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B. Şükrü Kaya 
Dün Romanyadan geçmiı 

ve Bükreşte merasimle 
karıılanmıştır. 

Fiati (100) Para 

~--------------------------·~---------------------------

uslar, Au.mr·Adalarını Tahliye Ettiler 
- - - ~,z====:::==::=========;==~~===:==E~:z::====~~~z===================~::::--- ~~ 

lngiltere, Akdeniz filo- r-Atatürkün Milli küme maçları 
Erzurumaayakbas- Fenerbaht;e, Be· 

_ta_~ __ !._!_y_e_ ediyor a.~~~~~:~:~ü;~f:~;.m-. şiktaşı 1-0 ~endi 
Bay Eden, Akdenizin Ingiltere için hayati ilk ayak bastıklarının yıl dönü· 

sunu . ._.. ..... 
müdür. Bu münasebetle Er· 

bir kıymeti olduğunu söyledi. zurumda büyük bayram ya· 
pılmaktad•r. 

Galatasaray-Güneş · ı.ı berabere 
Ankaragücü, 4-0 galiptir ·-·-· /ngiltere hariciye nazıri, ispanya ihtilalinin bir cihan 

harbı tevlid etmemesine çalıştığını söyledi 
londra, 5 (A.A) - Hariciye 

ırı B. Eden, bugün Boğ· 
nda söylediği bir nutukta, 
ınya vaziyetini tetkik et· 

\4tir. B. Eden, lngiliz hükii· 
'-ttinin esaslı hedefini lspan· 
tol harbini lspanyol hududları 

:cine taşırmamak ve bu 
'-tınleketin arazi tamamiyetini 
'eırıin etmek olduğunu söyle· 

İş ve demiştir ki: 

Bayrama, Büyük Şefin şeh· 
re ilk girdikleri yer olan 
lstanbul kapısında ba~lanmış 
ve siyahlara bürünmüş olan 
kızlarımızm, buradaki kurdeli 
kesildikten sonra beyaz elbi
selerle meydana çıkmalarını 

müteakip istiklal marşı - ~l 
lanmıştır. , -

Merasime, umum müfettiş .... 
Tahsin Uzer, vali , asker ve 
sivil erkan binlerce halk işti
rak etmiştir. Vilayet binası 
önündeki toplantıda söylevler 
verilmiş, talebe ve teşekkül

... Jerin geçid seyrolunmuştur. 
Gecede fener alayı terlipf 
edilmiştir. 

Ferbalıçeye 1 -O mağlup olan Beşiktaş takımı 
İstanbul 5 (Hususi) - Milli çalışmalarına rağmen müsa· 

- ispanya ile şu veya bu 
~kumet arasında tercih gö
lttıneksizin normal ve dostane 
~iinasebetle idame ediyoruz. 

lllumi müdahaleyi büyük bir 
itina ile tatbik ettik. Ve buna 
... Yet gösterdik. İngiliz yar· 

ı, her iki tarafın mülteci· 

'---------------- küme maçlarına dün de de- b k 1 1 b b l'kl b' 
d·ı . . F b h a a · era er ı e ıt· vam e ı mıştı. ener a çe, 

ede yapıhnaştır. Son baf
zarfmda Madrid, Sevil 

"illetinin Valansiya yolu ile 
\le lngiliz hastahane gemileri 
~ıtasile tabliyesi için Yalan· 

hükiimetile müzakereler 
t.pılmıştır.,. 

Müteakiben B. Eden, Ak· l ·ı· h- ·ı · 
ııL • d b b d k 1 ngı ız arp gemı erı 
...:tıız en a se ere şun arı l • · . .. ·· töyı - . gilterenin spanyol mes elesıne ıle olan munasebatı mukem· 

cm:Aştkırd: . I 'it . . karşı gösterdiği alakasızlık, meldir. Ve bu dostluk, hiç 
- emz, ngı ere ıçın ·- - - - - - .--:-.h • k. · l h' "t 'h )'l b' ·d l d ğ'ld' bizzat kendi menf aatlerı!lı ı -. ımsenm a ey ıne mu eveccı 

.A.,-nız ır geçı yo u e ı ır. . . . . . değildir 
~deniz lngiltere için en mü· ı mal ettığı şeklınde tef sır edıl- N'h . " B Ed d . t' 
l! - ' İ l'd. 1 ·lt · F s ı ayet . en emış ır 
~ bir emniyet yoludur. n· meme ı ır. ngı erenın ran a . 

• • •• kı: 

ay Ali Çetinkaya Stok· 
holme gidiyor 

--·-au sabah lstanbula gelen nafia vekili 
f ya, Belgrad ve Berlinden ge.çe.ce~~~~ 

_ _ , miryollan cer daıresı muduru 

Ali Çetinkaga 

. Ankara, 4 (Hususi muha· 

'nıizden) - Nafıa Vekili 
• Ali Çetin Kaya, berabe· 

e Kalemi mahsus müdürü 
Nejat, imtiyazlı şirketler 

B. Emin, devlet de· 

B. Sed '\d olduğu halde bu 

akşamki ekspresle itan bula 

hareket etmiştir. 

lstanbulda be~ gün kalacak 

olan Nafıa Vekili, Sofya, Bcl

grad ve Bcrlin yolile Stokhol· 

me gidecektir. 
lstanbul, 5 (Hususi) - Na

fıa Vekilimiz bu sabah şehri

mize geldi . --····---
Vaziyet nazik 
/ngiliz ricali Lon
dradan ayrılmayor 

Londra, 5 (Radyo) - ln

giliz ricali, dün pazar olma· 

sma rağmen, ahvalin nezaketi 
hasabile Londradan ayrılma
mışlardır. 

İngiliz kabinesi, bugün içti
ma ederek vaziyeti umumiye 
hakkında müzakeratta bulu· 
nacaktır. 

"Bizim silahlanma pro· 
gramımız, bütün devletler ve 
bilhassa küçük devletler tara· 
fından sulhlehen bir hareket 

olarak karşılanmaktadır." 
Akdenizdeki /ngiliz gemileri 

Londra, 4 (A.A) - lnğilte· 
renin Akdeniz filosu, modern 
( Devamı4 üncü sahifede ) 

Şuşning 
lltalyada bir haf ta 

kalacak 

Şuşninı 
Viyana 4 (A.A) - ltalyaya 

gitmekte olan başvekil Bay 
Şuşning'in oradaki ikameti bir 
hafta kadar sürecektir. Başve· 
kilin balyada nereye gideceği 
henüz ıizli tutulmaktadır. 

Adiliye veki-
limiz 

Dün /zmir vapura 
ile ıehrimize geldi - -

Bay Şükrü Saracollu 
Adliye Vekilimiz B, Şükrü 

Saraçoğlu, dün İzmir vapuru 
ile İstanbuldan şehrimize gel
miştir. 

