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Mi v~lspanya yeni bir 
Jisyan arefesinde r11i 
I Bir general tevkif edildi 

Bugün 
tıncı yıl 

! Terhis edilenler tekrar 
( 
( . 

! hizmete çağırıldı 

ı y acak . 
le+ a a;ıt on beş buçukta J. 

llıv,raite rektörü Cemil Bilselin 
11 

tku ıile başlanacaktır. 
CcrniJ Bilse], 24 Temmuz Lo- ve lim<matalarla izaz ve ikram e

zan giıntlntln ehemmiyetini izah dileceklerdir. 
c c ektir. 26 Temmuz Lozan günii mü
t lhlnu müteakip hukuk fakül- nasebctiyle tchrimiz halkı cvlerin-

ende e Yavuz Abalı (Devamı 4 üncüde) 

..---------------·~--~~~~~~~--~~ 

~~~ll'~mı dUğen 

lu t bolcu hôlô 
bulunamıyor 

Yakadan sonra polislerin elinden kaçırı lan Demirspor 
kaptanı akşama kadar bulunamazsa iş 

cürmümeşhut çerçevesinden çıkıyor 

Polisler her tarafta kaleci 
Necdeti anyorlar 

Maçın neticesi nasıl 
tayin edilecek ? 

general De Azledilen 
müşkülat. 

Lano Fransaya 
hoşnutsuzluğunu 

kaçft, iaşe 
arthrdı halkın 

Azledilen general De l m10 

Bir kadın 

Paris, 24 - İspanyadan Fransız 

gazetelerine gelen haberler, daha bir 
kaç ay evvel dahili harpten kurtu· 
lan bu memlekette bir hükumet dar 
be i hazırlandığım göstermektedir. 
faraftar olduğu hükumet kuvveti 
maglOp edilmiş olan halk arasında 
hoşnutsuzluk devam etmekte iken 
galip generaller ara ında da ikilik 
ve zıtti) et artmış ve had bir safha
ra gelmic;tir. Memlekette ia~ mı:c;
kulatı da vardır. 

lkinci mmtaka kumandanı ve da
ıili harp e na mda Sevil rad) osun-

c.ı :.: nutuklarile meşhur general De emrile, tekrar hizmete davet edil· 
Lano'nun azlinden sonra dün de mişlerdir. Bu tedbirin dahili bir ha· 
Madritte general Yague tevkif edil (Devamı 4 üncüde) 
miştir. Bu tevkif, De Lanonun azil
le alakadardır. 
Öğrenildiğine göre general De La

no dün Burgosdan ansızın otomobil 
le Fransız hududu istikametine ha
reket etmiştir. 

İspanyada her türlü içtima ve te
zahürler yasak edilmiştir. Son za
manlarda terhis edilmiş veya mezu
niyet almış olan birçok zabit ve kil· 
çuk zab'tler, harbiye nezaretinin 

Bugün 

116 
Sayfadır 

Altı aylık 

Torununu 
zehirliyerek 

öldürdü Ziraat Vekili bugün geldi 
Yakalandığı zaman 

akhndan şüphe edildi Muhlis Erkmen gazetemi-
Dün Beyoğlunda Tarlabaşmda 

gözleri yauartacak derecede hazin 

(Devamı 4 üncüde) f ze mtthlm izahat verdi 
~Türk Adliyesinde jüri teşkiline ~ 
~ lüzum var mıdır 7 ~ 
~rvvvv.~rvvvv.~rvv~~rvv.~,._""~ 

Hakkı Tarık Us « Jüriye 
aleyhtar değilim » diyor 

Bu seneki mahsullerimizden 
endişeye mahal yoktur 

''Umumiyetle buğday ve diğer mahsullerimiz 
iyidir,, diyen Vekil, yakında büyük bir 

tetkik seyahatine çıkıyor l'azısı 4 üncüde 

ÇERÇEVE 

Tahta kurusu ve tertip yanhşı 
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nu sahah inti~ar eden gazeteleri
nı1.ılen \'ıılıit, Tan ve Cumhuriye• 

l.ozan giiııüııün yılılönüıııii olması i 
h:ı ri le bun ılan bah-;ct mckteılir. Di

i{eri Yeni Sabah"Alrıınny:ı için hay:ıı 
su lıası,,ıı t halıs ıııe\ w u Y•ı pmakta
•l ır. 

' \KlT 
i\strıı l·~ I.ozan s;ıilııünüıı büyükHi-

~ıinü 'e !.ozanın Türk iyeye kazan· 
lırdığı ıııevkiin chcınıııiyetini anl:ıt

tıktan ~oıır:ı :;;öyle ı.öylemckleılir: 

YE;\İ S.\BAH 

:)ıı k:ırlar var ki, bu emsalsiz milli 
ıııu~affukiyelin kolayca htih~aı edi
ıı,·crnıiş hir i5 olduğunu sanmamak 
Hizımıl ır. ~filli Şef bu güzel netice~ i 
lınak için nyl:ırca gece ve giinılüz 

h:ısıın menılckt•l diplomall:ırı ile şah 
sen çarpı~ıııı~lır \"e dalıntı bu çarpış· 
malıırı Türk milletinin lehinde ka· 
rarlar,\ b:ığl:ıın:ığa muv:ıffak olmuş· 

tur. Dii} ıııııııııuıniye, irnliy:ızlnr vesa. 
ıı·c ııihi ıntinnk:ışn ıncvıuu olan bazı 
ım·~elclcr ihlisas haricinde şeyler ol
dıı~ıı lıulılc Jnınl:ırın lıerbiri üzerin
de günlerce kafa yorarak uğraşmış, 
bu ıne-.elclerin mahiyclini mütehas· 
sıslıınl:ın dnh:ı iyi :ınl:ıınış, Türk mil 
Jctın in haki ki men faali icabı nerede 
olduğuna kendi kanaati ile karar ver
miş, o meseleler hep bu suretle hal
ledilmiştir. 

Hüseyin Cahit Yalçın Yunus Nadi
nin Alrnnnyanın hayat sahası hak· 
kındn bir Alman dostuyla yaptığı 

konuşmayı mevzuub:ıhs ederek ynz
ılığı makalede. Almanı ilzam elliğinı 
fakat Alınanların "hayat sahası,.ndnn 
kasıllarının ne olduğunu artık anlat
maları sırası geldiğini ve bunun sullı 
vaziyetine eheınmiyclli surette hiı
mel edeceğine şüphe yoktur,, demesi 
ni ho<;ıına bir zahmet telakki ediyor 
,·e Alınanların buna cevap vermiye
ccklerinden emin bulunuyor. Onca, 
.\imanların "Hayat sahası,.ndan ka
sıtlarının ne olduğunu Almanların i
rili ufaklı bir tonda çalan gramofon 
plaklarının söylemiş bulunduklarını 
isarel ederek şu neticeye \arıyor: 

Dünkü smaklımla balkın mUhl m btr ekser1yett kırlara vo plajlara 
akın ederken, muht~lif sebeblerle şehirde kalmak mecburiyetinde o
lanlar bunaltıcı hararet altında. ne yapaca.klanm ~aşırmışlardrr. Bu a· 

rnla nispeten serince b1r yer bulup ~ekerleme yapanb.r ~k olınu5tur. 

i~te dön şehirde görlilen vaziyetle rden iki sa.hiıe .•• 

· "Bizce Alman hükumeti "Hayat sa
hası,, tabirini izah edemez. Bunu ya
pabilınek lmki\nı olsaydı ~imdiye ka
dar ihmnl etmezdi. Bu tabiri hufüsi 
rııııha\•erelerde Alınan dostlar hafif 
ve ehven ~österme~e çalı~ırlar. Fakat 
bu zatların sözlerinin, resmi bakım· 
dan bir kıymetleri yoktur. Resmi Al Bog"" azı·ç ı·nden 
mnn makamlnrı ise söyUyeceklerini 

~öylt•mişler, nnl:ıtmnyı münasip gör- araba vapuruyla 
dükleri noktaları anlatmışlardır.Bun 

ları anlamamış gibi görünmek hazan d •• 1 1 d ' 
neznket icabı olabilir, Anlamnmış gö- onen er 0 U , 
rünerek kendilerin tlıahata daYel et . . 
mek mahirane bir politika manevrası Şıddetli sıcaklar devam etmekte-Bu itibarla Lozan sulhu Türk mille 

ti için ebedi bir şeref getiren muvuf 
fakiyet olduğu gibi Cumhuriyet dip
lomnsisi için de çok kıymetli bir 
ders olmuştur. O günden bugüne ka
dar Cumhuriyet idaresinin sulh va
sıtaslyle elde ettiği zaferlerde heıı 
Lozanın b.ir hissesi \'ardır. 

leşkil edebilir. Fakat :ırtık iş o kadar dir. Birçok dükkAncılar bile işlerini 
açığa vurmuş ve bütiln tereddütler o vaktinden evvel tatil ederek Bo
k:ıdar zail olmu~tur ki bu bile fazla ğaziçlne ve diğer serin yerlere git-
zahmet sayılabilir.,, meğe başlamışlardır. 

ı ... oznn sulhunun mesut hatırasına 
derin ıninnettnrlık duyguları ile bağ
lı olan Türk mllletl o büyük milll za
feri lemin eden Milli şer İsmet lnö
nünün ·yüksek rehberliAi altında da
ima muvaffnkiyettcn muvaffakiyete 
sidecei;iine emindir. 

Dün Floryaya gidenler 60 bini 
geçmiştir. 

Sıcakların daha birkaç gUn böyle 
şiddetli olarak devam etmesi nıuh. 
temeldir. 

Almanyada Türk 
yolcularına göste

rilen müşkilat Evvelki gUn ve dün Boğaziçine 
rağbet, Şlrketihayriye vesaiti nak

Almanyada tahsilini ikmal eden liyesinin yetişemiyeceği kadar faz. 

T.\N 
talebem.izden Şakir Ataman bu la olmuştur. 

l\f. Zekeriya da Asım Us gibi, bu· 
gunün muhtelif cephelerden büyük
lüğünü gözden geçirmekle ve şöyle 

demektedir: 

sabahki ekspresle gelmiştir. Hatta şirket bir aralık araba va 
Şakir Ataman, Alınan hududu purlarmm birini de yolculara tah

nu geçerken kendisine karşı müş- sis etmek mecburiyetinde kalmış. 
külat çtkanldığı, bir saattan fazla trr. 

"Fakat enıpery::ılist devletler mu
rııhh:ısları senelcrdcnbcri istifade 
·ilikleri kopitiiHlsyonların kalkması
mı bir liirlli razı olamıyorlardı. Ka
ıııttıliısyonlnr etrafında cereyan edeıı 
ııuınk~rcler, hüyUk dcvlcllcrin bu 
ıiizııkcrclerdeJci yüksekten atışları, 
c sonr:ı İsmet Inönüniln çetin mü-

kontrola Ubi tutulduğu, halbu- HattA işittiğimize göre, şimdiye 
ki Türk olmıyan yolculara böyle kadar görülmemiş tebacUm karş1 -
muamele yapılmadxğrnı söy1emit- smda gişelerde mevcut biletlerin bi
tir. le tilltendlği zamanlar olmuş, ~ -

ket meı:'kezınaen l:)llct geUrunek 
Alman memurları, Türk talebe i in bir müddet yolcuları bekletmek 

ı· ırlclcsi, her Türk çocuğunun ezbere 
lıilrnesi liızımselen tarihi kıymeti ha 
ız mühim hir sahnedir. Bu kavga ay· 
ı.ırca silrınilş, bu yüzden bir milddet 
müzakereler inkıtaa uRramış, fakat 
nihayet ismet İnönü galebe çalmış
tır. Ye bütün dünya muvacehesinde 
Tıirk murahhns heyetinin kazandığt 
hu hii) ük zafer, hem Türkiyenin tam 
htikllllini temin etmiş, hem de Tür
kiyenin beynelmilel kuvvet ve itiba· 
rını birdenbire yükseltmiştir. 

Onun için Lozan, ve onun galibi 
lsıııet Inönü Türk istiklfıl mücııdele
inin en şerefli hadisesi ve en kuv

\ elli k::ıhramanıdtr.,, 

CUMHURiYET: 

\'unu-; Nadiye gelince o da "Ata
turkün itimadını f:ızlasile hak eden 
1 .. met lnönii Lozandan bize, hürriytt 
'e isllklilli biitün düny::ıya tanıtılmış 
gfil gilıi bir vatan ,.e alnı göklere yük 
selnıh hir millet gelirmişlir.,, dedik
ten sonra şıınlnı·ı iliıve etmektedir; 

''Lo:rnndıı kapitülasyonların kaldı

rılmasına muvafnkat eden devletler 
lıcs sene mütltletlc adil ıslahatımızı 

ıııkip ve teftişe lüzum göstermişlerdi. 
Buna muvnfaknt etmekte beis görme
mişlik. Çünkü biz ıslahatı yabancıla· 
rııı hatırı için değil modern devlet 
ıdc:ılimize yetişmek için kendimiz 
ı.ılbik ve icra mevkiinc çıkaracaktık. 
Hu müfetli~ler beş sene Türk adliye· 
si.ıtle munhaıe edecek nokta bulacak 
ı .. rına ndll ıslahatın tahakkukunu 
hnyrnnlıkla temaşa ettiler ve nihayet 
l'iirk adliyesinin heı-lı:ıngi bir Avru
p:lh memleket adliyesinden farkstz· 
lığını teyit eden raporlrırmı vererek 
buradan memnun ve mesut ayrıldt· 

lar. 
\ tutlirkiin en yakın arkndaşı ve en 

kıymetli yardımcısı olan I.ozan kulı
r.ııııant lsıııet fnönü hu hiir, müsta
ldl \'c modern memlekC'lin her snhn
d:ı her mnnasilc baş kurtarıcıların

dnn lıi ri olın::ık bahtiyarlığını itlrfık 
etmi5lir: Askı:ri sahadıı, onu tekmil 
edrn lıükl'ınıet icru:ıtı sahasında. 

Loznnı O kurtardı ve onun medeni 
ıc.ılılarını memlekete maleden hükfı
ıııellcriıı hn5111cln O bulundu. 

lrnıli ıle memleketin mukadderatı 
nı l'lll in ve p::ırlnk ufuklara doğru 
,e~kelmek iilcre milletin başrnda ge
ıu• O hulıuıuyor. 

r.m:nn sulhunun 16 ıneı yıldönü
üne rn~tlıy::ın huf(iin :\lilli Şefin te· 

,i:f Yl' vnk~ek ~:ıhsiyctl ııde Türk mil 
M:ııiıı ~tim .~ lmlıiliyct timsalini 
ı•11\nılnmnkh bahtiyarız.,, 

' d .. u . ç 
nın ra yosunu got rmesınc ve zaruri göri.ilmil tUr. 
tren biletini Türk parasiyle al- Bu milddet i:inde birçok yolcu • 
masma müsaade etmemişlerdir. lar beklemiyerek vapura biletsiz 0 • 

Şakir Ataman bu güçlüklerin ev- 1 k ~ ..... ta} rdir _ ara 6~u~e • 
velce mevcut olmadıgrm, , son za 
manlarda ihdas edildiğini işaret et 
miştir • 

Almanyada kontrollerin uza -
tılmasx yüzünden ekspres iki saat 
gecikerek gelebilmiştir. 

Şehrimize gelen 
bir Alman 
diplomatı 

Meriçin 
feyezanına karşı 
Bosna köyünde tertibat 

almıyor 
Meriç nehrinin feyezan zaman· 

larmda etrafa zarar vermemesi 
için tedbir alınmaktadır. Edime 
civarında Bosna köyünün bulun
duğu yer, Mericin sağ sahiline te
sadüf eder. 

Almanların harp isteme- Bu köyü, suların hücumundan 
kurtarmak için yakında tahkim a-

d iki erİ nİ söyliyor! me1iyatı yaprtacaktır. 
Alman hariciye nezareti erka- Bu maksatla mevcut dör mah-

nından Dr. Kirikkolt, ailesiyle muz tamir edilecek ve yeniden 
birlikte bu sabah Semplon ekspre- on adet mahmuz vücuda getirile
siyle Berlinden gelmiştir. cektir. Bu işe 20.000 lira sarfedil· 

Sirkeci ganndan doğruca To- mesi muhtemeldir. 

katliyan oteline giden Alınan -<>--
diplomatr, bir muharrinmize şun- Franzaya gönderi ~ ecek 
ıan söylemiştir: Adliyecilerimiz 

u_ Almanlar harp değil, süku- Adl' V k~l . k'kl .d b . . ı n·- ·11 1 . ıye e a etı tet 1 er e u 
net ıstıyor ar. ıger mı et erın 1 ak • • b h"k' • F 
d • be 1 d'kl • .. unm ıçın eş cı ımı ransaya 

e aynı arzuyu s e ı erme şup .. d k . B b hıı'-' va-. . gon er ece tır. u e§ AAım 
he yoktur. Bu ıtıbarla harp ola- ·r 

1 
. • 

1 
.. 

v • • • zı e erını gayret e goren genç 
cagını zannettnıyorum. Bız vazı- . . • • 

h kk d 
'kb" b 1 adlıyecıler tarafından aeçılmış- -

yet a ın a nı ın u unuyo - . 
tır • 

ruzO. b db k • . b" Bunlar, Ankara sulh hakimle -
rta.da e in °1rn: ıçın _ır rinden Lutfi Doğrutürk, baş 

sebep mevcut olmadıgı kanaatın .. dd • ~ . 1 · d 
S h 

. . 
1 

mu eıumumı muamın erın en 
deyim. eya atım tamamıy e Ar . 

1 
· b · 

hususidir. Tatilimi .. 1 T'. k' Mehmet ı, zatı ış erı aşmuavı-
. , . guze. ur ı- ni Murad Cumarh, Balıkesir 

yede geçınnek ıçın geldım. On "dd . JA • • N eld 
1 · B 

1
. a·· •. mu eıurnumı muavını ccm 

)eş gun sonra er ıne onecegım,, . y .
1 

A k hı:.k' ı · 
dın eşı , ve n ara c:ı ım erın-

-------------- den Hamdidir. Fransaya ay ba§m-

Yeni Neşriyat 

Çocuk 
Ç.OCuk Esirgeme kurumu genel 

merkeı.l tarafından çıkarılmakta o. 
lan (Çocuk) adlı derginin 148 inci 
sayısı çıkmıştır. Yurd yavrularının 
sağlık, sosyal kültürel durumlarının 
inkişafına hizınet eden bu kıymet
li dergiyi çocuklara, çocuklu ana 
ve babalara tavsiye ederiz. 

da hareket edilecektir • 

' ' ... ' • )o,;. ""' 1' • • • .. 

14 Yaşında bir · k ız 
1100 lira ile 

kayıplara karıştı ! 
Dün Üsküdarda garib bir kız ka- duğunu söyliyerek bu teklifi 

çırma vakası olmuştur. detmişlerdir. 

red-

' 
Üsküdarda Selimiye Kavak iske. 

lesi caddesinde 94 numaralı evde 

Kadın buna rağmen işi başkı. yo
la dökmUş ve inııaat ustııslle Şeh. 

riban arasında vasıta olarak mek-
14 yaşında Şehriban isminde bir 

tub taşımağa başlruıuştır. HenUz 
kız oturmaktadır. Şehri~an henüz pek genç ve saf olan Şehriban kı-
tahsil çağındadır. Bundan bir mlid- sa bir zamanda komşu kadının ta

det evvel komşulardan bir kadın manıen iğfaline kapılmış ve dUn 
Şehrlbanı EyUbde oturan ve Üskti- öğle üzeri evden aldığı 1100 lira 

darda inşaat ustalığı yapan 22 yaş- parayla ortadan kaybolmuştur. 
Iarında bir gence istemiş, fakat kı. Polis ve mUddeiumumtlik tahkL 
zm ailesi henüz yaşının küçük ol- kat yapmaktadır. 

Çimento istihsaıatımız 
600 bia ı tt:l rı\ra . 

çıkarı l ıyor 
Eti Bankm yapt1rmakta old uğu Sıvas fabrikası 

ge.ecek sene işlemeğe başlayacak 
maksadiyle teşkilat bakımından 

l.ıirleşmiı vaziyettedir. 
Müşterek bir büro ile çalışıyorlar. 

OünkU nakil vasıtası 
kaza; arı 

Vişnezadede Cami sokağında 

54 numarada oturan ve Çemberli· 
.aşta mensucat fabrikasında çalı

şan Hüseyin kızı Leman, aynı 

fabrika amelelerin:lcn Şehrerni· 

linde oturan ihsan oğlu Eminle 
Jirlikte moto-sikletle gezmeğe git
nitlerdir. 
Kuruçeşmedeki virajı döner

e rken fazla sür'at yüzünden mo
h ~iklet devrilmiş ve Leman a

aklarrndan yaralanmrştrr. 

- - -o- - -

.' estane suyuna g.derken 
Beyoğlunda Kanzuk eczahane

:ıine çırak İsmail oğlu Süley
nanla Hikmet ailelerite beraber 
dün Sarıyere gitmi~lerdir. Kesta
ne suyuna g~den yoldan ilerler -
ken Tahsin Gök idaresindeki 559 
numaralı otomobil Süleyman ile 
Hikmete çarpmış ve ikisini de 
....... t... &...-1!.C ,,, _ ... __ ......... ..,~.. ";" 11~ 

tuı. Yaralılar hastahane} 1.. aldı-

nlmı!ilardır. Tahsin Gök yakalan 
m11ı, tahkikata başlanmıştır. 

--<>-

Otomobil kazası 
Kasımpaşada Çiviciler cadde

sinde 9 numarada oturan Ali Sa
raf 1174 numaralı otomobille Ki-

MemlekP'tmı~ 'ic irr.ar t.~aliyt·t. · 

lerinin artması dolayısiyle çi
mento sanayunın genişletilmesi 

kararlaştırılmıştır. İnşaat madde· 
!erinin en ehemmiyetlisini teşkil 

elden çimento ihtiyacının tamamile 
yerli mamul§.tla temini için mev
cut fabrikaların tesisatı büyültü-

Bu :n~esseselerin sermayesinin reçburnunda Süleyman isminde 
yarısı ecnebilere aittir. bir mandıra amelesine çarpmış 

Ecnebi sermayedarların mü -
messili olan M. Buşardi, hUkO.me· 
tin, fabrikaları satın almağı tehir 

lecektir. etmesi ü e z e r i n e Paristeki 
Başlıca çimento fabrikaları İs- me1 kezjne giderek temasta bulun 

tanbulda bulunmaktadır. Bunla- . . L .... t,., . · · 
muş ve ı~ırı uyu uım<'sı ıçın sa-

rın senelik istihsalat 400.000 ton-

1 
lahiset ve dlxektif alarak bu sa-

dur. . . bah~i eksı:resle İstanbula gel · 
Fakat bu miktar, çimento ıhtı-

yacının hepsini karşılayamadığın-
dan şimdilik bir kısım mallar Eti
bank vasıtasiyle hariçten getirtili· 

yor. 
Geçen se;,e çimento fabrikaları-

miştir. 

Mevcuda ilavete Kartal ve Zey 
tinburmı fabrikalarında daha 300 
tin liralı~ tesisat yapılacaktır. 

Böylece gelecek sene.den itiba 
nın hükumete devri yolunda . bir ren bu grupa bağlı fabrikaların 
cereyan mevcut ol~ası .s~bebıyle 

1 

istihsalatı 100.000 ton fazlalaş· 
arnkalı müesseseler ışlerınt bil - tmlmak suretiyle 500.000 tona 
yütmekten çekiniyorlardı. k 1 kt . çı arı aca ır. 

Fakat yapılan teşebbüsler netı-

1 cesindc fabrikaların Etibank tara- Bundan başka Etibank'ın Si
fmdan satın alınması beş sene vasta yaptırmakta olduğu fabrika· 
sonraya brrakıldığırwdan vaziyet da iç Anadolu ihtiyavlarına sarfe
değişmiş ve çimento sanayiinde dilmek üzere 1940 dan itibaren 
büyük bir faaliyet baş göstermiş- 100.000 ton çimento istihsal ede 
tir. Mevcut çimento fabrikaları, cektir. 

daha ziyc.de tasarrufla çalışmak Bunlarla memleket ihtiyacı ta· --------------1 mamiyle eld~ edilmiş olacağmdan 
hariçt~n çimento getirtmeğe lü-

lİ o ifil 1f'.@ ifil al m ~al zum kalmıyacaktJr . 

li'i n n 
iktrı;at Veka1eti çimento fiyat

larını !Jüyt:ık b~! hassasiyetle takip 
ve tetkik et:-1ektedir. 

Yentden tenzillta imkan olup 
dma,d;ğı şimdilik belli değildir. 

ve başından yaralamıştır. Süley
man hastaheneye kaldmlmı§, şo
för yakalanmıştır. 

Fatih Halkevinde biçki 
ve dikiş imtihanları 

Fatih Halke\inden: 

Evimizin açtığı ve iki senedir de. 
vam eden biçki, dikiş dersleri tale
beleri bu gUnden itibaren imtihan 
dik.işlerine başlaınışlardır. Blr haf
ta devam edecek bu gUnlerde tale
beler kumaşlarını evimiz salonla. 
rmdakl atölyelerde biçecek ve dike
cekler ve bu elblseler imtihan he
yetine arzedildikten sonra yapıla. 

cak sergide teşhir edilecektir. Ar
zu eden bayanlar her giln saat 9 
dan 17 ye kadar bu çalıımalan ya• 
kından görüp tetkik edebilir ve 
'P.!!blt edilecek imtihan gUnUnde de 
'ııızır bulunabilirler. 

lskenderun yo ~ unda 

Bır otobüs 
uçuruma 
yuvarlandı 

3 OIU 19 ağır yarall var 
İskenderun 24 - Evvelki akşaın 

saat 19 sıralarında lskendenın • 
Antakya yolu üzerinde içinde 27 
yolcu bulunan bir otobUs uçurum:? 
}-U\'arlanrnıştır. 

Yolculardan 3 kişi ölmücı. 19 ki~i 
a~ır yaralanmıştrr. Yaralılar İsken 
dcnm hastanesine kaldırılm ·lard1r. 
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• lstanbulda yenı 

mektepler 
Üç senede 1 1 bina 

yapılacak 
.. istanbulda 600 bin lira sadik 

~~ sene i!ijinde ı ı mektep inşa e
,,.;:~Cektir. Bunlardan 8 inin yeri 
d ayet ve nafıa müdürlüğü tarafın 
lca~ tcsbı~ olunmuştur. Yalnız be 
b dıye irnar müdürlüğü bunlardan 
eş tanesinin şehir planına göre 

t~uvafık olduğJJna karar vermiş· 
ır, 

l3u rnektepler Beşiktaşta Aka· 
retle d n'k r e, Vefada, Topkapıda, Ye-

t
.1 apıda ve Koskada inşa edile -
ır. 

r· İstirnlak edilecek yerler için ha· 
yıtalar hazırlanmaktadır. Beledi
i e daimi encümeni bugünlerde 
i st'.ıniak kararı verecektir. Derhal 
ShrnJ •k a e başlanacaktır. 

---'o---
fnhisar birası 
Şişesı 15 Kuruşa 
satılması muhtemel... 

h" Ankara bira fabrikasının in-
ısarıar idaresine dev.riteslim mu-

arnclcsı' b" • ·ı k .. d" A ~ ıtırı me uzcre ır. -
Custosun b" • d . 1" t 
P

. ırırv e yenı mamu a 
ıyasaya k k . l .. . inh' çı aca , şışe er uzerıne 

ıııarlar "d • 'k tl . 
tırııa ı aresı etı e erı yapış-

Caktır • 
Gene a ~ l 'b . fiy gustostan tı aren ycnı 

rn.tatların tatbikine başlanacağı Ü· 
1 ed'l n 1 rncktedir. 

ı.· u fiyatların 15 kuruştan tes· 
ı.;tt td"J 
l"t 1 rnesi muhtemeldir. Veka-
k bugünlerde bu hususta kat'i 
ararını verecektir. 

Anadolud~ye çıkan 
sanatkarlar 

}'u li'atih Halk evi san'at şubesi 
tiy;du~ her tarafındaki Halkevle
İr' c hır kültür münasebeti temin 
:ıın k 

k' . crnan san'atkarı Ekrem Ze-
1 Un .. 

'On .. ~.orlc eşi piyanist Verda 
Çık goru bir Anadolu turnesine 

arınıştı. 
İki sa • kc . na tkii.r Bandırma, Balı-
sır M . i }'o • anısa, zmir, Aydın, Af-
n, konya, İskenderun, Adana, 

l<a~'li . -o-:--
cvıcr~rı, Sivas ve Samsun Halk-
\iir ınde konserler verecekler -

. 'S k §oh u onserlerde beynelmilel 
lcrj tct sahibi san'atkarların eser

salınacaktır. 

s --<>--
. ehrimiza gelen Macar 

lvıacar Hdip~omatı . .. 
\'İti . arıcıye nezaretı muşa-

bu Ctındcn M. Moor ve refikası 
Sab · ' "'eh . ahkı konvansiyonel treni~le 

ı: tırn· 
S' L lZC gc}miştrİ, 
ırıı;cc· . 

l>cr 1 ıstasyonundan doğruca 
~· apaJas oteline giden Macar 

1Plorn 
kaı atı 1stanbulda bir hafta 

ataktır. 

Kardeşi~cereden 
13 atan adam 

bir ~rsacta Mehmet Naim isminde 

Serna~nç. ~ızkardeşi sekiz yaşında 
Scklikt:tı _1ki buçuk metre yük -
tnı"tı bir Pencereden sokağa at-

" t, 

liaJiscd 
İ\ıtcı, en sonra yakalanan 

met N . h. . 

H A B E R - Ak~am Poıt1111 
... ., 

A da mektubu 

°"\AA••+ • eA•.._ • .......,A.A..A.6.A~++ • •+•AAA.A.A.A~~AA.__j 

lLüks hayat var mıdır? - Denize nasıl giriyor· 
lar? - Plaja giden vasıtalar - "Leyla!,, ile 
seyahat! - Plajda nasıl vakit geçer?- "Nak 
ldübü,. azaları - iskelede sarmaş dolaş olan
)~r - Lamhafarla ber:"r söre.., hayat .. f 
.,.<r•••••••V••••-•••••• .. _.....~-··-··•"t''._ 

Biiyiikada Nizam tarafları .. , 

Her sene yaz mevsiminde on ı tan kalkılır. Kahvaltı edildikten 
binlerce kişinin bir kısmının mcv ve diğer hazırlıklar yapıldıktan 
simi, bir kısmının da cumartesi ve sonra dokuz buçukta deniz banyo 
pazarları geçirmek için kO§tUk- su yapmak üzere evden çıkılır. 

ları Büyükadada hayat nasıl ge- Plaja bL kaç türlü gidilir: 
cer? Halk ve gençlik nasıl eğle- Yürüyerek, bisikletle, ara-
~· ? bayla, vapurla, sandal ve yahut 
nır .. 

Bunların cevaplarını vermeden motörle ... 
hemen söylemek isterim ki Büyük Yürüyerek g~denlerin miktarı 
adada hayat ve eğlence bazıları- epeycedir. Fazla masraftan kur -
nın ldışarıdan gördükleri gibi par- tulmak isteyenler, plaja yakın o
Jak ve zengin değildir. Hatta di- }anlar ve spor yapmak arzusun.da 
yebilirim ki Adada hayat İstan - olanlar, yürümeyi tercih etmekte
bulun bazı yerlerine nazaran da- tedirler. 
ha mütevazianodir. Çok eskidenbe Bisikletle ekseriya gençler ve 
ri halkm ağız reklamlarına rağ- çocuklar giklerler. 
men Adanın lüks hayatı bir hayal Araba ile gitmek biraz zengin 
den ibarettir. Adanın ekseri aile- işidir. Çünkü plaja gi.dip gelme 
\eri lüks olmadığı için İstanbul· afü günlerde (150) kuruştur. Pa· 
dan daha ucuz geçinirler. Bilhas zarları da insafa kalmış bir mesc
sa Ada memurları kışları İstanbul Te .. 

1 

tarafındaki memurlardan • aynı Vapur saati muayyendir. Ucuz 
maaşlı olmalarına rağmen - daha dur ama insanı bağlar. Fakat en 
iyi ve daha ucuz bir ~ayat sürer- makul gidiş bu olduğu için ekse -
ter. Çünkü adanın masrafları az- ri}' et vapuru tercih eder. · Büyük 
dır. Ancak yazın piaja gitmek ve ada iskelesi ile Yürükali arasın.da 
arabaya. binmek ihtiyacında olan- "Leyla., vapuru işler. Bu vapu
ların cidden Karun kadar zengin run asıl ismi ''Suvak., tır ama çok 
olmaları icap eder. nazlı bir vapur olduğundan Ada 

iste adanın bütün lüksü plajı gençleri bu ismi muvafık bulmr. 
ve ;rabasıdır. Maamafih halk bu- yarak aralarında "Leyla,, ismını 
na )fa bir çare uydurmuştur. Bir takmışl~rdır. Herkes ''Leyla,, is. 

defa ada.da denize girenlerin ade- mini kullanır! .. 
dini bin kişi farzedcrsek muhak- Vapurda Yürükaliye seyahat 
kak ki bunun sekiz yüzü adanın te bir alemdir. Bu vapurda plaj 
plaj olmıyan yerlerinden yani a- byc.fetlerinin en son modellerini 
çıktan denize girer. Çünkü Yörilk ;örmek kabildir. Bütün genç kız. 
Ali plajı hem uzak, hem çok mas tar "Şort .. !denen kısa pantalon 
raflıdır. Halk denize girmek için r::ymektedirler. Maamafih arasıra 
ya komşularının sahillerinde veya yaşlı başlı hanımlara da tesal:iüf 
diğer açık sahillerden istifade e- edilmektedir • 
diyor. Sandalla ve motörle gidenler 

Maalesef belediye halkın deniz de az değildir. Bunlar sandald:ın 
banyosu ihtiyaciyle meşgul olmu- denize girerler. Pazar günleri plaj 
yor 1 çok kalabalıktır. Motörlerin hal

Adada oturanlar 24 saatlik eğ. kın yüzdüğü yerlere kadar sokul-
lence ve istirahat zamanlarını yek dukları görülmektedir. Bilhassa 
nasak bir §ekilde geçirirler. pazarları meydana çıkan bir ki

Aldanın günlük programı umu- kişilik beyaz bir motör vardır ki 
miyetle şu suretle tertip olunmak 30 - 40 mil sür'atle gitmektedir. 
tadır: Sabahleyin sekizde yatak - Bir ermeni vatandaşımızın idare 

Muvaffakiyet.. 

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

lngiliz - Rus müzakere
'erinin düğümleri .. 

hin 

Yazan: M. ·DALKILI~ 

I NG1L1Z - ~tu-. miiı.n.kcr~lerlnin. ".~rü.~~~mc.de _1•alı..,ı büt::ıı 
dünya efkarı uınumıyr.sınl h:ıylı uzduglı ınkar ohm:ımaı. 

~aribi müzakerrlcriıı b:ı~layı;:.ııulnl\İ ha r:ıkteri knyhetnıl:;. ot 

ma,,ıtlır. 

Zira, herkes blllr ki, Çeko:.ıo,ak~·a lıadbe .. inin akabinde ln
glltere, müstacelen, tchlikcıle olnn küı;ük de,·JctlC're ı;arantilı•r 

, erdiği ,,ırada J\uı;;lar im usulii lddeflc tcnl,iıJ et mi)l<'r '<' lrn r~ı

lıklı paktlarla. bir sulh cephesi kurulmn ... ıııı ı:.rarl:ı btemi::l<'rcll. 
~ihayet İn~iltcre bu noktainaı.nrı knhul d ti 'e ~ulh ı·cılhr.si 

te5kll olu.ndu. 
Rusların buna dahil olmnktıı bu kn.dar zaman iildüm1ckri, 

ıliinya yüzünde birçoklarına mııanııııa gibi ~iirünehilir. 
Bu durum karşı:.ında birt;ok mütalcalar ileri sürülÜ)'Or. t"akat 

hiçbiri vaziyeti tamamiyle trı\\ lr l"dN·elt mııhi~ ette d<'fdldir. 
