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Atatürkün Başkanlığında 
Vekiller hey'eti bugün şehrimiz
defevkalade birtoplanh yapacak 
Mareşa! Çakmak, Milli Müdafaa Vekili Kazım 

özaıp bu sabah şehr:mize geliyor 
Ankara, 19 (Telefonla) - Genel 

Kurmay Başkanı General Fevzi 
Çakmak, Milli Müdafaa Vekili Ge
neral Kazım Özalp ve Hariciye Ve
kaleti Umumi katibi Numan Mene. 
mencioğlu 19,20 trenine bağlı husu. 
st vagonla 1stanbula hareket et. 
tiler. Emniyet işleri umum müdürü 
Şükrü Sökmen Süer de ikinci tren
le hareket etti. 

Vekiller Heyetinin yarın fstan
bulda Büyük Şefin Başkanlığında 

mühim bir toplantı yaparak Hatay 
meselesini görü§eceği söylenmckte
dır.Vekillcr Heyetinin toplantısında 
Hataya giden askeri heyetin göriiş. 
meleri ve Paris Sefirimiz Suat Da
vaaın dün Fransız Hariciye Nazırı 
Bonne ile mülakatının tetkik edile. 
rek mühim kararlar verileceği zan. 
nedilmektedir. 

Türk - Fransız 
Askeı-i teşrik mesaisi 

ni~in ol or? 
~rk • Fransız Ukerl te§rikimeaai. 

al niçin olmuyor? 
Evvelce bu sütunlarda yazdığımız 

ınutalealar ile Hatayda pek karışık 
olan işleri bir düzene koymak için bir 
te!;;: ı:are olduğunu, bu çarenin de San
ca 'ttaki emniyet ve asayiş vazifesine 
Fransız askerleri ile beraber Türk as
ker:erinin de iştirak etmesinden iba. 
ret bulunduğunu kaydetmiştik. Arka-

Hataydaki Milletler Cemiyeti ko
misyonunun hareket tarzını değiş
tirmesi Ankarada büyük bir asabi
yet uyandırmıştır. 

MALİYE VEK1Ll Gl'ITİ 
Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 

akşamki trenle Ankaraya gitmiş. 
tir. 

Diğer taraf tan Başvekil Celfil 
Bayarla Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü. 

nün bu akşam Ankaraya gidecekle. 
ri haber alınmıştır. 
Haziranın yirmi dördüncü günü 

Büyük Millet Meclisinin yaz tatili 
yapacağı evvelce bazı arkadaşları
mız tarafından yazılmıştı. Millet 
Meclisinde mevcut işlerin çokluğu 
hasebile içtimalarınm Haziran so
nuna kadar devam edeceği anlaşıl- ( 
maktadır. 

Sabiha GôK.çen 
Dü- ,,.,· 
Bükreşe uçtu 

Bükreş te enternasyonal hava mi
t;ngine iştirak ederek uçuş yaptı 

daşlarımızdan biri dünkü sayısında Belgrad, 19 (A.A.) - Anadolu A. de de hazır bulunmuştur. Yugoslav as
keri hava kuvvetleri kumandanı, refa
katinde kırkı mütecaviz tayyare zabi
ti ile, tayyare meydanına gelmiş ve 
Bayan Sabiha Gökçeni selamlamıştır. 

böyle bir askeri teşrikimesai teklifi. jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
llin Fransızlar tarafından reddedildi. Bayan Sabiha Gökçen, bu sabah sa
ği yolunda bir haber neşretmiştir. at 10 da Bükreşe müteveccihen Bel. 
Bizim tahkikatımıza göre Fransızla- grad tayyare meydanından uçmuştur. 
rın Türkler ile askeri teşrikimesaiyi istikbalde bulunanların cümlesi, teşyi. 
kabul etmedikleri şeklindeki haber ·----

(Sonu: Sa • ... Sü. 3.) 

doğru değildir. Şu kadar var ki iki 
taraf arasında müzakerelerin bir gün 
ble geçmeksizin müsbet bir neticeye 
\'arması lizımgelirken bu husll.!ta 
li'ransızlarda eyi bir niyet eseri gö
rülememektedir. 

'Nihayet birkaç gün içinde bütün 
teferruatı ile halledi!ebilecek olan bu 
işi lüzumsuz sürüncemeler ve sa\isak
lamalar ile mütemadiyen uzatmak 
llleyilleri sezilmektedir. Onun için bir 
iki hafta evvel Hatay işini kısa bir 
zaman zarfında bitirmek vaadi ile 
harekete geçmiş gibi görünen Fran.. 
•ız hükıimetinin de niyetleri ciddi su

ilailjan gôiıüliü 
tayyareleri 

rette ıüpheye düşmüştür. 
Türkiye ile Fransa arasmda Cenev. 

rede imza edilen anlaşmalar Hatay 
Ülkesinin emniyetinde bu iki memle. 
ketin aynı derecede ali.kadar olması 

Valansi va Barselon Taragonu 
bombardıman ettiler 

Hükümet kuvvetleri 
mütemadiyen çekiliyor 
Roma, 19 (A.A.) - Kastellonaan 

gelen haberlere göre, gönüllü ltal. 
yan tayyare ku\'vetlerl Valino ordu-

taaama dayanır; bu esasın icabı da bir
takım siyasi tahrikler ile dahili em
~iyet ve asayişi bozulan Sancağın 
ııızib:ı.t işlerini bir Türk _ Fransız su önünde harckAta iştirake devam 

rek aahll boyundaki askert hedef. 
dert \•e bu meyanda Valanslya, Bar 
selona ve Taragone'yl bombardı

man etmektedir. 
~şrikimesaisi ile tanzim etmektir. etmektedir. Balear hava kuvvetleri 
~unu Frans,zlar için inkar etmeğe de keza faaliyetlerine devam ede-

Barsclon, 19 (A.A.) - Franko 
(Sonu Sa. 4 Sü.1) 

llıtkan yoktur. ----------------------------

Fakat Türk • Fransız anlaşmasının s h • 1 
bu mühim esasını filiyat sahasında a r 1 ne r 1 n su a r 1 
tatbik etmeğe gelince, o zaman iş der-

hal değişiyor. Türk • Fransız te~riki_ ş eh f; r 1 e r ı· k a p l ı y o r mesaisi gılya içinden çıkılmaz bir mu-
amma imiş gibi bin bir dereden su 
tetlrilerek tatbikata ait zorluklar çı- (' h Jı b k d 
karılıyor. Böylelikle Hatay işinde vang aguQ ir Q QSirO direktörü 
l'ransızlarm evvel ve ~.hır meydana b l 

Asm us ve ir dansöz öldürüldü 
(Sonu: Sa. 4- Sil. 5.) (Yum 6'1D.cl sa1fa4a) 

Boğazda bir facia 
20 kişinin bindiği 

kayık battı 

6 kişi boğuldu 
(Yaztsı 4 ilncü aayfada) . 

Kasımpaşadaki cinayet 
Aiaeddinin arkadaşını 
nasıl vurduğu anlaşıldı 
Sarışın kadın cinayeti etrafın
daki tahkikat devam ediyor 

01diirülen Enver •• 

Evvelki gece Kasımpaşada Hali· 
lln kahvesinde bahçede rakı içmek
te olan dört arkadaş arasında ansı.. 
zın patlıyan bir tabanca yüzünden 
tornacılık yapan Enver isminde blr 
gencin gırtlağından yaralanarak 
6ldilğünil biltiln gazetelerden evvel 
tafsllA.tile yazmıştık. 

Tahkikata el koyan nöbetçi müd· 
delumumlsl gece sabaha kadar bir 
çok kimseleri dinlemiş, Enverl yara. 
lıyan AiA.eddln Ue diğer arkadaşla. 
r1Dın sorgusunu yapmıştır. 

~ iM-tBacr&r8bnr• ve~• 
ifade vermiştir: 

- Biz akşam Uzerl buluştuk. Kah
veye gltlk. Orada ertesi günil gidece
ğimiz yeri kararlaştırıyorduk. Ayni 
zamanda da biraz rakı içiyorduk. 
Bir aralık tabancayı çıkardım. FJ~ 
vaya doğru tutuyordum. Enver ateş 

(Sonu sa. _. sü. •>-

Fenerl:.at1çe Yunan takımını 
2 -o mağlup etti 

-
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Yazan' Kadlrcan Kaflı No 65 
Belirer erteıi ,.ım bqlanpcmda Af 

rlb iflerinl yoluna koymuf, Binna 
dönmUttU. Gerek lmparı.tor ve gerek 
halk onu bUyilk bir sevinçle karpl.sı. 
HiPodromda. eski Rocnablann kralbk
Jar yıkan konıüllcrlnden biri dirilmit 
cibiydi. 

BeUzcr cUnlerdcnberi Bbansta adı 

yalıuı alkıt •• bnreııiılerle llUJan bir 
tek adamdı. 

Zafer alayı pek flt&fatlı cldu: Afri· 
kanm zengin tehirlerinden yajma e· 
dilmiı olan hesapsız aıtınlar. Vandal 
kralının altın tahtı, mücevherli vazo
lar, ık kamatbran elbiseler, muhte· 
tem arabalar, sUril '..uru esirler, caiye· 
ler ve bunlrınn ortaıında VandaJların 
90lcun ve meltnkolik kralı Gelimer 
al reakte krallık mantolunu .Jiymlf 
olarak; etrafa pfkın tatkm bakıyor ve 
yürilyordu. Belircr al atlar kotulmut 
olan zaler arabasının UstUnde bir •'ya· 
nm tann,, gibi dimdik duruyor, ~tlcm· 
ca allatlıyan kalabalığa, ıtımot vazo
lar, altaı kemtrler ve aYUÇ avuç ıOmOt 
paralar atıyordu. 

Belber Bi.ıanam en ıerefli mdamı 
_,Jmuttu. 

En tetefil adamı •• 
Antanina ile TeodoeyilsUn lıikiyesi

al bilenler için lçln gUHlmıUyorlardı. 

Teodora bunu iSfrendiği zaman çok 
laotuna clttl. Generıııll ltVen n onu da· 
laa yubnlara do~ru iten blr kadından 
korkulurdu. Fakat kendi zevkini ve 
keyfini dlltUncn Antaninanm elinde 
Belllerin her zaman bir ıerefsb tarafı 
balunacaktı. Teodora diledili saman 
ona bu tarafıllclan yakalayıp yere vura
blllrdl. 

- ız-
FAZiLET TELLALI 

Teodoramn hayatı si~ daha ıl· 
lencell. ptafath 91 parlak seçiyordu. 
imparator ona llllnDUa •• H~ layı· 
larmda. tebrin .. taraflllda. -.,ı.r 
" köpler yaptıpmftı. Fakat Teodora 
bunların araaında en sok yuhk Hiyera 
Ar&ymı belcniyordu. 

Hlyera, Bosforun kartı yakasında, 
Aıya kıyılarında bulunuyordu. Bir ta· 
rafta deniz ifil ifil titrerken ötede dur
sun bir derı akıyordu. Bunlarm hepsi· 
nln OltUnc cBtıe salan 11k dallı büyilk 
alaçlann 1Bt1elcrinde yan çıplak ıenç 
kızlar oynapr; delikanhlar koıuıur; 
plgılar çalarak oyunlar oynanır ve Te
•ora bir cennet hayatı yaprch. 

Fakat imparatoriçenin uraıyında bu· 
lunanlar bu saraya eltmek istemezler· 
dl. ÇUnkU orada kendilerinin ıenit re
Dit oturabilmeleri için 1etecek kadar 
7tr yokta. Bundan bqka lkl yıldanberl 
Jlollorda bUyOk bir dtnb canavarı to
nmlttl. 

Ba. altaut ayak usunlutuncla bV ba· 
.. bllılıJdı. Kim bUlr baqt 11bejle 
apk dtnblnde yolunu ptınmf burala
.,. pJmlftL 

AIJa la)'lllDa ıepnek latl,.aJerln 
llJdan ~k anlmıttz. ln.r lltema 
~aJer dı ~k korkuyorlardı. Çllnktl 
tıltals canavarı vakit ftklt blrdtDbln 
slrln0yor, kocamın kayıJdan bile ba· 
tanyor1 lglndeldltrl 81d0rilyordu. 

tmp ... tor bu cananrm yakalanma· 
• için OstGlte emirler veriyordu. Usun 
aman ulraftılar, bir tef yapamadılar. 
Ba IODr& bir ftlo tarafından konlandı. 
DenU canavarı ıemilerin bordaı1arma 

prpıror, kocaman kuyrutunu bUtlln 
lmDe nruyordu. Bu l1rada oklar " 
arplar atıldı, dalı ,... .,. kınla bo
,....; cananr bçmala bafladı. PUo 
~ lmalanaclı, lanprJOI mnals-
11111 •lam~ llkıttmb. Bunu ltlten ke,. 
llleı baltalarmı kaperak Jıottulu. Ko
ca lla)'ft111 mdtlrttp kara ttkdJer. BG
Jll& 1'1r enlnt içinde kBylırlne ı5tUr· 
481er. Ancak ODdaa tonra Botforda ra
illt nhat PIP plmek mUmkGn oldu. 

T9odore. rahatmı " e11.nctlinl taot 
,.,...ı. beraber dnletln idaresini de 
bllbGttln lltlldl tBnt .... pblycll. o 
..... ... bnpuatoda JUll1Ddtn. 
.. lilk.-.UJara batlı .,.._ mektup 
.. 1-tdlllnl ....... lltttln 

•ll'IBıtttı111, on1arta •Jra anlapna 
lfjllflDll• pldnml"'*
...... Patrili Tlmoteoa ...._ 

.... o- JeriDe ıesmek 

veya ıeçirilmek istenen Ud kiti nrdı: 
Gayanos ve Neodot.. 

Gayanoı Mıaırdaki klflıler ordusu
nun reislitinde bulunuyordu. Çok dol· 
ru slSılil, lekeaia ye dik kafah bir adam 
dı. Teodora tMSylt adamları anmudi. 
Halbuki Teodoa uysaldı ve imparato
riçenin iıtcdiğl sibi it ıerecetindc 

fllpbe yoktu. Halkın ve lıtliae adamla 

nnrn o kadar sevmiı olmalanna ratnıcn 
Cbyanoau kooul etmedi. Halk ve papaz 
lar da Teodolu iltemediler. Teodora
nm bir memurunun da hazır bulunma· 
tına rajmcn patrik tahtına oturacak 
oı.ın Teodotu koYdular. 

Tcod~ra bu haberi duydu&u zaman 
fena halde kızdı. Nancse emir verdi: 

- Hemen timdi Suriyeye git, orada· 
'i askerleri al, tskenderiyeye ıir ve 
Teodoıu patrik sandalyesine oturt! 

YUstinyanoa bunu hot bulmuyordu, 
fakat hiçbir teY ı8yleyemedi . 

Nann orduaile birlikte tskenderiye 
upılannda ıörUndüğU saman ıehirdc 
herkes ayaklandı. Aıker aillh kullandı. 
tici taraf arasında çetin bir aoroık mu
harebesi oldu. Yalınayak, bqı açık 

" paçavralar içindeki papular, 
cöillslerini açarak yalın kılıçlara kar· 
p saldmyorlar, bile bllı ölümı pdlyor
lardı. Kadınlar ve çocukl• pencere ve 

damlara dolmuflardı. Ordunun latUne, 
tat, kerpl~ demir parçalan, IÜll ve 
ldremitltr, saluaak baUndı yatıyordu. 

Bu bal &Gnltree ıtlntU. 
Nana karpphlz pkaran1ann ev

lerine ateı vtrllmnlnl tmnttL Yanım 

çıkmca -- ktndlllal kuıtarmlk 
clerdlne dlltdl, ortalık :rttlttı n Ttodos 
patrik tahtma oturdu. 

Çok itti-'• llmrla Habetlttan 
arumdald ,erlerde otura Ntlbyabla· 
na kralı, lmpirator YU.tlnyanou bir 
adam ıhdtrdl: 

~cCI; ~srll~ 
Dedi. 
Bu tok ttnfl1 bir lftl. YOatlnyanot 

patrllı tıayl11ecek, patrik de ortodob 
papulardan birkaç ldflyl yollaıyacaktı. 

Halbuki tlkendtriye patrlll Teodoı 
bu tenfl monoftaltlert a1dıoymak ilti
yordu. Kendi yanında bulunan ve Tıo
doranm da akrabDSınclan olan YWya
nosla tanıttı. imparatoriçeye hemen 
adam yolladı; projesini bildirdi. 

Teodora bu fusatı kaçırmak lateme
di. Çünkü kendisinin bir _ slSz:UnU iki 
yapmayan monofbltlerin sayılan arta
cak, böylelikle daha çok kuvvetlene
ctktL 

ım,.rator NClbya kralına sldtcek 
olan ,_palan~ Ttoelora taba· 
deri,. P9trlllu bir mektup ,..... . ,. 
al zamanda Tıbüd 'nllllne ...nlmtk 
Gnn Udacl bir mütap 1J1tt1n1i. 

Blrlnd mektupta hemen Ylllyanolua 
blfkanblı altında bir~ ldtl pderD· 
mnlnl bildiriyordu. bdnd mektupta 
111 1aAca tu lfSıler ftrdı ı 

•Benim adamlanm una plcllll .. 
man J1P9caklan mubddet it l~ ne 
lıttrlene hemen JIP9cakun 1 tmpara· 
torun ıdamlın ııldlll aman lae NClb-
11 Wbalnı pdırmlyecek: Bahaneler 
bulup orada alıkoyacaknn 1 

Tebald ..Ull bu emri tam mana.Ue ,.ptl. 
imparatora söylediler, fakat, bundan 

bir fayda pkmak flyle dunun. onu 
danlttdar. 

ltalya o mada Oltrosodarm ellerin
de balunuyordu. Roma ttrblyul, almlt 
olan Ytııtlnyanot, o yerleri yeniden 
ele ı~ tül Ro.u imparatorlu· 
lunu dirlltmek istiyordu. Halbuki Te
odoraya ıare prkm deleri daha bOyWr 

ti1. ÇUllktı Suriye •• llıaır slbi ıencla 
yerler heıp orada bulunuyordu. 

kocasmı lreftdl kafı-"8 uydurama· 
dı. Bu 11fer lralbl derin bir lalka~lrk
la çarptı: Italyadakl Oıtrosot kralmm 
kanii Amaluond, alen Oatrosot krah 
baytlk Teodorikla km oluyordu. Çolr 
ıtıseı. H9lmU, bUsW •• ince ruhlu blr 
lra4mch. Ttodora htrlretten onun met
Jdal ltltmlftl. Kocm lılJe bir anldl 
bunu anlatır &lbl olmuftU. 

(.trııu. '*') 

Kaybolan İngiliz 
bombardıman tayyaresi 
Casus tarafından mı kaçirıldı? 

netice aJm•mıdı· 
··veııe.ıey,. lnıWa hava~ 

en IOll aı.tem a1Wılarmdan biri ,.. 
lngiUzlerln töyledijlne nazaran~ 

.,Bit:tleflhrgo ~ yatear,__ f ::~ :ı.~veJd ~ 
Havalar, dalma et:arenglzliğlnl lelbq,, t1mtndekl bir lnstlüı bombar- naaıl yapıldıfmı ötrenmek" lçbı: 

muha!aza eden birçok kazalara sahne dıman tayyal'Mfnln kaybolmuıdır. bhı lnıilia llruı vermeye humlJI'. 
olmuatur. Hindenburg balonunun yan- Tanve, Britanya adal&n Uıertnde nun için de, tayyarenin bir tul~ 
maıı, Amelia Erhart'm tayyareelnin dile rtayyarelerle beraber, bir cevell. kurban rtttilf annedlllyor. 
b)'bolmuı bunlar arumda heDU. ha. na çıJmıı,U. füoCJ& berine pldtklerl Şüphe edilen 111 tudur: 
brlard& olanlandır. Balon niçin par- aman, ''Velleat11., in diler tanen- Tayyare manevraya çü:m.,,... "'1!c 
ladı? Kadm tayyareci ııaaı1 bir iki. 1erden uuklıfblı ve IOm'& bollukta veı, içine bir eoaebi devlet cuı.- ,W. 
betle kartılqtı ! Bunlar heııüa cevap kayboklutu görWdtL.. mit ol&bllir. Yahut da, tayyanabl 1-
verilmiyeıı aualler; ve bu kaular bt1· Tayyare nereye rltmltU? GOnler çlndekilerden biri - pilotu veya ıtf, 
tUıı earareııctaıJkleri ile havaların bot- pçtf, bunun cevabı bulunamıdı. lnit- Rtçm - itimat kaman.k o ~ 
tutunda kabyor... llı hava donenm11mı mensup birçok kendlline verilmit bir cuutur. 8' 

Böyle esrarengiz hava kazalarmdan filolar, kaybolan bombardıman tay· yabancı devlet adamı. tayyan 1ı1"'6 
biri de bundan birkq ay ewel ''Yel. yareainl aramaya c:ıktılar. Fakat bir landdrtan llOIU'a. tngtlteredell a,rtl • 
---------------------- mak kolay oldulu bir noktada,~ 

ı dakilerl 6ldilrmllf ve tayyanyi 

GONON AKIJ'LER.f ~~~-t:.-ıuk; 
-- ------ ----------- - --- ---~ -:_-:_-..:____=-~~-----__ 

--- -- ------- --------

HERKES XEXD1 HALİNCE • 
GIYtNMELlDtA 

1 NSAN, ıporcular gibi giyin
meli ama, sporcular gibi ha. 

reket etmeyi de bllmeur Yoksa, ke
paze olmak itten delll ... 

Botua kadar vapurla bir se&lntl 
yapayım demlttlm. Karşıma bir a. 
dam r•llp oturdu. Sonra onan 1anı. 
na ııra lle Uo tane kadın oturdu. 

Derken kadınların fıkır fıkır ,U. 
lltttıklerlnl lfltUm. Birbirlerin• ya
Tqça bir '81 eöyltl7or n kat göı ı. 
taretlerlle de, yanı batlarındakt •· 
damı 10.tert1orlardr. 

O adama baktım. Batı önllne dile. 
mllf, bloare ~rul horul uyuyor. 

Otleden aoara tekerleme saman
Jannda ekaer klmHlere a7ku buar. 
Çok kitinin ı&ılerl ufalır: ld seçer: 
Jıa•a da pnttlr pOfllr esti mi, ~acıll 
yemlt gibi kendini zor tutar .. 

Onun lc;ln bu adamın UJUDlPID. 

da drı. hlr gayri tabltlllr görlllme. 

- sı,.,..1pe,., ~Td ~ 

.. 
mok JA.zımge frdl. 

Fakat kabahat kendinde... Uç 
genç bayanın e&lencesl halinde va. 
purcla horul horul u7uyan bu adam, 
ppkuınııı kenanna bir de, kıyme~ 
11 bir av kuşunun tUyUnden takmıt
tı! .• 

Be mübarek adam! .. Kendine d· 
Tenemi7or1un: vUcudun keVtek: l. 
kide bir, hem de horuldıyarak olur 
olmaı yerlerde uykuya dalmak iti. 
yadında blriıln de, De diye başına 

tUyler takarak, ataçtan ataca çat 
pat kutlar vuran, mafıalları 07nak. 
\'Qcudu uyanık ve rubu, 1atadılı ba. 
yat kadar tan. kıpkıırl bir adam tr. 
1af etinde ceıeraln ! 

Eter bakl!Eaten avcı isen, kutla. 
n na11l yakal17onun bilmem!! •• zı. 
ra, bu u7ku lbUlblle av ta,ıan. 
senin o methur fapkanın etrafında 
yuTa kurup kuluçkaya yatsalar. ha. 
berin blle olm11acak ... 

Hikmet Mt'NtR 

- Ne dZcl. .. Blg bCr Mlfı Wya4ul yoi ""'' 
-v .. -r._~ 

Bu, bir roman mevzuu olabil 
hMU"·•••rWetı. JNU!el' .. 111119111111 
Fakat "Vellealey.. aca.ba h&ı\~ 
bu tekilde ortadan kaybolmamıt 

dır? Bunda olmıyacak bir 111 '1" 
Bllh ... , her memleektln dller 
leketlerln a!Wılarmdakl mn 
mek lçlıı bu bdar meraklı otdutu ~ 
g1lnktl gibi bir devirde bu, çok ..
yakın gelen bir ihtimaldir. 

