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Askeri heyetimiz Hataya girdi 
Heyetimizle müzakere edecek Dünkü spor hareketleri 

fıansızlar laljyare iie geldiler 
Hariçten ~elen kundakçılar bir -
köqde sekiz evi ateşe verdiler 

Galatasaray Y ogoslav
yada 3 - 1 mağlup oldu 
Belgrad, 13 (Hususi) - Galataaa • m1mız vasat bir oyun çıkardı. Yugoe. 

ray bugün ilk oyunu Yugoslavya p.m· lavlann bu devrede attıklan bir golU· 
piyonu Beogradiski ile Beogradiskl ne biz de bir golle cevap verdik. Bir
sahasmda kalabalık bir halk kütlesi kaç tane de gol fırsatı kaçırdık. Ne-
önünde yaptı. tice 3 - 1 mağlO.bua. 

Mutat seremoniden sonra maç baş- Dost memleketin halkı takımunm 
ladı. Yugoslavların hakimiyeti altın • bilyUk tu.ahüratla .kaqıladJ. Cuma 

Sürlyell ÜÇ Jandarma· kumanda·nı işten uzaklaştarıldı d~enilkdevre2-0aleyhimizeka- günU Yugoelavya klübü ilekaqJ!qa-
pandJ. cağız.. 

üriye gazetelerinin Hataya girmesi y'şak edildi İkinci devrede sahaya_aı_ıp.n_takı_-__ _ 

Antakya 12 (Anzdolu ajanaınm hu- delegesi •e ..... kıtaat kumandanı k ara Ali - 1 ekirdağlı Hüseginle 
N. it. 

Çok Ve ·ıy•ı ••·• ıu-1 muhabiri blldiriy,or). olup dün albayhp terfi eden Kole ile 
'f Genel kurmay ikinci ba1Jwıı. Orge- Antakya bqlioatôlosumm ve tıkende- berabere kaldı 

Hazirama oo beıindea e7lUlia on 
1-tine kadar resmi dairelerde it ... t
i..; ..t.hlan sekizde baflayaaık. öil .. 
dea ıanN on dörtte bitecek. Ba ıu
'-tle öfleyia llir IMlçak ... tlik Wr T• 
.._ umanı faaılaaile ikiye Qnlaa n 
ltlaa .aat devam .._ mmmr1ana İl 
~ ,u mevsimine lmhsus olanık 

neral Aamı GündUZün reialiğindeki lıe- run koıuıoloıunMıa Payaaa gelmiı bulu 

1li. taraftan alb ... te Wirilec:.&s, ..... 

-.ıt... bütün it ... tleri - ,... top-
...... olacak. Sut oa dörtte itleri. 
-. ~..---da ... ..,. ka
... iatiıNat ~iJa.·~ .. 
.... iatirahat etmek faydam Wr "'1if 
........ -- delildir; --- '" 
ltlikt .. yap ...... mMi=el• .......... 
-._ela phıtmlaıkea mutWra fllelaltr 
ile dinlınadirilir; ~ lmıpa ..... 

~ demirleri Ye çelikleri ... -
ı-.... zanwmnda .olur, 90IU't makine-
lerin muhtelif parçalan ......... siren 
laıalar ve kirler t.,,izleair; ita tarzda 
"" dinlenme usulüne tabi tutulmtyaa 
lbakineler iyi ve temiz it çdwmaclrk
lan baıka pek kıaa bir amanda ltozu. 
Itır; laöylelilde ömürleri Yllktiaden _.. .. 
"-I nihayet bulur. 

Demirden Ye çelikten 7aplimıı olan 
~kiaeler için bir müddet itlediktea 
-... nud cinlenmek bir ihtiyaç iM 
etten " lmnikten yarablmq ıllaluaa 
İaaaalarm çalıprkea istinhat ihtiyaç • 
..... pek tahiiclir. Ancak ... iıtirahatin 
it üzerinde faydalı ol.Wlmeti için •• 
tiia lHr süalük İf autleriai ele bir y.,. 
topJam.uun doiru olup obmclrffaı iyice 
letlcik etmek lizımchr. 

Biz IMa mülibezayı ileriye ıürerts.a 
ı..au....m on lletinden .,ıuıİİD oa '-fi· 
lae lmdtr ıcıe.... etmek üaen tatlıik edi-
1.cek it aaati rejimiDi tenkit •imek ia
te.ni~ TadNk edil• ... rejim 
..._lelcethiz için Wr t.criibedir. BeJ. 
Jsa nz IDHaİmi İçİa İt ... tleriaia 1tu 
~tanzimi faydalı da olüilir. Fa-

t bazı arkadatlarnmzm istedikleri 
Iİlti IMı re·· • ~:..c._ • Jlllll - ... seneye, ......... 
a.i kaı.. dokuz ayma da tepni) e t· 
lbel& tloinı olmasa preldir. M.......a.n ._t dolliunmk ve sün öldürmek için 
..... i.ımda oturan lııİl'W otomat ol
lnelrtan kurtaraaılc usul sündelik itleri 
l.iitia it saatlerini bir ,..... teloif et
._ deiil, Wlilda 'bu auıtlei idye laö-
~timdi" ..... .nn ......... , 
~,.t Wr t.uplc ... dik ,... .. ... 
fİloahat saatini ilci, üç iMie çıbrımıke.. 
.. kMif Wr ı..li)"9t)e ftnhuz surette 
~ dört aaat çabpa Wr bfa verimli 
.. •örmek kaWliyetiaj artık byllecler; :-cl1tn sonra dinlemnei ilıtiyac:ı ken... •.&- hiMeclilir; uniyetin .... ilı
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AS IM ue 
(8oq: 84. j. Bi. 6.) 

yetiınizi hamil bulunan hususi tren b\ı mafc*Jaick. ft)*tan Mkeri lata jhti-

giln saat 15 de Payaaa vardı. Generali ram reımini ifa etti. 
kaqılamak Uzere Hataydaki Fransız :(Samı: Ba. 4. Bi. 3.J 

Göriog· 
1 q 

Meksika da 
Ren boyundaki mü 
daf aa tertibatını 

grev 

Parla. 12 (A.A.) - Tan ıazeteld
nln Starıburg'dan aldığı bir telgra· 
fa göre, Görlng, dUn sabah ant ola
rak Straıburg'un karşıaında Ren 
nehrinin tlzerlndekl Alman köprUsU 
nnn başına gelmiştir. 

Meksiko, 12 (A.A.) - Peubla vill
yetinde başlıyan umumi grev oldukça 
siyasi ehemmiyeti haiulir. Çünkü bu 
grev, reisicümhur Kardenaş tarafm. 
dan Meksika ekonomik vaziyetinin va. 
him olduğu ilin edildiği ve bUtlln VL 

tanda.,tardan memleket ekonomisitıbı 
inkişafma mani olacak her tlirlU ha -
reketten içtinap edihnesi talep edildif. 
bir sırada baş göstermi§tlr. 

Karlıruhe'den gelen Mareşal refa
katinde bir kaç general olduğu hal· 
de derhal Ren köprUsUnUn UstUne 
gelerek Relhsver tarafından son za· 
manlarda vücuda getirilen müdafaa 
tertibatını uzun uzadıya tetkik et
miştir. 

Mareşal ile maiyetinin nehrin sa
hilini takip ettikten sonra arabala
ra binerek teftişlerine devam ettik· 
lerl, Ren'ln Franıızlar.a alt kısmın
dan görülmllştUr. 

Bu suretle Puebla amele sendikalan 
Kardenasııı siyaseti:ııe kareı ayaklan -
dıklan anlaşılıyor. 

Ayni zamanda mesai konfederasyo
nunun kati emirlerine kartı da gelmfı 
oluyorlar. Bu da gösteriyor ki, Meksl
kada sendika disiplini her tarafta te
eııuı etmemiştir. 

Çinliler su bentlerini 
üç yerinden yıkhlar 
Lunghag demirgolu tehlıkede •• 

• 

L"!'ng'lıa!J demlryolunu glJzetleyen 

Takyo, 12 (A.A.) - Domel AJan
ıına Halfenc'den blldlrllfyor ki: 

Çin kıtaatı Yangtse nehlrlnln ce
nubunda bentleri Halfeng ile Çeng • 

10T ara11ada te•r it ~•rladea ~k 
mıtlardır. 

Lunsal demiı7Qlu mınt&kfW n. 

Iarın iatlllsı tehlikesine maruz bu
lunuyor • 

Sul-Çeu·Fu muharebesinde tema. 
yUz eden motoruı lvekura ve Naka. 
mura mUfrezelerl kısmen Cln ltgall 
altında bulunan mıntakadan alela
cele geçerek benUerl tafnlr etmek 

··~ ~arclır. 

tzmlr, 12 (Huaust) - Askeri h~ 
tahane menfaatine tertı» edlien pro 
fesyonel gtıreı mllsaba'talan bugUn 
yapıldı • 

Bu mllsabakalan seyretmek Uzere 
civar kaaaba.lar4an )'tlzlerce ıqlrcl 
gelmişti. BUyUk bir kalabalık flillD 
de ilk olarak Teklrdaf 11 SUlefm&D 

ile Bucalı Ömer kaşılattı. Ömer tut 
la malUlp oldu. 
BabaeıkW lbrahlm, Gönenli Ah

medl tuııa mall6p etti. 
Molla Mehmetle Manisalı Halll 

berabere kal411ar. 
lhl IOll olarak Teklrdatll lltH

(Bonu: Sa. ,J. BiL 6~) 

Beşiktaşla Güneş 3-3 ~rabere 

~..._..;..~...,;--· ........ <:...:.•'·.:·~··"''." 

tertip edilen fttwflonlon btr g6rlildlf. 
(Yum ilçüncU. aayıfamnda} 

Tabiiyetimizden iskat edilmiş 120 müsevi ailesi 

Umumi aftan istifade etme-
lerini rica ettiler · 

(Yamı ''inci •rfô)J 
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Tutulanlar yedi kişiydi. O~ğa J 
ıkorku salmak için hemen ceza vermek 
lizımdı. Dört tanesini hapse attırdı. 

tJç tanesi idama rnahkOm oldu. 

Yoanisin yerine Fokas, Tribonyüsün 
yerine de Vasili:des getirildi. 

Bütün bunlar ihtilalcilere bildirildi. 
Artık dtığılmalan lbımdı. Halbuki 

çekilip gitmiyorlardı. Merdanı bo§ 
bulan hırsızlar haydutlar, dalavereci
ler, fırsat düşkUnleri durmaıdan halkı 

kışkırtıyorlal'dı. Yüstinyanosun §İm· 

dilik böyle davrandığını, onlar dağrl

dıktEı:ı sonra elebaşıları birer birer en
seleyeceğini söylUyorlardı. 

Bu sefer venetolnr da köplirdUler. 
imparatora ve hükumete karıı göster
dikleri b:ığhlığın mükafatı alçakça bir 
nankörlük mü olacaktı? Demek ki ilk 
fırsatta venetoları da ezmekten çekin· 
miyeceklcrdi. 

Vitalyanostan Zenanise giden elçi 
§U sözleri götürdü: 

- Bizi birbirimize kırt:lmyorlar. Ni
çin birleşmiyoruz? Geçmi§leri unutma· 
ya hazırız! 

V enetolar ona: 
- Yanılıyorsun! 

Diyemezlerdi. 
Çünkü hapse atılanlardan yalnız bi

risi Prasino fırk<ısındandı. Asılacak 
olanlann UçU de Venetolardandı. 

Cellatlar geldi. BUyUk bir halk yığı· 
nının ortasında, sıkı bir polis çemberi 
içirde Uç mahk\tmu darağncına çekti
ler. Fakat o anda hiç beklenmiyen bir 
§ey oldu. tlçünün de ipleri ko_pmu§, 
sapasağlam yere düşmüşlerdi. 

Cellatlar tekrar ipleri bağladılar. Ge-
ne astılar, gene koptu. 

Halk haykırıyordu: 
- Onların suçları yoktur, brralan ı 
- Allah razı olmuyor. 
- Dinsizler, Allahın astıramadığıru 

asmağa mı uğraşıyorsunuz? 

ipler üçüncü sefer de kopunca koca 
meydanı ve sokaktan çılgın bir uğultu 
aldı. Halk safları polis koI1donunu kır
dı, çiğnedi. Cellatları yere serdi ve 
mahkumlan aldılar, Aya Konan kilise
sine kZıÇırdılar. 

Vitalyanos akıllı bir adamdı. Impa
ratordan ve kansından intikam almak 
için dil~man fırka ile dost olmak fır· 
eatını kı.;ırmadı. İki taraf reisleri ara
srnda ~izli konuımalar oldu. Çok geç· 
meden fJrltacılann kavgaları kalmadı. 
Şimdi nerxes mahk\imlann kUrtinl
malSl noktasında birle§miı bulunuyor· 
du. 

Ertesi gün iki fırka birden impara
torla yüz yüze gelmek istediler. Mah
kumların bıralolmalannr isteyecekler
idi. 

Yilstinyanos ikinci bir akılsızlık yap-
tı. Onları dinlemeye bile razı olmadı. 

O zaman vakti le: 
- Nikaaa, Yüstinyanoa l 
Diye sevinçle yükselen seslerin yerin 

d~ §imci korkunç bir uğultu vardı: 
- Prasinolarla Venetolann birleg-

meıi uzun ömUrlU olsun l 
Diye haykınyorlardı. 
Her iki taraf da: 

- Nikaaaal •• Nikaal. 
Scslerile hipodromu boşaltıyor, mey· 

tclunlan ve sokaktan dolduruyorlardı. 
- Mahkomtan kurtaralım 1 
- Valinin sarayına 1 Valinin sarayt-

na 1 
Bunlar birer kumanda gibi yer yer 

ouyuluyor, alkışlarla ta dik ediliyordu. 
Valinin sarayı önünde toplanan fır· 

kacılar mahpusların bırakılmasını iste· 
diler. Vali onların bu arz:ulannı kooul 
etmedi. 

- Madem ki vermiyorsun, biz alma· 
&m biliriz 1 

Bir iki dakika içinde sarayı birkaç 
yerinden ateşlediler. Askerleri öldUr -
diller. Mahpustan kurtardılar. Artık 

biltUn hapish ele zorlanıyor ve boşal· 
tılıyordu. Şehirde yer yer ölUler, yara
lılar yatıyordu. 

Hiçbir fırkaya girmemiş olup impara· 
tora ve kanuna ba~lı kalanlar da var
dı. Bunlar her tarafa saldıran haydut· 
lan silahla kar§ıhyorlardı. Sokak ve 
meydan muharebeleri gittikçe büyüyor 
'du. Bu hal bütün gece devam etti. 

• • • 
şrnda çocuklar, genç kızlar ve her yaş
tan kadınlar da vardı. 

İmparatorun uysallığı ihtilalcileri 
bUsbUtUn §ımartmıştı. 

Bir türlil dağılmryorlardı. Yeni is
tekleri vardı ve bunların sonu gelmi
yordu. 

Saatler buyük bir merak ve heyecan 
içinde birer yıl gibi uzayarak ancak ge
çiyordu. 

Bütün gece ayni hal devam etti. 
Ertesi sabah da 1ehirde kargaşalık 

vardı. Saray önünde birikenlerin ara
sında her kafadan bir ses yükseliyı::r· 
du. 

Yüstinynnos sabırsızlandı. Teodora: 
- Niçin askerle dağıtmıyorsun? Da

ha ne zamana kadar ıımartacağız? 
Dedi. 
Muhafız askerler. Slav, Bulgar, Cer

men, Got gibi o zaman toptan, ''Bar
~r,, denilen milletler arasından seçil· 
mişlerdl. Halka hücumdan çekinmele
ri, yahut onların tarafına geçmeleri ih
timali yoktu. 

Belizer de onlara aüveniyordu. U
zımgelen emirleri verdi. Askerler mu:· 
raklunnı öne doğru uzatarak ve yürU
yen bi duvar gibi ilerlediler. Halk ezi
liyor, yere seriliyordu. Az zamanda bü
tün meydanı öliller dolduruyor; yerler 
kızıla boyanıyordu. 

thtilUcilerin limitleri kınlıyordu. 
Bu gırafuı Ayasofyanın bUyUk kapun 

açıldı. Kilisenin papaı;lan ellerinde 
rnuk~ddeı haçlarla, kalın seslerile dua 
ederek iki tarafın ortasına c!o~ru iler· 
leöiler. Kavgacılan ·~rmak ıatı orw
dı:. Halbuki askerler kazanmak üzere 
olduklan zaferi tam21mlamak için acele 
ediyorlardı. Bunun için papaslan hiçe 
saydılar; geldikleri yere süpürdüler. 
Dövüş halkın, kocalarını, oğul ve 

kardeılerini kışkırtan kadın ve kızlann 
arasında çığlık koptu. Artık bu kada
nna dayanılamazdı. Ayuofya papaala
nnı itip kalanak ha 1 Demek ki im para· 
tor hıristiyanhğı barbarlunn ayaklan 
altına atmaktan, hıristiyanlığın en mu
kırddes kilisesinin en muhterem adam
larını da dinsizlere tahkir ettirmekten 
çekinmiyordu. Bundan daha büyük al
çaldık olabilir mi? 

Pencerelerle damlan dolduran kadın· 
lar, çocuklar ve ihliyarlann birkaçı el
lerine geçen çömlek, ta§ gibi şeyleri 

askerlerin Üzerlerine attılar. Onların 

ardından bütün pencereler ve çatılar· 
dan müthiş bir taş ve kiremit yağmuru 
başladı. Askerler tepeden inen bu hü
cum kaf§ısında ~şaladı. Yüzleri kan 

(Arka.st var) 

75189 numar81ı kaÇakcı 
Bir kolu Çinde, diğer koıu Bulgaristanda olan 

şebeke nasıl muhabere ediyordu ? 
Orta Avrupa· 

da bUyUk bir 
esrar • kaçakçı 

Bir kaçakçının üzerinde bulunan defter 
bütün esrarl meydana çıkardı 

Lui Liy0tt 
bekeye dahil 

şebekesi mey-
dana tıkarıldı· 

f;ı haber veril
mişti. 

'l'ahkikat iler-
ledikçe, kaçak-
tıların, bütün 
dünyada adam-
ları olduğu anla· 
şılmış Ye bu şc

olan Bakula isminde-
ki eski bir Perulu diplomat tevkif 
edilmişti. 

Buglin, şebekenin ele başısı da 
meydana çıkarılmış ve ututlmuş· 
tur. 

Bu ele bnşı, kaçakçılar arasında 
75.189 numara namı altında tanın
maktadır. Hakikatte ise Lul Lion 
Flllp isminde bir Fransızdır. 

Bir ucu Fransada, bir ucu Çinde 
olan bu şebeke yalnız esrar kaçak
cılığı llo değil, ayni zamanda silAh 
kn.çakçıhft ile de meşguldür. Eski 
diplomat Dakula ile Lln Lion bil· 
hassa bu sabada beraber çalışmış. 

tardır. 

BugUn teı,kll!t bir kaç taraftan 
birden meydana çıkarılmıştır. Ev
velft, Avusturyada, ı. 700 kilo esrar 
kacılırken yakalanmışlar, sonra Ti· 
yençln'dekl adamları ele geçirilerek 
diğerleri hakkındaki asıl malCımat 

ondan alınmıştır. 
ŞİFRELER BULUNUNCA ... 

Şebekenin Avrupadakl adamlnrı 

, 

gizli fablkalarında esrar lstfbıml e
derken, Çindekl adamları da buna 
bilhassa Çlndc ve diğer Şark memle 
ketlcrlnde piyasa bulmakla. meşgul 
olmaktadır. 

Avusturyada tutulan kaçakçıların 
hakkında yapılan tahkikat esnasın· 
da Tlyençln'deki adamlarının izi u
zerlnc dUşUlmUş ve takibe başlan· 

mıştır. 

Voyatzls ismindeki bu adam, ta· 
kip edildiğini hisseder etmez derhal 
Çlndcn kaçıyor ve bir mUddet izini 
kaybettiriyor. 

0-0NLJN AK/J'LERİ 
D'-"'-J:..Kt.Nlt.UjuUYl ~A 1 .tV-\1'1~ 

• OYUNUNA DAiR 

K AHVELERiMtZlN hepsinde 
ptranç oynamağa mahsus Alet

ler bulunmadığına göre, bu oyunu be
cercbilenlerimiz pek az. Ben de şatranç 
bilmem. Fakat ben, tatrançla beraber, 
birçok diğer oyunlar daha bilmem. 
Masa oyunu, daha doğrusu, beni, otur 
duğum yere saatlerce bağlayacak oyun 
ları asla sevmem. Bu, belki de henüz 
genç oluıumuzdan, harekete mef tunlu
ğumuzdan ileri geliyor .. 

Bazan bir kitabı bile, yolda giderken 
okuduğum olur. Fakat gün gelecek, 
ihtimal biz: de, bir kahvenin, bir klü
bUn, yahut evimizin bir köşesinde, kar
tımıza oturacak bir diğer pinponla, bir 
taraftan geçmiş günlerin hatıralarını, 

geveler, derin ahlar çekerken; diğer 

taraftan, her yarım saatte bir, bir ıat· 
ranç taşını itina ile yerinden kımılda
tıp bir parmak kadar sağa, sola veya 
ileriye götürmenin zevkini duyacağız. 

Fakat şunu da kabul etmeli ki, §at-

z 
r<Ul'!rı ycllll••· ) ,,.ı;;. UISJ?lll CUJUIJ au•-'·· 
lann oyunu aeğil .• Bazİ gençler, mer
jiterinin hızını, içeriye doğru şatranç· 
la artırdığı gibi, pek ileri ya§larına va
rıncaya kadar ruban ve bedenen dinç 
kalmıt bazı dütünce erbabı da yorulup 
üzülmeden, şatranç oyununun, seneler
ce süren muharebeleri andıran seferine 
tekrar tekrar ve şevkle çıkabiliyorlar. 
Meşhur bir şatranç şampiyonu oldu

ğu söylenen Aleksandr Alekin isimli 
bir Rus, geçenlerde, İngilterede, kırk 
kişi ile birlikte şatranç cyunu oynamı§; 
ayni zamanda oynadığı bu kırk k:Şiyi 
de yenmiş! 

AlekSandr Alekinin muvaffakiyeti 
karşısında düştilğUm hayret, oynayıı 

tarzını öğrendiğim zaman daha ziyade 
arttı. Zira bu adam, at nalı §Cklindeki 
bir masa başında, kırk kişi ile blrden 
oynadığı iki saat içinde ağzına bir lok· 
ma bir şey koymamış, yalnız birkaç 
fincan kahve, bir iki şişe maden suyu 
içmiş. Yliz tane kadar da sigara tellen
dirmiş 1. 

Nasıl?• Böyleoine var ~ınız? 
Bu münasebetle, ~atranç meraklıla

rından birine ait garip bir hikayeyi 
nakledeyim: Bredval isimli bir Alman, 
şatranca o kadar düşkünmüş ki, öldük
ten sonra da §Btranç oyunlarına iştirak 
edebilmek için, kendi kemiklerinden 
şatranç taşlan yapılmasını vasiyet et
miı. 

Dediğini yapmışlar. Şimdi bu kemik
ler, kilçilk ve zarif şatranç ta§ları ha· 
lindc! bir kadının evinde muhafaza edil
mekteymiş. Her §8tranç oyunu bittik
ten sonra, her bir kemik kUçük kadife 
keseler içersine konarak sedef bir çek· 
mecede ıaklanıyormuş. 

Hele böylesine ne buyuruluyor !? 
Şimdi dütUnUyorum. Her insan, ha

yattayken kendini verd:ği bir iptila 
ile, öldUkten &':>nra dahi alakasını mu
hafaza etmek istiyecek olsa, biz mu
harrirlerin nasıl hareket etmesi icap 
eder? .. Alman şatraxıcısının bulduğu 

usule bakılırsa, ayaklanmızın "kalem., 
lerindcn birer kalem yaptınp, bizden 
sonra gelecek ateşli muharrirlere hedi
ye etmek .• 

l 

Fakat, çok geçmeden lskonderf· 
yodo yakalanıyor. 

Voyatzls, ele gecmfyeceğindcn ° 
kadar emindir kt. - Yeya büyük bir 
ihtiyatsızlık eseri olarak ., şifre a· 
nahtarrnı üzerinde bulundurmakta· 
dır. 

Bu, lçl rakamlarla dolu kUcUk bir 
defterdir. Rakamların yanında da 
neye del!lP.t ettikleri yazılıdır. 

O zaman, kaçakçılık şebekesi 11e 
aldkadar oldukları zannedilenlerin 
üzerinde bu unmuş mektuplar 
şifre Jle okunuyor. 

bU 

Bunların ilk bakıı,ta. mektup ol· 
duğunun farkınfi varılamaz. ÇOnkU, 

bunlar, alt alta sıralanmış ve nlbB
yctlnde cem yapılmış bir alay rıı· 

knmdır. 

Du rakamlar şifrelidJr ve şifre 
anahtarında da bunların karşılık• 

Jarı şu şeklide gösterilmiştir: 

76.693: Mulhouse fabrikası 
76.694: UskUp fabrikası 
75.698: Çan Çum fabrikası. 
75.696: Taku Bar fabrikası ilb· 
Bunlar, ka.çakçılann esrar fatih• 

sal ettikleri fabrikaların bulundu
ğu yerleri gösteriyor. 

Kaçakçılar, birblrlerine gönder
dikleri bu şifreli mektuplarda bl.1 
fabrikalardan hangisinden mal göD 

derlldiğinl veya gönderllmeslni ıs· 

Uyorlarsa bildiriyorlar. 

Nasıl eerar istiyorlar; ne vasıta 
lle gönderllecek, kiminle gönderile
cek: bunları da birer rakamla anlat 
ma.k kabildir: 

75.378: Siyah (afyon), 
76.231: Londraya. teslim, 
76.264: Vazelin karışık, , 

:n.§~~;.;ttculc"6av-ıı1""d~mekur, 
Kac;nkc;ılar arasında. eski diplo-

mat Bakulanın numarası 76.020 dir, 
Lut Llon'un da 76.189 .... 