B. Saraçoğlu, vapurda vali 
B. Fazlı Güleç, belediye reisi 
şehrimizdeki mebuslar ve 
dostları tarafından karşılan-
mıştır. Adliye Vekilimiz bura· 
dan Ödemişe giderek yazı 
Gölçükte geçirecektir. ----·· .. ·---
Amerlkada 
Milli bayram 

kutlu landı 
Vaşington, S ( Radyo ) -

Amerika milli bayramı, dün 
tes'it edilmiştir. Bu münase· 
betle Reisicmhur B. Ruzvel· 
tin huzurunda büyük bir ge-
çid resmi yapılmıştır. 

Kambron faciası 

Beşiktaş ile oynamış ve maçı miştir . 
1-0 kazanmıştır. Ankarada yapılan maçda da 

Galatasaray-Güneş maçı çok Ankaragüçü, Gençlerbirliğini 
heyecanlı olınuı, iki taraf .n 4-0 yenmiştir. 

.. . ......... --.~·--------
Belçika Başvekili bugün 

Londraya gelecek .. 
••• 

B. Van Zelland, Amerikadaki temasları 
hakkında /ngiliz ricaline izahat verecek .• 

Londra, 5 (Radyo) -Belçika Başvekili B. Vanzelland, yarın 

(Sotamton) limanına vasıl olacak ola~ (Küvin Mari) vapurunda • 

bulunuyor. 
Belçika Başvekili, doğruca Londraya gidecek ve Amerika 

seyahati hakkında İngiliz ricaline izahat verecektir. 

Hindistan'daki isyan 
/pi Fakirinin kuvvetleri ile /ngiliz asker
leri arasında muharebeler devam ediyor 

Bir /ngiliz kumandanı harekatı takip edigor 

Londra, 5 (Radyo) -Kam· 
bron infilakında ölenlerden 
üç kişinin ceseti daha çıkanl· 
mıştır. Bunlarla ölenlerin mik· 

Simla S (Radyo) - lbi ile lngiliz askerleri arasında batlı· 
yan muharebeler devam ediyor. Tenkil kuvvetlerinin, son gün· 
lerdc takip etmekte olduğu Tervan kabilesini hayli hırpala· 
dıkları söyleniyor. 

B. Vanzeland, Londradan Parise geçecek ve orada da 
Fransız ricali ile temaslarda bulunacakbr. tan otuza balit oluyor. 

• 
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Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 27 
- Küçük kumrunun mü· 

cevherlerinin, altın saat kös
teklerinin, dizi dizi beşibira· 
radalarının sayısı da bir ona, 
bir de Allaha ayan; hadsiz, 
hesapsız. Ya üstüne edilmiş 

konaklar, köşkler, akarlar; 
banlar, hamamlar, fırınlar. 
Getir mushafı buraya. İnanını· 
yorsun, vallahi elimi basaca
ğım! 

Eda alıklaşmıştı. Hafize de
vamdaydı: 

- Billahilkerim başkadıne
fendilerin, en sevgili sultan
ların onun kadar elması, 

variyeti, geliri olamaz. Ne 
münasebet efendim, devede 
kulak kalır. 

Eda dinlemede; Hafize hala 
söylemede: 

- Gelgelelim, öyle de bir 
Küçük Kumru ki sorma. Rengi 
kara mı kara, marsık mı mar· 
sık.. Kokorozlu fala bakan 
Sulukuleli Nailelerin, Zarife
lerin aynı aynına örneği .. Göz· 
leri şaşı mı şaşı; yaradana 
bile yan bakıyor. Ağzı çağa· 
noz bacağıvari, bir tarafa çar· 
pık; taş ölçerim selamünkav
len uğramış gibi.. Böyle bir 
mendeburu ne diye başlara 
taç etmişler dersen artık ora
sını o midesizlere sor .. Yalnız 
bir cüvuhatlice, endamı kıv· 
rakça, 1cilvesi aşırıcanaydı. 

Eda. 
_::.._ Cici anne, ışın gucun 

yok da kırk yıl evvelin matah· 
!arını mı anlatacaksın? deyince 
Hafize öfkelendi: 

Kırk yıl evvelin matah· 
!arını anlatıyorsam sebebi var. 
İbret kulağile dinle; o çin· 
gene maşası, şebele maymunu 
bu kadar saltanatlar, varlıkfar 
içine garkolduktan sonra sen 
de aklını başına al diye söy· 
lüyorum. Bunakların, siftiklerin 
aylıklarını, yıllıklarını alacağım 

diye Tanrının gunu sokak 
sokak dolaşacağına, daireler· 
deki populdakların, uyuntu
ların, at hırsızı kılıklıların 
ağ-ız kokularmı dinliyerek he
lak olacağrna, silkin, canını 
kurtar; konaklarda, köşklerde 
yaşa; kendine mahsus araba
larda, sandallarda gez, toz 
demek istiyorum sana, a bu
dala kız!. 

Buyurun Çakır Ayşenin kı
zındaki mukabeleyi : 

- Vallahi sen aklını boz· 
muşsun cici amme!. diyerek 
yürüyüp odadan çıktı; alt tara
fını dinJememişti. 

"Bir söz, bin büyüden yeğ
dir., dedikleri ne doğrudur .. 

Eda, yukarı kattaki odasına 
çıkınca yaşmağını, feracesini 
atmış, köşedeki yer yatağının 
üstüne uzanmıştı. 

:..__ Bu kadın ya çıldırmış, 

yada bunamı!. Diyorsa da fik· 
rinin bir kenarcığında da bir 
nokta: 

Acaba doğruyu mu söyli
yor?. Dediği gibi, honaklarda, 
köşklerde oturmak, arabalarda, 
sandallarda gezmek mümkün 
mü?.. Söyledikleri sahiye de 
benziyor .. 

O miskinlerin, çenesi düşük
lerin aylıklarını alacağım diye 
kapı kapı siirt... Yürekde de 
heran çarpıntı, her lahza he· 
lecan: Ya cüzdanlardan, mii· 
hürlerdcn; evraklardan birını 
düşürüverırsem .. 

Sonra, gençlik, bu. İnsanın 
birinci fazlaca beğeneceği iki 
çift laf edeyim diyeceği de 
tutuverir belki. Etraftan gö· 
rürlerse, ·adım kötüye çıkarsa, 
aylık sahiplerine yayılıp tu· 
kaka olusam korkusu da aca· 
ha .. 

Hafize, alt kattan birkaç 
kere se:slenmişti: 

- Deli karı, şimdi de ba· 
şın:ıa Ebussuut efendinin kızı 

mı kesildin de söylediklerime 
öfkelendin?. İnsene aşağı! 

Eda, duymamazlığa geldi. 
Hafize, hala yarı belinden aşa 
ğısında konyağın verdiği gev· 
şeklik, dizlerine tutuna tutuna 
yukarı çıktı. 

Eda, kadıyı sürmelemişti. 

Musallatı fazla kızdırmuk ta 
istemiyordu. 