Bir defa, Uus doııtlarımızın ll<'t'le bir knrur 'erm<'I• J..,frnı<'JIŞ· 

lednin ortadaki vahim harb tt.'hlil.:csl \aziyetinin ~t>çml:; olılıığuna 

drlalet ettiği hakkındaki miital<•:llar en doğruya benziyor. 
Diğer taraftan bir rihan harbinde Rusların "eJ·ir<'i kalmala_ 

rına asla. imkan olmamakla beraber, J{u.,ların lluhll olmıynl'akları 
kısmi bir Al·rupa harbine her 5eJ'C raj';'ln<'n kar~ı ko~·m:ık 1-.t~

medikleri görülüyor. Zira Rus~·anın sulh <'t.'tıhe ... ine iltihakı tota.- . 
litcrlerio Jıarb açmaları imkanını cbedin·rn orta.dan kaldınnış 1 
olacaktır. llarb. 11. bir Anuııa l"'e Ru" rejiminin H' rejim ~ayesinin 

ale) lıindedlr, den.iljyor. J 
Diğer taraftan İngllterenin Ru.,larl:ı, rlddi Ye müstncel bir 

' . \ııltamct olmadıkça, birle_smektc arelc;:\·e lüzum ~iirmediği iddia. i 
olunuyor. 7.lra. birlesnıe tal•dirindc totaliter rejimlerin memleket- : 
lerl dahilinclc ;> e~iine hareket imkanı bırakan harb ihtinıall eler. 
lıal ortadan kalkac~k \'C belki bu tot:ılitt-r rr jlmlerin dahilden sar-

sılmalarını mucib olaC'aktır. 
Halbuki totaliterler ken<li rc jimlcrl yerine g~ceck hitblr ~l

yasi te,ekkül bııakmamı~larılır. Dahilde darbeyi anar~ı.,tıcrin 

yapmaları ve kazanmaları mümklindiir. 
O takdirde durum AHupa İ!;İıı bu~ündcn daha 

erktir. 

fena olabile-

Düşündüğüm gibı; ---
Loza11111 yl'dönürnü 

Y'az:ın: ~UAD OCRVı~ 
Bugiın Türk milleti bü} ük as

ker, büyük vatanperver, biiyük 
siyasi ismet İnönünün Türk mil
letine kazandırmış olduğu ve 
Türk İstikHil harbinin en kat'i 
zaferi olan Lozan gününün gene 
bir yıldönümünü kutluluycr. 

Bugün Türk milletinin isti!dcd 
ber~tmı bütün dünyay.a tasdik et
tirdiği gün, b~gün Türk milleti
nin hür ve müstakil olmak içm 
yaratılmış milletlerin, başka mıl

ietlerin boyunduruğu altma gire
mi··eceklerini bütün cihana tanıt
mış olduğu günün yıldönümüdü . 

Bugün inönünde kazandıgı 

zaferlerden sonra siliihını tcrkct
miş olan kahraman bir asker, en 
mahir bir diplomat inceliğiyle 

kuvvetin kazandığı zaferi zeka ile 
eklillem.iş bulunuyordu. 

Büyük asker, yerini büyük dip· 
lomata terketmiş ve büyük diplo
mat istiklali için ölümü göze alan, 
şerefi için sonuna kadar dövüş

m<.kten çekinmiyecek olan bir 
milleti, o millete gurur veren bir 
vakar ve azimle temsil etmişti.. 
İsmet İnönü bu mücadelede 

şüphes!z yalnız Türkiyeyi değil, 

emirler altında muahedeler imza
lamağa mecbur tutulan bütün 
mağdur milletlerin galibe ve kuv
vetliye kar§! ilk baş kaldırışını 

te:-nsil c:liyC'rdu. 
Lozan muahedesiyle, Türk mil

leti Sevr rezaletinin bütün hicap
larından kurtulmuş , kendi milli 
arzusiyle çizilmiş hudutları içinde 
ve siyasi askeri, mali iktısadi ve 

ı,tc bu noktalardır ki mUı:ıkcttlerln hakiki dliğümlerlni tcs-
ldl elliyor, mütalcaları rnr. adli tam bir istiklale kavuşmuştu. 

Lozan zaferi, Dumlupınar, Sa
ı~akat hakikat hanntsldir~ Dünyayı bu hm;usta. kim tcmir e-

decektir! Bu bilinmiyor. karya ve İnönü destanlarını ta-

· - ················ ·········· ····· ····· ········· ····· · ·· ···· ····· ········ ··· ············· ··· ···· mamlayamasa, İsmet İnönü mu-=======:.-=-::.:=-=-========::::-=== .. ==::..:::...::.::.===-= .. = rahh~sı olduğu ve kudretine gü-
ettiği bu motörün bir kazaya mey yüzme oğretmektedırler. Nak vendiği milletinin bütün cel,i 
dan vereeği apaşikar görülmekte - klübü,. azaları kotralar ve motör- tletini ve zekasını bu müzakcratta 
cir. Plajlda bir polise tesahüf c· terle bir çok• gezmeler tertip ekle- büyük bir maharet ve incelikle b:.i 
demezsiniz ki bunu mencttiresi - rek kendi aralarında kibarcasına yük bir şiddet ve kudretle tems'i 

niz. Sırası gelmişken yazıyorum. eğlenmektedirler. edemeseydi, istikl3.l harbind" 
Bir kaza olunca bu satırlar ·şah'it Adada oturma mevsimi üç aya dökülen yurtdaş kanlarının ziy?r 
olacaktır. inhisar ettiğinden daimi bir spor olacağı muhakkak değil miydi?. 

• • * klübü tesisi kabil olamıyor. Bugünkü Türkiyenin temeltaşı 
Plajda halk saat bire kadar gü- Maamafih bu gençlere yardım olan Lozan zaferini kazanan bü-

neş ve deniz banyosu yapmakla edildiği takdir.Je yazlık resmi bir yük siyasinin dünyanın bu en 
meşgul olur. Bu müddet esnasın- spor klübü tesisi kabil olacaktır. karışık ldevrinde gene şef olarak 

da vaktini yüzmekle geçirenler Bir_ . bu_çukta evlerine d~~ven önümüzde ilerimizde bulunuşu ne 
olduğu gibi beş dakikalık bir ban halk ıyı hır yemekten sonra ogle bir tesadüf eseridir, ne de kader
yo yapıp çıkanlar da varl.iır. uykusuna yatar. Bu uyku iki üç dir. Çünkü biz tesadüfle, kadere 
. Halkın ekseriyeti kum üstünde saat devam eder. Bundan sonra inanmıyoruz. 
hiç te sıhhi olmıyan iki saatlik halkın bir kısmı çamlara gezme- Ve onu milli şef olarak seçen 
güneş banyosu yapmaktadır. ğe, mühim bir kısmı da iskel~ye milletin siyasi şuurunun olgun • 

Hatta yalnız kumda güneş ban· vapurları bcklemeğe inerler. Va- !uğuna, istiklal aşkrna ve hürriyet 
yosu yapmak için gelenler de var- purdan çıkacak herkesin alakadar mefhumuna kuvvetli bağlılığına 
dır . olduğu bir kimsesi va~:lır. hayran olmaktan kenldimizi ala-

Gençler daha fazla yüzerler iskelede gelenlerle, bekleyen - mıyoruz. 

ve atlama sporlar yaparlar. ler arasın.da adeta uzun bir yol- Lozan zaferinin yıldönümünil 
Bazı Ada gençleri başlarında culuktan dönülüyormuş gibi bir kutlularken bu hakikati tesbit c· 

sinema sahiplerinden Kamil Ce· sarmaş dolaştır başlar. Ondan ldclıilmiş olmanın sevincini de, bu 
mali olduğu halde aralarında sonra ya eve dönülür veya gazi- mes'ud yıldönümünün ıevinci-
sporlar yapmak ve gezmeler ter- nolarda biraz oturulur. le birlikte hissetmekteyiz. 
tip etmek üzere "Nak,. ismını Bu vaziyet ıdokuz buçuğa ka- 1 Suat DERViŞ 
verdikleri gayri resmi bir klüp dar devam eder. Artık bu saatte -------------
tesis etmişlerdir. Bu gençler mu- iskele civarında ve gazinolarda 
hakkak ki adanın en çok eğlenen kimse kalmamıştır. Herkes akşam 
kısmıdır. Sabahleyin motörler yemeğindedir. 

ve sandallarla denize gelen genç- Yemekten sonra saat on buçuk· 
ter yüzme ve atlama antrenmanla· ta bir kısım halk deniz kenarına 
rı yapmaktadırlar. çıkar ve bir kısmı da evlerinde 

yatanlar olduğu gibi ikiye kadar 

oturanlar da az değildir. Fakat 
sokaklarda on ikiden sonra bir 
çok lambalarla beraber hayat ta 
söner, ortalığa bir sessizlik ve bir 
karanlık çöker. Artık ada uyuyor-
du~ O.Ç İçlerinde bazıları da yüzme ı kalır. Adada ekseriyetle on ikiye 

bilmiyenlere en çabuk usullerle doğru yatılır. Bundan daha erken •••••••••••••• 

U da mahzur mu ? .. 
Ac ı ·bir ölüm 

!:iehrimizin tn
mnmış ihrnC'tıt 

tüccarlarındnn illi G AZ.t.."TELER ~öyle bir haber 
yor: dan sözle telıılld cılildiğini iddia etmı, ! •. B ELl:I>İY.E1'l1' Ilc~·oğlu scmtinde

kl tramYay raylarını kaldıral'tl.k ' I SCJİn 

... abah 
Erkan bu 

"i:ta.f 6 <l:ı ~fuhtelir kütütılıanrlerclc mm·affakı_ 

l·ctlerle ~aı, .. an mrnmrların birer takdir
naın<'~·le taltırlerl mu' af ık ~örülmü:;.tür. 

Takclirname alacakların adları tcı.bit edil
ml5, dü~dcn itibaren kendilerine tebligat 

:1aııılmağn başlanıruştır ... 
Kiitüphanclcrde mumffakıyctle çalı-

5an memurların taltifi mi'! 

llıı •. anlaoııldı. 

Allah Allah! .. 
Kadının dil .. iı oğlu a<'.aba dile mi ;:rl

mi ? .• ll rrhalılr bu dil'ıit. l'\'lat ııazar giinii 
bir \'lltlUrla grımrye ~ıtmı, olaeak! •• 

• * * 
O da b i rşey mi? .. 

hurada otobüs sen Meri frı;;i., etmek ta-
... a,\'uru \izcriııc tram\'a~· id:ırr ... ı tetkiklC'r 
~·npıyor. 

Otobüs imt iyannm da. belcdl~·c tnra_ 
fından lmlh\nılma.,ı kararının tutl>ikıııa gc· 
~llnwk Uzere. 

\cfı\t etınh,tir. 

E'' cin J\oıı • 
~ıııla, "'onra ela 

htanhulda hiiriik 

fü·aret i-:lcrl ;:\"UP

mış ,·e lkt:sadi 
mahafilıl(' nıli • 

J 

hinı bir 111N. ld sahihi olan Hii"<'~ in 
1<;rkn'1ın öliinıii mcınlrk<'l için lıir 

zi~·acl ır. zavaıı aım ıddetınden dolayı 
tığın 1 ~ızcağızı pencereden at-

ısoyıc . . S .. 

ü~·le ya: Kitnbl:ırı yalnız onlar oku
)·orlar! .• 

• 

• S\'İÇRJ<:nı·~ de tekerlekli oteller L 

1 catl rılilmiş ! .. :\fiişh'riler yiyor} i!;i
~·or, o(PJle beraber i ... t<-cliklcri yere ~iıli)·or
lamu~! .• tıı~ann ~yle hir ~<'Y hirdl'nbirc 

hayret Hri) nr. 
Halbuki bu ela bir şry mi? 

llunun l<;in mazot ,.~ benzinle müte
Jıarrfü otolıibl<'r üzerinde tetkikler ya1Hlı. 
yor. l•"akat bu tetkikler nctkcsiıule maıot
la i5liycn otolıii...lcrin İ'l'letnıe nıasrııfı dalın 

azsa ela ne. rcttikleri koku itiharile mah
:1.urlu göriilmüş ... 

nu neden mah1.ur oluyomıu') anlıya_ 

madık. Bizde kokucıuz ,·esaitl nakliye ,·ar 
mı ki? ... 15tc tramYa~·lıır. 

Mrrlııımıın rrnazrsi ~rm ı-~u)ı • 

kör Hale c;lncması kar-.ısmdn 2i 
nnmarah h:ıncı;;inifen Jmlilırıl:ıra!ı 

iiğle namaT.1 O:.m:ına~ <'!lnıi:mır 

cudu mıştır. emahat vu-
r~ıa nun muhtcl:f yerlerinden ya

nrnı~tır s . 
""'cı.uç.lu, al,l"ı • ........... .-
.. , >t ' vazıycti tesun: eaıı· 

Uzcrc ·· 
. ı-- '.tır rnu5aahe.de altına alın -

Dilsiz nasıl d i ll enmiş? 

G .\ rib haberi okudunuz mu: 
Beyo~Tunıla Alyon sobğm<~a otu_ 

ran Safi)·e bminılr bir kadınl'aaıı poli..,e 
müracaat l'tmi!' n dilsil olan oğlu tarafın· 

\·ar! 
Çünkü bizde tekerlekli kabri<ıtanlar 

Ncr~lc ml! 
Otobiislrr. 

* 

Ayaksız ~·ürüdükleriııl bilıliğlıniz hal-

de ht·r nedeıı:.e ı:ok 
ayak kokuyorlar! •• 

e-.Jd. adeta l"k.,imiş 

· tim 

kılınaral;: \'C 

kabri<.tıınmn 

I\nrac:ı~Jıınt>!tc!.i n!Jn 

flcfno..li!et.·el:Hr. 
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Samsunu geniden , KcalDil <d1Ölklfifi1<e<den 
sel bastı lk !S\ı::;;:JJ$'\n ~ otRro ~ Çarşamba ovasında köylerle' irtibat CSJ~(S;U \Qı g u u u o~ 

hemen lamamiyle kesilmiş gibidir na~axj~n;~A~·1usi m~: L aı1sa bu büyük günlerinde 
\1ı11ct Meclisi ve Parti mümes
;iller1nin aralarında bulunmak. 
~a o1masından fevkalade rnüte. 
hassis kalmışlardır. Bütün An. 
takya halkı ile civar kaza ve 
köylerinden buraya gelmiş bu. 
lunan on binlerce halk şehrin 
methaHnden itibaren merasi. 
;.oin yapılacağı sahaya kadar o. 
lan yola dökülmüş ve Şemset. 
tin Günaltayın riyaset etmekte 
olduğu heyeti saygı ile karşıla. 
mıştır. 

Sam.sun, 23 (A.A.) - Gece ·dan Çarşambaya trenler işleme. habiri bildiriyor: 
sabaha kadar devam eden şid _ mektedir. Hataydaki son Fransız kuv
detli yağmurlardan hasıl olan Mert ırmağı vadisinde sel talı. veti bu sabah 7,30· da Antak-
seller, şehrin münhat ve sahil ribat yaptığından Samsundan yadan ayrılmıştır. 
kısımlarını istila etmiş, cadde _ Ankaraya hareket edecek tren de Bu münasebetle yapılan me-
lerde ve sokaklarda kaldırımla. hareket etmemiştir. ra3im iki dost ordu arasındaki 
n sökm~. bir çok. evlerin alt kat şerefli silah arkadaşlığı çerçe. 
ları su i~inde kalmıştır. İmdat Karadenizdeki fırtına yüzün - vesi içinde çok muhteşem ol. 
heyetleri sabaha kadar 15.zım ge. den bugün vapurlar gelemediği m11ştur. 
len yardımlar için her tarafa gibi limanlarımızda bulunan bir Merasim saatinden cok ön. 
koşmuştur. vapur da hareket edememiştir. ce, bütün Antakya halkı kışla. 
Çarşamba ovası köyleri arazisi Bu son seylabm mezruata ve nm önünde yer almış bulunu. 

BU altındadır. Bu köylerle irti • tütünlere yaptığı hasar ve tesi _ yordu. Lübnan, Beyrut ve Ha. 
bat kesilmiş gibiair. Bafrada sel. rat ancak suların çekilmesinden lepte bulunan birçok Türk aile. 
Jer kasabanın müteaddit mahal • sonra belli olacaktır. Seylabın bu !eri de bu tarihi dakikaya bü. 
lerine kadar gelmiş, evlerin içle. mmtakada şimdiye kadar bir mis tün Hatayın tam olarak Türk 
rine kadar girmiştir. line tesadüf edilmediğini en yaş. bayrağı altma girişine şahit ol. 

Millet Meclisi mümessillerilc 
diğer vilayetler :nurahhaslan. 
nın merasim sahasın" gelişleri 
ni takiben sahanın ortasındaki 
bayrak direğinde dalgalanmak. 
ta olan Hatay bay-ağı bando. 
nun ça1dığı marş ile yavaş ya. 
vaş indirilmiye başlanmıştır. 
Bu esnada kıtaat ve meydanı 
dolduran halk selam vaziyetin. 
de bulunuyorlardı. Hatay bay. 
rağı tam olarak indiği zaman 
direğin altında bulunmakta o. 
lan ikisi kırmızı beyaz ve bir de 
siyah gıyınmiş üc minimini 
Türk kızından siya:1lısı, Hatay 
bayrağı yıldızının ortasındaki 
kırmızı parçayı sökmüş ve şim. 
di artık tam bir Türk bayrağı
na intikal etmiş bulunan bay. 
rak istiklal Marşı ve ihtiram 
duruşu arasında bir kara, deniz 
subayı tarafından tekrar çekil. 
miştir. 

Terme çayının taşması ile bu lı olanlar bile söylemektedirler. mak için gelmişti. Bu kesif 
kasabanın karşı mahallelerini su Nüfusça zayiat yoktur. Çarşam. halk kütleleri arasında göze 
basmL5 ve suların Terme köprü. ba ve Bafranm sahil kısımların. çarpıyordu. 
sil altında beş metre yükseldiği daki münhat meralarda hayıra ~ Saat 7 buçuğa doğru Hatay 
kaydedilmiştir. hat telef olduğu tahmin edilmek. Valisi Şükrü Sökmensüer, re. 

Bu ka?..alarda da mahallerince tedir. fakatirıde Albay Şükrü Kanat

Dk tedbir alınmış ve vilayetten Valinin riyaseti altında topla. 
Cle icap eden direktifler verilmiş. nan komisyon yardım faaliyeti. 
tir. ne ve seylabm mezruata ve bil. 

Samsunla Çarşamba, Bafra. ve hassa tütünlere yaptığı hasar 
rrerme kazaları araSlndaki tele. derecesinin tesbitine başlamış • 
fon hatları kamilen bozulmuştur.! tır. Lazım gelen tedbirler alın -
Demiryolu su altında kaldığın - maktadır. 

Torununu zehirliyen kadın 
(Baş tarafı 1 incide) teklüi şiddetle reddetmiştir. 

bir cinayet işlenmiş, bir kadın to
runu 6 aylık bir masuma zehir içi
rcrck öldümtiştil:-, 

VePilen malfımata göre hadise 

Nihayet çocuğu kızının öldüre
nıiycceğini anlıyan Tinıofea bu işi 
kendi yapmağa karar vermiş ve 
dün: 

ııöyle olmuştur: - Meme! diye ağiıyan yavruya 
Tarlabaşmda oturan Timofea a- vereceği süte sürür zehiri karıı;ıtı. 

dmda bir kadının kızı Stratya. bir rarak içirm.iştir. 
mlıddet evvel Şehab admda bir 

gençle sevişmi' ve metres yaşama
ğa başlamıştır. 1ki sevgili kan ko
ca gibi yaşadıklarından aradan za-
man geçince bir çocukları olmu§. 
tur. 

Fa.kat çocuk geçenlerde 6 aylık 

olunca Ş"hab Stratyadan aynlarak 
kaçmıs, genç kız da bu suretle ço
cuğu ile yalnız kalmıı;ıtır. 

Bu vaziyet karşısında genç kı
zın nnne.si Timofea kızını evlendir
ınek niyetinde olduğundan, çocuğu 
bir mii.ni sayarak kızma öldürmesi. 
ni teklif ctm~, fakat genç ana bu 

Çocuk bir müdldet sonra acılar 
içinde çırpma çırpına ölmüştür. 
Stratya bu işi annesinin yaptığı
nı anlamış ve karakola koşarak 

haber vermiştir. 

Tahkikata müddeiumumi mu· 
avinlerinden Fethi elkoyarak ka
dını yakalatmış, sorguya çekmiş
tir. Fakat kadın bu sabah yapılan 
sorgusunda gayri şuud haller gös 
termiş, deli olduğu zannedilerek 
Beyoğlu hastanesine yatmlmış

tır. Çocuğun cesedi morga kaldırıl. 
mıştır. 

1 
Devlet Denizyolları işletme Umum 

Müdürlüğü llanlan ----- 1 
24 Temmuzdan 31 Temmuza kadar muhtelif 
hatlara kalkan vapurların isimleri. kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), Per§embe 12 de (Cum

huriyet),-Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımından. 
Bartın hattıın - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya), 

Sirkeci rıhtımından. 
İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 ıda (Uğur). Tophane 

rrhtımrndan. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 te ve diğer günler 8.45 te (Trak). 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da ve 
Pazar 20 de (Sus). Çarşamba postası Tophane nhtımın· 
dan ve diğer postalar Galata nhtınundan. 

Bancıırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 te (Sus). 
ayrıca Çar§amba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de 
(Bursa) (Sus) G<4lata rıhtımmtlan, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

Karabiga hattını\ - Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rrhtı
mından. 

lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 te (Kemal), Cumartesi 15 te 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
i~mir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Erzurum). 

Sirkeci rıhtımından. 

NOT: Vapur s.eferlcri hakkında her türlü malumat atağıda tele
fon numaraları yazılı Acentelerden öğrenilir. 

Karaköy Acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 
Galata Acenteliği - Galata, İstanbul Mın

taka Liman Reisliği 
binası altında. 

Sirkeci Acenteliği - Sirkeci, Y e>lcu Salonu 

42362 

40133 
22740 

(5525) 

lı. sabık Başkonsolos Fethi 
Denli, Jskenderun konsolosu 
Ahmet olduğu halde kışlaya 
gelmiş ve buraya. yine aynı za. 
manda gelmiş olan Şimali Su. 
riye F ransrz kıtaatı kumandanı 
General Moley ve Albay Col
let ile kaışılaşmış ve selamlaş. 
ınrşlardır. 

Türk ve Fransız kıtalan, kış. 
laya karşı. Fransız kıtası ordu 
yolu üzerinde, Türk kıtaatı da 
şehir istikametinde yer almış. 
lardrr. 

Şükrü Sökmensüer, General 
Moley ile karşılaştığı zaman, 
şahit olunmak üzere bulunan 
tarihi hadisenin iki memleket 
'ant.•m~r~k ... t- da

ha arttıracağını ve Türk • F ran
sız kuvvetlerinin teşriki mesai
sine sağlam bir temel teşkil ey. 
liyeceği ümidini izhar eylemiş
tir. 

Bu merasimi müteakip T e. 
kirdağr mebusu Rahmi Apak 
bir nutuk söylemiş ve onu ta
kiben Hatay halkı ve gençliği 
adına Doktor Arif ile bir kız ta
u.~ ı....,...--1. l-..!.~-1-· ..1..-\7""

lunmuştur. 
Hatayı bu aziz güne kavuş. 

Hakemi döğen 
futbolcu General Mo1ey, güç zaptetti. 

ği daimi bir heye2 n içinde, iki Galatasaray ile Demirsporun yap· 
memleket arasındaki dostane tığı karşılaşma,Demirspor kaptanı 
münasebetlerin ve daha iyi an. Necdetin hakeme yaptığı çirkin biı 
laşma arzularının ancak bir mi. taarruz ve hakemin üç dişi kırılarak 
sali olan bu neticeyi selamla. ve yüzü pathyarak yaralanması yü
mıştır. zünden yarıda kalmıştır. Maçın ne· 

Bunu müteakip bando Mar- ticesi nasıl tayin edilecek henüz bi
seyyezi çalmağa başlamış ve lirmıiyor. Müşahit olarak seçilen ve 
Şükrü Sökmensüer ile General bütün vakayı gözlerile gören teknik 
Moley, Albay Şükrü Kanatlı, komite işi ancak hakem raporunu 
Albay Collet, Fransız ve Türk aldıktan sonra, belki bu akşam tet· 
kıtalarım teftiş eylemişlerdir. kik edecek ve bir karar verecektir. 

Teftiş sonunda bando F ran. Bu rnbahki gazeteler yazdığı gibi, 
sız bayrak marşını çalmaya baş. bir tarafın hükmen mağlQp addedil 
lamış ve Fransız bayrağı yavaş diği, veya maçın tekrar edileceği 
yavaş indirilerek istiklal marşı yolundaki haberler şimdilik hep bi
çalmırken de yerine Türk bay. rer ihtimalden ibarettir. 
rağı çekilmiştir. Hakemin vereceği rapor kati va· 

Hatayın tamamen Türk ziyeti tayin edecektir. Eğer hake~ 
bayrağı hakimiyetine geçtiği 1 raporunda, dışarı çıkarılmak iste
bu dakikada, dakikalarca süren nen oyuncunun sözünü dinlemiye· 
bir alkış tufanı kopmuş, ve he. rek dışan çıkamamasından dolayı 
yecanma hakim olamıyan halk oyunun tatil edildiği yazılı olursa 
şimdi artık kapısı üzerinde o vakit Dcmirspor takımının hük 
şanlı bayrağımızın dalga1an. men nıağltıp addedilmesi zaruret" 
makta olduğu kışlaya girmiştir. Yardır.Fakat hakem rap:Jrunda oyr 

Merasimin bayrak indirme nun tatil sebebi için yalnız kendisi· 
ve çekme kısmı bittikten sonra, ne taarruz edildiğini zikre..!:!rse,o za 
F ransrz kıtası selam resmini i. man vaziyet değişecek ve maçın tek 
fa etmekte bulunan Türk kı. I rar oynanması ihtimali ortaya çı· 
tasının önünden geçmiştir. iki kacaktrr. Son dakikaya kadar ma
dost memleket orduları mü.. çın neticesi hakkında öğrendiğimiz 
messillerinin Hatay toprakla. malumat bundan ibarettir. 
rrnda bu son karşılıklı ihtiram Suçlunun vaziyetine gelince, vaka
merasimini takiben Fransız kı- , dan sonra polislerin elinden kaçın· 
taatı Reyhaniye • Yenişehir lan Demirspor kaptanı Necdet ha· 
yolu üzerinden yürüyüşe geçe. la bulunamamıştır. Polis müdürlü· 
rek saat 11,40 da Andifli mev. ğü kendisinin a!"anması için her ta· 
kiinde Türk topraklarını ter. rafa emir veırr.:-ıtir. 
keylemişlerdir. Gazf.tcrriz makineye \'erilinceye 

Antakya, 23 (A.A.) - A. kadar ele geçmiyen suçlu bu akşa
nadolu Ajansının hususi mu- ma lndar yakalanamazsa iş cür
habiri bildiriyor: mümeşh:ı'. çer:evesinden çıkacak '\'C' 

Hataym Anavatana tam ve ahkamı '..ımumiyeye gire~ktir ki 
r-ıutlak olarak kavuşmuş oldu. bu da mah~<emenin aylarca sürün· 
ğu buı:tün bütün Hataylı1ar ta- cemede kalması demektir. 
'""'fm:fon en coııkun bir hP-ye. Esase.1 .;u 1• \'U kaçıranların d? 
'an ve en içten bir sevincle İ::;tedikle·ı 'ı. ıd. n ibaret oldu~ 
btt!ulanmıştır. Hataylılar bil. l anla~ılmaktadır. 

'uran Atatürk ile Milli Şef Is. 
net Jnönüne karşı yürekten 
elen bu r.ıinnet ve bağlılık ifa-

1elerinden sonra, en önde de
ıiz subaylariyle Hamidiye efra. 
lı gelmek üzere, piyade, jan. 
'-.~"'"1;:ı kıtalarının. izcilerin, kız 

ve erkek bütün mekteplilerillı 
~snaf guruplarının geçit resmi 
~c:kip eylemiştir. 

Merasimden sonra heyet a· 
~alarr ve delegeler Harbiyede 
'.kametlerine tahsi ... edilen def· 
.,P. oteline gitmişlerdir. 

Ziraat Vekili 
ı· 

:J:·= ·:-:ı'zü ''Cımılıuriyet,. gazetesi11 r.'e d."in sn ':alı geldiği (laf sildtilc! 
yazılmış olan Ziraat vekili bugün saat onbır buçukta şehrimi_.. vas 1 

olduğu sırada ..• 

Akdeniz sahillerini dolaşmış hatlarının yeni istasyon binalariyle 
.Jlan ziraat vekili Muhlis Erkmen, ~vkafın yaptırdığı kanal ve dernif 
\lakıflar umum wıUdu··ru·· Fahrı· Ki-- çarşısı Antalya için btiytik vaid-
perle birlikte bugiln sa.at on bir bu- ler ve ümidler tebşir eden eserler 
;ukta Çanakk:ıle vapuruyla İzmir- '.lir. 

len §ehrimize gelmiştir. 
Her tarafta ilerleme yolund9 

'ıızlı adımlar gördüm. Muradpaşl 

'ranalı Antalyanın mühim bir. sabi' 

İstanbul vali ve belediye reisi 
Lütfi Kırdar ve diğer birçok zevat 
Sirkeci yolcu salonu açıklarında 

demirliyen vapura motörle giderek sma feyiz verecektir. 
vekili karşılamışlardır. Ziraat vek8.leti de Adana clva • 

Vekil vapurun salonunda bu ze- nnda Manavgat sularından isti.fa 
vatla birlikte yirmi dakika kadar de için büyük bir kanal açtımıal* 
kalarak muhtelif ı.mev.zular üzerin- karar vermiş ve hazırltklara bar ' 
de göriişmüş ve bilhas~ valiye süt "ıamtı;nr. 
meselesinin ne olduğunu sormuş • Gelecek sene bunun da resmikO 
tur. Lutfi Kırdar bu hususta veka-
'etin gösterdiği alaka ve mlizahere
te teşekkür eder('k bu işin yakın -
da halledileceğini söylemiştir. 

Muhlis Erkmen, kendisini kar§ı
'ıynnlar arasında bulunan ailesi er. 
'tanile birlikte Sirkeciden doğruca 

Erenköyünd'eki evine gitmiştir, 
Ziraat vekili kendisile görüşen 

bir muharririmiw şehrimizdeki zi
rai müesseselerde tetkiklere yarın 

ba'?lıyacağını ve birkaç gtin sonra 
A.nkaraya döneceğini söylemiş ve 
~u izahatı vermiştir: 

- Antalya seyahatinden çok 
ıl'mnun olarak dönüyorum. 

Orada açılm:ı. törenlerini yaptı

.Yımız Narenciye ve sıcak iklim ne. 

ispanya veni bir 
ısyan ar~fes~nde mi1 

1adını yapacağız. 

Zirai istasyonların dört seneli• 
faaliyetlerinden de memnunum. O. 
radaki nrkadrş!arnnız iyi çalışıyof' 
!ar. Ayni neticeleri !zmirde d~ gor 
dUm. Gezdiğim yerler çok ~ıcak el· 
makla beraber yüreklere fE>rahl~ 
veren bu eıoerlPr, maddi S!raklleı 
unutturdu. Muhtelif mmtakalardıı 
ki zeytinliklerimizin ıslahına da ı:o• 
... ıemmivet veriyoruz. 

Bu seneki mahı:ıulat vaziyeti !)1 

dir. Bazı mmtakalarda kuraklık ol 
makla beraber umumiyetle buğdS 
ve diğer mahsu!lerimizde endişe r 
füccek bir şey yoktur. Henüz n'lilı< 
.farını kat'f olarak kestirmek iıı'I 
'.tansız olduğundan şimdilik ge~e 
seneyle muka;reae yapılamaz. 

Bıığday ihracatı yapılıp yapılıJ! 

racağı ancak mikdar tesbit edil 
;ilkten sonra a:ı;aşılabilecektlr. 

Herhalde ortada buğday fiattııP 
nın arttırılmasını icab ettirecek bu 

(Baş tarafı 1 inciAte) 
:-ekete kar!31 koymak maksadile alır 
iığı pek gizlenemiyor. hal yoktur. fki hafta sonra An1'11 

Sabık İspanya kralı Alfonsun radan tekrar seJahate çıkarB1 
da iştirakile İspanyol kraliyt:t· ı !~ıırsado. Merinos işlerini tetkik e' 

çi delegelerinin bir toplantısı vu- lc.::cf;im. Du iı;l"ı iyi yürümektedir 
'ma gelmiştir. Su: s ·1J.1ki h tk:kler-i müteakip te 

Bu toplantının hedefi, krali · 'anlıul \'e Trakyadakl zirai mUes!' 

yet partisinin İspanyadaki son -;eleri de gözden geçireceğim .. , 
hadiseler karşısındaki hattı ha · Evkaf umum mUdlirü Fahri ~ 
reketini tetkik eylemekti. per de burada birkaç gUn kalacııf 

Delegelerden biri, her §eydeı nı, e•;k·ıfm mc,·cut teşkilatmm i11' 
evvel, kat'i surette, İspanyol kra ~iyacı k:ırc;ı!:ııh;;·a:ı, ayrıca bir evlC 

liyet tahtına bir namzedin tesbit 'Jankagı tl'~1,i!hıln ı-imdilik mc,·ıı" 
e d i 1 m e s i Jazım geldiğin: ')ahs olmadığını gi.)~ lr-miştir. 
:öylemi§, bunun üzerine mecfü 
ileri sürülen Xavier de Bourb.:m
parme'in ve Carlos de Habsbourg 
un namzetliklerini red eylemiştir. 

Bir çok delegeler, 13 üncü 
Alfonsun oğlu prens infant Don
juanın tahta namzet gösterilmesi· 
:ıin yüksek siyasi faydalarını söy 
!emiş, kendisinin kat'iyen taht 
üzerindeki hukukundan vazgeç 
miş bulunma.dığmı ve herkesten 
daha ziyade bizzat prens ve 
ı\sturies Donjuanm yegane İs· 

ıanya kralı clarak 13 üncü Al 
~cnsu tanıması icapettiğini söyle 

· 'ltir , 

Milli zaferimiı 
( Baştarafı 1 incide) 

ae de toplantılar ve müsametel' 
ler konulacaktır. 

Bugün Lozan sulhunu kazarıÔ1 

ranları tebcil için üniversite 4' 
,,uhtelif teşekk:iller namına 'flr 
~im Cumhı•ri,,et abidesine çele11 

4 ertip etmişlerdir. 
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lTürk Adliyesinde jüri te?şkiline ~ iT~~L~trıB@!'Jr(iil[@~~ 
l lüzum varmı~ Ç k- d- ff _ • I ~ 
Hakkı Tarık Us·« Jüriye e V a a 111 1 

aleyhtar değilim)) diyor r11ahker11e!,,kuruldu 
-· Jüri bir mahkemede toplanmış delillere Ç 
~arşı IC vicdani kanaat,, i ifade eden bir Şefe tebrı·k ve Eski ekoslovak devlet fııJ~f r.1~ 'f•_ji_.~ 
··zuvdur. Fakat bizde jüri yerinde "ehlıvu- L~ ~ 

-:qf,, a müracaatı mecburileştiren bir tazim telgrafları adamlarının servetleri IÇERDE: 

* Seferihisar kaymak2l11ı Cevdet 
Sa'ih vekfilet emrine alm.'1lıştır. 

USUi koymalıdır. 