SİLAH KAÇAKÇILIOI 

Dakula ile Lul Lton , 1934 de sl
IA.h kaçakçılığı yapmaktaydılar. Pe
ru bUkumetlnln hariçteki bir mU· 
messlll olan Bakuln, reemt sıfattan 
istifade ederek, bu işe girişmiştir. 

Devamı 10 uncuda 

KURUN-, 
ABONI! l'AJUl'r:SI 

Aylık 

3 oyJık 
6 ayhk 
Yıllık 

llnrıltkn 

irtndt 

9~ 

260 
475 
000 

'ltmltktı 

dr1ındo 

l~S Krt-
42~ • 
820 • 

1600 • 

l'orıh: ıııdcn Ualktırı UırliAı için ayda 
utuı kuru~ dilşOlilr. Posla birliğine gir. 
ııılyen yerlere a:,·da yetmiş beşer kuru~ 
za rıı rııed ı llr. 

Ahoııe kaydını bildiren mektup •e 
lelHraf Ocrellııl, abone pArasınıo rıo le 

HY• banka ile yollama ücretini ldart' 
kendi üıtırlne alır. 

7 ilrkluwtn her poşto merkeılnde 

KIJHUN"o abone uaıılır. 

Adres deaıştırme Orretl 2[1 kuruştur 

1 

L ____ _ _ _J 

Dünkü Hava 
Y eşli köy meteoroloji istasyonundan 

alınan mahlmata g5re, yurtıo hava orta 
Anadoluda ve Kııradeniıln Şark köşelerin

de bulullu ve mcvzıt yo~ışlı, Egede açık, 
diğer bölgelerde oı bulutlu ı;eçmlş, ve 
rüzglirlnr umumiyetle şimall istikametten 
orta kuvvette, Egede kuvvetlice esmiştir. 

Dün lstonbulda hava az bulutlu geçmfft 
rÜLS6r şimali şark1den ııani)·cde 6-9 mel 
re hızla c~mlştlr. 

Sühunet en yüksek 25,4 ve en duşOk 

13,6 santigrat kaydedilmiştir. 

On beş yıl evvel bugün: 
ihtilfilcller akın akın saraya gidiyor 

larl,dr. Orada t'jplandılar. imparatora 
elçi giSnderdiler. Kapadokyalı Yoanis, 
vc:ıli ödemonis ve başmabeyınci Kalo· 
podyoeun uledilmelerini istediler. lm
panıtor kansile görllştU. Ueri gelenle· 
re danı§tı. thtil51i bu kadarla geciştir
mek herhalde bUyük bir kaaznçtr. Bu 
teklifi kabul etti. 

Kafestn fçfndckf nuıynmnlardan biri ötrkinc: - Şöy7c 1\e.narcı çekil canım. 

Hem bu suretle, belki de, bizden 
sonrakilerin, aleyhimizde yazmaları -
mn önüne geçmiş oluruz. 

Almanuadan &eyyar bir ac/arelhanenln 

Ankarada kurulmak üzere ıchrtml:e mll· 

levtccihcn ıevkedildiğf ıöylenmcktedfr. 

Ba •euyar ıe/arclhane 12 odadan mürek .. 

keptlr. latanbula otllr oclmu Ankaraua 

oönderllectk ve orada Çankaya cfvarrnda 

tesis edilecektir. Bıraz dn. r-0cıik 8CtJrcttin! HiKMET MONIR 



"Genç neslin en güzel 
hikayeleri,, dolayısile 

Güzel bir hareket ve 
unutulmş bir nokta 

l 
Yazan: INJDzamettnını Nazif 

b ~'lnanında yapılan iJleri severim; 
~iurna gider. V clev noksan olsalar, 
h taları bol olsa,, velev baştan başa 
ta osalar dahi. 
"G enç neslin en güzel hikayeleri,, 

il?lt antolojisile Yaşar Nabiyi, hoşuma 
&•den bir iş yapmış sayıycrum. Ancak 
~c17gi ile karşılanması doğru olacak bir 
arekctte bulunmuş addediyorum. 
Bununla beraber, memleketin en 

~Ühiın meselelerinden birinin dumanı 
\istünde bir aktüalite halini aldığı an
d~ ıtıeydana çıkmak gibi büyük bir fa
tıleti haiz olan iJbu eserin, birçok ha
~alarıa ve büvUk hatalarla dclu oldu
gunu da söyl~ellyim. 
. 1 - Ya~ar Nabi bu eserinde(•) asla 

bitaraf değildır. Hatalarında asla ma
•uın a:ddedilmemelidir. Bize antoloji 
diye sunduğu eser, zeki tabiycli bir 
Polemik yazısından baıka bir şey ola
rak kabul edilemez. 
b· 2 - Fakat .. Hiçbir şey söylemez gi-

1 görünerek çok şeyler 6Öyliyen ve 
t~ın bir bitaraflık gösteriyormuş &ibl 
hır tav:r takınarak çıkaranın indi gö· 
t'' U§lerini ortaya atan bu etıer, tek ba-
§ına bir davayı izah ve batta isbat ede
bilir: 

kutudan çıkardığı yedi adet kibriti yan 
yana sererek parmaklannı Üzerlerinde 

gezdirmişti: 
- Bir, iki, üç, -dört, beş, altı, yedi. 
Bliyük ziyafet masasını dolduranla

rın hemen hepsini kahkahalarla güldü
ren bu cevaptan ne kadar uzaklarda• 

yızl 
Kibrit çöpleri, evvela birer mum 

oldular, sonra geçen her gün içinde 
onların, mum kuvveti artan birer ampul 
haline girdiklerini gördük .. Ve işte her 
birinde hakiki birer meşale parlaklrğı 
görmek yolundayız. 

Fakat bu müddet içinde, o devrin 
edebi meşaleleri addedilenler ne oldu? 
ölenleri hayır ile yadedelim. Fakat ya
pyanar ne oldu? 

Evvela ampulleştiler, sonra mumlaş
tılar ve birçoğu kibrit ışığı bile saça
maz oldu. 

* • * 
Yürüyor. 
Zeka durmuyor, yürüyor. 
Zaman şaşmıycr, ilerletiyor. 
Dünya, durmuyor, dönüyor. 

Nizamettin Nazif 
(Yarın kitabı tahlil etmek de devam 

edeceğiz). 

--

Yedi sabıkalı Necati dün iki 
kişinin kafasını yardı 

Ok meydanında 
Dün ok alı~ ları 

yapıldı 
En eski sporumuz olan okçuluğu ih

ya etmek için altı ay evvel 1<urulan 
"Okspor kurumu,. tarafından tertip 
edilen ilk atışlar dün Okmcydanında 

yapılmıştır. 

Dünkü atışlarda Okspor kurumunun 
idare heyeti azaları ile öğretmenler, ta· 
!ebeler ve pek çok halk bulunmuştur. 

tık atışa 20 talebe ginaiştir. Bunlar
dan üçü kızdır. Benul, Şahika, Mihrün
nisa ismindeki kızların ve gençlerin 
atışları tak:lirle karşılanmıştır. 

Bundan sonra her pazar atışlara de
devam edilecek, dört grupa ayrılan ta
lebeler arasında atış müsabakaları ya
pılacaktır. 

Kurumun umumi katibi bay Safi 
Nüzhet dün orada toplanan halka bir 
nutuk söyliyerek milli sporumuzun tari 
hinden bahsetmiş, gençleri bu en eski 
spora teşvik eylemiştir. 

ilk suçundan bir ay 20 gün 
hapse mahkum oldu 

Aksarayda oturan Selim, dün sem
tindeki kahvelerden &irine çıkmış, ka
pı onüne bir sandalye atarak okkalı bir 
kahve içmeğe icoyulmuştur. 

Bu sırada karşıki evlerden birinin 
üçüncü k:ıtmdan bir çocuk pencereden 
düşmüştür. Bunun üzerine halk vaka 
yerine koşuşarak yaralı çocuğun etra
fına toplanmıştır. 

Bu sırada Selimin oturduğu "yerin 
önüne de bazı kims~ler birikince ku;
mış, önüne geçen, 7 sabıkalı Necati is
minde birine önünden çekilmesini söy· 
lemiştir. 

Necati: 
"- Sen benim kim oltluğumu bili

yor musun? diye Selimin üstüne atıl
mı~ ve cradaki sandayeden birini eline 
geçirerek kafasına indirmiştir. 

Kavgacılar derhal yakalanarak adli
yeye getirimişer, cürmü meşhut mahke 
mcsine verilmişlerdir. 

rek eEndeki çantayı bütün hızile yüzü
ne çarpmıştır. 

Çantayı kafasına yiyen Mehmet de 
Hacere mukabele ederek yumruklama
ğa başlamıştır. 

Biraz sonra yakalanan Mehmet dün 
birinci sulh ceza mahkemesine çıkarıl
mış, Hakimin sualine şöyle cevap ver-

miştir: 
··-Bu benim kızım yerindedir. Na-

sılsa bir kabahat yapmışım. Ben bü
yük, o küçük yaşta ama, ne yapalım 
beni affetsin demiş. 

Hacer Mehme::lin kendisinden af di
lemesi üzerine bir daha bu gibi şeyler 
yapmazsa kendisini affedebileceğini 
söylem :ş , hakim de Mehmede kısa bir 
nasihattan sonra serbest bırakmıştır. 

-<>--

Bir yankesici kadın 
mahkfım oldu 

b 'leni nesilden muharrir yetişmeğe Kazanç veraist tadl uı... Poliste: 
aıladığını ve hatta bunlardan teka- "' 1 

ınuı merhalesinin bir iki aidım berisine tı Ü ie rl od e d ti ek 1 er 

Vakayr gören şahitlerden Ali, Neca
tinin aleyhin'de şehadette bulunmuş, cel 
se arasında ~şan çıkınca Necati şahi
din üzerine atılarak kafasını patlatmış· 

tır. 

80 yaşlarında İsmail adında biri dün 
Yemişten geçerken Fatma adında bir 
yankesici kadın yanına yaklaşmış, ce
bin'deki Rus paralarını aşırmış ve kaç
mağa başlamıştır. 

kadar yaklaşabilmi§ olanlara dahi te- Yeni kazanç vergisi kanununda ya-
sadüf edilebilece~i..'li. prlan ve şimdi Büyük Millet Meclisin-
.. Evet, Yaşar Nııbi bir muharrir olma- 'de bulunmakta olan tadilata ait proje 
ga l:aşlamıştır. de vergi hadleri yükseltilmiş olan es-

Büyük bir tec.zu ile resminden on naf ve küçük sanatkarlardan ilk olarak 
be~ santim ötede !f•raladığı eserler ara- marangozlar cemiyeti Büyük Millet 
sın da göze vuraııl 'rın muayyen kıy- Meclisi reisliğine ve parti genel sekre· 
rtıcıı.e.rini inkar ebnek neye yarar? · · · ·· bul ş· . terJt.~ıne muracaatta unmuştu. ım-
kııtbu ?;1~~Qrlf~tm~e uya~-~~?.c$..-=r.= dı 111 • • at~·-.. ··~- ... ----=--'·-'' 

b "ZU~rcleri de Meclis riyasetine ve ıme: 
Elbette o eserler Je birer kıymet ifa- buslara müracaatta bulunmaktadırlar. 

de cdiyorlaıl:h. Fakat kabul etmek la- Bunlar kazanç vergilerinin fazla yük
~1llldrr ki, Yaşar Nllbi de zek§, en kud-
t seltilmesinin doğru olmayacağını bildir 
Ctli ışığını, bu antolojinin satırların-d mektedirler. Dokunıacılar, kahveciler, 
an yaymış bulunı.:yor. mobı'lyacılar bu meya d d n a ır. 

h 929 den 938 e kadar geçen yılların Yeni kazanç vergisi tadil projesinden 
ak kını ödeyelim. Ve evvela bir frkra- fevkalade memnun bulunanlar da var-

llın zehirli istihzasından silkinip ken-
.J• dır. Plaj sahipleri ve ir. kili ve ralgılı ga-
1.1ırnizi kurtaralım. " " zino işletenler, eğlence yerleri sahiple· 
Fıkra? Belki onu bilmiyorsuunz. ri bunların başında gelmektedir. Çün-
Anlatayım: kü bunların kazanç vergileri mühim 
Bir zamanlar bir "Milliyet,, gazetesi miktarda tenzil edilmektedir. 

~ardı. Devrinin en ciddi gazetesi. Bu- Proje üzerinde yapılan tetkiklere 
tı~n rahmetli sahibi, güzide arkadaşım göre, vergi miktarı artanların artış 
S'.~rd saylavı Mahmud, gazetesinin yıl nisbeti yüzde altıdan on ikiye kadar-
~onümlerini tes'id etmek gibi güzel bir dır. Bunların bir çoğu projenin tadili 
ıtiyad d h. t. H l ·· · l · a a sa ıp ı. er yı murettıp en, esnasında vergi nisbetlerinin indiril-
~llhbirleri, muhabirleri, muharrirleri mcsini istemişlerdi. 
~'.11~ncıları siyasi, edebi müdürleri il~ --o--

ılhyet ailesi büyük ve çok zengin bir PROFESöR FISENJE GITTt 
&of~anın başında toplanır; 365 gün, ge- General !smet tnönünü muayene için 
~~lı gündüzlü ıdevam etmiş hummalı Paristen gelmiş olan profesör Fisenje 
lııt çalışmanın yorgunluğunu neşeli bir dün akşam memleketine dönmüştür. 

1 
ava içinde biranda giderir; gibi olur- --o-
ardı. Yalnız bir asker ve yalnız bir TiCARET ODASI TOPLANTISI 
llıiinever değil, ayni zamanda nazik ve Geçen hafta ekseriyet olmadığı için 
~~·ti( bir ce.miyet ada~rv olan Mahmuc:f toplanamayan Ticaret odası toplantısı 
. ltd, bu zıyafetlere dıger gazetelerin çarşamba günü yapılacaktır. 
tlcri 1 I . . d ~. •.J • ge en ermı avet etmegı 'IJe ıhma! • Bu toplantıda, odanın 938 bütçesi 
etmezdi. ile kadrosu etrafında görüşülecek oda 
it ~illiyetin yıldönümlerinden biri, bir memurlarının teavün sandığı işi de 
~ç gencin "Yedi meşale,, adh mini mi- mevzuubahs olacaktır. 

:'..bir eser çıkardıkları günlere tesa
ur etmişti. Ben bir başmuharrirle yan 

Yana oturuyordum. Gazeteciliğin muh
tcl'r ı §ubeleri etrafında devam eden 
ltzun b' .. k ~'"' ·· b· ır muna aşcwan sonra soz ede-
~Yat 1ilemimize intikal edivermişti. 
Jab·· \r ıı. dedikodular hemen başlamıştı, 

c bıttabi en aktUel mevzu elan .. YeQ' 
t 

1 rneşale,, unutulmamıştı. Masada o-
llrantardan biri: 

d" - Büyük iddia .. • demişti - bari ye
t ınum deselerdi. 

l(ararlarında isabetli, münevver ve 
Zeki b. · le ır sıyasi muharrir olan yanımda-

1 başmuharririn mütaleasını ogren
ll'ıck ı· t • · c · · "i s emıştım. evap vermemıştı. 

alnız gülümsiyerek masa üstünde du
ran kibrit kutusunu göstermişti ve bu 

Yaralandı 

Liman işleri amelesinden Haydar 
oğlu Süleyman liman'da bulunan Teo
fil Gotye vapuruna fındık yüklerken 
sol elinin baş parmağını makineye 
kaptırmış. yaralanmıştır. Süleyman 
hastahaneye kaldırılmıştır. 
BAŞINDAN YARALANDI - Ka· 

ı- .. ~. ı,. •• ı; .... ; .. .ı: ı.. .. cJ,.,....,.ı;ı, .~ .. n Av-
şe adında bir kaaın, bahçeyi süpüriır-
ken Bohor adında bir çccuk taş atmak 
suretıle kadını başından yaralamıştır. 

TATİL ESNASINDA FABRİKA· 
YA GtRDt - Beykoz deri fabrikasın
da çalışan Rüstem, dün fabrikanın ta
til olduğundan istifade ederek içeriye 
girmiş, 6 tane boş çuval ve ip çalarak 
dış:m çıkmış ise de kaçarken bekçiler · 
tarafın1dan görülerek yakalanmış, müd
deiumumiliğe teslim edilmiştir. 

OMUZU KIRILAN ÇOPÇü - Şiş

lide oturan çöpçü Mehmet dün Maçka
da vali çeşmesinden arabası ile iner
ken, arabanın tekerleği çıkmış, bu sı
rada düşerek tekerlekler üstünden geç
miş omuzunu kırmıştır. Mehmet Bey· 
oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. ' 
BİR DOLANDIRICILIK 1DDIASt 

- Zeytinburnunda Beş kardeşler soka
ğın'da oturan Mehmet Kabasakal kara
kola baş vurmuş, Zeytinburnunda otu
ran çimento fabrikası amelesinden Ta
birin kendisini dişçi diye aldatarak al
tın diş kaplaması yerine bakır. kapla
dığını iddia etmiştir. 

Tahir yakalanmıştır. 
SARHOŞ OLMUŞ CAMLARI KIR 

MIŞ - Mustafa adında biri 'dün Bey
oğlunda b:r meyhaneye girip adam a
kıllı içtikten scnra Mustafanın kahve· 
sine girerek camları kırmıştır. Mustafa 
y~kalanmış, adliyeye tesEm edilmiştir. 

Suçlu Necati birinci sulh ceza mah-
kemesinde ilk suçundan bir ay 20 güne 
mahkum olmuş, tevkifhaneye yollan· 
mtştır. Necatinin ikinci suçu hakkında
ki muhakemeye muayeneye giden Ali· 
nin raporu alındıktan sonra bakılacak
tır. 

Boretti adında bir kız dün Parmak 
kapt::lan tramvaya binmiş, bu sırada 

Müm!n adında birisi yanına sokularak 
tacize başlamıştır. 

)3oretti bu can sıkıcı hale Karaköye 
kadar sesini çıkarmadan tahammül ede
bilmiş, fakat Mümin işi büsbütün azı
tınca tramvayı durdurarak Mümini 
polise teslim etmiştir. 

Suçlu Mümin adliyeye götürülmüş, 
cürmü me;ıhut mahkemesine verilmiş· 

tir. Mümin duruşma sırasında genç kı
zın elini sıkarak: 

"- Beni affet, kabahat işledim,, de· 
miş, Müminin bu hali Borettinin rik
katini celbetmiş, o da kendisini affet
miştir. 

Genç kadının peşıne 

takılan ihtiyar 
Hacer isminde 30 yaşlarında bir 

genç kadın, dün Tophaneden Karakö· 
ye doğru gelirken 55 yaşlarında Meh
met adında bir eskici peşine takılmış, 
söz atarak kendisini taciz etmeğe baş
lamıştır . 

Birkaç defa ihtarına rağmen Meh· 
medin, peşinden aynlmadığmı gören 
Hacer nihayet dayanamayarak dön
müş: 

"- Ben namuslu bir kadınım, diye-

Bu sırada vakayı gören bir sivil me· 
mur Fatmayı takip ederek biraz sonra 
yakalamış, Fatma adliyeye götürülerek 
birinci sulh ceza mahkemesine teslim 
edilmiştir. 

Yapılan duru~a sonunda Fatmanın 
-.s·· ..__ ~.ı...ı.:;. h:a1inde ,ııöriilı:ııÜf, 

bir ay 10 gün hapse mahkum edflmi§· 
tir. 

GOMROKTEKl KURS 

Gümrük gaz ve petrol antrepolann
da çalıştırılmak üzere gümrük baş mü· 
dürlüğü tarafından açılmış olan kurs 
bu hafta nihayetinde bitecektir . 

Kursa gümrük memurlarından 15 
kişi kadar iştirak etmiştir. Kurs niha
yetinde yapılacak imtihanda muvaffak 
olacaklar, derhal bu antrepclar aevvel
ce yapılmış olan talimatnameyi tatbik 
etmek üzere memur edileceklerdir. 

--0-

KUMAR OYNARKEN YAKALAN
DILAR - Adil, Recep, Osman ve 
Kalman adında dört arkadaş dün Or
taköy::le vapur iskelesi yanında bahçe
li gazinonun kapalı ksımında kumar 
oynarlarken görülerek suç üzerinde 
yakalanmışlardır. 

Masa üzerinde görülen 920 kuruş 

alınmış, dördü de cürmü meşhut mah
kemesine verilmişlerdir. 

BİR HIRSIZLIK tDDIASI - Ka
sımpaşada 66 sayılı Mehmedin evinden 
ayni evde oturan Arifin 150 liralık 
kıymetinde bir gramofon ile 15 plak 
çaldığı dün polise bildirilmesi üzerine, 
Arif yakalanmış, hakkında kanuni ta
kibat yapılmıştır. 

(*) Zira bir antoloji, sadece çıkara-
1\ın eae ·d· n ır. Rcsimlcrimlzd,erı bir! diln Oknıcy(7aıımd,,ı7d atış miısabal:alarında gençleri, diğeri ae. 7ctrlara akın edip cğlenenleiden bir grupfl gös1crl'!/(Yf .. 

• 
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Çekoslovak yada 
intihabatın üçüncü günü 

sükunet içinde geçti 
Pra.g, 12 (A.A.) - Belediye intiha- ( lerle SUdet Almanları ara.smda geçim

batmm ilçüncü ~ünde de öğleden sizliği idame etmek siyasetini güdü • 
sonra.ya kadar hiçbir hadise çıkma. -
mı§tır. İntihabat tanı bir sükunet için
de cereyan cylemi§tir. 

Paris, 12 (A.A.) Çekoslovakya ~ 
hiye intihabatmm son safhasmm ce. 
reyan etmekte olduğu bugUn Alman 
matbuatının nevriyatı şimdiye kadar 
görülmedik bir şiddet bulmue olması 
.Fransız gazetelerini me~gul etmekte. 
dir. 
Fransız matbuatı Almayanın bu 

hattı hareketini uzun uzadrya mevzuu 
bahsediyor. 

Pötl Pariziyen diyor ki: 
"Çekoslovakyada baş gösteren uz -

laşma ihtimallerinin Berlinin ho§Ulla 
gitmediği anla.,ılıyor. 

Hazrrlad1ğı §iddet haruetinden vaz
geçmeğe mecbur kalan Almanya. Çek-

yor. 
Figaro, gazetesi de şöyle yazıyor: 
Çekoslovakya hükfımeti Südet Al • 

manlariylc anlaşmak için azami bir 
gayret gösterdiği sırada şimdiye ka. 
dar asta uğramamı3 olduğu çok çirkin 
ittihamlara ve hücumlara maruz ka
lıyor. 

Acaba Göbels'in oyunu nedir? Çün
kü Alman matbuatı demek GQöels de
mektir. Bütün bu şuursuz hücumlar 
Almanyaya döner ve Almanya.om o
muzlarına ezici mesuliyetler yükler. 
Herkesin aklına gelen şudur: Acaba 
Hitler bükflmeti giıya himaye eylediği 
Südet Almanlannm istediklerini elde 
edebilmeleri ihtimalinden korkuyor ' 
mu ve bu onun hoşuna. gitmiyor mu! 

Tabiiyetimizden iskat edilmiş 120 müsevi ailesi 

Umumi aftan istifade etme
lerini rica ettiler 

Ankara, 12 (Telefonla) - Siyası 
suçlular hakkında hazırla.nan af ka
nu11u mUnasebetllo memleketin bir 
çok yerlerindeki mahkflmlardan 
ınebuslanmıza ve adliye vekAJetlne 
kendilerinin do aftan istifade etme
leri hakkında mUrncantlar tevall e
'dlyol'. 

Bundan başka Berlinde bulunan 
TQrk MnsevllerJ de aJAkadar maha
file mektupla müracaat ederek ken 
dllerinin aftan istifade etmelerinl 
rfea etmişlerdir. 

Mektupta hUlAsatan şöyle deni
yor: 

"Bu affa Lo-ıan'da aktolunan u
m umt af beyanname ve protokolun
da Türkiye tabilyetinden Iskat edl-

len ecncbt tebaa hakkındaki kanun 
darbesine uğrayan biz biçarelerin 
de dahil olup olmadıklarını anl&· 
mak istiyoruz. 

Deş yUz sonedenberi TUrkiyenln 
sadık tebaası olan bizler her ne ka· 
dar memleketten uzak bulunuyor· 
sak ta kalbimiz henüz asn Tnrk 
hassaslyetlle çarpıyor. BBüyUk harp 

te hepimiz ann vatana koşarak ve va 
tanın bizden beklediği hizmeti ell· 
mlzden geldiği kadar ifa ettik. 

Biz Almanya.da 120 aileyiz. İçi

mizde dul analar, masum yetimler 
var. Biz blç{lrelerln de bu af kanu
nu çercevesl ıcorslne alınarak bu 
yüksek l\ıtfu bizden esirgememeni
zi diler, hUrmctlerimizi sunarız.,, 

Hull'ün teklifi : 

Harice bombardıman 
tayyaresi satmayalım 

Vaşington, 12 (A.A.) - B. Bul, gaı- yin şimdilik bundan . ibaret olduğu 
zetecilere beyanatta. bulunarak, bom • zannedilmektedir. 
bartlmıan tayyarelerinin, bunları sivil Çünkü bu kanunun tatbiki birçok 
ahaliye karuı istimal eden memleket: ihtilatlar doğurabileceği gibi Japon • 
lere satılmaması tavsiyesiilde bulun - yadan ziyade fazla miktarda Çini mU-
muştur. teessir edecektir. 

Gazetclerde intişar eden ve Ameri • Bitaraflık kanunu tatbik edilmediği 
ka Hariciye nezaretinin halihazırda takdirde Japonyaya silah gönderilme- 1 

bu vadide bir tazyik pl8.nmı tetkik et- sine mani olmak için ambargonun ın
mekte olduğuna dair olan haberlere zumuna ihtiyaç gösteren hususi bir 
telmih eden B. Hul, Vaşingtonun ve kanun çıkarılması icap etmektedir.,, 
diğer payitahtlarm, sivil ahalinin kur- Bu gazete, Hul'un, Japonya.ya ya
ban gitmi§ oldukları bombardımanları pıla.n satışlar azalmadığı takdirde hü
takbih etmiş olduğunu hatırlatmış ve kfunetin memnuniyetsizliğini göste • 
Amerika hariciye nezaretinin şimdiki ren ikinci bir ihtarın yapılacağım a • 
hattt hareketini tasrih etmiştir: çıkça btyan etmiş olduğunu ili.ve ey-

1 !emektedir. · ı - Bütün bombardımanlar hak -
kmdaki nefretini na.n etmek. 