- Cıci anneciğim, bugün 
kendimi üşütmüşüm galiba .. 
Başım çatlıyacak gibi ağrıyor; 
yatayım diyorum! dedi . 
Yemeğe de inmedi ve yata· 

ğına girdi. 
Küçük kumrü zihnine çakıl

mıştı .. Karalığı, marsıklığı, şa

şı gözleri, çarpık ağzı gözünün 
önünden hiç ayrılmıyordu. 

Baştan aşağı takındığı el· 
maslar, boynundaki beşibir 

aradalar, göğsündeki saat kös
tekler, içine kurulduğu konak
lar, köşkler, yan geldiği ara· 
balar, sandallar, bir bir kar· 
şısında gibiydi . 

Sanki hepsini görmede. 
Sonra, başlarında kırmızı 

kırmızı fesli, taşbebekler gibi 
pembe pembe yanaklı, kiraz 
dudak ağızlı, has ahır beygir
lerine binmiş, peşlerinde ta· 
kım takım haremağları bulu
nan selatin şehzadeler! Fesle-

. ri yıkık, zÜlüfleri dağınık, hı· 
yıkları kıvrık, Beyoğlu koko
nalt\rı gibi yüzleri pudralı, sa
ray arabalarına kurulmuş pa· 
dişah damatları. 

Saçı sakalına karışmış, ce· 
ketleri sırmalar ve nişanlar 

içinde, göbekli göbekli viike
lalar, vüzeraları paşalar, Ka
buk gibi siyah setreli mabe
yinciler; göğüsleri sırma kor
donlu hünkar yaverleri, mavi 
gözlüklü, boynu ipek mendilli 
yakası çiçekli, altın sap bas· 
tonlu, ceplerinde lira şıkırda
mirasyedi beyler. 

O kapkara, marsık küçük 
kumru, mindere yanını verip 
boylu boyunca uzanmış. 

Vücntluca olduğu için min
deri kaplamış. Ayıcı çingene
ler, ayı oynatırlarken, (Hanım 
sultanlar nasıl bayılır?) dedik
leri vakit ayının yerlere bir 
yayılması vardır ya .. Kumru da, 
eti budu olduğu için, öylece 
yayılmış .. 

Eakat kıvrakcana da. Ken
dini pek bırakma yok.. Cil
vesi de aşırıcana olduğu için, 
denize düşmiiş de kurtulmağa 
çabalıyormuşcasına, yiizer. gibi, 
hiiklüm biiklüm bükülüyor. 

Hasılı, Küçiik Kumru, kü· 
çük dağları ben yarattımvari, 
kendini dirhem dirhem sat
mada.. Tapınıcıları etrafında 

finolar gibi siftiniyorlar; gözü· 
nün içine bakıyorlar. 

Hani Ziimriitii Anka kuşu· 
nun masalında vardır. (Gak!) 
deyince su, (Gık!) deyince d; 
tıpkı o hes:ıp .. 

(Arkası var) 

Hava taarruzlarınalBir c;ocuğu iki kadı
karşı sis dalgaları nı öldüren cani 

--·-Bu dalgalar o kadar şidıletli 
olacak ki, uçan bir tayyare dal
ganın kuvvetile parçalanacak 

Canavar ruhlu adam, • • ıçıın-

den gelen bir sese itaat 
ediyorum, diyor. 

Son zamanlarda hava taar
ruzlarından korunmak için or· 
taya sürülen birçok tedbir ve 
_çareler arasında şehirlerin 
tayyare hücumlarından ses 
dalgaları ile müdafaası da 
vardır. 

Bu tedbirler ve çarelerin 
son zamanlarda tecrübesine 
başlanmıştır. Yeni bir tip bom
ba da imal edilmektedir. Bu· 
nun ses dalgaları o kadar 
kuvvetli ve şiddetli olacak ki 
yakındaki bir tayyareyi derhal 
parçalıyacaktır. Bu bombanın 
tayyareye isabet etmesine ih
tiyaç yoktur. Bombanın tay
yarenın yakınında patlaması 

kafidir. 
Tahii böyle bir keşif şim· 

diye kadar def ve tardı İm
kansız adde.dilen teyyare hii· 
cumlarının kuvvetini kıracaktır. 
Alelade tayyare defi toplarının 
pek müessir olmadıkları açıkça 
söylenmektedir. Çünkü bun· 
!arın müessir olmaları ıçın 

atılan güllelerin tayyareye isa
bet etmesi lazımdır. Halbuki 
bugünkü müthiş süratlerine 
göre böyle bir isabet :güçtür. 

Şimdiye kadar hiçbir mü
hendis veya ses mütehassısı 

böyle kuvvetli ses dalgaları ı 
vücude getiren bir bomba 
keşfetmemiştir. Maamafıh böy
le bir keşfin imkan dahilinde 
olduğu kabul edilmektedir. 

Ses dalgaları ile hava taar
ruzlarını defetmek fikrini bir 
çok fen adamları daha pek 
iptidai addediyorlar. Elektrik 
sanayiinin de bugünkü inkişa
fına varmazdan evvel böyle 
iptidai günler geçirmiş oldu· 
ğun unutmamak lazımdır. 

Mikroplara karşı ses 
dalgaları 

Ses dalgalarının kullanılacağı 
işlerden biri mikroplardır. Mik 
roplar o kadar küçüktür ki 
her hangi bir madde ile tazyik 
edilerek öldürülemezler. 

Bir böceği iki taş arasına 

koyarak ezer ve öldürebilirsi
niz. Fakat hiçbir mikroba karşı 
bunu yapamayız. Birbirine ya
pıştırılmış iki düz sathın or
tasındaki incecik su tabaka· 
sında bile mikroplar yaşamağa 
devam ederler. Bu sebeple 
mikropları öldürınek için kim· 
yevi madde lazımdır. 

Öyle bir madde ki en ince 
ve küçük yarıklara, deliklere 
nüfuz ederek mikrobu öldür
sun. 

Ses dalgalarının bu husus
taki faikiyctlcri mikroplara 
nerede bulunurlarsa bulunsun· 
la'r yetişebilmeleri ve derhal 
tahrip etmeleridir. Şimdiki 
halde büyük şehirlerde sütler 
mikropları imha edilmeden 
satılmamaktadır. 

Yeni sistemin tatbiki steri· 
li:ıasyonda çok daha bacittir. 

Süt, içinde kuvvetli ses 

dalgaları vücude getirilen tüb

lerden geçirilir. Bu sesin ha· 
rıce akseden kısmı gayet 

ehemmiyetsizdir. Onun ıçın 
çalışanları izaç etmez. Dahilde 
ise süt öyle şiddetle çalkala· 
nır ki mikropların çoğu bu 
çalkalanma netice i öliirler. 
iddia deildiğinc göre sütün 

kuvvei ğıdaiyesinde ve lezze. 
tince de hiçbir değişiklik hu· 
sule gelmiyecektir. 

Ses dalgalarının mikrop öl· 

dürücü diğer bütün maddelere 

karşı büyük ve ehemmiyetli 
bir faikiyeti daha vardır. Ses 
dalgaları bazı mikropları öldü
rüp diğerlerini hayatta bıraka· 
cak tarzda ayar edilebilir. 
MalUm olduğu üzere iki nevi 
mikrop vardır. Sıhhate ve ha· 
yata ziyankar ve sıhhate nafi 
mikroplar. 