11 

Ankara, 23 (A.A.) - Hata · 
(Baştara/ı t lncidt.J I (jüri)nin bir tecrübesi saymak yan- yın anavatana kavuşması mu • 

~atten fazla beklemekten kurtarır hştrr. Bizde jüri vazifesinin benzeri nasebetllc Başvekil Doktor Re-
bır nizam altına girerse... eski ecza mahkemeleri usulümü?,de- tık Saydam, Reisicumhur İsmet 
Cevabını verir. · ki heyeti ittihamiyeler \"C "rnücri- tnön_Unc aşağıdaki telgrafı t.ck 
Bu iki cephesine bakarak (Türk miyete :Karar,, şekilleridir. mlştır: 

adliyesinde jüri teşkiline lüzum vat - Şu halde siz jGri cksikli~ini BUyUk Reisicumhurumuzun 
lllıdır?) anketimizde .kendisir.irı başka bir yolda te!5.fiyi mümkiin yüce katlarına 
de fikirlerini sorduk; çGnkü jfiri ile görüyorsunuz? Hatayda şanlı bayrağımmn 
alakadar bir müessese de matbuat· çekildiği bugtınli bize yaşataıı 
tır. - Evet, bence bizim için gidile- BUyUk Şefimize, bizi daimn iyi. 

Bize dedi ki: 
-Jüri tesisine taraftar olmıyan· 

hırdan bazıları. gorüyorum, bu te· 
sisin bizım halimizle mütenasip ol· 
ll1adığını işaret ediyorlar. Hüküm· 
1~ri juriye bırakacak bir millet bir
lığ•ltliz Ye bir millet olğuriluğumuz 
}"oktur divorlar. Ben işte bu hü· 
kürnden zlyade bu esbabı mucibe· 
!'\in aleyhindeyim. Esası Bil:> öl\ 
Millet 1\Ieclisinin hakimiyetine da· 
}:anan bir rejim içinde seçim isabet· 
ı::ızliklerinden bahsetmek ve}'ll (ta· 
Yin olunacak hakim) bulunur dı 
~intihap olunacak jüri) bulunamaz 
~'lllek hatası açık bir göriiştür. Jü· 
rıde hep,inden ewel aranan (ak!i 
Selirn) ve halka telkin ettiği (iti 
~at} tır. Hakimlerimizde de bu iki 
, a ;saYI aradığımızda şüphe yok· 

cek yolu kendi ananemizi takip i'e ye ve ileriye götureceğindcn Mç 
buluruz: şüphemiz olmıyan yüksek dlrclt 

tifleri altında çalışmaktan mu -
Kanunun hfıkime serbest ta1ı:dir tovellit en derin şUkranlnrımı ve 

hakkı verdiği her yerde, c~ r maz- tebriklerimi arzeder tazimle el
nun veya müddeiumumi lüzum gö- terinizden öperek daima sıhhat 
riiyorsa, takdir noktasını bir kere de \"e afiyetlnizl dilerim. 
bir "ehlivukuf ,.un tetkikinden gc- Dokt<ır ~tik Saydam 

~irmey~ usul olarak kabul etmekte11 Mtııt Şefimiz, Bnşvekllln bu 
ıbarettır ... telgrafına şu "evnpla mukabel<' 

Böyle bir usul hakimin takd!~ buyurmuşlardır: 
hakkını takyit etmez; hfil<'.n. mah· Dol:tor Refik Saydam 
keme bu rapor üzerine de gene ~r· Sayın Başvekil 
bestçe hüküm verecektir; fakat bu Yalova 
usul, Mkimi, ehlivukufun rapo- Hatay gUnUnU size ve Cum -
runda ileriye sürdüğü delilleri mil- huriyet hükt1metine takdir ve 
talea~·a sevkecler, hfıkim onlar üıe· minnetle tebrik ederim. Muhab· 
rinde reyini beyan ve tesbite mec- bet sözleriniz icln samımı ola -
bur olur, hükmünü (niçin?) sua!i- rak te9ekkUr ederim. 
nin cevabile birlikte verir ki ı. lnönil 
burilardaki isabetsizlikleri kanun Ankara, 21 (A.A.) - Hatay 
yollarında ıı:lah ettirmek imkanı e- valisi SökmensUcr, Hatnym a -

1~s~~iyenlere dikkat ediniz: Bun· le ancak o zaman girecektir. navnt:ına kavuştuğunu Relst -
k l~~i Jl'lahkemeden ayrı, mah- Bugünkü tatbikatımız en küçük cumhurumuz Mfllt Şef İsmet t -
E!lrıenın cıstünde bir te~m sa• bir riyaziye, bir fizik, b1r tıb mese- ntlnUne aşağıdaki telgrafla ar . 

Yarlar. "Olmaz,. deyişlerinin b3şl:· le ve Mdisesi için ehtivUkuf 1ôp<'ru 'Zetmiştfr: 
~ Se.bebi de budur. Bu bir zühul; almayı en tabii bir iş sa}maktadır. M1llt Şet BUyUk 1nönU, 
l~. bir mahkemede toplanmı~ de· Şu fişeğin şu tabancaya ait olup ol· TUrkUn makfts talllni Metres 
lıllere karşı "\'icdani kanaat,,i ifade .madığmı mutlak bir ''mütehassıs .. tepede yendiniz. BUyUk TUrk 
edtm uzuvdur. Bir muhakeme saf· söylemelidir.Parmağına iğne batın· Ulusunun başına parlak siyası 
~.)ını gözden geçiren bir jüri ya: lan bir adamın yarası kaç gün i~n- zafer tacını da Hatayda koydu. 
evet, suç vardır.,, diyor, ya: "Ha· de iltiyam bulur, bunu hekimden ouz. Bugün 23 temmuz 1939 

Yır, suç yoktur!,, cevabını veriyor. öğrenmeye muhtaç. Bir kadının tek saat 11,40 da dostumuz Frnnsıı 
(Suç yoktur) ne demektir? Kaou· kaşını tras etmis bir yaramazın ordusunun son neferi de Hatay 
nun suç de!ıği bir halin bu hMise· hareketi o kadının hüsnline halel hudutlarını terket~lştir. Şimdl 
de tekevvün etmiş olduğuna hill~· venniş mi, vermemiş mi, bir fen ra- bütün Hat.::yda yalnrz Türk bay
~trnek için lazım olan unsurları porunun söylemesi icap eden keyfi- rağı dalgalanmaktadır. M111e~ 
uız tamam görmüyoruz; yahut suç yet sayılır; yüksek mahkemeleri- meydanlarda bu mukaddes hw 

nsurlan tamamdır.fakat bunların ınizce bu kadar basit meselelerde rağm gölgesi altında misli gö ·_ 
rnaınuna nisbetini §Üpheli buluyo· (mütehassıslar) a ba~rulmadan rUimemlş tezallUratla kurtarı • 
~:Yahut nisbeti şüphesiz bile olsa verilmiş hükümler noksandır, ma· cıları ve Mlllt Şefleri DUyUk t _ 
d~z maznunun bunu kanunun ken· lılldür. Fakat bir manzumenin bir nönUne minnet ve şUkran hisle-
ınden suçluluğu izale edecek bir tahrik yazısı olduğuna veya bir1ıa- rini göklere kadar yUl<:selttiren 

~'aı.iyette işlemiş oldu~nu gösteren karet yazısının bir müdafaa netice- Hataylılardan sonsuz minnet ve 
eliı:ere inanıyoruz, demektir. si olmadığına hükmetmeden bir şUkranlarına, şahst minnet ve 

k (Juri) bir kanun tesisi ola:ı malı· "mütehassıs,, fikri almazlarsa, yük- tazimlerimi katarak Hatayın 
. ~eyi, işte bunları dernek, del%~· sek mahkeme, "Mkirn serbesttir, bu bahtiyarlığını yUksek buzu . 
~n ~uvvctıni takdir etmek, dcliller takdir hakkı onundur.,, der, geçer. runiıza arzetmekle mesudum, 
ıerınde vicdan kanaatini aksettir- Ceza kanunu "kast .. olmadan bir aziz Şefimiz. ' 
~~ vazifesile tamamlayan bir cüz- suç tanımaz; fakat her hakim kas- Hatay vıılfsl Sökmen~ilcr 
~r. Bu takdir hakkını dcv':t reisi· dm vücudunu takdirde kendisini MUli Ref Hatay valisinin bu 

nın tayin ettiği falan veya filı1r. hiçbir yoklama yapmalda mükellef telgrarı~a ' aşağıdaki cevapla 
ı::~hıs ile kullanmayı mümkiin gö· bilmez. ~eza kanuııu, hakimlere ce- mukabele buyurmuşlardır: 
~P de devlet reisini de ortaya ko- zayı tecıl etmek hakkı vemıiştir,M· n. ŞUkrU SökmensUer 
i~n .rnilli Seçim ~h~mm böyle bir kim bu hakkı k~llanm~k·~:ah.~t kul- Hatay valisi 
b" dır hakkını la}'ıkıle kullanacak !anmamak bahsınde hıçbır lene\- Hatay kurtuluş gUnUne se • 
~r uıuv ayırmakta aczini iddia et· vür.e lüzum r;önncz. vinçlerle bt\tUn vata"n blltUn 

ek nasıl doğru olabilir? Halbuki "maznun,, için, muhake- vatandaşlar iştirak cdi~or. ~Ha-
r .. -: O halde siz jüriye taraftarsı· m~ , ·.ıen hadise için, adalet istiyen taylılara refahlı ve bahtiyar ya-
. ..,. dern k? · t · · d · · e . cemıye ıçın en a aletlı bakım, o şıı),Ş istiyoruz. 

hadisenin muhitine en yakın o1an, J. f NÖSU 
b - Aleyhtar değilim; hatt!t mat· 
uat dava! b" ... ·a . Yi anm ır 3urı en g~ç· -ne· 
~arurt gönnekle beraber,fiile çıka 
lan, 1Yacağımız için, jüri taraftarı o· 

1Y0nım. Sebebleri: 

"maznun,,u en rakından tanıyan - ~-""'"'.'."-------

hakimdir: ~:ınun ve hukuk arl:ımı ita 1 yada ekmek 
: !an bakımı böyle bir vicdan isti-

~resinc scvke.~mek.ten ciddi bir M- biraz daha 
kım sadece musterıh olur. Tababet· 

l) Jü. te nac:ıl "hastalık rok, hasta var.,, pahalıla~fı 
CQ'l rı yalnız ağır suçlara tatbik sa hukukta da •'sur- '-'Oktur, suçlu Y 

ı en bir l . . ld ğ . . :r .J Jo . usu ışı o u u ıçın ... 2) vardır... Roma., 23 (A.A.) - 1tatya.1a 
t'd~ l"al~ız vicdani kanaati ifade Biribirine benziyen insan bul· ekmek fiyatına, ldlo başına a • 
,. }'Cf:.k bır tesis olmak itibarile eve.t mak ne kadar güçse, biribirine ben- zamt on santim olmak llzerc 
lern~ hayır _derken hiçbir SC"bch .. söy- ziyen !'uçlu bulmak ondan daha yeni bir zam daha yapılncaktrr. 
çin le mükellef tutulamadıgı i· güç... Ağustos bidayetinden itlharen 

"· 3) Bizde idam hükümleri en "TcYzii adalet,,i bir "iş,, olarak a- tatbik edilen yeni fl~·at, esklsiM 
nıiz'J~~a .~ büyük jüri sayabileceği lan hakimlerimiz ise bizzarure nazaran yUzde 5 fazladır. 
t:ı;i i ~Yük Millet Meclisinden geç kanıksıyorlar Ye (Suçlu) dan :-.- Korpurasyonlar nezareti, bu 
..;.,.'l'l7~~"· 4] Zat~n bizim kaza ta· de (suç) a hükmetmek itiyadını alı- hususta valilere yeni tnlimnt 
el·~, içine bövl~ hır anant dt olm:ı· yorlar. liiri i'-tc buna mani c'~r. gönderm1ştir. Korpurasyonlnr 
~i~irn ·k .Biz de bu mahzunı böyle bir usul nezaretinin bu tamiminde bu ye 

I"'- • 1 aza tarihimizde. Bida\•et ile önlem~ye mecburuz. nl zamma sebep olıı.rnk, ttnUmUz 
... ern"'lcrine yerli aza tayinini deki ay başından itibaren ek -

Bu mahkeme delaletiyle bir 
kolayı bulunup Almanya farafın· 
dan müsadere mi edilecek ? 

* Devlet hava yollan 15·20 yol· 
cu taşıyabilecek büyüklükte be; 
tayyare ısmarlamıştır. 
* Deniz klübd umumi heyeti dün 

toplanarak yeni idare heyetini seç· 
miştir. 

vet kazanmak için bulundukla- * Bursa sanat mektebi talebesin
rı mevki ve memu,rinfn nufuzu. den 23, yaşlarında bir ~~ç Kü~-

su pla.3mda boğulmak uzere ıken 
nu istimal edip etmedikleri mey 1-..-urtarılımştır. 

danıı. çıkaracaktır. * Tophanede Cihanyandı kahve-

Prağ, 23 (A.A.) - B. Hacha, 
Çekoslovakya Cumhuriyeti za • 
manında mUhim bir rol oynamış 
olan kimselerin malt vaziyetini 
tetkike memur bir "milli mah- Bu zevat Uç ay zarfında elle
keme,, vUcuda gettrllmeslni tas- rinde bulunan emlAkln bir lls • 

si üstünde oturan Rıza oğlu Adem 
dün F1oryada banyo yaparken sahil 
den fazla açılını~ ve boğulmuştur. vlp etmiştir. 

Mahkem, dördü meslekten 
htıkim olmak Uzere beş azadan 
mUrckkep olacak ve önUmUzde 
ki hafta faaliyete bnşlıyacak -
tır. 

"Millt tesanüt,. bUroısu azala
rı ile eski Çekoslovak mebusları 
1918 den beri Çekoslovakyayı 

idare etmiş olan bUtUn hUkO. • 
metler azaları, siyasi bürolar a
zaları, bu partilerin umum! sek
reterleri, huJAsa. bUtUn mUbim 
eşhas ankete Ubl tutulacaktır. 

Mahkeme, bu. zevatın malik 
oldukları emlAki gayri meşru 

yollarla ele geclrlp geclrmcmlş 
olduklarını tayin edecek ve ser-

teslnl verecekler ve bu listede * Vali LOtfi Kırdar yarın 11 inci 
bu emlaki ne gibi vcsaille elde yerli mallar sergisini gezecek ve son 
etmiş olduklarını tasrih edecek. hazırlık.lan göz.den geçirecektir. 
lerıdlr. 

MUcrimlyetıerl tahakkuk et· 
tlği takdirde "mlllt tesanüt,, 
den ihraç edilecekler, umumt 
teşekküllerdeki vazifelerinden 

Sahte Avrupa 
malı satanlar 

ayrılacaklar, emlA.klerl içUmnt S · · 1. k t kt 
yardım menfaatine müsadere e· ergıye iŞ ıra e me en 
dilecek ve dosyaları, bir ceza 
mahkemesine verilecektir. 

"Mflıt tesanUt,, teşekkUlO ta
rafından istihsal edilmiş olan 
mnlO.mnta nazaran eski Çek dev 
Jet adamlarının yUzde 25 işinin 
mücrim telAkkl edilmesi muh .. 
temeldir. 

çekiniyorlar 
11 inci Yerlimallar sergisine 

bütUn ..sanayi müesseselerinin i§ti
raki vilayet tarafından alakadar· 
tara tamim edildiği halde baı:ı 

fabrikaların sergiye iştirak etme
dikleri göriılmüştiii.r. Yapılan tah 
kinen lbu mUcsacseler imal ettik 
tır. Sergiye iştirak etmekten Ç" 

ı:J b l • J J kinen bu müesseseseler imal ettiı. 

cıeg e ıauaua ::aıı~::=~:r:ııvc 

Ç A Lı
• \iuğunu sal:layan fabrika ve irr. 

lathanclerdir. 
Sergiye iftirak ettikleri takd 

B·ır yangınla mahvoldu :=ıı~:::::~ydi~7~ ~L 
DUn Heybeliadada bir yangın 

faciası olmuş ve Adaların, belki 
de Tvrkiyenin en gUıel yeri olan 
Gamlimanında binlerce ağaç mah
volmuıtur. iki gün evvel Yeşil
likler içinde bir cennet olan Çam· 
limanı bugün tamamen bir hara
be halini almışın. 

Hadiseye birkaç kiılnin yaktığı 
ve söndürmeden bıraktığı ateJ 
sebep olmuştur. 

Çamlıklar.da kifi mikt4rda 
bekçi bulunmaması ve olanların 

ihtimal ihtiyaca kafi gelmemesi, 
ateşin genişlemesine ve f aciarun 
büyümesine sebebiyet vermiıtir . 

Ateş uat 11,30 de çıkmı§tır. 

Ada bekçilerinden, Satı isminde 
biri Çam limanında dolqırken 

bir kısım fundalıkların alevler için 
de yan.makta olduğunu görmüt· 
tlir. 

Bekçi derhal telefona koşmuı 

ve koruculara haber vermiştir. 
Bu sırada kuvvetle ctıen rüzgar 
ateşi Rum itamhanesine doğru ge
nişletmiştir. 

Bir mÜddet sonra iki kola ayrı
lan ateşten bir kol değirmen bina
sına doğru, diğeri Eminefendi ga
zinosu tarafına sarkmıştır. 

• 
Hadi!e yeıine yetiıen Heybeli 

itfaiye grupn ile korucular bü· 
tün çalışma!arına rağmen ateşi 

önlemeğt muvaffak olamamıılar
dır. Ateş bir ara Romancı Hüse
yın Rahmiııin köşkCnc de sarmış 
ve köşk yan:r.ak teh:ikesi geçir -
miştir . 

Yangının ~ittikçe genişlemesi 

üzerine Büyükada ve bir müddet 
sonra da istinye deniz itfaiye 

mekçilere ve fınncılara, şimdi -
ye kadar verilmekte olan için<.' 
bir miktar mısır karıştırılmış 

undan daha iyi yalnız buğday • 
dan mamul un verileceği göste
rilmektodir. 

husustaki bütün tamimlere aldır· 

gruptan ile karşı sahilden askeri ma.mt§larda, 
Bu hareket, milli sanayie kar

müfrezeler imdada gelmişler ve 
§1 halktaki itimadı azaltıcı ve ni

uzun çalışmalardan sonra yangın 
ancak akşam üzeri saat 17 ,30 da hayet yerli sanayii darbeleyici 
asfalt yol kenarında söndürülmll§- mahiyette olduğundan bu gibi 

müesseseler hakkında bilhassa va
tür. 

ıtf · ""d" il fh .Ad 1i LQtfi K.uldardan alman direk • 
aıye mu ur san ve n. a- . . . . 

Ia ka k Ad 1 Emni 
tifler ilzcnne tahkikata başlanmış-

r yma amı ve a ar - tı · 
Y"t amiri Halid yangın yerine gc-- ' r .. 

Bu mOeacseler tamamen mey
lerek çalışmalara nezaret etmiş • 
Jerdir. dana çıkarılacak ve isimleri ilan e· 

Yangının en korkunç bir arım· 
da itfaiye neferlerinden Satıl· 

mı§ \"e Yaşar dumanlarla boğtilma 
tehlikesi geçirmişler ve Ada sana
t~ryomuna kaldmlmı§lardır. 

Yapılan tahkikata göre, 30 bin 
metre murabbaı saha tamamen 
kül olmuş ve 4000 den fazla çam 
ağacı mahvolup gitmiştir. 

Yangmm, sanatoryom kaf§ı • 
sındaki çamlıkta ate§ yakarak et 
pişiren birkaç kişilik bir grupun 
dikkatsiı:liği yüzünden çıktığı 

:ı:llaşılmrştır . 
Hidise yerinde bugün bir keşü 

yapılacaktır. 

Büyükadada 
. 

da .•• 

Dün gene saat 11 de Büyükada
da bir çam yangrnr olmuştur. Sa· 
natoryomun aşağısındaki çamlık· 

ta çıkan yangın neticesinde l4 
çam ye eo metre mura.bbax fun -
dalık kül olmuştur. 

Ateşin gezmeğe gidenlerden 
birinin attığı cıgaradan çıktığı an 
la§ılmıştır. 

dildikten sonra haklannda kaqu
ni takibat yapılacaktır. 'Aynca 
devlet müesseseleri ve memurla· 
nnın bu mllessesclerden alı§Veıiı 
yapmalan menedilecektir. 
Alakadarlar bu gibi müesseselerin 
listesini bazırlamağa lbaşl2mI§trr. 

Diğer ta.raftan sergi hazırlık -
lanna dün pazar olmasına rağmen 
hümmalt bir: tekilde ldevam edil
miştir. 

Sergide Şilede imal edilmekte 
olan Şile bezleri de teşhir edilecek 
tir. Sanayi birliği iç çamaprma 
çok elverişli olan §ile bezlerlrıin 

her tarafta rağbet lbulmasmı te. 
min için bir kooperatif teşkiline 
karar verilmiştir . 

Maari( V ekfileti tarafm<ian 
inıa edilmekte olan kitap sergisi 
pz.viyonu ôa tamamlanmı§hr. 

Bu sergide yüzde yirmi ten
zilatla kitap satılacaktır. 

Tahir Kevkep 
Bu sabah Adliyede 

isticvap edildi 
Satyo binası yolsuzluğundan 

mevkuf bulunan eski Denizbank 
-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİ•İİİİİ,~ müdür muavini Tahir Kevkeb bu 

Çocuk Hekimi l snba.h adli) eye get.irilm.i3, hazırlık 
, 

Dr. Ahmet Akkoyunlu tahkikatı bUroeunda sorguya çeldl-

Tnk~im - Talimhane Palas No. 4 ml§Ur • 
Pıııordan maada her gOn Tahir Kevkebin eorguya çekilme-

sanl 15 den sonra. Telefon· 40127 si, müddeiumumilik tarnfmdaa .... 

-••••••ı- ye fetnd,en ba§ka. bir ye~ 
1 hakkında U%Ull zamandan~rl y&pı· 
lan bir tahkikatla alAkadardlr 



H A B E R - Aktam Postan 

Üniformalı Almanyada geçen birkaç yıl \ 

Balık nefesiyle turp suyundan 
yapılmış tereyağı yediniz mi? 
Alman tiyatroları, zorla satılan 

biletlerle nasıl doldurulur? 
Her yeni bir vaziy~t gös

teren aiyasi hadiseler insan • 
him ıatırabnu gün geçtik
çe artmıyor. 

Günlük havadisleri okur
ken milletler arumda derin 
uçurumlann açıldığını se
ziyoruz. Halbuki insanlık 
değiımiyor, ayni sebepler 
daima ayni neticelen veri
yor. Dünyaıım bafka batka 
yerlerinde tl)'8!ayn ferdleri 
ayni arzularla, ayni hülya • 
larla, ayni ümitlerle be.le· 
niyor. 

Al-Hitler nutuk söylerken 
rnanyada bütün dükkanların 
kapanması mecburidir; büyük 
mağazalarda direktörler, me
murlarının bu nutukları iyi 
dinlemelerini teminle 
mükelleftir 

Kocaamı;n ~ tabii--
bir ba~am gunu .dükkanrmın bu kızcağız bu dakikada Führerin 

1etinde olması yüzünden 
Alman tebaası aa)'llan Fran vitrinini 6üslemddiğim için ceza §ahsına hitap ettiğine kanidir. 

nu kesecekler?!.. Yahut dükkanı- Nutuk biter bitmez kız braşını 
llZ kadm r muharrirlerinden 
Yivon Doriyol Atmanyadan ma 'bir köpek girdiğini gördüler 
Fransaya gelmiıtir. :Alman- de lirkaç hafta ldükkannru 'mı ka
yada geçirdiği yıllann, bil- payacaklar?, Çünkü Almanyada 
hassa son günlerin ihtisas- yiyıccek maddeleri satılan bir 

dükkana köpek girmesi, insan sıh-
larmı yazan 'bu kadmm ya· h . ka . . . . 

Al , ha • atine rşx t§lenmış bır cınayet 
znını, ma.nyamn rıce, 

aksettirilmek iatenilmiyenı sayılır. 
iç vaziyetini canlı bir idille Endi~ ile düWnı:ma giren ma
anlalhğı için istifadeli bul- vi roplu, ıbeli parlak meşin ke
duk. Hülasaten alıyoruz • .ı:ıerli, üniformalı kadına !doğru i-

"BO§anına için gösterilen se
beplerin kaii olduğuna vicdani 
kanaat hasıl olduğundan .... ,, 

İşte bu kararı dinlemek için 
Münihte bulunuyordum. 

Münib mahkem~inin kararı 

hafif bir fısıltı şeklinde işidiliyor. 

Mahkemenin külrengi boyalı pm
cerelerinden süzülen donuk ışıklar 
ha.kimlerin çehrelerini bir kat kfa
ha ciddileştiriyor. İçerisin/de gölge 
ler dolaşan büyük mahkeme 6a
lonunda, anlaşılmaz bir sabırsız· 
lık içerisinde ,bana milliyetimi ia
de edecek mahkem~ kararını ibek
liyorum. Mahkemenin okuduğu 

ilam, benim boşanma karanmdır. 
Şimdi adliye sarayından çıkar çık 
maz Almanlıktan ayrılacak~ Fran 
sızlığıma kavuşacağım. 

Almanyada kaldığım bu son 
günler içerisinde Hitler Alman
yasmı görmeğe ~alıştım. Mahke
me csalonunda bile bu Almanyarun 
rengi vardır. Hakimlerden, müba
§ire kaldar her ferd üniformalı .... 
Bu üniformalarda askeri bir di
siplin eseri görmek te kabil .. 

Bu üniformalr Almanyada se
nelerce ya§adım.. Gördüklerim, 
ve iıi~lerim.i burada anlatıyo

rum. Bu anlattrklarım her Al
man kadının karşıla~tığı tabii hal
Ier!!r • 

Mecburi tiyatro biletleri 
Münihte, Karı Ştrasede ibir tat

lıcı clükkam işletirdim. Bu sokak
tam manasiyle bir Alman sokağı
dır. Tertemiz, kaldırımları mun
tazam, dıü'kkanları yeni boyanmış. 

Her sabah saat onda postacı 

bu sokalctan geçer. Her dükkanın 
önünde durur. "Posta!,, .diye bağı
nr. Kapıya çıkan dükkancının 

eline mektuplan v~ gazeteleri 
verir. Bu posta müvevzzii, yeni 
kayış kemeri, mavi üniformasın

dan dolayı çok mağrurdur. Mavi 
kasketinin hem şekli, hem de gi
yiniş tarzı çok sev'diği Führeri
nin kasketini hatırlatıyor. Mek
tupları verirken hiç bir zaman 
Hayl Hitler derneği unutmaz· 
Ve ikarşısındakinden ayni muka
beleyi mutlaka ister. 

Sabahleyin, dükkanımı temiz
leyip, şişelerimi istif e.derken, ba
karım, kapı birdenbire ve çok a
mirane bir şekilde açılır. Müte
haWm Hayl Hitler sesi camları 
titretir. l!u bir kadın ağzından 

çıkan erkek sesidir. Gene benden 
ne istiyorlar acaba? Yoksa milli 

lerledim. Kadın bana çelik ren -
gindeki gözlerinin eert ibakışıyla 
bakmaktadır. Bu kaduun "İş Bir· 
liği,. cemiyetinin katibi olduğu

nu biliyorum. O, sağ kolunu bir 
tehdit gibi bana ~atıyor. 

- Madam yanm akşam Gart
ner tiyatrosunda teşkilatunız 

menfaatine bir müsamere var .... 
Bilet fiyatlarında t enzilat yapıl· 
nuştır. işte size on oilet .. 
Kısa bir sükut, kaldrnın gözleri 

gözlerime dikilidir, 
- Bunları yarın akşama ka

dar müşterilerinize satarsınız ma
dam. İade kabul olunmaz. 
Kadın biletleri bırakıp gitmiş -

tir. Hiç kimse de bu biletleri "ala
mam,, diyemez. Bilhassa ben .. 
Çünkü Fransızım ve her hareke· 
tim şüpheli görünür. 

:Almanlar, bu suretle tiyatrola· 
rı doldurmanın umumi yolunu 
bulmu§ oluyorlar. 

"Fürer söyliyor, di~leyiniz" 
- Madam, beşe beş var. Führc

rin nutku şimdi başlıyacak. 
Bu akşam saat alblda Alman 

radyosu Hitlerin nutkunu dün
yaya ilan edecek. iki 6aat Hitlerin 
heyecanlı sesi 'bütün dünyaya al
kışlar ve yaşa nidalariyle kesilen 
taleplerini ve emirlerini haykıra
cak .. 
Dükkanımda çalışan kız, dük

kanm kepenklerini indirdi. iki· 
mizde radyonun başında bekliyo
ruz. Aletten, meyldandaki gürül
tüler geliyor. Heyecanlı sesler, 
Hitlerin yaklaştığı haber veriyor. 
işte nutuk başladı: "Alman mille· 
ti, kardeşlerim .. ,. 

Nutku dinlemiyorum. Bu nu
tuk alışverişin en faal olduğu bir 
saatte dükkammın bütün işlerini 
kaybettiriyor. Fakat "il ile gelen 
düğün bayram,, Hitler nutuk söy 
!erken Almanyada bütün dükkan 
!arın kapanmasr mecburidir. Bü
yük mağazalarda direktörler me· 
murlarının bu nutukları iyi din
lemelerini temin ile ide mükellef
tirler. 

Hizmetçiye bir bakıyorum ... 
Alman köylüsü kıyafetinde bu 
sıhhatli kız nutku dinliyor. 

. Pizmetçi kız Hitlerin demok· 
rat milletler aley~indeki cümle · 
!erini dinlerken kendinden geçi· 
yor. Bu kadar kuvvetli bir mem
lekette, bu kadar büyük bir adam 
taı:nfından idare edilen bir millete 
mensup olmaktan doğan gururu 
yüzünden okunuyor. Muhakkak 

kaldırıyor: 

- Madam saat acaba kaç?. 
- Sekiz yavrum .. 
Kız içini çekiyor .. Dükkanımın 

işlerine bakan bu kızcağrzın üni
formalara, bilhassa askerlere bil· 
yük bir meyli var .. Şimdi bir bira· 
hanede, kocaman bir bira bardağı 
karşısırılda kendisini bekliycn ni· 
şanhsını dü§ünıüyor. Bu akşam, 
nişanlısına kavuşurken göğsü

nün biraz daha gururlar kabar· 
drğınr görecek; çünkü Hit1erin 
nutkunu dinlemiştir. 

Nutuk bitmiştir. Fakat radyo -
dan hfila çtlgınca (Yaşasın) 6es
leri geliyor. Sokakta Hitlerin nut 
kunu meccanen ve mecburi dink 
mert için kiliselere ve umumi y~r
lere d~lmuş olan halk yavaş yavaş 
görünmeğe başlamıştır. Sokakla
ra yerleştirilmiş olan oparlörler· 
den §imdi ''Doyçland über Alles,. 
sesleri gelmeğe başla!dr. Alman 
milli mar~r binlerce ağızdan dini 
bir .vecd ile çıkıyor. Sonra halkın 
hissiyatı ibirden bire coıuyor. 

Harp ve zafer §arkılarıru te
rennüm etmeğe başlıyorlar. Dük
kanımın etrafında halk, manyati
ze olmuş gibi kollan kalkrk bu 
marşları dinliyor. Bu dakikada 
yalnız Münih değil ,bütün Alman 
ya Hitlere müteveccih aşkını ve 
sadakatini haykırıyor. 

Bu coşkun heyecan arasında 

kendimi kimsesiz, yabancr ve bi-

Pazar yeri 

raz lda muztarip hissediyorum. 
Pazar yerinin gürültülü kala

balığı içerisindeyim. Köylü kadın
lar şemsiyelerini açarak kaldırım

lar üzerine oturmuşlar. Etrafları
na, bahçelerinin taşlı toprakla -
rırı.da yetiştirdikleri cılrz sebzeler 
var. Etrafıma bakınırken bir ka
dın sesleniyor: 

- Ne arıyorsunuz? iyi ispa
nak var .. 

Bana hitap eden kadın, bir açı
lır, kapanır iskemleye oturmuş 

güler yüzlü bir köylüdür. ispa -
nakları çok güzel değil. Fakat 
çiğle nemli ıspanak demetlerin -
den (slak toprak kokusu yayılı -
yor. Kaldın yakama yapışacak ka
dar devamlı israr ediyor. 

- Demeti on beş fenik madam. 
Pahalı değil.. Hem ne kadar is
terseniz verebilirim. 

Almanyada, sebze satışında te
razi, dirhem kullanılmıyor. Seb
zeleri demetle, tane ile hatta avu; 
'dolusuyla satryorlar. 

İşte şuracıkta kocaman beyaz 
turplar bir tepecik gibi yığılmış . 
Almanlar bu turpları tuza batıra
rak ekmekle yiyorlar. Üzerine de 
bl)l bol siyah bira içiyorlar. 

Pazarın bir köşesinde gürültü
lü bir faaliyet var. Burada, sokak 
ortasında kurulu seyyar ocaklarda 
pi~en et yemekleri, bira, ekmek ve 

kahve satılıyor. Satıcılar ve alıcı

lar bir taraftan pazarlık ediyor, 
bir taraftan da yemek yiyorlar .. 
Koca göbekli bir Alman yağlıbı
çağını deri pantalonuna siliyor ... 
Ve tatlı tatlı konuşuyor: 

- Tereyağırun içerisine turp 
suyunu fazla karıştırıyorlar. 

- Ama yapıyorsunuz ha ..... . 
Almanyada artık tereyağr yediği
miz var mı? Terkip tarikiyle yap
tığımız yağ, balık nefesiyle turp 
suyunda nibarettir. 

Hararetle devam eden mübaha
sa birdenbire kesiliyor. Üç resmi 
elbiseli polis seyyar lokantaya 
yaklaşmaktadır. Derhal ağır bir 
sükQt başladı. 
Başka 'bir tarafa gidiyorum. Bir 

aldam yumurtacı ile konuşuyor: 
- Bana dört yumurta sakladı

nız mı?. 

- Maalesef üç yumurtam kal
dı. 

- Fakat karım evde tatlı yapa
cak, ne derim ona şimdi?. 

Bu yumurtalar taze değildir .. 
Çünkü taze yumurta Almanyanın 
meçhulüdür. Almanyanın yediği 

yumurta Danimarkadan, Bulga
ristan.dan, Yunanistanldan, Türki
yed<n ve Çinden gelir. 

Ben de yumurtacıya yanaşı -
yor ve bana kaç yumurta verebile
ceğini soruyorum. 

- Bir tane bile veremem ma -
dam .. Bu gördüğünüz yumurta -
lttnn Jıe}J'St eatnnn'§'tlr. 

Dükkanımın kapısı önünde 
müşteri bekliyorum. Serin bir ak
~am .. Sokak dopdolu .. Birdenbire 
simsiyah •bir araba köşeyi dön -
dil. Sert bir frenle tam ldükkam
mın yanmda durdu. içeriden iki 
memur indi ve bir kapıdan içeriye 
daldılar. Sokaktaki kalabalık dur
du, !dükkancılar toplandı. Bütün 
ağızlarda aynı mırıltı: "Daşov a
ra:basr, acaba kimi götürecek?.,. 
Bu siyah araba tecrid kamplarına 
tecrid edilen insanları götüren a
rabadır. Bu arabayı her görüşüm 
de tepeden tırnağa kadar ürpe -
rirdim. Uzun, penceresiz, kapısı 

yansına kaldar demir parmaklıklı 
bir araba .... 

:Bu, Münihten aldığı adamları 

yirmi ıkilometre uzakta Daşov kö
yün.deki kampa götürür. Bu kamp 
eski bir tuğla fabrikasıdır. Etra -
fma yaklaşmak yasaktır. Her ta
rafında süngülü nöbetçiler dola
şır. Buraya giren insanlar, bura -
dan çıksalar bile kampta gördük 
lerini anlatamazlar. Çünkü arka
larında hafiyeler dolaş1r. 

Sokaktaki halk korka korka 
bekliyor. Maha~lenin hayatI !dur
du artık. Biraz sonra poli-sler sap 
sarı yüzlü, gözleri kıpkırmızı 

bir adamı omuzlarından tutarak 
arabraya sokuyorlar, ve araba der
hal harekete geçiyor. 

Sükut hala devam ediyor. Ka
lalahk, ses çıkarmadan ayrılıyor. 
Bu vaziyette kim fikir beyan ede
bilir?. Hiç kimse yanındaki ada
mrn E\vil polis olma'dığmdan emin 
.değilc:ir ~i... 

Dükkanıma giriyorum.. Kom· 
şum ıığ!ayarak arkamdan geliyor. 