2 - Bu bombardımanları teshil e. 
debilecek her türlü teşvikleri takbih 
eylemek. 

B. Hull, hükmetin saıfedcceği fa.a.. 
liyetin Amerikan bombardıman tay • 
yarelerinin bunları sivil ahalinin bom
bordımanında kullanabilecek memle -
ketlere satmağa mani olmaktan iba -
ret olacağını tasrih etmiş, fakat söz.. 
lerinin muhatabı yalnız Amerika ol • 
mayıp diğer ecnebi memleketler de ol. 
duğnu ilave eylemiştir. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Bombardı • 
man tayyareleri iııp eden Amerikan 
fabrikalarına Hul tarafından yapılan 
ihtar hakkında tefsirlerde bulunan 
Nevyork Taymis gazetesinin Vaşing -
ton muhabiri diyor ki: 

''Tayyare satıainin durdurulması 

hakkındaki tedbirler, hariciye nezare
tinin ha.va. bombardımanlarını takbih 
etmesine rağmen Japonyaya yapılan 
bombardıman tayyareleri ihracatı do
layıslle hUkOmetfn maruz kaldığı mUg
küli.t yüzUnden ittihaz edilmiştir. 

Çine ve Japonyaya kar§ı bitaraflık 
kanunu tatbik etmeden yapılacak şe. 

Baltık devletleri 
konlıransı dağıldı 
Reval, 12 (A.A.) - Baltık devlet

lerinin sekizinci konf renası bugün me· 
sa.isini bitirmiştir. · 

Neşrolunan ~i tebliğte, üç mem
leket arasındaki teşriki mesainin bu 
devletlerin enternasyonal siyaset sa -
hasında faaliyetlerinin temelini tecfkil 
eylediği, Uç memleket teşriki mesai • 
sini müessir ve kuvvetlendirmek için 
hiç bir gayretin esirgenıniyeceği Uç 
hariciye nazırı tara!mdan katiyyetle 
beyan olunduğu bildirilmektedir. 

Uç memleket hariciye nazırları, po. 
litik ve diplomatik sahalarda gerek 
kendi a.ra"'ıarmda., gerek mUştereken 
hariçte yaptıkları iş birliğini tetkik 
ctmi§lerdir. 

Konferans, poliçeler, emre muhar
rer senetler ve çekler hakkmdaki ~ 
nunlar:m tevhidi ile mUcrimlerin iade
sine dair imzalanan mukaveleleri 
memnuni:Jl~tle kaydeylemiştir. 

Konferans gelecek toplantısını 1938 
DkkIDıununda Kaunasta yapacaktır. 

Heyetimiz Halayda 
(Vat yanı 1 inci 3(lyı/a.da.) 

Saat 15,10 da Payaıtan 

tekrar hareket eden tren saat 16,30 
da lskenderuna mlivasalat etti. Fran 
sanın Suriye şimal ordusu kuman
danı General Mone ile Sancak vali
ıl Abdurrahman Melek, hükumet 
erkAnr, Antakya, !skenderun ve Kı
rakhan halk partisi erkAnı biltlin ce
maatler mtımessllJeri istasyonda he
yetimizi bekliyordu. 

General trenden alkışlar arasmd:ı. 

indi ve ilk önce General Mone ta.raf m· 
dan 110UimlandL 1ki General bir müd
det samimi surette ı;::.·t:ştükten sonra 
ta.kelim merasimi yapıldı. Generalimiz 
tazim resmi ifa eden kıtayı teftiş et
tikten .sonra General Mone ile birlikte 
otomobilde yer aldılar. 20 kadar ara. 
ba.dan mürekkep olarak TUrk - Fran· 
sız ö.ostluğunu temsil eden alay bu su
retle 16,40 da İskenderun istasyonunu 
ter ketti. 

!stt.Byondan şehir d1şma kadar An
takya yolunu dolduran her cemaat ve 
smıftan kesif bir halk tabakası, orge... 
nerali ve heyeti coşkun bir surette al
kışlıyordu. 

Generalin otomobili bUtün Hatay -
da Türk ka.lesi namiyle anılan boyl!
na yaklaştığı zaman, kasaba kenar:m
d& bUyUk bir intiza.ml& toplanmış olan 
binlerce halkın sevinç ve heyecanı çıL 
gmlık derr.•esini bulmuş, ve "Yaşasın 
Atatürk,, ve "Yaşasın Generalimiz,, 
seslerini yerler ve gökler alamaz ol -
mu§tu. 

700 metre yüksekliğinde olan ve ta.
biatin esasen bin bir rengini ihtiva e
den bu güzel Beylan, ii2'erini "Kırk 

yıllık TUrk yurdu esir olamaz,, yazılı 
kırmızı ta.km. renk renk kadm ve ço
cuk elbiselerinin ve hBZirlanmı~ bu • 
ketlerin inzimamiyle cidden güzel bir 
manzara arzediyordu. 

Kilometrelette mesafe insan kiline • 
teriyle dolu idi. Alkış, yaşa seslerinin 
ardı arkası gelmiyordu. 

İ§te Beylan geçidini geçiyor, Beylan 
sırtını, iniyoruz. Apğıda Amik ovası 
bir zümrüt sahaıı halindedir. . Amik 
cri\Ht ı.:-- ,_. 4 _ .., _ • - • • • .... • .. _ ... _ 

atayı abınızhlda beldiyor. 
Şmdi virajları geçtik, Top boğazın· 

dayız. Kmkhandan ve köylerden inen 
binlerce halk köprüyü tutmuf, gene
rali görmeden, otomobilden indirme
den geçirmek istemiyor. Davul zuma, 
allaJ, yaşa, sesleri ve köy bayraklan 
arasuidayız. 

Büyük ve tarihi bayram günlerine 
mahıuı bir manzara içindeyiz. 

Kurbanlar kesiliyor, gözlerden se
vinç yaılan damlıyor. Otomo'bilimiz, 
TUrkUn bu göğüs kabartan tezahürünü 
bozmamakla bu heyecan kaynağından 
uzakla~mamak istiyor. Bir tilrlü unk
la§amryoruz. Birkaç kilometre ötede 
ayni manzara: Köy bayraktan, yine 
davul zuma sesleri, güzel köy kostüm
leri ve "Yaıasın Türkün Büyük Atası,, 
ve "Yapsm heyetimiz,, sesleri .. 

General ve maiyeti bu cu~n hu 
ruş içinde Antakyaya. yaklaşıyor. 

Burada halkın kesafeti ve coşkun

luğu her tUrlli tahmininin 40 bin nü 
fuslu bir şehrin bUtnn lmk~nlarının 
Ustundedir. Böyle kendlll~lndeln vu
kubulan tezabllratt& değil, milret
tep tezahtırlerde bile iki yüz bin nll
fuslu şehirler, bu manzarayı vere. 
mez. Denllebfllr ki bütün Antakya, 
tek bir fert hariç olmamak şartiyle, 
heyetimizi alkışlıyordu. Otomobille
re atılan çiçekler artık blr yağmur 
halini almıştı. 

lşte Orıeneral Asım GUndilz ve 
refakatindeki zevatı hamil olan o
tomoblller bu çılgınca tezahürat ara 
ıında s&at 17,40 da Antakya beledi
sinin önUne vardılar. General o nok
tadan ltf baren ihtiram vaziyetinde 
kendisini ıelA.mhyan askeri kıtayı 

tefttş ederek ikametine tahsis edil
miş olan kaymakam Süreyya Hale
fin evine girdi. Kapıda kaymakam 
tarafından selA.mlandı. Evin önUnde 
biriken halk kendlılnl tutamıyordu. 
General mtıteaddlt defalar dışarı 

çrkmağa ve halkı seltmlamafa mec
bur kaldı. 
Dışarda evvelA tstikltl, sonra onun

cu yıl mlll'§r ~almırken, evvela halk 
partisi erkanı ve sonra Fransız ukerl 
erkanı Generala takdim edildiler. 
Kapı önüne dizilmiş olan krz talebe 

kendisine buket verdiler. General kU -
çille kı?larm hatırlarını sordu. 
Şu sırada halk dı§arda çılgınca. te. 

zahüratma devam ettiği için General 
tekrar bahçeye çıkarak çok mütehas
sis ve milteşckkir olduğunu bildirdi 
ve istirahat etmelerini ısrarla rica et
ti. Ancak bu ısrar üzerinedir ki halk 
intizam içinde dağıldı. 

Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu A
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Heyetimizle milzakere edecek olan 
Orgenere.t Hutzinger'nin başkanlığı al
tmda.ki Fransız askeri heyeti bu ak
şam saat 21 de tayyare ile Antakyaya 
gelmiştir. 

Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu A. 
jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Orgeneral Asım Gündüz, muvasalAt
larmı müteakip bana. yapmak lfttfun· 
da bulundukları beyanatta bu fevka • 
llde tczarilhatm kendisinde çok bü -
yük bir intiba ve ihtieas hasıl eyledi. 
ğini ve Fransız Generali Monenin gös
terdiği nazik kabul ve muameleden do
layı aynca. mUtehassis olduğunu söy
lemişlerdir. 

Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu gece Türkiye konsolosluğunda 
heyetimiz şerefine bir ziyafet veril • 
mi§tir. Bu ziyafette halk partisi er
kaniyle vali, kaym.1kam, belediye rei
si ve gazecetiler bulunmuşlardır. 

KAYIT MUAMELESİ 
DEVAM EDiYOR 

Antakya. 12 (A.A.) - Kayıt mua
meleleri her tarafta. devam ediyor. 
Mühim hiçbir hadise kaydedilmemit
tir. Evvelki gün büroyu terkeden Sü -
veydiye mtimessilleri tekrar vazif ele • 
rine ba§lamı§lardır. 

Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu A. 
jan.smm hususi muhabiri bildiriyor: ' 

Son dakikada aldığım maltlınata gö
re, vaziyeti karıştırmak ve dünya ef
klrmı yanlış yola sevketmekte men· : 
faati olanlar Reyhaniyenin Ayrancı 
köyüne gönderdikleri kundakçılar va
srtaaile bu köyde sekiz evi ateşe ver
dirmlşlerdir. 

- -- ... - ·-•"'" uvı uu. J. w·ıu~ı-e atı...; 
tir. Dışandan gelen 'bu şahmlar kim. 
sen.in evinden çıkarak yangınları sön
dürmeğe teşebbüs edememesini temin 
için evvelemirde havaya 15 el silAh 
sıkmışlardır. 

ÜÇ JA!\"'DARMA KUMA.1\1).Al\"I 

Antakya, 12 (A.A.) - Vazife ve 
salehiyetlerini Türklük aleyhinde sui. 
istimal etıni§ olan lskenderun jandar. 
ma kumandanı yüzbaşı Münir, eski 
Antakya jandarma kwnandanı Mih -
ran ve Ktrıkhan Jandarma kumanda
nı Abdüruıamcd i§ten uzaklaştırılmış -
lardır. 

NETiCE KOMİTENİN KARARINA 
BAGLI lM!Ş! 

Antakya, 12 (A.A.) -Türk unsuru 
üz.erine yapılan tazyik kalktığmdan

beri tescil bürolarında.ki delegelere bir 
gevşeklik arız oldu. Ekseri bürolar er
ken kapanmakta ve az kayıt yapmak. 
tadır. 

Bunun Ankcr'in Cenevreden avde • 
tine intizarcn vakit kazanmağa matuf 
olduğunu zannediyorum. 

Komisyonun halkı asayişi bozma -
ğa ve hükumete karşı koymağa te§vik 
eden tebliği kafi görmüyormue gibi 
Levsiye bürosu reisi vazife ve salihj,.. 
yetini aşarak halka hitaben bir nutuk 
söylemiş ve "Tilrk. Fransız anlaşma
smm bizce kıymeti yoktur, netice bi
zim vereceğimiz karara b:ı.ğlıdır.,. De. 
miştir. 

Diğer taraf tan Mayısın başında 
Türklerin yaralanmasile neticelenen 
ilk hadiseye sahne olan tahrikAt kay. 
nağı Tavla. nahiyesindeki tescil büro
sunun reisi ve Alevi cemanti milmes· 
sillerfni otomobiline almak suretile 
Türk listesi aleyhinde kaydı teşvik ve 
tezahUratt teşci etmek istem.iştir. 

Çölden getirllen bedeviler Berutta.n, 
Şamdan ve Halepten alelacele celbe -
dilen ermeniuer 24 saat içinde bütiln 
merasimi ikmal edilerek kaydedildlk • 
1eri zaman Türk cemaati mümeşsille
rinin bütün itirazlanna karer ''bizim 
hUkfıınet memurlarına. itimadımız 
vardır,, cevabmr veren komisyon dele. 
geleri şimdi Hatay TilrkUnün hamisiz 
olmadığını görerek kendini biraz top. 
lamış olan aynı hükllınet memurları -
nm temine çalıştıkları düzeni oozmak 

Çok ve iyi iş 
(Üst tarafı 1 inciM) 

~1.: olur'· 
tenibe, hatta çabıılaa bile ıı:o~ yir 

Birçok kimseler vardır ki gunun 

mi dört saatini bot geçirmek .i~~ 
Jer; uyku zamanlannda bile iihi~. Jbel 
yorarlar. Fakat yine de ortaY•;._r, 
muayyen bir iı, bir eser koy ,r 
Bütün aarfedilen emekler beyhude ırı 
Çünkü bunlarda kafa cihazı yorulin~t· 

1 
.. .m>fW 

tur. Böyle bir kafa ile semere ı ıt 0 -

mek mümkün değildir. Semereli çaıı.-: 
mayan kimselerin en büyiik kusuru .ıh 
hi yaıamak ve sıhhi çahımak yotun" 
bilmemektedir. 

Vücut makinesi çalıımai'a Jıa .. 
biliyetli olmadıkça sadece ?hırnek ~ 
zusu faydalı if görmeğe kifi S~ 
Bu takdirde sekiz saat fasılası% ~ 
murlan masa ba~mda tutarak çalıtın'l • 
rını jstemek zaruri olarak onlarl -_t 
doldurmak ve gÜn öldürmek için belJı• 
yen birer otomat haline koymak ııetice
sini verir. 

Sabahleyin saat sekizde gelerek f 
ikiye kadar çahpn memurlara öi e 
yemeğini yemek, yemeğin hazım raıı· 
dımanmı geçirmek, midesi ç.alırrkeıs 
kafasını da biraz dinlendinnek, ııiha~'! 
arada ufak tefek hususi ve phıi iı1eritıl 
görmeJc: için üç .aat bir istirahat fa•~· 
Jaaı verilirse saat on Leıte yeniden ıf 
bapna geldikten ıonra altıya, yecli1' 
kadar daha semereli çalıpbilir. 

Fikrimizce yaz meV10İmine rnab•"'. 
c.:Jarak kabul edilen usulden sonra ut<' 
bi kedilecek İf saati usulü IJöyle otJııll" 
bdır. Devlet memurlannın sadece lef· 
let hesabına azami it görmeleri an~lc 
bU tarzda bir usul ile kabil olur. 

Bu meselede diğer bir mahzur daha 
hatıra gelir: Devlet dairelerinde .,.ı,alı• 
leyin saat sekizden ikiye kadar çatır 
tıklan sonra istirahat etmek jçm ser
best kalmak daimi 'bir usul yapıJdıi' 
takdirde bunun neticesi memurJatlll 
öğleden sonra akp.ma kadar 6ot liala~ 
saat1erde istirahat ebneleri olmayacal'• 
br; biraz daha fazla macldi kazanç el• 
de etmek için bu istirahat aatlerinde 
haıusi müesseselerde, yahut ıurada 
burada yeni iıler aranacaktır; ®vletiıl 

i~ti..ı:_alı.!!.~!'~ıE.ı:r J!~=..!.~~! ~\\~ 
cakm; 'Gı1 r suretle :maksadın · tam •'•İ 
neticeler çıkacaktır. 

ASIM l]S 

Kara Ali 
(Vst yanı 1 incide) 

yinle Kara Ali gllreştl. Bu iki pebl1" 
vanın karşılaşması çok sert ve bO" 
yecanlı geçti. GUreşln tık devrcsınd0 

Kara Ali çok hft.kim güreşti. lkincl 
devrede Tekirdağlı hfl.klm vazıyet0 

gectt. Bir saat zarfında iki pehll''atl 
birbirlerinin sırtlarını yere getiri)# 
medller. Hakem heyeti berabere f .. 
lA.n etti. Bu kararı doğru bulmıYfl11" 
lar vardrr. Bunlar Kara Alinin bii1' 
men galip tıAn edilmesini fstlyorlflf" 
dı. 

ve Türk listesini l>altalarak için elle" 
rinden geleni yapmağa azmetmis go " 
rünüyorlar. 

Antakya, 12 <A.A.) Tamamen ya." 
lan ve tahrikıimiz neşriyat ya.pan bil• 
tün Suriye gamtelerinin Ha.tayda 58: -
tılrnası ve dağıtılmasının menedild1

• 

ği haber almmıştu. 
KONSOLOSUN BERU'l' 

SEYAHATİ 
Antakya, 12 (A.A.) - Arap telgraf 

ajansı Türkiyenin Suriye, Lübnan "; 
Hatay konsoloslarının Benıtta. b 

1 toplantı yaparak bunun sonunda sur~ 
ye Fransız fevkalade komiseri J{oll 
dö Mart.el nezdinde teşebbUste bulun· 
duklarmı ve günün yeni temayül '"' 
direktifleri mucibince Ha.taydaki Y~ 
idari tedbirler hakkında görüştükle 
ni yazmaktadır. Yalnız Antakya. k011~ 
solosu sıhht sebeple ailesini göw:n1e

1 
.. 

içiü Beruta gitmiş, bir gece dahı k11 
(> 

madan dönmüştür. 
Konsolos resmt hiç bir temasta. bU

lunmamış, .Martelle görüşmemiştf.r. 

YALAN BİR HABER ,!. 
Antakya, 12 (A.A.) - Arap ~'te 

ajansı lskendcnından aldığı kaydı 
§U haberi veriyor: f6 

Burada dolaşan bazı şayiclara. g_~ 1' 
Payas ile İskenderun arasın.da.ki ~ e 
hudut karakolu kaldırılarak yerııı 
Hataylı polis ·karakolu ikame oıuııs. " 
ca.ktır. Bu haber de yalandır. 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallae Çeviren; H. M. 

--.__,__ ___ _..._ No. to ----------• 

. Polis memuru, bu ismi hatırlıyor 
gıbi idi. Zaten bu ısmin insana öyle 

~~.çıkan bir tehlffuzu vardı ki, sa. 
l\. hını "tanımıyorum,, diyemezsiniz. 
h·~ 7.anıanda büyük bir isim olduğu 
k~ıni .ve:iyordu. Hatırı sayılır bi~ 
d llnsenın ısmi.. Zaten Benet caddesı 
e, hatırı sayılır kimselerin oturduğu 

C&ddeydi. 
Polis, evin karanıık holüne doğru 

96Yle bir bakındı. 
b· - Elektrikleri yakınız d~. içeriye 
ır gireyim, dedi. 

d. Radrn şiddetli bir heyecan içindey-
ı. 

t - Elektrikler y.rnmıyor, dedi. Z:ı -
b~ beni de korkutan işte bu... Saat 

e yatağa girdiğim zaman her şey 
~olundaydı. Fakat bir şey beni uyan • 
.. l'dı ... Beni uyandmın şeyin ne oldu
~~ bilmiyorum ... Yatağımın yanın • 
it akı elektrik dilğmesini çevirdim. Fa. 
~t liınbalar yanmadı. Çantamda, kü:lt bir cep lbıbası taşımak Adetim -

· Onu buldum; yaktım. 

1 
kadın burada durdu. Tatsız bir gü

l ihnseyiş içinde dişleri gözüktü. Göz
;rı, bir noktaya dikilmiş olduğu hal-
e faltaşı gibi açık duruyordu. Devam 

etti: 
le - Cep llmbasını yakınca ... evet ya-
1 tnca ..• Duvann kenarından doğru bir 

1 
llsan gibi sUrUnerek geı;;en bir siyah 
eke gördUm. Sonra bu leke silindi. 
Odamın kapısı ıırdına kadar açıktı. 
~apadım; kilitledim. Tekrar yatağrma 
tirdim. 

Polis memuru, sokap kapısını da.ha 
~Yade açtı. Kendi cep f encrile içeri. 
sınt aydınlattı. Duvara yakın bir yer
de büyük bir salon masası görülüyor
du. Üzerinde de telefon duruyordu. 
l>olis, telefona doğru ilerledi. Eline al
dı. Fakat t~lef on işlemiyordu. 

- Bu telefon .... 
.t ~oJjs, sualini tamamlamadan durdu. 
ta 

.u..u ..,., o.U°'ll•~14 ~ HW~ • 

• birisi, gıcıraa.yan blr tahta. üzerine 
~~ıyordu. Misis Fornes hi.la kapı eşi
gınde duruyordu. Polis memuru onun 
l'anına döndil. 

. f - Her halde başka bir yerden tele. 
0n etmellyim, dedi. 

. Ne yapması Jfi.zımdı? Kendi mevki. 
ıne nisbetle gayet İıazik bir vaziyetle 
karşllaşmış bulunuyordu. 

bcrkcn, en yakın olarak polis bafi
~·csı Rider'i hatırladı. Rider buraya 
~?"i taşınmıştı. Niçin taşındığını 

1znse bilmiyordu. Herkes onu gayet 
Zengin bir adam sanırdı. 

Polis memuru biraz durakladı. Son
ra cebinden kUçUk bir madeni para çı
kardı. Kadını, kapının eşiğinde bıra -
lta.rak, karşıki eve geçti. Ve elindeki 
P~ ile, cama vurdu. 

Bir saniye sonra pencere açıldı. 
Polis memuru: 
- Affedersiniz Mister Rider! Bir 

88.niyccik sizinle görüşebilir miyim? 
b Penc~ede görünen baş ve omuzlar 
irdenbıre kayboldu. Az sonra Rider 

e\'inin kapısında göründü. Rid~r. ba; 

~an 8:J~ğ.ı g.iyinmiş b~lunuyordu. Hani 
~ndısmı bır yere çagıracaklarmış gi. 

hı aleste vaziyetteydi. PardesUsilnU sı. 
~ sıkıya iliklemişti. İçerisinden hiç 

11_kmadığı gözlükleri, yine burnunun 
~rinde iğri bir tanda duruyordu. 

b 
Polis memuruna, gayet heyecansız 

ir sesle: 

- Hayırola, çocuğum, ne var? 
- Telefonunuzla konuşmağı rica e· 

~~cektim. Şurada Misis Fornes isimli 
~r bayan var. Yapayalnız ... Evinin i

~~n~c birisinin gezindiğini işitmiş, ay
nı 1nsanın gezdiğini ben de işittim. 
r Polis memuru sözlerini bitirmemiş-
1 kı, bir çığlık koptu. Sonra bir pa

~!1'dı ! ~irden o ta:ata baktılar Misis 

1 
°rnes ın bulundugu 4 numaralı evin 

1tapısı kapanmıştı ve Misis Fornes 
(aYbolmuştu. 

ti n.i~cr •. altı adımda kareı tarafa geç.. 
~ · Şınıdı 4 no.lı evin kapısındaydı. !
~erek, mektup kutusunun deliğine 

lağını koydu ve dinledi. Hiç bir ses 
~elmiyordu. Yalnız bir saatin tıkırtı

" i3itlliyordu. 

1
. R.lder. uzun burnunu ka~ıyarak po-
18 memuruna döndü: 

- Olan biteni bana anlat, dedi. 

Polis memuru, vakayı hikaye etti. 
Rider, kaşlarını çatarak blr mUddet 

düşündü. Sonra hiç bir şey söylemek
sizin karşıya geçti. Ve kendi evine 
girdi. 

Yazı masasının arasında küçük bir 
çekmece vardı. Onun kilidini açtı. İçe
risinden deri bir sarğı çıkararak açtı. 
Küçük çengellere benziyen üç garip 
çelik ilet çıkardı. Bir tanesini tahta 
bir sapa takarak yeniden polis memu
runun yanına döndü. Ve: 

- Şimdi yapacağımız iş, kanunun 
haricinde bir iş değildir, dedi. Zira, 
benim mevkiimde bulunan biri, kanun 
haricinde harekete, mezun değildir. 

Onun için "mutat haricinde,. hareket 
edeceğimi söylersem daha doğru ol -
maı mı? 

Rider bunu söylerken, elindeki tah • 
tıı. saplı çengeli de, 4 nwnaralı evin a
nahtar deliğine sokmuştu. Bir o yana, 
bir bu yana çevirmekle meşguldü. Çok 
sürmeden kilit döndU. Ve Rider, kapı
yı ardına kadar açtı. 

- Şimdi, dedi. Bana cep fenerini, 
verir misin? 

Elektrık cep fenerini, polis memu -
runun elinden aldı. Yakarak hoIUn 
dört yanmı aydınlattı. Hiç bir yerde, 
bir hayat izine tesadüf edilmiyordu. 
Kulağına hiç bir ses gelmiyordu. Hiç 
gürültü işitmeksizin, holUn içinde yü
rümeğe başladı. 

Bu geçit, birkaç basamaktan sonra 
bir kapı ile nihayetleniyordu. Rider 
bu kapıyı muayene etmeğe başladı. 

Polis memuru, Rider' in bu hareketi
ne şaşıyordu ... 

Rider, bu kapının topuzunu çevirdi. 
Fakat kapı açılmıyordu. Bunun üzeri. 
ne gözUnU anahtar deliğine koyarak 
içeri baktı. 

Polis memuru, elden sayğıyı da bı. 
rakrrııyan bir tavırla: 

. -:- GUri.iltU yukardan geliyordu! de-

Rlcıer, gın Ir tıanıe onun sozıe-
rinl tekrar etti: 

- Gürilltli yukardan geliyordu ... 
Bir tahtanın gıcırdadığını işittin değil 
mi? 