Mikrop öldürücü kimyevi 
bir madde kullanıldığı takdirde 
nafi mikropları da öldürmek 
tehlikesi vardır. 

Ses dalgalarını dumana 
karşı kull<ınmak 

Ses dalgalarının mühim bir 

istimal sahası daha mevcuttur. 
Dumanı dağıtmak.. Duman 
ufak kül zerelerinin havada 
bir arada uçmasından ileri 

gelir. Yarım metre mikabında 
bunlardan milyonlarca bulun
duğu hesap edilmiştir. Bu kül 
zerrelerine hiçbir şey olmasaydı 
duman ebediyen kalırdı. Fakat 
tabiat bunu öyle tesbit etmiş
tir ki bu ufak zerreler zamanla 

birleşerek büyük zerreler ha
linde çöktüklerinden duman 
kaybolur. 

Son yapılan k~şifler, ses 
dalgalarının bu ufak kül zer-

relerinin çabuk birleşmesine 

sebebiyet verdiğini meyda ,a 
çıkarmıştır. 

Mühendişler bundan bilis
tifade fabrika bacalarından 
duman çıkmasına mani oluna
bileceğini ileri sürüyorlar. Ba: 
canın dibine konulan bir 
"haut·parleur,, dumana pek 
ala mani olabilacektir. 

Bu kül zerrelerinin kıymetli 
olduğu işlerde pek faydalı 
olacağı söylenmektedir. 

Harpte de !hundan istifade 
etmek imkanı olacaktır. Malum 
olduğu üzere bilhassa deniz 
harbında "kaçan torpitolar düş
manın ateşinden kurtulmak 
için kesif bir duman kitlesi 
arkasında saklanmaktccıdırlar. 
Halbuki böyle bir ses dalgası 
( Devamı 4 üncü sahifede) 

Tüyler ürpertici, işkenceli 
cinayetlerin faillerine "Lan· 
dru" adı verilmek adet ol· 
muştur. Bu, Landru ismindeki 
yarı deli, canavar, bir katil· 
den kalmıştır: 

Bu canavar, küçük çocuk· 
ları kaçırıp öldürmek ıhtira

sında idi ve bir çok çocukları 
bu ihtirasına kurban etmişti. 

Bugün Stepanek ismindeki 
Çekoslovakyalı bir -katile de 
"Çek Landrusu,, adı veriliyor. 

Stepanek bir çocuğu ve iki 
kadının katilidir. Bugün ele 
geçmiş olan bu katil Çekos· 
lovakyada muhakeme edilmek· 
tedir. 

Yaptığı müthiş cinayetleri 
ile Landruya Durseldorf vam· 
pirine, meşhur katil Matuskaya 
benzetilen Stepanek henüz 
geçtir. Halinden, böyle ihti
raslı ve zalim işler yapacağı 

ümid edilemiyecek derecede 
çelimsizdir. 

Stepanek kadınları ve ço
cukları öldürmek arzusunu na
sıl ve niçin duyuyordu? Yapı· 
lan tahkikatta katilin, kadınları 
ve çocukları hayvani arzularını 
tatmin maksadile ele geçirme· 
diği, fakat, onları sırf binbir 
işkence ile öldürmek için ka· 
çırdığı anlaşılmıştır. 

Kadınlara karşı onu cina
yete sevkeden hislerin aşk ol
madığını mahkemeden kendi
si de itiraf etmiş ve şöyle de-
miştir: 

- Aşk mı? Ben de hiç ol
mıyan şey bu! Hatta, aşk ne-

• dir, eilmeın bilmem bile .. 
Fakat, ölümden bahseder· 

ken Stepanekin yüzü kanlan· 
makta, gözleri parlamaktadır. 
Bu cihetten sakatlığı ruhunda 
olan bu adamın, '.ölüme karşı 

bir ihtiras beslediği anlaşılı· 
yor. 

Sevgi 'isini bir kazada 
kaybetmişti 

Bu noktadan ilerletilen tah
kikat, bu yarı deli gencin bu 
hale bir hadiseden sonra düş
tüğü meydana çıkarılmıştır: 

.::>tepanek, genç yaşta, seven 
bir genç kız kaybetmiştir. 
Genç kızın ölümüne sebep bir 
tren kazasıdır ve bu kaza Stt· 

panek'in gözleri önünde ol· 
muştur: 

Bir gün, tren yolunda gider• 
b·re 

lerken, Stepanek, birden 1 

sevgilisini önlerinden geç~ll 
trenin tekerlekleri arasın: 
buluyor. Genç kız tekerl.~; 
lerin arasına nasıl düşmüştur 

d·ıe· Kazanın bu tarafı halle ı 
memişti, ve bir esrar perd;; 
sine bürülü kalmıştır. Aca 
genç kız trenin altına kaz~ . . Jflı 

ile, ayağı kayarak, kendısı 
d.. .. k a ataıı 
uştu, yo sa onu oray 

gene Stepanek midir? . 
Öyle ise canin cinayetlerı 

bilindig"' inden daha evvel bar ,. 
lıyor, demektir. Fakat, SteP 

l a· nekin bu kazada mesul o 111_ 
rdır· dığı kanaati daha kuvvet ı dıı 

Çünkü, kızı sevdiği hakkın 
birçok deliller bulunmuştuf·b·r 

Bunlardan biri, kızın ı 
fotoğrafıdır. Stepanik bu res· 
min altına şöyle yazmıştır: 

K d 
... se-

"Sevgili kız.. en ısını 

- Devamı 4 ncü sahife~ 
wlzmir asliye mahkemesi ikifl' 

ci hukuk dairesinden: d 
İzmirde Arap fırını cad e~ 

sinde Arnavud çıkmaz sok
3 ı 

d Ah d kıt 116 no.lu ev e me J(ıı.· 
Havva tarafından Ankara b ... 
yabaşı mahallesinde Molla d~ 
yük sokağında 30 no.lu ev . 

Hüseyin oğlu Mehmed a~;. 
hine açılan talakın subutu l 
vasına mütedair dava arzu~~. 
suretile davetiy~ varakası rnu ç 

deaaleyhin i~ametga~_mın .~~ıı· 
huliyetine bınaen mubaşı dil· 
rafından bila tebliğ iade e h· 
miş ve yaptırılan zabıta tıı -~ 

· \etfl1' 
kikatı da bunu teyıt e~ ·ile 
olduğundan davacının dıleg -1e 

tebligatın ilanen icrasına sf' 

tahkikatın da 15/9/937 ç"ır 
şamba saat 10 a talikine .1 tı c 
rar verilerek arzuhal sure h' 

. 1 rJll' davetıye varakası usu en 1ş 
d. h . asıltıl keme ıvan anesıne . tll' 

olduğundan müddeaaleyhıfl h' 

Yin olunan gün ve saatta r11ıt·ıı .,,e) 
kemede hazır bulunması ~· 
bir vekil göndermesi aksi. t~ı· 
dirde h~kkında muc~melc:blİ~ 
yabiye ıcra kılınacagı t_. ere 

k k . l k ııı ma amma aım o ma 
ilan olunur. 