- Götürdüler, gördünüz ya, 
011u da götürdüler. , 

Kadın hıçkrıyor. Kocası Bitler
den f.vvelki hükumet polisi me
muru :ildi. Hitler geldikten sonra 
nasyoııal sosyalist oldu. Rejimin 
hararet)i bir taraftan .değildi. Sa
dakatinden daima şüphe edildi . 
Bugün de tecr~d kampına götürü-
1'.iyor. 

işte Almanyadan getirdiğim 

hatıralar .. 

Yemiş üzerine 
su içilir mi? 

f azan: O ıra ~o ~o 
Yemişine göre ... 

insanın hararetini teskin e
eder, bazısı da pek tath oldu
ğundan daha ziyaJde hararet 
verir. Kuru incir ve hurma gi
bi pek tatlı yemişlerden başka, 
karpuzun bile bazan pek tat
lısı çıkar, üzerine su içmek 
lazrmgelir. Hele kavundan son
ra susuzluk geldiği pek çok-
tur. 

• 
Yemişten sonra su içme-

nin tesiri hakkında rivayetler 
eskidenberi muhteliftir. Kimisi ehemmiyet vermez, zaten ye
mişin de terkibinde bir çok su var, onun üzerine tekrar su 
içince hiç bir zarar vermez. Buna karşılık: 

- Yemişten sonra su içmek zararlıtdır, insanın karnı 
şişer, hazmedilemez, deyenJer de vardır. Arada sırada yemiş 
üzerine su içtikten sonra hazmı bozulan, ishale tutulan ço
cuklar da işidilir. 

Bu rivayetlerin acaba hangisi doğrudur?. 
Hangisi doğru olduğunu, isterseniz kendiniz de tecri.i.be 

yaparak halledebilirsiniz. Biraz çirkin bir tecrübe ama, ço
cukların sağlığı bakımından ehemmiyetli bir meselenin içyü
zünü anlamak için yapmıya değer. Kendiniz tecrübeyi yap
mazsanız yapmış olanların sözlerine inanabilirsiiz. 

Tecrübenin çirkinliği yemişi ilkin ağızda biraz çiğne
dikten sonra çıkarılmasındadır. Yemişi çiğnemeden suya ba
tırılınca suyun tesiri belli olmaz. Onun için tecrübe yemiş 
ağızda hafifçe çiğnenldikten sonra yapılır. 

Bir taraftan 37 derecede, yani insanın tabil derecesine mü
savi olacak kadar, su hazırlanır, sonra mevsim yemişlerinden 
hangisini isterseniz ,ondan biraz çiğnedikten sonra o suyun 
içinde bir eaat kadar bırakılır. Hangisi ldaha ziyade su alacak 
ve daah ziyade şişecek?. 

E ziyade şişen kirazdır. Bir saat içerisinde yüzde 60~ 

dan 100 e kadar şişer. İki misli olur. Kiraza yakın olan vişne 
bir saat içerisinlde 60 dan, nihayet 90 a kadar şişerse de gene 
çok .. Frenk üzümü de öyle ..... 

Halbuki elma, tabii biraz çiğnendikten sonra, su içerisi
ne bırakılınca yüzde ancak 10, 20 nisbetine kadar şişer. 
Demek ki ıbir yemiş ne kadar sulu ve ne kadar yumuşak olur
sa su içerisinde o kadar çabuk şiier. Suyu az olanla.r ®~la...l!C.C:· 

~"'"''nı.oıvaua1ui:l yaprr'm otı. tecruoe ycmışlenn mı-

ldede ve barsakların yukarı kısmında geçirdikleri halin b!r 
. örneği demektir. Yemiş ne kadar yumuşak ve sulu olursa, 

üzerine su içince, o kadar çok şişer, hazmı güçleşir. Yalnız 

hazmın geç kalması bir şey değil, yemiş midede şişince, mi
deyi de gerer, karın ile göğüs ara~mda bulunan hicabıhacizi 
iter, yürek çarpıntısı, nefes darlığı gelir. Yemişin ve ondan 
başka şey yenilmişse onların hazmeldilmemesinden karın ağ

rısı meydana çıkar. Arkasından da ishal... 
Olgun halinde yumuşak olan bir yemiş, ham h;;linde ka

tıdır diye su içilirse daha ziyade dokunur. Çünkü ham yemiş 
olgun balindekinlden daha ziyade su çeker ve daha çok şişer. 

Çok su çekmek ve şişmek onun olgunluğundan değil, tabia
tındandır, 

Su yemişten önce içilirse, tabii ehemmiyeti yoktur. Mi
de boşken oraya giren su çabuk geçtiğinden yemişin şişe -
rek hazmın bozulmasına meydan kalmaz. 

Fakat alkollü içkiler - alkolden dolayı - midcıde uzun 
zaman kaldıkları için, onların üzerine su içildiği vakit doku
nur. Bira bile az miktarda da olsa yemişlerle imtizaç edemez. 
Çok kimselere bulantı verir. 

Ondan !dolayı, yemişler hiç bir vakit iyi mezelerden sa-
yılmamışlardır . 

111111111.....-... ...-.... ...-.... ........._ ........_ ....-... ~ ...-.... ...-.... ................ ....-... ...-..;--u ....... ~ 
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İngiliz, Fransız ve Amerikan pol: si 
Ecnebi casuslar aley-

hine müşterek 
harekete karar verdi 
ilk ağızda 50 şüphel i isim tesbit edildi 

:h 

c 
lı 

~ 
Son günlerde, İngiltere, Fransa İşte, bu demokrat hükumetlerin t 

ve hatta Amerik:ı.da ecnebi casus mukabil casus teşkilfıtı ve polis kuv 1 
ve propagandacıların alabildiğine vetleri, müşterek dü§manlarma kar 
çoğaldıkları maHL-ndur. şı miiştcrck bir çalrşmanın faydalı 

Bilhassa totaliter devletler, de- olacağım anlamışlar, ecnebi casus 
nokrasi ile idare edilen bu mem- ve propagandacılar aleyhinde bir • 
leketlerde kendi propagand.ılanm 
yapmak için her çareye başvurmak 
tadırlar. 

leşmişlerdir. 

İlk iş olarak, üç tarafta şüpheli 

görülen şahısların birer listcsiııl 
Fransada. tam bir titizlikle gizli 

tutulan son askeri tahkikııt ilerle- hazırlnmağa bnşlamıştır. 

dikçe, lngilteredc de birçok Alman- Bu listelerde yazılacak isiınlcr, 

larm ve Almanlara hizmet edenle- yüzleri, belki de binleri bulacaktir. 
rin hudud haricine çıkarıldıkları 

Fakat asıl cleba~ı olarak üzerlcrin-
malumdur. 

Amerikada da daha birkaç ay ev 
ve! dönen haÇiselcr elbette hatır -
!ardadır. 

deki ı;;üphckrdc yilzde ~·üz kan aat 

bulunan ilk ağızda ismi geç" ıı 

50 ıjalus vardır. 
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KOÇOK KIZLAR 
iÇiN ELBiSE 

Bu sene küçük kızlar için büzgülü etek· 
ler üzerinde sade bluılar modadır. Bu el· 
bise bütün küçük kızlara çok yakısır. 

Eğer çocuk fazla zayıf ise omuzlar sıkı 
ve kollar geni~ yapılmalıdır. Elbise ne 
kadar zengin olursa çocukta o kadar gU· 
zel gösterir. Etekler bu senenin modasm· 
da çok kısadır. Onun iÇin çotuk külotla· 
nnm elbiseferile ayni renkte olması uy
gun olur .. Bu kısa izahatından sonra 
modellerimize bakabilirsiniz: 

1 - Deniz kenarında sayfiyeye gidecek 
yavrulanıruz için mavi ve beyaz renkler 
çok yakı~ır. Resimde gördüğünüz elbise 

eok sade olduğu halde çok orijinaldir. Bu 
§Ort biçiminde bir robtan ibarettir. Pili· 

ler görünmiyecek kadar gizlidir. Yaka elbise üzerinde \'erev olarak di· 

kilmiştir ve bir zıpla kapanır. 

2 - Kırda giymek için mavi yahut penbe kareli kretondan yapıl 

mış roblar çok uygun olur. Resimdeki örneğin göğÜs kısmı verev bir~
ritle süslenmiştir. Kısa olan kol kenarları verev dikilmiştir. Yaka da 

küçük beyaı \"~ penbeden müte~ekkil bir fiyong , __ Jır. 

3 - Bu elbise de kırlarda, bahçelerde giyildiği gibi şehir içerisin· 

de de giyilir. Emprime beyaz ketenden yapılmı:tır. Şek':Ieri kınnızı ve 

ya maYi olabilir. Eteklik pililerlc geni~lettirilir. Yaka ve kol kapaklan 

da geni;;tir. 

4 - :isafirlik için giyilen a~rırca bir elbisedir. Mavi ve beyaz krep 

döşinden yapılmıştır. Kumaş reke.t kısmında ba~a istikametlerde di· 

kilmiş par~alar halindedir. Aralarına emprime fistolar dikilerek man· 

zara bir kat daha güzell~tirilebilir. Bu takdirde ceketin üst kısmı bir 

jile gibi görL: .. :·-. Önüne dikilen düğmeler elbisenin yapıldığı krep 

döşine sarılarak dikilir. Bu eteğin altından giyilecek külot da beyaz ve 

~ • ' yn -:1avi krepdöşinden yapılmalıdır. 
her 11.tz tatil günleri değil, hemen dir ve izi uzun zaman kalır. Ba • 
l~r ~n Plajlar tıklım tıklım. Yüz.. zan gUne§ ışığı cildi karartmağa---------------------------

, ~oııar gır;rı: • 
~or. • ub .. sler güneşle kara- kalmaz, hakiki bir cild iltihabı da 

Lıu yapabilir. 
tine dl'llhat ve tatil kcllmolcri ye- Gilneş yakışı çok acı verir, en u-
lce8 ı::nıı kelimesi kaim oldu. Her fak bir hareket taha.mınUl edilmez 
can au Vefasız sevgilinln kucağına ıstırablan davet eder. Bu yanıklar 
le. ŞJ.nı~r. Bu, biltiln dllnyada böy bazan sulanır. O vakit o nahiye 
ltaraıarcıa clb~n dört tarafındaki çok çirkin bir manzara alır. 
letnad.J. n kUrcnın, otomobileri mil GUneşln bu mahzurlanndan ko -
li Yen de . 1 erıces 1s nıze yolcu ~ıyor. runmak kolaydır. Bu maksatla ha-
bUiYor, B Ura.batın kısa olduğunu zırlanmış yağlardan birisini vücu • 
dan Çok ina.enaleyh bu az zaman- da sUrmek kA.fidir. Hnttd hiçbir 
derı. hUt~tlf'ade etmok için icab e_ yağ bulunmadığı vakit Mi zeytin • 
ffveye k tedbirleri almıştır. Say- yağı da bu işi görcbllfr. Yağlandık· 
aıe1 d çı l§nı dana ilk gUnU biltUn tan sonra gUneş banyosuna başla 
.il. enıı ke 
"Cl Yıkan nanndadır. Ilık sular- mak moda olan rengi •temin eder 
?arı.ry0rı ll'or ve kumlar Uzcrlne u- ve yukarda anlatılan arızaların ö. 

ar. 
ll'akat nUne geçer. 

l(lJ Deyın Unutnıamalıdır ki her gU. Bu sene çok siyah derinin moda 
l'Uzın lfratı zararlıdır. olmadığını bir daha tekrarlamak 

Güneş banyosu 
ve a-üzellik 

mak da istemiyoruz. Şu halde? 
Bu hususta hazırlanmış birçok 

ılflçlar var. Fakat bunlar hiçbir 
ciddi esasa istinat etmiyor. Bina
enaleyh reklamlara inanarak bun • 
!arı tecrilbcyc kalkmak da pek 
doğru bir hareket olmaz. 

Yaz makiyajm:n ne suretle yapıl
ması l&zımgcldiğini ba.§ka bir yazı
ma bırakıyorum. ÇUnkU bu mesc • 
lenin halli hayli uzundur. 

kara?ı:rı.ı: :cvslıni baflarken iyice 1 faydasız değildir. Bu senenin moda-
lllOda 01 erUeıln bu ecnc artık eı koyu lekeli şeftali renginde olan Renkler ve zevkler mUnaka.ea gö 

ntadı~ , 
ll'ı ış Ye "b !.'lnı bJr ~ nzımda yaz • esmer tenlerdlr. Bu rengi nasıl te· tfirmez. Onun için bayanlar ara .. 
del'.'l lştıın. nynnla· dr-rinlz:e nc•yrnrz .. ' mln etmeli?. f;tjneş ışığından iste mda h::ıkiki tunç rf'ngini seven • 

0Un"" dlği renkleri cllc!imlr.e tl'sir et t i er de bulıınnhifir . Bu zevkt e olan-
' , .. "ını lh 1 •Crj g( J , n l 'l:>'. "'!I' Jı 'l İ rJp fs t cm"dll: lr-rl•- f;-j :ı t nrnk Vll"!lıl 1 arın, a CISinR tn'•:ımmül CdCbilrr.ek 

en ~ nnma oldul.ça dcri.1 . yı henüz bulıımn<lık. Gilnt:;Jtcıı knç- ( Dcv01 ıı 1 J thcüdc) 

Gün e ş 
Sıhhat kaynağ ıdır 

Fakat. .. güneş banyosuna başlamadan 
evvel bir doktorla görüşmek şarttır 

GUneole tedavi bugün herkes tarafından inanılan bir §eydir. Bu
glliıUn kadmı ve erkeği gUııee altm da başı açık gezmekte teroddild et
miyorlar. 

Eski devrin in.sanlan hava ve ıştktan adeta kaçarla.rdr. Bugün bu 
iki kuvveti sıhhat kaynağı olarak kabul ediyoruz. Yalnız bir noktayı 
hatırdan çıkarmamalı: Barttır. Havn ve gUnC§ faydal.ıdn-. Fakat fazlası 

da eıfırclır. Lfwm.&'elen tedbirleri almadan g{lneıı altında duran kndnı-
1\\r ekseriyetle bae ağrısından Bikl ~et ederler ve bazan da fenalaşır
l3r. 

Gilneş banyosuna bqlamadan evvel bir defa doktorla görli§mcl: 
garttır. Bazı blliıyeler - mesell tUb crkUloza mUsteid olanlar, akciğer 

haatalarr • güneıten fazla mUtcess lr olurlar. 

Doktor g\inc3 b apyosuna m\lıın ade ettikten sonra. bakmız banyonu~ 
:ru nasıl yaparsınız? 

-Cildin kararması gUneeln derlm l.z Uzerine koyduğu imzasıdır. Bu ı-

grğın vücudum.us U%erfndekl teelri çok clerlııdir. Gilne!1 I§Iğı kan deve
ranının faaliyetini arttmr ve derl vasrtasiyle teneffüsü kolaylll3tınr. 
~tiba Uıerine de !yi bir te!1ri var dır. Cild sathındaki mikroblan ~1-
dürUr. Ve bUtün fiziyolojik vazifelc ri kolaylll§'lır.r. 

Fakat güneşin bu iyi tesirleri yapabilmesi için gUncş banyoeunu 
azdan bll3layıp yavnıı yavaş arttmn ak gerektir. 

!Ik gUn yapı!acak gUneo banyo su beş dalı:ikayı geçmemeli, ve ya}. 
nız ayaklar, kollar, eller açık bulun malıdır. lkinci gUn banyo mUddetf 
lO dakikaya çıkarılır ve bacaklar da açılır. ÜçUncU gUn bayo mUdde

tl bir çeyrektir, Kalçalar da gUneve gösterilir. DördUncil gUn yirmi 
dakika, bealnci gUn yirmi bCG daki ka gUnc§le durulur. Altmcı gUn 

göğüs nahiyesi de açık olmak eart ile bnnyo zamnnı yarım saate çıka. 
nlır, yedinci gün, omuzlar açılarak 35 dıı.Jdka güneşte durulur. Seki

zinci gUn 40 dakika kalınır ve bae :mUstcsne. olmak \Ucre vücudun açt• 

labllcn her tarafı güncge arzcdllir. Sekizinci gUn gtlne§e tamamlle a
yışılır. Fakat gUneş bruıyolarmm kırk dakikayı g~eai hio bir sa
man tavsiye edilmez. 

Plljlarda hava glliıcşln iyi tcs ltlcrini tamamlar. Havanm okslje. 
ui ~ıkla bltle§crek mikroblarla mUc adeleye girişir. 

Gün01in fena tesirlerinden c.ild in1z1 muhafaza etmek için lcab eden 
tedbirleri öğrendiniz. Falı:nt koruna cnk bir uzuv daha kalıyor: Gözler. 

Gözleri evvelemirde güneş ışığı yln kamo.şmnkt3.!l korumak gerek
tir. Gilneo t§ığma alışmamın gözler birdenbire bol ve • kuvvetll şkla 
karşıla!'ılırsa fazla muztarlb olurlar. Gözleri bu IStrrabdan kurtarmak f. 
çln uygun renklerde gözlUkler kull anmak luzmıdır. Açık renkli gözlet 
için biraz koyuca. renkli camlar, ko yu renkli gözler için de açık renk
te camlar da.ha l"a.ldşır. Bu göuük lcr dUz camlardan yapılmış olm88I, 
yani numaralı olmamalıdır. LUıuınu olmadığı halde takılan muhaddeb 
ve mukaar gözlUkler gözU yorar. 

Her §eyin olduğu gı"bi gözlüklerin de modası vardtr. 1939 yazmm 
gözlUk modası şcridli gözlüklerdir. Kulaklara takılan madeni çubı:klar 
yerbıe bu gözlükler başın arkasmd a bir fiyonga teşkil eden bir teritle 
bağlanır. 

Bu gerid gortun t'Cl1j!.inde olduğu vakit çok zarif görtınUr. 
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Dün büyük bir intizamla yapılan kzi.rek teşııif~ 111üsabakalan11dan ıre at yarışlarından 

Deniz 
Yüzme müsabakaları 

sporları 
Kürek yarışları 

At yarışları çok 
güzel oldu 

Mahmut rekorunu 
yen iden kırdı 

Büyük bir intizam 
Büyük bir halk kütleleri koşuları heyecanla takip ef 

içinde yapıldı At koşularının birincisi dün bü- baştan nihayete kadar heyecanla İkili habis: 660 ı; uru~. 
İstanbul su sporlan ajanlığı 

tarafından tertip edilen yüzme 
teşvik müsabakaları diln Şeref 
stadı havuzunda yapılmış ve 100 
metre serbest yüzmede Mahmut 
geçen hafta kırdığı rekoru 1.1.4 
yaparak yenilemiştir. 

Dün şehrimizde ilk kürek teş

\•ik müsabakaları Y enikapı ile A
hır kapı arasrndaki sahada 2000 
metre üzerinde büyük bir intizam 
dahilinlde yapıldı. 

Bilmem nedendir; her taraftan 
darbelenen ve bizde maalesef aza-

Bu müsabakalara ilk defa ola. mi ihmal gören bu spor şubemize, 
ata.kadar makamlar bile ellerinden 

rak Dcmirsporlu yüzücüler de iş. 
gelebile<:ek yardımı esirgemekten 

tirak etmiştir. Müsabakalar ve 
çekinmiyorlar. 

alman dereceleri bildiriyoruz: B' 1 i t b ld k" b .. 
00 kl

.. y • • 1 ır zaman ar s an u a ı u-
1 metre up rıarıcı: 

1 

t" d . .. 1 . b un enız muessese erı u yarış-

ı _ M h t 
114 

y . Tü' larm mükemmeliyeti için ellerin-
a mu . . ( enı r. d k" t 1 1 . lı . , e ı vası a an su spor arı aJan -

kıye rekoru) • - · · 1 d" 
gırun emnne verır er ı. 

2 - Rauf. 
100 metre T.Wplcr: 
1 - Saffan (Beykoz) 1.7, 
2 - Ziya (Beşiktaş). 
3 - Muzaffer (Demirspor). 
100 metre küçükler: 
1 - Mehmet 1.15.4, 
2 - Bedri 1.17, 
3 - Gültekin (Galatasaray). 
400 metre 7~Wpler: 
1 - İsmail (Beykoz) 5.36.4, 
2 - Kazım (Yemirspor), 
3 - Ziya (Beşiktaş), 
100 Jf. sırtü.stii 7.ilçülder: 
1 - İbrahim 1.29,3, 
2 - Maruf, 
3 - Necati. 
100 M. sırtü.stü kWp harici: 
ı - Fuat 1.24:.2, 
2 -Adnan. 
200 M. kurbağalama klüp ha. 

rici: 
1 - Rauf 3.21, 
2 -Needet. 
200 M. ·kurbağalama 7diiplcr: 
1 - Saffan (Beykoz) 3,26, 
200 M. kurbafjalama kilçi.lkler: 
1 - Kikmet 3.20, 
2 - Ziya, 
3-Nubar. 
400 M. serbest küçükler: 
1 - lbrahim 5.53.2, 
2 - Gültekin, 
S - Recep. 

4x200 M. bayrak küçükler: 
1 - Adnan, Hikmet, Tekin, 

Kamilden mürekkep takım 13.50 
de müsabakalar nihayetinde yapı 
lan tasnifte Beykoz 39 puvanla 
birinci, Demirspor 19 puvanla i. 
kinci, Beşiktaş 13 puvanla üçün. 
cü oım.,ı;şl~z:dır. 

~ 

Sonraları bu iş gevşddi. Müra -
caatlar cevapsız kaldr. Denizbank 
kuruldu. Ba§ına sporcu bir mü~ 
getirildi. Sevindik. Fakat bu se
vinç çok sürmedi. Denizbank da 
kös dinledı. 

Eh, dedik, artık spor işlerimiz 
de ldevlet resmi bir kol tarafın

dan işletilecek ve bu müdüriyete 
diğer .devlet daireleri her türlü 
müzahereti gösterecektir. Ama; 
iş gene öyle olmadı. 

İstanbul direktörlüğü gerek 
liman ve gerekse deniz işletmesi
ne müteaddit defalar müracaat e. 
derek yarışların takibinde çalışa

cak vasıta istemişse de ancak Li
man İdaresi elindeki motörler.den 
ikisini göndermiş, Denizyolları 

cevap bile vermemiştir. Bunun ü
zerine ajanlık para ile motör ki
ralamak mecburiyetinde kalmış. 

tır. 

Denizyollan işletmesinin ba
şına, bir zamanlar İstanbul Böl· 
gesi Başkanlığını yapmış olan 
sporcu ~ir zatın getirilmiş olması. 
bize, bu müessesenin azami gayre
ti göstereceği kanaatini vermek
tedir. 

Gönül ister ki; memleketimizde 
zaten ihmale uğrayan bu spora, 
biç olmazsa bu suretle de bir dar. 
be vurulmuş olmasın ... 

Şimdi geçelim müsabakaların 

tafsilatına: 

Yarışlar sabahleyin saat tam 
onda ba§lanacağı ve bütün klüp
lerin muayyen saatte yarış saha
sıni:la haı:ır bulunmaları tebliğ e
dilmiş ve geç kalan kJüplerin o 
yarışa giremiyecekleri bildirilmiş-
ti. 

Su sf>orrart a}atıt Şazi Tezcan kilrrkçiTar miikrifallarnıı veriyor. 

yük bir kalabalık önünde yapıldı ve .akip edildi. 
Plase olmıyanlar: Üçüncü çc 

At yarışlarım Jzeyecanla takip eden seyireiter. 
görünüş 

Ve yarışlarda;ı bir 

Nitekim dün de muayyen saat. 
tc yarış sahasına gelemiyen Ga
latasaray ve Güneş tek çifte müp· 
tediler yarışına giremediler. 

Galatasaray 10.03 ile birinci, Bey· 
koz 11,9 ile ikinci, Güneş 11,15 
ile üçüncü oldu. 
iK iÇİFTE BAYANLAR: 

Fakat geçen sene de bahsettiği. 

miz gibi Veliefendi koşu yerinin 
tribünlerini dolduran halk etraftaki 
3ahaya taşmıştı. Bu da 1stanbulun 
büyük ve güzel bir ipodroma neka
:lar muhtaç olduğunu bir daha is
pat etti. 
. Bu mevzua tekrar evdet etmek 
üzere şimdilik ko~ulann teknik kı
cıımlarına gelelim: 

BilUxcı KOŞU : 

Üç yasında ve hiç ko5u kazan. 
mamıı, yerli yarımkan İngiliz erkek 
'c dişi taylara mahsustu. 

Mesafe 1200 metre, il<..amiyesi 
200 lira. 

1 inci Yıldırım (Kanber Non·eç) 
uımyaıı ;çau, pıase l'IU. 

2 inci: Bcrce. te (Prens Hailm). 

Jördüncü Bahtiyar, bc5incl Selı9 

İkili bahis de olan bu kO~ 

Selma müstesna dığer dört ha) 
sonlara kadar toplu bir şekilde 
dikleri halde sonurıda İnci giJ: 
bir atak yaparak birinci ve ünltl 
bir kafa farkiyle ikinci geldiler· 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: 

Üç rn daha yukarı yaştaki it~ 
kan İngili:t at \"C kısraklara ııı 
sus. 

llcsafe 1800 metre, ikrarui! 
9-- •• ..,.,., .ıra. 

1 lncl Pıırista (Bayan StaJhatf 
P15.se olmıyanlar: Suna (Hakkı Gıınyan 1600 kr. plase 660 kurU' 

Eray), Necla. (İ. S. KırgüJ). 

Plfi.ı;e 150 kuruş. 

Bu koşuda bilhassa Yıldırımla 

Bercesteye çok güveniliyordu. Ev
vrla Necla ile Suna sıkı bir çıkış 

2 nci Yatağan (F. Karaosmııll 
lu) plase 135. 

Bu güzel Handikapa (Ateş) i· 

rak etmedi. Müşterek bahsin bi 
vaplılar. Fakat Yıldırım güzel ve ci koşusu olan bu yarış büyük 
" tin bir çekişmeden sonra yarışı sürprizle ve Pariste.nm kazanfll~ 
·nzandı. le neticelendi. 

ti\ İNCİ KOŞU: 

Üç ve daha yukaı1 yat;ta ve 1939 
">Cnesi zarfında l<azandığı ikramiye· 
lcr yel•fmu 500 llr:tyr doldurmı;ran 

hali<;kan İngiliz at \ ' C lusraldnra 
mahsustu. 

Mesafe 1600 metre, ikramiye 155 

ım~lNCt KOŞU: 

Dört rn daha yukarı ya~lf 
yedi yarın1kan İngiliz at ve kı!ör' 
lara mahsus. 

l'tle!o;afc 1800 metre, ikramiye~ 
lira.. 

Müptediler Bu yarışta Galatasaray 
gene rakibsiz birinci oldu. 

ekibi lira. 1 inci: Andrabudin (Fahri ~t 
ı;anyau 27.>, plii.sc 155 kuruş. 

ikinci Ct>) liın (Salih Temel) ııl TEK ÇİFTE: 
İKİ ÇİFTE ERKEKLER: 

1 inri Romans (Prens llalim) 

Bu müsabakaya üç klüp girdi. 
Müsabaka sonunda Güneş kü-

1 
l3,) kuruş. 

Z inci .\ ü-5 (General Sal Jı Omur. Plase olmıyanlar: Ol~a, Matıııı' 
rla~). iiçüncü Kaya. (Atıf Esenbel). 

re, Se\·im. 

Bu yarışa Beykoz ve Altmord:.ı 
girdi. Neticede Beykoz (9.59) bi
rinci, Altmordu 10.05 ile ikinci 
oldu. 

İKİ ClFTE: 

Bu koşuda herkesin beklediği gi-
Bahsimüşterekte çifte bahsitl 

ü- bi Roman.s gayet rahat bir parkur- kinci koşusu olan tu yarışın netİ' 
sa· ıa birinciliği kazandı. si heyecanla bekleniyordu. J{O" 

ıekçilerinden birinin lisansız ol· 
duğu anlaşıldığından esasen 
çüncü vaziyette olan derecesi 
yılmadı. Yarış sonunda: Bu müsabakaya üç klüp giı.1di. 

Yarış sonunda Galatasaray 8.47 
ile birinci, Beykoz 8.58.3 ile ikinci 
ve Güneş üçüncü oldu. 

DÖRT TEK 

Beykoz 9.20 ile birinci, Gala
tasaray 9.28 ile ikinci oldu. 
DÖRT TEK: 

Güneş, Galatasary ve Bcyko
Müptediler arasında yapılan bu zun girdiği bu yarışta Beykoz 

müsabakaya Galatasaray, Beykoz 8,26 ile birinci, Güneş 8.49 ile 
ve Güneş girdi. Yarış başladığı ı ikinci ve Galatı.ısaray üçüncü· ol· 
zaman Güneşin ba§a geçtiği gö- dular. 
rülüyordu. Beykozla Galatasaray Kıdeml i l e r 
kapıştılar. Neticede Galatasaray 
Beykoza çapariz verdiğinden dis
'califye cldildi. N eticedc: 
Güneş 8.15 ile birinci, Beykoz 

'. 04 ile ikinci oldu. 
BAYANLAR: 

Bayanlar arasında yapılan tek 
'i y<.rışr Galatasaraylılar rakipsiz 
'(azandılar. 

Kıdemsiz l e r 

Şimdi sıra, en mühim müsaba· 
kalarda ve ilk yarış ta bermuta: 
teklilcr arasında. · 

Bu müsabakaya Galatasara~ 

dan Ali, Beykozdan Mehmet, Gü· 
ncsten Ahilya ve Altmordudar. 
Mustafa giriyorlar. Dör<lü bu 
günün en iyi tek ki.irekçisi, yarı·· 
heyecanh olacak. T. K. DELiDAC 

(IJcvcııııı 1.i i ıwidı 

öğleden sonra saat tam 1 de ya-
· ·~larr nikinci kısmına başıanaı. Rume:i h isarlı la r galip 
i Ik ıniisabaka tckliler arasında... Rumeli hisar İdman Birliğ' 
1'EK: ile Alemdarspor birinci takım. 

Bu yarışa Altınordu, Galatasa- lan arasındaki maçta Rumeli. 
ray, Beyolcoz ve Gi.ines girdi. Y:ı - lıi ·'a r 3 - O p,.ılip gt"lmiştir. 
1 ış heyl"C<tnh ba~ladT. ve mti!l :>lı:ı- n L\bmları mac:mda da A. 
':anrn bll~ında kUreği kırıla:ı /,J.

1 
Icmc!arspor 4 - 1 galip gel. 

tınor:lu yan§ı tcrkctti. Neticede: miştir. 

ÜÇÜNOÜ KOŞU: 
nun favorileri Andrabudinle t.f$ 
mureydi. Sonuna kadar toplu 

Dört ya5ında ,re daha yukarı halde ve büyük bir çekişme j]e 
yaşta ,.c 1939 scnc~l Larfmda hiı; r;en bu ko~unun nihayetinde /ı 
koo;a kazanmamı~ lıaliskan arab at 'irabudin güz11l bir atak yapıı 

'e kısraklara mahsustu. 1-ıir at boyu farkla birinci ve :MI 
Mesafe 1400 metre, ikramiyesi 'l!Ure de ikinciliği kazandı. 

1 .').) lira. 

1 inci: İnci (Hıısaıı Ahay), gan· 

yan 21 O, plase 110. 
2 inci: Ünlü (.\ hmct Geli5) pla. 

" lGO. 

l 

Bu suretle dördüncü ve bcŞ1 

koşular arasında tertib edilen çif 
bahsi kazananlar 1 liraya mul<~ 
21 lira aldılar. 



Binlerce seyirci, Clün güzel bir futbol maçı seyretme'l:i için sıca'ğa rağmen Fener staaına a'Tiın e'mişti. Fa'liat bu talisiz vafanaaşlar, kenJinaen ge 
çen münasebetsiz bir oyuncunun sebebiyet verdği iğrenç hadiseye şahit ve m Üte essi r olarak geri döndüler. Demirspor (kaptanı) Necdetin 
ani hücumuna uğrıyan ve yediği yumruklarla yüzü ı;::zü parçalanan zavallı hakem nihayet kendini böyle nı:.;dafaa etmeseydi, belki de çok da?:.:ı 

· ağır yaralanacaktı. 

111 -
s 

Galatasaray - Demirspor maçı Demirspor kaptanı(!) 
Necdetin hakemi döğmesi qüzünden yarıda kaldı 

Hakemin kırılan üç dişi ve patlatılan ~ Sahayı dolduran 15.000 seyirci bu 
suratı şampiyonluğu temin 

Üç gündür de\'am eden bunaltıcı ı~ ... n .•• ıin \C futbol mc\'sİminin son 
~Cak!a, g~ı ... buram buram insanı c_ .. ·:1:.: •. :.ı cy.:ıy:.~..ık takımlar ':ı
F tletınekte devam ~diyor. Fakat kem Tarık Ozerer::;· · .ı idaresinde et: st'Adı 15.000 i asan, bir se~ ir- sahada şu vaziyette dizilmiş olarak 
ntM...~balıi'iı ile dolu. l\laçm hcycc~ı- oyuna başlama düdüğünü bekliyor 

edemedi ~ çirkin hareketi iğrenerek yuhaladı 
Adnan - MÜ.Sa, Rıza, Yusuf - Sa 
lim, Salôhaddin, Cemil, Buduri, Be 

. J'o;~ kimse sıcağa aldırış ctrr:i· !ar. 

Takımlar sahaya çıkıyor 
Nihayet saat 5,40 da saha alkıc::· t . 

an uğuldadı. Takımlar çıkry..>!". 
.'.!1,ı'.;:larla nihayet bulan mu· : 

llıerasimden sonra lstanb; . .' ' .,~ı· 

Hakem ne diyor f 
_Hakem Tank, dün akşam geç va 

kıt gazetecilere şunları !'>öylemi;tir ., 
- Demirspor kalecisi Necdeil 

Y~Plığı miiteaddit lıatalı lıareketlc· 
10ıden dolayı birkaç defa ihtarda 
bulıındum; fakat b1' oyuncu, kasd: 

SLJÇLU 
Yüzlerce polisin 

elinden kaçtı 
Hala bulunamıyor 

lş cürmümeşhuttan çıkacakmı 
İıızıbat tedbirlerinin mükemmel 

olduğunu s<iylerken, suçlu Necde
lin yüzlerce polisin önünden kaçı
rılmış olduğunu da lli,·e etmek icab 

eder \'e bu va'liyette polisi kaba
hatli görmemek kabil değildir. 

On binlerce ı:ıahld \'e yüzlerce po. 
Us önünde suç işliy~n bir 
futbolcü, sahadan bizzat bir düzü
neden fazla polis tarafından çıkarıl
dıktan sonra nasıl olur da kaçırıla
bilir? 

Suçlunun dün geceki yeri kara. 
kol ve cürmüme-;hud mahkemesi 
olması icub ederdi. 

}'akat o geceyi rahat rahat e\·in

de ~eçinnek Jolunu bulmuştur. 

Nr.<>dctin hususi bir otomobille Su-

hareketlerde devam etti. Galatasa 
70! mu/ıacimlerinden Cemile ya,f>· 
tıgı son hareketi iizerine müsabaka
nın sel6meli için kendisini oyımda1 
flkarmak mecburiyetinde kaldım. 
8 atliycde bir e\'C kaçırıldığı söyleni-

lt kararımı kendisine usulen teb-l'y yor. Ve polis de şu dalı.ili.ada onu 
ıg ettim. Fakat Necdet derhal iisti aramakturhr. nu aks.anı hitam bu. 
»ıe h .. 

ucum ederek beni yımıruklrı lan <'iirmlimeşhod müddetine kadar 
?'~Ya başladı. Yüziim, göziim km 
1 ya lıuluna<'ak, yahut da bulunamı-
Çınde ve polis refakatinde sahadm yacak. }'akat, Necdctin ergeç ele 

a~rıldım. Bu vaziyette maçın idare ~eçe<'eği tabiidir. Onu k~ıranlar 
soıe inık ~ .. d'V' l 
1 • lh goreme ıgıml en oyum da zaten bono bilmiyor değiller a.-
atıl etmek mecburiyetinde kaldm ma, onların arzuları, işi cürmümeş

Ve bıı hôdiseden dolayı da At11İyc huddan çıkarmak \ "C aylarca siirün

~~ Zab1ta makamlarına müracaallı cemede bırakmakhr ki, bu gidişle 
''"»ı .. b tımeşhut kammuna göre taki bu da onların istediği gibi olacak 
al Yapıımasını isledim.,, galiba. 