Bundan bqka, buci1D milletler ati/' 
11Ddaki cuualuk esuen en fula 1-' 
elWılanıı. kimyevi harp malıemee~ 
IDTIDI öjrenmek huaUIUDda keJlCPP" 
r&nermektedlr. Bir memleketbl 111 
kadar ukerl oldutu. mu.ta.hkem ~ 
kilerinin nerede bulundup her DP""" 

onun muatakbel dUtmın• tçlıı _. 
mühimdir. 

l'akat, femün blltln ~ 
llferber ldiltoeli yarmki bir ... ;i. 
lıulrlanmak lglD dUtmuı tarafıDID 
Wımı ~k. tllpbem ld, dalla .. 
hemml,etll bf" noktadır. 

f&mu 10 ..... ,, .. ,,,,,,,,,. 

,-KURUN 
AltONI rARll'BIJ 

11,mıe••• ••l•k•• 
ltllHI• dııın# 

A1hll t6 156 ""' 
ı arıılı 280 •• • 
ı •rhlr nı ae • 
Villalı IOI ı• • 

r1r1ı ........ O.llaa lllrllli l(ta .,., 
JIUI lıa"" dltlllr. Palt• blrlllfae ... 
••• ,.. ,., ..... ,. ,.. •• , .... 1ı11rt11 
'•mtnedlllr. 

,..,_. ardını blldlrn aaelıhlP te 
ıeı....,. lerwtlat, •boat peruıaı• ~ 
.. ,. blnlıa fit ıoııame lerellal fdtlW 
kındt ,..,, .. •lar. 

Tlrld .. ıt111 lwr potlo ••rktrl-• 

«llHUNo •bele• "°"'"' 
~ılr• delitllrme ftr...tl U ta,.,..., 



Fikir ve edebiyat: 

Destan edebiyat. 
Yazan: Sadr i Ertem 

G&ı,ı bir nbım, vaınh bir ifade, canlı 
lllrwcİeyici bir mevzu bir harikultde
llı daiına deıtanm belkemitini tqldl 
~r. lnsan birblrilc dövilpnele, ve 
~!1- harbe batJadılı cündenberi ha
--uaclenin cölcelinde oturup bhra
~ hatıraıanm yadeden lnunlan 
larchr. Bu inunlarm ruhu heyecan, li
ıt._ Ye naivite, ilt dokunmuıtur. BU
*: hadiıelerin. bUyilk tarihi vabla-
1" bıtan ruhunda bıraktığı izler bUyUk 
llterüı, topraklarda açtılı yataklar 
lilıldtr. Hama daima onu bir ipret 
'c»ktaıı olarak kabul eder. 

ltOtlenin baf ıza1mda bakim bir nok
ta Olarak panldayan bu barikullde ·ve 
:1'ramanlık hatıralan kollektif ıiirin 

Qmaıımda oldulu cibi, buıün de 
~~- kaybetmiyen tek malzemeıidir. 
~deye ve kahramana inıan ol· 
.. havaya ve ıuya oldufu kadar muh-
"stır. 

lfarikulideyi bulmadılı zaman icat 
'der. Kahramanı yaratmaya muktedir 
Olınamcr, zaman taklidini balkeder. 
L.~ebdl ve takdir hilsinin birinci rllt
"""ll ibadettir. lliblara tebcil buan bir 
~ kan, kesilmit bir keıte, ateıe atıl
~ blr ce1et halinden bazan da avuç
-..,; &öldere açılımı bir çift el teklinde 
ltırıbolize edilir. 
BOttın bu tebcil ve takdir bininin 

iradeli daima lirik ve kalpten ıeten 
'ealer olmuıtur. Harikutıdeyi i.Wıi 
~den çıkararak beteri bir (destan) 
-..üne 10ktulu zaman da insan yine 
~uı ve yine kalbile konupnuıtur. 

• • • 
Epope ve kahramanlık destanlannm 

"tık yazılamayacalmdan bahsedenler 
'ardır. Fakat bu hüküm ne hayata ne 
~ insanlann içinde çalkandıklan tari· 
'1111 tartlara unundur. Filhakika büyük 

~..-~nlstanla lcarl 
nasebetlmlz 

937 senesinde Yananiıtana ithal 
tılilen Türk emtiasmın kıymeti 
ıol,621,000 drahmiye balii olmuıtur. 
"' yekQn 936 Hneıinde 176,968,000 
~ idi. Bu yirmi bq milyonluk 
'-ıtabfı hayvanat ve kısmen de boya 
laaaddeleri tqldl etmiıtir. Buna muka
~ kömilr itbalitında ceçen seneye 
lliıbeten bir azabı milphede edilmif
tlr. 

Yunaniıtanın Türkiyeye olan ibra
tltı 936 senesinin tutan olan 40437000 
~~nıiye mukabil 55,644,000 !drahmiye 
"'Wlif clmuıtur. 
ı..:Urkiyeye ihraç edilen artllderin 
-tııCllarmı esanı trebantin kolofan 
"ın ve mastik tqkil etmiftir. 

o 

l' erkoı gölünde yapılacak 
montaj 

Belediye sular idareılnin terkOI cö
lllııde yeni yaptrrdıfı binaya koyacatı 
haıi makinenin montajı için maldnele
~':ıQn lqilU ıirketi iki mont8r ı8n· 

efe karar vermiıtir. 
lıfontörler, 25 haziranda ıehrimlze 

ttlecekler ve derhal ıate ciderek mon
'-1 ameliyesine baılayacaklardır. Mon
"J ameliyesi 9 ay ıUrecektir. 

Plnaa bUtiin makine ve teliutmı 
laaktetmek iıtedlli cibi ifletme 1erma
>'tai verebilecek bir firma ile de ittirak 
'rıuıunda bulunmaktadır. Bu mUra
:-t tetkik edilmiı ve ılAkadarlM"a bil· 

rilıniıtir. 
---0-

'-ııkhaneye lizun olan au 
l11tanbul babkbaneıindelci balıklar iki 
'eııedenberi Saraybumu önünden alı -
"-ıı ııiabeten temiz deniz ıuyu ile yı
~nınaktadır. Esasen pis olan Hliicin 
"'1u bir de tam balıkbanenin yanına 
~ bir bnalizasyon afzil~ bU.biitiin 
"Gıevves bir bale celdilinden huri 
°'en bu zaruret dolayısile Saraybur
~ temiz ıu tanktan içinde bir 
lilaGteabhit Uırafından her ıUn babkha
"te IU &etirilmektedir. Babkhanede 
~n balıklar için urfedilen bu ıiln 
~l)d tonluk ıuyun fimdi yeRiden ih• 
-... isin 1ılr taJlp arandılı halde bulu· 
~ınaktaıdır. 

ıulh ve sük\in devirlerinde kibar sanat 
dnetanı unutur ıibi otmuıtur. ÇUnkil 
insan oilunun rahata bvupnlan ne 
iıtikbali, ne de maziyi hatırlamak iıte
menıitler yapdıklan anm hazzı içinde 
çalblantp durmuıl;:ınbr. 

Bunlar için ne bir muinin müıterek 
hatırası, ne•de ıelecek ıUnlerln miltte
rek heyecanı vardı. 

Onlar udece kendilerini dütünür
lerdi. Fakat, dünyanın bir cUnlUk h• 
yatına ıörinün ucile bakan insanı kor
kudan ilrpermif bir çocuk clbi bUzWe
rek bqert topluluiun kanatlan altma
ııfmmaktadır. Tehlikeler, büyük fırtı
nalar, bUyilk zelzeleler, harpler, inlallp 
lar zamanımız in.anının rubunda en 
büyUk hlldm kudrettir. 

.. Yaratma, kurtulma ve inp faaliye
ti,, buıtınkU insanm ruhundaki dest&· 
nın mevzuudur. 

Ve destan &ünün edebiyatına muhte 
lif cephelerden blru tekit defiftirerek 
girmektedir. 

Yeni sosyetelerin romanlan çok defa 
bir kahramanlık dntanı halindedir. 
Mnell yeai Raa romanmm karakteri 

nin milhim bir cephesini kahramanlık, 
milcadele, inp faaliyetinin destanı tet
kil eder. Sinemanın ayni ıekilC!e epik 
faaliyet için seferber oldufunu cörll
yoruz. 

Bizde epik mahiyette yeni bir edebi
yat henüz mevcut sayılamaz. Fakat 
bunun ilk mübtirlerinl g8rmUycr deli
li•. 

HalQk Nihadın "'Çanakkale., ve onu 
t"1cip eden ''Mütareke,, destanları gel· 
meli mukadder bir edebiyat devrinin 
öncWeridir. 

Ha1Qk Nihat Pepeyinin eıerlerlm:le 

bu yeni bir ~lnı ıpklannı seziyorum. 

Yabancı bir trikokotaj 
faltrilruaJ ......... , 

çalıt111ak iatiyor 
isviçrede trikctaj tezgihlarına malik 

olan ve Ingiltere, Amerika, Fransa, 
Belçika, Hotanda ile it yapmakta olan 
biiyUk bir firma fabrikalarını Türkiye
ye nakletmek üzere müracaatta bulun
muıtur. 

Fabrika mamutitmın fevkallde mü
kemmel oldufunu ve bunlarm iç ve dıı 
piyaaalarda çok belenildifini bildir
miıtir. 

Çöpler denize dökülecek 
Belediye lıtanbul ve UlkUdar cihe

tindeki çöp iskelelerini tamir ettlrmit· 
tir. Çöplerin na1dinl ide mUteahhide 
ilıale ettifiDün bu iki HJDtteki çCJpler, 
bucUnden itibaren esicı.i &lbi yine de
nize dökülmek ıuretile imha edilecek
tir. 

Dört a yda 202 yanpı oldu 
Klnunusanl, Şubat, Mart, Nlaan 

1938 aylan zarfmda teebit edilen yan
gm vukuatına nazaran İltanbul cihe. 
tinde 74, Beyoflunda 88, Kadıköyilnde 
H, Vıldldarda 11, BakD"köyilnde 5, la
tinyede 6, Adalarda da' ki cem'an 
202 yangm olm\lltur. 

Bunlardan 57 li sigortalı. 125 i ıi. 
gortuız, mUtebakl 20· •i de meçhul· 
dilr. 

Dün muhtelif yerlerde yedi 
yaralama vak'ası oldu 

Yaralanan iki kadın, beş erkek 
hastahanelere kaldırıldılar 

Okmeydanında dün de 
atıılar yapıldı 

Okspor Kurumu Azalan diln de Ok. 
meydanmda atlılara devam etmiıler
dir. Dün uzunu menzil ve hedef anılan 
yapılmJttır. 

Okspor mensupl&r111dan çoğunun 

talebe oluau ve imtihanlarla metgUI 
bulunmalan, ciddi :mUsabakalarm bq
lamasma mani olduğundan atq mtlsa.. 
bakalan Eyl6lde bqlıyacaktD'. 

Dün yapılan atıılarda fevkallde iyi 
neticeler alınmq, Türkün tarihi ve en 
eakl aporu olan okçuluğun pek yakm· 
da ilmidln fevkinde bir Jnkipt bula. 
cağı anlaşılm11tır. 

İt bankaıının yeni direktörü 
Bay Yusuf Ziya önişin Denizbank 

Genel dJrektörlilğUne tayini üzerine 
açılan Iı Bankası İstanbul şubesi di
rektörlüğüne, bu vazifeyi vekil 81f a
tile idare etmekte olan muavin Bay 
Nejat Mollanın tayin olundufunu 
memnuniyetle öğrendik. 

Bay Nejat, ınUU bankacılığımızın 
ilk yetiıtirdiği değerli gençlerden bi. 
ridir. latanbulda açıldığı günlerden. 
beri de mesaisini lı Bankasmın mu. 
vaff akiyetine hasretmif bulunuyordu. 
lstanbul ıubeei gibi ehemınlyetll bir 
müessesenin direktörUl.f{Jnn tevhide 
mündemiç olan haklı takdir, banka ile 
•" n•11·, ... 1rt m w • r •ı a. 
tanl§maktan duyduktan Bevgf ve ftf-
madm mahalline masruf olduğunu da 
gösterdiği için ayrıca memnunuz. 

Yeni vazifesini kutlar, yeni başa. 
nlar dileriz. 

--o-

Şehrin tenviratı 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya, lstan

bula ait tenvirat iJleri için, elektrik 
iıletmeli erklııma direktifler vermit
tir. Son zamanlara kadar belediye, teh· 
rin muhtelif semtlerinde olmak Uzere 
yeniden 1000 llmba koydumuıtur. Şir
ket devlete intikal ettiği için bu miktar 
çoialtılacaktır. Bundan batb milli 
1-yramlar için tehirde yapılacak ubit 
tenvirata ait belediye bütçesine konu
lan 116 bin lira ile tekrar tehirde eus- ' 
h tenvirat yapılacaktır. 

Geçen seneki bütçeye para konul
muıken, elektrik firketinin satın abn
mau mevzuubaba olunca sarfotunma11 
bir müddet tehir edilmiıti. 

o 

Tramvay ıirketinin faaliyeti 
KAnunusani bqmdan Niaah 1938 

nihayetine kadar letanbul tramvay 
ıirketi muhtelif hatlarda 5.007. 737,22 
kilometre yapm11 ve 22.148.066 yolcu 
tqımış ve bu faaliyeti neticesi 742 
bin 746 lira 35 kurueluk varidat temin 
etmfttir. 

ı - Balatta Karaı.ı mahalleainde 
Milnel pap caddeeinde oturan Rbeli 
Nuri ile memleketlisi Mustafa ve Sü
leyman araamda kwp çıJamt, Multa
fa ile.Nuri bir olup Süleymanı göiıiln
den ve sol omuzundan afır surette ya
ralamıtJaıtdır. 

Bunlardan Mustafa kaçmıf, Nuri elin 
deki bıçalı ile ka;arken yakalanmıı
tır. Yarah hastahaneye kaldınlmqtır. 

2 - Fenerde Kasım Gilnani mahal· 
lesinde cambas sokalmda 22 numaralı 
evde oturan Abdullllb ile kardqi HU
uyin arasında bir para yUrinden kav
&• çıkmıı, Hüseyin elindeki llmbayı 

kaıkieklnıin kafuma atarak acır ıuret
te ,arlılamııtır. 

Yaralı tedavi altına almımttır. 
3 - Kanhcada fıstıklı mahallesinde 

13 numaralı evde oturan Selim km 
20 yaımda Leman nikihms o1wak otur 

duğu Faik Dolan ile bvp etm11- Fa
ik bıçakla Lemaıu muhtelif yerlerinden 
yaral~ııtır. Yarab hastahaneye bt
dmlnqtır. 

4 - Papbahçede inclrk8yUnde kah
veci çırafı Hamdi Yıldırım ile fİte fab
rikalll1da itçi Nevzat kavc• etınifler· 
dir. 

Hamdi ıite ile Nevndı kolundan ya
ralamıttır. 

5 - Galatada Necati bey caddesin
de 96 numarada oturan Vida ile koca· 
ıı Yumtof arasında bir e1bi1e yllziln
den bvga sıkmıt, Ywutof bnamı 
...................... _ ••ı:li 
kotundan yaralaımttır. 

6 - Şehremininde kasap tıyas ma
hallesinde timendifer çı1mıa.u soblm
da Panayotun bostanında çalıpn Li
gorla Necati bvca etmlflerdir. Nec:Zti 
Llıoru bıçakla bacajmdan yaraJamq, 
kaçmııtır. Yaralı hastahaneye kaldml
mqtır. 

7 - Köprüden Eyübe &iden 7 nu
maralı Haliç vapurunun alt kamara11-
na sarhot olarak uzanan Bmbmdereli 
HUumeddln ile kontrol memuru Avni 
arasında bilet yUzllnden bvıa çıkmıt, 
birbirlerini yüzlerinden yaraJamıflar -
dır. 

Bir çocuk Gidi 

Haliç temizlenecek 
Halicin temizlenmeıi iti yeniden tet

kik edilmİf ve bir pıoje banrlanmııtır. 
Bu projeye cöre Halicin temizlenmesi 
masrafına, uhilin her iki taraiında 

yerlepniı bulunan relmi ve ıayri rea
mi mile11eaeler de ittirak eldecelderdir. 
Proje bugünlerde Nalia ve lktıaat Ve
kiletlerine arz edilecektir. 

Taıvip ediline, icap edeh taraklar 
tedarik edilerek derbli faaliyete ciri1i
lecektir. 

Orta ehliyetnameliler 
çağrılıyor 

Kadıkljy Aakerltrc Şu~: 
1 Kadıköy yerli ve yabancı uker

lik §Ubelerine kayıtlı olup 333 dofwn. 
lulann son yokla.malan sırumda kı
sa hizmeW olarak ayrılan ve bu do. 
ğumlularla muameleye tlbi olan orta 
ehliyet:nameliJer 1 Temmuz 938 gil
nilnde yedek ıubay okuluna eevkedL 
lecekJerdlr. 

2 - Gerek yabancı ve gerekse yerli 
ıu2teden olan orta ehliyetnamelllerbı 
nüfus cU7.dan1an, ehliyetname ve me
zun olduklan mektep phadetnamele
rile birlikte 29 • 6 - 938 Çarpmba gU.. 
nU eevk muhtaralanm almak bere 
milracaatlan. 

miı oldutu aıılqılmqtır. 
1*liıl •bWNntn '*Wd IGllı fOCdlUn 

ceıedi morga kaldmlmqtır. 

TEKERLEK FIRLADI - Bakır
lı:öyle Sirkeci arasında itliyen 3278 
numaralı otobila dun Abarayda Yeni· 
çeriler caddelinden ıeçerken otobOsUn 
tol lılincili lı:mlmq, tekerlelderden biri 
fırtamıı, tekerci lbrahimin camma iu
bet ederek larmqtır. 

BAŞINI DlREGE ÇARPTI - :Alı:
arayda oturan yübqı hinin 8 yapı 
dalı:i oflu tıhan dOıı tNmvayla pazar 
yerinden ceçerken bapnı dıprı çıbrt
mq, kuap Halilin dDlı:lı:lm önllne ce
rili tentenenin direiine ~ yara
lanmıttır. 

Çocuk Cerrabpap hutabaneaine 
bldmlaqtır. 

Patihte Gureba Hu.eyin ap mahaJ, \ 
lelinde hamam 10bluıda 15 numaralı TRAMVAYDAN ATLAYAN U· 
evde oturan Repdiye cambotunda aa· DiN YARALANDI - Ferik6yde otu· 
tetmen Bakinin iki yqmdald çocutu ran Nadye isminde bir bdm Şftll • 
Erdofan diln ölle Uzerl anneli uyur- Tilnel hattına itJiyen 157 numaralı 
ken bir mUddettenberi içtlll abUriUc tramvayın romBkörtlnden atlarken 
illcmm tite1ini eline ıeçlrmlt, içinde dllpnilf, ifade veremiyecek bir halde 
bulunan Ulcıa heptini igmlftir. :.ralanarak Beyoflu hutahaneaine 

Zavaıllı küçük biru aonra hutalmı- dmlmıttır. 
llllf, hemen Haseki hastahanesine bl· AGAÇT AN DUŞTU - Balatta Hı-
dmlmıpa da ötmUıtUr. sır çavuı 1Dlhalleainde oturan Marb-

Yapılan Uıhldkat IOllunda bu illan ro Huköyde oturan hı brdeıi Sara
akrabalarmdan ve Uninrlite tlılebeain- ya citmit, kiraz kopanrken dOterek 
*ta llehmet tarafından ftri1mlt bir •fır ıurette yara1aımq, hutahaneye 
reeçte ile ve kendili tarafından veril· bldınlnqtır. 
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tayyareleri 2000 Senegalli asker Türk ve Yugoslav marsları çalın. 
(Vsta yanı ı incide) H f • dıktan ve rasimei veda üa olunduktan -

Boğazda bir facia 
na kadar inmiş, Yenlköye doğru uer 
Ierken birdenbire su alarak batılla· 
ğa başlam ıştır. Kayıktakller bir fa
cianın yaklaşmakta olduğunu aıııa· 
yınca feryada başlamışlarsa da .... 
yık kısa bir müddet sonra gzsrııUI· 
mUş, 20 kişi denize dökUlmüştl1r. 

Q aya gırmeye sonra. Bayan Gök""n beau.ş bir ""hre DUn Boğazlclnde altı klelnln ölU. 
tayyarecileri bu sabah iki saat he- :ı- "JI "11- miyle neticelenen bir facia olmuş. 
men hiç durma dan Barselon'u bom. ••h • • f ile ha.zirunun birer birer ellerini sık· 
bardıman emişlerdir. Öğleye doğru mu eyya ımış. mışvepckdinçvezindebirhaldetay. tur. 

B
. t d T"" k k yarcsin" binerek ha.valanmıa ve Ur de. Yaka etrafında yaptığımız tabkJ. 

25 kişinin olduğu, 60 kişinin yarıı· e e " 'd 
11 k t ır gaz e ur as er- fa ta'\11..·are kararg'l\·ını selamA ladıktan il I yazıyoruz: 

landığı, 5 e\·ln harap olduğu ve bir .u wı H k d 
ıerl.Ill0 Il du·· Il S8IlC8ğa gı·r- sonra. Bükrec: yolunu almıc:tır. 118 öyde bele iye memuru Ta. 

kac yerde yangın çıktığı görillmUŞ- ;.- "JI hl k E ı 

d
. x-ı • DUn akeam elçimizle refikası Ba. • r, arısı m ne, çocukları Milbec. 

tür. 16,nı yazıyor '.'8.n Haydar Aktay ~--"ından bı·r ak- cel, .Vafiye NeJat, Semahat, Halıcı. 
:Madrit, 19 (A.A.) - E stramador - ı.u.uu ğl Anta~ya .. ıs (A.A.) - Ampir sine- .• am yemeği verilmiş ve onu takip e- o u sakinlerinden Artin, karısı A.. 

cephesinde Franko kuv..-etlerl 15 ha 
zlranda Toledo ile Kasseres vtlAyet· 
lerlnin birleştiği Araplspo mıntak~ 
ınnda cumhuriyetçi mevzilerine kar 
şı girişmiş oldukları taarruzu bu. 
gUn tekrar ele almışlardır. 

Dilşmanın tazyiki bilhassa Karas 
ka.lejo ve Petrose üzerine tevcih e. 
dilmektedlr. BugUn dUşman birbiri 
ardından dokuz hücumda bulunmuş 
ve nihayet cumhuriyetçiler bazı te
peleri terkederek geri çekilmişler. 

'dlr. 
Kordoba vllft.yetlnde Frankocular 

cumhuriyetçilerin Kordoba'nın 60 
kilometre Şimali garblslnde bulu· 
nan Penoroya dağındaki mevzlle
rıne hücum etmişlerdir. Burada. da 
}lstıerln Ue taarruzu pUskUrtUlmüş fa 
kat dUşman Patudn yamacını işgal .. 

i;;i~;;;k -
01

~:
1

;koz 
(1 inci sayı/adan deımw) 

J<tr. Her zamanki enerjik oyunlan çı
'Pnnağa başladılar. Bu vaziyet kar§t· 

ma.sı GUnduz adını aldıktan sonra elen süvare sabahın dördüne kadar bil. roşyan, ~ocukları Şake, Enald, Her. 
Roksi sineması da halk adım almış. yUk bir neşe içinde geçmiştir. man, Jlray, komşularından Anglne 
tır. lskenderun sinemalarının da. bu , Bayan Gökçen, dün, şerefine verilen dün sabah erkenden ŞirkeU Hay. 
y~lu takip edecekleri bildirilmekte- öğle yemeği esnasında. Yugoslav askc- riye '"apurlarından biriyle Istlnyeye 
dır. ıl hava kuvvetleri kumandam General gitmişlerdir. 

Antakya., 18 (A.A.) - Arap ajansı Yankovi~ tarafından Yugoslav hava Orada Istlnyc fabrikası kaynakçı. 
16 tarihll bUltcninde Halep mah.reclle nİ§am ve akşam elçilikte verilen zi. larından Hamdinln evine misafir o. 
nşe~iyor:. . y:ı.fet esnasında da Kral namına nalp lan bu gruba bir müddet ıonra lstin 

Surıye huktlıneti son 1skenderun hL tarafından verilmf§ olan Beyaz Kar. ye fabrikasında lostromo Fehmi, ka 
dlselerl &erine §imali Suriyedekl tal nipnı Harbiye nazırı General Ma- rısı Zehra, maliye mütekaltıerlnden 
Türk hedefleri lehinde açıktan açığa riç elilo tevdi edilmi§'tir. Münir, karısı Zeynep, oğlu Behçet 
hareket eden Türk propağanda ajan. Bayan Sabiha Gökçen. gerek Gene- iltihak etmiştir. 
lan aleyhinde birçok tedbirler alml§- r al Yankoviç ve gerek Harbiye nazın Öğleye doğru Hamdi, karısı Ayşe 
tır. General Mariç'e, i§bU nişanlardan do- ve mlsaftrlerl saat on dörtte İstin. 
Aynı ajans, bir Ankara telgafmda layı hararetli bir surette teşekkürde ye sahillerine inmişler, Boğazda 

~ciye Vekili Doktor .Arasm Te§l'i· bulunmu§ ve bunlan kıymetli bir Mtı. sandalla bir gezinti yapmağa karar 
nıcvvelde Suriyeyi resmen ziyaret ey- ra olarak daima. muhafaza edeceğini vermişlerdir. Bunlar balıkçı Za. 
llyerek Türkiye. Suriye muahedesinin iUive etmi§tir. hldln Uç clfte kürekli balıkçı kayığı. 
~us_addak ~t_lerini teati ed~eğini Bayan Gökçen, güler yüzü ile meta- nı ne lira .mukablllnde klralıyarak 
bıldırmcktedır. netini gösteren sevimli nazarları ile içine girmişlerdir. 