Izmir ithalat gümrüğü müdüriüğünden: 
Kapların 

adedi Nevi 

3 sandık 

2 paket 
2 sandık 
2 

" 6 " 
1 varil 

Markası 

S.D 
CZAM 
adres 
DDC 
FGA 
TZM 
z. o 

No. 

3378-80 
6990-91 

1-2 
100-1 
867-72 
86 

Sıkleti 

kılo gram 

1498 
7 200 

245 500 
347 300 

1551 
56 

Cinsi eşya 

Fasuneli pamuk mensucat 
içi ipek astarlı deri Conta 
lastik ökçe ve çivi 
demir makine aksamı 
fasuneli pamuk mensucat 
anilin boya 

2 paket adres 
4 sandık 

" 1 balya T E 

424 ve 426 
3.4 6-7 

3335 

68 adet 
230 

18 

erkek şapkası 
akömulatör 
adi pamuk mendil 
fasuncli p. mensucat 
porselen clektriki diiyii 
radyo ve aksamı 

1 
1 
1 
1 
1 

33 
1 
1 

" 

" 
sandık 

" 
çuval 
parti 
demet 
parti 

" 

yok 
TMw 

bila 

6165 

5-19 
bila 

16 500 
106 500 
20 500 

103 400 
540 
270 
900 
900 

kasarsız pamuk mensucat 
adi demir çenberlik 
demir galvanizli saç 
demir boyalı İnşaat levazımı 
adi yassı ve yuvarlak çubuk 
demir 

., 2700 köhne Jemir 
Yukarıda yazılı eşya 12-14 ve 16·7·37 günlerine ra~llıyan günde sa;:ıl on dchlk açık 1 

lırma "uretilc dahile 5alılmadıRı takdirded"' aynı giindc rcnebı memlekete gönderilmek ll1e 
satılacağından işine gelenlerin ithalat 2iımruği.i salış komisyonuna mliracaatları ılaıı olurı0'' 

y 



...... Sahife 3 

lzmir Emrazı Sariye has
tahanesi başhekimliğinden; 
Hastahanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 

h\iktar tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 

Yazılı 21 kalem erzak vesaire 10 gün müddetle temdit edil-
miştir. • 

Şartnameler her gün hastahanede başhekimlikte görülebilir. 
Açık eksiltme 10 Temmuz 937 cumartesi günü saat 11 de 
1 epeciktc Emrazı Sariye hastahanesinde teşckkiil eden ko~is· 
Yon huzurunda yapılacaktır. 

DiKKAT: 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamıyacağından bunlar·ı vermek istiyenler ihale 
iÜnünden evvel teminatlarını İzmir malsandığına yatıracak· 
lardır. 2218 
l'ahmin edilen Muvakkat 

Fi at Miktar Teminat 
Lira Kr. Kilo Lira Kr. Cinsi 
1127 50 11000 84 57 Birinci ekmek 
2400 6000 180 Koyun eti 
900 6000 67 50 Koyun sütü 
700 3500 52 50 Koyun yoğurdu 

90 2000 6 75 Arpa 
40 400 3 Kuru fasulya 

140 4000 10 50 Kalın kepek 
1200 40000 80 Kok kömürü 

70 350 5 l5 Makarna 
14 70 1 05 Şehriye 
75 1000 5 63 Patates 

400 2000 30 Pirinç 
87 50 3500 6 57 Saman 
30 600 2 25 Kuru soğan 

450 500 33 75 Sade yağı 
160 400 12 Sabun 
265 1000 19 88 Şeker 

20 800 1 50 Taze kabak 
60 600 4 50 " fasulya 

112 1200 8 40 Domates 
140 1400 10 50 Patlıcan 

N. V. jOlivier ve şü-' Fratelli Sperco 
W. F. H. Van rekası Limited vapur acentası • 

Der Zee 1 ROY AL NEDERLAND vapur acentası KUMPANYAsı Kamçıoğlu 

Dr. Demir Ali 

& -CO. Birinci Kordon Rces binası "TRiTON" vapuru 9 Tem- Cilt ve Tenasül hastalıkla, 
... muzda gelip BURGAS, VAR- ı tıe elektrik tedavisi 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel,. 2443 NA ve KÖSTENCE için yiik İzmir - Birinci beyler sokağı-
G. M. B. H. ITHE ELLERMAN LINES L TD. alacaktır. Elhamra sineması arkasında 

Hamburg 1 'd'OPI OlVRETROP,O, ~o'apLuru lSOWteEmN; SVENSKA ORIENT UNIEN No. : 55 
''CHIOS,, vapuru 2 Tem- ,muz a ~ . .. ve · "BIRKALAND,, motörü 5 Telefon: 3479 

muzda bekleniyor. HAMBURG SEAdan gelıp yuk çıkaracak. Tenımuzda brklenmekte olup ~· --·•--=:.•l!!Dlm!ll _ _. 
ve BREMEN limanlarından 1 "POLO,, vapuru 

10 
tem· 1 ROTTERDAM, HAMBURG, 1 Doktor ' 

yük çıkaracaktır. muzda LONDRA ve HULL ve GDYNIA ve JSKANDINAVYA 
1 ANVERSten yük çıkaracak ve ı · ı · · ··k ı kt 

AMERICAN EXPORT LINES ıman arı ıçın yu a aca ır. Alı• Aga"" h 
, ayni zamanda LONDRA ve ZEGLUGA POLSKA A. B. • 

THE EXPORT STEAMSHIPı HULL için yük alacaktır. KUMPANYASI ç k Hastalıkl.'.\rı J 
CORPORATiON ITHE GENERAL STEAM NA· "LECHISTAN,, motörü 21 ocu 1 1 

mütehassısı ~ "EXCHANGE" vapuru 20 VIGATION LTD. Tt-mmuzda bek.lenmektc olup 
D UT NT H İkinciBeylerSokağı No. 68 1 Temmuzda bekleniyor. NEV- "A J A ,, vapuru a- ANVERS, GDYNIA ve DAN-

YORK ve BALTIMOR liman- ziran sonunda gelip LONDRA ZIG limanları için yük ala- ı • Telefon 3452 

ları için yük kabul eder. için ylik alacaktır. caktır. navlunlC\:aki değişıkliklrrin· 
.. EXCUTIVE ,, vapuru 2 üEUTSHE- LEVANTE LINIE SERViCE MARlTlME 

TemmuıJa bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXCAMBION.. vapuru 2 
Temmuzda PlREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXHORDA.. vapuru 16 
Temmuzda PlREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: . 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PlRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 

"DELOS .. vapuru 11 Tem- ROUMAIN 
muzda HAMBURG, BREMEN "SUÇEAVA,, vapuru 14 
ve ANVERSten gelip yük çı· Temmuzda MALTA, CENO· 
karacak. VA ve MARSIL YA limanları 

Tarih ve navlunlardaki deği- için yük alacaktır. 
şikliklerden mes'uliyet kabul Yolcu kabul eder. 
edilmez. ilandaki hareket tarihleri lc 

den acenta mesuliyet kaLul 
etmez. 