Çirkin hadisenin, tq!{ müsebbibi: Necdet 
Sahaya böyla girdi ve .•• 

Sahadan böyle atıldı!... 
---------·--· ... --------

Çirkin hadise 
'Je yine aym takımın aym sahada yaptığı bir 

vakadan sonra 
Genel direkt~rlüğün evvelce verdiği 

karar etrafında ..• 
Dün ~ampiyon namzedi iki takı mm yapacaklan müsabakayı seyre 

~elenlcr, güzel bir müsabaka yerine spor tarihimize çirkin bir sayfa 
daha ila\·e edildiğini esefle gördüler. 

Mü.ttabakanın başlangıceıdanbcrı tc\'ali eden hatalı hareketlerinden 
!olayı müteaddid ihtarlar alım Dem ir~;,or lmlt>:dsi !\"e(•det, oyunun bit
ncsinc on a.ltı dakika kala \'e knııt anı bııhınıloğu D(•mlrsımr takımı 

l-0 \ 'aziyett.eykcn Oemili tekme Ut~ _,·ere ~ıknı.ş \C hakemin gözünden 
kaçmıyan bu hareketten dolayı iht tıı· tı:uıc~i dolmuş olan bo oyuncu, 
'uı.kcm tarafından dışan çıkarılmak istenmi~tir. Necdet buna mokabe. 
'c olarak bütün kun·etlle yumruğu hakemin suratına yapıştırmaktan 

·eklnmrmiştir. Bunun üzerine hal<e m de müsabakayı bcynclmllcl fut
'101 tallmatnameslnln kendisine hah şetmlş olduğu maddeye istinaden 
ııyunu tatil etmiştir. Çünkü beynelmilel futbol talimatname~lndo ha
'u•m bir oyıın<'uyu hatalı harel<ettn ılı•ıı dolayı sahadan c;ıkarmalc istl"r 

le oyuncu da r:ıl<mamalda. ısrar <'ılr rsc hnl<em, tak:m lmı,tanını (,'ağıra. 

, rak bu oyuncunun sahadan çıkarıl nıasını ihtar «-der \'C çıkmamak ~-

Müessif. lıddise olmadan bir dakika evvelki vaziyet! 
1 (Devamı 15 incide) 

HABER 

dii. 

Bu ne perhiz l Bu ne 
lahana turşusu .•• 

Demirspor - Galatasaray maçın
dan iki gün evvel jevkalôde sport
mence verilmiş bir kararı gazete sü
tımlarında ok14yoruz: 

"Kampta bulunan Demirspor, uy 
gunsuz hareketi görülen Zekiyi l.n· 
karaya iade etmiştir.,, 

Haberi okur okumaz iftihar edi· 
yorıtz: 

Ah ... Artık sporuumzda düzelme
ğe doğm dev adınılarile ilerleme ala 
imi belirnıeğe başladı. 

Öyle ya .. ŞamfJiyona için çarpış
mada bir takım, disiplin namına 
bir oyuncusunu feda etmeği göze a
lıyor. O takımı idare edenlerin ne 
kadar sportmen kimseler olduğunu 
iftiharla görüyor, ve bu idarecilerin 
diğer kliiplere de örnek olmasını is
tiyen arzularımızı maçtan sonra yaz 
mağa karar vererek maçı seyretme· 
ğe koşuyoruz. 

Çirkin lıddise malum .. Fakat bir 
hadise daha var ki insan onunla kar 
şılaşınca dona kalıyor! .• 

1 ki giin evvel uygunsuz hareket e· 
den oyuncıısunu Ankaraya iade c· 
den Demirspor idarecilerinin mües-

Demirspor: Necdet: - Gazi, Şe 
ket - Şemsi, lbrahim, lbrahim -
Salim, Arif, Hakkı, Orhan, Orl"m. 
şeklinde ... 
Güneş altına düşen Demirsporun 

l::icumuliyc oyuna başlanıyor. 
Galatasaray haf hattında kesilen 

bu hücumdan sonra Galatasaraylı
lar hemen ortad:::n hücuma geçince 
taraftarlarının çığlıkları stadı inle· 
tiyor. lki dakika devam eden bu 
I.:icumlarda Demir:p::ır müdafaası 
muvaf fakiyetli kesişlerle oyuna de 
vam ediyor. 

4 üncü dakikadan sonra .Demil"9 
~:x>r, 2 dakika Galatasaray kalesi ö
nünde biribiri a.ka"ına hücumlar 
yapıyor. Fakat bu defa da Galata
saray müdafaası tehlikeye meydan 
vermeden topu uzaklaştmyor. 

Belli ki her iki taraf müdafaası 
da azami dikkat Ye enerjisini sarfet 
meğe uğraşıyor. 

(Devamı 15 incitn) 

inzibati tedbirler 
mükemmeldi 

sif maçtan sonra yaptığı hareket in- Yazanızı bitirmeden şunu da il&-
sanı bir hayli diişündiirii:>'OT. ve etmek isteriz ki, İstanbul bölge-

Spor sahalarımızda şimdiye ka· sinin polisle ald1ğı müşterek tedbir
dar görülmemiş bir t•üretle ha- ler sayesinde dün stadın iıwbatı 

keme saldıran oyımcusımu, idareci cidden çok milkem.meldi Ve bu aa
ciirmiimeşhuttan kurtarmak için ya· yede sahaya tek bir adamm çıkma
ka paça polislerin elinden kaÇ1rıyor. sı dahi önlenmiştir. Eğer inzıbat 

idarenin birinci jestindcki sport· tdebirleri bu kadar mükemmel 'alm-
men/ik ne oldu. mış olmasaydı, çirkin hA.dise belld 

Bu sporlmtnlikte tereddüt ede- çok genişliyecek ve tam bir facia 
mez miyiz? ı,, şeklini alacaktı. Bu noktadan lXil-

Bu ne perhiz, bu ne lôhna turşıı- ge başkanlığı ve polisi tebrik et-
Sl4!.. S. T. OGET mek icab eder~ 

Saracoğlu Şükrü ve Kôzım Ozalp maçı takip ediyorlarıo. 



YAZAN: 

E. Michel 
Eyi 

Doğru havadis ·ı , 
( HABl:;R'in sayfallk zabıta hikayesi ) 

' 
con baba içini 
çekti, oltasını 

sudan çıkardı. 
Oltanın ucun -
da .sallanan m1 

:ş~=i?~- ni mini çineko_ 
pa uzun bak -

tı .. Sandalın dibinde Uç kUçUk ızma. 
rit yeni can vermişti. 

Bugün balık yok, vesselA:rn. 
Sen nehri tem:nuz güneşi altında 

tenbel ve yorgun akıyor. Vetöy ki
lisesinin santi ikiyi vurdu. Leon ba
ba tere batmış olan yüzünU ve en
sesini sildi. Oltasını sandalın dibine 
bt?'aktt. Sonra sandalınt olduğu yer. 
de hareketsiz bırakan palamarları 
çözdü. Ve kuvvetli kürek çekerek 
karşt sahilde nehrin bir krvrımma 

doğru yanaştı. Burası akşama ka -
dar ı;ok gölge olurdu ve buradan 
evi gözetlemek de mümkündü. 

Leon baba senelerdenberi Sen 
nehri:lin aynı yerinde balık avlar -
dr. Burası nehrin Mont köprüsünü 
aştıktan .sonra Vetöy ile Roy Gi -
yon arasındaki kıvrımına tesadüf e
der. Burada nehir kireçli tabaka -
lar arasından geçerken birçok kol _ 
lara ayrılır. Bu kolların hepsi sl5 -
ğütler ve çınarlarla gölgelldir. Sa _ 
hilde, nehre muvazi olan iki kenarı 
ağaçhklr bir yol vardır. Yolun et -
rafında da birkaç kliçilk ve glizel 
villa .. Pari.sliler yazın pazar günleri 
bu civarda gezintiler yapmağt hiç 
ihmal etmezler. 

Haftada iki yahut Uç defa Leon 
baba. Paristen bir motörle buraya. 
gelir. Vet5yden bir sandal kiralar 
ve sandalı cereyana b:rra.karak gi5 -
züne kestirdiği yere kadar gelirdi. 

Ona oturduğu aemtte eli çabuk 
Leon derlerdi. 

O hrrsızliğı aeverek yaptnazdI. 
Kendisine bu işi tamamile mesl<\ 
Pdinmiş de değildi. Yalnız fırsat 

bulduğu anlarda başka.smm malı -
nı almaktan çeklıımezcll. 

Bu tehlikeli meslekte giriştiği 

her işi muvaffakıyetle başaranlar. 
dan değildi. Uzun ve meşakkatli se
neler içersinde elde ettiği tecrübeyi 
kolay kazanmış değildi. Sık sık ha .. 
plıshaneyi boylamı§, cüretlnin cezası 
nı karanlık zindan höcrelerinde ö -
demiati. 

Bu hapishane ziyaretlerinden 
sonra daha tecrübeli, daha ihtiyat
lr olarak çıkıyordu. Leon tamaıniyle 
yalnız çalışır, hiç kimseyi işlerine 

karıştırmazdı. 

Şimdi sandalmt yeniden bağla -
dıktan ve sahile karşı yerleştikten 
sonra gözleri kıyıdaki eve dikilmiş 
olarak tasarladığı hırsızlığın girişe. 
ceği tehlikeye deyip değmediği hak
kında k"ndi kendi.,,iyle münakaşa e_ 
diyorclu. 

Eliçabuk Leon, Sen nehrinin bu 
kıyılarında hırsızlık etmekten adeta 
iğreniyordu. Bir defa buralarda çok 
tatlr gUnler geçirmişti, sonra da bu 
i in bUyilk bir şey getlremiyeceğini 
l0:mnıuyordu. Fakat ne yapsın, bu 
aralık işler çok kesat gidiyor, ya -
~amale lazım. 

Leon gözetlediği evi yapıldığı gün 
:!enberi tanıyordu. Bu ev Divorski 
ıımlnde birisinin malıydı. Kısa boy
u, zayıf bir adam, adına göre Fran 
ıız değildi. Sarraflık yapıyordu. Zen 
~in bir adam olsa gerekti, otomobi-
• i, Kano olo.."lly .• :i, balık sar.dalı. 

her !je:,i var. Leon bu Divorskinin 

nin gümüş takımlannı silmişlerdi 

Takımları sileıken I "On uşağa: 
- Doğrusu böylesine de birka~ 

ay boş kalan bir binada bu takım _ 
ian bırakmak akıllı bir adamın ya 
pacağı iş değil, demişti. 

Uşak bu sözlere mukabele etmiş
ti: 

- Kış gelince, burada bırakmaz. 
Yalnız efendim misafirlerini ağırla
maktan hoşlandığı için her yaz bu 
takımları buraya ta~ır .. Sonra bı -
raksa da ne çıkar ya .. Kendisi her 
arzusunu yerine getirecek kadar 
çok para kazanıyor. 

Eliçabuk Lcon tahmininde aldan
mamıştı. Gümüş takımları 900 ~ ~ 
yar bir gümüşten idi. El ile eğilecek 
kadar ince ve zarif.. Su içersinde 
yedi, sekiz bin frank . edecek takım
lar, halbuki uşak bu eşyanın kıy -
metini bilmiyor, 3000 frank tahmin 
ediyordu. Bu takımlar bu sene de 
bu evde idi. Geçen haf ta, yeni u -
şağı ıbu takımları temizlerken gör
müştü. Fakat daha bu yeni uşakla 
konuşmuş değildi. 

Sabalıtanberi balık avlıyordu 

Şu halde bu i~ muvaffakıyet 
muhakkak demekti. Birtakım ihti -
yat tedbirlerine riayet etmek şartile 
bu işi kazasız, belasız başarabile • 
cekti. 

Leon bunları düşünürken, uşağın 
pencereleri kapadığını gördü. Şimdi 
uşak saat üç otobüsile şehre inecek 
ti. Acaba bu uşak da ötekisi gibi 
mutfak kapısından mı çıkıyor? 

Birkaç dakika sonra uşak mutfak 
kapısından çıktı. Kapıyı kilitledi, 
anahtarı cebine koydu ve yola doğ
ru yürüdü. 

Eliçabuk Leon birkaç dakika da
ha düşündü. Sonra ne olursa olsun 
bu işte taliini denemeğe karar verdi. 

Telftşsız balık avına deva metti. 
Saat altıya doğru balıklar bollaş -
mağa başlamıştı. Leon sanda: ım 

çözdüğü ve akıntıya karşı kürek 
ççktiği vakıt ortalık kararıyordu. 

Sandalı sahibine teslim etti, ki -
rasmı, verdi. Garajdan motörünü 
aldı, av t:.' .:mlannı, makinenin kad 
risuna yerleştirdi. 

Birdenbire yüksek sesle kendi ken 
dine söylendi: 

- Eyvah kepçemi sandalda bı -
raktım. Gidip alaytnl. 
Döndüğü vakıt ortalık tamamile 

karannı5tı. Leonu:ı e1imle ker><;esi. 
cebinde de girmek istediği evin 
mutfak kapısı kilidinin balmumu 
ile almm1c; kahht \'ardı. 

Mahfoldum! 
becerikli bir balrkçı olmadığına e _ E_,lÇı\r:!VK Leon, motörünü 
mindi. Ev sahibi, her pazar köşkü- \'etöyden birkaç riiz metre 
ne birçok misafir getirir, gilrUltUIU me.;afcde Mc ' şosesi üzerinde <lur-

eğlenceler, Alemler yapardı. Leon, durduğu vakıt gece biı ha:'· ilerel · 
Divorskinin bu huyundan hiç mem_ mişti. Çok karanlık olm1yan bir 
nun değildi, balıklar gürültülü yer- gece .. Yıldızlı bir gökyüzü. Maki -
!erden kaçarlar. nesini rnhile, yolu ırmaktan ayıran 

Geçen sene Eliçabuk Leon. bu 1 şerit şeklindeki yere sürdü. Bura -
köşkün hizmetçisiyle dost olmuş • cıkta, bulunmac:1 kolay olmıyan bir 
tu. l Iizmetçi iyi yürekli bir adama yer tasarlıyordu. Kesif bir çaltlık. 
benziyor. Tallı tatlı konuşmuş'ar, I Saat aşağı yukarı on bir. Köy çok 
Leon uşağa kano otomobili garaja tan uyumuş. pencerelerde hiç ışık 
kadar çekmek için yardım etmişti.! yok. Kilic:e tarafından kI3a fasıla -
!ima da efendisinin evde olmadığı !arla bir köp"'ğİn havladığı işitili · 
gi!nler u~ Leonla beraber lnlık 

1 
yor. 

avlamı,tı. Ve nihayet günün birin- Eli ,.abuk Lt<>n, mn:ık kena'"m -
de Leonla uşak bera'kerce Di\'or~ki- daki krçi yolundan yürüdü. G1>ce 

bir buçuk kilometre uzunluğundaki J - Yaklaşınız. Ellerinizi kaldın -
bu yolu yürümek bir parça zahmet- nız. 

lidir. Falrnt bu suretle köye uğra-ı Eliçabuk Leon tc:ddüt etti. Son 
madan köşkü bulacak. Bu daha ih- ra yavaş yavaş kollamı kaldırdı ve 
tiyath olur .. Köyün yanından gi - hiç acele etmeden ileriye birkaç a
derken ve dönerken motö:!e ge~rnek :hm attı. 
telı!ı .. ~idir. Motör sesinden uyanaı: Mırıldanır gibi bir sesle: 
bulunabilir. - Bu işte bir yanlışlık var, dedi. 

Gece sessiz: Yalnız bağlı sandal - Sonra titreyen adamın iki adım 
lara çarpan suların sesi işitiliyor. ilcrsinde durdu. Divorskinin çatık 

Eliçabuk Leon ter içinde.. Hava ka~arında derin bir 4üşünce ma -
çok sıcak .. Fakat Lcon kışın "çalı - nası var .. 
şır,, da terler. Eliçabuk Leon düşündü: "Bu a • 

Hiç kimseye tesadüf etmeden evin dam ateş edebilir,, boynuna soğuk 
kapısına geldi. Etrafına lxlkındı. S.~ su döl<;ülmüş gibi ba; tan a~ağı ürper 
üzerine de bir göz attr. Ev sahibi - di, "fena, çok fena, canım tehlike -
nin sandalı ırmak üzerinde bağlı.. de .. ,, 
Halbuki her akşam karaya çek - Leon birdenbire dizlerini bil
mek Divorskinin adetidir. Her hal- kerek ileriye atıldr. Gözlerini 
de u~ak unutmuş olmalı. brovigclen ayırmıyordu. iki eliyle 

Evin çitini aşmadan evvel Eliça- Divorskinin bileğini yakaladı ve 
buk Leon eldivenlerini giydi. Ce • silahın namlusunu çevirdi. Bu 
binden çıkardığı eski deri eldiven _ adamın elin:ien silahını almak, iyi 
leri. O eldivenle çalışmaktan hiç hoş yerleştirilmiş bir kaç yumrukla 
!anmaz. Fakat ne yapsın, polis mü herifi bayıltmak, sonra da kaçmak 
dürüyetinde parmak izleri var. Bu lazımdı. Eğer Divorski kendisini 
yüzden bir felaketle karşılaşabilir. tanınuş h:e bile zararı yok .. Çün
Bereekt versin ki zemin kurudur. kü ne herifin elinde delil var, ne ı 
Bir haftadanberi yağmur yağma - de şahit .. 
mıştr. Ayak izi bırakmadan yürü - Fakat bu budala adam bütün 
mek mümkün. kuvvetiyle mukavemet ediyor .. 

Gürültüsüzce, ihtiyatla yaptırdığı Silahını vermemek istiyor. Leon 
anahtarı mutfağın kilidine soktu birden·bire rakibinin bileğini bı

ve yavaşça kapıyı açtı. !çeri girdi. rakt1. Sağ koluyla Divroskiyi o
Kapı kanadını kapadı. İşte, içersin- muzunı:3an yakaladı ve göğüsü Ü

de gümüş takımların bulunduğu zerinde sıktı. Bu suretle hasnu
yemek odasının kapısı yarı açık.. run sol kolunu hareketsiz bırakı -
Fakat oda tamamile karanlık de - yor ve kolunu yavaş yavaş yük· 
ğil.. selterek rakibinin boğazını sık

Loon söylendi: 
- Şaşırma, telaşa mahal yok .. 

Pencerelerden ay ışığı vurmuş ola· 
cak. 
A~annın uctuı.a ha-. ~ v-ü._ 

rüdü, kapı kanadını itti ve içeriye 
girdi. 
Kapı gıcırdadı, sessizlik içersinde 

çok fazla büyüyen bir gürültü ha -
linde. 

Ve birden korkudan dona kalan 
Leon mahvolduğunu anladı. 

Bir saniyeden çok daha kısa za
man içersinde sahnenin bütün te -
ferrüatmı görmüş, anlamıştı. 

Odada bir adam vardı. Kısa boy
lu, saçsız bir adam .. Ev sahibi. 
Masanın üzerinde madeni abajör 

lü lambadan bir ışık büzmesi dö -
külüyor. Bu ışık zaruri yalnız ma. 
sanın üzerini aydınlatabiliyor. Di -
ğer kısımlar yarı karanlıktır. Yazı 

yazmakta olan Divorski gürültüyü 
işidince iskemlesini itmiş, bir sıç -
rayışta ayağa kalkmış, cebinden oto 
matik ta::,ancasını çıkarmış, hırsıza 
doğru çevirmişti. 

Masa üzerinde bir mektup, bir 
zarf, bir kö5ed.e kapalı ufak bir ba
vul. 

Eliçabuk Leon kımildanmamıştı. 
Leon lma boylu adamın korktu -

ğunu anladı. Fakat elinde bir ta -
banca tutan korkak bir adam hır • 
sızlar için çok tehlikelidir. 
Kısa boylu adam kısık bir sesle 

Leona: 

- Kımıldamayıruz! ded.i. 
Eliçabuk Leon bu sıcak yaz ge -

cesinde soğuk soğuk terlediğini his
setti. Bu işten nac;rl sıyrılacağım 

düşünüyor, Divorskinin kendisini 
tanıyıp tanımadığını hesap!ıyordu . 

mak imkanını elde ediyordu. Bu 
suretle nefesi kesilen Divorski si 
la.hını elinden bırakacak idi. Fakat 
bu iş umduğu gibi olmadı Leo • 
nun indiıidiji mtithiş bir ~ruk 
yüzünden Divorskinin sağ ltolu 
kıvrıldı ve tabancadan çıkan kur
şun tavanı boyladı. 

H AREKETSiZ bir kaç da
kika geçti. İki adam ke -

sik ve derin nefeslerle soluyarak 
oldukları yerde !durdular. 

Sonra, artık bu işe bir netice 
vermek istiyen Leon hasmını 
göğsü üzerinde tekrar sıktı. 

İşte tam bu esnada biribiri ar
kasına iki tabanca sesi işi.dildi. 

Ve Leon birdenbire kollarının 

ar::ı~ından hasmının boş bir çuval 
gibi yere düştüğünü hissetti • 

- Allah belasını versin, diye 
mırıldandı, yaralandı 1 

Kısa boylu adama döşeme üze. 
rine yatırdı. Ve kendisi de yanın
da diz çöktü .. 

pivor~ki ölmüştü. iki kurşun 
boğ::..z• ve çene kemiğini delerek 
aşağıdan yukarıya seyretmiş ve 
kafatasına girmişti.. Burun delik· 
]erinden iki kan ırmağı, boşanı -
yor, kalbi artık çarpmryordu. 

Leon şaşkın şaşkın : 
- Tuhaf tecelli, ldedi.. Kan dö

külme~in diye silahsiz geldiğim 

l:alae ... 
Korkmuştu, kaçmak istiyor -

du. Kapıya doğru koştu. 
Fa;rat soğukkanlılığını çabuk 

topladı: 

''Kcnpine gel, Leon, şaşırma t.. 
O öldü .. Fakat sen öldürmedin .... 
Bu işden kazasız kurtulmak için 
bir ~are düşün,, ıdiye söylendi.. 

Cesede doğru yilrü.:lü. Fakat 

"'Ilasayı aydınlatan lambanın ışığı 

_,eonu çekti.. Masanın üzerinde 
"'llektup beyaz bir leke halinde dı: 
·uyordu. Mektup yazılmış, fakat 
.ilğit katlanmamıştı. Yanı başın-

da üzerinde "Sayın cumhuriyet 
müdı:3eiumumisine,, cümlesi yazı· 

1ı bir de zarf ... 
Anlaşılan Divorski bu cümlele. 

ri yazarken Leon içeri girmişti. 
Leon, nefesi kesilmiş, şakak 

larrnda ter damlaları tutmuş bir 
halde mektuba doğru eğildi ve 
kağıda dokunmadan okudu: 

"Sııym cumhuriyet müddei
umisi, 

''işlerimi yoluna koymak 
için ümitsiz bir gayretle çalış

tıktan sonra tamamiyle iflas 
halinde olduğumu anladım ... 
Paralarını bana emniyet etmi~ 
namuslu İnsanların servetini de 
kendi paramla b~raber mahv
ebni ş tim. Bu yükü vicdanım 

üzerinde ta§ıyarak ya,amak 
benim için iırJtilnsızdı. 

"Binaenaleyh kendimi öl-

U liseye r! ..,. :ı 
' f 

dürmeğe karar verdim •• 
"Ces.edimi sudan çıkaracak 

olanlar boı yere akrabalarunı 
aramağa kallanasmlar. Hayat
ta yapayalnızım.. 

'Paralarını batırdığnn na -
muslu insanlann beni affetme
lerini rica ediyorum. 

''Davit Divorski,, 
Eli çabuk Leon evvela hiçbir 

şey anlamadı.. Sonra yavaş yavaş 
hakikat gözleri önünıde aydınlan
dı. 

- Demek böyle ha, diye homur 
dandı. 

Divorski bugün buraya intihar 
etmek için gelmişti. Demek bunun 
için bu akşam sandal karaya çe
kilmemişti. Kısa boylu adam 
kendisini Sen nehrine atmak is
tiyordu. "Cesedimi sudan çıka -
racak olanlar,, cumlesi bunu an. 
tatıyor. Sen nehrine atılınca, ce
set tabii Por • Vilez barajına tı

kılıp kalacak. 
Leon içini çekti. Fakat bu defa 

memnuniyetle. 
Bu zavallt Divorski son dakika

da kararını değiştirmiş olabilirdi. 
Sen nehrine atılacak yerde kafa
sına iki kurşun srkmış olabilir. 
Leon yeniden terleldiğini hissedi
yordu. 

Leon hiç istemediği halde, kö· 
şed~ duran kapalı sandığa eliyle 
de. kunı:iu. Kendisine doğru çek
ti, kapağını kaldırıdı . Kilidli de· 
ğildi, açıldı. 

Kağıtlar, demet demet, yığın, 

yığın kağıtlar, lastik şeritlerle 

bağlanmış demetler. Banknot de
metleri. Yabancı banknotlar 1 Eli 
çabuk Leon bunlardan bir krsmınr 
tamdr: Amerikan dolarları. Fakat 
ya ötekiler .. İncecik beyaz ipek 
kağıtlara, siyah harflerle bas~l -
hış öteki banknotlar .. Bunlar mu
halrkak İngiliz liraları olacak ... 
One dre.d, fitty, tventy kelimele -
ri yazılı .. Bu kelimeler ne demek
ti'? Hangi rakama delalet ediyor? 
0'.1 mu, yüz m1, bi:ı mi?. 

- Mii:Jafaanı;:: için f·aşl·a ne ıl<ive e<leceksiııiz? O halde, bu küçük sandık içe -
- !ıfcteliğı'm k<Jfr:ıadı bay reis, orı liram vardı, 011u da aım.1·alıma risi~<r~ bir servet var. 

verdim. - lta!ya:ı J:a7iı':alüı ü - J E Lt çabuk Leon bu işden 
~ir §ey anlamadığını iti· 

ÇEViREN 

Muzaffe 
Ese 

raf ediyordu. Birdenbire dönd' 
.ekrar ölüye yakla,tı.. Ölilnü 
.:eplerini karıştırdı. Ve cüzdanın 
buldu. Bu cüzdanda ölilntin hüvi 
; etini isbat edecek kağıtlar var 
Jı : İkamet tezkeresi, şoförlük ve 
;ikası ve Davit Silberman aıdına 
yazılı bir pasaport, yalnız bu pa 
;aportta Divorskinin resmi yapı· 
şıktır. Sonra Şerbergden Brem' 
giden bir vapurda kiralanmış bi 
rinci mevki bir kamara bileti. 

Leon şaşkınlığını gösterece 
kelime bulamadığı için: 

- Vay canına, dedi, bu Divors
ki ne esrarengiz adammış 1. 

Para çantasında da biner fran 
lık bir hayli Fransız banknotu 
va:dı. 

Eli çabuk Leon, bir lahza tered 
:Jüt etti. İçini çekti. Sonra bin 
'ranklık banknotlara dokunma · 
1an para çantasını ölünün cebine 
1erleştirdi. Yalnız çantadan va
pur biletini ve sahte pasaportu 
llmıştı. 

Öl:.i yan yatmıştı. Mi.itekallis e· 
'i şiddetle tabancayı kavramr'jtı .. 

Eli çabuk Leon, hümma içerisin 
le gözleri parlayarak, ufak san
:lığı kapadı ve koltu ğu altına al
jı. Bir aralık Himbayı söndürme
ği düşünıdü. Fakat bu kararır..::!an 

vazgeçti.. Lambayı yanar bırak

tı .. 

Geri döndü. Odaya bir daha 
:ıaktı.. Sonra gürültüsüz, acele
siz mutfağa geçti .. Süki:!'.etle ka
pıyı kapadı ve anahtarı cebine 
J.ttı. 

Neohir ken·arındaki yolu doğru
lan doğruya takip edecek yerde, 
~vin etrafını dolaştı.. Ve yukarı 
yola çıktı. Tahmini vanlıs cık· 
uıctuı. ıııvorskının e>tomobili (e_ 

1erlerini söndürmüş olarak bekli-
·ordu. 

Leon, esrarengiz adamın yap· 
mak istediklerini tamamiyle anla
nıştı. Divorski sandalın ipini çö. 
•( ı ek sandalı suya bırakacak, ken 
disi otomobille Şerburga gide. 
cekti.. Mektub bulunduğu vak':\ 
Divorski Fransa dan çık~ ~'-, 
nacaktı .. 

Ölü, boş yere Ser. ::.~b.ri -:ula. 
·ında günlerce aranacaktı. 

Leon kulağı kirişte, Sen nehri
H! ıdoğru indi. Nehir kenarında!G 
ıc.Ida yürüdü. Etrafta hiç bir ıe~ · 
kımıldamıyordu.. Kiliseye doğr;-, 

ıazin hazin hazin havlayan kö
,>ek sesin.den başka çrt bile yok. 

Bir çeyrek saat sonra Eli Ça
buk Leon motörUyle yolda yü. 
rümeğe başlanuştı. Küçük sandık 
motörün arkasında dikkatle bağ
lanmış olduğu halde .. 

E RTESİ gün, saat 6 ya doğ
ru Leon bir gazete aldı, 

ıe bır kahve önüne oturdu. 
Gazeteyi açtığı vakit elleri tit

;İyordu. İlk sayfada vak'adan 
'.Jahseden büyük bir serlevha ara
:h. Bulamadı. 

Aradığı vak'a küçük haberler 
:ctsmma sıkıştırılmıştı: 

"Diln Sen nehri kıyılarında bir 
~illada Parisin tanınmış sarrafla -
rından mösyö Davit Divorskinin 
:eseıdi bulunmuştur. Vak'a ma • 
:1alline giden Mant zabıtası bir 
intihar vak'ası -karşısında bulun
duğunu anlamıştır. Sara{ kendi -
sini Sen nehrine atmağr dü§Unil
yormuş .. Fakat ıon dakikada fik
rini değiştirerek iki kurşunla ha
h.ıyatına son vermişti. Kurıunlar 
kafa tasında bulunmuş ve elinde 
duran revolvere ait olduğu anla· 
şılmıştır. 

"Divorski son günletlde işlerin 

:,-i gitmediği için dükkanmı ka
pamışt.,, 

Eli çabuk Leon baıuu salladı 
ve bir cıgara yaktı: 

- Allah için gazeteler çok doğ 
ru havadis veriyorlar! diye dü
şürıclü. 

Ve spor sayfasına bakmak üze· 
re sayfayı çevirdi. 
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E. lıf omoe ismindeki kadın 
111 ıtlıarririn "Akdenizde siyas; 
hedefler,, adlı eserinden mulıte· 
lif ı:csilelerle bahsetmiş ve ese · 
111ı Akdeniz vaziyetini tahlil e 
den ana lıatlarım spyfalarımıu 
geçirmiştik. Londradaki "diin 
Ya işleri enstiliisii,,nde istilıbı. 
raı dairesi reisi olaıı Mrs. /\lo ı 
toe siyasi görüşlerindeki isabet 
~c. vaziyeti lalı/ildeki kuvvet 
ı/e tanınmış beynelmilel bir si 
lltfldır. ıHrs. l\lonroe b:ı eserin 
5011 Zt mmılardn ita/va, Arna 
ı·:ıtlıık, l "ımanistan,. Türkiyr 
Sıı · rıye t'e f"•, -:ta dolnş/ıktan t'< 

ora/arda!~i vaziyeti yakından tı 
'lldı.l;:taıı sonra yazmıştır. 

B1tgiin, mıılıarrir4n avni f'S(' 

rııuJcn Akdeniz lını·za~ındnki 
nıı· /'" '~ tınıan memle.';etlerin vazı 

Yelini lfllılil eden kısımlann n 
ııafıat /arını 11aldeıliyorıız. 

1 
Mıs ı r 

93~gil~z · ::\Iısır müna:::ebatı haleı 
:trb' agusto:mnda t tal yan - Ha be 
a I 1 esna"ında ve iki tarafır 

arda,rna olarak imzalanan mu 
~~ıeye dayanıyor. 

end· ır, hudutla:-ını \'e sen·et!erin• 
(':r 

1 ba5ına müdafaa edebilece:, 
l'Cl'd" k . ilt ~ un·et1cnınceye kadar İn· 
erC!<len . • · sıyası \'e askeri ,·ardım 

ırecet;r J 

ıı, em''.· İngiltere Süveyş kanalı· 
an i }1~·etini de mahdut bir ıa· 

çın t ıl .. t k Mı.r { 'lal ıu etme ·tedir. 
1 1hira·ıc~enın esas şartı Muıırdr 
~rin~eıstı.~r~r. y~ni ~1~sı: ~kı ü 
ir h .... buyuk bır hakırnıyetı olar 
,,.

1 
likurnet bulunmasıdır. Zira 

,ı tere · f · iJi b. nın men aatı, l\·1ısırda da· 
• ır karısıkhk olursa. doğruda• 

:tr~~Ya. müdahalesini değil - hu 
: a bır hareket vahim neticeler 

::~rabıiir -, ihtirastan yatıştıı 
.'\'. muarızları barrstırmak içir 
ırınj l· 11 , . ıı- ~u anmayı emretmektedır . 
ıç bır garp devleti kendini Ka· 

tre\'e h . 
at · .. akıkaten se\'diremez. Fa-
lsj'1 ~unya ihtilaflarında henüz kı>ı: 
ll\ ~1 tek başına müdafaa edecek 
tık:ette olmadığı için, Mısır hü· 
a urneti şu ve ya bu Avrµ· 

a devletinden yardım ara 
Cakt t" rr .. A\Tupa devlet-
inden de ·k· · · -~-ırnı . . ı. ısı ona ıstedıgı bu yar 

lh: ~ erebılırler, çünkü, bil ha --sa 
ır, C) ş kanalına ikisi de muhtaç-

~1 . 
,
1
· ı~ırJılar .tabii, bu iki de\"lctten 

. Çok 1 . . . , 
ti . 1angısını kuYYetli ve kendi-

111 dah r uı a azla müdafaa edebilir 
Uyarlarsa ona temayül edecek

''dir. 
Sarkı 1 

''.l:ad 1 ~r.Anglo Sakson ruhundan 
r. p: ~atın r~huna mütemayildir· 
ısin· kat lngılterenin elinde, ken· 
.... ı ın aleyhindeki bu vaziyeti tela· 
'-'1C!Cck b' 

ırlı b" ... ~r çok. kuwetler yar: t-.h· 
radak~> uk şah~ıyctleri lngiltercnin 
k adamlarına kun:etli dost-

.e ;:bıtaları bağlıyor \ e biribirle,ri 
ir ik:~ı ll:Österdikleri hürmet ve tak 
iribi '..memleketi daima daha razia 

ııne raptediyor. · 
f)iğcr t 

ıı iv· .~raftan, lngiltcre l\1ı':'ırıı 
13 • 1 muştcrisidir 

Undan ba-;k ı' ·ı· ·11 .. atuko. • a, ngı ıı mı etı ıc::-

ebcas. ~~_çok bağlıdır. Mısırdaki 
1 tçın h'ı b. · · · · ·or , .. . ç ır ımtıyaz ıstemı-

Uy~~. guniltülü nutuklarda bulun· 

Cebelüttarık , Mal.ta 
ccbeı- KıbrlS , Filistin 
eınen ~~ta:ı1<ta yerlilerin hemer 
"n ıçbır nüfuzu ,.oktu.... E-:a-
" Yerrı J '· • 

~hırda Le~ pek fazla değildir ve ik 
, nuerı l ·1· . 

Ya~adıkla . ?gı ız ıdarec::i altınd:> 
\ e~ 

01 
n ıçın taruamile l ngiJizqe 

1 .ınu~lardı r. 
:ıırntere · · . 