Rider, yeniden merdivenleri indi. 
Yukarı baktı.Sonra lamba ile, holün 
zeminini gözden geçirmeğe başladı. 

(Dc1xımı yarın) 

( .Kısu haberler ) ---• DlR miiddetıcnlıcrl Ank:ırnda bulu
nan snıınyi birlı~i umumi ki\tibi Jlıılit 

Güleryüz şehrim ize dönmiiştür. 

Buy Hnlit Güleryüz Bnş,·ckil Ccltıl na. 
yura dnimt sergi itin hnzırlannn maket 
Ye proJcleri iÖ5terınlştir. 

Serginin kat'1 yeri teshil edilmiş oldu. 
jıındnn lşe derhal boşlan:ıc:ıklır. Sergi bi
nasının lcmclotma merasiminde- BaşYekil 

CrlAI BnByar da hazır hnlun:ıcaktır. 

• DE.:"\IZUA:'\K idaresi, yeni vapur alı
nırken halkın lıılifııcfr~ini mucip olacak 
:reni lıir kornr vernıi~tir. Du da her hat. 
in hi r tenrzzüh !le feri yapmaktır. 

ilk olarak Temmuz haşında Karadenize 
bir tenezzüh seferi tertip edilecektir. Bu 
tenezzühe iştirak edeceklere hususi ,.e u
<'Ul tılr tarife tnthik cılilecl'ktlr. 

VllAyellerde ; 

• ADANA'dıın şehrimizdeki alılkadarlıı

ra ı:ıelcn ın:ıH\mııla göre, hu yıl Adana 
mıntak:ısının porlnkollıırı hem miktar, 
hem kalite itlh:ırile sc~·l· rı yılrlnn üstün 
görülmektedir. 

Mersin - Dörtyol mıntnkııl:ırında dıı 

portnkııl mohsulü o k:ııl:ır iyi olmıy:ıcı.k. 

lır. Çünkü bu ınıntokolard:ı esen bir rü7.
gl\rın clçeklcrin bir kısmını bozmuştur. 

Bu senenin hlit!ln portakal · mahsıılG 
lııınnmen ı;ntılmıştır. 

Porteklr, lspnnrn ,.c Tunus'l:ı hu yıl 

mahsulün oz olocnğı sıınılmııktnıl:r. füeıı 

kötü hıı,·n dnlgnsı bu mıntnkoclıın dn gec
mişllr. 

• so~ zam:ırılnrdn muhtelif yerlerden 
htıınlmln gelmekle olan . ı;ebzelcr nzalnıış 
olıluğundon şehrimizde sebze fiyatlnrı hir 
mikl:ır yiiksrlmlşlir. 

lif ,R/ 1,\·a nhon~ olu
nuz Vf! edininiz 
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Yerin dibinde seyahat 
Yeraltı uçurumu bir noktada göl daha sonra 

· dere olup kayboluyor 
Franıada, cenup dailannda

ki bir yeraltı uçurumuna inen 
üç alim ve bir gazetecinin gör-

• düklerini evvelki gün anlat· 
mağa başlamı§tık. Gazetecinin 
ağzından naklettiğimiz bu me
raklı yazının son kıammı bu 
gün veriyoruz. 

Henüz on iki metre inmi§tik. Üzeri· 
· mizdeki hava parçası bir dönemeç ar· 
kasında kayboldu ve biz elektrik fener· 
terimizin ışığına müracaata mecbur 

kaldık .. 
Bizi karşılayanlar tektük köstebek • 

lcr oluyordu. Hayatlarında insan yüzü 
görmedikleri belli idi. 

Bu kör hayvanlar için "görmek,, ke
limesini lfüUanmak, belki hata olur. 
Fakat cnlarıh hissetmelerini görmek 
mukabili olabilir. Bunlar o kadar has
sas hayvanlardır ki, toprağın en ufak 
bir hışırtısı üzerine, derhal yuvalarına 
kaçıyorlardı. 

Yolumuz - bilmem ki buna yol de
mek doğru mu: Çünkü aşağı doiru 
iniyorduk - neyse, yolumuz çok daral
mıştı. Fakat, bir adam sığabilecek ka
dar genişlikte idi. Buradan, iplere tu· 
narak aşağıya indik. 

Şimdi mail bir yol üzerinden kayıyor 
duk. Bu, daha uzun sürdü. Burada, 
ayaklarımızın üzerinde yürüyebiliyor
duk. Fakat, başımızı pek fazla kalldıra
mazdık. Arkadaşlardan, önde elinde 
elektrik fenerile giden Ribas, bize ııık 
vermek için feneri her kaldmşında ba
şını "tavana,. vuruyordu .. 

KtM O!? 
Bu sırada kulağımıza bir öksürük 

sesi geldi.. Ses, yanmu»daki kayaların 
arkasından geliyor gibi idi. 

Kim vardı orada? 
Ribas, kafilenin başında olmak iti

barile, kendisini reis sıfatına layik his
sediyordu, Smirane bir sesle bağırdı: 

~s'}7;\,°C~vap olara1C ıkincı cır OK-

sürükle kartılaştık. 
Ribaı sualini tekrar etti: 
- Kim o?I 
Ben hayret ediyordum: Sanki kaya

ların 'öbür tarafındaki mahluk bizim 
dilimizden anlıyormuı gibi Ribu bu 
sualini tekrar soruyordu .. 

Fakat, anlıyormuı 1 Bu sefere cevap 
geldi: 

- Benim 1 Ben, Spraggon .. 

O zaman arkama döndüm baktım: 
Ben Spraggonu arkamda zannediyor -
dum. Halbuki arkamda yoktu. Nerede 
idi? Sesinin geldiği yerde. Fakat bu 
ses nereden geliyordu? 

Bunu, bizim aramamıza meydan kal
madan Spraggon kendisi gösterdi: 

Bir de baktık, arkamızda zannettiği
miz Spraggon kaf1ttnıza çıkmıştı .. 

- Evet, dedi! Ben itte böyle insanın 
yolunu kestiririm .. Siz bu yollan yürü· 
meye uğraşın ldaha .. Ben kestirme bir 
yolla karşınıza çıktım. Niçin oradan 
gelmediniz? 

Hakikaten geldiğimiz yol bir nokta
da ikiye ayrılıyordu. Fakat bunun ne 
biz farkında idi, ne de Spraggon bura
ya bilerek girmişti. Biraz arkada kal
mış, sonra kendi elektrik fenerinin ışık 
lan altında gördüğü o yola girmişti. 

Bizim de oradan ilerlediğimizi zan
nederek yürümeye devam etmişti. O 
sırada öksürmesini duymamış ve ses
lenmemiş olsaydı önümüze birdenbire 
çıkıp bizi korkutacakmış. Çünkü, iki 
yolun birleştiği son noktaya yaklaşır
ken oraya bizim elektrik fenerinin ışı
ğının vurduğunu görmüş, o zaman bi
zim baş!<a yoldan geldiğ:mizi anlamış-
tı .. 

Fakat, iyi ki düşündüğü gibi yapma
mış. Çünkü öyle yapmış olsaydı herhal
de çok korkacaktık.( Karşımıza bir
::ienbire çıkan bu gölgenin büyük bir 
köstebek olduğunu zannedemezdik .. 

Biz bu tekilde şakalaşırken, kafile
n:n reisi: 

- DJckat diye bağırdı. 
Birdenbire durmuştu. Bi.z de olduğu

muz yerde durduk: 
Önümüz uçurumdu .. Burada yin~ ip

lere tutuna tutuna aşağıya inecektik. 
Fakat, ya ip koparsa? 

İpin kopmak ihtimali ancak kayala
ra gelen yerinin, sürtüne sürtüne ke· 
sildiği takdirde vardı. Onun için, ipi 
mümkün olduğu kadar yumuşak top
raklann üzerin'den aşırtarak aşağıya 

sarkıtıyorduk. 

Sonra, ipe hep birden asılmaya da 
dikkat ediyorduk. Fakat bu sefer bir 
iple hep birden inmek mecburiyetinde 
kalacağımız anlaşılıyordu. Çünkü, ipe 
tutunarak aşağıya sarkmış olan Ribas: 

- Uçurum gidiyor, diye seslenmiş-
ti. Ayaklanın bir yere ıdcğiycr .. 

Bunun üzerine: 
- iskandil salalım, dedik. 
Ribas yukarı geldi ve iskandil sala

rak uçurumu ölçtük. O zaman hayret
te kaldık: 

Bu uçurum ta.m yüz kırk metre idi.. 
Aşağıya inmek için, demek ki, bu

radan başlamak üzere bize yüz kırk 

metre ip lfiznndı ... 
Yanımızdaki bütün ipleri birbirine 

ekleıdik ve birer birer a§ağıya indik .. 
O zaman saate bakmak lüzumunu 

duydu1c: 
••Aı....- -1-ueht u .. u.,..1.: :ı....,....ada 

daimi bir gece ıçınde oulunuyorduk. 
Bununla beraber, evvela karnımız ak

şam olduğunu, sonra da gözlerimiz ge
ce yansına yaklaştığımızı ihtar etti. 

indiğimiz yer düz bir saha idi. Ora
ya uzandık ve elektrik fenerimizi yaka
rak, çantalarımızı açıp yemeklerimizi 
yedik.,, 

Yeraltı seyyahlarının beş günü (ve
ya gecesi) bu şekilde geçmiştir. İlk ge
ceyi burada geçirdikten sonra ertesi 
"sabah,. tekrar bir dar uçurumdan aşa
ğıya iniyorlar. Bu da 50 metreclen faz
la bir derinliktedir. 

Bundan sonra yollan birdenbire ka· 

p:ınıyor. 

Uçurumun sonuna mı ,geldiler? 
Hiç zannetmiyorlar. Çünkü, buradan 

giden suların dökUldüğ~ herhalde bir 
yer olacaktır. 

Ka11ılannda iki ihtimal görüyorlar: 
Ya önlerine çıkan bu duvann üstün

den bir yol vardır, yahut da yol gelir
ken görmedikleri ikinci bir kola ayrı

lıyor. 

Bu daha muhtemeldi. Çünkü suların 
gittiği yol birdenbire kaybolmuştur. 
Herhalde su ba§ka bir yol takip etmek 
tcdir. 

O zaman, iki ihtimali de araştırmak 
kararını veriyorlar. ikisi önlerine çıkan 
duvar şeklindeki kayalara tırmanırken, 
diğer ikisi geriye dönüyor. 

Diğer ihtimal de doğru çıkıyor: Hern 
duvardan aşılabilir, hem arkadan baş
ka bir yol vardır. 

Kayaları aşmayı tercih ediyorlar. Fa
kat bu yol bir çıkmaza gelip dayanı
yor. "Geceyi,, orada geçirdikten sonra 
geri dönüyorlar ve ikinci yoldan gidi-
unrı,, .. 

Tekrar uçurum.. Ve bu uçurumun 
nihayeti büyük bir göl .. 

Gölün kenarında inecek ufak bir ka
ya parçası buluy.cTlar ve buradan su
yun cereyanını takip ederek tekrar 
aşağıya iniyorlar .. 

Sular bir noktada tcı;rağa girmekte 
ve kaybolmaktadır.: Geri dönmek la
zım .. Yolda "akşam,, oluyor ve ertesi 
gün, yani !dördüncü gün gölün etrafın
dan dolaşarak, karşı tarafa geçiyorlar. 

Bundan sonra, ıakuti şekilde yuka
rı çıkmak icap ediyor. Fakat bu, gel

~ Devamı 10 uncuda 

. , 

Görüp ·, düşündükçe : 

Biz af etmeyoruz ! 
YAZAN: S. Gezgin 

lzmirde, üç mektepli gencin müdür
lerine silah çekmeleri, memleketin her 
tar,ı!'ında ı:iargın ve sinirli bir hava u
yandırdı. En soğuk kanlı kalem sahip
lerimiz bile, bu hadiseyi, ''Bardağı ta
şuan son damla!., diye tarif ettiler. 

Bunun ne kadar haklı olduğunu bu
rada anltıtmağa çalışacak değilim. Çün
kü vakanın kenıdisi, etrafında uyandır· 

dığı galeyan bütün sözlerden daha gü
zel konuşuy<:r. 

Dünkü gazeteler bu tabancalı, bıçaklı 
soysuzların muhakemelerini yapıyor, ha

diseyi anlatırken, müdürün ağladığını 

söylüyorlardı. O göz yaşlarında, bir 
terbiyeci inkisarınm. bir hoca yarası

nın kanadığını görenler, üç çocuğun 
yUtlerine tükürmü~e~ 

Bu hadiseyi de en büyük ıjikkatlerle 
kaydediyorum. Çünkü ondo, milletin 
rüştünü isbat eden asil bir hamle hızı 
vardır. Ve bu hamle, belki bir gün 
"linç,, gibi kanlı bir şekilde de kendini 
gösterecektir. 

Bu çocuklar, niçin bu haydutluğa 

girişmişlerdi? Namuslarına tecavüz 
t:::lildiği için mi? Hakları mı çiğnen

mişti? Hayır .. Bunların hiçbiri değil 1 

Saldırışın sebebi de, saldınşın kendisi 
kzıdar iğrençtir. Bıçak çektiler, çünkü 
müdürlerinin, hocalarının ellerinden 
kazanamadıkları bir hakkı, çalmak isti
yorlardı. Bilmeden, öğrenmeden, çalış· 
ma:lan, alınteri ve göz nuru dökmeden 
lise mezunu, olmağa ve bu mezuniye
tin vesikasına dr.yanarak, devlet kapı
s nda post davasına girişmeğe yelteni
yorlardı. 

O posta geçince ise, bu yaradılıştaki 
mahlfıklann neler yapacaklarını kork
madan, titremeden düşünmek bilmem 
r~da sığar mı?. 

Müdiir bir hoca gönlünün cömertli
ğile, canına kıymak için bıçağa sarılan 
bu melunları mahkeme huzurunda af
fetmiş. 

Bu bağı§layıştaki yüksekliği, anlamaz 
değilim. Faktıt hak vermiyorum. Çünkü 
bir adam, kim olursa olsun, ancak ken
di gördüğü zararın üstünden bir affın 
süngerini geçirebilir. Halbuki, izmirde
ki vakadan incinen bütün millet, baştan 
başa bütün memlekettir. Gönüllerimiz· 
de böyle bir yara cı;anları ise hiç kimse 
affedemez. Bu türlü afların bir suikast
ten bence farla yoktur, 
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Hatırınızda 
kalsın 

108 yaşında mı, 
1 yaşında mı? 
108 yaşında ihtiyar bir adam ağzın

da bir diş kalmamışken bir gün yeni 
diş çıktığını görmüş ve çıldırırcasına 

sevinmiştir 

Bunlar, ihtiyarın, dişleri döküldük
ten sonra tekrar çıkan ilk -dişleri de
ğildir. 

Ondan evvel de, ilk dişleri döküldük
ten sonra, tekrar ağzında yeni dişler 
çıkmıştır. Son defa bunlar da dökül
müş ve ihtiyar, tamamile dişsiz kal
mıştır. 

Bugün, bu bir asırdan fabla yaşamış 
ihtiyr, ğzınd yeniden diş çıktığını gö
rünce sevinmekte tbii haklıdır. Şimdi, 
yine gençken olduğu gibi, ekmeği ısıra 
ısıra yiyecek, külbastılarz, pirzolaları 

güzelce ısıracaktır. 

Fakat, onun en sevdiği şey ne ettir, 
ne de başka şey. O,en çok süt sever ve 
her gün bol bol süt içer. 

Çok yaşamasının ve ağzında tekrar 
tekrar diş çıkmasının sebebi de, kendi
sine göre, çok süt içmesi1dir. Hakika
ten, süt dişleri besler, vücudu daima 
dinç tutar. 

BiR BARDAK SU VE 

MiLYON LIRAl 
. t 1 

Bir bardak suyun kırk yd hatm 
vardır, derler. Doğru t Bakın bunu gös 
teren bir misal: 

Bundan on iki sene evvel, İngiliz 
aarayında bir ziyafet veriliyor. Ziyafet 
te, yaşlı bir adam, birdenbire olduğu 

yere yıkılıyor. Herkes, adamı sarhoş 
zannediyor ve kaçışıyor. 

Yalnız onun yanı başında oturmak
ta olan bir genç kız, hemen bir bardak 

a ualıyor, adam içiriyor. Adam bayıl

mıştır. Kendisine geliyor ve kıza teşek 
kür ettikten sonra: 

- Lütfen bana isminizi ve adresinizi 
verir misiniz? diyor. 

Aradan on iki sene geçtikten sonra, 
Burç ismindeki bu kız, kendisine, bi

zim paramıbla bir milyon liraya yakın 
bir servet bırakıldığını haber alıyor: 

Meğer o adam bir milyonermiş. Ken 

disini ayıltan km unutmamış ve ölür
ken servetini ona bırakmış •• 

İyilik eden daima mükafat görür .. 

BiR ICNEYE KAÇ 

tPÜK GEÇER! 

İğneye iplik geçirmesini bilir misi
niz? 

Buna hepiniz tabii ''evet,, cevabını 

verirsiniz. Fakat, bu, çok kolay bir iş 
değildir. Çünkü, size bir iğneye iki üç 
iplik ıgeçırruenizi styecek olursak bi-

Büyük 
Macera 
Filmi : 1.a 

:._Çabuk gidelim, Yiğit Aalaııl 
- ACii. kimler geliyor? 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

YANLIŞ NEREDE? 

Bu resmi yapan bir noktada yanıl
mış. Yaptığı yanlış nedir? 

Bunu resme bakar bakmaz, bir iki 
saniye içinde söyleyebilir misiniz? 

Söyleyebilirseniz • §İmdiye kadar 
bulup söylemezniz lazımdır t - Zekanız 

kuvvetli demektir .. 

Bu hesap doğru mu? 
Burada bir yazı 

gazetesine yazılmış 
bir hesap meselesi 
var. 
Tahtadaki rakam

larla şudur denil
mek istenmiştir: 

, Dokuzun yarUöına 50 ilave edilince 
müşşvi~i.1Uf1r., oJyr .. 

Bu nesap doğru mu? Bunu yazan 
'doğru diye iddia ediyor. Düşünün ba
kalım, nasıl doğru olabileceğini bula
bilecek misiniz. 

(Bulamazsanız hal şeklini gelecek 
hafta buraya bakın öğrenin). 

raz düşünürsünüz. 
Halbuki bir iğneye - tabii, gözü biraz 

büyükçe bir iğneye - yüz, ilci yüz iplik 
geçirenler vardır. 

Son günlere kadar bu işte şampiyon 
olarak Serelli isminde bir adam meş
hurdu. Bir iğneye 200 iplik geçirmek
le rekoru kırmıştı. 

iğne, iplik gibi kadınların alakadar 
olduktan bir işe, bir erkeğin rekor kır
ması bir genç kızın ağrına gidiyor: 

- Ben bir iğneye daha fazla iplik 
geçiririm t diyor ve işe koyuluyor. 

Hakikaten, bir iğneye tam 224 iplik 
geçirmeye muvaffak oluyor ve bunu, 
rekorunu kırdığı o adama gönderiyor. 

B. Serelli iğneyi alıyor, iplikleri sa
yıyor ve hakikaten hayret ediyor. 

- Brova t 'diyor. 
Fakat, kendisini mağlUp saymıyor. 

Bu 224 ipliğin geçtiği iğne gözüne 
kendisi 26 iplik daha ilave ediyor ve 
tekrar genç kıza gönderiyor .. 

Bu suretle, rekor yine onda kalmış 
oluyor. Bakalım kız tekrar bu rekcru 
kırabilecek mi? 

Yiğit 

Yiğit Aılanla Merihli koıarlarken 

bir diğeri de arkadatma: 

KURUN 
Çocukları 

Okuyuculanmızın, bilmecelerimizin 
halli ile beraber gönderdikleri resim
erini sıra ie basmaya devam ediyo
ruz: 

Soldan sağa: 
Vahdi İstanbul; Lhsan Eğür Konya; 

Mehmet Balcı Aksaray (Konya); Sa
biha Ö.tdoğan Bordur; Hüseyin Şen

dikici, Turgutlu; İsmail <;ırak; Yakup 
İlgaz. 

öMER HAYYAM VE INGILIZLER , 

Büyük İran şairi Omer Hayyamın 

rubailerini İngilizceye tercüme eden 
Fitz - Geraldın bugün 55 inci ölüm yıl 
dönümü kutlulanıyor. 

Fitz Geraldın arkadaşı Kavel, şark
ta lran ve Arap kültürünü tetkik eder
ken, ona rubailerin el yazması bir nüs
hasını göndermiş ve kendisine bu şark 
şairini tanıtmıştı. Fitz Gerald da 1ran
lıca bilirdi. Kendisini Ömer Hayyamı 

. tetkike vererek rubailerini ingilzceye 
tercüme etti. 

On dolf11711nrn ""'" f!'l...,. :ı ... ~o~:~A t..J 

şiirler yabancı gelmemiş, bilakis Sadi-
nin momlektinden güzel bir gül koku
su getirmiştir. Bu şark havası ingilizz
leri çok teshir etmiş ve Fitz Geraldm 
çok muvaffak tercümesi derhal Iayik 
olan rağbeti bulmuştu. 

Rubailerin İngilizceye tercümesi Ö
mer Hayyamın bütün Avrupaca tanın
masına yardım etmiştir. Bugün, İngiliz 
edebiyatında Ömer Hayyamın tercüme 
si ile başlı başına bir yer '1an Fitz Ge
rald da bu eseri ile kendisine büyük 
bir eıdebi abide dikmiştir. 

BiR VURUŞTA KAÇ 
SiNEK öLDORORSONOZ? 

Bir tek sinek öldürmekle neler im
ha ettiğinizin farkında mısınız? 

Bir &inek vasati olarak 600 yumur
ta yumurtlar ve bunlardan takriben 
bir ay sonra sinek çıkar. Bu 600 sinek 
de yumurtladı mı üçüncü sinek nesli
!de miktarları 360,000 i bulur. Bunların 
hepsi de yumurtlasa dördüncüde 216 
milyon ve nihayet beşincide de 
129,600,000 sinek meydana gelir. Al
tıncı sinek nesline 77 milyar 760 mil
yon miktarını bulan sinekltrin hepsi 
de yumurtlamağa kalktılar mı bu mü
ziç mahlukların adedi 466,560,000,000 
000 i bulur. 

İşte sizin, hazan bir bez veya def
Fakat berekt ki, bütün yumurtalar

dan sinek çıkmıyor .. 

' Gülüp söyle-
mek için 

BAR0t"v1ETRE DOŞERSE 
Fen bilgisi öğretmeni derste baro • 

metreyi anlatmıştı. Dersi dikkatle 'Clin
liyen Ç1Xuklardan birini kaldırdı ve 
sordu: 

- Farzet ki, dedi, sabahleyin kalkıp 
bakıyorsun, barometre düşmüş. Bu ne 
demektir? 

Çocuk derhal cevap verdi: 
- Çivi sağlam 'değilmiş demek .. 

SAYMIŞ 

Evlerinde bir ziyafet verır.i şlerdi. 

Dayılari. çıkarken: 

- Bilhassa pastalar çok güzel ol
muştu, dedi. Öyle hoşuma gitti ki, ne 
kadar yediğimi bilmiyorum. 

O zaman, küçük Ayten atılc;lı; 
- Ben biliyorum, c,Jayı, dedi. Altı 

tane yedin! 

Ne garip şeyler! 
Aşnğıdal(i rc5İmleri, bu yazılarla be

raber soldan sağa takip ederek gözden 
a-..:ı•·••·• - • _ . ... ... ..,b ... ,.,,,.. "'"""'••u••••.&./• 

* Sinek kuş denilen küçük bir kuş 
vardır ki diğer hiçbir kuşun yapamaya
cağı iki şey yaapr: Birinc1si, arka ar
kaya uçar ikincisi, şakuli bir vaziyette 
yukarı doğru uçabilir! 

• Arnavutlukta Türkler tarafından 

yapılmış büyük bir köprü vardır. Bu 
köprünün üstü kemerlere göre, iki ke
re yükselir alçalır .. Üzerinden geçenler 
iki yokuş inip çıkarlar •. 

Esk iiranlılar da bir adet vardı: , 
Bir asker hırsızlık etti mi, onu diri 

diri çimento içine gömerler. Etrafını 

Aslan Merihte 

Gelen adam: 
diyordu. Ben Merihlilerin e&ki kralıyım.. Mina

temin ederek bizi ha ta çıkardınız.~ 

Bu Hdam kaç yaşında 
Burada bir adaı:tl 

I var. Yaşmr yüziln • 
-c::::ıaıııs:;;:~ deki çizgilerden an· 

lamak kabildir. :su .. 
. . b" z dik• nun ıvın, ıra 

katli bakmanız ve 
bir hesap yapmanız: 
kafidir. 

Bi.ıka ım adamın kaç yaşında oldu· 
ğunu hesap edeceksiniz. (Cevabını 
gelecek hafta burada okursunuz). 

12 ELMA .•• 

Küçük Aydemirin annesi öğretmene 
bir gun şöyle bir mektup yazdı: 
''Çocuğuma bir 'Claha böyle vazife 

vermeseniz çok memnun olacağız. nun 
kendisine verdiğiniz vazifede şöyle 
soruyorsunuz: 

''Bir elmayı 45 dakika yeq;enfz, 1~ 
elmayı ne kadar zamanda yiyeceksı-
. ' nız . ., 

"Aydemir bunu bulacağım diye on 
iki elmayı arka arkaya birer birer ye· 
di .. 

Şim::li son derece hastadır. BugUn 
mektebe gclemiyecektir. Kusurunu11 
affmı .. ,, 

TAZE YUMURTA 

Küçük Turgut pazara gitmiş, yu" 
murta alıyordu. Yumurta satan kadı
na: 

-Taze mi bu yumurtalar? diye sor9 
du. 