_Halep, 19 (A.A.) -Halep muhafız· Belgrad muhitinde ve bilhassa tayya. Bahkcı Zahit kayığa girmemiş, 
lı~'l matbuat bürosu bir tebliğinde beş recilik ve havacılık Aleminde fevkalli. lostromo Fehmi, Tahir, Herman kü .. 
b~n imza ile yabancı bir millet 'Tllr. de iyi bir teEir bırakmıştır. reğe geçmişlerdir. 
kıye,, ye bir arzuhal verildiğinin aslı DEGERI .. t TAYYARECtM.tz 20 kişinin dolduğu kayık bir mlld 
olmadığını ve memleket ve Fransız BO'KREŞTE NASIL det sonra sahilden açılmıştır. Kayık 
hükfuneti aleyhinde neşredilen beyan. KARŞILANDI? akıntıya kapılarak Beykoz hizaları. 
name meselesine gelince, 30 kadar be- Bilkre.s, 19 (A.A.) - Anadolu A· 

Kazayı sahilden gören sandalcı 
Galip ile Şevket, o sırada ctvard•ll 
geçen Şirket Hayriyenln 62 uuroa. 
ralı vapuru yoUşmtş, denize dllteıı· 
lerln toplanmasına. tevessill edlldllf 
tir. Denize düşenlerden MUbec~1• 
Yeflye. Aroşyak, Şake, Ena.it, ııaııs· 
dl, Fehmi, Zehra., Zeynep, BelıQtt 
kurtarılmışlardır. 

Herma.n ne Emine baygın blr llaL 
de çıkarılmış, derhal otomobfll• 
Haydarpaşa hastahanesine g6ndexfl· 
mlşlerdlr. 

Eroşyakın kocası Artln, gaınc!L 
nln karısı Ayşe, Angine, Münlr dr 
nlzden bitkin bir halde çıkanlıll1~ 
larea .da biraz sonra. 01muoıer4Jr• 
Nejat ile Semahat ve Jfrarin cetet· 
lerl hayli müddet aranmışsa da bU" 

lonamamıştır. 

Usklldar ndllyesi tahkikat& e1k01 
muş, ölenlerin cesetlerinin gzsrııtıı.. 
meslne izin verllmlşUr. 

Sandalcr Zahit yakalanmıetır. 
Bu hA.dfse bUyUk bir tees&Ur uyası· 

dırmış, cesetleri görenler bUD,ıır 
hOngUr ağlamışlardır. 

h• 
.ında Beşikta§ takımmJda ani bir boca· 
lama oldu ve sıkışmak sırası Bcy~
aan Bcşiktaşa intikal etti. 

!~a.menln Antakya.da. tabedilerek jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
ık~ Y::~cı tarafından Halepte tevzi Bayan Sabiha Gökçen, bugün saat 
edıld!gıni ~·e .bunların tevkif edilmi§ 13,10 da. Belgrattan gelerek Bilkreşc 
oldugunu bıldırmektedir. muvasalat etmiştir. Belgrat - Bükreg 

Kasımpaşadaki cinayet 
Baştanberi heyecansız ve tatsız ge

~en maç, artık çok heyecanlı bir kar
§ılaşma halini almıştı. 28 inci dakikada 
sağdan çekilen güzel bir korner Bey· 
koz muhacimlerinden birinin sıla kafa 
vuruşile gole çevrildi. Vaziyet 2-1 ol· 
muştu. 

Bundan sonra Beykozlular dişlerini 
tırnaklarına takarak mağlubiyetten 

kurtulmak için çalışmağa başladılar. 

Fakat Beşiktaşlıların golü yeyince, 
gevşek oyunu bir tarafa bırakıp bütün 
kuvveticrile çalışmağa başlaidılar. 

35 inci dakikada, Hüsnil §ahsi bir 
lıücumb. kalecinin ileri arasında üçün
cü golü de attı. 

Bu gol Beykozluların bütün enerji
sini kırdı. Hele birkaç dakika sonra haf 
Galip de kendi kendine elinin ilzcrine 
düşüp bileği çıktığından oyunu terk· 
edince, artık Beşiktaş tam manasilc, 
hakimiyeti tekrar aldı. Son dakikalar
da Hüsnü takımının dördüncü .golünU 
ae 4-1 galip vaziyete çıkardı. 

Dünkü maçta Bcykcz, hiç bcklenmi· 
yen tayanı hayret derecede bozuk bir 
oyun oynadı. 

Sarı siyahlılann daha ilk arida mağ
lubiyeti kabul etmiş, asabi ve Urkek bir 
halleri vardr, Geçen haftaki Güne§ Be· 
§İkta~ maçının tesiri altında kaldıktan 
da sanılabilirdi. 

Beşiktaşa gelince o da, 4-1 lik gali
biyetine rağmen kendisinden ümit edi
len parlak bir oyun gösteremedi. Hele 
vaziyet Z-1 ldevam ettiği müddetçe, ta
kımın çok gevşemesi pek büyük bir ha
ta idi. 

Oyun ı:aman zaman coşkun bir ha
va almasına ragmen, umumiyet itibari· 
le, sakin ve düzgün bir tarzda oynan· 
aı. 

Bumaçı kazanarak şild finaline kalan 
BeşiktaJ gelecek hafta final maçı için 
Fenerbahçe ile karıtlacaktır. 

Şişli 
Kupayı kazandı 

Gayri federeler anwndaki Apoye 
Matini kupa11 final maçı dün sabah 
Taksim &tadyomunda Şişli ile Galata
spor arasında yapıldı. 

BUyük bir kalabalık önünde oynanan 
bu maçın ilk dcvreeı 0-0 berabere bitti. 
!kinci devrede rllzgflrla beraber oyna-
1aıı Şlfliler llıtlln bir oyun çıkararak • 
bir balta evvclld oyunlarile kıyas edil
pıı,.cek derecede • bozuk oynayan ra· 
~plutno biri penaltıdan olmak üzere 
llt 191 aıtmr. 

Jııfa~ 2-0 pllp bitiren Şiıliye kupa 
mcrulmlı •erlldL Oyundan sonra, Şit
liler, caddelerde bOyük sevin~ tezahür· 
Jc.ri ya,eaıak klilP.lerine döndWer. 

Antakya, 19 (A.A.) - 17 tarihli yolunu bir saat 15 dakikada. kateylc
Kronik gazetesi Antakyadaki Türk - mi§tir. 
Fransız askeri müzakerelerinde Ça • Bükreş Hava. istasyonunda. elçimiz 
nakk~e meselesinin de mevzuu bahis ve elçilik memurlan, mihmandan 
oudugunu yazıyor. Prenses Marina Stirben, hava ve de. 
Aynı ga~te~ diğer bir haberde La. niz nezareti katibi umumisi, istasyon 

zıkıyede ikı bın Senegal askerinin ltuma.ndanr, entern&SY.onal hava. fe • 
~ancağ~ gitmeye rnuheyya bulundu- <lerasyonu kfi.tibi um~i, hava. mi. 
gunu bıl~frmektedir. tinginl tertip eden cemiyet mUmessil. 
l~ tarıhli Eko dö Slri, Antakyadaki kın, matbuat mum merı, sivil tay. 

erkanı harbi ye müzakerelerinin anlaş. yarecilik dairesi reisi, erkek ve ka -
n:a. ile n:ticelendiğini, Sancağın bir dm asken sivil tayyareciler, bUyUk 
Türk. vali tarafından idare edileceğini, bir halk kütlesi tarafından sarnimt 
nsayı§ln müsavi miktarda ve bir Fran. dostluk tezahUrlerile ka?'§ılanmıştır. 
sız kumandasında Türk ve Fransız kı- Romanya gazeteleri, bugün dahi 
~~tı tarafından temin olun~r ve Türk tayyareciliği hakkında neşriyat
Türk kıta.atının pazar günü (bugün) larrna devam ediyorlar. 
resmen Sancağa. gireceğini yuryor. Gareteler ve mecmualar, bu bahise 

Antakya, 19 (A.A.) - Şamda. çıkan uzun makaleler tahsis eylemektedir. 
"F.<ldifa,, gazetesi Türk propağanda· Ier. 
sı yaptığından dolayı bir ay müddetle Ezcllmlo bugünkü Lö Moman ga • 
tatil edUmi§tir. zetesi, Sabiha Gökçen serlevhası al • 

Sarı nehrin su
ları şehirlerde 

Şanghay, 19 (A.A.) - Akşam, en 
ternasyonal imtiyazlı mıntakada, Ja 
ı>on kontrolu altındaki yenl belecll. 
ye .dairesinin kadastro direktörü 
Jeng Jaoang, bir lokantada yemek 
yerken tabanca ile öldürülmUştUr. 
Direktörlln refakatinde bulunan 
Çin dansözü de öldilrUlmüş, bundan 
başka 1lc kişi de yaralanmıştır. 

Bu sulkasU yapan ve slldhlı bulu 
nan dört kişi, hemen kaçmışlar ve 
tutulamamışlardır. 

Nankln, 19 (A.A.) - Dömel Ajan. 
sının blldlrdlğine göre, Klukiang 
şehrinin llçto biri, Yangste nehrinin 
taşması Uzerlne su altında kalmış. 

tır. Hankeu şehri de mUmkUn tebll 
ke mıntakasının tamamile dışında 
değlldir. 

Diğer tafatan Sarı nehrin taşma. 
sr, Lonanın şimalinde durmuştur. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Dlln Mancuko 
Kore ve Sovyet hudutlarının birleş. 
tlğl nokta civarında. Hangçung'da 
bir Mançuko devriye kolu lle bir 
Sovyet devriye kolu arasında bir 
çarpışma olmuş ve bir Mançukolu 
asker ölmUş, bir diğeri de yaralan. 
mıştır. 

tmda neşrettiği çok gUzel bir makale. 
de, milli hUkUınet kurulduğundanberi 
Türkiyede tayyareciliğe verilen ehem
miyeti, tafsilat ile kaydetmekte, Ba ~ 
yan Sabiha Gökçeni yeni Türk kadm
hğmm timsali diye göstermektedir. 

Bayan Sabiha Gökçenin çok genç 
yaşına rağmen, gayet kuvvetli istidat· 
larla tayyarecilikte muvaff akiyetler 
elde ettiiğ ve huswdle Dersim hare. 
keti sırasmda askeri tayyarelerle kah. 
ramanca vazifesini gördilğünü tebarüz: 
ettirmektedir. 

Bütün gazeteler, Bayan Sabiha Gök· 
çeni bu Balkan turnesi ile elde ettiği 
muvaffakiyetten dolayı tebrik etmek
tedir. 

Bu akşam Romen tayyareciliği na.. 
mma bir .ziyafet verilecektir. 

Yarın akşam da elçilikte, misafir 
şeref ine, bir ziyaf ct vardır. 

Bayan Gökçen, bugün saat 16 dg, 
vukubulacak olan ha.va metingine i§· 
tirak eyliyecektir. 

Bilkre§, 19 (A.A.)' - Anadolu A 
jansmm hususi muhabiri bildiriyor:. 

Bayan Sabiha Gökçen bugiln enter. 
nasyonal hava metingine Jatirak et • 
mi§ ve hUtiln hal.km samimi alAkası 
ile saat 17,30 da bir uçu.1 yapmıştır. 
Uç~n evvel radyo vasrtasile tay

yarecımiz hakkında çok sitayi§kar 
cilmle1er söylcnınf§'tir. Ve bilhassa 
"Bir.e dost ve mütt:clik Türkiyenin ve 
tayyareciliğinin seli.mmı getiren bu 

lzmlttekl musebaka genç ve cesur ve tercümei ha.li muvaf. 

İzmit, 19 (Telefonla) - bmlt id
man yurdu ne, lstanobul spor takı· 
mı arasındaki maç 2-2 berabere ne. 
tlcelenc!l. 

TEKIRDAOLI • KARA ALt 
GtiREŞt 

Bandırma 19 (Hususi) - TUrkl. 
>:e baş pehlivanı l'eklrdağh HUseyln 

fakiyetlerle dolu tayyarecinin şahsm· 
da. biz de kardeş Türkiyeyi ve Türk 
taYY.areciliğini selimlıyoruz,. denm'" 
tir. '9-

Halk, avdette Sabiha Göliçene docrt.. 
luk tezahtirleri yapım§br. 

fle Kara Alt arasında.ki müsabaka 
beraberlikle netlcelenmiŞ.tir~ 

(tlsta yam 1 incide) l 
edeceğlml zannetti. Elimi tuttu. Bu 
sırada tabanca istikametini değletl· 
dl. Ayni zamanda. eltm tetiğe dokun 
du. Tabanca ateş aldı. Enver yere 
düşünce korkup kaçtım .. 

Diğer şahitlerin ifadesi de bunu 
teyit eder mahiyettedir. AlAeddlnln 
Enverle cok yakın arkadaşlık ettik
leri söylenmektedir. Bundan başka 
Altıeddlnfn dalma yanında tabanca 
taşıdığı, hattA bir kaç defa zabıta 

tarafından sllAbının alındığı da oa. 
ylalar arasındadır. 

Vnkadan sonra kaçan AlAcddln 
tabancayı nereye attığını bir tnrın 
söylememiş, fakat dün sabah taban
cayı teyzesinin abdesthanesfne at. 
ğını ltiraf etmiştir. 

aZbıtn memurları bu ifade üzeri-
Zabıta memurları bu ifade Uzerl. 

ran teyzesinin evine giderek ab
desthanede araştırma yapmışlar, 

tabancayı çıkartmışlardır. 

Öğleden sonra mUddeiumumt, A. 
lAeddlni kahveye glStUrmUş, orada 
vakayı nasıl işlediğini anlattırmış. 

tır. 

Cinayetin, A14eddinin söylediği 

şekilde olduğu tesblt edllmfetır. 
Bu arada. Enverln, Alleddlnle ko

nuşan bir kızla münasebet peyda et 
ğerl Saadetin Petllrkede olduğu 

da. şayl olmuş~a da bu haber dofru 
çıkmamıştır. 

Enverln annesi ve babası yoktur. 
Bir kadın tarafından küçükken alın 
mış, bUyUtUlmüştUr. Kendfel bu ka. 
dına bakıyordu. 

Tevkif edilen AlAeddln bugUn ad
llyeye verilecektir. 

Sarışın kadın cinayeti 
tahkikatı 

Sarışın kadın cinayeti etrafında
ki tahkikata devam edllmektedlr. 
All Rızanın karısı .Yanol& na.mı dL 
ğerl Saadetin Petrukede olduğu 

kat'l surette anlaşılmış, oraya tel
graf çekllmlştlr. 
Saadetin bir kaç gün ıctnde şehrimi 
ze gelmefil muhtemeldir. 

Diğer taraftan tpsaladan gelen o .. 
tomobll dün emniyet mUdllrlüğüne 

getirilmiş, orada. tetkikat yapılmış.. 
tır. 

Dört snn evvel Esklşehlrden ge. 
tlrlllp tevkif edllen Sevim serbest 
bırakılmıştır. Bllhassa Elenlye yaz. 
dığı mektup Uzerlnde durulmakta. 
dır. 

Diğer taraftan şoför Ömer LUtfll
nnn ölllmn etrafında da netlceleme.. 
lere devam olunmaktadır. 

Otomobllin sahibi olup tpsalaya 
gidip gelen Nlkonun söylendlğlne 

göre, Muhitin öldürülmeden e~ 
kasabaya bir otomobil geldlilnt b"' 
ber alınca hademesine eöyle bir e
mir vermiştir: 

- Git bak bakalım. Gelen otoıııo
bllln numarası 2972 midir?. 

lşte bu ifade üzerinde durulm~ 
tadır. 

Bundan Muhittin ile SaadoUn ~~r 
Ömer LUtfU vasıtaslle muhabere~ 
tikleri .Ali Rızanın bunu nal>er aı"' 
ğı için şoför Ömer Lnttuyn lHdurd6' 
ğü ileri sllrülmektedtr. 

MuhltUnin, hademesine gelell °' 
tomobllin numarasını aormur bd 
ihtimali kuvvetlendirmektedir. 

Saadet geldikten sonra cfnaretl' 
esrarengiz hiç bir tarafı kallll~ 
caktır. 

---------------------------"" 
italya 

Dünya kupasını kazandı 
Dün Fransada Parisin Kolomb ••· 

dında 70,000 seyirci önünde dUnya )'!

pasının final maçı oynanmııtır. 
Çok sert bir hava içinde cereyan r 

iden bu maçın sonunda İtalyan uJadd' 
Macarları 4·2 yenerek dünya kupa,.OS 
kazanmağa muvaffak olmuştur. 

Birici devre 3-1 İtalyanın lehine bit• 
miştir. 

------------------------~ 
Türk - Fransız 
Askeri teşrik mesaisi 

niçin olmayor? 
· (Vata yanı bi~) 

çıkan kötü niyetleri lbir kere daha ~ 
l&§ılmı§ oluyor. 

Acaba Fransızlar Ha.taydaki Ft1P' 
sız askerleri~n yanma Türk .-...ıa; 
rlnin gelmesini niçin istemiyorl.s' 
Hiıt §ilphe yok ki, &ncağa Türk ,. 
kcri de girerse şimdiye kadar Ft'1" 
sız askerlerinin himayesine da~ 
rak buradaki Türkleri tazyik ed' 
rin zulüm ve aekavetlerine artık jJSl• 

kin kalmıyacağmı düşünüyorlar. ~ 
eUpho yok ki intihaıbat& temel teP'" 
edecek olan kayıt defterlerine ~ 
Ierin yazılmalarına. zor ile maııl 
rnak yolu artık kapanacağından )oS'' 
kuyorlar. 

Halbuki Hatay Türklerinin ıııuıtl'
'ka serbestçe defterlere kaydediıo>' 
leri lazımdır; 1921 s enesinde JI': 
tay ülkesi Franklen BuyYOıı 111111 

hedcsi ile rnilU hudutıan h~~ 
kaldığı gün nasıl burada ~ -
tam ekseriyet te3kil ediyorlar ~ 
bugün yine öyle<:e bu h&kikatill ~ 
bit edilmiş bulunması ıazmıdJt. JI' 
takdirde HataY. meselesi asli. ıı-1 
dilmitı olamaz. 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Yalla• Çeviren; H. M. 

..._ ________ .. No, 15---~ ...... ..._ ...... 

Margtlt, Dıverin odaamdu çıktı. 
~iraz pprnıq vulyetteydi. 

Ravini bili bcklly~rdu. 
Margrit, iıtemlyerek ona ıu haberi 

"erdi: 
- Mister Daver, burada kalabilece· 

ibüıl söyledi. Size otel mUdürünü 
&lnderiyim. 

Sonra ~vininin yanından ayrıldı. 
Margritin fena halde canı sıkılıyor

dıı. Daverle, daha açık konuımak ve 
"'ndisine bUtUn hakikati anlatmak is· 
ltznişti. Fakat yaprmamıştı. 

Ravini burada kalırsa, kendisinin git-
11\cıi lazım geldiğini söyleyememişti. 

Bu İtalyanın, evinde niçin kalmak 
iıtediğini bile if;a edebilirken onu da
hi yapamZt:IUtlardı. 
Yalnız bir cihete memnundu. Mar· 

&rit, müşterileri görmek, onlarla ko· 
lluırnak mecburiyetinde değildi. Eğer 
llılitteriler isterıe konuıurdu. 

O gece odasına girdiği zaman, he
laaen masasının baıına oturdu. Ve Rider 
11ıan bir mektup yazdı. Sonra bu mek· 
1'ıhu yırttı. Her zaman batı dara gel
difi zaman Ridire müracaat etmekten 
'11rllıyordu. 

ÇünkU Riderin derdi kendine yetiyor 
du. Margrit, pek yerinde olarak böy
le dütünUyor'du. 

Rider hakikaten meşeuliyet içindey· 
di. Hatta, Margritin mektup yazdığı 
dtkikalarda bile, bir tüfek tetkiki ile 
llıeşguldü. Bu tüfek, Benet sokağında 
\:endiıini öldürmek için trabrana siyah 
ipte bailanmıı meşhur tüfekti .. 

Vll 
kimıenin hakkını yemeyelim. Ravi

lli, doğrusu, pek dürüst hareket ediyor
tu_ Otelde bulunduiu müddetçe, Mar
bite yi'lklaımak bile iıtememiJtİ. Bir 
~e bahçede kartılaınuılar, tadece bir 
\aı ıelimile onu telimlamııtı. lıte o 
\dar.. Ravini daba slyade, oteıin ıo· 
ti ytilii ıınç Jcı.ıı Olıa ile allkadar 
tiuyor'du. 

Marcrit, onlan bir akpm üzeri uçu
l'lunun kenarındaki duvara yanyana 
)lılanauı bir vaziyette gördü. Ravini, 
1'a.yatından pek memnun olduğunu an-
1-tan bir nete içindeydi. Parmağındaki 
!befbur ''uğur yüzUkleri,, ni Olgaya 
töseriyordu. 

Olga, onlan ıszden geçirdi. Sonra 
lıerh..tde tuhaf bir ıey söylcidi ki, Ra
\'ini kahkahalarla güldü. 

Ravini, otele geldiğinden ancak Uç 
tün sonra Margritle konuttu. 

Otelin büyük talonunda buluımuıtu
ltr. Margrit geçip cidecekti. Fakat R• 
"ini yolunu keati. 

- Artık dedi, eıkiıi gibi düıman 
01araır devam etmiyecetb delil mi? 
ııten ıi.ıe berbanıi bir ıuretle mania 
teıkil etmiyor, ıi.ıi t.ıkmıyorum delil 
'lli? Geçmiı ılinler!deki harekitımdan 
lbUteeasirim. Size karıı onlar için özür 
dilerim. 

Bundan daha centilmence hareket 
'ttneğe imkin var mıdır? 
, Marırit, Ravininin bu tarz konuı
:a•mdan biraz müsterih olarak, ve da-

• tnUllyim davranmak iıtlyerek: 
- Özür dilemenizi icap edecek bir 

ley yapmıt olduğunuzu zannetmiyo
turn, dedi. Şimdi başkaca bir allka 
~evzuu bulduğunuza göre, buradaki 
oqınetinizden memnun musunuz? 

- Fevkalade memnunum .• Miı Mar
trit. Otelinizin mUtterilerinden olan o 
tenç bayan kimdir? 

'91iı Olgayı ıoruyorum. 

1
• - MüıterilerimizC:en biridir. Kendi-
1 h21kkında hiç mal<ımat.ım yok. 

tt - Fakat ne kadar güzel bir kızı Ay
~ zamanda kibar bir bayan .• Sizde ki-

l'lınız .. Tepeden tırnağa kadar kibar. 
'1 ltols Roys otomobilimi ıetirterek 
tu ia Olgayı föyle memleket içine doğ
' cezdlrmek istiyorum. Kııkanmaı-
lltrz ya?. 

L. llu sözler Mırgritte hem ne.,. hem 
•d· ~· t cı~t uyandımuıtı. Fakat neıetl calip 
~ı. Uzun uzun cüLdil ve tcaaizce ya-

n~sine çekildi. 
~ llundan hemen 9Cftr& da Ravini or
'!f. dan. kayboldu. Olga dahi kayboldu. 
\i lrcrtt, onlann her ikiıini de, saat on 

re c!ofru herıberce talona ctrerken 

ıördü. Olganın yüzü, her zamankinden 
den daha soluktu. Margrite bir tek ll· 
kırdı bile söylemekıizin yukan çıktı. 

Margrit, Raviniye merakla baktı. 
Ravininin yüzU kızanruıtı. Gözlerinde 
gayri tabii bir parlaklık görillüyordu. 

Margirite hitaben: 
- 'Varın ıehre gidiyorum, dedi. A

ra ha çağırmanıza lüzum yok. Yokuı 

atağı yürüyerek inerim. 
- Ne o? "Larma oteli .. nden bıktı

nız mı? 
- Bıkmak rnı? Kim söy?emiş e

fendim? Burası benim için en muva. 
!ık yerdir. 