Daha fnzla tafsılat ıçın 
FRATELLI SPERCO ,apur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Tt-lefon: 4142/4221 2661 - • ' ' · ... ,,;, ·. . . 

·~~~~~ ,...,,..,ıaı w;cu s wwww __ --~· 

Ucuz taze ve temiz il8.ç çeşitleri ' I 
Başdur~k büyük Salepçioğlu hanı karşısında 1 ı 

Hamdi Nüzhet Cancar ı 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunuı· 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~_.,_____-

--Türk Hava Kurumu-•• ı ROUMAlN 
BUCAREST 

"DUROSTOR .. vapuru 31 

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

Büyük piyangosu 
3 ci keşide 11 Temmuz 1937 dedir 

Büyük ikramiye45,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak 120) liraya kadar bii
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortilcri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
kinmc iniz. 

timi 

lzmirPam1ukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

4 

Temmuzda bekleniyor. KÔS
ı 
1 TENCE, SULINA, GALA TZ 

ve GALATZ aktarması TU
NA .imanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LIMITED - UVERPOOL 
"DROMORE.. vapuru ;2 

Tem muzda LIVERPOOL Vt' 

ANVERS limanlarından yiik 
çıkaracak ve BURGAS, VAR 4 

NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman
larına yük alacaktır. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 10 Tem· 
muzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATISLAVA, LINZ ve Vi
YANA limanları için yük 
alacaktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzıniı· Yü ıı M ,~nsııcat ı 
Türk Aııoııim Sirk eti 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BAALBEK" motörü 23 
'\ Temmuzda bekleniyor. PiRE, 

.. 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

- Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMİR oS?"lu 

DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları İçin yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şiltnt'7...,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Zayi 
Tepe köy kooperatifin{~ gir

mek için 1930 senesinde İzmir 
ziraat bankasına yatırdığım 
kırkbeş liranın makbuzunu zayi 
ettim. Hükmü yoktur. 

Torbalının Ôzbey köylin· 
den İsmail oğlu Mchml'l 

HAYR61fiN 
f:İZIR 

• 

Pürı· en Şahap Tesiri t•biı~ eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız •e tanszyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Cumhuriyetçi tayyareler, asilerin merkezi olan 
Burgos şehrini bombardıman ettiler 

lngiltere, Bilbao, Sevil ve Burgosta konsolosluklar ihdas eyledi. 
Madrid'de şiddetli topçu düellosu cereyan ediyor 

Salamanga 5 (Radyo} - Cumhuriyetçilere ait bir tayyare filosu, dün ihtilalcilerin hükumet merkezi olan Burgos'u bombar
dıman etmişlerdir. Bombardıman neticesinde ihtilalcilerden 18 kişi maktul düşmüş ve 21 kişi de yaralanmıştır. 

Vaşington 5 (Radyo}- Amerika Reisicumhurğ Bay Ruzvelt, bütün devletlere bir nota vererek, tayyarelerle gayrimüstahkem 
şehirlerin bombardıma~ edilmemesi için be~nelmilel bir çare bulunmasını tekl~f edece~ti~. 
Londra 5 (Radyo) - lngiltere, Bilbao, Sevılla ve Burgosta konsolosluklar tesıs eylemıştır. 
Henday 5 (Radyo) - Bask hükumeti Cumhurreisi Bay Agira, bir İngiliz torpitosu ile buraya gelmiştir. Bay Agira, bir tebliğ 

resmi neşrederek, Bask arazisinin istilaya uğramasına rağmen, Baskların, çok kahramanane harp ettiklerini bildirmiştir. 
Madrid 5 (Radyo)- İki taraf arasında dündcnberi müthiş bir top düellosu başlamıştır. 

1 ..... •·· ... 

Leh-Romen aske-Sovyet kıtaatl,Amor neh 
ri ittifakı mı? rindekiadal~rdan çekildi 

••• 
Kral Karol, Varşovada görüşmeleri 

hakkında Fransız sefirine malumat verdi 
Bükreş 4 (A.A) - Polonya miş, iradedilen nutuklarda, ik~ 

büyük Erkanıharbiye reisi ge- memleket ordusu arasındakı 
neral Staşiviç, refakatında yük- ittifakın sağlamlığından bahs· 

.. b 1. b" k b't ld v edilmiştir. 
sek rut e ı ır aç za ı 0 ugu Bükreş 5 (Radyo) - Kral 
halde buraya gelmiştir. Karo!, bugün Fransız sefirini 

General, Romen Erkanı har- kabul etmiştir. Mülakatta Ha-
biyesile temas edecektir. riciye Vekili B. Antoneskoda 

Romen Erkanı harbiye reisi, hazır bulunmuş ve kral, Leh· 
Polonya Erkanı Harbiye reisi Romen görüşmeleri hakkında 
şerefine bir öğle ziyafeti ver- malfimat vermiştir. 

~~~~---------........ ··-··-----~~~~-
Dahiliye Vekili dün Bük-

reşten geçti ...... ~ 
Dahiliye Vekili Romanyadaki seya. 
hatını, kendisine tahsis edilen hu. 

susi trenle ~yapıyor .. 
Bükreş 5 (Radyo)- Türkiye Dahiliye Vekili ve Parti genel 

sekreteri Bay Şükrü Kaya, dün Köstenceye gelmiş ve mera
simle karşılanmıştır. Bay Şükrü Kaya, Romen hükumetinin 
kendilerine tahsis eylediği hususi bir vagonla Bükreş'e kadar 
gelmişler, · burada bir müddet tevakkuftan s~nra, ~acar hudu
duna kadar gene hususi trenle seyahat etmışlerdır. 