Kadın öyle bir attı kit 
- Taze de söz mü? dedi. YumurW 

ları yumurtlayan tavuk hala gıdıklı-

'-'ol..>ü.&'--~~~--"-"-~~~-~ 

çlmento ile sıvarlar ve bir kule 'yapar
lardı. Asker bunun içinde bağıra bağıra 
öürdlü .. 

'"' Amerikada Los Ancelos hayvanat 
bahçes"nde bir maymunla büyük bit 
piton çok iyi dost olmuşlardır. Kucalc 
kucağa yaşayan bu iki hayvan birbiri· 
ni çok sevmektedir 1 

• Afrikada vahşi bir kabilede çocuk· 
ların başına sarık gibi, hasırdan yapıl· 
mış bir şerit dolarlar. Akıllarınca, ço
cuğun kafası dışardan 'bu §ekilde bil
yiiyiince, zihni de kuvvetlenirmiş ! 

Goriller 
Yiğit Aslanın 

Peşinde 

"Bu mesut günü kutlamak için a,ii· 
yük eğlenceler tertiP. ebneliyiz.. 

'(..U---



Cihad Hakkının bir şi:tünü kurtan>•or .. 

Dün şeref sta
dında oynanan 
şild maçında 

1938 

Cihadın elinde Ha'.<kının neti rt'•İz 1u,1an ba~ka bir hürumu 

Beşiktaş ile Güneş 3 - 3 berabere kaldılar 
Beşiktaş ikinci devrenin ortalarına kadar 

bulunugoı du 3 - O mağlup vazigelinde 
Dün Şeref stadında Güneşle Beşiktaş 

arasında oynanan şild maçları kardö _ 
finalı 3-3 beraberlikle neticelendi. 3000 
kadar seyirci önünde oynanan bu maç .. 
ta Güneşliler bir aralık 3-0 galip vazi 
Yete geçmeğe muvaffak oldularsa da 
Beşiktaş on kişi kalmasına rağmen 
enerjik bir oyunla aradaki farkı kapa
Yarak mağlubiyetten kurtuldu. 

Tarık Ozerenginin idaresinde oyna
nan maça takımlar şu kadrolarla çıktı
lar: 

CONEŞ: 
Cihad, Faruk, İbrahim, Yusuf, Rıza, 

Ömer, Melih, Salahaddin, Hakkı, Ni;a. 
2i, Rebii. 
liEŞIKTAŞ: 

Mehmet Ali, Hü&nü, Faruk, Rifat, 
FeyZj, Fuad, Hayati, Nazım, Hakkı, 
Muzaffer, Eıref. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladı. Güneşin 
ntukabil akınından sonra 3 üncü daki
kada Cihad Beşiktaşın bir hücumunu 
lfakkıya sarılmak suretile önledi. Ha
kem penaltıyı vereceği ..Jl:erde Hakkı_ya 
fa..,uı verdi. Beşiktaş haflarının bermu-

tat aksamasından istifade eden Güne

tin hücumlarına mukabil Beşiktaşlılar 
da Hakkı vasıtasile güzel akınlar yapı
Yorlardı. 

Oyun bu suretle mütevazin bir şe
kilde oynanırken Güneşin güzel bir akı 
nında Hakkı topu demarke bir vaziyet 
te olan Melihe geçirdi. Melihin yakın· 
dan çektiği şilt -de Beşiktaş ağlarına 
takıldı. Golden sonra Beşiktaşlılar or
tadan birkaç tehlikeli hücum yaptılar. 
Fakat Hakkı ve Muzafferin iki muhak
kak gol fırsatını kaçırmaları yüzünden 
bu hücumlar bir netice vermedi. Beşik 
taıın gol kaçırmasına mukabil Güneıli
ler ellerine geçirdikleri bir fırsattan is
tifade ederek devrenin bitmesine -dört 
dakika kala Hakkı vasıtasil ikinci gol
lerini de yapmağa muvaffak oldular ve 
devre 2-0 Güneş lehine bitti. 

tKINCt DEVRE 

ikinci devreye Güneşin Mehmet Ali 
de kesilen bir hücumu ile başladı. :Se
ıiktaşın mukabil hücumu kolaylıkla ke
ııitdikten sonra altıncı dakikada Güne
lin soldan yaptığı bir inişte Mehmet 
Alinin vakitsiz çıkışından istifade eden 
Rebii hafif bir vuruşla takımının üçün 
cü golünü de yaptı. 

Güneşliler elde ettikleri bu üç sayı
lık farkı kafi görerek işi gevşek tutma 
ia başlad!larsa da bu aleyhlerine oldu. 

12 inci dakikada yapılan bir Beşik
taş akınında Muza Herin verdiği pas
tan istifade eden Hakkı güzel •bir vu
ruşla takımının ilk golünü yaptı. Bu 
gol 'Beşiktaşlıları canlandırdı. Ustüste 
yapılan birkaç akından sonra Beşiktaş 
lıların hücuma geçtiği bir sırada hakem 
rakibine kasti tekme vurduğu için Be
liktaş sol hafı Fuadı pek haklı olarak 
sahadan dışarı çıkardı. 

Fakat Fuad bu karara itiraz ederek 
sahadan çıkmak istemedi ise de arka
daşları zorla çıkardılar. 

Beşiktaşlılar bu vaziyete fazla gol 
Yememek için Hakkıyı geriye çektiler. 
Fakat bu hcrdise Beşiktaıın lehine ol
du, zira hafa geçen Hakkı hem Güneş 
akınlarını kesmek, hem de forvedi bes 
le:nek suret le takımını berabere kadar 
Yükseltti. 

Günet oyunculan devre arasında limon 

akınında çekilen şütü Cihad eyi bloke 

edemedi, yetişen Muzaffer de plase bir 
vuruşla Beşiktaşın ikinci golünü de 
yapar 

:Bu gol siyah beyazlıları coşturdu. On 

kişi kalmalarına rağmen canlı akınlarla 
Güneş kalesini bir çember altına atan 
Beşiktaşlılar iki dakika sonra kargaşa
lık esnasında berabere golünü de yap
tılar. Vaziyet berabere olduktan sonra 
Güneşliler de canlandılarsa da artık iş 
işten geçmişti. 

B<'şiktaşlılar kalelerini muvaffaki -
yetle koruyarak gol yaptırmadılar ve 
maç da 3-3 beraberelikle bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Güneş takı·mr 3-0 galip vaziyete geç

tikten sonra rakib=ni küçük görmek 
hatasına düştüğünden şimdiye katlar 
bir farktan fazla yenmeğe muvaffak 
olamadığı Beşiktaşı büyük bir farkla 
yenmek gibi şerefli bir neticeden mah
rum kaldı. Bu da bir defa daha futbol-
de rakibini aciz görmenin ne kadar 
fena olduğunu gösterdi. 
Takımda kaleci Cihad, müdafi İbra

him, forvette Salahaddin ve Rebii mu
vaffak cldular. Diğerleri antrenmansız 
olduklarından büyük bir muvaffakiyet 
gösteremdiler. Takımın en fena oyun
cusu da Faruk idi. 

Beıiktaşa gelince 3-0 mağllıp vazi
yette iken maneviyatlarını bozmayarak 
berabereyi temin etmeleri tebrike ıayan 
dır. M üdafaalarında Faruk, haf hattın 
da Rifat, forvtte de Hakkı, Muzaffer ve 
Nazım en iyi oyunculardı. 
Takımın en zayıf tarafı haf hattı idi. 

Geri forvedi beslemek, gerekse de mü
dafaaya yardım etmek hususunda za
yıf kaldılar. Bu hatta Fuad fazla sert
lik gösterdiğinden hakem tarafından 

ıııahadan atıldı. Yalnız sahadan çıkmak 
istemeyişi çok çirkin ve ayıp idi. Bir 
sporcu her şeyden evvel ister haklı, is
ter haksız hakemin her kararına hür
met etmek mcburiyetindedir. 

Hakem Tarığın idaresi hüsnüniyeti
ne rağmen zayıf idi. 

OYUNDAN SONRA! 

Gayri f edereler arasında 

Şişli: ~ 

Galataspor: 2 
Gayri federe klüpler arasındaki Apo

ye Matini kupası final maçı dün sabah 
yine büyük bir kalabalık önünde Tak
sim stadyomunda oynandı. 

Bu maça §işli ve Galataspor takım
ları şu kadrolaıile çıkmışlardı: 

ŞtŞL1: 

Armanak, Alber, Martayan, Agop, 
Mıj!ırdıç, Arıevir, Heraç, Suldur, Ve
hap, Şavaı, Diran. 

GALATASPOR: 
Yamalı, Ihsan, Rilat, Muzaffer, Pra· 

ga, Paskalidis, Petrika Niko, Niko, An
gelidis, Istefanidis. 

Müsabaka iki tarafın zaman zaman 
kurdukları hakimiyet ve rakip klüp sı
kıştırmalarile çok heyecanlı bir şekilde 
geçti. 

21 inci dakikada Heraç, Vehaptan 
aldığı güzel bir pasla günün ilk sayı
sını kaydetti. Galatasporlular devre 
sounda buna mukabele ettiler. Merkez 
muhacimleri Şişli kalecisinin hatasın-
1dan istifade ederek beraberliği temin 

etti. 
iKiNCi DEVRE 

İkinci kısım yine ayni heyecanla geç
ti. Genç Galataspor takımı bu kısımda 
bir hayli fırsat kaçırdıktan sonra Şişli 
Diranın ayağile ikinci ve üçüncü gol
lerini de attı. Maçın sonuna az kala 

' --
Gül kupası müsaba~(a· 
sının Finalist atletleri 

dün seçildi 
OnlirnUzdekl Pazar gilııü Taksiw 

stadrn<la (Gül kupası) ismile yapı· 
lacak olan büyük atletizm mlisal.ıa

kalarının seçmeleri dün Takı.inı sta
dında bir çok atletlerin iştirakile 

yapıldı. 

Federe ve gayri federeleri ayır

madan bütün atletlere açık olan bu 
güzel müsabakalara, 
iştirak etti. 

bir çok genç 

Birinci, üçüncü ve dördüncü ol
mak Uzere üç kategori üzerinden 
y:ıpılan se.,melerin neticeleri şun

lardır~ 

nını:soı KATEGORi 
100 M. Raif (F.B.) I\:A.zım (G.S.) 

İrfan (F.B.) Melih (Gneş) Haluk 
(G.S.). 
~ lL dören XGllneş) lrfait (F. 

B.) Ahmet (Güneş) Krtzım 7(G.S.) 
Mehmet (Gxneş). 

400 1\1. Gören (Güneş) Halit (F. 
B.) Zare (lst. Sp.) Mehmet (G.S.) 

lbrahim (Ankara). 
500 1\1. Recep (Güneş) Cevdet, 

Hakk:, Bedri (İst. Sp.) Cemal (G. 
S.) K. Besim (G.S.) Mehmet, Ah
met (Güneş) AUıeddin (B.J.K.) Ar
scn (Şişli) Manol, Reşat (F.B,) Ga
lip (Ankara) Kirkor (Il.J.K.) Ga
lip, Kemal (lzmit). 

11>00 M. Hakkı, Sarkis, Mehmet 
(İst. Sp.) Sokrat (G.S.) Nuri (B.J. 
K.) tbrahlm (G.S.) Recep, Mehmet 
(Güneş) Artan, Arsen, Halik (B.J. 
K.) Hayri, Seyfi, Reşat (F.Il.) Ga
lip (Ankara) Brlolas (K.) 

5000 M. Hüseyin (Demir Sp.) Ar
tan, Nuri (B.J.K.) Mehmet (lst. Sp) 
İbrahim (G.S.) Hayri, Kemal, Sey
ri, Şeref (Kasımpaşa) 

110 M. Vasfi (11.S.) Yavru (Gü
neş) Faik (Ankara) Pulat (G.S.) 
Sudi (GUneş) Hrisafopulos (T. Y. 
Y.K.). 

Disk: Veysi (İst. Sp.) Ateş Kas-

Galataspor sağaçığı ikinci sayısını da 
kaydetti. 

Bundan sonra Şişli sıkı bir müdafaa 
oyunu tatbik ederek galibiyeti kaptır
madan maçı 3-2 bitirmeğe muvaffak ol· 
du. 

-L.IJ-ı 

taıııonu) İr!an (Ankara) Sokrat 
(GUncş) Coroiyades (B.S.K.) Sav 
(G.S.) Sabahattin (R.C.) Yavru 
(Güneş) Fokas (A.S.) Valsls Klrya. 

kidls (T.Y.Y.K.). 
Gülle: Veysi (tst. Sp.) Ateş (Kas

tamonu) lrfan (Ankara) Sokrat 
(GUneş) Yalçın (H.S.) Çubuk (F. 
B.) Sabahattin (R.C.) Sav (G.S.) 
Fokas (A.S.) 

Cirit: Rasim, lstepan (G.S.) Şe

rif, Melih, (GUneş) A. Kurt (B.J. 
K.) Necdet (F.B.) Vals1s (T. Y. Y. 
K.) 

Yüksek atlama: Kadri, Saim (İst. 
Spor.) Pulat (G.S.) Jerfi (Ankara) 
Münir (Güneş) Nubar (Şişli) Silrey 
ya Necdet (F.B.) Anclus, K. Akel 
AsmanUdis, Hrisafopulos (T.Y.Y. 
K.) 

Uzun atlama: Akel (T.Y.Y.K.) 
Kadri, Saim (İst. Sp.) lstepan · (G. 
S.) Nevzat (A.S.) Ali (GUneş) Dl
mlt>rl (Kasımpaşa) Seyvan (H.S.) 

(Sonu 11inci3aytfada) 

Merhum Şeref lhtlfalf 
Beşiktaş klübünü kuranların batında 

gelen merhum Şeref için dün Yahya 
efendi dergahında hazin bir ihtifal ya

pılmıştır. 

Şerefi sevenler tarafından tertip edi
len bir ihtifalde birçok eski sporcular 
tarafından nutuklar söylenmiş, Şerefin 
Türk sporuna ve Beşiktaş klübüne 
yaptığı yardımlardan sitayişle bahıedil 

miştir. 

Dün oynanan dünya 
kupası maçları 

Dün Fransanın dört ıehrin'de oyna· 
nan dünya kupası maçlarında ıu neti· 
celer alınmıştır: 

Bordoda : Çekoslovakya - Brezilya 

ı-ı. 

Temditte iki takım gol yapamamıı
lardır. Bunlar perıembe günü bir da
ha çarpışacaklardır. 

Antipte oynanan İsveç - Kfıba ma
çı 8-0 lsveç kazanmıştır. 

Pariste Kolomb ıtadırrda 65000 se
yirci önünde yapılan Fransa • İtalya 
maçı da 3-1 İtalyanların lehine netice 
lenmiştir. 

Lil şehtinde yapılan İsviçre • Maca
ristan maçını da Macarlar 2-0 kazan
mışlardır. 

Barut GUcU saha
sındaki maçlar 

Dün Barutgücü sahasında muhtelif 
müsabakalar yapılmıştır. Alınan netice 
leri srrasile yazıyoruz : 

Balarköy ~umlan genç takımı O • 
Barkohba 3 

BarutgUcü genç UcilncU 3 - Barkob
ba 3 

Tophane Gençlerbirliği B 3 •Barut 
gücü genç ikinci 3 

Tophane Gençler A l · Barutgücü 
birinci genç 1 

32 inci dakikada Begiktapn canh bir 

Oyundan sonra, hangi klüpten oldu
ğu anlaıılamayan bazı kendini bilme· 
yen seyirciler Güneş takımı staddan 
~ıkarken çirkin taşkın! klar yapmışlar 
ve hatta tecavüzlere b le kalkmışlarsa 
da polis bunlara mani olmuştur. Güneş 
lileri taşıyan otomobillerin Üzerlerine 
tükUrülmUı ,tekmeler vurulmuttur. Nbrm, Güneı kalesine bir ıüt atMkn 

Fatih İdman B O • BarutgücU B 1 
Fatih 1'dman A O • Banıf&ikG :A: l. 
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A't.MANL;__RıN LAV'Q~NS i 
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Mani olan kim? 
"20,000 kişiye karşı 1 kişi!,, nln kim oldu
ğunu öğrenen general, "Vllhelm Vasmus! 

Dalma bu lsnıl lştllyorum ı,, dedi ve ••• 
Tarih 5 Nisan 1916/1.. Irak, 

Kittü.lammare. Dortbir taraf i bu
naltıcı dcrCCCM sıcak. Kutlllam
marcdeki beı;az cephelı bir bina.. 
da ma1:amında otııran Büyük , 
Britanyamn Irak ocphcsincuild. 
ordu ba§k"ltnıandanı General 
TavnsfJ1ıd; Kahiredcn hava yo -
1:ıyla gelen lngiliz tayyare Bin· 
bCJ§l8ı Horlinsonla görüşüyor. 

Binbaşı, Türkler tarafından mu
hasara edilmiş vaziyette aylarca 
yardım8ı:: bırakıldığır.dan şika -
yet eden Generale, 20.000 k"i§ilik 
bir kuvvetin yolda olduğundan 

bahsedince, o, kısa, sert akisli 
bir 1oah'ka1uı attı: 

-Neden gelmiyorlar?. 1\'için 
görünmüyorlar da1ıa 1 Onlan 
gelmckteıı meneden kim1 Engel 
ncdir1 Etıet; manı 01.an kim? 

Binba§I Horlinson, ba§lnı biraz ya· 
na doğru fğmlş, dUşUnceU, dalgın, ha
fit sesle: 

- Gelmek istiyorlar, çoktan gelmiş 
bulunacaklardı. LAkfn, m!ni olan biri 
var! "Kim?,, diye sordunuz? Biri! 

- Biri mi? Kim? 
- 20,000 kişiye ka.rşı l kişi! Onla· 

n cenubi !randan gezip de buraya 
gelmekten alıkoyan bu adam; ... 

binbaşı Horlinson, tonunda iğbirar 
gizli, iğbirar ihtizazlı blr sesle, bu 
kimsenin kim olduğunu açığa vurdu: 

- Vilhelm Vasmust 
General Tavnsend, göğsünde kavuş· 

turd$ kollarını ayırarak, elini uzat 
tl ve duvara asılı bUyUk haritayı göa· 
terdi: 

- Vilhelm Vasmus! Dalma bu fs· 
ml 1§1tiyorum. Bu~r. Şiraz v.s. lra
mn cenubun"Cıa1ti bUtUn ~htrler ve 
başkaca köylerle beraber hep bu i· 
sim! 

Tavnsend, birden aıçradı, adeta bir 
sıçrayı§ta duvara doğru gitti, büyük 
haritanın yanında durarak, oradaki 
raftan aldığı uzun bir değneği, harita.· 
nın üzerinde muhtelif noktalara do
kundurdu: 
-!şte Buşehr, .. işte Şiraz!! .. işte .. 
General, "f §te, .. tete ! ! .. diye değne

ği muhtelif noktalara dokundurduk
tan sonra, binba5ıya dönerek tekrar
ladı: 

- Vilhclm Vasmus! Daima bu ismi 
i15ltlyorum. lrnnm cenubunda boyuna 
faaliyette bulunan bir adam! 

Bilyllk Britanyanm lrak cephesi 
başkumandnnı,böyle diyerek, eeslnl 
yijkselttf: 

- Fakat 20,000 asker, bir kişi ile 
başa çıkabilmelidir. değil mJ? 20,000 
uker, bu bir tek adamı altedip, onun 
.kapattığı yolu açmalı ve aradaki m~ 
safeyi aşarak Kfitillamareye yald* 
malıdır! Kudretli BUyUk Britanya 
devleti, bu bir tek kişiyi zararsız bir 
hale sokabilmelidir, sanırım! 

General, hiddetini yenerek, sUkfl
netle sordu binbaşıya: 

- Bu dediklerim, yerindedir kanaa
tindeyim! Farzedelim, ki usta bir ca
swı, elatrnadan mahare'le faaliyet 
göstererek muva!f akıyetli neticeler 
elde etmekte, bizim Jşlmizi işgal et
mek hususunda durup dinlenmeden 
uğrqmakta! Farr.edelim, ki ona ''Al
manların Lavrensi,, adını takanlar, 
takmakta haklıdırlar. Fakat ne de ol
sa bir kişi! Biz de onu bertaraf ede
cek kuvvet yok mu? 

General, bu sualden sonra değneği 
tekrar rafa koydu, mahmuzlarını şı
kırdatarak tekrar masanın yanına 
geldi ve sade masasınm gerisindeki 
sade koltuğuna yeleşti. Bir müddet 
evvel kendisile beraber ayağa kalk
mt§ olan binbaaıya da, oturması için 
bir el hareketi yaptı ve: 

- Haydi askeri kuvvet ele geçire
miyor, diyelim, ya "Entelicens Ser
Yis., ! 
Binbaşı Horlinson, kendisini silkfı

netıe dlnlfyen 1rak or-dusu başkuman
danına itin içyUzUnU etrafh eurette 
anlattı. Evvelce Almıuıyanm Buşeh-

deki konsolosu olan Vilhelm V~ 
muns, umu.mı harbe takaddUm eden 
sulh zamanında yerlilerle yakından 
tanışmış, Şeyhlerle dUşUp kalkmıe, zi
yafetti, avdı, filandı, falandı, tUrlU ve
sileler icatedip onlara arkadaş mua
melesi göstererek, kendisin[ sevdir
mişti. Bu kadarla kalmamıştı. Kendi
si hekimlikten ve baytarhktan anla
dığından, yerlilerin ve hayva~arm 
hastnlıklarile meşgul olarak, ilaç \'e

rerek onları tedavi etmiş; hattiı. bazı 
ahvalde cerrahi mUdahnlcde bulun
maktan bile çekinmemişti. Bu suretle 
kurnazca davranan konsolosa, umum! 
harpten sonra Şiraz konsolosluğtma 
tayin edilmcsilc beraber, orayı faali
yet merkezi yapıp el altından Buşehr
deki Bilyük Britanya garnizonunu vur 
mak ve ayni zamanda caıubi !randa 
lngfliZ:ere mUgkUlAt çıkarmak işi de 
verilmişti. Gerçi Şiraz'daki konsolos
luk yerini işgal edemeden tuzağa dü
şUrUlmUştU, fakat kaçıp kurtulmuf, 
sonra da zahiren gayriresmt surette, 
cenubt tranda kalmıştı. İlk ve en mü
him hedefi olnn Buşehrdeki garnizo
n u ortadan kaldmnak işini başarama· 
maaına, Tilrkf ye ile Efganistan arasın 
da muvasala ve irtibat teminine engel 
olan bu garnizonun daha. hall ve es
kiden daha muhkemleştirilmlş olma'· 
Uzere orada yeretmcsine karşı elinden 
bir şey g~1'llemesine üzUlmektedir; 
fakat diğer taraftan da cenubt 1randa 
İngilizleri ı faaliyetini hayliden 1-ı.y· 
liye tahdit etmekle kalmadığına, bu 
f aallyete adetn set çektisine sevin· 
mektedir. Vilhelm Vasmus, cenubt İ· 
randa. umumi harpten evvel ektiğini, 
şimdi biçmektedir; biçtiği mahsul de, 

e1e u llarp za:manmda, kencU tarafı 
için doğrusu imrenilecek derecede be
reketlidir. Bu Alman, sulh zamanın
da gösterdiği kurnazlığın mükMatmı 
harp =amanmda görmektedir. Kendi· 
sini doğrudan doğruya veyahut ta do
layısile tanıyan yerlileri, bol bol va
atlerle kolaycacık kandırmaktadır. 
Onlara şimdi aradaki yolun muhatara 
lı olması sebeblle vaadettiği silahla 
parayı Almanyadan getirtemediğini 
söylemekte, fakat yeryüzünün en 
kudretli Hükümdıı.rı olan Kayzcrinin 
er, geç umumi harbi de kazanarak bil· 
tUn dünyaya köksalacağını ve ~ müş· 
kUl zamanlarda yardımlarından ötürü 
kendilerini umduklarından ziyade mU
kafatlandıracağınr, sözle temin et 
mektedir ! ? •.. 

- Arksı vardır -

• HARP akademisi son sınır talebeleri 
25 gün sürecek b<h1lk bir harp tatbikatı 
için dün beraberlerinde 250 at üç araba 
olduiu halde Kabatnşlan arııbo v:ıpurile 
Osküdora geçm1$1erdfr. 

Akademiden bu yıl mezun olup ErkA
nıharp olacak subayların latbikotile aka
demi kumandanı Korgeneral Ali Fuad ve 
mektebin diğer profesör Generalleri ha
zır bulunmak iizcrc birlikte hareket et-

,. .. t'J .J ••• - -; ' 

lzmirde mUdilrll tebdil eden talebeler 

Btıcada Kiiltilr T.Asesı Sahibi ve Mil dilr'il B. llaydarı silah ve bı(Vlkla tehdit 
etlen ayni lise onmıcu 3ımf talebe.sinden Zeki, Ahmet uc Sabakattinin muhake
melerine lzmir birinci asliye ceza malıkomcsinda başlandığını vazm~tık. Res
mimiz muha1rome esnasında lalebclerin halini gösteriyor •• 

Salihli civarında inşa edilecek 
elektrik santrali 

Mühendisler Turgut
luda çahşıyor 

İzmir, (Hususi) - Salihlinin Ata.
la nahiyesindeki Suuçtu §elalesinden 
istifade edilerek kurulacak elektrik 
santralı için etudler devam etmekte -
dir. 

Nafia VekAletlııin mühendisleri, ge. 
rek elekt.rik santralı ve gerekse Mar
mara gölünde insa edilecek baraj e -
tUdlerini yapmakta, Turgutlu kasnba
smda ~.alışmaktadırlar. 

Marmara gölü, etrafına in~ edile
cek setlerle yUkS<!1tilccek ve Gediz 
nehrine akan dereler, çaylar bu bara. 
ja çevrilecektir. 

Marmara gölü bar~jmdA birikecek 
sularla, Salihli ovası sulanacak, ka -
nallar açılacaktır. Ancak gölün civa
rmda bulunan birkaç köy, su seviyesi 
yilkseltileceğinden daha uzaklara nak
ledilecektir. 

SAGLAM DİŞLERİ SÖKÜYORMUŞ! 