nın Akdcnızdeki diğer üç 

nüfuzunu gün· 
Jen güne kaybe. 
diyor ve yerini 

Al manyaya 
· bırakıyor 

oprağından, yani Malta, Kıbrıs ,., 
•'ilistiııden her üçünde, bilakis, ye 
i halk Londra hükumetine karsı hı> 
·eket g04ermektedir. · 

Ewela :'\laltayı ele alalım. Bur:> 
la ötedenberi görülen azçok <;ur.' 
)ir Italyancılık cereyanı 1933 de 
m Şiddetli noktaya çıkmış faka• 
') zamandanberi de inhitata başla · 
-nıştır. 

l\1altalılar İngiliz pa"<!portuna 
·ok ktymet veriyorlar. Çünkü bt· 
)acaportla insan nüfu<;u haddinn"'· 
'azla kalabalık bir adadan kalkır 

tngiliz topraklanndan herhangi bir= 
1e gitmek hakkım haizdir. 
Maltalılar halihazırda silahlan· 

nakla meşgul, zengin bir devletir 
';:endilerine temin edecek menfaat: 
· drak edecek kadar pratik dü<;ünct> 
li insanlardrr. 

Maltada pek müşkülatla bir ya· 
')ancı nüfuzu faaliyette bulunur· 
',:en Krbrrsta da halk arasında ~izli 
'akat daha kuwetli bir cerevan hi..:· 
·ediliyor. Türk ekalliyeti mUc::te$na 
rübnslılar bütün hisleri, dilleri, H 

iin!eri ile, iliklerine kadar Yunan 
ıdır ve ahali Yunanlı ecdatların• 
·ay~akla iftihar duvar. f\Iilliyet( 
·emıyetlcr daima ''Yunan vatan· 
'arından ve ölmez Yunan medeni· 
"etinden,, bahsetmektedir. 

Bununla beraber. Itah·a • Ilabe· 
'1arbi Kıbrıslrlarr biraz- dü~ündür 
'TIÜ~tür. Zira, Yunanistan. Kıbrn::ta-
1d Yunanlılara karsı büvük bir ala 
\:a duymakla beraber, o~ları müda· 

·~ · . 
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Ulunga reislne : Bu adamı sen öldürttün ! 
diye bağırdım 

faa edebilecek vazirette değildir. 
Onun için, herhalde İtalyan hakimi
}'eti altına girmektense İngiliz ida 
resi altında kalmayı tercih etmek 
daha iyidir. 
Kıbrısta olduğu gibi Filistinde dt

Londra hükumetinin kar5ıla~tığı 

mü~külat kendi hatalarından ,.e 
kendi beceriksizliğinden geliyor. Fa-
1rnt Kıbrısta mesele maddi mahiyet· . . 
te iken ve l ngiliz lirası, şiling ve pe· 
ni ile halledilebilirken Kudüsteki 
ıhtilaf maneYidir. İngiliz siyasetine 
:rnrşr ayaklanmış olan Yahudiler· 
le de, Araplarda da hakikaten, mi! 
i heyecan maddi mcnfaatlardan üs· 
ün bulunuyor. 

Londra hükumetinin düşüncesi;: 

ıareketi, sebatsızlığı kararsızlığ: 

lemen hemen içinden çıkılmaz me· 
elerere yol açmıştır. 
Hakikaten, Filistin meselesi, yal

uz Akdenizde değil, dünyanın ya· 
ısından fazlasında Ingilterenin nü· 

'uzunu kıracak mahiyettedir. 

Ulungalor beyazlar giyinmiş bizim Buba ile gemicilerin iştirak ettikleri bir ôyine 1ıazır1antyorlardı. 

Filistin lngiltereyi öyle bir çık
:naza sokmuştur" ki bunun halli an
:ak İngilterenin, niyetlerini açıkça 
ayin edip bildirmesine bağlıdır. 

'3u suretle dünya hiç olmazsa en 
":un·etli ve en şuurlu bir esas, yani 
imparatorluğun emniyeti esası üze
rine dayanan, ar;ık bir siyasetle kar 
:ılaşmrş olacaktır. 

Suriye, Lübnan, 
Şi mali Fransız Afri kas ı 

Ulunga reisi biran tereddüt etti. 
Sonra; 

- Peki, dedi. 
Birlikte tekrar aşağıya indik. Ha· 

diseyi merak eden Ye beni herhangi 
bir ihtimale karşı yalnız bırakmak 
i3temircn Hans ve Buba da arkft
mızdan geldiler. 

Ulunga reisinin yanındaki cengft
\'erleri Ye Sabu-Havti de vardı. 
Mağaranın önüne geldiğimiz za

man ben reise: 
- 1\ fünasip görürseniz bizimle 

Mrs. Monroeye göre Fransa Su· yalnız Sabu-Havti içeriye girsin! 
iyeden haklı olarak beklediği aske· :'.)'.Ji.irlerinin gelmesine lüzum yok
li ve siyasi, mane\i Yeya ticari hiç tur! dedim. 

1)İr istifade edememiştir. Fransa Reis tuhaf tuhaf yüzüme baktı. 
Lübnanda müsait karşılanıyor. Fa· Fakal buna da: 
'rnt Suriyede ahalinin ekseriyeti - Peki dedi. 
?ransız aleyhtarıdır. Ulunga reisi, ben ve Sabu-Havti, 

Fransa bu suretle hem para kay· üç kişi içeriye gi:·~·~-. 
'">ediyor ,hem dost. Şam gibi büyük GJ.:!crimizin karanlığa ~.:;:mrısı 
')ir din merkezinde Fransaya kar51 için b:.az bekledik. 
':>eslenen kin, şüphesiz, şimali Afri- Etr,1ft seçmeye b<ı~··: ı .. .::ı lnun· 
~rnda on dört milyon mfü;lüman te- ga rei"ine j~aret ettim ve kendisine 
beası olan bif de\'let için tehlikeli mağ1rar.ın duvarlarım gösterdim. 
bir şeydir. ı D:r.r:ııları, kayaları baştan aşağı 

(Devamı 14 üncüde) tefa ·~. ettik. 

• 
ffçbır ycrir.d~ kan izi yoktu. Bu· 

nu :;Jw.ga reisine gösterdim. Sonra 
d0ndüın, dedim ki: 

- Görüyorsun, ır.:ğarada ne du 

Yarlarda, ne kay ':ırda l:er::::ı- ·~i bi· 
kan izi yok! E~er Cu:..ıla - Gı.:: 'ı · ~n 
disi kafa~ını mağaranın ta;larm: 
vurarak kendini öldürmü~ ol. a, hı· 
~--.'arın ::~~. ·:1c!e kan izlerin!•1 kal· 
ma~ı lazım gelir! Halbuki hiç bum• 
delfıl:t edecek bir şey yok! 

Flunga reisi birdenbire afalla
mıştı. Cevap verecek oldu. Ben bu· 
na meydan Yermeden: 

- Sonra .. dedim. Farzetsek ki 
Cuala - Guala kendisini öldürmek 
için büyük bir kaya alıp da kendi 
kafasına vurmuş olsun! Hani o taş? 
O kayanın elbette gene burada ol
ması lazımgelir! 

Şaşkınlığı belli olan Ulunga rei'i 
birdenbire, çok zeki bir hareketle: 

- Ah! dedi. O kayayı cinler al
mışlardır! 

İşte bu benim aklıma gelmezdi. 
Herifin bu müdaraasım görünce 

gayet zorlu ve çok kurnaz bir adam 
la karsı kar~ıya olduğumu bi rdefa 

daha anlamıştım. Maamafih heri· 
!in bu şekil kurnazca müdafaası be 
ni son derece hiddetlendirmişti : 

- Bana bak adam! diye bağır
dım. Cinler cinler!.. ben böyle şey· 
!eri anlamam! Sahtekarlık etmeye 
kurnazlık etmeye lüzum yok! Ben 
beyaz adamım. Ulunga değilim'. 
Böyle şeyleri yutmam, anladın mı~ 

Ulunga reisi benim bu Sözlerirr 
\'e birdenbire gösterdiğim hiddc' 
karşısında adeta donmuş gibiydi. 

Fakat hemen kendisini toparlad. 
Gayet §aşmış gibi görünerek: 

-Fakat ne demek istiyorsun, ar. 
lamıyorum, muhterem beyaz deı 

tumt 
Dedi. O vakit dayanamadım. O 

nu tepeden tırnağa kadar süzerek: 
- Bu adamı sen öldürttün! diy~ 

bağırdım. 
Ulunga reisi birdenbire bir adını 

geriye gitti. Gözleri hayretten \'cya 
korkudan büyümüşlerdi. Yüzü bir
denbire allak bullak olmuştu. 

- Ben mi diye kekeledi • 
- Evet sen! Beni aldatmağa, ma-

sum görünmeye kalkışma! Ben bili
yorum ki sihirbazı sen öldürttün ! 

Ulunga reisinin iri dudakları Me
ta beyaz olmuştu: 

- Bunu nereden biliyorsun? de· 

di. 
- Dün ·cuala - Guala ~ana geldi. 

Ye bizden bahsetti. Daha doğrusu 
bizim Bada Badalan görmek iste· 
diğimizden, senden bizim yanımıza 
kılavuz \'ermeni istedi!: 

Sen itiraz ettin! Bu yüzden ara
nızda kavga oldu! Cuala - Guala 
~en adam vermezsen kendisi yolu 
.gö..;tereceğini söyleyip çıkıp gitti! 

Sen arkadan celladınla beraber 
yeti~tin! O adamı kafasına ağır bir 
şey vurarak derhal öldürtUvcrdin ! 

Ben bu ithamları Ulun~a reisinin 
yüzüne 5a\'Ururken Sa bu· Ila\'tİ ke
~ik kesik söylediklerimi reise nakle· 
derken reisinin gözlerinin döndü~· 
nü, hakiki hayretten deh~t duyma· 
ğa ba~ladığmı gördüm. 

Son cümlemi yüzüne bağırdığım 
zaman ürperdi. Epeyce ~a~alamı~· 

tr. 
- Sen .. Sen bunları nereden bili· 

yorsun! diye kekeledi. 

Sonra di~lerini gıcırdattı. 
- Sen .. ~n sihirbazsın! diye ba· 

ğırdı. 

- Yani beni de haklayacaksın! 
Hemen belimden ro\'eh"cri çıkar

dım. 

- Bu makineyi görüyor musun? 
dedim. Bununla yalnız şeni değil. 

Bütün lJlungaları Cuala - Gualanrn 
akibetine yollayıveririm! diye bağır 
dun. 

(Denmı var) 
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uzakta olduğu için bizim du>•maf.'. 
dan korkmazlardı. Fransadaki erl 
daşlarma haber veremedikleri J 

ihtiyar kadın, hasret yaşlarını baş 
örtüsünün ucuyla kuruladı 

N~nnlın da senin hatıranı taşıyan temiz bir 
varlık, ve benim kardeşim olacak!.. Onlara senin 
~okluğunu duyurmnmnğa, her eksiklerlnl tamam
b.mağa ç:ılıııacnğım. Allahaısmnrladık a.z1z ııehld ! .. 

Sonrn kalktı, §fhidllkten çıktı, tabura uğnya
rak c3ynlnnnı aldı, 1stanbula gelmek üzere kara 
yoluyla harekete geçti. 

-1-

lSTANDUL TAl'YARE HÜFREZESt 

YUzbıı§ı Fazıl oturduğu kerevctte.n kalkarken 
baıı örtUsUyle yanmda durnn ve :mütemadi bir J11-

rarla oğlundan haber soran anneye teminat verdi: 
- Sb:i temin edelim k1 sıhhattedir. tııte tayin 

cmrlnl do gösterdim. Maama.fih onunla öyle per_ 
çinll bir arkadaelığnnız var ki bcni:m buraya ta
yin cdlll§lm onu da çok sevindirdi. Aynlacnğınuz 

gUn size verdlğlm mektubu ynzdt Sık srk mektub 
gönderecek. Ben de elim değdikçe buraya uğra
nın. İhtiyacınız olu• bıına hemen bildirlrslnlz, 
olur mu anncciğbn! 

İhtiyar kadın gö~eri,nde boncuklaşan hasret 
yaşlarını ba§ örtüsünün ucuyla kuruladı, ellni öpen 
Fazılın omuzlarını ok§ndr, onda, kendi evlAdmın, 

3ehid yüzbaşı Mccdin1n varlığını bulan ve içindeki 
önsezifin sıkıntısını gideren bir ~le genç kar
tala. tanndo.n sağlık ve muvaffakıyet diledi. 

Fazıl evden çıktı, doğru Ayast.afa.nosa, iki ah
§ab hangarın 4: p:ı.vyondan mürekkeb tayyare ka.. 
rarglihma döndU. 

Dcliknnlı, Mecdln.in annesine verdiği teminatla 
ıhUyar kndınm gönlü ferahi~, harbiye nezaro
tmdeki muameleyi ihsas ettirmeden ikmal e~, 
ehld !ruılından oğlunun maaşını bağlattmnı§tr. 

Aylar geçiyor ,Fazıl eski nrkadafjmm evine 
k ndi ovi gözüyle bakarak her Jht.i.yııcı gideriyor, 
lımirdoki arkadnşı Vcd d tarafından muntazaman 
hl edinin ağzından gönderilen mektublarla hAdlse 
o:·zıltısız devam ediyordu. 

Harbin en kızgın srra.lanydı .•. 
Osmanlı ordusu her cephede üstUn dli§man ta-

rruzhn kııreısm.dn geriliyor, Sartkamışta dUş • 
mandan daha fazla tahribat yapan soğuk, kar ve 
tabii arızalar bakunsız krtalan ricate mecbur edi
yor, salgın halinde UçüncU orduyu saran tifüs muk. 
tcdlr lruınnndan Hafız p:ı.§ayt da ölUler arasına ka
rıştırmış bulunuyor, Rus kuvvetleri Erzururou iş
gal, Erzincan üzerine tıuıITUZa geçmiş ilerliyordu. 

Filistin harekatı d:ı. İngilizlerin oraya teksi.! 
cttikleı i modern silahlarla mücehhez taze kuvvet
lerle 4 üncil ordunun vnziyetlnl sarsmış, 4 Uncil 
ordu kumandanlığını yapan bahriye nazın Cemal 
paşa !)amdaki ordu knrarg!hmda her tarnftan taz
yik gören kuvvctlcıinln rlcat ettiklerini bilcllren ra.. 
porlan okudukça tclllş göstermeğe başlnmıştı. 

Akdeniz boğazını zorlıyarak 1stanbula girme
ğe muvaffnk olan itllıif devletlerinin donanması 
bosaz drında mevzi almı!}, Çanakkale sırtlarında, 
Annfnrtalardn İngiliz tnnrnızu siper muharcl>clerl
nc çevrllmis, Mnlta adasında, Tenados ve Sakızda 
tesis edilen havn üsleri fanliyete geçmişti. 

Buradan geceleri kalkan bombardıman flloları 

Istanbula geliyor, uchrin birçok ycrlorinf bomba
lıyor, Marmıı.raya giden dUıman ta.htelbahlrlcrl İs
tanbul sularına kadar gelerek llmnnda gemiler bn. 
tınyor, lsUnyedekl donanmaya tnhtelbnhlr hü
cumları yapılıyordu. 

İhtiynr Osmanlı imparatoru beslncl Mohmed, 
damadı Enver paaanm kcnd.113lndcn gb:U tuttuğu 
cephe haberlerini blhnlyordu. Fllkat; eehrin tepe
sinde uçan, etrafa bomba snvunın tayyarclnrl gö

rünce büyük bir teJO.ıu knpılmııs, letnnbulu terke
deceğinl ill'ri sUrmUıı, Enver ruıınyı tehdld etmişti. 
Enver pn.şa ;,ehri karadan koruyncalc: vasıtalarla 
sağladı. Harbiye nezaretine, tstanbulun muhtelif 
semtlerindeki tepelere tayyare toplan koydurdu. 
Sarayburnunda daimi bir defi bataryası tesis etti. 
YUksek evlerin damlarma, fabrika vo apnrtımanla. 
rm çamnıırlıklariyle ternslanna maklnclitlifeklcr 
dizdirdl. Fabrikaların dUdUkleri hava tehlikesini 
bUtUn §ehre haber verecek, daha boğaı istikametin
den geçtikleri telsizle haber vcrllecek, dUıman tay
yare filolan gelmeden lhnanda.ld vapurlar, kulede
ki düdük, tünel, elektrik ~irketlerinin paydos ca
navar dildilkleri hep birden öttiirUlerek tayyareye 
karvı hazırlanmak için halka ve silahlara zaman 
knzandırılacaktı. 

Batıkm gece olursn, derhal şehrin elektrik ce. 
reyanı kesilecek, İstanbuJ karanlıkta kalacak, böy
lece dUşman tayyarelerinin gözlerinden uı:alı: bıra

kılacak, görUnmemesi, hiç olınazı:a §ehrin munyycn 
noktalarmr bombalamak için anyan tayyareler 
mesel! harbiye nezaretinin yennl, sarayın bulun
duğu mahalli, cephane depolariyle mUhimmat ve 
barut fabrikalarını kostiremlycceklerdl. 

Ahaliye yapılan illl.nlarda dUdUkler ötmeie 
başlayınca bütUn ışıklilnn söndürülmesi, kalın, dı
§an ıııık sızuırmıyan perdeler knpalı olduğu tak., 
dirde lıl.mba yakılması, hçrkosln :poçlrunıda, evlc.J;"in 
a3nğı katlarına inmeleri tenblh cailmlııtı. 

Yine o aralık tayyareye karşı tayyareyle ko
runmn sistemini tatbika geçen umumi karargih A
ya.stafanosta bir tayyare mUfrczcsi bulundurmağı 
kararla.5tmnl§, çabucak tesis edilen müfrezenin ku
mıındnnlığına da yüzbaşı Fnzıl tayin cdil~ti. 

İngiliz tayyareleri 7 kanunuevvel günU 6 par
çadan mUrekkeb bir filo halinde boğazdan geçti. 
ler. lstanbula. geldiler. 

Mutad hazırlık işleri daha. tayyareler gelme
den hazırlnnan düdükler çaldırarak şehre bildirildi. 
Çok geçmeden de tayyareler r;:ehrin üzerinde görün
dU. 

lstanbulu tayyare toplannın • gUrUltlisü sarstı. 
İlk ateş Sarayburnunda.ki batarya ta.rn!ından a
çıldı. Bunu, her taraftaki toplar takip etli. 

Top gürilltU!eri ara.'Sında evlerde kadınlar, ~o
cuklar bodrumlara, aşağı kallar:ı. saklandılar. Er. 
kekler öbek öbek açıklıklarda birikerek pervasızca 
uçan gökteki tayyarelerle yerdeki topların dUello
sunu seyre daldılar. 

Düşman kartalları bombalarını harbiye nezare
Une suvurmağa uğ~ıyorlar, Beyazıdm Ur.erinde 
dönUp dolaşıyorlardı. 

(Dcı·amı var) 
-r·ı- f11'$114~ ......... • " . . - ~ . 

Funnanuarm dere kenarında tir· 
tir titriyen Friçi getirmesi için ge
çen zaman zarfında eşlerinde nadir 
görülen bir sabır gösterdi. Kompars 
ne şefe, ne de ziraatçiye benziyen 
bu ziraat şefinin karşısında sukutu 
hayale uğrıyarak yalnız çiftlik sahi· 
bine hitap etti. Bütün cümlelerine 
''emrediyorum,. diye başlamıyor, 

hatta ara sıra gülümsedil:ri bile olu· 
yordu .. Alman zabitlerinin halkla 
temaslarında böyle şey görülmemir 
ti. İhtiyar Furmanuar mübhem bir 
endişe ile sarsıldı. 

anahtarlara müracaat etmeksizin, 
bu işe alı;pıış olduğunu gösteren bir 
tavırla maymuncukla ve süratle aç· 
tı. Zabitin önünden yürüyerek: bir tek tayyare gclmiş olabilir. v 

eminim ki güvercin kullanmıyor b 
Bu civ~rda hiç güvercin sesi i· 

Bu endi~e. zabit, pek çabuk geçen 
tetkiklerini mutfakta bitirip mcm· 
nuniyct beyan ettiği zaman arttı. 

- Pekal~ haftada 300 yumurta 
\'e 50 kilo tereyağı ve günde 100 
litre süt vermekte de\'am edeceksi· 
niz. Aklıma gelmişken sorayım: Bu 
rada metruk bir şato var değil mi? 
Anahtarları kimde? 

- Bende .. İçindeki kadın öldü· 
ğündenberi anahtarlar bende dÜru· 
yor. 

- Anahtarları bana verin. Şato· 
1 yu gezmek istiyorum. l lasat zama· 

mnda orada kalmam ihtimali \'ar. 
Bu asker beni oraya götürebilir mi? 

- Yolu bilir. 
- Mükemmel. O halde sizin o· 

raya kadar zahmet etmenize lüzum 
yok. Hayır, hayır, siz kalın, biz gi· 
deriz. Şatonun sahipleri kimlerdir. 

- Kolonel Gayyard ile karı ·ı idi. 
Fakat pnlar harpten evvel öldüler. 

- Mirasçıları var mıydı? 
- EYet, Sen Korentendc papaz o 

lan oğulları .. 
- Bilmiyorum. Memlt'ketten u

zakta yaşıyorlardı. Çoktan kendile· 
rini görmemişt:m. 

Mülazim memnun göründü ve 
\~Utrn=~~ 

den giden Friç ile beraber uzaklaş· 
tı. 

Furmanuar avludan kaybolunca 
ya kadar onlara baktı. Sonra yanı· 
na gelmiş olan, karısına döndü: 

- Çantamı hazırlayabilirsin, de· 
di. Bu sefer işler tam manasile 
sarpa sardı. Bu adnm bir casus; 
Kıvırcık da öyle .. 

- Yok canım! Emin misin? 
- Evet, cmnim. Fakat üzülme .. 

Delil bulamıyacaklar. Beni ku~una 
dizmek imkfinını bulamıyacaklar. 

Harbin sonuna kadar hap:e atıl· 

marn ihtimali var ama harp daha ne 
kadar sürer? Bilirsin ki ben dincim· 
dir. Sen .benim yerimde kalacaksın. 
Benim yerimi doldurman lazım. 

Kadur ~akin görünmeğe çalı~arnk 
cevap verdi: 

- Peki, merak etme .. 

Bu sırada Friç ile Kompars şato-
ya vasıl olmuşlardı. Friç, kapıyı. 

- Size yolu göstereyim, dedi. 
Zemin katta, pencereleri bahçeye 

açılmış büyük kütüphane salonum? 
girdiler. 

- Oturunuz §Cf. I:.p~y uzun sü· 
recek. 

Bütün pencereleri kapadı. Rahat 
bir koltuğa geçip oturdu. Gerindi 
Rahat bir nefes aldı. Artık üzerinde 
.;alak köylü hali yoktu. 

- lşin en zor tarafı daima apta 
görünmek değil. lnsan ı.:amanla bu· 
na alışıyor. ı\sıl güç olan insanın 
yanında anladığı bır dilden konuc;ul 
duğu halde anlamaz görünüp çehre· 
ini ifadesiz tutabilmek .. Den de ta· 

mamile muvaffak olamadığını zan· 
nı var. 

- Belediye reisi şüphelendi mi? 
- Evet. Kabahat sizde oldu. O· 

nu biraz ha~lamamz lazımdı. Ne ise 
bunun ehemmiyeti yok. iv hayli 
ilerledi. EvvelA ben onların tayya 
re ini5 sahalarını bulduğuma emi· 
nim. Haritanızı verir misiniz? Te 
şekkür ederim. İşte burası; sekiz yiiz 
metre murabbamda bir çayırlık.Et· 
rafını çevreliycn dikenli telleri be
nim buraya gelişimin ertesi günü 
tekrar germi5lcr. Fakat ne kadar 
dikkatli hareket etmiş, direkleri ay· 
ni yerlere dikmiş olsalar bile testere 
ile köklerinden kestikleri ağaçları 

tekrar dikemezler, gayet dikkatli bir 
toprak tes,·iyesinin eserlerini orta· 
dan yok edemezlerdi. 

- Ben de böyle düsünüyordum. 
Bu mıntakada en münasip yer bu· 
rası, büyük yola uzak .. 

- Bundan ba~ka ev de tneha bir 
yeme... 1 urrnn::ıcn:- 1Jlh1n IJU. \OY-

den işaret veriyorlardı. Bacayı, 
menfezi genişletmek için dam sevi· 
yesine indirmi~ler. Ocakta kıı:;rnen 

yanmış bir miktar Karbür dö Kalsi 
yum lambayı hemen oraya lx>lialt· 
mak gafletinde bulunduklannı is· 
bat ediyor. tnsan her şeyi düsüne· 
mez. 

Kompars endi~e ile sordu: 
- Tayyarelere r.ıkla işaret veri· 

yorlardı. dediniz. "Veriyorlardı .. 
öyle mi? 

medim. it 
- Sahanın ne kadar zamanda 

ri kullanılmadığını tahmin ettirtc: " 
bir ize tesadüf ettiniz mi? 

- Bu suale na~ıl ce,·ap vere) 
Tahmin kabil mi? Muhakkak a' 
vermem Hizımsa takriben bir ayd 
beri, diyebilirim. Fakat bu sad 
bir intıbadan ibaret... Zamanı 
yin için yarı yanmış Karbü~ 

Kabirumun havaya maruz vazh 
te zamanla ne hale geleceğini ar 
mak üzere tecrübe yaptım, fakat 
ticeyi alma~a daha vakit ister. & 
dan ba~ka sahanın etrafında iP 
nan ve tayyare per\'anesine taJ.1 
rak zarar yapması ihtimali olaJl <1 

reti otlan tahminen bir ay k3& t 

evvel kesilmi§. Malfım ya buııl <! 
pek çabuk büyürler. 

Kom pars mırıldandı: it 
- Bir ay!.. Yani 15 mayıs st h 

larında... Sahanın terkediliş selıt ıt 
şimdi anlaşılıyor. Friç biz haki) 
ten meselenin esas mihveri üze!' ı 
deyiz. Şimdi bana şahıslardan b-'\ 
sediniz. 

- Peki şef. Evvela suç ortald~ ~ 
bütün köy halkı •.. Saha yedi kİŞ l 
ait, bunların tarlalarının ne için ıc it 
viye edildiğini bilmedikl<'ri ka~ \.: 
edilebilir mi? Sonra bu işin biri> 
ki§ile yapılacak gibi olmadı~ı 

' muhakkak; bütün köy ahalisi ba~ 
nnda da cesur, sert tabiatli, takd 
layık bir vatanperver olan betei 
ye reisi olduğu halde çahşmı~Jat· 

- Bana biraz da Gayyard ai 
rnu~rı :uanseaın. mr şeylerôuııı 

diniz mi? 
Kompars geldiğindenberi ilk dt t 

olarak silkQnetini muhafaza edeıf 
yordu. Sesi titremekteydi. 

- Şüphelerinizin boş olmadığıf 
emin gibiyim şef! 

Ç,OCUklann bombardıman oyıır 
nu anlattı ve: 

- Kız çocuğu, kardeşini tam (. la 
manmd:ı durdurdu. Fakat ben ç<I'_ 
ğun şatoyu göstermek üzere old 
ğuna eminim. Bu sahne çok rıl 
him ... Tayyareci Jorj mevzuurıd 
bahsctmznin tehlikesini on iki yaf 
da bir çocuğa bile anlatmışlar. ~ 
le yapacaklarır~ ··"'! bundan ~ 

- Evet ı;ef. Burada bulunduğum· 
danberi şllphei hiç.bir şey yok. lki 
yardımcımla beraber dinleyid alet
leri kurun \'e on bes gece bekledik. 
Ancak uzaktan geçen tayyarelerin 
seslerini işittik. Bu noktadan emi· 
niz. 

"' iç bahsetmemek da a ~min bir hare~· 

- Sizin burada bulunu~unuz mu 
her şeyi durdurdu acaba? 

- Hayır. Ba langıçta şüpheleri 

onları ic:le.rinden vaıgeçmeğe sevke· 
dccek derecede değildi. Saha çok 

olmaz mıydı? Neden böyle ya~ lr 
mışlar? demek tayyareci Jorj, hB 
ten ewel, fakat gene pek yakırıl 
da burada yaşamı~, çocuklard g 
saklayamıyorlar. 

{Devamı varl 

Necdct dalgın ve dü~ünceli bakışlarla 
dolu gözlerini Dehireye dikmişti: 

- Bu sözlerden şu manayı anlıyorum 
Behire ... Verdiğiniz sözde sonuna kadar 
sadık kalacaksınız. 

MASAL ÇOC-UKLARI 
oldtı~u c!akikada bu nişanı bozacak ce~ 
r1.-:1 kendisinde bulamadığı için bütün tı 
yatnl! kencii eliyle zehirledi. 

d 

- Hakkı myok'mu Necdet.. insan 
verdiği sözü tutmalıdır. Bu suretle ha -
rcket edişim doğru dü~ünen, aklı başm
da bir kız olduğumu isbat eder. 
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"Du doktor evlenmeden on gün e'" 
nişc:.ıılısmm ailesi içerisinde çıldırarak 
len lıı.c;anlar bulunduğunu öğrendi, rıi~ 
!ısının babası timarhanede ölmüı::, er~ 
karde§i dünyaya budala olarak gelıniŞ1 

d 

- Bence ıbu fikriniz yerinde değil! 
- Niçin? 
- Çünkü demin de söyledim. Nisan -

lanma bir tecrübe devresi geçirme'·'··. 
Bu tecrübenin başlangıcında \'erilen söz 
şarta b3ğlı bir sözdür. lnc:an verdiği söz· 
den dönemeyince tecriibenin ne kıymeti 
kalır .. Her nişan bozulmıyacaksa, nişan
lılık ôevrc i geçinneğe ne lGzum gönnÜ}· 
ler! 

Behire kahkaha ile güldü: 
- Garip nazariyelerirıiz var dostum. 

Bana kötti nasihatler ,·eriyorsunuz. 
Fakat c:öy,lcdiklerimde doğru olmı -

ran hi;bir şey yok. 
- F•er nasihatlerinizi dinlcrneğe kalk 

·am atemi kendime güldürmüş olurum. 
Nasihatlerimi dinlemediğiniz tak -

dirde İ5e ic:tikbalde hem siz bedbaht ola-

Nakleden : MUZAFFER 
caksmız, hem de evlenmek istediğiniz a
dam ... 

- Bu cümleleri inanarak mı söylüyor 
sun uz? 

- Kati kanaatim budur. 

Behire ayni eda ile: 
- Ne kadar tatlı anlatıyorsunuz. dedi, 

rica ederim de\•am ediniz. 
- Bu daracık çiç~li yolda biraz .zah· 

melli yürürl<en insan yetişeceği noktanın 
neresi olduğunu göremez. f'akat her adım 
d1 ora)-:1 bir parça daha yakla~tığım çok 
iyi hi Stder. Bızdcn evvel bu yolları a~
rak -:ıadete erişenlerden bulundukları ye
re dair izahat istemeğc hiç gelmez. Çünkü 
onlar saadet iklimini ba~ka başka tarif 
ederler. bu tarifler çok defa can ızdır. Ve 
oraya koşu~umuzu da haklı gö tcrmez. 
Bunun bir tek bebi vnrdır. Bu ıtdamlar 
oraya öoğru gözleri bağlı yüriimü~lerdir. 

Bizi de bu istikbali bilmeden yürümek zev 
kine alıştırmak isterler. Bazan yan yol· 
!ardan kulaklarımıza çan sesleri gelir, ba· 
zan ge~tiğirniz yolun dikenleri derimizi 
kamıttr, bu anlarda bu yolu bırakıp sa· 
adete başka bir yoldan erisrnek arzusu da· 
ma:farımm tutu§turur. 

-· l ,te bu ÇOk doğnı, Necdet b~y. şım 
di }'a, )·ollarctan çan "e~ıeri gelen. dikc:n· 
!eri derimizi kanatan bu keçi rolunu gö· 
rür gibi oluyorum. 

- 1 Ier nişanlının Reçtiği yol böyledir 
Behire .. Güneşli, çiçekli ve maalesef di· 
kcnli. Bu y<>lun dikenleri pek çoktur ve 
kesl:in oklara benzer. Ni~anlılar bu yol· 
dan yürürken her k~e basında gözleri 
baı;ka ufu!dara götüren ba~ka yollara di· 
killr. Baı:an hu yeni yollardan birisinin 
cazibe in kapılan çiftlerden birisi arkncia 
şıru bırakır ve bu yolda yürümeğe ba~lar. 

Behirenin kaşları çatıldı. 
-- Burada sözünüzü kesiyorum i'ecdct 

bey, dedi. Bu aynlısı kötü bir gözle gör· 
muyor musunuz? 

SC'"inde b:ısbayağı haşin bir eda vardı. 
- Hayır, dedi Necdet, hiç te kötü gözle 
bıkmıyorum .. Bila.kis gayet tabii buluyo· 
ru.m. Bu çiftler bu yolu beraber yürümek 
için öı vermiş değildirler. Sadece bera· 
bt'r yUrüyüp ytirümiyec:eklerini tecrübe 
<'lrnek iç.in yola çıkmışlardır. Biribirlerine 
ycır olmıyaca.klarım anladıkları için ayrıl 
mak haklarıdır. 

- Böyle bir ayrılma bir kalbi kırabilir. 
Bunu düşünmeden bu işi yapmak tehli· 
!<elidir. 

- Beni dinle Behire .. Size söyli~·cceğim 
vaka:la acı bir hakikat hi, ~ i var. Arka· 
daşlarımdan bir doktor bir kızll'l nl~anlan 
dı. ~nra daha vakit \'arken, tam l<izım 

"Arkada§ım nişanı bozabılirdi. Fııl" ~ 
bu hareketi in ani bulmadı. Ve genç kıp; 
evlendi. Düğünden tam on ay sonra gc 
kadın çıldırdı. Zavallıyı timarhaneye 1' 
padı!ar. 

"Zavallı arkadaşımın ne kadar leci bl 
vaziyette kaldığını izah etmeği lüzunıS" 
bu!uycrum. Şimdi yurasız ,.e ümitsiz tı 
halde yaşıyor. Saadete kavuşmak içiıı ~ 
mmın §İfa bulmasını beklemekten b3~ 
Lir ümidi yok. Çünkü onunla bu halifl'' 
iken ayrılmak biisbiitQn insaniyctsiı ~ 
h1r13ket olur. Fakat bu arkadaşım dııl> 
iırJ<An varken nişanlısından aynl<;aydı ~ 
günkü feci vaziyete düsmezdi. 

Behire. çehresi mağmumlasmış. ta..d 
etti : 

- Zavallı arkadaşınıza çok acıdıtTl· 
- Ve tabir arkadaşımın bu niC:a,ı 1' 

makta haklı olduğunu da kabul cdıror• 
ııuz. ( ı.on ııuonıa J 

fı 
k 

nı: 

hıı 
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Achilosun rengi kiil kesi/
inişti. Dudakları titriyordu 
b ~1•anıatih aUa gltmek emniyet oenim de mahvını demektir! .. Ha~ 
alrnı,rndan da daha mUna.sibtli. alçaklar hay! .. Demek benlm ranı -

it l\el\dlaine refakat etmesi ıçın ma ıusadılar! .. Hakikntcn feda e· 
tthUdasınn hizmet.çi:IMe haber bı Hldiğiml anlıyorum. Fakat ben on

talctı ve kendisi glzllc.e ea.raydaı1 tara gösteririm! ... 
"t..ı. ; lJ> en 1<ılumbac:h yollardan Gala· 
·• ttkclceinc lndl. 

Orada ııe•.:1\ldayı bekledi. Fa.kat 
~ethUda ı;d:Unmedlktcn bneka hiz 

Achiloı sonra Afroditiyc döndü: 
- Mlray:n şlm iJ nerede olduğunu 

biliyor muı;unuz ~ 
Diye sordu. 

Süvari karargahına gidip Mirayı 
istiycceğim!. Te8lim etmezlerse b~ 
km yaparak zorla alacağım! .. 

Afroditi bir dehşet sesi çıkar-

dı: 

- Oh! .. dedi. Siz bu karan hid.. 
dotle veriyorswıuz !. Düşilnmüyor-
'sunuz ki bu bir isyandır ... 