~~~~----... .-.~..-. 
Hava taarruzlarına İngiltere, Akdeniz 
karşı ses . dalgaları filosunu takviye 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) ediyor 
derhal dumanı dağıtarak tor· - Başı 1 inci sahifede -
pitoyu meydana çıkaracaktır. bir hale konulan ve yakında 

Viskiyi eskitmek için Maltaya avdet edecek olan 
Şarabın eskisi gibi viskinin '31 bin tonluk Varspit zırhlısı 

ile ehemmiyetli surette takviye 
de eskisi makbuldur. Eski İn· edilecektir. 
giliz ailelerinin malikanelerinde Diğer cihetten ayni suretle 
yüz, yüzclli senelik viskilere modern bir hale konulan ayni 
tesadüf edilir. Bunlar yüksek tipteki Malaya zırhlısıda Mal-
kıymeti haizdirler. taya gitmek üzere yola çık-

Kimyagerler viskinin eski- mıştır. Zırhlı Akdeniz filosu· 
mesinin, yani ölme ameliye- nun amiral gemisi olan Küin 
sinin birçok kimyevi reaksyon- Elizabetin yerine kaim ola-
lr.Jr neticesi olduğunu bulmuş- caktır. 
lardır. Bu reaksyonların vukua Taç giyme merasimi dola-

yısile İngiltereye gitmiş olan · gelmesi için yıllarca müddet 
Küin Elizabet, modern bir 

a-eçmesi lazımdır. Halbuki ses hale konulmak üzere Porst-
dalgaları tatbik edildiği tak- matta kalacaktır. Gal memle-
dirde viski ve şarabı eskiten ketlerini ziyaret etmekte olan 
ve öldüren kimyevi teamüller Ruayal. Cakin, icap ettiği 
derhal vukua gelmektedirler. zaman [spanyol sularına hare-
Yeni bir viski ses dalgaları- ket etmek üzere Porstmotta 
nın tesirine maruz kaldıktan beklediği malumdur. Varis 
sonra yüz senelik viski garib Piteve, Malaya zırhlıları gibi 
bir lezzet alıyor. Ruayal Cakin de onbeşer 

Alimler bu yeni enerji kay· pusluk sekiz tane topu vardır. 
Gemi, tayyarelere karşı hususi 

nağını tekamül ettirmek ıçın 

çok çalışmaktadır. Her gün 
bunun için yeni ve faydalı bir 
istimal sahası bulunmaktadır. 

Yakında modern hayatta 
ses dalgalarının sade radyoya 
münhasır kalmıyarak başka 
işlerde de kullanılacağı zan
nedilmektedir. 

bir zırh ile mücehhezdir. 

B. Şotan 
Paris, 5 (Radyo) - Başve

kil Bay Şotan ile hariciye 
nazırı Bay lvon Delbos, dün 
Yugoslavya sefirini kabul et· 
mişler ve uzun müddet ko
nu şmuşlardır. 

Uzakşarkta harp tehlikesi 
bertaraf edilmiştir. 

Tokyo, 5 (Radyo) - Man- tamamen çekilmişlerdir. Bu 

çuri erkanı harbiyesinin neş· 

rettiği resmi bir tebliğe göre, 

Amur nehrindeki adaları işgal 

münasebetle Amur nehrindeki 
fenerler, dün akşamdan itiba-
ren tekrar yanmağa haşla-
mıştır. 