Alaşehir, (Hususi) - Burada S<!y
yar dişçilik yapan Mehmet adında 

dıplomatsız bir hekim yakalanmıştır. 
Mehmet, elinde çanta mahalle mahalle 
dolaemakta, tabiplik yapmakta veba
zı kimselerin sağlam di§lerini sökmek. 
te imiş. 

EFES VE SUS VAPURLARININ 
lNŞAA TI BlTI1. 

İzmir, (Hususi) - İzmir · Kar§ıya
ka arasında işletilmek Uzere, Deniz -
bank Jzmir eubesi hesabına Almanya
dıı yaptırılan Efes ve Sus vapurlarmm 
inşası hitam bulmu§tur. 

GemUer, DenizyoJJar ıldaresince ls
tanbuldan gönderilecek kaptan ve tay. 
talar tarafından alınacak ve limanı • 
mıza getirilecektir. 

Bu iki yeni geminin gelecek ay ni-

mişlcrdir. 

Tablkal, Sile ile Adapazarı arasındnki 
mıntakada ynpılnc111ktır. 

hayetine doğru limanımızda buluna • 
cağı tahmin edilmektedir. 

0ZUMLER1M1Zİ KÖTÜLEYEN 
RUM VE ERMEı"ffi..ER 

İzmir, (Husust) - Holandadnn 
§ehriınizdeki alakadarlara gelen malfi
mata g5re. orada bazı rum ve erm~ni 
tacirleri Uzümlerimizi hileli tipler ha
linde satmağa başlaını5lardır. 

Bildirildiğine göre bu Ermeni ve 
Rum tacirleri, ellerinde fazla miktar
da bulunan Uzüm stoklarını yeni ku. 
tutara doldurmakta ve standartlp 
diye satmakta imişler. 

Bu vaziyet,, hariste standartiple
rlne kaf5ı olan itimadı sarsmış ve ilk 
revacı düşilrmil.ştür. 

Bu mesele üzerinde görUşmek için 
Türkoffste bir toplantı yapılmış, bu 
gibi hadise'erin önilne geçmek makea.
dile bundan böyle bütün standaro il · 
ztim kutularının yan ve kapak taraf
larına İzmirde bir damga vunılması 
kararlaştırılmıştır. 

-0-

izmirde 
iki azılı katil 
yakalandı 

lzmir, (Hususi) - Yakalanan Hil
mJ ve Dllch-cr adlarındaki iki şerir 
hakkında yapılan tahkikat, bu adam
larm failleri meçhul kalmış birçok ci. 
nayetleri işlediklerini meydana çıkar. 
mıştır. 

Bunlar, Bcrgamada biri çiftlik sa. 
bibi Sa it, diğeri de çiftçi Mustafayı 
başlarını balta ile keserek öldürmUt
lerdir. 

Hilmi, 937 senesinde Edirnede, da
ha evvel de Bulgaristanda birkaç el -
nayet işlemiş, hırsızlık yapmış ve ya. 
kalanmadan kaçmağa muvaffak ol -
muştur. 

Edirnedeki cinayetleri arasında Sa.. 
fa Ali ve karısı Fatmanın katli de 
vardır. Cani, bu karı kocayı da para· 
larma. tamaan ve balta ile öldürmüş -
tilr. 
Babası bilinmiyen Hilmi, aslen 

Tokatlı ve Sabiha isminde bir kadının 
oğludur. Yine bu şerir, bundan birkaç 
sene evvel Bulgarista.nda eşkıyalık 

yapmış, adam öldürmüş, 15 sene ağır 
hapse mahkfun olmuşsa da Hasköy 
hapishanesinden firar ederek hududu 
aşmış; memleketimize gelmiştir. 

-o--

ERZURUMDA KIZ SANAT OKULU 
SERGiSi 

Erzurum 12 (A.A.) - Dün akşam 
kız sanat okulu sergisi törenle açılmış· 
tır. Çok dar öğretmen kadrosuna ve ve
saitin azlığına rağmen şapka ve Öikiı 
sınıfJannın 120 talebesi 900 parça el
bise ve ppka te§hir etmittir. Bütün jf-

• • 

Aşk yüzünden 
bir yaralama 

iki talebe arasında geçen 
bu vak'anın muhakeme

sine başlandi 
bir 1zmir 11 - İnciraltı plijında 

banyoda iki talebe arasırl:la geçen bir 
vakanın muhakemesine batlandı. 

Vaka, kUltilr liseai talebesinden Ke· 
malin, kız öğretmen okulu talebesinden 
Senihayı yaralamasıdır. 

20 yaşında olan Seniha ile maznu~ 
Kemal ağır ceza mahkemesinde dünkil 
celsede hazır bulunuyorlardı. Kararna
me okunduktan sonra Kemal ayağa 
kalkarak şöyle -dedi: 

- Rica ederim. Biz talebeyiz. Ara· 
mızda geçen meselelerin duyulmaması
nı istiyorum. Binaenaleyh muhakeme· 
miz gizli olsun 1 . 

Seniha da bu iateğe iştirak ettı· 

Mahkeme beyti kısa bir mlizakerede 
bulunduktan sonra muhakemenin ale
ni clarak devarruna karar verdi. 

Müteakiben Senllıadan vakanın na
sıl olduğu soruldu. Seniha yedi aydan
beri Kemalle seviştiğini, evlenmek için 
alSzleştiklerini ve nişanlandıklarını, fa
kat babalığı ile annesinin bu izdivaca 
.-uı olmadıklarını söyledi ve dedi ki: 

- Bir glin tnciraltt plajında bir ban· 
yoya gittik, oturduk, görüştük, Ana· 
mın, babamın evlenmemize müsaade 
etmediklerini kendisine söyledim. Ke· 
mat çok müteessir oldu. Ben de büyük 
bir teessüre kapıldım. 

O aralık Kemal konserve balık ku
tusunu açtırmak için banyodan ayrıl

dı, ben masa ilzerinde 4duran bıçağı 

kCJparak göğsümün sağ tarafına indir· 
dim. Biraz sonra Kemal gelince beni 
yara1anmı§ buldu. Kendisine yaramı 

gösterdim. Gitti, bir otomobil tuttu, 
k~luma girdi, birlikte otomobile kadaı: 
i!erledik, sonra tmüre geldik, yara bel· 
ki ehemmiyetlidir diye korkarak ubt•' 
taya müracaat e~tik. Halbuki yara on 
gün sonra iyi olacak vaziyette imi§. 

Maznun Kemale ne diyeceği sorul
du. Kemal: 

- Ne diyeyim • d~ - va.kayr dinle 
diniz, ilive edecek bir ıey yoktur. Met· 
ru olarak evlenmek istiyoruz; buna ra· 
.z ıolmuyorlar. Banyoda biraz kanyak 
içm:ıtik, bizim evleıunemize mani ol
maları büyük teesıürümü.zü mucip ol
du. 

Masa üzerinde bir ekmek bıçağı var· 
dı. Ben konserve balık kutusunu açtır
mak jçin banyodan ayrıldım, tekrar 
banyoya döndilM .zaman Senihayı 

yaralanRUJ buldum, koluna girdim, 
.orada bulunan halka bir ıey hissettir
meden bir otomobile bindirdim. bmire 
geldik, zabıtaya müracaat ettik. Seniha 
timdi nişanlımdır, onu seviyorum ve 
evleneceğiz. 

Halbuki zabıtaya verdiği ifade de: 
- Kız, annem ve babam ran olmu

yor dedi, ben -de kendisini öldUrmek 
kaatilc vurdum. SOnra kendimi de vu
racaktım. 

Demi§ bulunuyordu. Bu nokta, maz
nun Kemale soruldu: 

- O vakit kızı kurtarmak için suçu 
üzerime almı§tım. Yoksa onu ben hiç 
vurur muyum? 

Cevabını verdi. Kız da: 

- Kemalin bu hadisede hiç suçu 
yoktur cümlesini illve etti: 

Hrdisenin ıahitleri dinlendi. Şahit

ler, banyoda Kemalle Senihayı bir ma
sa batında gördüklerini, bir aralık bir 
gürilltü ve bir feryat duyduklarmı, gi
dip bakınca, Seniha ve Kemalin: 

- Birıey yok dediklerini, sonra kol 
kola otomobile kadar giderek bmlre 
doğru hareket ettiklerini ıöylemitler

dir . 
Bir §ahit gelmetni§ti. Onun zorla 

getirilmesine karar verildi. Muhakeme 
baıka bir gUne bırakıldı. 

it IJRl!/~a abtJne olu
nuz Vf' edininiz 

ler ihtimamla hazırlanmı§tı. Sergi baı 
Un baıa ç.~k muvaffak olmuı bir eaer
!dir. 
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Eskişehir 
Modern Avrupa şehri haline gelmiş 1 

.Pazarcıkta çok çalışkan bir nahiye 
ıtıud'" .. 
ltıiz ur~ var. İzmirli bay Bedri terte-
ti~· duzgün bir kasaba meydana ge-

b.. ış. Meydanlıkta yapılan Atatürk 
usr· 

tak u. Cumhuriyet bayramında açıla-
h f • kazası çok zengin olan Pazarcığın 
'Sa atlık pazarı olan kalabalık oluyor. 
,_~tada çok ferah ve gönül açm dük
~anıa f' r, otel, kahve esnaf, ve mağazalar 
tı~lc Çarpıyor. Temas ettiğim Pa-zar
f lılar kaza merkezinin Bozöyükten 
~lla Pazarcığa yakışacağını iddia etti
ti;· Bunlara göre B-:>zöyük mevki itiba
r c tren güzergahında olmakla beraber 
taaliyet ve ticaret cihetinden Pazarcik
I an aşağıdır. Pazarcıklıların Bozöyük

;0:~~~- ~u boy ölçme iddiaları üzerine 
tab 0Yı ..... ~ vardı~ım vakit kasaba ve ka
g ~da yapılan işleri dikkatle gözden 
t e~ırdim. Kasabanın en güzel ve tarihi 
r~ll'ıii harap bir halde, güzel bir mima
~~sc~i ve ayni zamanda kasabaya ta
li 1 bir kıymet veren bu abide maale-
ef Yüzüstü terkedilmiş .. 
}{ereste fabrikası, bir yıldanberi 

~lı§rnadığı için kasabada iç sıkıcı bir 
Urgunluk var. 

l3 l3ursadanberi kavga ede, ede bizi 

1. Ozöyüğe kadar getiren otobüsçü Ha
ıJ bütün yolcuları bara.da indirdi. Yağ 

ll'ıur }'ağdığı ve Bozöyük ile Eskişehir · 
aras d ın a kara yolun çok bozuk olduğu-
n~ ileri sürerek üç bin liralık ctobüsü
~~ birkaç yolcuya feda edemiyeceğini 
n ınaenalcyh isti yenlerin trenle yolları
.. ~ Eskişehire doğru uzatabilecekelerini 
~Yledi. Otobüsçünün bu manasız ve 
:ıı~rnsız hareketini yolcular protesto 
dttııersc de dinletmek mümkün olma
~ Bozöyükte otobüsten inmeğe mec
lt r edildik ve oraldan öte Es1dşebire 
adar yolumuza trenle devam ettik. 

ESKIŞEHtRDE . • 

i 1917 il~ 1926 yıllarında Eskişehiri 
dki kere ziyaret etmiştim. 938 senesin
.. c Yani tam on dokuz yıl ara ile şimdi 
liçUncu kere uğradığım Eskişehir, sal
tanat devrinin (eski) liğinden çıkarak 
~urnhuriyet devrinin (yeni) ve orta 
d "rupanın m::dern ve mamur şehirleri 
crecesine yükselmiştir. İstasyondan 

S~kıp şehre ağaçlı düz ve temiz yoldan 
i:ıderken geniş ve modern caddenin iki 
tarafında binalar yükseliyor. Porsuk 
~ay, civarında modern ve geniş mahal
ltr kurulmuş. Köprücivarı baştan 
aıağı değişmiş, eski binalar yıkılarak 
~etine büyük ve yüksek beton arma
. r Yükselmiştir. Eskişehirin ne derece 
~lcrj gittiğini tebarüz ettirebilmek için 
8tanbuJ sinema salonlarına taı çıkar
~acak kadar güzel beş sinemaya sahip 
Ulunduğunu söylemek kifayet eder 

ı~nncderim. Porsuk suyu boyunca ge
~1§ bahçeli gazinolar arkasında balkon 
arının altında akasyalar sarkan bah. 
~:li evlerin pencerelerinde püfür, pü
l Ut rüzgar esiyor. Genişletilen c'adde-
Ctden şimdi sıra Sivrihisar caddesine 
i:clıniş. Ameleler bu caddedeki eski vi
taıı evleri tozu dumana katarak yıkı -
~or. Bu cadde genişliyecek ve istasycn
:~n .it.ibaren köprü başını katederek 
ıvrıhısar yolundan ta şeker fabrika

s~ııa kadar çok mükemmel ve ağaçlı, 
Sıçek]i bir cad::lc meydana gelecektir. 

1 
Sabah otelin penceresinden fabrika

ara doğru bir sel halinde akın eden 
}'üılerle, binlerle işçi görülilyor. Şi-
llıendifcr ve şeker fabrikalarile tayya
~~de çalışan amelelerin sayısı üç, dört 

1nden aşağı degildir. Bu şehirde Ro
lrlaı1ya ve Bulgarista~an gelmit pek 
Sok göçmen l\ileleri var. Bunların bir 
S0kları kendi mcsleklerile para 1{azan
~ağa başlamış ve memlekete faydalı 
~rer vatandaş haline gelmiştır. tçle
tınde geniş mikyasta demir ticareti ya
ran kunduracı. ve kavaf olanlar bu-
Unduğu gibi büyük mobilya ve doğra

ltla fabrikası açan iki Türk göçmen de 
"ar. Şeker fabrikası bu şehri ihya et· 
?rli§tir. 

Adapazarı. hatta Istanbuldan bura
l'a ka1ar iş aramaya gelen bazı işçilere 
taıtladım. Nüfusu günden güne artan 
l:-:skiqchir otobüslerle civar köy ve ka
sabalara bağlı. 

Yeşildeıı Bursaıım görünüşü .. 

StVRIH1SARA DOCRU 

Eskişehirden Ankaraya kadar oto
büsler 250, 300 kuruş ahycr. Eskişe
hirden çıkar çıkmaz şeker fabrikası 

yükseliyor. Fabrika civarı karış karış 

işlenmiş. yeşillikler meydana getiril-
miş. 

Sivrihisara Eskişehirden giderken 
ilk uğranan köy, Kanlıpınardır. Burası 
çıplak ağa§isız olmakla beraber güzel 
evleri olan zengin bir: yer olduğu belli .. 
Kaniıpınardan sonra Hamidiyey·e gidi-
yonız. 

Burada iki katlı yatılı bir orta mektep 
binası yapılmış, bitirilmek üzere civar 
köylerin ilk mekteplerinde okuyan ço
cuklar bu orta mektebe toplanarak ya
tılı olarak okumalarına devam edecek 
ler .. Cumhuriyet bayramında açılma 

merasimi yapılarak ilk okutma senesi
ne girecektir. Hamidiye köyüne yerleş
tirilen göçmenler çıplak sırtlarda bağ 
çubuklan ekmiş ve bu suretle yeşil 

yapraklarile bu 11enc üzüm verecek bit. 
hale gelmiştir. Hamidiye ile Sivrihisar 
arasında çok muntazam ve modern bir 
çiftliğe uğradık. 

Bu çiftlikten itibaren ta Sivrihisara 
kadar düz bir asfalt yol uzanıyor. Oto
büsümüzün içinde Bursalı iki genç 
türk kızı -def çalıyor ve cumhuriyet mar 
şmı ağızdan söylüyor. Bu hengame 
arasında büyük taşlarla dolu bir mezar 
lık içinden Sivrihisara giriyoruz. Gider
ken olduğu gibi kasabanın öbür tara
fından çıkarken de yine bir mezarlık 
içinden geçiliyor. Kasabanın etrafı siv
ri taşlarla örülmüş; suni Hisara çok 
benzediği için olacak ki, kasabaya bu 
isim verilmiş.. Fakat kasaba içindeki 
meydanlıkta otobüsüm'üz durunca ku
lakları radyo sesleri. gramofon plakla
rı dolduruyor. Kahve, lokanta, ve ma
ğazalarda bir kaynaşma var. Milli kur
tuluş senelerinde kanlı muharebelerin 
cereyan ettiği bu yerlere karşı içimde 
kutsi bir hürmet duyuyorum. Taşı 

toprağı türk evlatlarının kanlarile su-

lanan bu mübarek yerlerin üzerine 
korka, korka basarak bir lokantaya gi-
riyorum. 

Sivrihisar kasabası tabiatın çıplak 

taştan örülü haşin manzaralı bir yerine 
benzediği halde, doksan bir parça köyü 
4000 hanelik ve on bin nüfusu ile zen-
gin bir merkezdir. 

Otobüsle kasabadan dışarı çıktığımız 
zaman, yeşil çimenler, bağlar ve bah
çeler arasına girdik. Deminki manza
ra birdenbire değişmiş başka bir alem, 
olmuştu. Kasabanın zengin tabakası 

bu bağlar arasında modern köşkler yap
tırmış, radyosunu köşküne yerleştiren 
Sivrihisarlılardan bazıları burada cüm
büş ediyor. Şırıl şırıl akan dere kenar
Jarında büyük ağaçlar yükselmiş. Sivri
hisardan Polatlıya doğru üç saat yol 
almıştık. Çorak bazı mıntakalar aştık
tan sonra Babazat köyü~ün ortasında 
durduk. Buradan Polatlıya daha dokuz 
saat yolumuz var. Babazat köyü, orta-
_ .. .._,.... ...... ~-.. ,.ı.. ....... ~larla 
yeşil tarlalar kenarında buralarının bir 
cennetidir. Burada tek, tük bir kağnı 
arabaları görünmeğe başlıyor. Babazat 
köyünden sonra milli mukadderatımı
zm tayin edildiği Sakarya vadilerine 
doğru otobüsümüz son ııüratle yol alı
ycr. 

Mahmut Necmeddin Delioıman 

BIÇAKÇILIK SANATI öLOYOR 

Ticaret odası memleketimizin milli 
bir sanatı olan bıçakçılık sanatının bu 
günkü vaziyeti hakkında esaslı bir tet
kik yapmağa başlamıştır. 

öğrendiğimize göre, bu tetkik, eski 
tanınmış bıçakçı ustalarının işsizlik yü
zünden işlerini terkettiklerine dair çık 
mlŞ olan şayialar dolayısile lüzumlu 
görülmüştür. 

Hakiki vaziyet bir kaç güne kadar 
raportör tarafından piyasada yapılmak
ta olan tetkikler ikmal edildikten sonra 
anlaşılacaktır. 

Kanadalı beşizler büyüyor 

Kanadadaki beıizleı; tam sıl.hatli olarak günden güne büyümektedirler. 
Dördüncü yaılan içinde bulunan bu be§ kardeşten biri ıon um.anlarda haıta

lannu§, fakat çabuk tedavi eciilerek iyileşmİ§tİr. 
Burada bir batmda doimuı dünyanın yegane be§ kardeti rörüyorıunuz. 

;ı-aowott 

"Deniz kızı,, avı! 
Nakleden: HiKMET MÜNiR 

Ş lMDİ anlatacaklarım, İbrahim 
Sıtkmın bir Cumartesi günü 

akşamı evine dönerken vukua geldi. 
lbrahim Sıtkı, bütün gün balık tut

makla meşguldü. Balık tutmak deyin. 
ce, İbrahim Sıtkının balık tuttuğunu 
zannetmeyiniz. Balık tutanlara mah -
sus vaziyeti takınmış, oltasını atmış 

ve uzun boylu beklemiş olduğunu söy
lemek istiyorum. 

İbrahim Sıtkınm karısı, zaten ona 
balık tutmak merakımdan dolayı kızar 
dı. Şimdi de eli boş döndüğüne göre, 
kim bilir ne kadar daha kızacaktı. Ye
gane çare, çarşıdan bir bahk alıp eve 
götürmekti. 

Derken karşısına bir adam çıktı. 

Perişan, yırtık pırtık elbisel~· içinde 
ve tıraşı uzamış bir adam ... Bu adam, 
elinde bir paket gösteriyordu. 

İbrahim Sıtkıya yaklaşarak: 

- Taze tuttum bayım, dedi. Almaz 
mısınız? 

İbrahim Sıtkı, paketin kenarından 
gümüşi bir çatal kuyruğun uzandığını 
görUyordu. Dipdiri bir kuyruk!.. Dü
şündü. Şimdi çarşıya kadar yonılaca. 
ğına bunu alıp kestirme yoldan eve 
dönüvermeği muvafık buldu. 

Bir an içinde yirmi kuruş kadar bir 
para, İbrahim Sıtkının cebinden çıka
rak, balığı satan adamın cebine girdi. 
İbrahim Sıtkı paketi koltuklıyarak 
evinin yolunu tuttu. 

Eve geldiği zaman, içerde kimse 
yoktu. Karısı daha sokaktan gelme -
mişti. İbrahim Sıtkı paketi bir masa
nın üzerine koydu. Sicimlerini söktü. 
Sonra ·~A A .... ., diye bir hayet çığlığı 
kopararak, hemen arkasındaki kana.. 
peye sırtüstü düşüverdi. 

Satın•aldığı _şeyin bir "Deniz kızı,, 
·~ .. .. .. tli1f • ~ .,_.. "' "'"" .OIOUJn.Jnn .a-orml.IA _ ,.. 

Bir yaşına. varmamışoir ooöelt ka-
dar bir ~eydi bu ... Fakat İbrahim Srtr 
kmm dediğine bakılırsa, gayet mü. 
kemmel bir mahluktu! 

Derisi, inci gibi bcmbeya.!:iı. Kuy • 
ruğunun pulları pırıl pırıl gayet güzel 
sıı.1;;lan vardı. Hele gözleri! ... İbrahim 
Sıtkmm ifadesine göre, o gözler ilk 
bakışta yeşildi. Fakat dikkat edince, 
yeııilin altında mavi görüyordunuz. Ve 
bu maviliğin altmda da, suların dibin
de oynaşan balıklar gibi; denizlerin 
üstünde oynaşan eflatun bulut gölge· 
leri gibi bir ~yler f arkediyordunuz. 

"Deniz kızı,. ile İbrahim Sıtkı, bir
kaç saniye birbirlerine bakıştılar. 

Sonra "Deniz kızı,, kollarını İbrahim 
Sıtkıya uzattı. Garip ve seyyal birli
sanla. bir şeyler söylüyordu. 

Biraz daha sonra, "Deniz kızı,, ne 
bir hal oldu. Reng.i kaçtı. Kuyruğunu 
teliı.şla oynatmağa başladı. 

Sıtkı, hemen pencereyi açmak üzere 
koştu. Fakat "Deniz kızı", bir deniz 
mahluku olduğuna göre, hava değil, 
suya ihtiyacı vardı. İbrahim Sıtkı bu
nu nkledince, hemen onu kucaklıya • 
rak yukarıya, banyo odasına götürdü. 
Banyo teknesinin içine oturttu. 

Fakat "Deniz kızı,, nın tam mana.si. 
le denizde imiş gibi yaşayabilmesi i -
çin, tuz'a da ihtiyacı olduğu muhak -
kaktı. Koşarak mutfaktan bir kcsc
kağıdı kadar sofra tuzu getirdi. Su
yun içine serpti. Şimdi "Deniz kızı,, 
ne~e içindeydi. 

Gülümsiyor. Ve anlaşılmıyan bir li
sanla şarkı söylüyordu. 

Gerçi şarkısı bir arı vızıltısını an. 
dınyordu. Fakat güzeldi. Ahenkli idi. 

Sonra birdenbire kadınlığını hatır -
lamış olacak lti, saçlariyle uğraşmnğa 
başladı. Onları düzeltiyor, parmakla
rile kıvırıyor. Minimini kulakları ar· 
kasına atıyordu. 

İbrahim Sıtkı koşarak karısının el 
aynnsını ve tarağını aldı. Ona verdi. 
"Deni?. kızı .. şimdi daha bilyilk bir 
memnuniyet içinde tuvaletini yap
makta devam ediyordu. 

İbrahim Sıtkı bu manzara karşı -
sında o kadar dalmıştı ki, karısının 

geldiğini bile duyına.mı§tı. 
Karısı banyo odasının kapnıı önün

de dikildi. Ve. tekne içinde duran gene; 

kız timsaline fena fena lfaktıktan 

sonra: 
- Sıtkı! .. Dedi. Eve bu dişiyi sen 

mi getirdin? Kimdir bu? 
İbrahim Sıtkı, izah etmek istedi. 

Fakat kansı dinlemiyordu. HAkim ve 
kati bir eda ile: 

- Bir tek söz bile istemem, diyor. 
du. Ya bu dişi e\·den gider, yahut da. 
ben giderim! 

- Fakat sevgili karıcığım. Seni te. 
min ederim ki bu ... 

- Hayrr ... Bu kadarı kafi... Dedi
ğim dedik, çaldığım düdük! Bu dişi 
evden gidecek! 

İbrahim Sıtkmın karısı bu sözleri 
söylemesile birlikte, ayna. ile tarağı 
da. "Deniz kızı,, nın elinden almı§tı. · 

Sonra, akşam yemeğini yemek Ur.e
re, merdivenleri pat pat inerek uzak
l~tı. 
İbrahim Sıtkı mlihim bir mesele 

karşısındaydı. Şimdi bu "Deniz kızı,. 

Düşündü, taşındı, . nihayet aklına. 

bir fikir geldi . 
Bir ko•a içerisine bi rmiktar su ve 

biraz da sofra tuzu koyarak onu tek
rar denize götürüp bırakmak! 

"' . :,. 
Ertesi sabah ilk i§i bu oldu. Deniz 

kışİ ona şa~kın şa§kın bakıyordu. Du
daklarında hazin bir büküntü vardı. 
Hıçkıracak gibi idi. .. Yazık, yazık! ... 
Fakat elden ne gelir! 

İbrahim Sıtkı, o dakikada duyduğu 
kederi, hayatında hiç bir zaman duy. 
madığı ve duyınıyacağım söylüyor. 