Achilos kudurmuş gibi dişlerini 

• 

Örümcek Ka·lrl, Mediha ile 
parkta buluştuğu zama.n ortalık ka
ranna.k Uzereydi. 

- Çok vaktim yok, diye kwn 
kolu.na girdi. Bu gece, aaat. on birde 
Zeyneb hanımefendinin ziimrüd ger 
daniığı cebimde o!acak. 

Mediha burnunu kırıştırarak dil· 

13 

H LE • 1 
Nakleden: . iLHAN TANAR 

nun perdelerinin arasından sızan Zümrild çerdanlığmızm ~ıı.lındığmı 

hafif l§ıktan ve mutfaktaki lamba.. yazıyorsunuz. Biraz acele değil ın.i? 
dan barıka aydınlık yoktu. De:nek ~ktanberi merıeleyi bili -

yordunuz. Kasayi'L koyduğunuz tak-
Saat onu çalarken, bahçenin kuy lid gerdanlığı çalııcağmıı ııo.ndmız. 

tu bir köııesindcn ç~kan bir gölge, 1 Siz de hem hı:ı.klld gordanlığ& aa.. 
eve yakl~u. ve yagmur oluklarına hlb olacak hem de sigortad:ı.n ça

:utunarak yukan doğru tırmanma· Imdı dlye ~aralarp ıılııcaktmrz. Gü
ga başlndı. zcl doğrusu, zekD.iuza hayran ol -

llıctçı. 1 ~c gelmemı tı, Afroditi Mirayın götürUldüğiı gıcırdattı: ştindU: Üçilncil katta.lti yatak odasında dum, n&ıa lbir hmıızm elmııstan an
lıyacağmr dUşünmcmi~inlz. Bu ka.. 
dnr zahmete katlandıktnn eonra. 
zümrütlerin yerine yeııll boncukla· 
n çalıp gidemezdim.. 

O Vakit kethUduınm ve onu a· 
~aıı hlzmetçlııinin de te\'kif celil. 

lerın,. hUkmcderek okuyucuları· 
~lın blldiği gibi derhal bır sanda· 
tıo. atlayıp, OskUdora geçti ve yal · 
ıı baoına lzmitc doğru döıi nala 

~'O~a ~lkt.J, 

Bizans süvarı kr.rn.rgfthının bulun. 
::luğu çiftliği söyiedi 

Achilos gözlerı ciönmÜ§ bir halde 
ıoluyordu. 

- Kuılııracağ'ım ! dedi. Kudurac.ı 
ğım, Bıı darbeyi bnnıı. nasıl vurdu
lar!.. Mirayı pradan cebren alaca-

- Ya tutulursan? Keyfin pek cam açtktı. Örümcek Kadri kolay-
yerinde ama. ca içeri girdi. Elindeki elektrik 

- Sen mı!r&k etme, her gcy ha- lamb~ını odada gezdirdi.. E§yalar 
zır. 1 sUslü ve temizdi., Duvar kağıdı, ya-

- Kime karşı! diye bağırdı. Bu
nak ve cani imparatora lHU"fil mı? 
Mademki onl!lr beni feda ediyorlar, 
öyle de böyle de öleceğinı .. HiÇ ol
mauıa intikamımı alırım! .. - Neyse bari artık o suratsız alı. tağın baş ucunda ancak dikkatli bir 

çalrşa- çı kadına da yilz vermiyeccksin hırsız gözllnUn sezebileceği kadar Sonra SAkin görünmeye 
rak Afroditlye: ya'? hafifçe buruşmuvtu. 

Örilmcek Kadri omuzla.mu silk ~ ı. llnıtte Achllnıı'a yotiŞll'l('K ~·e 
'\lira,.. 

8
, t?m ! Buna emin olunuı ' .. 

~ .n ınns :ıtıkerlerl tnrsfm · 
Ci•ıı ,. . 

- Çok rica ederim! .. Beni ka
rarımdan döndilrmeye çahşmaymız! ti: 

Kadri kapıyı kilitledikten ııonra, 

kağıdı ymtı ve duvarın içt.rıe yer -
le§tirilmJş küçük demir katıayı may 
muncukla açtı. 

t ~evnıcrck ımparatorun •""lril< 
<!flYJt(f edildiğini uildlrınek istiyor 

u. 

ltıııA.chiloslo göril tilkten &onra en 
hu Yoldan Bur1aya gldecf"k ve 
et l'lkln da biızat hldlrı~dcn haber 
t lt edccdı:ti. Bı.:run için Afroditı 
"'k ba~ına bu teh'ikcli seyahati &ö· 

le atmakta bir rhkika tcrcddiic'i et· 
rıı~ınıet1. 

~Ilı l\!rodlti ata ;ınyet ıyi bindlgı •· 
\ arknsıııdan '1f,rhnngl bir emrin 
/e ı 
ltill1 ;m.rı1emıyecc;Ine emındi. Nete-. 
1\ hırblr anr.a \•tı hddiseye maruı 
alnıııdo.n sabahleyin tımlte girdi. 
.. .\tıa bUtUn hanlart dolaıarrık A-

e,ıı O•' 
"11 aradı. 

Afrodit.i, Achilo:'l ... n hiddet ııevki· lki sa.at sonra kıt'amlıı aüva,·i ka • - Yok canım, mesele hanunın §.. 

e delice ıır.> lcr söylediğine hükme· nırgahına hareket ediyorum!. dcUerinl, evin plAnmı öğrenmekten 
:!erek: Dedi \'C Afroditiyi !!lclamltyarak 

1 
ibaretti. Ama kadını söyletmek de 

-. !'\'asıl? .. ded: Cebren ili· ML ;)dadan çrktı. epeyce ıor oldu dcğrusu. Zeyneb ha 
ra)ı alac!lksınız., .. Fakat bu müm· Afrodlli Achilo!'.ın kararında Bil· nnnefendiye doktoru bir aylık kat'l 
kiln mli '! mimi olduğuna inanınca arkaemdırn latlrahat vermiş. Geceleri cJmasla-

Achilos bo;uk bir eeslto haykır- kootQ ve ellerinden tuttu, titriyo11 nru takıp eokağa çıkmıyormuş. Sa. 
dı: bir sesle: londa kendi kendine oturup, tam on 

- Görtlrstinliz, mümkün mil de· ...... Size teoekkilr ederim!. Bu ka- birde yatak od:ısma çıkıyormuıı. 

ğll mı? Madr.m.:· J:ılaı bana bu rarımıa evvela hayret etlni§tim.. Fa Ya.tak odası üçüncü katta, bahçe 
darbeyi vurrr.aklıı beni tnmıımlylf> kat samimi oldu~unu görünce min· tarafındaki balkonlu odaymı~ ve 
.:Sltime mahkfım ediyorlar! Hen dr nettar oldum. Mirıı.ya bu 1yillğinlıl mUcevherlerini de duvarda gizli bir 
vapacatnnı bilirllT' !.. unutmam!.. çekmecede :ıaklarmı~. Zilınrild ger-

Afroditl tercddllrlle: Dedi. danltk da oradaymı~. Ahçı kadın 
- Oh 1 

•• rica ederim. Beni maıuı Achilos Afroditir.in tepeden tırna daha dün hanım yerleştirirken gör 
görün. Telaşım gayet tabiidir. Na- ğa kadar titriyerek gösterdiği bu ti 

sıl hareket ed~cekııiniz. sorabilir minnettarlığa karşı son derece la-
miyim ?,, ıtayt bir la\'trlıı: 

Achlloe, Afndltiyi dinlemiyor. - Madam! .. Mırayın kurtulma~n 
mur;ı gibi başını havaya knldır:mııt. benim hayatım için elz~nıdlr!. Hl~ 
korkunç bir ytizle dllşUnmckteydi. bııPJka şey değil!,. 
Müthi~ ııe~·ler d!l§ilnmekte olduğu Dedi ve tekrar ytirUmek istedi. 

m ş. 

- Bu gece çalmağa karar ver -
men için bll§ka bir ııebeb var Dll? 

İşte aylardanberl elde etmeğe 

çalıştığı zilmrüd gerdanlık nihayet 
avucunun için~eydi, Yatağın baş u
cundaki gece lô.mbasnu yakarak taş 
lan birer birer muayene etmeğe 

kO).'UldU, 

Bu esnada, Zeyneb hanun, salon
da elbisesinin eteğini bastırıyor, ve 
yaptığı kurnazca hareketten dolayı 
kendi kendine memnuniyetle gUlü -
yordu. Orta yaşlı, zengin bir duldu, 
bUyUk evde tek başına oturdu. 

Birden, tebessümü dudaklarmda 
dondu: Kapı ses.sizce açı~ ve 
maskeli, elinde bir tabanca bulu • 
nan bir adam içeri girıni§tl. Sol ko
lunda en iyi keten yatak ÇG.?'§afla
rmdan biri vardı. 

Kadın bayılacak gibiydi. örum
cek Kadri gülerek yere doğru eğil
di: 

- Odaya girdiğim zaman, dilda 
dildyordunuz, geliba. et.ekliğinizi 

bıı.stmyordunuz. Ne oldu? Tqlm! 
ağır mı geldi? 

Kadın eteklerini smısrkı topby&
rak koltuğa doğruldu: 

- Gidin buradan, yoksa batzn_ 
rmı. 

Ta.banca, kadmm. alnmm hlzasm.
daydr. 

- Bağ?rm bakalım. Bai;'II'S3lUıa ! 
Peki, l5yleyse, mademki bağmnıya. .. 
ca.ksmız, dediklerimi yapın. E\"VelA 
şu makBSI alıp ceğlnizi kcs!n. Ha 
şöyle. Durun, tq.lar dağılmıı.em. 

Etek pervan sökülUnee yere d/S • 
klllen taşlan toplryarak hcm~n c~ 
bhıe atıyordu. Son ta§tda aldıktan 
sonra: 

- Ne o1ur ne olmaz, siıJ bağlayıp 
brrakacafmı, dcdl. 

Hfil! kolundıı duran yatak ça?'§a.. 
fmı yırtarak Zeyneb hannnm kolla-

lc;l~!ta Achllos lzmite tanrnmam&k 
Nih ~bdi!lkıyntc! ederek gelmı.etl. 
k.ııh~~tt hıı.nın birinin önündeki 

122~ l1t lld adamıyla beraber otur· 
ıız ta 0Ja11 Achilosu tanıdı ve bir 
el Uzaktakt bir hanto önUndc atın· 
an ini yUzUnde'iı anla~!ıyordu. Afroditi: 

tek P hancıya atını teelim ede • 
h kııhvcdc oturanı tarif etti. Onu 13ir mliddet böyle dlişl.indlikten lladcmki böyle bir a2l'imle gldl .. 

ana Çeförmnsını ve: sonra birdenbire karar vermig bir yorsun uz! .. Mevzubnhs olan Miray• 

- Var ta.bil, ahçmm köyden ak· 
rabalan gelmiş, bu gece onlnn eve 

davet etmiş. Mutfakta yeyip içe -
ceklermiş. Anlıyorsun j'a, aşağıda 
gürüıtU olacak. Hannn Mlondcı. o. 
tururken, ufaktefek prtırtılan far
ketmez. Hem de ahc;ı kadrn ortada 
dolaşmaz. Zaten evde ba§ka khme 
yok. 

Kadri sapsarı kesilerek dikl§inl rmı, bıı.cakla.nıu b:ı.ğladı, ağzını tı
cllnde bıraktın zengin kadına doğ- kadı. 
ru ytlrUdU: PcncCTedcn yni;'lnur oluğuna tu -

- BugUn gelen çok mühim bir ıalde başını eğ::if. Gözleri kin ve hu dır. Ben de geleceğim! .. Buna mU • 
ahbabınız sizi e.celc görmek lstıyor ! sumet ale\•lerl ıııaçıyordu: sude edecekeini.ı ı .. 

De??leeinl tenblh etti. - Size yo.lmz şu kadarını stSyli- Ricıı.sında bulundu. 
... endi ve ... ·im ki, eledi, sıı anda lznik han- Aeh!los ... ·lne i~1-a''t bı'r tavırla 

- AIA, işin ra!gitsin. 
- Şimdi btn gideyim de, ondan " si han oJasına çıkmı~tı. " · " ~ ~ 

1 
'Biraz sonra Achilos geldi. Adam anndaki köylü kıyafetindeki adam· omuzlarını silkti: evvel biraz dinleneyim. Nekadar 0-

rUmcek olı!ıım, U~ilncU kata. tırman
mak kolay değil. 

arı kapıda bekliyorlardı. 1ann yüzde sekseni benim emrim - - Siz bilirsiniz!,. Belki vu~a • 
1' /\chlloe odadan lc;erl girip kar§ı· ieki kıtaya menıs~b aııkerlerdir ! • cağız!.. Tehlik:ede'n çekinmiyorsanız 
lnda Afroditiyl ~örünce eaşırC.ı: Şimdi toplanmalarına e..rnir vere. gelin! .. 

- Siz burada?.. ~e~lm. Hcpııi tı:in ahırlarda atlar vr Dedi. 
Diyeb!ldi, silahlar var. 

l' AirOdiu gUldU. Fakat gözltrinde -----------
ll.~Iıır vardı. 

1 .ı\ch!Jos kapıyı kaptyarak merak 
~inde ilerledi. 

il - Oh! .. Bir felaket r.ıi var?. Ağ
l'o r l')tusunuz? de:di. 
- Size haber vermek iı;:ln şimdi 

geıdinı, 
"• 

- Ne oldu?. 

t - Zannederim, maliıma.tınrz yok
Urı , 

··· "'lirayı buldunuz mu'? ru;; llayır, ben dt- onu bekUro -
... 

- ~iı-ayı yold 1 tevkif etmililer! .. 
Achilos yerinden fırladı: 

<le; ;Ne diyorsunuz 7 .• Bu milmkün 
611,., 

d .ı\frodfti son :iercce derin bir ke. 
erıe: 

..... - Evet!... Saraya gelen ve Mi· 

. """t - • n tevkif edildi·· · b ldi ka· -Ctd . gını ı ren 
~ kendı gözlerimle gördüm! .. 

Chilos hayreUe: 

- 'l'evkif emri saraydan mı ve
tilllllş ? .. 

Diye Bordu. 

fın; Evet! .•. Bizzat imparator tara
ken:.n !., Ben bunu görünce adeti 
ııecte ıını kaybettim. Sizin bu hlcij .. 
nız n herhn.Ide haberdar olmadığı· 

ı dUısU d .. 
hal'ek n urn. Derhal arkanızdan 
bıin· et ettim, GörUyorum ki tab· 
he11:ıde aldanmamışrm ! Hfıdi.cıeden 

A z nıalünıatrnız vok! .. 
<>.Ch'l • 

tnışu 1 <>sun rengi kül gibi kcsil-
ı.- • budaklan titriyordu. 
"en ... :-· 
"' -..m kaybetmirıti. 
~ lılllru ~ 

t.a gunu hiddetle hanın tah-
??lasa.aı il . zenne! vurdu: 

- Bu , .. ~· rezalet'.. diye bağırd1. 8i. 
·~hı ed · teJt,.tt erını ki bu alçakça lııı· 

l3lUy on be-nim mal\ımatım yok! .. 
0l'llunı.u: ki bu nyni za.m&nda 
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a le chaton av~c ı~ eta.. ~ 

mine~ (fleurs staminl
feres) 

b lcs flcurs fecondes (les 
fleurs femellcs) 

c le bourgeon a fcmilles 

t • tbe flowering, or blos
soıclng, twig (the twig in 
flower) 

a lhe mele catkin (the 
lamb's tail) 

b the female infloreı:cen

ce 
c the foliııge bud ( thc 

vegetable bud) 

l. A: der b~ühende Zweig 

a das StaubblUtenkli.tz
chcn 

b der Fruchtblütcnsl:and 
c die 'Blattknospc 

2. '\IEl:'Y.\U DAL 

a mey''" Cfmdık) ı 
b yeışll kabuk (gılafı f!C• j 

:?72 

(Arkası var) 

Mf'J') 

o yaprak 

Bulutlu, karanlık bir geceydi. 
Zeyneb hanımefendinin dört katlı 

bll~ evinde, ikinci kattaki salo-

2. F: le rameau fructif!re 
a le fruit. (la noifıette, 

l'aveline f.) 
b le pericarpe 
c la f euille • 

2. t: t.he fn;it - bearing, or 
fnıiting, twig 
a the fruit: the hucl -

nut (often called only: 
the nut) [cob or cob. 
nut == the round nut 
of a type of hazel; 
filhert = t.he elongated 
nut of tbe cultivated ha
zel) 

b the hul'k (the cupule. 
c the leaf 

1 

2. ı\: der fruchtende Zweig 
a clie Frucht: die Hasel, 

nua 
b die Fruchthülle 
c da.s Blatt 

r .... 

- Ben ahçmızm ahbabryım. G&li
ba size benden bahsctmi~. Bana 
da sizi anlatırdJ. Fakat bu kadar 
kurnaz olduğunuzu söylememişti. 

Gözleri odada dolaştı. Birden ma
sanın ilzerlnde henüz yazılmış bir 
mektub g!Srerek atıl<lt, zarfı kaptı: 

- O, sigorta §lrketine göndere
ceğiniz mektub bile ha.zırla.nmı§, 
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(portant des fnılts) 
a le fruit (la prune) 
b la feuille 
c le bourgeon 

2. t: tbe frult • bearing, or 
fruiting, t"ig 
a the fruit (the plum) 

[prune or French plum ~ 
::-:: n dried plum J, b the 
Jeaf, o Uıe bud 

Şet't•ll ra~acır 

' 

tunup inmek üzereyken, g5zlerl deh 
şet ve öfkeyle ycvııJanndan ftrlı.. 

yarak kıfm'damadan oturan zengin 
kndma ba.ktı: 

- !nızalı mektubunuzu ve yalan
cı ta§ları da. nldun. Beni ihbar et ti
ğinl.ı gibi eiz de maskara olursunur:. 
Hem de bir daha blSylc k!Stll hileler 
yapmaymıı, fenalığın bile dUrU:rtil 

vardır. 

m 

2. A: der fruchttragende 
Zweig 
a dle Frucht (dl.e Pflau-

me) 
b das Blatt 
c die Knospe 

s. ERİK ÇEKİRDEGt 
3. F: le .noyau de la prune 
S. t: the plum stone 
3. A: der Pflaumenkern .. 

c Fı Le pC!cher ( ı•amandler de Pertfe( lı The 
Poach or Peach Tree Aı Der Pflralchbaurn 

l. ÇtÇEKLt DAL 
a. ~l!,;ek 

b yen! yaprak 

l. }':. le rameau florifere 
a la fleur 
b la feuille qui pousse 

1. ı: t.he flowering, or blos
soming, twig (the twig in 
flower) 
a the flower (tile blos

som) 
h the shooting, or sprou

tini:', leaf 
l. ı\ : ocr Bliltcnzweig 

a. dfo Bllite 
b dıı.s austrcibcnde Blatt 

2. MEYV AU DAL 
a mey\'a (şeftali) 
b yaprak 

2. F: le ramcau fructifcre 
a le fruit (la p~che) 
b la feuillo 

2. 1: t.he fruit-bearlng, or fnıi.. 
ting, twig 
a the fnıit (tbe peach) 
b t.he leaf 

2. A: der Fruchtnyeig 
a die Frucht (der oder 

die Pfinsich, die Pfirsi.. 
ehe) 

b da.s Blatt 
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SDyaısô meseıe oer Meşhur sinema artisti 

Akdeniz havzasındaki 
Müslüman memleketler 

TCHKfYE R.\UYODIFFOZYO~ 
POSTALA Hl 

Türl;iye Raı.l.rosu - Anl\ara füıdyosu 

UALG:\ UZlJ~I.UGU 

Hanri O 
evlendi 

, . • I 

(Baştp · . .'11<'icle) katleri dolayısile ayni ~kilde hare 

Fransa şimali Afrikayı fethetti, ket ederler. 

~imdi de muhafazaya mecburdur ... 
Bu noktadan da Arap milliyetçile
rinin l\lısırda ve Suriyede meydana 
getirdikleri cereyanlara benzer me
seleler ortaya çıkıyor. Fransız hüku 
meli bugün, kalabalık ve uyanık bir 
yerli ahaliyi idare eden bütün de\'

sadi vaziyetini ve nüfuzunu te::bit 
ediyor. !Son dört sene zarfında Tür· 
kiye, Yunani:;tan, Romanya, Bul
garistan ve Yu.~oslavyanın Alman· 
yadan Ye ltalyadan yaptığı ithalat 
nisbetine bakacak olursak Italya 
nın seneden seneye kaybettiğini, bu 
nun yerine ı\lmanyanrn yıl geçtikçe 
bu memleketleri olan ticaretini art
tırdığını görüyoruz. 

16-18 ın. 182 Kc/s. 120 Kw. T. A. 
Q. 1!),;.ı m. 15195 Kc/s. 20 Kw. T. A. 
P. 31,iO m. !1165 Kc/s. 20 Kw. 
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23 - 1 - 939 - :rn - 1 - 939 

ve bir marki 
etti fer 

Nikahta bir prens 
şahitlik 

Oniki adalar 
ve Libya 

İngiltere için nasıl Ccbelüttarıkta 
tehlike yoksa. l talya için de Pantel· 
!ariada tehlike yoktur. Fakat l ngil· 

lctlerin duyduğu bir endişe ka~ı- t~rcnini Kıbrısta ~a.rşılastığı müşkü 
smda. Paris hükCimeti görüyor ki !atla ltalyada Onıkı adalarda karşı· 
bir müslüman memleketile dostluk la5ıyor. Fa~ist hükOmetinin Rados
kendisinin lehinedir, fakat bir müs· ta ve Loros adasında yaptığı tahki· 
lüman memleketi kendi tabiiyeti al mat da, yalnız Yunanistanda değil 
tında bulundurmak bilakis ona ta· Türkiyede de hiddet uyandırmıştır. 
bi olmaktır. İtalya, istila siyasetinin lslam a· 

• lemine husule getirdiği fena tesiri 
Bu mesele, Fransanm şimali Afr: azaltmaya çok çalışmıştır. Bununla 

kadaki üç mü temlekdnde de ayni beraber Libyadaki müstemleke si· 
şekilde ortaya çıkmıs bulunuyor. raseti aradığı sevgiyi bilfıkis uzak· 

Cezairlilcr Avrupaya karşı sade !aştırmak tehlikesini gösteriyor. !\1( 
komşularına nazaran değil, ayni seıa bu topraklara İtalyan halkını 
zamanda bütün müslüman rnemle· yerleştirmek bcdc\•i davarcılara la· 
ketlerinden farklı bir vaziyet göste- zım olan çayırları azaltmak demek· 
rirlcr. Yüz senedenberi hcrgün tir. 1talyadan gelip yerleşenler de 
Fransızlarla bulundukları temas on 
lar arasında samimiyet ve kayna~-
ma husule getirmiştir. 

Arap köylülerini hoşnut etmiyor. 

1talyanm bugün için kaleleri için· 
de emniyette bulunması ne yalınız 
parasından ileri geliyor, ne de fa· 

Güneş banyosu 

güzellik ve 

(Il11şlarafı 8 irıcicle) 

şarliyle istedikleri kadar yanma • 
sında hiçbir mahzur yoktur. 

Güneı;ln güzellik üzerine olan tc. 
sirlerinden bahsederken şu nokta -
yı da unutmamak gerektir: bilhas
sa yüzünUn derisi kuru olan ba . 
yanlar güneş çarpmasından çok sa. 
kınmnlıdırlar. Çünkü güneş bu yüz 
!erde buruşukluklar yapar. 

24-7-939 Pazartesi 

12.:JO Prouram. 12.35 Türk ıııüzı. 
~i - Pi. l 3 :'l!cınlekel s:ı:ıt ay:ı·rı, ujan' 
Ye meteoroloji lı:ı lıcrlcri. 13.15 _ ı ;, 
'ılüzik (Karışık ııro,ı:ırnııı - Pi.). 1 t• 
Program. l!l.05 :'l!üıik Olozıırtın Alı
":ılıt"lh Sdııııııaıın larafınılıın ~ü: l<'n 
ıııi5 iki aryası). 19.15 Tiirk ıııiiıiğ 
<lnce saz foslı). 20 '..\leınleket s:ı:ıt :ı 
~arı, ajans \'e meteoroloji haberler •. 
20.15 Konuşma (Doktorun s:ı:ıli) . :w 
30 Türk müziği (Kaı.lın küme okuyu 
ı:uları). 21.10 :'llilli rnu~il..Jlere daı 
clor't.lüııcü. konuşma (Fin ıııu~i'kisı . 

ll:ılil Bedi Yönetken). 21.25 Neşet 
pUıkl:ır - n. 21.30 '..\lüzik ('..\!oz:ırl -
h'.eman koıısertosıı "re majör" _ Pi. ı 
Çnlnn: Yalıutli Mcnuhiın. Orkestn 
')cfi: Gt'orı.ıes EYeseo. 22 '..\liizik ( Kii 
\'uk orkesı rn - Şer: ::\ecip Aşkın} . 
1 - Hio Gelıhardt - Romans (\'io
lon~cl \'e orkestra i~·in). 2 - llann• 
Sclımidt - inciler (\'uh). 3 - Eti 
\lny - Bir şişe ınozel şar:ılıının kaı. 
~ısınd:ı. ı - J. Dralınıs - '..\f:ıc:ır dan
sı :\o. 8. 5 - Korsakov - Jliııt ş:ır
\;ısı. 6 - Ern 1 Fischer - Tnlil giin-Fasta ve Cezairde, bilakis, yerli

ler btiklalleri için çalışıyorlar. Km· 
vetsizliklerini idrak ettikleri için bu 
nu Fransa ile anlaşarak temin et~ 
mek stiyorlar ve .Mısırın l ngiltere 
ile olan muahedeye benzer bir mu· 
ahede arzu ediyorlar. 

faşist hükOmetinin sert idare ir. BütUn ihtiyat tedbirlerine rağ _ 
den. İtalya için orada halledecek men cildiniz fazla yanmıı,:sa yımık 
çok fazla mesele bulunmaması da o yerlerini tedavi etmek için şu ter
nun bugünk üemniyetini temin c· kip çok faydalıdır: 

leri: a) Tııtil günleri. b) lşte ıl:ığlRr. 
c} Bcklcnilrııi) en lıir le · :ıdiif. dl Su
ların sükuneti. c) .\\'det. 7 - Luıl\'i~ 

Siedc - 111\Jıalwr melodisi. 8 - J 
Strnuss - Şen \'iynna ( \'nls). 23 Soıı 

ajans haberleri, ziraat, esham, 1:ılı

\' İliıl, k:ımbi) o - nukut lıors:ısı (Fi. 
yal). :!3.2fl '..\liizik ( C;n:lı:ıııd • l'J.). 
:!3.j5 - :!1 Yarınki prograııı. 

Ilan •J G 

Geçenlerde Fransızların meşhur 

sinema artisti Hen· i G nin Pa
riste Ru.'I prenseslerinden birile ni
şanlanmış olduğunu yazmıştık. 

T unusla Fas"arasındaki benzerlik 
b u noktaya kadardır. Şarka doğru 
uzandığı için Mısırdan gelecek te
sirlere müsait bulunan Tunusta bir 
de ltalyanlar var. Bununla beraber, 
Fransa T unusta bir Arap, bir Ital
yan iki milliyet da\·ası ile karşılaş
m15 bulunmasına rağmen, mesele 
hiç de zannedildiği kadar mühim 
değildir. 

Araplar da, İtalyanlarda da Fran 
sız hakimiyetinden kurtulmak isti· 
yorlar, fakat ikisinin de davası bi
birine muarız ve asla birleşemez. 

Fransa §İmali Afrikada öyle bir 
vaziyette bulunuyor ki bir harp 
olacak olursa rnülüman tebcalannı 

istediği gibi idare edebilir. Tunuslu· 
lar ltalyan hakimiyeti altına geçe
cek yerde Fransa ile beraber harbet 
meyi tercih edeceklerdir. Cezairliler 
le Faslılar da Fransaya olan sada-
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den amillerden biridir. 
Linlman alco - Kalker 40 gr. 
Lanolin 20 gr. 
Vazelin 1 O gr. 
Gomenol 20 damla 
İhtiyol 5 damla 

25-7-939 

Hen i G nihayet kontes Bes_ 
barsov ismindeki nişanlısı ile ev -

Salı lenmi§tir. 
İki genç kalabalıktan kurtul -

1talya, gazeteleri, kitapları mü· 
messilieri, radyoları, filmleri, acen· 
taları ile orta şarkta şiddetli bi.:
propagandada bulunuror. Onun bu 
propaganda faaliyeti, kuvvete mağ 
IOp olan bazı kimselerin alaka~mr Lavanta esansı 30 damla 12.30 Progr:ıın. 12.35 Türk ınüzi- mak için nikah merasimini gizli tut 
celbetmedi değil. Fakat buna mu· Karbonat dö magnezi Ye talk: ~i: 1 - .l\ih:ı,·cııt peşre\'İ. 2 - I.mıi mak istemişlerdir. Fakat buna ım-

1 Krem kıvamına gelinceye k:ıdar Xilıa\'cnl ş:ırkı - Bir ı.:ün ~·ıkurınlını. kan olmamı§, gazeteciler vazivcti 
kabil talyanın milliyetçiliği, Suri- " 

kafi miktarda. 3 - Sadettin Ka) ııak - !'\iha\'ent şar- haber almışlar ve nikah d l es· . 
ye \'e Mısır milliyetçiliğini ~phesiz ı.:ı • Gel goklcre ~ üksclcliın .. , - A- . . ar mm 
endi~ye düifirüyor ve bu memleket -="'*""r=~=-~,,_..,,...,._ _ _ .......,_~ınr.Ju:..,. • ~ilı.n\·c.ııt.. .. uıd.:ı - \'Jın.Wu.; ıçıni dışını doldurmuşlardır. 
]erin ahal~ sermayedar Fransızla'"· ateşi aşl\a. 5 - Halım! lıcy - Xiha-
vcya !ngilizleri, parasr. pulu olma· \·eııt şarkı - Süzüp süziip de ey rnc-

Orkestra progr:ımının tnkdimi - Nı 
colui, Moaırl, :'llcndcbsohıı JI. (Cc-

<lığı halde bunlarla rekabete kalkı 
şan 1talyanlara tabii tercih ediyor
lar. 

Mihverin ağır basan 
kolu 

Mrs. Monroc kitabının rnnu· 
na ila\'e ettiği bir tabloda ltalya i· 
le Almanyanın Balkanlardaki ikti-

~s tan bul Halk ti- lck. ü - Xihavcnt yürük semaisi -
yatrosu K C'nan Bilmezdim özüm g:ımzl'ilc. 7 - .ı. 'i-

ha\'ent s:ız semaisi. 13 Memleket s:ıııt 

\'ıtl l\lemduh. lararınd:ın). 21.1& Mü 
-ıi}' (Radyo orkestrnsı: Şef: Hasan 

GUlcr ve arkadaş- :ıyıırı, :ıj:ın<ı ve meteoroloji halıcrlcri. Ferid Alnar(: 1 - ~foııırt - Don Gio. 
ları bu gece Dil- ı :ı.ı:; _ 11 :\liit.ik (Karışık progr:ıın • \'aııııi uvcrlürfi. 2 - ~lcııılclssolııı ı 

'"tlkıl r re ,\ile haçcsinrlc Mcmiş Pi.). l9 i'rograııı. l!l.O:; ~lii1.ik !Ch:ı· ll:ırtholıly ( 1 iiııdi srııfoııi 1.n ııııı . 
lınpine'in lıir pl;"ığı). 19.1;) Tiirk ıııii - iiir}. :ı - O. :\it'olai - \' i ııd sorıııı şcıı 
dği (F:ısıl lıt"ycti). ~O '..\lcııılckrt .. :ı:ıı k:ıdıııları tl\ertlirü. 2:!.30 '..\lüzik (O 

:.:aşit Özcnn - Er :ıy:ırı, aj:ıııs ,.e meh•oroloji lınlıcrlr.ri. ·ıı uos ı:c: '<'lcl - ucıuo.\s'1:ıı:ıs ı:ıJ;)(J 
tuğrul Sadi Tek :!ll.15 Konuşma. !!O.:ıo 'l'firk rııiiLiğ hıııs h:ıl)('rlcri, 2iraııl, csh:ıın, l:ılın 

(l\lt"ı~ik program) Aıık:ır:ı ı·:ıd~o" ı;ı ı., kııııılıiyo - nukut bors:ısı. f Fı 
birlikte bu g-ecc 

t.:ünıe ses \'e saz heyeti. 21. 10 Konu5. \:.ıl). '.!3 .:!0 :'\liiıik !C:ııhan ıl - Pl.J 
Ka<lıköy Süreyya ına. '.!1.'..!5 Ne'ieli pl:ıkl:ır - il. !!1.30 :! 3.:ı~ı - '.!l Yn rınki pro~ram . 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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stamin.i!crcs) ( 

\' 

b ccylz (kabuklu olarak) 
c ~aı>rak (ri5i) 

D K•v••• r•O•C•l 
P'ı L'•brlcotle r lı The Aprlcot or Aprlc ot.Tr•• 

ı . t : thc nowering, or blo!!. 1 

ııoming, l\\ig (the twig in 2. 1'": le rruit 
Der Aprlko•enbau"' 

1. &IE'\"\'A (kaysı) 

ı. F: le :!nıit (l'abricot m,) 
1. t : thc !ruit (thc apricot) 
1. A: dic Frueht ( die Apri-

kose) 

%. ÇİÇEK 

2. 1'': la feuille 
2. ı : thc leaf 
%. A : das Blatt 

3. ÇiÇf;KI.t DAL 
a titek 

3. F: le ramcau noruerc 
a la fleur 

3. 1: the flowering, or blos. 
soming, twig ( the twig 
in flowcr) 

a thc flocr (Uıe blossom) 
[Thc chcrry, plum, 
peach, and apricot be
long to the stone-fruit 
class.] 

3. A: der blilhende Zweig 
a dic Blütc 

E Cevla r•O•c•I 
P'ı Le noyer ıcornmunı Is The waınut or W•I• 

nut • Tree ( • nut - tre e) A : Der NuBbaum 
(WaınuBbaum) 

1. ('İÇEKI.t Dı\J, il 1. F : le rameau Ooriferc 
a dişi çiçek (sünbülü mil- a la fleur fomelle (fe-

ennes) conde) 
b e rkek çiçek (sübülil b l'inflorcscenee /. mille 

müzekker, etıunlnlcrile (le chaton mate nvce 
l>e rıı her) il les Ctamines) (fleun1 
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flower) 1 
a the femalc flower 
b the male inflorcscence 

(the catkin with the 
malc riowers) 

l . A : der blühcnde Zweig 
a die Fruchtblüte (wcib

liehe Bliltc) 
b der ~taubbliltenstand 

( das Katzchen mit den 
Staubblüten [manl)lichen 
Blüten]) 

2. MF.\ ' \'.\, ~n:Yvt: «'<''iz) 
a ii ır; t kabuk (~ e~il ka· 

hnk\ 

a le p.!ricarpc (le brou) 
h la noix 
o la feuille (pennee) 

2. t : the fnıit 
a thc pericarp (the soft 

outer covering) 
b the walnut (sometimcı 

called only: thc nut) 
c thc (pinnate) leaf 

2. A : die Frucht 
a die FruehthUlle <wei

che AuBenschale) 
b die Xull (Wnlnull. 