Ravini, bu sözleri söylerken bir e
liyle de siyah saçlannı geriye doğru 
itmifti. Fakat bu hareketi yaparken. 
pa.rmaklarmm titrediği sez.iliyor ve 
''Uğur yllzUkleri,, nin elmas taşları a. 
ta§ gibi pırıldıyordu. 

Ravini az sonra, ayrıldı. Margrit 
doğruca yukan çıkarak Olga'nın ka· 
pısını vurdu. Olganm odası, kendi o. 
dasile yanyana idi. 

!çerden ses geldi: 
-Kim o? 
- Benim ... Ben! ... Mie Margrit! 
Kapının kilidınde bir anahtar dön

dii. Soura açıldı. !çerde yalnız bir 
llmba yanıyordu. Olganm yllzU göl
gede kalmıştı. 

- Ne ietiyorsun, diye sordu. 
- !çeri gireblllr miyim? Sirıe bir 

şey söylemek l!tiyonım. 
Olga birllhza durakladı. Sonra.: 
- Giriniz, cevabını verdi. 
Olganın g6zlerf kızarmıştı. Gözyaf. 

larmm ıalakhğı h!Ul yanaklannda gö
rülüyordu. 

Bu ıslaklığı, mendili ile kurularken: 
· - Bu menhus yer, beni fena halde 
sıkıyor, dedi ... Anlatmm bakalım .. Ba. 
na ne söylemek fstfyonıunuz? 

- Ravini'den bahsedecektim. Bil· 
mem biliyor mul!lunuz. Ravini, bir hır. 
su. bir ci.nit bir ba)'duttur 1 HUıt.ı 
namuuuzun blrl ! 

Olga, Margritin yUzUne baktı ve: 
- Ravini'den bana ne? Dedi. Bunu 

bana söylemenizde m!ııa nedir? 
Margtlt şimdi bir muamma karşı -

smda bulUJlUYOrdU: 
- Bilmem... dedi. Onunla doet gö

rünüyordunuz da size ihtar edeyim 
dedim.. CUretklrlık etmlıim .... 

Olga, soğuk bir tavırla: 
- Evet, dedi. Cllretklrlık ettiğiniz 

görWUyor. 
Olganın bu şekilde mukabelesi tıze.. 

rlne Margrit kıpkırmızı keeildi ! 
O gece tekrar odasına dönerken, 

kendi kendine kızıyordu. Kızğınlık da, 
geceleyin pek fenadır ... Uykuyu kaçır
mak için birebir! Margrit, yatakta dö. 
ne döne bir hal oldu. Dünyada Olga 
ve Ravini diye iki insan mevcut oldu· 
funu unutmağa çalışıyor, uyumak im. 
klnmı anyordu. Ve bunu tam bulmak 
üzere idi ki. ... 

Birdenbire yatakta doğruldu. Oda
sının kapıımda, parmak sesleri igitti. 
Bu sesler, birisinin, parmaklariyle ka
pıyı wnııuna benzemiyordu. Trrma. 
lamayışa da benzemiyordu. Garip bir 
hal... .Margrit derhal elektrik dU~esi
ni çevirdi. Yataktan kalkarak kapıya 
kadar yUrüdU. Dinledi. Kapmm dı~m. 
da biri vardı. 

- Kim o? Diyemiyordu. 
- Açın gireyim .. Allahqkma açm .. 
Bu ses, tuhaf bir fısıltı halinde ge

liyordu. Ve Ravlni'nin le81 idi. 
- Sizi içeri alamam. Gidin ... Yoksa 

telefon ... 
Derken bir ses daha işitildi. Boğuk 

bir ses ... 
Bir hıçkmk... Bir erkek hıçkırığı .•• 

Sonra bu hıçkırık dlndl... Margritln 
kalbi ıiddetle çarpıyordu. Kapının ar. 
dına kulağını dayamıı. dinlemekte de
vam ediyordu. Fakat artık hiç bir ses 
gelmiyordu. 

Margrit o gece sabaha kadar, omw:
larma kadar çektiği battaniyenin al • 
tinda dinledi, dinledi, dinledi... · 

Derken sabah oldu. Güneı doğdu ve 
Marpit uykuya daldı. 

Kendisini, kahvaltı getiren himıet
çi uyandırdı. Yataktan kalkarak kapı. 
yı açtı. 

( ArJt.uı 1't.n") 

Avrupada Monako ve Asyada Makao denilince 
akla gelen şeye dair 

"Fantan,, denilen talih oyunu?! .. 
1557 tarlhlndenberi portekiz müstemlekesi olan cenubi 
Çindeki Makao denilen yere, hem "oyun cenneti,, hem 
de "oyun cehennemi,, diyenler vardır. "Fantan,, kuman, 
orada bütün çinlilerl yeşil ör tülü uzun masalar çeker ... 

Avnıpada "Monako,, denilince ne 
akla gelirse, Asyada da .,Makao., deni
lince akla gelen, odur: KumZC"!?. 
Mak~. cenubi Çinde Portekizin 

müstemlekelerildir. Garbi Asyadaki 
Makao denilen bu yere, beyaz derili 
insanlar çok eakiden yerleımiıler ve 
orasını Çinlileri soymağa mahsus bir 
yer haline getinniılerclir. •'Oyun cen
neti,, de denilen bu yerdeki kumarlı> 
nerledcki uzun yetil matalar üstüne, 
Çinliler. ellerine avuçlanna geçen pa
rayı serper ve ekseriya da kaybeder
ler. 

Bu yerleri evvelce bcyaı: derililer 
kurmuılardır.; fakat iti idarede sarı 

derilileri de kullanmrılar ve eonra son
ar san derili kumarhaneciler de doğ
rudan doğruya it batına geçen, ba§h 
başına kumarhaneler açmıılardır. Fa
kat gene de ekıerlsi beyaız derililerin 
malıldır. Beyez derililerin, Makoadald 
kumarhanelerden çoğunda hisseleri 
vardır. Bunlar, yerlileri siper olarak 
kullanmığı tercih ederler. Çilnkü, Y.er
liler ken&ileriaıdea. olan kimaoleı'i. • .za
hiren ae ol" • it bafntda: ggrDttce, ~
ha fazla emniyet göaterinrler; güya 
onlar kendilerine hile etmezlermit gi
bi, boyuna para kaybemelerini hileli 
oyuna atfedecek yerde, tallhıizlikle 

tefsir ederek, boyun bükerler. Bazan 
güphe izhar edip ufak tertip iıyan ema
releri göıtermeğe cenret ettikleri do 
clmaz de fil; fakat o zaman da it baım
da görünen sarı derilileri siper eden 
beyaz derirlfer ortaya çıkıp gözdağı 
verirler ve cesaretleri kırılan isyancı

lar, sinerler. Müstemleke olan yerin 
yerlileri müstemlekecilerden daha çok 
korkarlar! 

Garbi Aayaya ayak basan ilk ·beyaz 
derililer; Portekiz deni.ıcileriydi. Bu 
gemiciler, o vakitler ıan derili korsan
larla döviltürlerdi. Bu dövütmelerde 
bapçtıklarından, yabancılara dehıetli 
dügman olan beyazlacdan nefret eden 
Çinliler, buna rağmen bu gemicilerin 
cenup sahillerinde devamlı surette otur 
malanna müsait davranmıgtır. Çünkü, 
kendilerinden olan korsanlar, kendile
rini o zamanlar kıyasıya bin= ediyor· 
lardı. Fakat; sırf bu korsanlarla müca
dele ettikleri için cenup ıahillerinde 
devamlı surette oturmalarına mü.ait 
davranılan Portekiz gemicileri, korsan 
tarla dövllşmelde onlarla baga. çıkmakla 
kalmamıılar, sonradan bütün oraya 
yerlilerinin hatlarına çıkmıılar, misa
firliği suiistim<:ıl ederek onlann yerle
rine tesahüp edip oralara kazık kakmış 
lardır. Böylelikle de 1557 tarihinde 
Makao üzerine resmen Portekiz bay
rağı çekilmiı, oraıı Avrupada, tspan
Yielln yanı batındaki bu küçücük hü
kumetin bir müstemlekesi aayılmıgtır. 

O tarafların ''prlci Hindistan kum
panyası,, vasıtasile ticareten elde eldil
diği .zamanlarda Uzak ŞC)Z'kla Uzak 
garp arasındaki ticart ıeyrüıeferde 

bilyilk bir tranıit merkezi olan Makao: 
sonradan Çin hükOmeti batka liman
lar. kendiline ait limanlar açınca, Ma
kaonun tataaı süratle sönmete baıla
dı. 

Şimdi MakCIOda bulunan Avrupalı· 
lann sayısı, eakisine niıbetle bir hayli 
azdır. Bütün bu yerde 1 S0,000 Çinli 
yaıar. Mevcut Avrupalılara niıbctle 

bu mühim bir ekseriyettir. Mesela Al-

Resimler 
Yukarcla uf lı.i ıızun resim, Ma.kaoda 

kumar oyııarken; ''Fantan,, denilen 
talih oyııunu elinde değnek idare eden 
krupiyer, bu oyunda tam.amile M
lcimdAr; işte daima az, çok bir f6Y ka. 
»nan cıa, odur. Mü.§terilerin nelaJdar 
dikkatle onun hare1oet1mini ta.kip et
tik"leri görii.lüyor; lakin buna rağmen 
Jı.üeMni $((ikamazıar. Af(Jğtda tek re. 
sim, Makaonun "Fantan,, kumarha
nelerinden bjinin dı§andmı glJrllnU. 
§'Üne aittir.. .. ı . . ,_, • .. . 

-- ~~.............._..., ...... ..w. 

man olarak bugün MaklOOa sadece bir 
karı, kocadan ibaret bir çift mevcuttur. 
Pcrteki.ılilerin, silahlı küçük bir kuv
vet bulundururlar. GQya icabında bu 
müatemlekelerini ıilah kuvvetile mil· 
daf aaı ve muhafaza etmek üzere 1 Fakat, 
bu küçük kuvvet, deniz yollle Makao
dan 3 saat mesafede, kartı tarafta bu
lunan Hongkongdaki lnciliz kuvvetle
rine, Büyük Britanyanm moldern zırh 
kaplı kaleıine kalll ne ifade eder ki 1 

Transit merkezi olmak Uzere eski 
ehemmiyetini kaybeden Makao, aanayi 
sahasında kirlı bir rol oynamaktan ec
ri kalmaz: oradaıki kibrit f abrikalan, 
her aene Ahyanm bütün memleketleri
ne milyarlarca kibrit cSnderirler ve 
buna mukabil de senevi 150,000 dolar 
gelir temin ederler. Bundan bqka kıs
men Makanezler:iden olan amele tara

fından eğlencelik fitek de yapılarak, 

bunlar Makao ıokaklannda çocukların 
elinde akis bırakır; kestane fiıeği v. e. 
gibi. Sonra afyon fabrikası da bu ıer
semeltici, uyuşturucu zehiri tUbler 
halinde imal ederek etrafa dağıtır; ora
daki resmi mevkiler, bu maddenin yal· 
nız Makaoda kulalnılmasıru, orada bi
tirilip tüketilmesini, harice çıkanlma
smı gözetirler! 

Lakin milyonlarca san derili insan, 
bu ıehrin adı geçti mi, derhal ''Fantan,. 
denilen oyunu hatırlar .• Bu oyun, §arki 
Asyarun en hota giden, en merak sar
dıran ve heyecan uyar*iıran talih oyu
nudur. Hiç değilıe Çinliler için; çi1nkU 
Çinliler bunu bagka yerde ancak giz
liden gizliye oynayabilirler; halbuki bu 
u!acık Avrupa müstemlekesinde Fan
tanın alenen oynanmasına milaaade ve
rilmiıtir; bu itibarla da Makao, Çinli
ler için çekici bir kuvveti haizdir: bu 
Portekiz müstemlekesinin onlar için en 
cazip, en 1J1klı tarafı, hususiyeti r 

Makaodaki bu oyun yerleriıide ah· 
nan kazanç vergileri, resmen kontrole 
tabi bankalara yatırılır, igletilir ve bu 
koloninin resmi inpatına, ayni zaman
da yardım müesseseleri itlerine harca-

nrr. Bilyük limanla Şekkiye doğru oto· 
mobil yolu, iıte bu suretle, adeta ku
mar. oyunile ele geçirilen paradan ah
nan vergiyle yapılmrıtır. 

Fantan denilen oyun oynanan kumar 
hanelere, Makaoda hemen adım batm· 
da bir rastlanılır. Bunla1':1an birçoğu
nun kapısı açık değil de, hiç kapısı 

yoktur l Makaoya yolu düıen herhangi 
bir ecnebi, bu kapılardan birinden içe
riye adeta zorla sürüklenir. Öğlen za
manı, tropik iklimin yakıcı güneıinin 
büti1n etrafı lw:gmlığile kaaıp kavur-

• duğu aaatlerde, eokıklar bomboı ve bu 
kumarhaneler doltidur; en tenha zaman 
larmda, hiç delilse bazılannda birkaç 
kiti ollun masa batında görülür. Ce 
hummalr faaliyet, arka avlularda mini 
minnacık Çin horozlan, İspenç horoz
lan "ööröS; (S()rööS !,, ötmeye koyu· 
luncaya kadar ıürllp gider. Ve sabah
tan C>ğlene kadar fasılalarla, bu faali
yet, böyle berdevamdır! 

Fantan oynanan kumarhanelerin ga· 
yet peıtenkerani dotenmlgleri bulun
duğu gibi lUks salonlu olanlarl da vat' 
Clır. P'aJdrler, ıleJldcMne, ır:engin1er 
fevkalldesine uğrarlar. Elindeki değ
nekle oyuı*ı idare elden krupiyer, masa
nın baı ucunda oturmuı ve oyuna itti· 
rak edenlerin gözleri o tarafta toplan· 
nuıtır. Siyah ve beyaz ipek esvap giy-
mit kibar Çinliler, ıoo dolarlık Honc· 
kong banknottan masa Uzerinden çe· 
kilirken, fitler ıuraya buraya yer de
ğiftirlrken, kirpik bile oynatmazlar. ı, 
2, 3, 41 Tekrar ve tekrar; 1, 2, 3, 41 
Tekrar ve tekrar! Bütün bu Fantan 
oyununda daima biraz bir ıey kazanan 
oyuna hakim olan krupiyerdir; tikin, 
onun bu mazhariyetini, san derili müı· 
terileri bilmezler, oyunldaki hileye bir 
türlU ıkıl erdiremezler. 

Fantan kumarhanelerinin alelidele· 
rinde fenerler tönUk ıırklıdır; fevka· 
lidelerinde daha panlttlı •. ve bu Makao 
ıokaklanndald ''Oyun cehennemleri,, 
ne düzünelerJe ıeyirciler ide girerler; 
duhuliye alınmaz. Lakin, çoğu parasız 
olan veya cyuna iştirak etmemeği ll· 
rarla tercih eden bu seyirciler, orada 
pek öyle uzun müddet kalmayıp, §Öyle 
bir müddetçik oyalanırlar. lıte o ka
dar! 

Fantan oynanan aalonlann bir de 
üıt kısmılan bulunur ki bunlaır lda biz
deki hamamlann avluya nazır yukan 
katlarını andınr. Seyirciler, - bu arada 
ecnebi ıeyyahlar • galeri denilen bu 
kıımın trabzanlatma dayanıp, aşağıda 
nasıl oyun oynandığını seyrederler. 
Seyircilerden iatiyen, apğıya inmeden 
de oyuna igtirak eldebilir. Oradaki ipli 
sepetıe,den birile kruplyere fiş indiri
lerek, oyuna dahil olur ve kendisi ra
hatça yukarıdan bakac ! Rahatça mı? 
İçi pek de lSyle rahat etmezac de ı 

Fantan denilen oyun, naaıl oynanır? 
Bu, gayet basittir. Krupiyer denilen 
oyunu idare eden eli de~kli adam 
bir ı~pet fçeriıdnden avuçladığı bir yı: 
ğın fıJl çıkanp Yctil örtülü ımın ma
~ üstüne ıerper: aonra değnekle. 
hıç ara vermeden • bunlan durdurur 
ayırır: bu suretle, sepetten aymadan 
avuçla alıp ortaya yığdığı liflerden 
ya dört, ya ~ ya iki, yahut kla bir ta
nesi en tona kalır. Oyuna giri§en, ev
velinden bu 4 rakamdan biri üzerine 
oyuna giritmiıtir. Faraza 3 rakamını 

{Sonu 10 uncu say/adli). 



·- 20 HAZ RAN 1938 .. 

Hatırınızda 
kalsın 

Denizin dibinde 
Havaların en yük 

sek tabakaları üs -
tündeki boşluklar 

gibi, suların en de
rinliklerindeki yer -
!erde alimlerin tet
kikinden geçiyor. 
Hatta, meşhur Bel· 

çikalı alim profesör Pikar, balonla gök 
yüzünde 16.000 metre yüksekliğe, ha
va tabakasının üstüne, çıktıktan sonra 
şimdi de denizlerin en derin noktasına 
inmeye hazırlanıycr. Bu suretle, bu ih
tiyar bilgin, çc:ılışmalarını mümkün ol
duğu kadar uzak sahalara kadar iler
letmiş oluyor •. 

Denizlerin dibi, hakikaten, çok tet
kike değer bir ülkedir. Orada, bizim 
bilmediğimiz kim bilir ne hayvanlar, 
ne nebö.ıtlar var! Bugüne kadar sularda 
ancak 5000 metreye kadar inilmiştir. 

Halbuki, profesör Pikara göre, asıl tet
kik edilmesi lazım gelen yerler, deniz
lerin 10000 metreden daha derin nokta
larıd:r. 

Profesör, şimdi hazırlamakta olduğu 
hususi bir alet ile on bin metreden aşcı.
ğıya ka'dar inecek. Bu, alet de balon 
gibi bir şey olacaktır. Yalnız o kadar 
derinlikte suyun tazyikına dayanacak 
bir maddeden yapılması lazım gelmek
tedir. Bunun için de alim bu kürreyi 
"elek~~ dan yapmayı düşünmekte
dir. 

----o-

Zelzele 
Zelzelenin ne ol -

duğunu bilirsiniz: 
Toprak dediğimiz 

yer, dünya yuvar • 
!ağının kabuğudur. 

Dünyanın ıçı ise 
mayi halinde kızgın 

ve erimiş madenden ibarettir. Bu kay
nar erimiş maden daima harekettedir 
ve bir kapta kaynaycm. sütün, üzerinde
ki kaymağı delip ara sıra çıkmasına 

benziyen bir şekilde, dışarıya doğru bir 
tazyik yapar. 

Dünya yuvarlağının içindeki bu eri
miş madenlerin tazyikı kabuğu hareke
te getirir ve toprak sallanır: İşte bu, 
zelzelcıdir. Eğer, toprağın zayıf bir nok
tasına gelirse buradan yanar dağ fışkı
rır. 

Zelzelerin, insan bulunan şehirlerde, 
ne büyük felaketlere sebep clduğunu 
biliyoruz. Fakat, birçok zelzeler vardır 
ki, yalnız uzaktan duyulmakla kalır. 

Fakat, belki, bu sarsıntı esnasında, 

insanların bulunduğu yerlerden çok 
uzz.k bir noktada bir dağ kaymış veya 
yeni bir dağ yükselmiştir. 

Zelzelelerin bu tesiri ile, yeryüzü-

Büyük 

Macera 
Filmi : fS 

Yiğit aı.ılırn okunu ÇPkll. ı\t der. 
hal yere 11narlandı. 

OCU· . 

AYFAS 
> 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

Ne garip şeyler! 

Zekanıza güve
niyor musunuz? 

Bazı şeyler vardır ki, insan bili· 
yorum sanır, bilmez, aldanır. Onun 
için, bir şeyi bilip bilmediğinizden 

kal'iyetla emin olmadıkça iddiaya 
girişmeyin ve o malüınatı başkasına 
venııeğe çalışmayın. 

Bugün keneli kendinizi bu husus· 
ta bir imtlh.ıııdan ~eçirelıilirsiniz. 

Bunun ıçin ı:;ize bir liste hazırladık: 
Burada 1 O cümle var. Bunlar 

doğru mu, değil mi? Bunu siz bile
ceksiniz. Yanlarındaki "Doğru,, ve 
"Yanlış., kelimelerinden hangisi 
fazla ise onu çizin: 

1 - Dürbün ve teleskop kullan
madan ~özlerlrnizle gökyüzünde gö
rebildiğimiz yıldızların sayısı 5000 

dir. (Do~ru-yaıılış). 

2 - Yılan bir musikl a.Ietidlr. 

(Doğru-yanlı~). 

3 - Ağaçtan, makinelerde yakı
lacak benzin gibi maddeler çıkarıla. 

bilir (Doğru-yanlış). 

4 - En fazla yaşıyan insanlara 

lsveçte rast gelinir. (l>oğru.yanlı.ş) 

6 - neyaz bir tek ve basit renk· 
tir. (l>o~l'u-yanlış). 

6 - İf;tanbul Türkler tarafından 
14 ri3 de alınmıştır. ( I>o~ru·yanlış~. 

7 - Cant, adam öldürmek demek-

tir. (Uo~ı·u·yanlı';'). 

8 - Glh ercin le kırlangıç birbiri
ne çok benzer (Doğru-yanlış) 

9 - Loııclraya karaclan gidilebilir 

(Do~m.ynıdış). 

10 - Türkiye cenup yarım küre
sintleıli r. ( I>o,i!.ı-u.yanh!;'). 

nün şekli yavaş yavaş değişmektedir. 

Mesela, Avrupanın garp cenubu daima 
alçalmakta, buna mukabil şark şima

lindeki yerler gittikçe yükselmektedir. 
Fakat, bu asırlardanbeti olmakta de

vam eden bir şeydir ve ancak asırlar
dan sonra pek farklı bir hal alacaktır. 
Yalnız, dünyanın milyonlarca senelik 
hayatı göz önünde bulundurulursa asır 
larm, bu ihtiyar - fakat daha yaşayaca
ğı günlere nisbeten genç - kürrenin 
ömründe ne kadar kısa bir z<man teş
kil ettiği anlaşılır. 

~EY'r .. \X KOPntsü 
İspanyadaki meşhur "Şeytan köp 

rüsü,. bundan tam 18 asır evvel ya
pıldıJ!ı halde, bugün hala kullanıl

maktadır. 

.EX UZ UX MEHDl \'};N 

Dünyanın en uzun merdiveni, Çin 
de, Lny-Şan köprüsü üzerindedir. 
Kon fuçyosun bu merdivenin üst ba· 
samağına çıkarak güneşin doğuşu

nu seyrettiği söylenmektedir. 

Aıaiıdaki yazılan, resmi ııra ile sol
dan ıağa takip edere~ okuyun, görecek
siniz dünyada ne garip ıeyler varmıı! 

• Birkaç yüz sene evvel büyük ya
rışlarda birinci gelmiş bir atın heykeli 
yapılacağı zam:ın, ona benzer bir at arı· 
~1orlar ve nihayet, Hindistandan böyle 
bir atın bulunduğunu haber alıyorlar. 

Bir Hindli mihracenin atı olan bu 
hayvan, heykeltr<ışın ayağına kadar 
~ötürülmüştür, Bunun için hayvan on 
bin kilometrelik bir yel katederek, hey
kelini yaptırmak üzere Hirııdistandan 

Avrupaya gelmiştir .• 
Bundan sonra, at, aylarca, günde ye

di sekiz S<•ıt, mütemadiyen heykeltra
şın karşısında hareketsiz durmuştur. 

"' Macari::tandaki eski bir batıl iti
kJıda gpre, }:>aş hastalıkları iJir miktar 
erimi~ balmumunu bir yudumda i~mck-

le geçermiş! Bu olm<ıyacak şeye ina
nan bilgisiz a'damJar, balmumunu eri
tirler ve bunu sıcak ~ıcak yutarlar .. 

Ayni ilacın ( !) sarılık hastalığına 

karşı da deva olduğuna inZlnırlar. 

* Dünyanın en eski bankası italyada, 
Ceneve şehrindedir. San Corco ismi 
verilen bu binadaki banka, 1260 sene
sinde kurulmuştur ve bu hesapla 650 
seneliktir. 

Şüphesiz ki, o z<ımanki banka mua
meleleri bugtinkü gibi değildi. Bu ban
ka ancak para saklamaya yarayan ka· 
saların bulunduğu yerdi. 

• Yarı kirpiye, yc:ırı domuza benze
yen bir hayvan vardır ki, hakikaten çok 
garip bir mahluktur. Vücut itibarile 
domuzdur, fakat üzerinde dikenleri ol
ması itibarile kirpi demek lazımdır. 