etmiş olan Sovyet kıtaatı, dün Sovyet Rusya, Japonyaya 
adaları tahliye etmişler ve tatminkar cevap vermiştir. 

~~~~~--... ---·~·~·---.. --~~~~~ 
1 çocuğu, 2 kadını öldüren cani 

• IJaştaraji 2 irıcisalıijede -

viyordum. Şimdi öldü. Fakat 
sevgim ölmedi. Onu eskisin· 
den fazla seviyorum.,, 

Kızın ölümünden sonra ya· 
zılan bu satırlar onda, bu ilk 
sevgilisinin aziz bir hatıra 

olarak yaşadığını gösteriyor. 
Ve her halde onun ölümü

nü kendisinin istemiş olması

na pek az ihtimal verdiriyor. 
Fakat, muhakkak olan şey, 

bu feci ölüm hadisesinden 
sonra, Stepanekte, böyle iş
kenceli ölümler zevki uyandı
ğıdır. Sevgilisinin ölümlerin 
onun için mukaddes bir ma
hiyet alması ihtimal dahilin
dedir. 

Diğer taraftan, böyle müt
hiş bir hadisenin, genem ru
hunda doğurduğu aksülamel, 
onun yarı deli bir hale gel
mesine sebep olmuştur. 

lık cinayeti 
Çek Landru'sn ilk cinayetini 

bundan iki sene evvel işle 
miştir: 

Biri gün, bahçede elinde 
kürek çalışırken komşulardan 

birinin çocuğu geliyor ve ah· 
lasının birşey istediğipi söylü
yor. 

Stepanek, elinde kürek, bir 
an duruyor, zavallı çocuk, ma
sum bir halde ona bakmakta
dır. Step.ımek'in bir birdenbire 
gözleri parlıyor ve küreği kal
dırdığı gibi, çocuğun kafasın· 
sından aşağı indiri}or. 

Cani, bunu mahkemede an
latırken itiraf ediyor: 

O dakıkada gözlerinde, kan 
görmek ihtirası uyanmıştır. Bu 
ihtiras içinde kendisini kay
beden katil, derhal çocuğu 

Zayi 
İzmir Erkek Lisesi Orta 

kısmından 935/936 yılı mezu
nu olduğumu gösteren diplo
mam zayi olmuştur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

935-936 ders yılı orta kısım 
mezunlarından 259 numaralı 

Muhittin oğlu Macit 

yere serdikten sonra, soyuyor, 
toprağı kazıyor ve gömüyor. 

Gece, çocuğu gömdüğü yere 
gidiyor ve cesedi çıkarıp, par
ça parça kesiyor. 
Çocuğun anası, babası, bü

tün aramalara rağmen, yavru
larını bulamıyorlar. Polis de 
hiç bir ip ucu ele geçire
mıyor. 

ikinci ve üçüncü cinayetler 
Stepanekin ikinci kurbanı 

50 yaşında bir kadındır. 
Deli canide öldürmek ve 

kan akıtmak arzusu uyandık
tan sonra, elinde tabanca bir 
çok kadınları gözlemiş, fakat, 
hiçbirini öldürmeğe muvaffak 
olamamıştı. 

Komşularından olan bu ih· 
tiyar bir sütçü kadındı; ve her 
akşam süt satmağa giderdi. 
Stepanek onu bir gece kapı
nın önünde bekliyor, takip 

ediyor ve derenin kenarına 
geldiği zaman, tabancasını 
çekip öldürüyor. 

Burası kasabanın çok ten· 
ha bir yeridir. Tabanca sesi 
etrafta hiçbir akis uyandırma· 
dan sönüp gidiyor, kadının 
da dereye düştüğü zannolu
nuyor. 

Stepanekin öldürdüğü ikinci 
kadın kendi amcasının kızıdır. 
Bir gece, beraber radyo din
lerlerken, tabancasını çekiyor 
ve genç kızı öldürüyor. 

Bu cinayet üzerine evinden 
çıkan Stepanek nihayet tutu· 
luyor ve bununla beraber, 
diğer cinayetlerin de esrarı 
meydana çıkıyor. 

"Ben başka türlü bir 
adamım ... ,, 

Stepanek mahkemede, suç
larını itiraf etmiş ve hepsini 
birer birtr, soğuk kanlılıkla, 

hazan da gülerek anlatmıştır. 
Cani, kendisini cinayetlere 

sürükliyen amili şöyle anla
tıyor: 

- Ben diğer katiller gibi 
değilim. Başka türlü bir ada
mım. Para çalmak için adam 
öldürmüyorum. İçimden gelen 
bir ses beni sürüklüyor. 

Almanya da 
Dünyanın en büyük denizci 

memleketlerinden biri de hiç 
şüphesiz ki Almanyadır. Va
kıa büyük harpten sonra Al
manya bu büyük ehemmiyetini 
kaybetmiş idiyse de bugün 
tekrar harpten evvelki halini 
hemen hemen iktisap etmiş 
demektir. Esasen sivil deniz-
cilik hayatı harpten sonra pek 
elim vaziyetlere düşmüş değil 
idi. Gerek ticaret donanması 
olsun, gerekse de rsu sporları 
olsun hayatlarını devam etti
rebilmişlerdir. 

Ben burada, Almanyada su 
sporlarının inkişaf sahasını mü-
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Su Sporu 
evvela sahil boylarında baş· 
lamıştır. Bilahare göller, de-. 
reler, ırmaklar ve kanal geçen 
iç şehirlerde de inkişaf et· 
miştir. Gitgide bu güzel su 
sporu Almanyan~n her tarafını 
sararak bugünkü dünyaca ma· 
lum şahikasına çıkmıştır. 

Bugün Almanyada yalnız 
kürek kulübü olarak federas· 
yona bağlı 4000 cemiyet var· 
dır. 

Kürek sporu müsabıkı ola· 
rak ta 41 bin kişi vardır. Bu 
miktarlara, anlaşıldığı gibi, ne 
kano kulüpleri ve ne de pa· 
dilbot kulüpleri dahil olma· 
dığı gibi, yalınız zevk için kü· 

Nehirler, dereler, göller, kanallar ve sahillerile baştan · 
aşağıya kadar bir su memleketi olan Almangada su 

sporlarının her türlüsü bulunur 
talaa etmek istediğimden, ti· 
careti bahriye, yani sivil do
nanma bahsini bırakıyorum. 

Birçok nehirler, dereler, göl
ler, kanallar ve sahillerile baş
tan aşağı kadar bir su mem· 
leketi olan Almanyada su spor 
!arının her türlüsü yapılıyor. 
Yüzme, kürek, yelken, motor-
bot, padilbot ve kano sporları 
ilk nazarda göze çarparlar. 

Yüzme Almanyada hemen 
hemen yemek yemek, uyumak 
gibi ihtiyaç haline girmiş bu· 
lunduğundan yapanların mik
tarını tasavvur etmek dahi 
güçtür. Yapmıyanlar pek cüz'i 
bir yekun teşkil ettiklerinden 
her halde bunların yekununu 
bellemek daha kolaydır. Ma
yıs ayının ilk güneşli günleri
den başlıyarak ta teşrinlerin 
sonuna kadar çoluk çocuk, 
ihtiyar genç herkes bir su ke-
narına koşar. Tabiatin verdiği 
bu güzellikten istifadeye uğ
raşırlar. llkmektep ders pro
gramları arasında beden ter
biyesinden maada yüzme der
si diye başlıbaşına bir ders 
olduğunu öğrediğim zaman 
mütehayyir olmadım diyemem 
her altı yaşını doldur an ço
cuğa mecburi yüzme dersi 
öğretilir. Bu ders kışın Alman
yanın her şehrinde bulunan 
kapalı havuzlarda ve yazları 
açık hava hamamlarında veri-

• 
liyor. Bu kapalı havuzların 
sahipleri belediyelerdir. Bele-
diyeler hem sıhhati umumiye 
ve hem de spora yardım eder 
lerken kendi bütçelerine de 
bir varidat mrnbaı olmak üze
rr bu havuzları işletiyorlar. 
Bu havuzlara giderseniz na-
zarı dikkati celbedecek bir 
şekilde konmuş, herkesin yüz· 
me öğrenmesini teşvik edici 
propaganda levhalarile karşı
laşırsınız. Mesela bunlardan 
birisi: (Anne! Eğer oğlunu 
bir gün kaybetmemek istersen 
ona yüzme öğrettir!) şeklinde 

idi. Bundaa ibret almamak 
imkansızdır. 

Kürek sporuna gelince, Al
manyada bu sporun pek t:ski 
bir mazisi vardır. Kürek sporu 
federasyonu bundan tam 101 
sene evvel k lın.uştur. Ge
çen sene yuzuncü yıldönü-

münü Almanlar büyük mera
simle kutluladılar. Bu spor, 
tıpkı şimdi bizdeki gibi, ilk 

rek çeken yüzbinlerce su sporu 
tam amatörleri de dahil değil· 
dirler. Geçt:n seneki Berlin 
Olimpiyatlarında 7 yarıştan 5 
yarışı kazanan Almanlar ayni 
zamanda dünyanın en iyi kü· 
rekçilerine sahip olduklarını 
da isbat etmişlerdir. Kürek 
A'manyada Alman jimnastiğin· 
den sonra en çok yapılan ve 
sevilen idmandır. 

Yelken sporuna gelince, Al· 
manların bu hususta da en 
ileri safhada oldukları görülür. 
Ren, Oder, Elbe gibi büyük 
nehirlerle sayısı onbinleri ge· 
çen göller ve dereler biribir· 
lerine bağlıdırlar. Bu su yol
larında tıpkı sahillerde olduğu 
gibi binlerce yelkenli, motörlÜ 
tekneler dolaşırlar. Koskoca 
seyahat yatlarından tutunuz da 
en küçük dingi ve (yole} lere 
varıncaya kadar her türlü 
tekne sahillerden iç şehirlere 
ve iç şehirlerden sahillere 
sanki kara vasıtaları gibi akın 
edip dururlar. Mesela Haın· 
burgdaki bir yat mükemmelen 
ta Seriinin göbeğine kadar 
nehir ve kanallar vasıtasiyle 
gelebiliyor. Yelkencilik çok 
para istiyen bir spor olmakla 
beraber Almanyada pek iJe· 
ridir. Yat kulüpleri muhtelif 
organizasyonlarla bu sporu bir 
halk sporu haline getirmişler· 
dir. Bilhassa yole ve şarpicilik 
çok ilerlemiştir. Alman genç· 
leri ekseriya amatör inşaiye· 

cilı~e heveslidirler. 
Yüzlerce genç her sene yat 

kulüplerinin mektep gemilcrile 
uzun seferlere çıkarlar. Bizzat 
deniz ile çarpışa çarpışa ha· 
kiki denizciliği yaparlar ve 
öğrenirler. Bu gibi gençler 
askeri hizmetlerini bahriyede 
yapmak fırsatına nail olurlar. 
Hizmet müddetleri kısaltılır. 

(Almanyada su sporları) 
gibi koskoca bir mevzuu iıa· 

ha çabaladım. Sağlam bir 
gençlik yetiştirmenin vatan 
müdafaası noktasından pek 
büyük ehemmiyetini anlıyanlar 
pek kolayca su sporlarının d~ 
bu husustaki biiyük hissesin• 
anlarlar. Gönül arzu eder ki, 
üç tarafı su ile muhat yurdu· 
muzdan bu güzel spora da 
ehemmiyet verilsin. 

Berfin, Nevirı 
Hasan (Deniı) 