Wclschc NuB) 
c das (geficdcrtc) Dlntt 

F l"ındık 1•6•c• 1 
F': Le not• etler ( te coudrler > 1 ı The ~-~el 
(The Haz.-. ı. Tree , Th~ Nut -Tree) A, Der Ha• 
••l•trauch (HaseınuBstrauch) 

1. çtçı:Kr.t DAL il çiı:ek) 

a etaminleri (tezldr uz- b di!:'I çitek 
'ıı, ı- rkek U ZU\ ) il<' bı-_ c yaprak fil iz, tomnrc•uk 
... ,.her sübüle (ctaııılnlJ il ı. J<": le rameau florifcre 
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Nikiıh merasiminden 
teciler yeni .11adam G 
tahkikata girişmişler ve kontcSl" 
evvelce (Kadınlar gölil) fi1ınind 
Marulka namı mi!stean ile rol ııl· 
m1ş olduğunu, şimdiden sonra d 
kocasiylc beraber film çe\.irmek ııl-t 

huluı:uiı.ı.iunu öı?rı:>nmiclPI"" 2 

Genı: !'\·liler ııilülıın c;omımlıı 

Nlkiihta j'ainız iki şnhid bulun 't 
lUştur. Rus prcnsesll'rindcn Çer 'O 

'ıatof prensese, mnrki Fransua d in 
....,rcmorcl G 'ye şnhid olmuştur· 

----------------------- 1 

.--...-.~ .. Mllll~--~ .~ 
·' VAKiT Kitabevr~ 
•t 

Dün ve yarı n tercümen 
külliyatı 

No. 41.50 5 cı serı 

41 Dö Profundlıı 
42 üiınun hukuki ve lı;timaı 

nıcsclclcn 

43 I<;rıAtun 

44 Gizli harpler 
45 Disracclinin hayatı 
46 Metafizik n"dir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirlcrt 
49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

Bu serinin rıatı GlO kuruştur· 

Hepsini alanlara yUzde 20 iskoII' ı 

to yapılır. Kalan 4 .88 kurŞtıı'I) 
l.88 kuruşu peşin nlınarnk muıt }' 
bakisi ayda birer Ura örlenrnr' ak 
Uzcre üç taksite b::ığlnnır. 
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iğrenç bir hadise Deniz sporları 
(Baştarafı 8 incide) 

10 (Baştarafı 9 uncudaJ 

1ar:cu dakikadan so:ıra oyun or
ltınct ve daima iki tarafın haf 
ce a kırı' .. n hücum' ın arasın· 

raf l"CYan etmeğe başladı. Her iki 
()YUncuı .. . .ı 

1 t . . . arı uzerı •. ...ıe ) _ , JŞ ya· 
... ~ · 'nı göster n~e bacı ayan 
G~ ~ ~ • 

ka men herkes canını :·ıinc 
'J) raıc 0Ynarnağa ahdetmiş. 
t ebınirıporun atlattığı ilk 
e hke 

~ b.u şekilde on sekiz dakıka 
18 • edıyor. 

ınct ' ' ik d d Ce ·ı İlla . • ı.; a a orta an mı 
~ inkişaf eden bir akm De
ila n sağ taraf tan kale dibine 
rı r &eldi. Cemil çok dar ::ı' ·~·e· 
li~~Iyacağı topu Salime geçirdi 
.,__, ~ SJkı ve üst bir şütü ... kaleci 
~tı ~ . d . do • .ın top dıreklc:e vur u g~ 

.. nerek Demirsporu muhakkak 
kl0~en kurtarıyor. Budurinin i· 
"°d fa vuruşu boş kalenin üs
" en rt, l d . .an çıkıyor. 
tayaltıka sonra gene bir Galata· 
tı~t akınında Demirspor kalesi 
h~ 1• Fakat top gene dışard:?. 
crıuıhu~'1Inlann akabinde Demir· 
i ar ·.:cuma geçiyor. J\dnanın 

llo.~tl~arak üzerinden aşan top 
4in· saray kale i için bir tehlike 
,. 

1 alrnı;kcn Yusuf yet: . :::rek ka· 
D::Uşile topu kornere çıkarıyor. 
b. efelen sonra Galatasar·· ' ·~ıe· 
ır ha • ~. 

n Sol Yli sıkıştı. Bu sırada Osma· 
ilki alt zaviyeden plonjonla topu 
lle a~tırdığıru görüyoruz. 
'ri ~1tsıx>nın eu hakimiyeti, sağ· 
k<! ilin 10 metre yandan attığı şü· 

}'Or bile .. Top hiçbir müdahaleye 
maruz kalmadan ya,·a:ı: yavaş Gala· 
tasaray kalesine giriyor. 

Golden sonra, Galatasaray topar
landı. Vaziyetin ciddiyetini anlayan 
takım oyunculan canla başla çalı· 

şıyo!'lar. Bunun neticesi, ikinci dev
re başlayalı g~en 18 dakika zarfın 
da hakim bir O}'Un tutturdular. Fa· 
kat hücumların derli toplu yapıla· 
maması ve hücum hattında anı ... ~. 
ma bulunmaması takımın netice al· 
masını daima geciktiriyor. 
Sahanın şimdi her yeri gölge ve 

nisbeten serinlemiş vaziyett.... Fa· 
kat oyuncularda yorulma alametleri 
görülmeğe başladıITT için oyun ta· 
mamen yavaşlamış ve zevksizlc~ 

mi~ bir şekilde devam ediyor . 
27 inci dakikada Salahaddinle Sa 

lim yer değiştiriyorlar. Galatasa·:) 
bir şeyler yapmak istiyor. Fakat bu 
arzusuna o derece lakayt ki.. Adeta 
durgunlaşmış \-aziyctte .. 
Galatasarayın bu maçta çıkarC: '1: 

oyunu milli kümede yaptıktan maç 
lann hiç biri~inde göremedik. 1 fi 
kayt, gevşek, .. Alakasız, m" ... · · · :e 
ti kabul etmiş bir oyun ... 

30 uncu dakikada Rıza 18 üzerir 
de Demirspor soliçine sanki pas ver 
di. Fakat çekilen şüt dışarda .. 

Galatac:;araylılar tekrar hücuma 
geçiyorlar. l\1uhacimler ümitsiz bir 
~ekilde gol peşinde ... Fakat Demir· 
spor müdafaası gol yememek için 
i~i sertliğe dökmeğe başladr. Gala· 
tasarayın bu abanmış vaziyetindE' 
gol çıkarması Meta ümitsiz. 

:. . altı patlayan ve üç dişi kırılan 
hakem, kendini müdafaa etmek mec 
buriyetin<le :.._.jığı zaman polisler 
ancak imdadına yetişiyor. NecdC't 
uzun müddet de polislerin zor zap· 
tetmesini mucip olacak aykırı ha· 
reketlerle dışarı .;ıkarıhyor. Cürmü 
meşhut muhakemesine intikal ede· 
cek bu hadise de maçı yanda bıra· 

ıyor. 

Halk. futb::>ll~ lr 1 -ı··ıp boksla b; 
en bu maçta., c~eflc uzakla:;yor. 

Bu iğrenç hadise karşısında hak· 
1ı bir yuha çekmekten kendi:ıi me· 
ıedcı • r! 

Halbuki o halk, sıcağın dehşetin<' 
·abrmen sahaya koşmuş ve hiç değil· 
;.e mevsimin ve milli kilmenin son 
maçında nezih bir oyun seyretme1< 
istemişti. Ne yazık! ve ne sukutu 
hayal! 

Bilhassa takım kaptanı için, hu 
hareket affedilecclc şeylerden değil 
dir. Spor sahalarımızda efeliğin, ka· 
badayılı!:.rı'l, modası geçmiş zan· 
nediyorduk. Bunlar halfi hortlaya· 
cak mı? 

Spora tiksindirici bir ma:.:;ct ve
rilinceye kadar müsamahada bulu· 
nacaksak Türk futbolüne çok yazık 
tır. 

Sacit Tuğrul OGET 

Malatya bez 
fabrikası 

lşlemeğe haşladı 

Müsabaka başladı. Ve Galata
saraylı Ali, hemen ileri atılarak 

rakiplerini ıdaha ilk hamlede g~ti. 
Çekişme Güneşle Beykoz arasın 
da ... Altın ordu da yarışı terketti. 
Neticede: Galatasaray 10.08 ile 
birinci, Güneş 10.26 ile ikinci, 
Beykoz 10.33 ile üçüncü oldu. Bu 
yarışta kürek çeken Galatasaray 
lı Ali hemen akebinde yapılacak 

olan iki çifte yarışma gideceğin· 

den kendisini zorlamıyordu. 

tKt ÇiFTE: 

Bu yarışa da üç klüp gir'.di. Ya· 
rış daha ziyade Beykozla Güne -
ş.in çekişmesiyle nihayetlendi. Da· 
ha ilk hamlede Balatasarayhlar 
rakiplerini geride bırakarak 8,50 
iJe birinci oldular. 

Beykoz 9,01 ikinci, Güneı Ü· 

çüncü .. 

DÖRT TEK: 

Şimdi sıra günün en mühim ma· 
çında.. Mektepliler hakkındaki 

karar dolayısiyle altı güzide kü· 
rekçisini yarışlara sokaıruyan Ga
latasaraylılar, bu ekiplerini iki 
senedir küreği bırakmış, yarr te· 
kaüt sayılan müsabıklarla takvi
ye etmek mecburiyetinde kaldılar. 

Müsabaka neticesinde Gilneş, 

7,27 ile birinci; Beykoz 7,37 ile 
ikinci ve Galatasaray da 7,45 ile 
üçüncü oldu. 

·o dar devam ediyor. 
}1ıtı ., · 15 bin kicinin yuhaladıgı" lara . ı~ı dakika kadar tekrar or· Y 

Beş senelik sanayi planına da- · 
hil olan ve Silmer, Ziraat ve lş 4 TEK BAYANLAR: 

trar ıntıkaı etti. Fakat Dcmirspor müess1f hidise 
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. ağır basmağa ba~hyor. 32 inci dakikada gol peşinde ko· 

Bankaları tarafından kurulan Ma 
Bu yarrşı da Galaatıaraym Be

hiye, Nazlı, Azize, Güzel ve İffet
ten mürekkep ekibi rakipsiz ola· 

ınci dakikada soldan bir De· §an Galatasaray muhacimleri Cemi· 
Por altınında Osman oyuncula· lin şahsi gayretile kale önüne kadar 

: ~Yaklarına yatara'.; çok güze~iniyorlar. Cemil isabetsiz bir vuru5· 
Gaı~ \'apıyor ve alkışlanıyor. la topu avta atıyor .. 

latya bez fabrikası işlemeğe baş-' 
larruştır. 

Müsabakalar neticesinde Bey-

,~tasaray haf hattında beliren . B~.sı~d~ •. oyun başladığından~· 
r h ~ Galatasaray, beklerin mu~ta. .zı Jestlerle karşısındakı· 

Bu fabrika, Bakırköy, Kayseri, 
Ereğli ve Nazilliden sonra be-
5inı.::i pamuklu fabrikadır. 

l'Jl:aJatya bez fabrikası bütün 
Şark: vil!yetlerlnin ihtiyacım te
min edecektir. Bu fabrika 26 bin 
iğ ve 430 tezg~htan ibarettir. 

rak kazandı • ı 

koz 31 puvanla birinci, Galata.sa· 
ray 25 puvanla ikinci, Güneş 19 
puvanla üçüncü ve Alt.mordu S. 
puvanla !dördüncü oldwar. 

aylı · ı · · · ı nc:ı· w ~ ak'" t k 1§ dü~ürüyor. Rızanın en sınır e ırmege ul'>'>aşan , ,,. 
tr CZtntıa\in mevkiinde çok yal· i ~aşın bir soğukkanlılık nümune· 
tun dola5tıbrını görüyoruz. Hasım 1 si gösterm~e uğ:aşan Ne~det, ha 
i e CUlaı: kendisini rahatça ber ta· kemden muteaddıt kereler ~~ta~. al· 
b ~ni biliyorlar. m15 olmasına rağmen Cemıl~n uze
'1 etnıl'SJ>orun 20 inci dakikadan rine atılarak, ayağında top bıle yok 
ıı: .görülrne~c başhyan ve daki· ken vurunca, hakem Necdete saha 
~i o ılertedikçe çoğalan hakimiye- dışını gösteriyor. 

Senede bir milyon kilodan faz· 
la pamuk işleyecektir. 

Müsabakaların azami intizam 
dahilinde cereyanını temin eden 
hakemleri ve su sporları ajanını 

tebrik ederken elindeki vesaitle a
zami yardımı yapan Liman idare
sine teşekkür eder ve Denizyolla
rmdan da gelecek müsabakalarda 
ufacık bir himmet göstererek bir 
iki motör himmet etmesini bek· 

lrı Yunun ekseriyetle Galatasaray Bu karardan guya hudutsuz biı 
ıb &ahası içinde oynanmasına se-I teessüre kapılan Necdet de tıpkı 

Olu · 1. • • d · . ' b' T k a( i ~or. Galatasaraym parla· bır bol\~ r.ıng·ı·n ~ ımış gı ı ~~. 

Malatya fabrikasiyle beraber 
bütün devlet pamuklu fabrikala
rının iğ adedi yekunu 114,652 
yi bulmuştur. Bütün Türkiyede 
diğer hususi fabrikalarla beraber 
229.920 iğ mevcuttur. Devlet fab 
nkllan bu nisbette yüzde 58 i 
bulmaktadır. 

lrs~!'Yen tcktük akınları da De- Özer~ngının uzerınc atılarak y~z'.·~· 
>r. har hattında rahatça kesili· ne bırkaç yumruk vuruyor. Gozu· 

33 in · 
krar cı .. dakikadan sonra oyun 
lf ha llıutevazinleşti. Galatasaray 

leriz. T. K. DEUDA~ 

lciznıttı~ın fazla geri oyunu mu· 
~ınaıerın haSim kalesi önünde tu· 
~rına imkan bırakmıyor. 
tilen tkta Salime (ko~ar) ümidile 
'Uncu Paslar çok ileri.. Seri bir 
tfet~!an Salim, bütün enerjisini 
OYu ınc r:ığmen yetiıseıniyor. 
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ın C~un son dakikalan Demirspo· 
lnı.i ~ta~aray yarı sahasında yer
ı § hır .,,,.,_.Id d . ct•v· 
4CUnıı ~ı e evam etlır ıgı 

13 ar arasında sona eriyor. 
ud 

lrsPo eVrede son }irmi dakika De-
•~tır. rl)dah~ hakim bir oyun oyna 
ilde l' ell'lirsporun bu hakimiye
lttını~flne iı.mil Galatasaray haf 
Jl - • bilhassa orta mua\Ti· -}'o ,_ 

ruwnu~ oyunudur. 

........ lk· 
Caıat.tra ıoci devre -
.ı. r-

1 
ilıların hücumu ile bac:· ,,a at ..,, 

lraue k asarayhlar netice peşinde 
7 · OSlJ~'Or!ar 

ınei d · 
n b akikaya kadar de\·am 

··dafi~~rni}•et esnas;nda top 
İ~in~~ en birinin eline vurunca 

ile Cez 
1 

bu vuruşu hakem pena! 
G a andırdı 

ol ka . . 
au~u . çıyor! •. 

" rın· 
liğini 1.~ !opu beyaz noktaya 

Viye b' goruyonız. Sıkı ve sol üst 'r .. 
t'a.1\ d • §Ut.. Top direkleri yala· 
" 

1li<ırda .. 
ueın· 

lCac-a ıraporun golü 
.. n bu ı . 

etnir Po go un hemen akabinde 
Yorıar ~!.ular sağdan hücuma ge
kı!an ·t ır rnüddet haf hattında 
. Op 'h ı tize . nı ayet Galatasaray ka· 

rıne ort 1 nden a andı. Faruğun üze-
aı;:an t 
• opa O:ıman hiç çıkmı· 

Kontes: 
- Efendimiz telaş edecek se· 

bebler var da .... 
Kral hayretle: 
- Ne olmuş bakalım? 

:;ordu. 
Kontes cevap verdi: 
- Zavallı kardeşimi. 

Şon da müdahale etti: 
- Zavallı Şon ... 
Kontes: 

diye 

- Aaca kesme-:< icap edecek . , 
mı .. 

Şon: 

- Belki hayır, dedi.. 
Kral merakla: 

- Vikontun neresi kesilecek? 
diye sordu. 

Kontes: 
- Kolu efendimiz. 
- }anın kolu niçin kesiliyor? 
- Çünkü ağır yaralı. 
- Ağır yaralı nu?. 
- Evet efendimiz. 
- Kavgadarru?.. Mutlak bir 

' meyhanede kavga etmiş, müna
sebetsiz bir yerde . yaralanmış-
tır. 

- Hayır efendimiz, 
cadde üzerinde ...• 

yolda, 

- Peki ama nasıl olmuş?. 
- Biçareyi öldürmek iste -

mişler de .. 
Kral insanlara pekaz acır, fa· 

kat fevkalade acr:iığını göster
meği pek iyi l:ilirdi. Bunun için 
teessürle bağırdı: 

- Zavallı Vikont! !şte bu 
ciddi bir !:ley, yol üzerinde katle 
teşebbüs?. Söyle bakalım Sar
tin, bu naııl oluyor?. 

Görünüşte pekaz müteessir, 
fakat hakikatte ise çok telaşlı 

olan polis nazm Sartin, iki kız 
kardeşin yanına yaklaştı. 

- Böyle bir felaketin olma
sı, mümkün mü, madam? dedi. 

Şon ağlayarak cevap verdi: 
- Evet mösyö, büyük bir 

betbahthk ! . 

Sartin sordu: 
- Katle te!i!cbbüs nasıl oldu ? 
Şon: 

- Bir tuzağa düşürdüler .• 
Dedi. 
Kral: 
- Bir tuzağa düşürmek ha! .• 

Fakat Sartin bu size ait bir me-
1iele demek .. 

Sartin matmazel Şona döndü: 
- Nasıl oduğunu anlatınız, 

d13:li. Fakat rica ederim hiddete 
kapılarak ifrata gitmeyiniz.. ol
C:uğu gibi anlatınız .. Doğruyu 
anlarsak cezası da daha şiddetli 
olur. Bazı şeyle~ anlatılırken a
ğırlığını kaybeder. 
Şon acı acı güldü!. 
- Ben bunu işitmedim, g5 

zümle gördüm .. 
Kral: 
- Öyle ise söyle bakalım, ne 

gördiin? do:Ji.. 
- Bir adam ka:-d:::J:min iizc· 

15 

Çirkin hAdise 
( llaştaraf ı !I uı t 

ranııda dcnm etkdirlnae oyun tat il edilerek takım hüktneo nıail l.., 

addedilir denilmektedir. 
Hakem Tank hatalı hareketinden oolayı taknn kaptanı Necdetc 

ihtar etmiş, 1'"ecdct çıJmıamakJa beraber üstelik ywnru~'1l yapıstır

makt& tereddüd etmemiştir. Hakeme yumruk atan oyuncu hakkında 

• vukubulacağnıa ihtimal \'erllmedJğfnclon olacak • ayrıca hlikilm nıe,·

cut değilse de Beden Terbiyesi Genel dlrcktörlliğilnUn Fenerbalıs;e • Dc
mJrspor maçındaki hadise dolayıslle 18 mayıs tarihli göndermiş olduğu 
tebliğinde kat'i olarak sarahat mevcuttur. Tebliğde söyle denllmekto. 
d.lr: 

"Bugüne kadar tatbik ettiğimiz kUçUk cetalar b1r kiltlei:ıln hasbe
Ucab ikazı maksadını taşıyan terkibi tedbirlerden ibaretti. Vakayi bu 
kUçilk ve ferdi cezalaruı kifayet et medlğin1 gösterdiği içindir ki, şid. 
deUe hareket Iilzumunu tamamen duymuş bulunuyoruz. Bundan böyle 
lçlerindekl kötUleri ayıklamadan sa haya takım çıkarmak ylizilnden bu 
kabil hAdiı!eleri ayni k.lUbde tekerrürü görülilrse böyle bir klübün 
vücudunun faydadan ziyade zararı olncnğmdan Beden Terbiyesi Kanu
nunun 13 Uncü maddesine istinaden klUbiln feshine teşebbUs edece-
ğim . ., 

15 bin meraklınm önünde cereyan eden bu ~rkln hldlse bir kere 
daha göstermJş oldu kJ, bize her se yden e\"\'el spor terbiyesi liznndır. 
Artık sporcu sıfatını ebedlyyen kaybetmiş olan Necdet, fenalığı sade 
kendisine değil, bütün bir spor cam la.sma yapmı,tır. 

Soruyoruz! Bugün, ytlbek tahsntnl bltfrlp doktor olmnıt l"e mohL 
tinde dalma sevgi ve saygı yaratmı~ bir hakem, binlerce klı?l önUnde 
bir oyuncudan dayak yerse bundan sonra eline düdük alır d& kim sa
haya çıkar! Bu \-azlyetl gören hak em1erdo mUasbaka idare etmek iç.in 
cesaret kalır mı! Tekerrür eden bu hMlselerden sonra da mUsabaka
y& gelmek f~in seyircilerde heves kalır mı! 

Hayır baylar, biz bu ~kilde spor lstemlyora7.. Biz deYlettn elkoy. 
duğu ııporomuzda salAh bekliyoruz. Dü.ıilst, bllglU ellerin idaresi al
tmda ~.alı'an Genel DlrektörlüğUn, bu hadise kal"!jısmda nümune ola
cak tedblrler &lacağı, sa.halamnızda hortlamak lstfdadmı gösteren tu. 
Jnmb~ı ııılınnu ebediyyen yok edecek en ağır cezalan l"erecC'ğfne 

eminiz .•• 
Bize öyle geliyor kt, sıkılmadan, utanmadan ,.e korkmadan hake

mi döğrneye yeltenen bir sazde sporcuya mUebbed boykot cezası Yer
melc bile azdır. Fakat ne ~arc ki, hak ettiği daha ağır bir ceza ,·ere. 
bilmek için elde ba.'ka bir mUeyye do yoktur. 

VAK 1 T 
Cep KüttYl~llılanesn 

N~ Yazan ve Türk~eye çevfrenhı adı Sayıfa Rr~. 
1 Kader (Volterden) Asım Us 208 15 
2 Olim:plyad oyunlan \'ildan Aşir 120 l{J 

3 Kılerans Terras esran (Galopln'den)' G. V. 804 20 
4 Yugoslavya seyahat noUan Asım Uı 112 10 
S Şark Ekspresinde cinayet (Chrlstle'den)' V. G. 360 20 
6 Etrilsk Vazosu (Prosper Mclrme'den) Haydar Rifat 64 20 
7 Her memlekette birkaç siln .(Muhtelif milelliflerden) 

Ahmet Ekrem 352 20 
8 Son korsan (Fon Ltlknerde'den)' Fethi Kardeş 376 20 
9 Kafkas hikftyelerl (Knzbck'ten) Niyazi Ahmet ı~o 10 

10 Son Ehli salip muharebeleri ( Kollins'ten). Ahmet Ekrem 276 20 
11 Futbol kaideleri Nüzhet Abbas 40 10 
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Kontes: 
- Mösyö işte, bu kelime po

lisin IUgat kitabınlda bulunma
malıdır ... 

- Arıyoruz, madam, izini el. 
de ettik. 

- Evet, bu da zabıtada her 
vakit kullanılan bir kelime .. 

- Şimdiye kadar bulurduk, fa
kat biliyorsunuz ki ver.diğiniz 

eşkil pek zayıf .• 
- Nasıl zayıf?. Genç, güzel, 

esmer benizli, siyah saçlı, parlak 
gözlü, sesi ahenktar .. Bu tarif az 
mı? 

Kral: 
- Kontes, dedi, Ne güzel ve 

ate§li bir surette tarif ediyorsu
nuz?. Sartin, bu sihirbazı bul. 
maktan seni mendderim. 

Kontes: 
- Haksızsınız, efendimiz, on

dan ufak bir malllmat soraca -
ğım .. 

Kral: 
- Soracağınız şey size mi 

ait? 
- Şüphesiz .. 
- Verdiği haber çıktı ya .. 

Artık ne soracaksınız?. 
- Acaba haber verdiği şey 

oldu mu?. 
- Şüphesiz .. Çünkü siz krali

çesiniz!.. 
- O:ıa yakın bir şey 1. 
- Dimıenılcyh s:ıı:rbaz artık 

size söyliyecek bic şey bula
maz. 

- Bulur efendim, bulur, bu 
kraliçenin resmen tanınması ne 
vakit olacağını haber verir, çün
kü geceleri hükUınet idare etmek 
kafi değil, biraz da gündüzleri 
idare lazım.. 

Kral, sözün pek istemediği bir 
mevzua giıldiğini gören bir adam 
gibi dudaklanru uzattı: 

- Bu husus, sihirbaza ait de
ğil, dedi .. 

- Kime ait?. 
- Bizzat kendinize .• 
-Bana mı? 
- Evet, bir takdim vasıtası 

bulunuz •• 
- Bu saray mahlCtkları ara · 

sın.da mı?. Kral hazretleri biliı 

ler ki hepsi Şuvazöllere satılmış· 
tır. 

- Zannedersem bunlardan 
bahsetmemeği vaad etmiştiniz?. 

- Ben böyle bir vaad ida bu. 
lunmadım .. 

- Szden bir şey istiyeceğim. 
- Emrediniz .. 
- Onları olduktan yerde 

bırakınız. Siz de olduğunuz yer 
d: kalınız, emin olunuz ki en 
güzel mevki sizdedir. 

- Biçare hariciye ! Biçare 
jahriye 1.. 

·- Korıtes rica ed~ri'Il, bera
t er politil:adan b:ıhset:niyelim. 

- Peki! F akat kendi ken-



16 ·!1----------------4. 

1 
Saç eksiri 

• o OJ n 
Saçları besler, kök

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

(ngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

Beyo~lu - btanbul 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebim.ize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak ü. 

zere 6 senedir. Yatılı ve para.sızdır. Gayesi ticaret gemilerimize 
kap.tan ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmek. 
tedir. 

M~ktebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hu. 
susatı mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına ta. 
lehe alınacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş 
ve yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınrfa alınacak talebelerhı de lise mezunu olma. 
!arı lazımdır. 

3 - Yazılmak için pazrtesi, çarşamba ve cuma günleri mek. 
tebe müracaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları isti. 
dalarına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri 18.zımdrr. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı, 
C - Mekt ep şahadet.namesi veya ta8dlkna:m.eai veya.but bun. 

Ja rm musaddak suretleri, 
n - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresleri, ve tatbik imzaları. 
P - Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9 X 6 ebadında). 
5 - Yazılma işi 26 Ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. 

K::ıyıL olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhi muayeneleri 
için sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

() - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne mü. 
racaat olunmalıdır. 

lslanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracatalara mat. 
bu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pu. 
lu gönderilmesi lazundır. (5272) 
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öimc siyasetle iştiğalden beni 
mcnedemczsiniz ya ?. 

- Yalnız kendi kendinizi iste 
tliğiniz kadar meşgul olun! .. 

Kontes, elini meyva dolu bir 
::.erte uzatıp iki portakal aldr. 
Havaya atmak suretiyle oyna
rnağa başladr .. 

Kontes portakallan biribiri 
arkasrn.dan havaya atıp tuta
rak: 

- Sıçra Parasin l Sıçra Şu

vazöl ! Sıçra Parasin ! Sxçra Şu
vazöl ! diyordu. 

Kral : 
- Kontes ne yapıyorsun?. 
- Verdiğiniz rnüsaadcden 

istifa:le ediyorum... Vükelaya 
~ıçra diyorum .. 

O sırada kontesin hizmetçisi 
Dorc, içeriye girerek kontesin 
kulağına bir şey söyle. 

Kontes yüksek sesle: 
- Evet! evet! dedi .. 

Kral : 
- Ne var?. 
- Seya'.hatten avdet eden kız 

:<ardesim kral hazretlerine arzı 

ihtiram etmek istiyormu~ ta ... 
- Gelsin, gelsin, dört, beş 

gü;rnür fudeta birinin eksik ol
tlı.1 gunu hissediyordum. 

Şon, içeri girerek: 
- Teşekkür ederim, eft"ncli

mi ' , tleıli. 

ı 1 cm'}'. resinin kula gına eği

lr r.:k: 

- Oldu diye frsrJdaclı . 
Madam Dübani, sevinçle 

haykırmaktan kendini mene
demedi. 

Kral : 
- Ne var, dedi. 
- Bir şey yok, kızkardeşimi 

gördüğüm için memnun oldum 
da ..... 

Kral : 
- Ben de memnun oldum 

hoş geldiniz Şon .. 
Şon : 
- Kral hazretleri müsaade 

ederlerse kızkardeşime bir iki 
söz sö7liyeyim. 

Kral : 
- Söyle evladım, söyle! Siz 

konuşurken ben de Sartinı:Jen se
nin ııc::eden geldiğini sorayım .. 

Sartir; bu sualden kurtulmak 
için: 

- Kral hazretleri, bir iki da· 
kika müsaade ederler mi? de
di ... 

Kral esneyerek: 
- Mösyö Sartin hiç vaktim 

yok, diye cevap vct1:li .. 
- Yalnız iki kelime arzedcce

~im .. 
- Neye dair?. 
- Farmasonlara, mucize, id-

rli:ı c:"rlenlcre, keıamet satanlorn 
dair ... 

- Şarlatanlara clair mi? Sar
tin bunlara hokkabazlık tez-

H :\ li ı-. h - .'\k:;.aııı Po:ıla:ıı 21 TE'.\1'.\lCZ - rn~9 
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Dün ve Y a!ın t 
Tercüme külhyatr 

Çocuklarımızın 
Satış yer •. 

'/AKIT KITAPEVl Sağlığı • • 
ıçın 

1-1 O kitaplık birincı serı 

Numara Kuruş, 
1 Saf o 100 

1 2 Aile Çemberi 

ı~ 1 3 Ticaret, Banka. 
Borsa 

F 
' . 1 

Bütün n1unevver 
FOSF Ti 
O S FA 

Anneler 
Bilirler 

N Ti 
1 Devlet ve İhtilal 

75 1 5 Sosyalizm 75 
lj J. Rasin külliyatı 75 

F 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
'i Ruhi bayatta laşuuı 60 
:} lsfahana doğru 100 

F 

795 

10 J . Rasin külliyatı Il 75 

F 
F 

f'o!>fatlı , Vitaminli bir gıdadır. 

s N o • 
1 FA T 

Çocukların, 3 aylıktan it ibaren ta:ı;addi lerini k:ı.rşılar. 

o 
o 
o 

s F A T 
11.:n knnetli çocuk gıdasıdır. 

s F A T 
R!'nksiz yanakn n pembeJcstirir. 

s FA T 

• 
1 
• 
1 
• 
1 

Canlı, kanlı, kunc tu yavrular yetiştirir. 

N 

N 
N 

• • 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş 

tur. Hepsini alanlara % 2( 
ıskonto yapıln-. 236 kuruşı 
peşin alındıktan sonra kalar 
ı lirası ayda birer lira öden 
nek üzere dört taksite bağla 
nı r. ı FOSFATIN : F ransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 

/ F FATiN FALYER markasiyle isteyiniı.;,ı 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
I - Keşif, şartname \e plan mucibince idaremizin Kastamonudc 

yaptıracağı idare binası kapalı zarı usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli 23.692..15 muvakkat teminatı 1776.93 liradır. 
III - Eksiltme 7/VII I/939 pazartesi günü saat 15 de I stanbulda 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonu:ıda 

yapılacaktır. 

IV - Keşif, şartname Ye planlar her gün leYazım şubesi vezne -
ı:inden ve İzmir, Ankara, Kastamonu başmüdürlüklerinden 118 kuru~ 
mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü ~eklif mektubunu kanuni 
vesaikle yüzde 7,5 güvenme par:lsı makbuz veya banka teminat mck -
tubunu ve şartnamesinin F. fıkrasında bildirilen yesikayı ihtiva, ede . 
cek olan kapalr zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkfü komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde \·ermeleri ilan olunur. (530G) 

- P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
:__:ı t~aTO ihUye~~"" '1~.~._.ı._.. "l H".\ ı.r..,....ı~ hapuh aaına <=?\ 

iltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (7,500) lira mu\'akkat teminat (562) lira 
30 kuruştur. • 

Eksiltme 1 eylul 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (16) 
da Ankara P.T.T. Umum müdürlüğü binasındaki satrnalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
• kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat on be~ kadar 

mezkur komisyona vereceklerdir. 
4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım, l stanbulda Kınacı· 

yan hanında P.T.T. ayniyat ~ubc müdürlüklerinden parasız veı ilecck 
tir. (2853 ) (5038) 
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keresi verınız, artık korkula
cak bir şey kalmaz. 

- Kral hazretlerine arzede
yim ki umumi vaziyet zannetti
ğinizden çok fcnaldır. Her gün 
yeni mason l ocaları açılıyor, ar
trk bu bir cemiyet değil, bir 
cins, bir meslek haline geldi ... 
Krallığın ne kadar düşmanları 

varsa hepsi ona girdiler. Filosof
lar, fena fikir sahipleri hepsi on
lardan oldular. Hatta bugünler
de mösyö V olteri büyük me· 
rasımle kabul edecekler .. 

- Volter ölüyor .. 
- O mu? Hayır efenldim ! 

hayır ! Ölecek kadar budala de
gildid . 

- Papaslara cürmünü itiraf 
ctmi~···. 

- Bu hiledir .. 
- Papas elbisesi giymiş!. 
- Bu da bir hile efendim .. 

Bütün bunlar yazıyorlar, söylü
yorlar, bağrıyorlar, hareket edi
yorlar, fesat kuruyorlar, tehdit 
ediyorlar. Hatta bazı ihtiyat
sızların kaçırıdıklan ~öze bakılır 

sa bugünlerde bir reisin gelme· 
3im bekliyorlar .. 

- Evet, Sartin ! Bu reis gel
diği zaman onu tevkif edip Bas
tile korsun, olur, biter. 

- Efendimi;ı:, hu aılaml:ırın 

ellerinde pek çok vasıtalar, ç:ı· 

reler, vesileler var .. 
- Sizin elinizdekiler onlar-

dan az mı? Koca bir hüklımetın 
polis r,azınsınız .. 

- Onlar siz.den cezvitlcrin 
kovulmasına müsac:dc almışlar. 
KovuJacak adamlar, filozoflar 
idi. 

- Şimdi sen gene o kalem a
~anlarla meşgul oluyorsun. 

- Onların kestikleri kalem 
ellerinde olunca pek tehlikelidir
ler ... 

Kralrn rengi soldu .. 
Sar tin sözlerine devam etti : 
- Hakir gördüğün:.iz bu filo-

zoflar .... 
- E, ne olmuş?. 
- Her halde krallrk.hükfıme-

tini mahvedecekler . 
- Bunun için onlara ne kaıJar 

vakit lazım?. 

- Bilemem, on beş, yirmi, 
lll'lki otuz sene ! 

- Öyle ise beis yok.. On 
b~ş sene sonra ben dünyada bu
hınmam. Git te bunu, benim 
_halefime söyle .. 

Kral. polis na;ı:zrx ile konuş -
masını bitirmek istediğinden, 

madam Dübarriyc döndü. Kon
tes bunu bekliyordu. 

Kontes, karlın dörı lüğünü 

göz ucuyla görerek, kızkardc

şine : 

- Ne eliyorsun Şon? eledi. 
Kral : 
- Evet, ne eliyor? ikiniz de 

tclaşlısınız ... 

1 

VAKiT kitabevı 
Dün ve yarın tercür11 

külliyatı 
No. 11 ·20 ikmcı serı ~ 

l 1 Gorio baba 
l2 Deliliğin psikolojis. 
l3 ilkbahar sellerı 

L-l Engerek dUğümti 
15 Rasin külliyatı IIl 
l6 Samimi Saadet 

17 lstatistik 
18 Çocuk düşürtenler 
l9 l lim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

,t 
~ 

Bu serinin fiatı ~.30 k:ırıışt 
~epsini alanlara yüzde 20 islı0 

·o yapılır. Kalan 4.24 ıcuruŞ 
ı .24 kurU!iU peşin alınarak ırı0 1 

'>akisi ayda birer lira öden1'1 
izere üç taksite 0ağlanır. __./ 
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me külliyatı 

No. 31 -40 4 cü serı 

·31 Rasin külliyatı lV 
·32 Metafiıik 

·ı3 ls kcnder 
M Kadın vC> sosyalizm 
~5 Dcmokrit 
rn Dinle r tarihi 
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18 

Filoznfi ve M nat 
Et ika 

:·m flerakllt 
40 Ruhi mucizeler 


