklanmda 

akisler bırakan ağlama ve hıçkı
rık sesleri hangi betbahtın, han
gi za vallımn sesleridir?. 

- Leonorun sesleri, monsen
yör, sizin Leonorunuzun hıçkı

rıkları .. Hani "benim küçük, gü 
zel Leonorum,. dediğiniz Leonor 
Dandolo .. Beni unutunuz mu?. 
(*) Sizin dudaklarınızdan ölme
den evvel bir takdis beklerken 
unutulmak, tanınmamak baht
sızlığına da mı uğrayacaktım ?. 

Çektiklerim kafi değilmiş gi
bi bu ıztırapla da mr karşılaşa
caktım, yarabbi?. 

ihtiyar görmeyen gözlerini 
boşluğa doğru dikti. 

- Leonor, Leonor Dandolo! 

( *) Leonor, ihtiyar Kandiya
nonun delirmit olduğunu bilmi. 
yordu. 

diye mmldandı .. Evet, biraz ha. 
tırlıyor gibiyim .. Güzel, akıllı bir 
kızcağız .. Ne dediniz? Leonol' 
Dandolo çok mu ıztırap çekti?. 

Betbaht kadın ümitsizlik için· 
de bağırdı: 

- Size Leonor burada. Dizi .. 
nizin dibinde diyorum, oh, mon .. 
senyör.. Allah da kullar kadar 
haksızlık ediyor.. Masumları, 

suçluların yerine azaba, ıztıraba 
mahkum kılıyor. Nitekim ben, 
güzelliğimle, gençliğimle, baş .. 
kalarının işledikleri cinayete 
kurban oldum .. 

İhtiyar tekrar nunldandı: 
- Leonor Dandolo? Durun, 

bu ldediğiniz kız vaktiyle, çok 
evvelleri, bir saraya, kanalın ke
narında, mükellef, muhteşem bir 
saraya gelip giderdi değil mi?. 

- Sizin sarayınız monseyör! 
Sizin sarayınız, nasıl? Yoksa 
şuurunuzu, muhak:emenizi kay .. 
bedecek kadar mı ıstırap çekti
niz .. Ah!. Bütün bu felaketlerin 
müsebbiplerine lanet, bin kere 
lanet olsun!. 

- Onları tel'in etmek için va
kit geçti.. Çok geç kaldınız ma.. 
dam! .. 

Bu sözler o.dalda, Leonorun ar -
ka tarafından vahşi bir tarzda 
söylenmişti .. 

Leonor birdenbire başını çe. 
virdi .. 
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