Bir sevgiliden ayrılır gibi hisscdi -
yordu kendini... KUçUk "Deniz kızı,, 
m, elleri titreyerek kovaya koydu. 
Ağzını bir kağıtla kapatıp kağıdın ke
narlarından büktü. Ve yola çıh-tı. 

Aksi te.sa.düfe bakın ki, Mevsim ta
til mevsimi... Yolda beş on kızlı erkek
li mektep çocuğu toplanmış, el ele ve
rip halka yapmıı;lar. Şarkılar söylil
yerek bağırışıp çağrışarak sıçrayıp 

dönüp duruyorlar! 
İbrahim Sıtkı, elinde kova ile yolu 

değiştirmek ve bir istikametten deniz 
kenarına varmak istedise de, heyhat .. 
İş işten geçmişti. Oynaşan çocuklar, 
onu çoktan halkaları içine almı§lar, 

§imdi etrafından geçiyor, hazan çüter 
halka olarak çaprazlama birbirlerini 
katedip türlü oyunlar yapıyorlardı. 

- Yapmayın çocuklarım. Benim i. 
şim var. Çok hayati bir istir. Brra • 
km .. Eğlencenin zamanı değil... 

Fakat çocuklara. hele haşarı cins • 
ten oldukları zaman kim laf anlata • 
bilmiştir! 

Sıçnyıp oynaşıyorlar ve kovanın 
içindeki su, lap lap sıçrıyordu. 

İbrahim Sıtkı, bu haşarı çocukların 
mevsimsiz §akasından kendini güçbelA 
kurtardı. Deniı.e doğru son hıziyle 

koşmağa haşladı. 

Kalbi atıyor, elindeki kova çalkanı
yor ve sular dörtbir tarafa büyük dal
galar halinde sıçrıyordu. 

Güzel, on liralık şapkası uçtu. Fa
kat o, aldırmadan koşuyordu. 

Nihayet yorularak bir yerde durdu. 
Çok şükür; arkasından gelenler olma
dığı gibi etraf ta da şimdilik kimse 

(Lut/en saytfayı çevirink) 
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75189 numarall kaçakçı 'Tayyare Piyangosünun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar ,(.t'! inci sayıfaadn devam) 

Faka.t, çok geçmeden, yakayı ele 
veriyor, Lut Llon ile kaçmağa mu
·uffak oluyor. 

Kaçakçıların bu 75.189 numaralı 
şefleri bugtın tevkif edildiği esna· 
da,, Bakula He alAkasr olmadığını, 
hattl hlç çtanımadığını söylemiş

tir. 
Halbuki, Perulu eski diplomat, 

iatlcvabında onun da ismini vermiş
tir, Fakat, polla Lul Llon'u gizlice 
aramata koyulmuş, tahkikatı şaşırt 
mak lçln hiç bir harekette bulun
masına fırsat vermemek için, Ba· 
kula işinde onun isminin geçtiği giz
il tu\ımuştu. 

Bunun, "75.189,. , bundan dört 
aene evvel Dakula'nın kendisinden 
babsettlğlnl bilmediği için, ondan 
haberdar olmadığını söylemekle tu
za.la dUşllrillmllş bulunmaktadır •. 

LİON'UN KARISI 

Bldlsede bir de kadın var! 
Bu, Llon'un karısıdır. Kendlsin

Cien 7 yaş bUyUk olan bu kadın, o
nunla, yirmi beş senedenberi evll
'dir5 Lui Llon o zamanlar da esrar 
kaçakçılığı He meşgul oluyordu. 
Kadın belki bunu blllyor, belki 

(le bllmiyord~. Fakat. Llon, kadın
ilan pen_çesi altına alma.fa derhal 
)Duvaffak olan erkeklerden btrly
~i. Bu Frnnsuaz ismindeki kadın da 
kendisine, kaçakçılık işlerinde mü
kemmel bir vasıta bulabileceğini 

•garmUş vo onunla hemen evlenerek 
beraber çalışmaya başlamıştı. 

Lion'un karısı, bir çok işlerde ko
casına ve arkadaşlarına yardım et
miş, bilhassa esrarın naklinde bü
yük hizmeti dokunmuştur. Buna 
mukabll. çok zeki olan kadın, onla
rı ele verecek hiç bir harekette bu
lunmamıştır. 

Llu Llon harpten evvel esrar ka-

görünmliyordu. 
- Elindeki kovayı yere koydu. Fakat 
tjtİ hareketi yaparken kovanın hafif 
bldüğ'anu d8. lilMetti. Tekrar eline a.;; 

lara.k, yan açılmış kiğrttan içeriye 
aoğru baktı. 

Kovanın içerisinde bir kaşık sudan 
lia§ka bir şey görllnmUyordu. 

lbra.him SıtkI, "Deniz km,, nı dü -
fiirmü§tü ! 
İbrahim Sıtkı, ne yapa.cağını §alll'

mıt bir halde, yorgun arğm, bir ke -
narda gördüğü sobk kana~ine 
Jiendini attı. 

Göğsü, heyecandan bir körük gibi 
)ialkıp iniyordu. Başı dolgun, gözleri 
Balgm ve bir yaprak gibi titreyen eli, 
alnında.ki terleri 21Uemiyecek kadar 
mecalsiz, derisi Uzerinde duruyordu. 

• • • • 1 

Bu sırada yambaşmila. bir adam be
lirdi. Perişan, yırtık pırtık elbiseler i
~inde ve tıraşı uzamış bir adam ... Bu 
adam, elinde bir paket tutuyordu. .• 

İbrahim SıtkıY.a iğilereli: 
- l'ue tuttum bayım, dedi. Almaz 

mısmxz?. 

lbrahim Sıtln, paketin kenarında. 
gümüşi bir çata1 kuyruğun uzandığını 
gördil. Dipdiri bir kuyruk ... 

, İbrahim Sıtkı, bu manı.ara karşı • 
ımda, bil tün kanının beynine sıçrayıp: 

' - Defol .. Defol ka?'§ımdan. •• Kolun. 
li!aki menhus paketi alıp olan hızınla 
\ızaklaş ! Senin ta7.e balığın da, yerin 
Gibine batsın. .. ,, diye delice haykırma
ğa başladığını söylüyor ... 

Şimdi anlattıklarım da İbrahim SıL 
1önm bir pazar sabahı evinden ~ıktık
tan sonra başına gelmiş bulunuyor. 

Fakat bn heyecan .. onu. tehlikeli ve 
uzun bir uyku hastalığın:ı tutulmak -
tan kurtarnıı§tır. Çilnkü 'İbrahim Sıt
kı, yirmi dört saat hiç ara vermeksi
zin, yalnız ikide bir deniı.de yiU.er gL 
bi hareketler yaparak yatakta uyuyup 
öururken, ona daima hükmeden karısı 
bile endişeye düşmüş: "Sıtkı, Sıtkıcı
ğım, sana ne oldu,, diye yatağı başın
da hakiki gözyaşları dökerek hıçkır -
mağa başlamıştı. 

Fakat neticede, yine kansı kazandı. 
ÇllııkU lbrahim Sıtkmm karısı, zaten 
ona balık tutmak merakından dolayı 
kızardı. Ve İbrahim Sıtkı, bu korkunç 
nıyadan ıonra balık tutmağa tövbe 
etti. 

çakçılığı yapmış, harp çıkınca ken
disine daha. maceralı bir saha bul· 
muştur: Fransız gizli istihbaratın· 

da çalışmaya başlamıştır. 
Fakat, harpten sonra tekrar eski 

"İşine,, dönmUş ve o zaman, gizli is
tih bara t teşki!Atmda çalışmış olma
sından istifade ederek faallyet sa
hasını genişletmiştir. 

Lut Lion son olarak Bulgartstan
da, Yeni Cumada gizll bir esrar IA.· 
boratuvarı işleten Anavfs kardeşler· 
le beraber çalışıyordu. 

Bu gizli ltıboratuvar, bir gUn, bir 
lnfildk neticesinde meydana çıkmış
tır. Ltlboratuvan işletenlerin, kaza... 
nın başka bir sebepten ileri geldi
dlğfni söylemelerine rağmen tahkl-
kat neticesinde, orada gizli esrar ts
tihasal edildiği anlaşılmış ve alA.ka
darlar tevki! edilmiştir. 

AYusturyada tevkif edilenlerden 
sonra Çlndekl adamın üzerinde bu· 
lunan şifre ve Bakula ile nihayet 
Lul Lion tevkifleri şebekeyi tama
mlle meydana çıkamıştır. 

---o-

Yerin dibinde 
seyahat 

dikleri yol değildir. Kayalara ip ata· 
rak, iplere tutuna tutuna yine yüz 
metre kadar çıkıyorlar. 

Dördüncü gece bu uçurumun altba
şmda, be§inci gece de üstbaşında ge
çiyor ve altıncı gün kendilerini illıt yüz 
metrelik uçurumun altında buluyor
lar: Buraya, bu sefer baıka bir yoldan 
gelmiılerdir. 

Tekrar iplere tırmanarak yukarı çı
kıyorlar ve hava ile kaqılaftıklan .za
man sevinçle birbirlerine sanlıyorlar: 
Mezardan hayata çıkmrJlardır. 

Bu seyahat altı gün aünnüıtür. Va
rılan netice ıudur: 

Karkasondaki yeraltı uçurumu bir 
noktada göl, daha eonra lelere halini 
alarak toprakta kayboluyor, bu dere, 
köylülerin anlattığı gibi, ba§ka •bir 
yerden çzkır.or, 'Uçunımun diğer bir 
kolu daha vardır ki, dönüıte bu koldan 
gelmiılerdir. 

Uçurumun yilkıekliği 250 metre tut
maktadır. 

Piyankoda 
kazananlar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoilu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

O. LİRA NO. LİRA NO. LİRA NO. LİRA NO. LİRA NO. LİRAJNO. 
127 30 576 3000 121 30 893 30 19000 30 273 500 393 
159 30 659 30 123 50 955 30 937 500 446 50 ~ 
174 50 702 100 126 200 14051 30 5 30 589 30 439 130 
289 30 758 30 155 50 103 50 20 100 620 500 480 
347 30 767 50 174 50 996 500 230 30 164 30 510 ~ 
355 500 783 200 198 50 147 50 260 30 770 30 580 
378 30 772 30 232 50 198 100 444 100 891 50 581 1~ 
387 30 826 50 4 70 . 30 271 30 464 50 95.5 100 612 
427 30 872 500 545 30 369 30 517 30 991 30 710 ~ 
443 500 5103 500 565 50 3888 30 578 30 12 30 772 
451 30 161 30 675 200 412 50 713 50 25072 50 773 ~ 
4 71 50 170 50 845 100 448 30 834 50 113 30 846 ırJ\ll 
486 50 181 50 903 200 516 30 977 50 175 100 872 ~ 
506 500 190 50 995 30 608 30 20054 50 270 50 968 l7IJV 

512 30 369 50 10132 30 643 30 184 301 382 100 971 ~ 
652 100 377 30 153 30 727 500 231 200 521 50 29004 
705 30 5469 30 193 50 765 30 ()()Ç .uı 537 30 79 ao 
712 30 745 1001 199 30 857 500 371 30 588 30 113 ~ 
719 30 871 100 213 500 935 30 402 30 640 30 291 5(IO 
817 30 889 50 236 50 941 30 408 50 724 50 410 
824 30 914 50 311 100 951 100 433 100 751 30 430 ~ 
840 30 916 100 337 50 958 50 539 30 778 500 443 ~n 

1090 929 30 413 30 15373 301 475 50 784 30 494 ~ 30 6102 30 458 50 510 30 1 629 30 905 50 595 ~ 268 30 6207 30 566 30 539 100' 880 50 88 30 743 ' 2()0 334 50 245 50 647 30 584 30 21123 30 26026 50 30031 30 362 500 229 3Ô 801 50, 611 30 H2 500 189 30 60 50 457 30 302 50 807 30 652 30 202 50 214 30 114 50 
467 30 389 30 808 50 654 50 299 30 218 30 196 30 
466 50 390 30 859 30 655 10000 500 30 234: 30 230 30 
496 50 441 50 891 50 920 30 532 500 256 100 239 30 
692 50 455 100 918 50 983 50 574 30 332 30 255 ~50 
926 50 488 200 958 50 16018 50 591 50 35 30 318 tJV" 

2041 30 600 50 11008 50 71 30 595 50 345 30 389 
69 500 627 30 47 50 85 500 624 100 414 30 415 30 
971 500' 630 100 58 50 106 500 700 50 • 22 30 4 47 l)O() 
92 50 677 100 182 50 274 100 720 30 26594 50 492 30 
107 30 747 30 380 30 130 30 772 30 640 30 657 60 
264 30 801 30 441 50 290 50 807 50 675 30 970 3Q 
290 50 804 50 458 30 307 50 972 200 715 200 31035 5() 
406 30 889 500 492 30 344 50 993 500 667 30 117 6() 
435 50 978 100 520 50 354 50 22013 50 821 50 179 30 
513 30 7034 30 634 30 4 77 100 109 30 84 7 500 181 6() 
581 100 47 100 694 50 524 30 178 200 940 30 282 6() 
605 50 188 30 819 30 545 30 191 30 ~53 100 290 100 
624 30 214 50 881 30 595 100 215 30 972 50 399 ' ~ 

2644 30 274 30 9M 30 644 30 245 30 984 30 402 ~ 
672 200 295 50 977 50 685 30 285 500 992 50 457 .,., 
874 50 452 30 12056 30 691 100 393 30 27033 30 526 30 
954 30 5111 500 204 30 733 30 434 30 32 . 50 566 5()030 
905 50 626 50 205 50 7 44 30 533 500 197 50 724 
994 30 670 30 303 30 879 30 543 30 246 30 786 100 

3037 50 740 50 597 500 925 500 :>49 30 3U 50 811 fi(J 
73 30 77:S 100 742 30 17247 200 567 2000 330 500 858 ~ 
88 30 837 30 797 100 262 500 645 30 357 500 864 fl'J 

112 30 961 30 790 50 271 50 734 30 418 100 881 gO 
154 30 8010 100 853 50 295 50 84 7 30 437 30 896 50 
259 30 38 30 976 30 316 50 987 50 445 30 933 100 
291 30 89 30 13059 100 382 100 23003 200 493 50 939 ~ 
346 30 179 50 89 50 531 30 63 30 487 50 969 .,., 
463 50 191 30 276 30 895 30 43 30 746 50 32052 30 
519 500 214 30 292 30 937 30 172 200 751 30 92 gO 
583 30 298 500 367 • 30 964 200 187 30 816 30 114 30 
592 50 313 30 38·1 50 18003 30 252 200 848 50 141 30 
597 30 377 30 460 50 18 30 272 50 881 50 361 30 

Tayyare piyangosu dUn çekilerek 637 30 463 100 480 50 40 50 514 30 873 50 377 30 
bitlrllmiştlr. En büyük ikramiye o- 659 50 670 30 492 50 234 30 549 50 902 200 454 30 
lan kırk beş bln lira lzmlrde kasap 722 30 753 50 527 50 245 30 638 30 938 100 676 ~ 
All ve bakkal Şeyki, Edirnede ra- ~~~ ~ ~~ ~g ~ ~ ~~i ~ ~ ~ m ~ ~ 50 
sat memuru Mustafa ve kasap KA.- 916 30 840 30 585 50 517 50 714 30 28022 100 32765 30 
mil, Maltepe atış okulunda beşinci 4070 30 892 30 586 50 531 50 765 50 53 30 788 50 
bölük teğmenlerinden lbrahime çık- 215 200 902 30 587 \ 30 616 50 911 30 9!5 500 843 ~ 
mıştır. 391 30 923 50 620 100 732 30 24088 50 249 200 997 

Sarı Kamış topçu alayında ge-
4
2:2 ~ ~ ~ ~l 1~ ~~~ gg ~: 2ğg :g ~ ~~ ~ 

dikli erbaş Süleyman Beyoğlunda •••••••••••llliıilllliiil••iiiıilllllllill••lllilllllliii••liıilil•iii•••iiil•iiıi••••#~ 
foto sporda Andre, Beşiktaş vapur 
iskelesi civarında kaşık fabrikaam
da mUdtlr muavini Jak, Dlvrtkte 
hat boyu ustalarından İhsan on iki 
bin ıtra, lzmirde Geri tutun şirke

tinde Fatma ve ortağı Mehmet, 
Çakmakçılarda Yuslnyan hanında 

mQtenhhlt Şerafettfn, Beyoğlunda 

KUçUk Parmakkapıda 8 numarada 
Marika on bin Ura kazanmışlardır. 

---o-

Eczacı Etem Pertev 
lbtlfall 

Türk eczacılığının ve mnstahza
ratçtlığının ilk müteşebbislerinden 
eczacı Etem Pertev merhumun ve
fatının 12 inci senci devriyesi mUna· 
sebUle Cumartesi günü merhumun 
meslektaşları ve sevdikleri Eyilpte
kl mezarının başında toplanmışlar 

ve merhumun hatırasını ve mesleğe 
hizmetlerini yadotmlşlerdir. 

-<>--
ROMA BUYUK ELÇ•··nz 

Bir müd':iet evvel mezunen gelmiJ 
olan Roma büyük elçimiz bal Hüseyin 
Ragıp Baydur dün akşamki trenle ~ 
maya gitmiştir. 

h l/Rlı!Va ahont> olu
nuz v1: edininiz 

U - HAZiRAN - 938 - PAZARTESi 
Saat 18,30 PlAkla dans musikisi. 19,15 

Çocuklara masal Bayan Nine. 19,55 Bor
sa haberleri. 20 Grenvic rasathanesinden 
naklen saat ayarı. 20,02 Rıfat ve arkadaş. 
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar 
kıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer Rı:ıa 
tarafından arapça söylev. 21 Fasıl ıaı he
yeti: İbrahim ve arkadaşları tarafından. 
21,45 ORKESTR: 1 - Rossinl: :Vllhelrn
tel uvertür. 2 - Leon Kavallo: Pagliyaçı. 
3 - Popl: Vals pudre. 22.15 AJanı haber
leri. 22,30 PIWa sololar, opera ve operet 
parçaları. 22,50 Son haberler n ertesi lfi
nün proıramı. 23 Son. t• - HAZiRAN - 933 - SALI 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pllkla dans musikisi. 19,15 
Konferans: Fatih Halkevl namına: Bur
han Felek (Olimpiyatlar). 1!>,55 Borsa ha. 
berlerl. 20 Grenvic rasathanesinden nak
len saat ayarı. 20,02 Vedia Rıu ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
~arkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev. 21 Tahsin 
Karakuş ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan. 21,45 ORKEST
RA: 1 - LiliJinl: Bale eJlbsiyen. 2 - De
fose: Seren ad. 3 - Plesov: Rev dö Mari
yaJ. 22,15 - Ajans haberleri. 22,30 PlAlda 
sololar, opera ve operet parçalan. 22,50 
Son haberler ve ertesi ıünfln programı. 

15 - HAZİRAN - 938 - ÇARŞAMBA 
öGI.E NEŞRiYATI: 

Snnt 12,30 PlAkla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. 13,30 
Muhteıır pltık neşriyatı. H Son. 
AKŞAM NF.ŞRfYATJ: 

Saat 18,30 PIAkla dans musikisi. 1915 
Ko1Jferaoı: Bakırköy Halkevi namına Şük
ril Kafaollu .(Okul dıtında çoc~lanaıız}.. 

Haftalık 
RADYO 

19,55 Ilorsa haberleri. 20 Gremiç rasatha
nesinden naklen saat ayarı. 20,02 Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Tflrk musikisi 
ve halk şarkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev. 21 
Cemal Klmil ve arkadaşları tarafından 

Tilrk musikisi ve halk prkılan. 21,(5 OR
KESTRA: ı - Veber: Franiitz. 2 - Pes
se: Möniello. 3 - Grik: Perkint süvit (2). 
22,15 Ajans haberleri. 22,50 Pllkla solo
lar, opera ve operet parçalan. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Son. 

18 - HAZİRAN - 938 - PERŞEMBE 
öGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 PlAkla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif pllk neşriyatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PIAkla dans musikisi. 19,15 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik. 19,55 Bor. 
sa haberleri. 20 Gren,•iç rasathanesinden 
naklen saat ayarı. 20,02 Sadi Hoşses ve 
arkada$1an tarafından Tilrk musikisi n 
halk şarkıları. 20.45 Hava rapcru. 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev" 21 
Safiye Neydik ve arkadaştan tarafından 
Türk musikisi 'VC halk tarkıları. 21,45 OR
KESTRA: 1 - Bovato: Mefistofcl fantezi. 
2 - Zeller: Adam vals. 3 - Hans May: 
Sercnad. 4 - Severak: Vals romantik. 22, 
15 Ajans haberleri. 22,30 Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları. 22,50 Son ha
berler \'e erte!Iİ ııOnOn programı. 23 Son. 

17 - HAZiRAN - 938 - CUMA 
öGLE NEŞRİYATI: 

Sut 12,30 Pl4kla TQrk musikisi. 12,~0 

Havadis. 13,05 PlAkla Türk musikisi. ıs,SG 
.Muhtelif plAk neşriyatı. 14 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PIAkla dans musikisi. 19,1t 
Konfcl'ans: Ali KAmi Akyüz (Çocuk ter
biyesi). 19,55 Borsa haberleri. 20 Gre11"' 
viç rasathanesinden naklen saat ayarı. 
20,02 :Muzaffer tıkar ve arkadaşları tarafı~ 
dan Türk musikisi ,.c halk şarkıları. 20,4 
Hava raporu. 20,.f8 Ömer Rıza tarafındall 
arapça sllylev. 21 Müzeyyen ve arkad•f• 
lıın tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıla rı. 21,45 ORKESTRA : 1 - Guno: F•
meo ve Julyct. 2 - List: Rapsodi No. 12· 
3 - Kostııl: Mönletto. 22,15 Ajans haber
leri. 22,30 PJAkla sololar, opera ve operet 
parvııl3rı. 22,50 Son haberler ve ertesi sl1" 
niin programı. 23 Son. 

18-HAZJRAN - 938- CUMARTESİ 
OGJ.E NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PlAkla Türk mw:ikisi. 12,~ 
Havadis. 13,05 PIAkla Türk musikisi. 13,3 
MuhteJiC pllik neşriyatı. 14 Son. 
AKSA~I NEŞRİYATI : 

5 S•at 18,30 PIAkla danı musikisi. 19,1 t 
Konferans: Oniverslte namına Doçeıı 
Fevzullah DoAnıer ctcHmal bakımdan ıııo; 
dern diş tababeti). 19,55 Borsa haberler; 
20 Grcnviç rasathanesinden naklen sa• 
ayarı. 20,02 Necmeddln Rıza ve arkad•f• 
lan tarafından TOrk musikisi ve halle t'l,... 
kılan. 20,.f5 Hava raporu. 20,.f8 Ömer JU• 
za tarafından arapça söylev. 21 Belma .,. 
arkadaşları tarafından Türk musikisi .,. 
halk şarkıları. 21,45 ORKESTRA: 1 -1'~ 
ma~: Ra)'mond uvertilr. 2 - Guno: Trib 
dö ıamora. 3 - Moskovisky: Dans espall'" 
yol. 22,15 AJans haberleri. 22,SO PlAkla 51"" 
)olar, opera ve operet parçalan. 22,50 sa• 
haberler ve retesi günün p~ 
23 Son. 



it - KURUN ıs HAZ'IRAN !93l 
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Atletizm 
(9 uncu sayı/adan devam) 

Cll.S.) Süreyya, Şahap (F.B.) 

U'ç adım: Garbis, Varlyan (Pan
Canıtı) Alt (Gilneş) Fethi (Anka
ra) Plltas (F.B.) Dlmftri (Kasım
l>aşa) Seyvan (H.S.) SUreyya, Nec· 
det (F.B.). 

Sll'Ik: Haydar (G.S.) Muhittin 
~Ankara) Daruyr CPangaltı) Aleko 

lcaropulo (T.Y.Y.K.) Sudi (Gü
neş) Untr (Güneş) Vasfi (H.S.) Şe· 
rır COuneş) 
'fı 4 X 400 bayrak: Gilneş, Fener
b hçe, Galatasaray, Ankara, tstan-
uı Spor. 

UÇCNCtl KATEGORİ 
100 l\I. Salt (G.S.) Nevzat {A.S.) 

Cihat (H.S.) Merih, Sermct (F.B.) 
200 M. Salt (G.S.) Billent (F.B.) 

SUkker (EMS) Neriman (H.S.) Ser· 
?net (F.B.) 

400 M. Muzaffer (H. S.) Merih 
(};'.B.V!adfmlr (Arnavutköy) Fethi 
(l{abataş) KA.zım (KP.) 

80o M. Fethi (Kabataş) Maryo 
<A..O.H.) GUzeleser (Pangaltı) Ke· 
llıaı (G.S.) Demtral (A.S.) Çiçovlç 
(A..S) KUçUk (AS.H.) Yılgör, Rikio· 
li Arthurs (EHS) Hayri Mehmet 
'.F'ahrettln (K.P.) SelAhadfün (Gil
neş) Kevork (GU. Ba) K!zım (B. 
.l.K.) Muzaffer (H.S.) eZkl (H.S.) 
l3arkev (Şişli). . 

ııo M. Alt (0.S.) lfarnakis (T. 
-Y:r.K.) Papadopulo (A.S.) Neri
llıan (H.S) Kerven. (E.H.S.) 

Disk: AH (0.S.) Fuad (GU.B.A.) 
lıUtUn (GU. B.) Vahdet (G.S.) Kos· 
ta (AS. C.) Erlş (EHS.) Geuek 
lıoatancıoğlu (Ar) HUsamettln (G. 
S.) Hidayet (HS.) Karamalengo (B. 
S.K.) Barutun, Armazat (Şişli). 

Gfille: Barkev Toran (Pangalt1) 
V'ahdet (G.S.) Kosta (AS.) Muam
llıer (Gil. Ba) o. Eriş Gevrek (Ehs) 
l<:onatantln (Ar.) Dostaccıoğlu (Ar) 
li'aluk {G.S.) HUsamettln (G.S.) 
l3asset Yahya, Nihat (GUneş) Hlda
Yet CHS.). Çizmeci Hıraylr (Şişli) 
~aluk (F.D.) Marlnakis, Karayanla 
('l'.Y.Y.K.). 