Yalnız, kirpiden bir farkı vardır: 
Korktuğu veya kendisini müd<:>faa 

lüzumunu duyduğu zaman, o sert tüy
lerini diker. Fakat, bu tüylerin uçları 
arka tarafa doğrudur. Onun için, hay
van, hücum edeceği kimseye arkasını 
döner ve ona doğru ark~ arka gitmeye 
başlar .• 

"' Bu gördüğünüz garip boru "Rudu,, 
denilen bir cins geyiğin bcynuzundan 
yapılmıştır. Ve bundan 30 sene evvel, 
İngilterede ilk izci kampında, izcileri 
toplM1ak için çalınan borazan yerine 

kullanılmıştır. Bu borazanı, izcilik teş
kilatını kuran meşhur İngiliz izci şefi 

Lord Baden Pavel çalmıştır. 
* Kaplumbağaya benzeyen ve "Pan

golin., denilen bu hayvanın sırtındaki 

kabuk o kadar serttir ki, kuyruğunu 

ağzın<ı alıp tostoparlak olduğu zaman, 
taş kesilir. Üzerine ne ile vursanız iş

lemez, hatta hayvan kaplanın dişleri 

altında bile parçalanmaz. 

Hediyeli musabaka 

Sonu ne 
olacak? (1) 

Hıı mcrnklı filmin bugün birinci 
parça .... nıı ~ürül·orsunnz. Film yeni 
haşlaıın'='t .rı Bundan sonraki ikJ ııar 
çn ile herabcı· bunu <la kesecek ,.e 
nurnaı·a .... ıra ... ile yanyana koyacak. 
smız. 

Bu filme yeni hn-::ladık. Ilnn<l..an 
sonraki iki resmi ele gördükten son
ha~·nlini7.i i';'lctccek ve bn ~ilme bir 
son hularnksmız. 

nu hir miisnhaka<lrr ve hecliyc. 
liclir. Filmin sonunu: 

1 - Hikiiyc ş<'klinde yazarak, ve
ya: 

2 . - n('smini yapnrak, bize bilcll
rcccksiniz. 

l\lcktnh111111zun zarfını kapama
yın ve Uzcrino "Gnzctc, kcJinıcsinl 

yazın: nu suretle posta 30 paraya 

Yiğit Aslan Merihte 

Atı k""'tlleı·, ~üzek(' k"hap ettiler ve hep heı·abcr ottıı·ııp kcndilcı-lne 

güzel bir dyııfct çektiler. 
~lcrihtckl atlar çok lezzetli hayvanlardı ... 

Tallı tallı yemek yiyorlaı·dı. Yi
ğit nsla.n güzel ~cylcı· anlatıyordu. 

Gülüp söyle
mek için 

Menkul ve ... Gayri 
Borçlu aleyhinde icra takibata 

geçmiş. Kendisine mal beyanı ıade" 
dinde soruluyor: • 

- Başka bir menkul veya gayri ,, 
menkul malınız, mülkünüz var 1!11 • te 

- Halen gayrimenkul vazıyet 
olmak üzere, ~ir şey daha vardır! 

- !\Tedir? 
- Otomobilim! 
-- O halde menkul'! 
- Hayır; uçurumdan devrildi, bJ• 

takhğa saplandı, kaldı! 

XEHEDEX BİLD1X? 

dUt· Küçük Erdağ merdivenden 
müştli, yüzü gözü kan Jcindeydi. ,,_ 

kat gene sokağa çıktı. 
1lk rastladığı arkadaşı: 
- A! dedi. Sen bir yerden auşıııUf 

süıı ! ! 
Erdağ hayretle: 
- Nereden blldin- diye sordU··• 

TELE:FON 

Sabnhleyin, vapura yetişmek. telli 
acele ediyorlardı. Bu sırada Orb ... 
nm aklıua, mühim bir iş için, ar••· 
daşına telefon etmek geldi. 

Hemen telefonu actr. KonuşınaJ• 
başlndr. O sırada annesi: 

- Haydi oğlum! diye seslendi. 1/f 
pura gec kalacağız ... 

Orhan,. teıeron ara..lt.adaıı,n~ 
- Biraz dur, dedi. Biz 'iJiiil' 

gidiyoruz. Akşama gelince kaidJ~ 
mız yerden devam ederiz. Telefoll

11 

kapatma ... 

ntn. ADDI BEŞ METRE! 

Şimdiye kadar meydana. c;ıkarıJall 
kableltarih hayvanlara ait ayak ı:ı:· 
!erinin en büyüğü, bundan nıilY011'" 

1 a· larca sene evvel yaşamış olan gu 
nodonun ayak izleridir. Her izin bil 
yüklüğü 85 santimetre olup, bir adı· 
mmın uzuluğu 5 metredir. 

kabul e<ler. 
Adres: 

l(UHUX gazetesi 
ÇOCUK sayfası 

tSTA~BUL 
.. JI 

ce,·ııpların Üç haftaya kadar go 
derilmesi 18zımdır. Bir ay sonra d• 

kazananlar bildirilecektir. 
Şiııuliye kadar resminizi göndet

nıe<linizse resim göndermeyi de o· 
mıtmayın. 

Goriller 
Vi~it Aslanın 

Peşinde 

...ııJC.. nu ıı;ırada :\ferihlilerden biri .~ 

yüzünü göstererek: - Bakın! dedi·,. 
(De,·aıııı ~.,r' 



Fenerbahçe Yunan· takımıgı 2 - O yendi 

... ~ 

M'çt.n enel Be ıiktt Beykoas t.Jrnnlan.. 

Şlld mac·ı 

eşiklaş:4Beykoz:t 
e'ecek hafta Beşik taşla Fener
ahçe final maçını oynayacaklar 
l>Un latanbulun muhtelif yerlerinde 

hpılan ıpor hareketlerinin en mühim-
1.rindea biri de, Beıiktatla Beykoz 
-trumdüi tild dömifinal maçı idi. 

leref ıtadmda bzet Muhiddinin ida 
leaiade oynanan bu maça takımlar fÖY 

:.Je çıktılar : 
8EŞIKTAŞ: 
Mehmet Ali, Enver, Hilanil, Fuad, 

»e,n, Rifat, Hayati, Muzaffer, Hakla, 
lltanu, Etref. 

BEYKOZ: 
W. • IWaachr, Muıblfa - c.hit, Sa
~ Galip - Gazanfer, Said, Şahap, 
IC...İ, Tarhan. 

Daha pek yalan bir samanda, milli 
'8ıne haricinde kıılmtf klüplerin pm
lıl1'aıufunu kazanan, ve tiıd maçla
~ Galatasaray cibi kuvvetli bir ta
lıJ.r yenerek Betiktatm brpamda dö
lllifiaale kalan Beykozlular parayı ka
~ oyuna batlacklar. 

Püat, bu enerjik takım ilk andan 
.....,_, hiç bektenmlyen bozuk bir 
'hnıa, hemen Betfktapn t•yib altı
._ alr& 

Son a11arda aan liyalıl*rm daima 
.,aaJanm •yretme)'e alıf1Dll 

, ıözler, Beykozun bqilnkü oyununa 
adeta inanamıyorlardı. Befiktq da 
fevkalide bir oyun çıkaramamakla be-
raber, dakikalar uzadıkça oyunculan 
mmuu aebeplerle birbirine düten ye 

yekdiierlerile münakaplara dalan Bey 
kozu adam alolh aıkııtınyordu. Adeta 
tek kale oynanıyordu. Bu tarz netekim 
çok ıeçmeden aemereaini verdi. Hakla 
•cüsel bir fırsattan iatifade ederek 12 
inci dakikada Betiktqm ilk ıolünü 
yaptı. 

Otuzuncu dakikada bir Beıiktaı ala
nı endbcl ve f avullu keamek iıtiyen 

Beykoz mUdafaa11 penaltı yaptı. Hak
kı bunu da bir köıe vurutlle cole tah
vil etti. tık devre 2-0 Beykozun mai· 
l\ibiyeti ile bitti. 

!kinci devrenin ilk on dakikası, Bey
kozlular, yine ayni bozuk ve manaaıs 
oyunu devam ettiıtdller. Bereket ki 
Befiktaı da iki colden IOAr& ae•k 
oyn6CD&ia baıJaımıtı ve bu uyede 
Beykoz daha kuvvetli hırpalanmaktan 
kurtuluyordu • 

Fakat oyunun bitmeaine yarım uat 
kala, Beykoslular birdenbire canlandı· 

(Bou: Sa. ~ BL 1) 

Sarı lacivertliler 
30 ncu ylllarını 
çok güzel kut-

luladılar 
Fenerbahçeliler diln otuzuncu yıldö

nUmlerini 12 bin kitinin önünde Yu
nan mubtelitini 2-0 yenerek kutluJadı
lar. Güzel bir merasimden 'e küçük 
takımların oyunundan aonra ura bü
yük maça ıelmitti. 

latanbulun her tarafmda dolıun bir 
ıpor faaliyeti olmauna rapen halk 
sabahtan itibaren Kadıköyiin yqil aa
haaının etrafım doldurmuıtur. 

Sut 18 e doiru evveli nefti flnili 
beyaz pantalon ıiyen misafirler sahaya 
çıktılar ve biru eonra da Fenerliler 
halkın çıtını alkıtlari aruında çıktı

lar. 
Yunan takımı töyle idi: 
Papadopaloe - Guparia, Rimbu -

Minyakia, Sil1oe, Kondiliı • lpahnidia 
Triyandafilil, ·~ofiliı, Hriatochaloe. 

FENERBAHÇE: 
Hüaamedclin - Yqar, Fuıl - Re .. cl, 

Ayt-, E1ad - Naci, Ali Raa, Yapr, 
Şaban, Fikret. 

Fenerliler ilk anlardan itibaren, riiz
ıirı da arkalanna alarak derhal fiddet 
li hücumlara bapadılar. Bilhaaaa Fik· 
ret va11talile yapılan alanlar Yunan 
kalelini kanttınyordu. Fikret bqlıba
ıına Yunan kalesi için bir tehlike olu· • 
yor, mütemadiyen ıol fıraaıtlan ibdai 
ediyordu. 

6 cı dakikada cUsel bir çalımla iki 
Yunan mlldafiini atlatan Firket topu 
mUsait vaziyette duran Şabana verdL 

Yunan kalesine ıokarak ilk Fener ıo
lünü yaptı. 

Yunanlılar ıolden sonra canlandılar. 
Bilhasaa ui açıklan vuıtaaile yaptık
lan akınlar tehlikeli olmaia bqladı. 
Fakat üç orta muhacimin fırsatludan 
lıtifadeyi bilmemeli ıol vaziyetlerinin 
kaçmaaına aebep oluyordu. 18 inci da
kikada aaidan yaptıklan bir akında ut 
açıklan Hllaameddinle karJı karpya 
kalmaaına rapen topu HUaamın ~tine 
attı. 

28 inci dakikada Fikret ücbiı topla 
Yunan kalesine indi. Müdafileri atla· 
tarak klıleye aokulduju aırada Gupa
ria bariz bi.r favul yaptı. Hakemin ver-
diii penaltıyı Fikret cilsel bir vunıtla 
ikinci defa Yunan •llarma taktı. Fe
nerbahçe 2-0 Yunan muhteliti O 

tik devre bu tekilde bitti. 
iKiNCi DEVRE 

Fenerliler bu devrede aakatlwmn 
Fikretin yerine Orbanı, Ali Rızanın 
yerine de Billendi koymutJar. Yunan· 
hlar da bir onanculannı deiiftinniı
lerdi. 

Rüzclrla beraber oyuna batJayan 
Yunanlılar bu devrede aizrlapn Fener 
takımı kupunda hakim oynamaja bq 
!adılar, Fenerlilerin hUcumlan çok aey 
rek oluyordu. Fakat Yunanblar da de
vamlı hakimiyetlerine raimen üç orta 
nm milellir claınamalan yüzünden bir 
türlü ıol çıkaramıyorlardı. 
Kaçırdddan bu fınatlar ı1'aında ni

hayet oyun 2-0 Fenerin lehine bitti. 
Fenerliler ilk devrede çok bakim Of · 

nadılar. Talrımm ve uhınm en iyi 
oyuncuıu muhakkak ki Fikret idi. Ya
prla Fuıl da çok muvaffak oldular. 
Muavin hattında Rttadla Eaat her za
manki ıüzel oyunlarını çıkaramadılar. 
Hücum hattında Ali Rıza ile BUlend 
muvaffak olamadılar. 

Yunan takımında iae kaleci, aol mü
dafi, merkes muavin ve uğaçık diler
lerine nuaran iyi idiler. Umumi oyun
lm vauttan yukan delildi. Hakem 
Şazi Tezcan oyunu çok cUsel idare et
ti. 

14 IJRlı/Va 11h11ne 11/u· 

nuz ve edininiz 

Cül kupaıı müahakalanna it~ eclea atletlerden Wr ıma... 

Gülkupası atletizm 
musabakaları 

Büyük bir atlet kalabahğının 
iştirakile yaplldı 

Atletizm federaeyonu tarafmdan ter• f 
tip edilen ve mevıimine izafeten GUl 
kupa11 lami verilen büyük atletzim mU
ubakalan dün Tabinı atadmda iki 
bin kadar tahmin olunan aeyirci öniln
de büyük bir muvaffakiyetle yapıldı. 

Müaebakalar memleketin her tarafın
dan ctlecek olan bütilD atletlere açık 

olduiundan dünkü millabakalara 200 
den fazla atlet iftirak etıniıtlr. 

MU..halralan saat 2 de lltikW mar
pndan ıonra batJandı. 3 katecori üze
rinde cereyan eden mUaabakalanıı tek
nik neticeleri ıunlardır : 

l iNCi KA TECORI 
100 METRE: 
1 inci İrfan (Fener) 11,1 
2 ci HalOk (G. S.) 
3 eli Kinm (G. S.) 
200 METRE: 
1 ci irfan (F. B.) 23,3-10 
2 ci Gaminı ( Gilnet) 
3 cil Klmn (G. S.) 
400 METREı 
1 ci Gaminı (GUnq) 
2 ei tbrahim (Ankara) 
S cll Halit (F. B.) 

800 METRE: 
1 ci Recep (Gilnq) 2,00, 3-10 
2 ci Galip (Ankara) 
3 cll Kemal (lnnit) 
lSOO METRE: 
1 ci Galip (Ankara) 4,24 
2 el Recep ( Gilneı) 
3 cil Adnan (Kuımpap) 
SOOOMETRE: 
1 ci Artin <Betiktaı> 16, 34,0 
2 d HU..yin (Demirapor) 
3 dl Sulhi (Kuımpqa) 
110 MANiALI: 
1 ci Faile Ankara) 15,7 
z ci Vasfi (Haydarpap) 
3 eli Pulat (G. S.) 
4X400 BAYRAK: 
1 el (Ankara takıau) 3,41 
Z ci (Gilnq) 
3 cU (G. S.) 
GULLE ATMA: 
1 el Atet tbnhlm (Kata Jtfl) 14,1 
z d Arat (Gilnq) ız.a 
3 cil Şerif (GUnet) 11,60 
DISKATMAı 
1 el Yaauf 39,GO 
~ ıo, .. ..ıWlil 
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olarak lngilterede in~a etdilmekte o. 

Konuşma kızışıyor, Şeyh ansızın FeriJenl 
bAdlsesloden bahsedince, Vasmus, bftsbll

tüo teUlşlaodı ! 
Kutülammarenin Türkler ta

rafından muhasarada llulundu.. 
ğu. tarihte, 1916 Ni8anmda Ge
neral Taımsende yardımcı ola· 
rak gönderilen kuvvet, Cenubi 
Irandan geçemiyor. 20.00lJ kişi. 
lik Biritanyalı - Hintli kuvvetin, 
oraya varam.anıası için yerlileri 
ayaklandırarak yolu kapatan 
"Almanlann Uvrensi,, Vilhelm 
V asmusla bir Şeyh arasında ge. 
çen bir konuşma safhası. lranlı 
Şeylı, bazı §eyler soruyor; kar
§ısındaki kaçamaklı cevap ver. 
diğin.den onu muahezeye giri§i
yor ve derken: 

İranlı şeyh; sahiden zeki bir adam. 
dı; başkalarının fikirlerini göz!erin
den okuyup bu kendi düşüncesini çak. 
trrmamağı gözeten Alman casusu, bir 
nöbet daha irkilmekten kendisini ala
madı. Acaba en mahrem şeylerden ba. 
zılannı olsun kendisine açacak kadar 
güvendiği bu şeyhe, bu kadar itimat 
etmekle aldanmış mıydı? Gerçi bu 
§eyhin zekasından eliphe etmemişti, 

ama bu derecede ı.eki olduğuna ihti
mal vermemiş ve bundan başka da 
kendisine bağlılığını, zekftsile bir a • 
yarda tutmuştu. Halbuki, şimdi vazi
yeti tuzum undan fazla araştırıcı bir 
tavurla soruşturan ~yh, bu arada 
kendisini bırakmakla da tehdide cUr. 
et ediyordu! 

Kendisini bırakmakla da tehdide 
cilr'et'! 

Filhakika, lngilizlerden tarafa dön· 
mek suretile değil, ama bu şeyhin bun. 
dan sonra bitarak kalmağı denemesi 
de, gene İngilizlerin ekmeğine yağ sü
recekti. Ona ve kabilesine bakarak, 
başka Iran kabileleri de ku§kulana. 
caklar, onlar da Büyilk Britanya aley
hine mücadeleden çekinecekler ve do
Jayısfyle, Vilhelm Vasmusun kaç za. 
mandığı uğraşa uğra§a topladığı kuv
vet, dağılacaktı. Bu da kendisinin tam 
mfuıasile zaafa uğraması, hele eu Bu. 
§ehr pllnırun suya duşmesi, demekti! 

Artık böyle bır vaziyette bslibütün; 
o kendisinin ideali olan Buşehr planı
nın bUsbütUn suya dlişmesi! 

- Evet, beni savsaklamakla me§
gulsUn, Vasmu.s! 

- Ben mi? Aldanıyorsun! 
- Hayır, ben seni iyi tanrrnn. Şim· 

dl bana karşı eskisi gibi değilsin sen! 
Şimdi sözlerin dolambaçhdır; açık ve 
dosdoğru olmaktan uzak! 

Şeyhin bu ittihamına karşı, sabık 
konsolos da bir mukabil hUcum ma
nevrasına girişti: 

- Ya sen? Dedi; sen sanki açık ve 
aosdoğru musun, Şeyh? 

Şeyh, kırçıl sakalını şimdi daha sür 
atli karı§tırarak, çatık kaşları altında 
siyah gözleri daha ate§li: 

- Elbette; dedi; elbette! 
- Ne malCım! 
- Ben sana açıktan açığa ne mak· 

satta neyi öğrenmek istediğimi söylU. 
yorum. Ya sen'! Sen öyle misin, ya?. 
Suallerime doğrudan doğruya cevap 
vermemekle, eskisi gibi olmadığını 

gösteriyorsun! 
- Şeyh! 
- Haydi öyle demiyeyim de, bu ha. 

reketinle aleyhinde böyle bir iddiaya 
girişmeme vesile veriyorsun, demekle 
iktifa edeyim. Daha hal! yanıldığrrr.ı 
ileri süreceksen, boş lfikırdı söylemek. 
ten vazgeç de söyle hakikati! 

- Şeyh, ağzından çıkanı kulakların 
:işitmiyor, diyecf>ğim geliyor! 

Şeyh, hiddetlenmişti; bağdaş kurup 
oturduğu yerde, kımıldandı, uyuşan 
bacaklarını daha rahatlık verici bir 
vaziyete getirdi ve homurdandı: 

- Ne diyorsam; dedi; dUşünUp ta
§mıyor da öyle söylüyorum ben! 

Ve birden, karşısındakini, içini ez -
bere okur gibi şöyle bir süzerek, alay 
etti: 

- Eh; dedi: sen de az, çok öyle. ya! 
Arada bir fark varsa, o da benim ha. 
kikati öğrenmek yolunda suallerime 

tevciye etmekliğime k~ı. senin sak· 
lamak yolunda cevaplar tedarik et. 
mekliğin! Müşterek olan nokta; ikimi· 
zin düşUnUp taşınarak söz söylemekli. 
miz! 

- Şeyh! 
Sabık konsolos da, adamakıllı kız.. 

mıştı. Elleriyle, bol esvabının genişçe 
yenleri arasından sokup da tuttuğu 
dirseklerini sıkı sıkı uğuşturarak, sa· 
n bıyıklarını ısıra ısıra homurdanır. 
ken, İranlı Şeyh, elinin tersile bir ha
reket yaptı: 

-Nafile çeneni yorma, Vasmus! E. 
ğer gene eski nekaratı tekrarlry~cak
san, nafile! 

Sonra, gözlerinde yeni bir parıltı ve 
ağzının ucunda müstehzi bir gülümse. 
yigin izi, mırıldandı: 

- Unutma, ki senin bir diplomat 
olduğun benim meçhulüm değil! Sen, 
ki sabıka Buşehr be Şiraz konsolos • 
luklarında devletini temsile gelmi§tin 
Irana, elbette maslahat icabı hakikati 
ketmetmek yolunda dil oynatmağa da 
aşmasın; fakat bu arada aklından bir 
an bile çıkarma, ki bu hususun bir 
diplomat için meziyet sayıldığı da ben
ce meçhul değil, malfun ! Ona göre ha. 
reket et karşımda! 

Ve Şeyh, dilinin ucuyla dudaklarını 
ıslatarak, göz kırptı: 

- Gerçi Ferjeni Şeyhini kandırdın
sa da, beni kandıramazsın! 

Ferjeni Şeyhi! ? ... 
Vilhelm Vasmus, karşısındaki Şey. 

hin Ferjeni Şeyhinden bahsetmesi üre
rine, demindenberi geçirdiği irkilişle. 
rin bir yenisine uğl"ayışla, bir nöbet 
daha irkilişle, rahatı, huzuru daha 
furn kaçmış birJıald~ ,sordu: 

- Nasıl? Ferjeni Şeyhi ml, dedin? 
Muhatabı, gülüyordu: 
- Evet, Ferjeni Şeyhi! 
- Durup dururken şimdi ne diye 

ondan bahsediyorsun? 
- Durup dururken mi? Yok can•m 

pek de öyle değil! 

- Nasıl öyle değil? 

- Öyle ya; oturup konuşurken o-
nu hatırladım da hatırlattım sana! 

- Nasıl oluyor da şimdi o eskiyen 
şeyi hatırlamış oluyorsun? 

- O eski şeyi? Yani h!diseyi! 
Vilhelm Vasmus, sinirlen.miış, cansı

kıntısı ve sabırsızlık alameti olan bir 
hal ve tavurla, bu noktanın izahını is. 
ti yordu; bu izahı acele beklediğini bel
li ederek.: 

- Hadise olan veya olmıyan şeyi! 
dedi; bunu şu arada neden hatırladı. 
ğını izah et! 

Şeyh, hiç te izaha yanaşmadı: 
- Bilirsin, ki; dedi; ben senin ha

yatmda geçirdiğin maceralardan bir. 
çoğuna vakıf mı! 

- Evet; fakat bu birçok macera a
rasından tahsisen ne diye Ferjeni Şey
hi ile olan maceramızı seçtin? 

- Hafıza, acaiptir; neyi ne zaman 
hatJrlıyacağı bellJ, olmaz ki! :Bazan 
sırası gelmez de bir şeyi hatırlarız, ba. 
zan da sırası gelir de hatırlamayız o 
şeyi! Yahut da tersine! Zemin ve za
mana uysun, uymasın, sırası gelsin 
gelmesin, eu ve bu şeyi hatırladığımız 
da olur, hatırlaniadığımız da! 

"Almanların Lavrensl", ç'leden çıkı. 
yordu 8.detft; handeyse bağıra çağıra, 
muhatabile dalaşacaktı: 

- Şeyh, dedi, ben senden hafızanın 
garip veya acaip tecelliyatına dair 
ders almak, fikrl mevcudiyetin şark 
f elsefesin<'e tefsirini dinlemek Uzere 
tedris rıhlene diz c;ökmedim! 

İran Şeyhi, mutavazi bir tavurla, 
elini göğsüne bastırdı: 

- Estağfurullah! Sen münevver ve 
mütefekkir ve bahmıus İran lisan ve 
edebiyat, tarih ve felsefesine vakıf bir 
garplısm; ne haddime! 

- Bir bakıma teşekkür etmem Ia
zımgelen bu iltifatınızı da kendine sak. 
la da, bana Ferjeni mes'eleslni çabuk 
izah et, Şeyh! Yoksa .... 