Otrit: Dlmltrl, Halit (GUneş) Ah· 
lnet Ulvi (H.S.) Karayanla (T.Y.Y. 
l<:.) lhsan, Fuat Osman (GU. Ba) 
Geork ( A.O.S.) GUzcleser ( Pangal· 
ti) Prelorcnzo (AS.) Konstantln 
(Ar.). 
°l:Uksek: Sala.haddin (GU. B.) Dov
renıs (R.C.) lzzet (GU. Ba) Halaç 
Nişan ( Pangaltı) Smlslof Jiraer A
lcko (AS) Haluk (G.S.) Prelorenz 
(AS.) Kervon (EHS) Vladlmir (Ar) 
Armazat, Nerses (Şişli). 

Uzun: Recep, SalAhattin, l\Ielımet 
CGU.D.) Ulvi, Vedat (H.S.) Nerses 
Norayir, Plitas (F.B.) Daniyal Ha· 
lac {Pangaltı) Taşçı Smislof {AS) 
SUkker, Brankaleon, Erel CEHS). 
Sınk: Haluk (G.S.) Halit (GU.) 

Stavro {AS.) Nişan (Pangaltı) Jl
raor (AS.) Bassot (GUneş) Vedat 
lleşıt (HS) • 

4 X 100 bayrak: Haydarpaşa E. 
li.s. GUzol Bahçe, Akın Spor, Kasım 
l>aşa. 

DÖJ~DU~cv KATEGORİ 

~ M. Cemtı (A.S.) Enis (HS.) 
'raso (AS.) KA.miran (F.B.) Botaro 
(AS.) 

100 l\f. Hakkı, Affan (HS) Çaroğ 
lu Darzukl. Tasso (AS.). 

Gtılle: Hakkı, Ahmet (HS.) Ge· 
Ork (A.O.) Leandro aZharya, Alik 
Lı tratos (AS.) 

Disk: İhsan (GU B.) Geork (A. 
O.) Cemil (A.S.) aZhariya (A.S.) 
l<:6.miran, Muvaftak (F.B.) 

l"üksck: Muvaffak, Mucap (F. 
13.) Orhan (HS.) Radullesko, Splro 
CI (Leandro Botaro (AS.) 

l:zun atlama: Cemal, Hayri (F. 
13. Enis (HS.) Masano\·lc (Ar.) Ça· 
ro~ıu (AS. l 

4 X l'>O hnyrnk: (Akm spor). Fe
ncrbahce, Haydarpaşa. 

r TiFOBiL 
Oı. Ihsan Samı -ı 
nıo ve paratıfohuıalıltlınn.ı illi 

nııma« için ı~ıdın ıiının tifo haı· 1 
~ndır Hiç uh:3tst7.lıl: vtrmr7.. l ll'r 

1 
lcrc; alabilir Kutusu 5S I< r 

istanbulda ilk radyo 
On beş sene evvel üniversite 
salonunda tecrübe edilmişti 
İnsanın gıda kadar ihtiyacı olan yakmış ve salonda bulunanlar bir vı • 

müzik, radyonun icadından sonra ken- zıltı işitmeye başlamı~lardır. 
dini tamamile g<:ısterdi. Bu, bizim ahizemizi.n tul mevcelerin-

Zengin ailelerin salonlarında lazımı de başka merkezlerin husule getirdiği 
gayri mUfarik gibi bulundurulan muaz tedahUllerdi. Bu vızıltı, bir gramofon 
zam piyanoların da papuçları dama a- p!Akında, musiki başlamadan evvelki, 
tıldı. Şimdi en fakir aileden en zengi. plakm boş geçtiği mUddetçe çıkardığı 
nine kadar radyo edinmiştir ve yahut sCS-O benziyordu. 
edinmek için çalışıyor, yahut da edin. Biraz sonra, tam dördü yirmi beş 
menin pe9indedir. geçe, telsiz telefonda kulağımızın duy. 

On beş sene evvel !stanbulda radyo duğu .~urette bir &es salonde aksetme. 
nedir bilinmiyordu. O vakit bir gazete ğe başladı. 
"Telslz telefon., başlığı ile radyoyu O dakika kalabalık salon derin bir 
şöyle anlatıyordu: silkutıı dalmıştı. Bunda RUştü Beyin 

Fraosa l~ln en büyük 
tehlike 

• 
ıspanya 

harbidir 
Vensen, 12 (A.A.) - Eski Ba§ve

kil Flandin, demokratik partisinin vi· 
Hiyct kongresinde söylediği bir nu • 
tukta Fransa emniyeti \'e sulh için en 
bUyUk tehlikenin lspanya harbi oldu
ğunu ehemmiyetle kaydettikten sonra 
az çok Moskovadan ilham alan küçUk 
bir siyasi ekalliyetin İspanya milleti. 
ni uzun ıstıraplara maruz bırakmakta 
olmasına teessüf eylemiş. ademi mü. 
dahale siyasetine katiyycn riayet o
lunmasını, İtalya ile birlikte Akdeni -
zin ve Orta Avrupanın teskinine ça -
lışılmasını istemiş ve "Her hııngi bir 
ihtilfıfa mani olmak için bUtUn uzlaş
ma usullerjne müracaat etmeden Fran 
sanın bir harbe sürüklenmesi imkan-

( Kısa haberler ) ----
Dublin, 12 - lrlanda ordusunun 

hitama ermiş olan manevraları siya. 
si malıafilde bilyük bir alaka tevlit et
miştir. 

Bu manevraların hedefi, şimali lr. 
landadan gelecek herhangi bir taarru
za karşı mukavemeti hazırlamak idi. 
Bu manevralar, serbest lrlandanm te
essüsilndenberi ilk defa olarak yapıl -
mış olan en mUhim man.evralardır. 

-0--

Bclgrad, 12 - Yugoslevski Loydun 
bildirdiğine göre, A \"Usturya artık 

Fransa ve ltalyaya sclülos ihraç et • 
mediğinden bir Fransız grubu Yugos. 
lavyada üç Selülos fabrikası inşa et
mek imkfmlarını elde etmek Uzere 
Belgradda müzakereye girişmiştir. 

Bu fabrikalar münhasıran ihracat 
için çalışacaklardır. Bu teşebbUs için 
200 milyon dolarlık bir sermaye yatı
rılmıştır. 

'Akşam evinize geliyorsunuz, çoluk ihtarına hacet bırakmıyacak kadar 
çocuk yemeğinizi yiyorsunuz. Sigara • hazırunun tecessUsü hakimdi. Evvela 
ruzı içerken hi.tıftan bir ses! Esir Darillmual:imin talebesinden bir efen· 
mevcelerinin odanıza doldurduğu bir dl, hazır bulunanlara tcşekkUr eden 
musiki tufanı sizi gaşyediyor. bir nutkunu söyliyeceğinl bildirdi ve sızdır,, demiştir. 

Yerinizden kalkmnğa hacet yok .. O- herkes bu nutku dinliyebildi. Söyliyen NAFİA NAZIRININ BEYANATI Brüksel, 12 - Burada saat 14,25 te 
tekrar hafif bir zelzele olmu§tur. turduğunuz yerden dinliyebiliyorsu - efendi, her söylediğini iki kere tekrar Pozenas. 12 (A.A.) - Nafia nazırı 

nuz. Yahut o gün cihanın bir köşesin· ediyordu. Bu nutuk herkesin anlıya _ Frossıır Cumhuriyetçi sosyalist birli. 
de vukua gelen ve belki ancak ertesi bileceği bir surette söylenmiş ve on - ğinin vilayet kongresinde söylediği 
gUnkU gazetelerde görebileceğiniz me. dan sonra gene Da.rülmuallimin tale- bir nutukta ezcümle demi§tir ki: 
raklı bir Mdiseyi aletiniz size haber besinden bir efendi tarafından bir "Avrupanın bugünkü vaziyeti bize 
veriyor. mare okunmuştur. Fakat bu marş iyi, D:ıl:ıdiye ve Bone'nin gerek Fransa. 

!sterseniz aletinizi alarak köşkilnU. herkesin rahatça ve tamamen dinliye- nın, gerek sulhün müşterek menfaat
ze veya çiftliğinize gidiniz. Aletiniz ceğı surette aksedcmemiştir. lerini koruyabilmeleri için dahili ni -
&izi gene ayni sadakatle konserlerden Kalın bir vızıltı kulakları doldur • zalıırımızda bir tevakkuf devresi em -
veya dUnya haberlerinden mahrum bı. mu~ur. Bunun sebebi de Darülfilnün. 
ra.Jcmıyacaktır. Gittiğiniz yer kadar daki ahizeden daha kuvvetli ve ayni 
bir tel u1.atmağa hacet yoktur.,, tulu mevcde bulunan bir diğer mer. 

lSTANBULDA !LK TECRÜBE kezin mUkalemesinden tevellUt ediyor-

rediyor. 
Bugünkü kabinenin bütün milletin 

itimadına mazhar olduğu hariçte his-

sedilmelidir. 
BugUnkU §erait alt'ında hUkUınet is· 

tikrarsızlığı bizi en vahim tehlikelere 
maruz bırakabileceği gibi mukadde • 
ratımıza hepimizin aynı derecede ala. 
kadar olma:jığınıız ve teahhütlerimlzi 
de tutmak iktidarında olmadığımız 
zehabını uyandırabilir. Bu suretle çok 
kıymetli dostlukları kendim?t:den u -
zaklaştırmış oluruz.,, 

lstanbulda ilk tecrübe 1923 yılı 5 du. 
Nisan günü üniversite salonunda. ya.· Bundan sonra Adnan Bey tarafm-
pılmıştır. dan çalınan flUt dinlendi. Flüt başlan-

Bu tecriibenln ne suretle yapıldığını gıcmda o kadar hoş dinlenebiliyordu, 

;;i; > D~vlet: DeniıryÖlla:r.i:;~~·L1ni~iıiarı işlPt~e 
t:·.-~:- ·: .: .~\ :~.~~:~u~~~,··.~ ;aiı!~s( ''iıa.~(k~. , · · 

size Kurunun 0 zamanki sayısı §Öyle ki insan bir tecrUbe netioesinden ziya- *"W -·-== - • 
anlatmaktadır: de bir konserde bulunduğunu iddia e. DeYlet Demiryolları Yol, Cer, Ticaret Ye HnsıH'tt Hareket, Muhasebe, 

'DUn ösleden sonra snat Uçte Da • debilirdi. Fakat bu da nihayete kadar Malzeme servisleri tein Ankaradn Ye lşletmelerdc çalışmak Uzere musaba· 
rillfilnUn konferans salonunda telsiz devam edemedi. Daha kuvvetli bir vı. ka ile memur alınacaktır. 
telefon tccrUbelcrl yapılmıştır. TccrU- zıltt salonu doldurdu. Alınacak memurlar YUksek, Lise, Orta mektep mezunu olabtllr. 
beyi halkın merakla beklendiği DarUl. ŞUphesiz flütün çok tatlı nağmeleri Ylıksek mektep mezunlarına 113 Urn ve bunlardan lisan bilenlere 130 
füniln civarındaki kadın erkek kala • arasını birden kesiveren bu kalın u · lira, lise mektep mezunlarına 74 lira ve bunlardan lisan bilenlere 83 lf. 
balığın çokluğunlan anlaşılıyordu. ğultu, herkeste umumi gülümsemele- ra, orta mektep mezunlarına Gl lira ve bunlardan lisan bilenlere 67 lira 

Saat ikiden itibaren konferans sa • re sebep oluyordu.,, ucret verilecektir. 
lonu ekseriyeti koltuklarında çantala.. 1, İşte on bee 8611~ eVYel İstanbul ,işgaı An karada istihdam edileceklere ayrıca 15 lira mesken tahsisatı verı. 
rı ile mektep hanunlarr <2o1dur1Iıu~ · ' :-aıtnnıa ııu:n fıırmııt.ıaroa ya:p.ıcu• ''t' 'tt~tpttirrrr-tro ;r•l;fıuı e'lnrv ..,.-. --"-· ....... ---··-'" +_,.h ........... _""•'"' 
tu. radyo tccrUbesi... deki memurluk e\·safını haiz olmaln rı şarttır. Her tahsil derecesine göre 

Üçte boş bir yer bulma imkanı knl- N... ayrı ayrı imtihan açılacaktır. Sorulacak sualler, umumt malfımat rlyazl-
maınıetr. Darülfünün Emini Besim Ö· ye ve muhasebeden ibaret olup ayrıca ihtiyarı her hangi bir lisandan da 
mer Paşa, tecrübeleri icraya teşebb 1ls Parla, 12 - Çekoslovakyanm Paris yazı yazdmlacnktır. tmtihanlar Ankn ra, Haydarpaşa ve lzmlr, Adanada 
eden Darillmualliminin genç ve gny- elçisi Osuski bu&iin Pragdan Parise l"letme müdilrltil<lerlnde :ra1nlncalttır. . 

dönmll"tür. ~· -yur Kimya muallimi Rll.ştU Beyi h:ızi. '49 tmtlhan 20 Haziran !138 pazartesi gUnU saat 13 de başltyacaktır. Ta-
runa takdim etti, çekildi. Amasya, 12 - AtatUrkUn Amasya. llp olanların cllerfndekl vesaik ne işletmelere mllracaat etmeleri ,.e ta· 

Salonun ortasında kurulmuş olan ya ilk teşriflerinin 19 uncu yıldönilmil Iepnamelerlnde hangi servise intihap ettiklerini Hhe etmeleri lmtlhan-
bir ahize evvela o civarda. oturanlara büyük merasimle kutlanmıştır. dan evvel İdare Doktoruna muayene olmaları lilzumu ilft.n olunur. 
gösterilmiş ve kulaklara geçirilen te - , '\ (1717) (3339) 
lcfon nhizeleriyle elektrik cereyanı da Alemdar Sineması 
dinlenilmiştir. 

Saat dördü beş geçe Sultanmahmut 
tür0081ndeki DarUlmuallimin binasın. 
dan verilecek konser Darillfllnun kon· 
f erans S!\lonunda dinlenilecekti. Rüşt il 
Bey tecrUbe masası Uzerinde son ha -
zırhkları yaptıktan sonra sesin kuwe
tini arttırmak için bir takım lamba 

tKI F1LM 

Metre mik'abı muhammen bedeli 45 lira olan takriben 6316,478 metre mile. 
abı çıım kereste 27 /6 / 1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada ldııre binasında satın alınacaktır. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa n~e. 
dilen Bizans im 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanm1.ştı1. 

Başlı başımı v 
bUtUn ilim seve11 
Zeri doyuracak <U ... 
recede gihel o1.a·: 
bu kütüphtme '
çinde iktumrii, ,. 

debi ve ilmi me: 
wlar üzerine yo 
::ılmı.ş 611 t/Pnt ı 

tap/arı bulurs ... 
nuı, TeTcümelı · 
Türk okuyucw 
1"ının çok 'lak" 
dan ta>ııdığı :tflh 
siyetler tarafı 

dan yrıpılmışı 

Kitapları toptı.. 

11e rrıulıtelif 'leri1ı. 
ri 7ıerakende c•'11 
rak al.anlara t "" 
:ilrit yapılır. t 'i1 

raoarıt yeri: '"· 
tanbııl - Vu/Nt 
l'urd,.. 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

Bu işe girmek istiye- • wrin 15.199,66 liralık muvakkat t1..minat ile kanunun 
tayin etti~i vesikaları ve Nafia mUtcah bitlik vesiknsr ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kııdar lr'>nisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 14~1 kuru§a Ankara, Eski§ehir, !zmir ve H:ıydarpaşa vezne-
lerinde satılmaktn.drr. (335~) 
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Neden sonra, Ferrls görUndU. Yan taraftaki 
yoldan elini ağzına megafon gibi tutarak haykır· 
yordu: 

- Kaçtılar! 

... .Marlov kendi kendine: 
- Allah cezalarını versin! diye mırıldandı. 
Sonra, hızla, e,·ın arkasına, mutfak kapısına 

koştu. 

Şimdi, mutfak kapısı yıkılmıştı. lçerde, kur· 
şunla delik deşik edllmiş bir haydut cesedi yatı· 

yordu. • 
Madlenin nişanlrsı Prat'ın ve polis memuru 

Şoringam 'ın zoriyle kırılan kapı da, ayni su retle 
kurşun dellklerlle knlbur gibiydi. 

Prat anlatıyordu: 
- Bu delik deşik kapıyı kırıp icerl girdiğimiz 

7.amnn. benim delikten attığım kurşunla yaralan 
mış olan bu adam, fecl haline rağmen muka,·e
met etmek istedi. Tabanca tutan eline ateş ettim. 
ôbUr eliyle bir tabanca gösterdi. Kenara saklan
dık. Sonra yeniden kurşun sıkmağa. başladık. 

Bu hale geldi. 
Marlov: 
- NeN yapalım. dedi. Kader! 
Şeringam, yan tnrnfta. bulduP;u bir kumaş 

parçasını alıp, yenle yatan cesedin Uzerlne örttü. 

(Sonu \':tr) 

Gc"tRUXMf YEN ÇETE 65 
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Mutbak kapısının ortasından doğru e.,·,,-cltt 
bir duman yükseldi.. Sonra, sonra kızgın bir göz 
gibi, oradan bir şey parladı. Du, kızdırılmış bir 
demir çubuktu. lcerdekllerin ne yaptnğı anlaşılı
yordu. Kapının orasından bir delik açarak, ora
dan ateş etmek istiyorlardı. 

Bu esnada, gayet şiddetli bir motör gUrUltUsile 
garajdan bir kamyon çıkarak evin ön tarafına 

geçti. 
Çalılıklar arasında pusu kurmuş olnn hafiye 

Ferris, bu kamyonun rndyatörilne ateş ettiyse 
de, tutturamadı. 

Şimdi polis memurları adım adım nerliyor
larch. Bunu, haydutların da farkettiğine şilphe 

yoktu. Zira, kapının Uzerlne inen kurşunların şld 
dett daha artıyordu. 

Bir aralık Prat sordu: 
- Kamyonu unuttunuz mu? 
Marlov cevap \'erdi: 
- Hayır. Unutmadım. Asıl maksadım onu ya. 

J;elamaktır. Zaten onun tein yaklaşıyoruz. 
ön tarafa bir geçcbllseydtk ... O zaman işlmlr; 

daha kolnylaşa<'aktı. 
- Fakat öteki arkadaşlar nerede? 
- Belki de kamyonla meşgul oluyorlardı. 

HC'r ne hal ise ... Kamyon. bu evden ayrılacak ol
sn, otomoblliıniz onun yolunu çevirir. 

Marlov bunu konuı;urkon, evin ön tarafından 



• 
12 - JCURON - 13 HAZiRAN 1938 

lr\lUJiMll~Ail»A 
Neden 

CAN KUQTAQUl 

r A . . (' 
r.t spı r:1 n .ı 

Ç~k·ü-ASPrRrN senerer· 
denberi her türlü Psoğukal~ 

gınlıklarına ve ağrılara karş1 
tesiri şaşm7bir ilaç old~ğ~u 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ 'N in tesirinden 
i "' ~ emin o1mak ~ içinJ lütfen 

~ına .. dikkat 1 ediniz. 

..,,.., 

~ [marka~ Q7 ---~ 

1939 Nev '#ork sergisi 
Dekorasiyon müsabakası: 

ı - 1939 Nev York Dünya Sergisinde inşa edilmiş olan Türkiye Pavl
yonu dahııt dekorasyonu lçln bir mUsabaka açılmıştır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler lktisnt Veka.Ietinin tayin edeceği 
bir Jüri heyetince tetkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15-7-938 tarihine ka
dar Ankarnda- lktisat VekAletlnde New :Yorık DUnya Sergisi Tllrklye ko
mtserll't;ine-'makl>uz mukabilinde tevdf lii1mlş olması şarttır. 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

' 1 Gizli pamuk 
harbi 

4 - Müsabakayı kazanan san'atka.ra 1000 lira milkA.!at verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip te kazanamıyan san'atkft.rlara aid eserlerden 

istifade edllen kısımlar için verllecek bedel Jüri hey'ctlnce ayrıca takdir 
edilecektir. 

Dahiliye Mntehassısı 
Pazardan baılca günlerde öğleden 

aonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabinesnde bastalanru 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah ''9,S - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

Değerll mUterclm bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zlşlrndan dl· 

limlze çevirdiği bu eser ~ugilnkü 
dilnya hadiselerinin kaynakları-

na varabilmek için okunması şart 

olan başlıca kitaplardan biridir. 

Diln ve Yarın tercüme kU.myatın. 
dnn 65 incisi olarak çıktr. Her kl
t.apçıda bulunur. 

6 - :ı.ıusabakaya gönderilecek rcslrnlerln OYsafr, mevzuu ve saire 
hnkkındakl şartname, Tiirk Pavlyonu plfmlyle maktaları ve bu hususta 
Uzım gelen izahat Ankarada İktisat Veka.leti dahilinde sergi komiserlt-
ğlnden alınablllr. (1720) (3341) 

...... ım:l .. ;!m!!lll: ........ llllF -····· .... --· ...................... xı······-········ 
::::::::-..::: Ahenk ve Mandolin almak için ::.-==m 

i Ahenk ~lucldl Süleyman Suat ~lusikl Ticarcthnnest 1 
ESK1ŞEH1It 

Kolaylık Evi E9_ ........................... ~.. •••••••••••••••• 

ii l>r. 1 rfa n Kayra :.=!. 

Aclrcslne mürauat ediniz. Memnun kalırsınız 

Umum emldk ve arazi alım satım 
kiralama ve idaresi jj !~~!kö~~~~~:~:a::•~ı ten 7 i~ .............. _ ............ _ ......... --.......... -····-- ..... . ı::::::: ............................................ - ............. -z ...... =-:111--=•- Cezbi Çetintaş 

:.~::.i ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- n 
conker sokakta Aslaner aparUman H 

Sahibi ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. SevengD 

Sabık Kadastro ve Kartal Tapu 
memuru Kartal Hük\lmet caddesi 

No. 3/1 
:: No. 8·10 ii 
- s. 
~~:::::: :::::::: ::-.::::: :: ::: :: ::.-:: =-=== :::::::: :: :: 
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doğru patlamaya benzer bir şey oldu. Ve uzakta, 
bir çok kuşların birden ha\·aıandığı ve daireler 
çizdiği görüldü. 

Mutfak kapısından açılan ateş devam ediyor
du. 

Marlov, tabancasından bir kurşun daha sıktı. 
Sonra Prat'm ne yaptığını görmek üzere yan ta. 
rafa baktr. Fakat Prat'tan eser yoktu. 

Dört yana birden bakındı. Ve Prat'ın evin du. 
varına doğru zikzak olarak ve iki bükllim bir va
ziyette koştuğunu gördü. 

Meğer ne kadar cesur çocukmuş! 
Prat, son bir kere daha sıçradıktan sonra, 

doğrudan doğruya evin duvarına yaklaştı. 

Kapının deliğinden kurşun yağmuru deYam 
ediyorsa da, artık Prat'a zarar verecek bir tehli
ke olmaktan çıkmıştı. 

Arada bir, bu kurşun yağmuru duruyordu. 
İhtimal bu esnada, içerdeki adam tabancasını 
dolduruyordu. Bundan da içerdeki adamın bir 
kişi olduğu anlaşılıyordu. Belki de diğer arka
daşları, evin ön tarafında meşguldUler. 

Marlov, evi, ön taraftan kurtaracak bir tarz
da işe başlamadığı için kendi kendine kızıyordu. 
Fa'kat ne çare! Artık t4blyesin1 değiştiremezdi! 

Müfettiş Marlov bu srrada şayanı dikkat bir 
manzara karşısında kaldı. Evin yanma kadar 

- KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -
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yaklaşmış olan Prat, şimdi mutfak kapısına yak· 
!aşıyordu. 

Çömelerek yürüyordu. Kurşunlar, dosdoğru 

ileriye fırladığı için kendisine hiç bir ziyan ver
miyordu. 

Prat'ın arkasından da polis memuru Şerin

gam gidiyordu. Artılc Prat'm pla.nı anlaşılmıŞtı. 
Bu cesur delikanlı, ltendi kendine harelrnt et

miş olmakla beraber, işini çok iyi blltyorclu. Nite
kim, mutlak kapısının tam altına ~eldlğl zaman 
birdenbire fırladı. Ve elindeki kocaman otoma
tik tabancayı kurşunların sıkıldığı deliğe tıkaya
rak birdenbire içeriye doğru ateş etti. 

Tabancanın sesi, lçerde boğulmuş olmasına 

rağmen, gene işitildi. Onun ardından korkunç 
bir çığlık koptu ... Birisinin can çekişmesini andı
ran bir çığlık! 

Şimdi Prat, bütün kuvvetllo kapıya abanıyor
du. ::\farloY yerinden sıçradı. Şeringam da, ayni 
yere Yasıl olmuştu. 

Marlov, kapıyı krrmakta olan Prat'ı işaret e-
derek Şeringam'a bağırdr: 

- Ona ynr<lmı et! 
Ve derhal, evin ön tarafına koştu. 
Fakat evin ön tarafında hiç kimse yoktu. 

Brodi ,.e Ferrls de gözden kaybolmuşlardı. 
HattA şimdi, hiç bir sluth sesi de işitilmiyor

du. 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 1 

Bizans mev::ım 1 
uzun yıllar ayrı 

ayrı tetkik ve te
tebbu edilmiş bir 
11,evzıı olduğu hal
de bıı!Jihı bile ay
dınlatılmamış bir
çok tarafları var
dır. Tevfik Yctim
lioğlu tarafından 

lisammıza çevri
len Bizans lnıpa-
ra forlııyıuı un ta-
rihi adlı 1citap 
bu aydrnlatılma-

m1ş tarafları tcs
bit etmekte ve bil
tiln Bizans tarihi
ııo temas ederek 
Şarki Avrupa im-
paratorluğunun 

bin senelik ııu'/m

atını hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yıiz 1m-
ruş olırp lıcr ki
tapçıda bulunur. 
Toptan nıürcıcaat 

mahalli: - lstan
bzıl, Vakit l'ttrdu. 

~ • • 
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