Şeyh, istihza üade eden hal ve tav-

lan Kilin Elizabet vapuru EylU.lde de. 
nlıe indirilecektir. Bu vapur Normand 
ya ve Kilin Mari'den daha büyUk ve 
daha ağır olup şimdiye kadar dünya 
yüzünde denizlere indirilen vapurla.mı 
en büyüğüdür. 

Vapura İngiliz Kraliçesinin ismi 
verileceği için 27 Eylül günü eski bir 
ananeye uyara.k, kraliçe Elizabet va
purun duvarlarında bir şişe şampan. 
ya patlatacaktır. Küin Mari vapuru 
81,235 tonluk idi. Kilin Elizabet ise 
85.000 tonluk olacak. En büyük st1ra.
tin temin edilebilmesi için mühendis. 
ler Küin Mari planları üzerinde bir 
çok tadilat yapmışlar ve yeni vapur 
bu tadilat şekilleri tatbik edilerek 
meydana getiriliyor. Vapurun yalnız 
iki bacası ile buhar kazanları yirmi 
dört yerine on iki olacak, buhar ka
zanlarından kazanılan yere tiyatro 
sahneleri ve ön tarafta bir spor saha. 
sr, UçUncU mevki apartnnan ve kabi
nelcrlnin yalnız ,bir sinema salonu in. 
şa edilecek ve bu salona üçUncü mev
ki yolcuları gireceklerdir. 

2,410 yolcu için her türlü konfor ve 
istirahati cami kabine ve odalar bulu. 
nacak ve yolcu adedi Kilin Mariden 
300 fazla olacaktir. 

Vapuru in8a ettiren Kum.art kum
panyası şimdiye kadar !ngiltereden 
yalnız Kilin Mari ile yapılan Ameri. 
ka seferlerini iki vapur işleterek yap
mağa ba~ladıktan sonra ücretlerin u. 
cuzlıyacağmı tahmin ediyor. Bu su
retle yolcular Şerbug ve diğer yerlere 
uğrayabilecek ve vapur Nevyork lima.. 
nına elli dört saat içinde bUtUn malla
n boşaltacaktır. 

lsa Arlmt id i, 
yabudimi! 

Malfundur ki Almanyada ırk mesele 
si her şeyin başında gelmektedir. Irk. 
ılar, yahudileri e.şe.ğı t>rUrlerken, 

dindarlar da !sanın yahudi olduğunu 
ileri sUrUyorlar. Fakat, Alman ırkçı. 
ları 1sanm mükemmel bir Şimalli ya
ni ari ırkına mensup olduğunu iddia 
ediyorlar, ve delil olarak ta !sa yahu. 
di olsaydı, böyle bUyük bir kuracak 
daha gösteremezdi, diyorlar. 

Onlara itiraz edenler ise, !sanın Da
vidin oğla olduğunu, !ncilden •'Sela. 
met yahudilerdcdir,, dediğini söylü
yorlar. 
Buna, ırkçıların cevabı, İncilin yahu. 
diler tarafından tahrif edildiğidir. On
lar, !sanm, bilakis: "Babanız, İbra
him değil, şeytandır,, dediğini ile.:i 
sUrUyorlar. 

Birincilerin ba.,mda Almanyada 
yahudl aleytarlığr §efi Ştrayher bulun 
maktadır. Diğerlerinin b~mda ise, 
geçen sene ölmüş olan general Luden
dorf'la kansı vardır. 

Vefat 
Bedirhan ailesinden merhum Albay 

Mehmet Ali Çınarın kızı Edibe Çınar, 
bir senedenberi müptela olduğu has
talıktan kurtulamıyarak dün vefat 
etmiştir. 

Cenazesi bugün Caddebostanmda 
İskele sokağında 5 numaralı haneden 
kaldmlarak öğle namazı Kadıköy 
Osmanağa camiinde kılındıktan son. 
ra Karacaahmetteki aile kabristanına 
defnedilecektir. 

--o-

Yapı işleri 
Şehrimizde Kanunusaniden Nisan 

1038 nihayetine kadar geçen dört ay 
zarfında 89 yeni ev, 42 apartıman, 16 
dUkkan ve mağaza, 13 sair ki cem'an 
160 bina yapılmıştır. 

Evlenenler 
Senebaşmdan Nisan ayının sonuna 

kadar olan dört ay zarfında şehrimiz. , 
de 1495 çüt evlenmiştir. 

lil ıRlı!Va a bone olu

n 11z 1'11 11dininiz 
rmı gidermeden, başını kaldırdı: 

- Yoksa? Dedi; yoksa, ne .... 
- Yoksa .... 

(Arkası var) 

Katil suçları niçin çoğalıyor? 

B~Müsfaf a RaVrr ceZaı8rın -şid-
detlendirilmesini istiyor 

"Zinasuçlarında erkekrere ka
dınlar kadar ağır ceza verilme
mesi bir tarafh denecek kadar 

nisbetsiz bir hükumdur,, 
Son günlerde sık sık feci cinayet 

hadiselerine şahit olmaktayız. Adliye 
Vekilimiz Saraçoğlu Şükrü Mecliste 
verdikleri izahatta katil suçlarının 

mühim bir yekUıı tutmakta olduğunu 
da işaret etmişlerdi 

l{atil suçlarının çoğalması sebebi 
etrafında fikrini sorduğumuz tanın. 

mı!J avukatlarımızdan B. Mustafa 
Hayri şunları söylemiştir: 

- Kanunlar hakkı yerine getirmek 
amme intizamını yerleştirmek için 
tertip olunur. Usul kanunlan da htik
me vasıl olmak için gidilecek yolu 
gösterir. Dava ya ikrar veya isbat 1· 
le hükme varır. 

Cezada ikrar her zaman suçu tesbit 
etmez. Zengin bir adam fakir veya 
maiyeti bir §ahsa menfaat temin ede
rek kendi yaptığı bir katli bile bu a. 
dama ikrar ettirmek suretile cezadan 
kurtulur. Halbuki gaye suç miirtekl· 
bini tedip idi. Bunun için (cezada ni
hayet cari olmaz) kaidesi hükmü ta. 
kip edilir. 
Bazı suç işliyen, hatta bu uğurda a

dam öldürmek vazifesini alan husust 
teşekküller vardır. Bunlar da t~ek
külün vücudUnü ve takip ettiği mak
sadı meydana çıkartmamak için asıl 
faili gizlerler. Fedailerine hilafı 

hakikat ikrar ettirirler. İete cezada 
ikrarı hakikate vusul için emniyetli 
bir vasıta olmadığı cihetle ikrardan 
her zaman istifade olunmaz. 

Hukukta veya cezada §ahitle vaka. 
nın isbatına gelince, zamarumızda bu
nunla da hakikate varmak gUçlUğU 
karşısındayız. 

Çünkü şahidi hakim tannnaz. Bir 
söze kanır.ak için yalan söylenmediği. 
ne inanmak lazımdır. Hakim vakayı 
görmemiş, 1'ahitlik edecek şahsın da 
mutlak doğru söyliyeceğine bir mu. 
eyyide yoktur. DtişUnUlmüş, çare a -
ranmış, şahide yemin ettirilmesi usu
IU konmuş. Fakat yemin ne demektir? 
Yemin eden kimse bunu bilmek ge
rektir. Yemin manevi bir kuvvei ik • 
naiyedir. Maneviyat, zaman zaman 
değişir. 

Bunun için insanlarm en çok bağlı. 
lığı ve sevgisi olan şeyler üzerine ta
ahhüt alınması suretile yemine müra
caat esası kurulmuş. Mesela bizde ya. 
kın zamanlara kadar olduğu gibi 
başkalarında da insanların (dine olan 
bağ ve sevgileri) öne sürülmüş o di
nin kitabına el konularak yemin et ti. 
rildikte şahidin kitaba olan merbuti
yeti hissiyesi ve manevi irtibatı sai. 
kasile doğruyu söylemeğe ruhunda bir 
cebir hissetmesinden hasıl olan em • 
niyet, şahidin sözüne inanmayı kabul 
ettirmiştir. 

Hatta bugünkü usul kanunumuz bi
le 339 uncu mıı.ddeeinde yeminin şekli 
yazılıdır. Hakim (size sorulan sualler. 
hakkında hakikate muvafık cevap ve
receğinize ve hiç bir şey saklamıya. 
cağmıza Alla.hmız ve namusunuz üze· 
rine yemin eder misiniz?) 

Şahit de: 

- Allahım ve namusum Uzerine ye. 
min ediyorum. Diyecektik· 

Bu şekil yeminde kanaat temin için 
yemin edenin Allahı tanıması, ve na. 
mus mefhumunu bilmesi ve bunlara 
bağlı bulunması şarttır. 

Halbuki bugün beşeriyetin ve has • 
saten birçok mUtemeddin insanların 
akideleri değişmiştir. Esasen Allahın 
cismi yok, ismini de çoktan unutanlar 
dolu .. Bu itibarla (Allah) lafzını bir 
müeyyide olarak kabul çok defa hata. 
ya düşürtUr. Namusa gelince; bu te. 
lakki yer yer, zaman zaman vasfını 

değiştirir. Hatta bazı muhit ve kimse. 
ler onu hiç tanımazlar. 

Mesela kazanç vasıtası olarak clnst 
mUnasebeti delalet veya nikah harici 
cinsi münasebette bulunan ve hassa· 

ten kadına yükletilen fuhug ta.'nı, ~ 
vet alan, dalaverecilik yapan kmıse t: 
lerin bu ef ali ve ona benzer hareke 
ler, telakki baknnından namussuz ss.
yılırlar. 

Bu vasıfta bulunaiı bir k~ 
namus Uzerine söyllyeceği sözUn }ta.'" 

naatbah§ olamıyacağııu, onu bileD ve 
tanıyanlar hakkında bir vasıta. t utu
lamıyacağmı göz önüne koyarak b'll 
kabil eşhasm sözü ile bakimin verr 
ceği hükümde isabet olduğuna kaD'
at etmezler. 

Halbuki orospu dediğimiz, pezevenk 
dediğimiz, mürteşi saydığımız adanı .. 
lar da şahJtlik yapıyorlar. 

Binaenaleyh bugünkü pbadet, hak
kın yerine getirilmesine muha.kka.k 
bir teminat mevkiinde olduğunu kabul 
gilçtilr. Şu itibarla esas kanunlar ySI' 
zılı hUkümleri yerine getirmek içiıl 
bağlı olduğu usulün bu §ekilleri çok 
defa haksızlığa. sebep olur. Evvelahıt 
söylediğim veçhile fertlerin duygu ve 
menşelerini bir müeyyideye bağlanıak 
gerektir. 

Esas kanunla gelince, bunlann ade
di ve ihtiva ettikleri htikümlere girit' 
meğe gazetelerin de bizim de v~
miz müsait değildir. 

Ancak günUn hldiseleri tızerinde 
mUtalea yürütmek mümkün olabilir· 
Mesela c.eza kanununda kan kocallğıJJ 
em.niyetini temin etmek için konul&l' 
beşinci fasıl tetkike lA.yiktır. 

Bu fasıl 440 tan başlar, 444 te ııi· 
hayet bulur. Bununla. beraber 44Q 
441, 442 inci madde ki esas Uç ma~3e 
vardll'. 443 ile 444 dava takip şekline 
aittir. 

440 mcı madde zina eden karı bale· 
km.da bila kaydü şart üç aydan 30 s· 
ya kadar hapis cezası tertip etmi§Ü.t'· 
Erkeğe gelince münasebette butundll• 
ğu kadının evli olduğunu bilerek fiile 
iştirak etmiose o zaman ceza görJl'le· 
sini şart koşmu.s-tur. Bu bir ia.raf11 

denecek kadar nisbetsiz bir hUktiJJl • 
dür. Evlilik karı ile koca arasında aY
nl hak ve vazifeleri ve mesuliyet ve 
külfeti esas ittihaz etmiştir. 

Halbuki bir koca istediği kadar ııer 
gece bir kadınla zina etse karısı 5ikA· 
yet hakkma malik değildir. ]{arı örtı· 
-"-.de bir defa zina etse koca onu ce· 
z-!andırmaya muktedirdir. 

Keza 441 inci maddede karısı ile 
birlikte ikamet ettiği yenle veyahut 
herkesçe bilinecek mahalde karı koca 
gibi geçinmek için başka sebepler ev· 
li olmıyan bir kadını tutmakta olatl 
koca hakkında 3 aydan 30 aya kadar 
hapis cezası tayin etmiştir. 

Bunun haricinde erkek f çin baş1'n 
hüküm yoktur. Bu şekil nisbetsizlilt. 
kadınlar için bir haksızlık teşkil et • 
tiği ve aile birliğini tehlikeye dilşUr
dUğil aşikardır. Hele günün bldisele
rinde darp, cerh vukuatına karşı mev: 
cut 456 ıncı madde, suça göre kAf 1 

derecede tenbih ihtiva etmemektedir. 
dir. 

Mesela mütecaviz koca, bir kamaY' 
çekerek saldırdığı veya tabancasını U" 

zattığı m man orada bulunanların ö~· 
teri kopar. Kama saplanır, kurşun gı· 
rer, emniyeti !mme ve tecavüze uğraİ 
yan şahsın heyecan ve korku.su hA.51 

olur. 
Ceza bu esasa göre değil, yaranın. 

hastalığın ve mutad iştiğaıdetı 
mahrum edeceği gUn hesabı ile ce:z:ll 
tayin edilir. 

Gizli, 8.şiUr silahla vukua gelın<' i • 
sinde tayin olunan ceza.nm Uçte b r 
miktarı zammedilir. Eğer hastalık ve 
mutad iştigal on günden on dO• 
kuz güne kadar sllrmUşse, ceza bir at 
dan üç aya kadar hapis veya ha~ı~ 
hükmü verilmeyip 25 liradan 500 lı 
raya kadar ağır para cezası hilkm0

• 

(Son" 10 uncu sayfada), 



itaıvan ordusu 
Alp dağları bu ordunun 
en bUyttk dtlşmanıdır 

Cojrafi mevkii itibarile İtalya tncll-
1'1re yarım adatma çok benzer. Deni%

r",no ..... kuptıb ve yUkaek dal lilıileleri
clayanqı sayesinde, h.-içten gelecek 

hUcumlanna ka1'fl kendini kolay· 
mUdafaa edebilir. Maamafib, ll• 

ıhlm daha ne pbi harikaJar yara-
bilinemedlli için tabiatın bu 

\Ji~tihat ahlarına &ilvcnmçmek ıa
~ ennku ttalyaya yapılacak her 
;1ııanlİ bir hücum dallık arui ve bal
~ araaırida durulabilirse de tay-
~!erin yapacaktan akınlan yine tay
~erin tinlemeai icap eder. İtalyaya 
~~ olan dnletler bava kuvvetlerini 
~ senıinlikleri sayelinde her ıUn 
1ıtr derece daha kuvvetlendirip ,Ubel
tltor. 

Bu ,Ukıeliı birkaç seneye kadar çok 
laayWc merhaleler alacak ve ltalya ken
* lllUdtıf aaaını ayni yübeklikte bulun
'-ınak zorunda ve mUtbiı paralar bar 
~ vuiyetinde kalacaktır. Halbuki, 
lt.Jyaıı bütçesi diler büyUk devletlere 
~fakirdir. Silihlanma yarıp ile 
~p llet ve vasıtalarındaki yeni icat
~ brpunda bUtOn devletlerin tetik 
'-ıunduldan bu devirde, hiçbir ldevlet 
~erinden •talı kalmak iltemiyor ve 
.,..._.., Binaenaleyh, bUtçeli fakir 
~ devletlerin bu Y•rıt sonunda va-
~erinin katU bir safhaya ıJdeceii 
~kkaktır. Bundan kurtulmak için, 

kaç sene evvel tecavilzU vuiyet 
~ devletler, yavaı yavıı kendi ka
:ıautu içinde kendini müdafaa çareleri

bat vurmağı batlıdı. 
1taıyınlar batkı bir memlekete bil
~ kıılkıpcık olursa aıker ıcvkiya
'-z Ja vapurla, yahut Alp dallan üze-

ttlllden yapacaktır. Alp dallan ttalya
:_ıiı lcomıularile cıraaındı tabii birer ka· 
"" halindedir. İtalyanın komtulan Ha
~ &ibi aayıf delildir. Umumi 
·:--rı> 1eneleri içinde Alp datlannm ne 
'-'r mUhim birer kale oldutunu ltal
~r çok iyi idrak etti. Bu karlı yOk· 
~dallar yalnız dilfmanm müdafu

yaramakla kalmayıp, qıldıktan 

ıte.ıra dllflnan tarafmdan sıkıttırılabit:Jc askerin kcqıaında sarp ve ıeçil· 
bir duvar oluyor. 

1914 aenelindeki eibi, Italyanlar 
kendi mGdafaalannı temine ça

k olursa, çok bUytlk olmayır.ı aey t: ord:.ı ile bunu te~in debilir. 
vuiyeine seçmek ise ttalyan 

~ için çok tehlikeli ihtimallerle 
:""'QIGur. 
ftaıyan orduıu tecavUıt bir liyaaet 
~p edecek oluna v..n ıiıtem aiWılw

tblcelihes •e çolr kolay m.nevra ya
JIC'lllU-,elr bQyülc lcunetlere sahip ol-

\ ÇUnkfl hudutlar ıeniıtir. Bunlann 
müdafaası için kuvvetleri takıim etmek 
icap «ler. Alplann ıeçilmeal dltUnW
dülU takdirde, dllfman topraklanmn 
çok içerlerlne kadar eokulabllecek kuv· 
fttU " .,.. kalabMık orduJan bal
kanlardan aprmak llnmdır. Abi tak
dirde ttalyan aıkerleri dütman toprak· 

1-tınuı 5ok ~lcı~l-.JQk~.: ..., manem WblU ~ .. ~ 
nm mukabil taarruzu ile sarp balkanla
ra çarptınlır ve bu ihtimalde mığh'.ibi· 
yctten kurtulmak çok udır. 

AVRUPA ORDUSU 
Muaolininin 18ylediiine ıtire İtalya 

11em milyon aıkeri seferber edebilir. 
Bir ıenelik kura efradı miktan Ud yib 
bindir. Sulh ıamanmdalri kara kuvvet
leri yanm milyondur. Bu kuvvet kq 
eünleri Uç yUz bine uaı.ttıbr. Kq cün
leri bu ordu Alp dallannın karlan için 
~e bunalıp kahr. DUfmandan ıelecek 
ant bir hücum ilıtlınall bu mevsimde 

çok u oldulundan yanm milyonluk 
kuvvet Uç yib bine indirilir. 

Umum ordular 32 piyede ve 3 tüvarl 
fırkasına aynlmıttır. Topçu bölOkleri 
50 dır. 

En aon manevralar clltermiftir ki, 
verilen vuif eyi mottirlU kuvvetlerin, 
yalnız batına baprmalan ınümkiln de-. 

Tankların kıımı azami "pt,, tipinde 
hafiftir. Bu tanklar ispanya barplerin
lde dencnmit ve ite yaramayacağı anla
ııimııtır. Çünkü zırhlan ince oldulun
dan dlifmaıı hücumuna dayanamadan 
delik detik olarak kolaylıkla . muattal 
bir halde konulmaktadır. 

ITALYAN MiLiSLERi 

1 
İtalyan orduıundan bahselder.ken .ı-. 

yah cCSmlekli millileri de hatıra ıetir-
1 mek icap eder. Alay ve btilUkler halin
i de askeri talime tabi tutulan miliıler 

(Devamı 10 uncuda) 

Hindistanda beyaz insanların 
giremedigi bir kule 

Hindlıtanın Bornbay eehrtne yakm, 
bir kule vardır Jd buraya henb hiçbir 
beyu iman sfrememfftlr. Buna .. Stl
k6t kuJeei,. deniyor. 

Pan1 HlntlJlert, 81Werini bu kUlelllıı 
tıı.ertne koyuyorlar; civarda afaçJar 
üzerinde beldlyen akbabalar derhal 
IAfelerl temlsllyorlar ve ortada lake. 
Jetler taıı,... 

Sonra 1&blb ~ rahipler .. 

lerek, bu kemikleri ldlrekle, kulenin 
ortumdaki kuyuya atıyorlar. 

OlWerl atarken aöyledilderi aöa tu· 
dur: 

''Zeııgln ve fakir. herke1e ölümde 
birlepnek mukadderdir!,. 

Yukankt reaim, "Bllkat kulesi., Din 
üzerinden doğru Hindi Çiniye giden 

bir l'ranm tayyareclal taraflndan ·
ln\li111tJr. 

Brükselde yeni çarşıh 
Mehmet usta 

Yazanı HiKMET MUNIR 

Y enlçartılr Mehmet uıtanm, 

Brtıbelde halıcılıkla kasandı

tı töhretten babertnls var mı T 
Mehmet uıta Brtıklele, bundan )1r
ml aene kadar önce cttmltU. Halı 
iti gören 7•rlllerle ali.ta peyda et
mete batladı. KUçUk blr dtıkkln 

açmak tlzere7dl. Pey akçulni ftlln 
verdi. lltanbuldan ıöttlrdt1111 bazı • 
halıları tetblr etmek, biraz da rek-
l&m 7apmak nl7eUnde7dt. 

ltte bu ııradaydı ti, Brtlbel ba
lıcılrk lleml, ga7et entereuan bir 
haYadlıle çalkalandı. Çok k17metll 
Ye bO)'lk bir balımn tam ortasında 
hasıl olan el a1ası b871tıtlltlnde 

bir bo7a lekul, ula çıkanlam17or
mq. 

Klıp7agerler bir arqa plmJt
ler, çıkaramamıtlar. Htılba Kayae
rlde bile imal edlleml7en gayet 
hla bir bo7adanmıt bu leke! •• 

Tuhaf delll mi 1 Halı da, Brtlk· 
selde oturan Karun. katar zenctn 
bir Amerlkal)Ja alt 4elll mi lmltT 
Amerikalı ancın, "halım., d17or, 
bir daha demlyormUf. tııe tızertn
dekl leken.ID oıtanımumı latl7or 
"Ye bunun için lıtenlldlll kadar pa
ra harcamala hasır oldutunu 807• 
JU:yormuf .•• 

Brtlklel bo1acılan, letecllerl Ye 
halıcılan, btlllte blrkao ctın bunun
la allndar oldular. Xetlfler, tah
minler 7apıldı. Her kafadan bir Bel 

çık17or; berkea blr tecrtıbe1e gtrltl-
7ordu. Fakat. gene, k17111eW btıJ11k 
balının röb&llnd•lll leke,,~.aamu 

dil gibi, btıttın açıktrl11le duruyor· 
du. 

• • • 
Amerikalı ml11onerln lekeli halı

snıı, blr de Yenlçartılı Mehmet uta 
gDıden geçirmek lıtedl. Meılekt~ 
Iannın mlllaadulnl istedi "Ye aldı. 

BYlrdl, çeYlrdl. Sonra eliyle teneıl
nl kq17&rak: 
-Hımm! .•• dedi. Bunu temlıleme

nın-..rarı vardır ki, herkea bilmez. 
Ancak blrkao stın mlllaade vermenlı 
llzım. Birkaç stın içinde bu balı, 

halt& eıklalnden daha temiz ola'rak 
takdim edeblllrlm. 

Mehmet utanın bu teklifi, blltlln 
'" pl1asada 1&DA11on 7aptı. Amerika-

lı ml17onertn kendlal ele, ha71'9t I· 
c;lnde kalmıt. pefln olar&J[, bir del· 
te kadar dolar nrdlkten. bqka iç 
stın için Mehmet uıtanın 717eçeltnln 
kendl mutfatındarı cönderllmealnl 
emretmlftl. 

Mehmet uıta, kUçUk dtlkklıuna 

girdi, Titrin 'Ye kap111nın. perdeleri· 
Dl kapadı. Ça111mafa koyuldu. 

Uç ıun sonra da lekeli halr71, as
lından da daha temlı denebilecek 
bir halde, Amerikalı ml17onere iade 
ttlmete muTatfak olmuftu. 

• • • 
Amerikalı milyoner, Hvlnclnden 

çıldıracak 1lbl1dl. 
- Boy! dedi .. Sen kUçtlk çapta bir 

dlbiıln Sana ne istenen 7apacatım. 
Zira, bana, bir Hint lDlhraculnln 
bedl7e -etmlt oldulu çok k171Detll 
bir bahyı yeniden kuandırdın. Ne 
istenin?.. lltedlfln te1l tıte! Benim 
nekadar ıenaln oldutumu blll1or
ıan. Para ile 7apıla)allecü ber te71 
J"apmata kadirim. 

Mehmet uta. bunun. berine, teb
rln cbelce bir 1ertnde, bllJtlcek bir 
dtlkktn teclarltlal Te blru ela para-
ca 7arcbm latecll. Kuancbktaıı sonra 
iade edebllecellnl IG7187ordu. 

Amerikalı bu tetllft derhal kabul 
ettll1nl cDetereıı bir tt4detle, Meh· 
met ustanın ktlrek temlllne ell7le 
bir tokat attı: 

- Otay, 4•41f .... 

Artık bUtlln Brtlbel halıcılan Ye 
lekecllert Mehmet utanın muvaffa
luyeUyle allkadar olu7or, ecsabane
lerde toplanıyor, tetkikat 7apıyor. 

lardı. ÇOnktl, onun blldlll eeran ele 
ceçlrmekle, btl,.Uk bir kazanc; temin 
edeceklerdi. 

Ble geçiremedikleri takdirde, bu 
kazanç, Mehmet ustanın cebine cı
recekU. 

Demek, kolaylıkla çıkmayan lek• 
ler Tarmıt ve bu lekeleri çıkarmak 
için eırarenılı bir uul mevcutmuı. 
BUttln ıuetelertn hayret Te takdir
le babsettlll bu uauı neydi acaba t 
tıte Brtlksel, balı pl7asasmm en ldl· 
çtlk slmu.rma vanncaya kadar ul
rqttı mesele! 

• • • 
Nihayet Brtıkeel balıcılan 'Ye le

kecllert fGyle bir hile 41ft1ndtller: 
Birçok sabit boyalan bir araya 

karı,tırrp içerisine, onları daha sa
bit kılacak maddeler de ili.ve ede
rek bir halının tam göbetfne dök· 
mek ve bu halının da lekesini çıkar
ması için, bir mllnuebetle Mehmet 
uat&7a mtıracaat etmek .... 

Mehmet ustanın 7enl dtıkklm, ta. 
mclık bir muaeYlal dtlkklııma biti. 
•lkU. Oradan, Mehmet eıtanm nasd 
c;allftlfını gösetlemek de mUmktııa 

olacak ve bu suretle, bu İstanbullu 
Tllrktln Brtıkaeldekl muvaffat17et 
ıırn haklnnda umumi bir maltmat 
olsan edlneblleceklerdl. 

Dedlklerl slbl yaptılar._ tcıe*4~ '*'· ._ ..... lllalrll....,. ...... _ 
lıtına ıtrerek roltlnl muvaffakı1et
le OJJl&dı. Oldukça Jlbek bir ft7at· 
tan. pasarlık 7apıldı. ne gtlJı ~nde, 
göbelln.detl lekeJ'I cıkarman Te n
klsl kadar temlı bir hale getlrmNI 
için, bal171 kendisine bıraktılar Te 
o attamdan. IUbaren J'&n taraftaki 
dtlkklıım duvanndan bqka. lleb.. 
met uıtanın dtlkklnının tavanına ela 
açtıklan birer dellkten llehmet u .. 
ta71 heyecanla ae7retmete ko111l· 
dular. 

Ortalıkta tlteler, tilbler ve birta
kım garip mabltller ara7orlardı. 

Yahut da. Mehmet uatanm llbl'rll 
1e7lere bense7en birtakım ateeıer 
yatacalınr, garip blrkao hareketle, 
biran lc;lnde leke7I, halmm onum. 
dan J'Ok edecellnl tlmlt ecll7orlardı. 

Halbuki, Jılebmet usta hiç de ISJ'l• 
bir te7 7apmadı. Ne tlteler, ne mala
ıcmer, ne de tllrltı renkler çıkararak 
ka1na1an bir kazan 7oktu. Mehmet 
uıta. sadece k«Sfedekl dolaba tadar 
)'Urtldll. Oradan bir makas çıkardı. 

J:yet, bir dikit makuıt 
Sonra, yere boyla boyunca ıerdL 

il halmın ortasına geldi. 
Bltltlk dtlkkln "Ye tavandaki a

damlar, be7ecandan botulacak clbl 
idiler. 

Mehmet Usta çömeldi ve makası, 
lekenin etrafından dolru halının i
çine daldırarak, btltln lekell parça-
71 c;ıkarrp atmak tzere fırdola71 k81-
mele koTUldu. 

Sonra makası bir yana bıraktı. Dl· 
ter bir dolaptan bir bıs ile, halının. 
dokumasını Ytlcuda ıetlren renkler
de lplltler aldı. Oturup, ant renk 
ve a)'1ll dokumada dtlltlmler atarak. 
halının o k11mını nrmeıe bqladı. 

tto stın sonra, latanbullu ll~et 
uıtanm elinden, Brtlkael pl7&fum& 
tıs clbl blr halı ~ıttı. Ne leteel beJ. 
11741, ne de kealllP bu usta elle 01'1-
ıen 1ert! 

. . - . . . • • • • 
Bu ıuretıe BrQbel, c;ıkmapa ıe

telerlJl halılar illerinden nud gl4e
rllcllltnln •ranm Giren.dl ama. bu. 
nun. temin. eclecell bu1ıem ~1' 

(lMf• • ..,. ,. ..• .,. 



· ıo-KURON · .... ..... ... HAZiRAN 1938 

Sivasta ilk okul 
serg·ileri 

Hergün yüzlerce halk 
gezip seyrediyor 

Katil suçları 
(8 inci sayıfaadn devam) 

lunuyor. Ancak 457. inci madde ile ve
rilen ceza. üçte bir a.rttınlır. 
Şimdi bir muhakeme ya.palım. Bu 

şekilde tecavüze uğrayan ~ahsın on 
gün veya yirmi gün hasta olmasını 

tecavüz kaydederek bıçağını, taban • 
casmı bu hesapla mı ~ullanmıştır. 

Yoksa bu şekil tecavüzden insan öldü
rücü tabancayı ateş etmesinden 

Sivas, (Hususi) - Bütün ilkokulla- ·- __ • . maksadı onu öldürmek mi? Ceı.a.da 
rrmızda ders sonu münasebetile ta.le- ;.~iiiii,;j~~- 1 ·bir nazariye vardır ki (kast umuru 
benin bir yıl içinde hazırladıkları eliş_ l••• "'• -..."· ~\. . batmdandrr, delili zahiri ister) pek-

. · h kuld ld t \' ~....;t ~~~,1 .-:iı~. r:~-rı aA IaA · ama tabanca oyuncak olarak ya-l eri ve resim sergılerı er o a açı ı lrr~-..._ -:1 f '*"··, ,.. ~ 

Bunları ıbütün Sivaslılar doya, doya ~·ı14Y ~ i~ '\"' "' · {ı ·f' 1 pılmış bir şey değildir. B• adrun öl • 
ve a~ak bilmiyen bir arzu ile seY.- '

1 
i&! il~. 4 ~ "'I j1 dürmek için ve o maksatla taşınmak· 

rettı. . .::: · ~ "" ~-.. ~i. 'i tadır. 
Küçük ellerin saatler sarf ederek iş. ,,..,~f ~1ı .& MUdaf aai nefis haricinde tabanca... 

ıeyip bezendiği örgüler, takyeler, talı-, J nın k•llanılması katil kaııdinin bence 
ta işleri, kağıt oymalar için hakika- · · delili zahirisidir. Çünkü tabancayı a. 
ten öğünelecek bir ~arlı~, diyebil~r~ . ..;· , teş ettikten sonra. merminin hasma. 
Göz kamaştıran, çeşıtlerı, renklen ıle ~: -~ derecei isabeti mesel! kulağın ucunu 
bu yılki sergilerde elvan k~ğıt işleri l sıyırarak geçmesi veya kaba etinden 
büyük bir yenilik arzetmektedir. işlemesi veya. hiç isabet et.meme.si ile 

CELALLI N AH1YES1NDE kW"3unU benye, kalbe isabeti tesadU-
ÇALIŞMA fUn gene bence aynidir. 

Hafike bağlı eirin ve güzel nahiye- Tecavüze kalkan eahıs hiddetini, 
lerden birisi de Celfillidir. Nahiye ve hisiyatını, zapte kadir olamam13, b11 

köylerinde son aylar içersinde büyük teessürle kavgaya. katılmıa,sa, tokat 
çalışmalar baş göstermiş bulunuyor. var, yumruk va.r, tekme var. Bunları 
Nahiyenin çalışkan ve genç müdürü kullanabilmek varken adam öldüren 
Mehmet Baykal köy işleri üzerinde bü bir aleti kullanması elbette ha.sınma 

yük bir faaliyet göst.:!rmektcdir. Na.&, • •. . on yirmi günlük bir hastalık vermesi 
hiyenin 29 köyü vardır. Köylerde köy maksadı ile değildir. 
kanunu tatbik edilmekte ve köylü ü- Yalnız on dokuz yirmi gün hastalık 
zerinde büyük tesirleri görülmekte. çalışıldığı gibi bir çok okullarda yeni- veya iştigalden mahrumiyet, 20 gUn 
Clir. den tamir edilmektedir. yatıp kalkacağı veya. on dokuzuncu 

Köylünün kültüre karşı da artan, 
bir al!kası vardır. Bu yılda yeniden 
köylerin su ihtiyaçları karşılanmaya 

italyan ordusu 
(9 uncu sayı/adan M1Jam) 

harp halinde derhal ateşe gidebilecek 
gibi hazxrhklrdır. 

AFRIK.ADAKI KUVVETLER 

Askeri bakımdan Afrikadaki Libya
nın büyük ehemmiyeti vardır. Tunus 
hududundan Mısır hududuna kadar U· 

zay:::ın 1900 kilometrelik yeni yol Ak
deniz sahil ve tayyare hangar ve üsle· 
rini birbirine bağlar. İtalyanın Libya
da 80 bin askeri ve 10 bin milisi vardır 

ki bunlar Fransızlardan daha ilstübdür. 
İtalyZın erkamharbiyesi bir harp vu

kuunda Habeşistanla Libya arasında 
muvasala temin ederek bin kilometrelik 
bir sahayı elinde bulundurabileceğini 
zannediyor. 

Habeıistanda yerlilerden mürekkep 
teşkiline başlanan orduya ltalyanlarm 
kuvvetle bel bağlamaları lazmldır. Asa· 
Yİ! ve intizamın temininde kullanılan 

bu yerli ordu İtalyanlara düşman bir 
vaziyet de alabilir. Maamafih Habeşis
tandaki italyanlar Nil membaını elle
rinde tuttuklarından Sı,dana karşı da· 
J~ ·bir tehlike tc§kil eder. 

-o--

Fantan 
(Beşinci 8ayıfadan devam) 

~Uf da, sepetten sayılmadan alınan 
fitler: dörder dörder aynlınca, en son 
~rtiye üç tanesi kalmışsa, koyduğu 

parannı bir mislini kazamr; ~ksi tak
dirde, zararlt çıkar 1 Hulasa, oyunun bu 

kadar: !basit olmasına göre, 1 den 4 e 
kadar sayı bilen herkes, Fantan oyunu· 
nu bilir, demektir; ancak oyunun ·hlle
ıi olup olmadığı, varsa ne gibi bir hi· 
lesi obulunduğu, bilemiyeceği bir şey

dir! Mesela, sepet içerisine her !defa
sında kaç tane fiş konulduğunun kru
piyerin malumu olup olmadığı veyahut 
konulanlardan avuçladığı miktarı sayar 
ken, bir el çabukluğu ile son partiye 

istediği kadarını brrakıp bırakmadığı 
ve ldaha türlil hile tarafları, ........ Bun· 
lar, müşterilerin malOmu olmaktan u
zaktır; onlar her 3 dakikada bir değ
nekle sayım bitince, sinirleri gergin, 

neticeyi öğrenirler. Daha 5 saniye? Ve 
netice 1 Lakin kaybetseler de, kazan
salar da telaşa kapılmazlar. Onların 
sinirlendikleri bir şey; objektifin, bu 
vaziyettelerken resimleri çekilmek üze 
re Üzerlerine çevrilmesi!? .. 

gene Yenlçarşılı Mehmet ustanın ce
bine giriyor. ÇUnkll halıcılık, o sanat 
kAr TUrkUn kanında .,ar. Bu mazha· 
rlyete, herkes kolayca treblllr mt? 
Yahut hiç trebtlir mi? 

llİKIWET Mt!NtB 

Telefon tesisatı da ilerliyerek köy. 
leri nahiyeye ve kazaya bağlamakta
dır. Köy yolları da çok iyidir. 

Kaybolan 
tayyare 
(. ! inci sayıfaadn devam) 

Harp ve casusluk tarihinde, İngiliz 
bombardıman tayyaresinin yukarda 
düşünüldüğü şekilde kaçırılması ol
ması ihtimalini kuvvetlendirecek bir. 
çok misallere rastgelirunektedir. Hat· 
ta, bundan senelerce evvel de, ayni ee
kilde tayyaresi ile beraber kaybolan 
bir tayyareci hakkında. da bu tarzda 
bir ihtimal varit görülmüştü. 
Diğer bir misal: 
Gustav Hamel, umumi harpten ev. 

vel Ingilterenin en me~hur askeri tay
yarecisi idi. Havada. yaptığı türlii at. 
lama manevralan herkesi hayrette bı
rakmıştı. 

Harp başladığı zaman, Hamel, tay. 
yaresi ile beraber, Fransız ordusuna 
yardım vazifesile, oraya doğru uçu· 
yor. Fakat kendisini bir daha ne Fran
sada, ne de İngilterede görmek müm. 
kün olnuyor: Hamel kaybolmuştur ... 

Bir kazaya mı uğradı? Belki. Fakat 
Hamelin aslen Alman olduğu düşünü
lünce bir casus olması ihtimali ortava 
çıkıyor.: Tayyareci, Alman ordusuna 
girmiş ve hava nezaretine, Ingiliz tay. 
yare kuvvetleri hakkında bütUn bil
diklerini söylemiştir ... 
Doğru veya yanlış: Bu ihtimal de 

bir ştiphe olarak kalmış ve havadaki 
esrarengiz ''kazalara,. bir diğeri ilave 
edi1miştir. 

Bütün bunlar son İngiliz bombardı. 
man tayyerisinin de böyle bir suikas· 
te uğramrş olınası ihtimalini kuvvet
lenqirmektedir. 

Hatta, "Hindenburg,, balonunun 
yanmasına. bile bir suikast olduğu ih. 
timal dahilinde gö\lilmektedir. 

Fakat, bu da havalann bir sırrı ola
rak kalmakt.adır ... 

HALK OPERETİ 
~AZ TEMSiLLERi 

20 Haziran Pazartesi 
::'\arlıkapı Şen sinema 

ıla, 21 Salı, Gedikpaşa 

\zak, Bahçesinde, 22 
·~arşamba Beşiktaş a 
ile bohcesinde 2( Cu 

ına Behek belediye 
hnhccsinde 

CÇ YILDIZ ,-------, 
Alemdar Sineması 

tKt FiLM 

l - Romeo Jülyet 
Bütün güzelleri serJerim 

giln yaralının kalkacağı fennen, tıb
ben, hüve rüvesine tayin edilmesine 
imkln olmadığını sanırım. Bu nisbet
ler bilmem, k ihangi düşüncenin mah
sulUdüxr. 

İster İtalyan, ister Alınan hukukçu. 
sunun mahsulü fikri olsun, ben hesa· 
·ba, farka, endaze~. teraziye ba.kanm. 
Ceza filinin husule getirdiği tesiri umu 
miye tabidir. Biz buna (Asayişi am. 
me, emniyeti amme) diyoruz. 

Mesela Eminönifnde, Karaköyde, a
damın biri çekmiş tabancayı cayır ca
yır atıyor. Orada.ki halk, insanlar, ne 
hale gelir. Bu hareketin uyandrrdığı 
korku, müthiş mertebedir. 

Hele o tecavüze uğrayan şahsın du
~a.r olacağı kot"ku, heyecan ne nisbet. 
ted.ir. 

J~e cezanın esası buna tabidir. 
Yoksa on gün yatmış, yirmi gün işi. 

ne gidememiş olmak ve bu hesapla ceza 
tayini eaasa uygun olmadığı kanatin. 

deyim. Bugün karın ameliyatı yam 
bıç;akla karnın kesilmesi ve içindeki 
bağırsağın çıkarılması gibi geniş bir 
cerha on gilnde hastahanelerde iyileş. 
tiriliyor. 

Binanenaleyh alatı cariha ve kati 
ve nariye ile husule gelen yaranın 
hastalığının müddeti ve işe devama 

mani olması hesabı hiç de ceza esası
na mikyas olamıyacağı işte karın a
meliyatı tedavi müddeti ile de tabak· 
kuk eder. 

Bunun gibi kanunun başka kısımla. 
rıru da tahlil edebiliriz. Mesela bir er
kek bir kadına musallat oluyor. Onu 
istediği arzularına uymaya davet ey. 
liyor. Kadın kabul etmeyince jilet bı. 
çağı ile suratını kesiyor. 

Bir kadın için hayatmın sonuna ka
dar ka.dınlığmın kıymetin! gösteren 
yU.zü, bUtiin kadınlığının mevcudiyeti
ni teıkil eder. • 

Kadın yilzUnUn bu şekil kesiliei ile 
hayatmm sonuna kadar mustarip ~ 
lur. 

Bittabi yüzUnUn kesilmesi korkusu 
ile çok defa erkeğin arzu.suna uymak 
mecburiyetinde kalır. Kabul etmi • 
yenlerin suratı kesilmiş kadın gözU 
önünde teeessilm eder. Onun gibi ol • 
maktan korkar. 

Bu gibi suçlarda cezanın (manevi 
bir katil suçu) eeklinde olması fikrin.. 
deyim. 

Diğer günün meselelerinde tehdit, 
emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, 
sahtekarlık, yankesicilik, hırsızlık va. 
kaları, hep kast fiillerindendir. Bu 
suçların cezalarını da. hafif bulurum.. 
Çünkil mUrtekiplerin günden güne ço
ğalınası, cezanın tehdit ve ibret tesi
rini gösterememesi ile sabit oluyor.,, 

h IJRlıNa abone olu· 
nuz ve edininiz 

Yüzme teşvik 
müsabakaları 

Dün Modada yapılan yarışlarda 
Halil yeni bir rekor kırdı 

ııet 
lki hafta evvel yapılması ıa.zıı;ı.ı. ( 

gelen deniz müsabakalarına muhte
lif sebepler dolayrsile ancak dlln bat 
lanabildi. Bu yarışlar teşvik ma.hl. 
yetinde olup sampl) ona üzerinde bir 
kıymeti yoktur. Her sene G.S., Bz. 
arasında yapılan maçlara bu defa 
Uk olarak Beşiktaş da giriyordu. De 
nlz yüzbaşısı Sxtkının riyasetindeki 
Siyah-Beyazlılar bu şubede yeni ol. 
makla beraber Uerlsl için Umld ve. 

ricl yarışlar yaptılar. KendHerını ve 
başkanlarını tebrik eder, iyi çalrşma 
larını tavsiye ederiz. 

Müsabakalara saat U de başkan. 
Müsabakalara saat U de başlan. 

dı ilk olarak bUyUkler arasında 100 
m. serbest yarış. Buna Beykozdan 
Vedad ve lskender glrdtler. • 

100 M. srbest: 1: Vedad (Bz.) 
1.12.8, 2: lskender. Müsabaka harı. 
el yUzen Mahmut (G.S.) 1.4, Rauf 
(G.S.) 1.8 derece yaptılar. 

100 M. serbest küçtııder: Beşik· 

taştan 3, G.S. dan 2 ve Bz. dan 1 ki. 
şl girdi. Neticede; 1: özdemlr B. J. 
K. 1.17.9, 2: Kemal (G.S.), 3: Meh
met (G.S.) 

200 M. sırtüstü btiytlkler: Şamil 

(G.S.) 3.28.9 birlnct, 2: tskender 
(Bz.) 

100 M. sırtüstü K. 1: Maruf (B.J. 
K.) 2: Kemal ( Bz.) ~ 3: GUltekln ( G. 
S.). 

200 M. kurba~alnına B: 1: Saftan 
(Bz.) 3.39.2, 2: Şamil (G.S.) 

200 1\1. kurbağalama K.: Beş a 
65 gird. Neticede ı: Efdal (G.S.) . . 3. y 

S; Kemal (B.J.K.) 3: Artin '(Si· 
1 

4: Ferid (G.S.). }! 
200 M. serbest B. : l; Vedad (S~ 

2.50, Mahmud (G.S.) miisabaka h 
ricl derece 2.33. 

ı· 
4()0 M. serbest K. : • (B.J.JC.) ~ 

(Bz.), 1 (G.S.) dan altı mill•b\ 
girdi. Neticede: 1; İbrahim cs:İı.ı 
6.39, 2; Kemal (G.S.). 3; Al!ed 
(B.J.K.) 

600 M. serbest B.-: 1; Ali (BS·~ 
9.30. Halll (G.S.) mtıe&baka. ıı.arle 
yUzdU. 7.35.2 tle yeni Türkl1e re1'0-
ru yaptı. 

1 
4 X 100 ba)'l'ak K.: ı; Bz, ta~~ 

5.50 !brahml, Serklz, ArUn, l{eııı• ~ 
2; (B.J.K.) takımı Özdemtr, Hl1'10e 
Recai AIAeddfn. )( 

Son yarış bUyUkler arasında 8 \l 

100 Türkiye bayrak yarıeı 141. si 
yarışın ilk 100 M. sl sırUlstU, 2 ıııe" 
si kurbağalama ve 3 UçUncll ıoO ısı· 

ar•' si de serbest olarak yapılır. Ba 1 f 
şa Beykoz girdi. Takım: Fikret. S• 
fan, Fuad derece 6.U.2 m118aba1'~ 
harici giren G.S. takımı 4.ıı.a ~eş• 
ce yaptı. Bu yarışta G.S. taknDI· 
mtl, Raut, HaUI. 

Sarı-Kırmızılıların eksestnln ıııil
sabaka hartcl yUzmeslnln mUUr4~f., 
sabaka hariclyüzmelerinin sebebi 
sanslarının olmamasındandır. 

T.1'.11· 

Gülkupası atletizm müsabakaS1 

2 ci Yavru (Güneş) 
3 CÜ Sava (G. s.) 
CiRiT ATMA: 
1 ci Şeri.f (Güneı) 43..SO 

2 ci Valsis (Kurtuluı) 
3 cü lstepan (G. S.) 
UÇ ADIM: 
1 ci Fethi 13,72 (Ankara) 
2 ci Halit (F. B.) 
3 cü Süreyya (F. B.) 
TEK ADL.'\t: 
TEK ADL.'1.: 

• 1 ci Süreyya (F. B.) 6,33 
2 ci Seyvan (Haydarpa§&) 
3 cü istepan (G. S.) 
YOKSEK ATLAMA: 
ı ci Pulat (G. S.) 1,81 
2 ci Jerfi (Ankara) 1,76 
3 cü Süreyya (F. Bt.) 1,76 

SIRIKLA YOKSEK ATLAMA: 
SIRIKLA YOKSEK ATLAMA: 

Rüzgar ve vaktin gecikmesinden do
layı sırıkla yüksek atlama yapılama

mıştır. 

Müsabakalar neticesinde Güne1 48 
puvanla birinci, Gılataaaray 22 puvan 
la ikinci, Fenerabhçe 21 puvanla 3 cil, 
olmuılardır. Az zıımanda büyük varlık 

lar gösteren GUneılilerl tebrik ederken 
daha düne kadar Tilrldyede atletizm 
varlığt ile tanılan Galatasaraylılara da 
biraz dikkatli olmalarını tavsiye ederiz. 

OÇONCO KA TEGORI 
100 METRE: 
1 ci Cih~ 
2 ci Sermet. 
3 cU Merih. (11,7) yenirekor. 
200 METRE: 

1 ci Sermet 24,9 (yeni rekor) 
2 ci Neriman 
3 cü Bülent. 
400 METRE: 
1 ci Muztlffer 56,9 (yeni rekor). 

2 ci Vtadimir 
3 cü Merih. 
800 METRE: 
1 ci Muzaffer 2. 15,2 (yeıı.i rekor) 

2 ci Kazım. 
3 cü Kemal. 
110 MANiALI: 
1 ci Neriman 17,7 

2 ci Ali. 
3 cü Marinakie. 
4.Y400 BAYRAK: 

1 ci Haydarpaşa 49,1-10 
2 ci Fenerbahçe (yeni rekor) 
3 cü Fenerbahçe 

YOKSEK ATLAMA: 
1 ci Jeba 

2 ci Daverenis 
3 cü Halaç 
UZUN ATLAMA: 
1 ci Sükker 5,72 ,(yoıü rek-orl 
2 ci Recep 
3 eil Ptitaa 
GOLLE ATMA: 

1 ci Bostancı oğlu U,SZ 
2 ci Vahdet (yeni rekor) 
3 cl1 Gevrek 

DiSK ATMA; 
l ci Bütün 30, 18 (yeni rekor) 
2 el Gevrek 
~ cü Bostaıncıoğlu 

CiRiT ATMA: 

1 ci Osman 42,32 

.\ ci Jeba 
3 cü ihsan 

DORDONCO KA TEGORt 

4 cü kategoride de genç atletler 1'lf 
çok yeni rekorlar yapmr§lırdır. :Mütl" 
bakalardan ııonra galip gelen ktiiple~ 
kupalar ve kazanan atletlere yeni 1 

2 ci ve 3 cUlere Dağcılık klübil aıasıtı• 
dan üç baüan tarafmdıın madatyel.C 
verilmiş ve müsabakııl21ra gelecek ıeıı• 
tekrar yapılmak suretile nihayet veril• 
mi~tir, 

• • • 
Dünkil müsabakalar tertip ve neti

celer bakımından muntazam oıınak11 
beraber alınan !dereceler çok düıüktOfı 
biz bu mevsim muntazam çalxıtıkları"' 
tahmin ettiğimiz atletlerimizden dU~ 
iki üç Türkiye rekoru hiç olmazsa e• 

derecelerinden daha iyi dereceler be1'~ 
lerdik. Atletlerimizin dün almıf oldP 
larr dereceler son günlerde atletisııt 
federasyonu için bazı neıriyat yap-:; 
lann iddialarında haklı olduklannı 1 
termek bakımından mühimdir. 

Bilhassa 2 ve 3, 6 ve 7 temnı11sdl 
Mısır ve Romenlerle milU .tema• yar>' 
cak olan atletrimizin bu ml1eabatcal•f' 
da yilzUmUzü ak etmeleri için atletıfıl' 

dl"" f ederaıyonumuzun çok hassas ve 
katli davrmmasmı tavsiye elderiı:. 

ff .... 

Temmuzun 2 ci ve 3 cü günleri 'f; 
sim stadında Türkiye Mııır atıetiııı' 
teması yapılacaktır. . 

. 
1 

. ....:ı .. tes1 
Yıne temmuzun 15 er ve cı gu--6' 

Romanya ateltleri ile Takaim ıtac:lı1\ 
karıılaşmaları takarrür etmi9tirı 
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Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 
c edersiniz. 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 
~rclu altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 
erait ehvendir. 

Vakit 
20335 

Kiralık aparbman ı 
Beyoı;ıu Bekar sokak 10 numara 3 oda 

tof a muUak ve saire ehven kiralıktır. 
~Pıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
S l'utnıak istiycnlerin Vakit Yurdunda 
~ Orhana müracaatları. 

boktor Fahri Celal Göktulga 

lıaSinir hastalıkları ve kekemelik müte
SSısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 

~0785 
Devren satılık atölye 

l<artvızit tabı makinesi ve resim atôl· 
~·esi devren satılıktır. Tafsilat P.I<. 
743 lst 

trı nefis dondurmalar ve en 

Açıldı 
.Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gaunosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

lstanbul Hamdibey geçidi Jak Gnınberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Satılık motosiklet 
HARI.EY DAVtTSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlcrin tstik.lat caddesinde 
YEi':lÇERl Ağa sokak 21·1 numaraya 

müracaatleri. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs. 
mında dinliye ve seyrroebilirsiniz. 

En sabit esansları ve tu\'alet le\'azırnatını 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. lstanbul 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Florya Kü~kçekmece istasyonu 

Oi.el - lokanta - birahanesinde 
Tabld..:>t 75 kuruştur. En iyi istirahat 

yeridir. 

;· pi!.vle~ ·f!e~ıry~İl~~···ve _Lim'!n!arı ~Şi~tme· ·.·• 
:·,,:· ·. : ... , .. · Umıim .idaresi ilanları · ·.:·: ;·· . .. 1::~4 
. . . "' . .. . ~'.. . . . 

iyi limonata ______ S_t_l_k_k-.. -k----
lstikl~I cadd<'Sinclf' Sarav sineması a ı ı oş 

Tarsusta 400 dönüm arazi Muhammen bedeli 7600 llra olan 20.000 Kg. nert ynğı 5-7-1938 Salı 

Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Taf. gilnU snat 15,45 de kapalı zarf usuıu IJe Ankarada idare binasında satın 
~::ır~ııırl:ı () ..:iiı lf' hıı•unuı Kısıklıda Knçükçamhca caddesinde 9 o. 
~ da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e-

silat posta kutusu 743 İstanbul alınacaktır. 

En iyi sesli sinema lcktriği mevcut bir kö~k satılıktır. Kısık-
l'ertibatını Necip Erses Yapar Istan. lıda Bay Ademe müracaat. 

G Bu işe girmek isteyenlerin 570 ll ralık muvakkat teminat ile kanunun 
ra vor radyo gramofonları tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütc abhltllk vesikası ve tekliflerini ayni 

~alala Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C.t. Tıcaret mümcs:-illiğinden teda. 

ril{ edebilirsiniz. lstiklfil caddesi I:.tanbul 

Ilaçlarımzı 

Karnköy eczanesi 
liUSEYtN HOSNODE 

'-.. daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Yazlık kiralık 

l\.t · d ' ütilktamhca cadesinde 2 o. 
da 1 hala l mutfak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.so donüm yeri olup da satmak isti· 
~·enlerin ch'arl, evsafı ve mevkii hakkın. 
da mufassal malmnat ve son fi} atıle bir. 
likte İstanbul 743 posta kutusuna yaz-

maları. \'a~ıta kabul edilmez. 

Galata gUn saat 14,45 e kadar komisyon reis llğino vermeleri ırızımdır. 
Küçük yalıda müfrez arsalar E L E K T R A Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, Hay. 

müessesesinde satılır. darpnşada Tesellüm ve Sevk ı;efliğfo den dağıtılmaktadır. (3G93) 
Birer e\·Jik 22 parça arsa acele satılıktır. ---------------• 
Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. 

sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve !'.1andolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskişehir adresine müracaat ediniz. 

l arabaları 
Avrupa mamulatı el arabaları Hasan 
depo.su üstünde Abdurrahman fmrede 

bulunur. Bahçekapı 

En iyi cilt yaptırmak için 
İstanbul Ankara caddesınde Emni"et 

mür.ellithanesine müracaat ediniz. 

Yal ova kaplıcaları açıldı 
tstHade ediniz. 

En lüks radyolar 21-6-lJ38 tarihinden iUbaren lzm ir - Bandırma hattında haftada 4 gün 

Minerva radyolarıdır işlemekte olan muhtellr lcntarlar se ferden kaldırılarak yerine her gUn 

İstanbul Hasan deposu üstünde Abdur- seri yolcu trenleri işletileceği. 
rahman !mrede bulabilirsiniz. Esldşehir - Balıkesir hattında hn ftadn üç gUn işleyen muhtelit katarla-

---------------• rın her gUn işletileceği. 
Westinghouse buz dolapları Ve Alaşehir - lzmir ve Soma.. 1 zmir hatlarında gUnlUk birer otoray 

Galatada • Helyosdadır. servisi ihdas olunacağı muhterem halka illin olunur. (1875) (3C85) 

Hizmetçi aranıyor. 
İki kişilik bir aile İ!;İn kimsesi.r: ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde VAKİT Yur. 

du."lda P AKAR Kili§e Atelyesi yapar. 

KADIKOYLULERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

Muhammen bedellerilo miktar \C enınflnrı nşağıda yazılı 8 gurup 
m.nl2o.me hei" gurup nyrı • ) ·ı ve lilıaların•ln yazılı gUnlerdo ihnle. edfln:ıek 
fü~tc linydni'PnŞa ttnr bfndsı içinde ki satın alma komisyonu tarafından 
aı;:ıl. eksiltme ile satın alınacaktır. 

Du işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında 
yazılı muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme günU saatine kadar ko
misyona milrnenatınrr lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpa şada gar binası içindeki komisyon ta· 
rnfından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 4000 kilo killçe kurşun muhammen bedeli 1120 lira mu\'akkat 
teminatı 84 lira olup açık ekstıtmesl 21.6.1938 Sah gUnU snat 10,30 da ya
;lılacaktır. 

c ... , . . ._ -;i ~ . . . . -, . . \ . . ~ .·} .. ~ . ~ ~ . ' ~ .. ~. : ..,, ~ . :ti~ ... ,,. . 
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2 - 300 adet yun bnttaniye mu bammen bedeli 2700 llra muvakkat 
• tC'mlnatı 202 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 21.6.1938 Salı gUnü saat 
' lı> ::o da yapılacaktır. 

l""-G~z ~ekimi 
Dr. rvıurat Rami Aydın 
~1uayenehanesinı Taksim-Talimane 

l'arlabaşı Cad. U RP A Apt. nma 

nakletmi§tir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergiln: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar .... 
.._ -

l
~::::::::::::::,.•sm:111:::::::=::::::: 

·ı 

llr. irfan Kayra ~~ 
Röntken Mütehas11sı ~i 

:' 

1 
Hergün öğle-den sonra saat 3 ten 7 :: 

Ye kadar Beledire. Binbirdirek Nun· f. 
ı COnJcer sokakta Aslaner apartıman !I 

N~~lO 1 
............... --..... ı .. :: Pi ............ . 

~······· ................ o ........... . 

......_ __________________ , 
l>oktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dnhiliyc Mütehassısı 

l>azardan ba,ka gi.ınlerdr ôglcdcn 
sonra sa.-'lt ( 2, S tan 6 yıı) kadaı 

lstanbuda Divanyound:ı ( 104) nu· 
maralı b •susi kabincsnje nastalarını 
kabul Jel. Salı cumartesi ~ünleri 
&abah '"9,5 - J 2.. saatleri hakiki 
l.karaya mahsustur. Mu3vt nehant 
" ,, '"'cf·ınu 7.13<JS ......_ ________________ __ 

Denlzbank Akay işletmesi Müdürll ğünden 
Adalar - Anadolu • Yalova hattı yaz tarifesi 22/Haziran/ 1138 Çt1r~am. 

ba gUnUnden itibaren tatbik olunacnk tır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
(36lJ8) 

? - 10.000 kilo muhtelif cins kar ton bltllme tutkalı muhammen bede
li 2800 lira muvakkat teminatı 210 lira, nçık eltsiltmcsl 23.6.1938 Per
ş<'mhe gilııü Rant 10,30 da yapılacaktır. (3331 l 

Sahibi ASIM US Neşrf)at mUdilrU Refik A. Sevengfl 

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

88 GOlltiSMIVE~ ÇETE 

Son defa neşre- j 
dilen Bizans im atlayın! .. 
paratorluğu. tari Az sonra yolun alt başından ild ışık göründü. 
hi ile 66 cilt ta Görünmcsile polis otomobillerinin bulunduğu ye

mamlanmı~flr. 

Başlı lıaşııw v 
bütan ilim seveıı 
let'i doyuracak dı .. 
rcccdr rıü~el o/.lr: 
bıl ~-ütilph.1ne t.. 

çinde iktısrıtli, , 

debi ve ilmi me~ 

rin önünden geçmesi bir oldu. 
Her iki otomohll birden, kamyonu rakibe bnş. 

ladılnr. 

LAkin az ileride, Marlov bir parıltı sezdi. Ya. 
nındakine sonlu: 

- Bu nedir acaba? 
- Su birikintileri olmasın! 
- Budala ... YaE;mur yağdı mı ki su birikinti-

zular ü:;erin,, yo lcrl olsun. 
~ılmı~ en l/Pnt ı Mnrlov sözünü tamamlamağa meydan kalma. 
tapları bulurs• .. dan otomobilin IAstlklerlnfn birdenbire bataklığa 
nuz, Terr:ümt:lı, girmiş gibi saplandığını hissetti. 
Türk okuııııcu, Arkadan gelen otomobil ona çarpmamak gay. 

rmw çok mık,,. 
dan tonıtlığı :tfJh
siyetler tarafı" 

dan ı1ap1lmı~1 
f\"itapları tn]lfı. 

ve r>ıulıtclif ~erO~ 
ri perakende c·ıa 

rıık rıTanl11rt1 t ·n 

retlyle sola alıp ilerledi. Fakat az sonra, teker-
ieklerln dellncliğini gösteren uzun bir fısıltı işi. 

tildi. 
Yolun ortasından gccnıek Uzere, yere uzun 

t,ir çlYlll tahta koymuştular. 
Ve bu esnada ileriden bısıkl tli bir adamın gec 

tlğl görilldU. 
Marlov, derhal arkadnşlarrndan bir kaçına bü-

tilıit wıpılır. ı -11 tün kuvveti ayaklarına vererek l:oşmayı emretti. 
rarxıJ?I 1J"'Tİ • ı~ Alr tnrft:llı dn şoföre, de.ı·hnl H'ıstlkleri rleğlştir. 

tanbul - Vııld: mesinl ~öylemişU. 
l'urdıı. J Şimdi bisikletli adamı takip ediyorlardı. Bir 

crmttx~r1YF.l'\ ÇETE ss. 

- Evet, dedi. Gece yarısı, cebimden bUtUn el· 
lllaslal'iyle birlikte esrarengiz bir surette <:alınmış 
olnn meşin torba budur. Uzerlndeki "D'' işaretini 
de görmeyor musunuz? 

Polis müfettişi Marlov milccvher tft.clri Derin 
ger ile lınydutlarrn yuvasında bulduğu vesikala
ra dair bir iki şey konuştuktan ,.e Prat ile de bu· 
luştuktan sonrn, Skotland Yard'a döndü ve ak
şam ortalık karardığı sıralarda, büyük bir polis 
otomoblll He yola. çıkarak, bir benzin istasyonu· 
nun önllndo durdular. 

Benzin istasyonunu işleten adam, Jrendi ken
dine bir şeyler mırıldanıyordu: 

- Hep hava, hep hava ... Bugiln üçüncü otomo· 
bildir geliyor. Bir parmak benzin ve bir çok hava. 
alıp gidiyorlar. Biz, istasyonu buraya kurduğu

muza bata etmişiz. Sinek a>hyoruz. 
:M:arlov'un şoförU sordu: 
- Kimdir bu hava alan otomobiller? Biz se

r.in zararlarını tellıfl ıcın, işte bir knç şişe benzin 
lılrden nlmnğa geldik. Fakat anlat. Hava alan 
kimdir? 

Benzin istasyonu sahibi, cevap verdi: 
- Ynllnhl bir bakıma, bizden olmadığı anla. 

şılıyor. ÇUnkU lng!Jlzce konuşmasındaki tarz cok 
başknydı. 

Ve benzinci bu suretle ilylc bir adam tnri! et
ti kJ, Despardi'yl pek andırıyordu. Bu defa Mar-



l~llDIMll~A11!A 
Mekteplere Maaşlı Askeri 

öğretmen aranıyor 
ı - Kırıkkale Askeri San'at Lisesine riyaziye, Erzincan Askeri orta G

kuluııa riyaziye, tabii ilimler, Konya Askeri orta okulu ile Ankara Gedik• 
ıı Erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. CAN KUQTAQlll 

2 - lsteklilerden; kliltür öğretmeni olanların veya öğretmenlll8 
1
1'!' 

a ı .. · nunt ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözönUne 

.. ~o 

-, .. -

mak şartile 30:40 lira asli maaş. 
ıııert Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geçece 

de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 

(Ltse ıçlO. A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani ı•• 
üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden \"eya yük 
öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarıda yazılı üç yüksek okuldan veya or:; 
öğretmen okulundan mezun bulunmak \'e yahut Üniversitede tın " 
han \'ererek ehliyetname alııı ış olmak.) 

D) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

C) Askeri okullarda en az Uç sene hizmeti şartsız olarak kabul etllllf 
olmak. 

1 arıD 4 - Yukarıda yazılı şartlnrı taın amen taşıyanlardan istekli olan ,.ı 

dilekçeleriyle birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus teıke~. 
sureti ve noterllkçe m usaddak diploma veya ehliyetname suretıertnl 
· · rada Askeri Liseler ı.1urettişllği11e göndereceklerdir. 

5 - ücilncil maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nazar~ 
öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan ısteıı 
cektir. (87!J) (3082) 

lslanbul ilnlverslte rektörlUğUnden: 
Edebiyat fakültesine bağlı yabancı diller mektebi yaz kurıları ff 

Haziran 938 Pazartesi giinü derse Balayacaktır. ı 

HaHzlran imtahanlarına girmeyen talebe bu kurlara devam eder• 
eylül imtihanlarına girebileceklerdir. (3678) 

Oenlzbank Akay iş l etmesi MUdUrlUğUndeO 

lstanbul - Yalova 
Arasrnda a raba va puru se·erleri 

11 Haziran 938 tarihinden Ağustos 938 nihayetine kadar yalnız Cunı~ 

Konya vilayetinden 
Keşifleri yaptırılacak muhtelif sular 

/ ~ TiFOBiL ~ 
Dı. Ihsan Samı 

ve pazartesi günleri: 
Cumartesi günleri 

S. D. 
Pazartesi günleri 

S. D. 
1 

1 - Konya vilAyetlnde Ereğll kazasında 60 Klm. uzunluğunda a- : 
an ark. 

Z' - Karaman kazıuunda 30 Klm. uzunluğunda İbrala deresi. 
3 - Akşehir kazasında 30 Klm. uzunluğunda Eğrlgöl - Koçaş suları. 

4 - Konyada Meram deresi yataklarının ıslahı ile muntazam kanallar 
ahlllnde alınabilmesi için keşifleri yaptırılacaktır. 

Bu işleri yapabilecek serbest mu hendlslerln daha mufassal maHımat 

lmak üzere Konya Valiliğine mUra caat eylemeleri. (~512) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piya ngoSu 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

• 
1 ifo ye pıratifohutılıltlınna tutı 
nıamak i~a 4,ızdan aiınan ttfo hep 

•andır. Hiç rıhacsıılır yermel'.. Her 
keı alabili r. Kutuıu 55 Kı. 

Usküdardan K 12 00 

Kabataştan K 12 30 
Yalovaya V. ~-~--~ı:s 30 

6 30 
7 ()() 

10 00 

Yalovadan K. 16 00 11 00 
Kabataştan K. 19 30 H 30 
Üsküdara V. 20 00 15 00 

- Birincı smıt Opera tör - Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hayvan bulunursa o .-

Or CAFER 'l'A V \'AHI vapur gidiş ve gelişte Büyükadaya da uğrıyacaktır. (3235) 

u~~~~~~~dim~~w~ ----------------------~ 
cerrahisi mütehassısı Yeni çıktı --~' .. -··-----------.. 

PAR1S T IP FAKOLTESt S. ft O 0< ~ş!K 1 
ASiSTANI ~ j 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik "yüz,. meme, karın buruşuk· 

tulu ve gençlik ameliyatı,. 

(Nisaiye ve doğum mütehas~ısı} 

Muayene sabahlan M e c c 1 n n n 
8 den 10 a kadar U r; 1 Öğleden sonra ücretlidir. Tel 4408fı 

' Beyo~lu Parm:-ıklı;ııpı = t-li han 1 

H. Rifat - Türgenef 
ilçünc~i basış 

Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş 
olan bu meşhur eser üçüncü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
neşrolunmuştur. 

50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. 

Bakırköy 

--- - -

Bez vn pamuk
lu mensucat 
fabrikası T. A. 
şirketinden : 

- KURUNun kitap §eklinde r oman ttfrikası. -

86 GORt ~Mt\~ ÇF.TE 

lov a){ikadar olmağa başlıyarak: 

- Tafsila.t ver, dedi. Nasıl bir otomobil getir-
di. .Nereden gelip, nereye gidiyordu? Ne yaptı? 

- BüyUk bir salon otomobilinin arkasına ay

rıca bir araba bağlanmıştı. Fakat bu arabanın 

t e kerlekleri, ,lüzumundan daha Cazla kalıııdı. 

Bir te neke benzin aldı. Bu vesile ile; bütün teker 
!eklerine icap ettiğinden <le daha fazla hava ver-
di. Kaskatı yaptıktan sonra yola çıktı. 

Bu izahata llAve olarak daha bir kaç malü· 

mat aldıktan sonra, Marlov şoförüne emir verdi: 
- Yolumuza devam edelim. 
Şimdi şoför soruyordu: 
- Acaba arkadaki otomobilde ne olabilir ki, 

tekerlekleri o kadar dayanıklı ve büyUk 
tekerlekleri o kadar dayanıklı ve büyük 
seçmişler? Makineli tüfek mi elersiniz? 

Marlov, gUIUmslycrek: 
- Bana kalırsa. de di Arka arabada 

tane idrojen dolu maclent listuvaneler, 
trlk akfmUIA.törü vardır. 

cinsten 
dıısln-

bir kaç 
ve elek. 

Şoför bundan bir şey anlamamış olmakla be
raber, hic S(.>S çıkarmadan yoluna devam etti. 

Gece yarısına doğru, tekrar kasabaya vara. 
rak, Ilrodt ile Ferrlsl buldular. Bittabi, pollı 
memuru Şerlııgam da onlarla heraherdl. 

B rodi Ye Fcrrls aldıkları talimata göre. hay
dutların basıldığı evde biraz daha araştırma yap. 

GORUNMtVF.N ÇF.TR g7 

mışlarsa da ehemlyete değer bir şoy bulamamıŞ
lardı. 

Oradan hep birlikte hareket ederek, btiyük 
;>olun kuytu bir yerinde durdular. 

Şimdi Prat da gelmişti. .. Prat, Marlov lle an. 
Iaştığı çezhlle, Londracla Sir Rubeıı ' in evine uğ· 

rayacak ve Madlen hakkındaki son nıalfınıatı ver 
dikten sonra kendilerine müH\ki olacaktı . 

Prat, tamamen böyle hareket etmiş ve son 
hızla , randevu verilen yere yetişmişti.. .. Randevu 
verilen yer, o güne kadar her me rkezden gelen 
malümata dayanarak çizilmiş büyük takip pH\.nı

nın en mühim noktasıydı. 
Her iki otomobil de gecenin karanlığında kcn 

c?ilcrinl gözden bUsbütlin silecek bir nıevl\ie sığın 
dılar, lambalarını söndürdüler. 

Sonra, polis hafiyeleri otomobillerden rlışan 

çıkarak, yan taraflara fundalıklnra sokuldular. 
O kadar ki, sigarnlarının kırmızı nteşi hile, dışa
rıdan fark edilemiyordu. 

Uzun müddet höylcC'e beklediler. 
Derken, bu ölüm sükütu iccrsiııde keskin bir 

ses işitildi. 
Marlov derhal yerinden 

hür yanına geçti. T(.>lefon 
varıp nhizeyi eline aldı. 

sıçrıyarak yolun ö-
kutusunun yanına 

Bir kaç dakika sonra dönerek: 
- Kamyon geliyor, dedi. Derhal otomobillere 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizanıt mcvz11u 
ıızun yıllar o!ırı 

ayrı tetkik ı·e te
tebbü edilmiş bir 
11,evzıc olduğu hal
de bugUn bil~ ay
iınlatılmllmı~ bir
çok tarafUırı var
dır. Tevfik Yctim
lioğlu farafmdan 
lisanımıza çeuri· 
len Bi::ans l mpa· 
rntnrluğumm ta-
rihi a<llı kitarı 

bıı aydınlatılma-

mış tarafları tes
bit etmekte ue bü
tiin Bizan., tarihi
ne tema., ederek 
Şnrki Avrupa im-
parafnrlıığımun 

bin senelik uuku· 
atını hikaye et. 
mcktcdir. 

Fiyatı 1/IİZ ku-
ruş olup her ki-
tapçıdrı bulunur. 
Tnptan mürncaat 
mahalli: - lstan
bul~ Vakit Yurdu. 

Kartal marka xv tip kaput be
zimiz tein lktısat VekA.Ietınce 
kararlaştırılıp ua.n edilen fiyat· 

· lara uygun olarak tesbit ettifl· 
miz satış fiyatları aşağıda gös· 
rllmiştir: 

85 santim enindekindeıı 
36 metrelik topu 756 ku· 
ruş 90 satim enindekin" 
den 36 metrelik topu 789 
kuruştur. 

Du fiyatlar fabrikamızda te•· 
lim ve peşin tediye şartile ınute. 
berulr. 

Bir balyadan eksik .... 
tışlarda yukarıdaki fiyat· 

lara % 2 zam edilir. --
~ .................. 

G~z H e kimi 
l>r. ŞUkrU Ertan 

Cağaloğlı1 Nuruoımaniye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osmaa Şerefettisı 

epartımanı -;;--' 
--------~---------------

11 l ı Hl ı l\ a aht1ne t1lll"' 

nuz v11 edininiz 


