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Bu sabah güpe 
gündüz soydular 

1500 lirasını aldıktan sonra ka
Pıyı dışarıdan kilitliyerek kaçan 
hırsız Hulusi şiddetle aranıyor 

~luri dJJrt 8Gat bağlı ve ağzı tıkalı 
.....____ kalan fırıncı Nuri 

• -

Bugün saat sekizde gübegündüz bir 
soygunculuk vakası olmuştur. 

Aksarayda Cerrahpaşa fınnınm sa
hibi Nuri sabahleyin dükkanının üstün
deki yazıhanesine henüz gelmişken, ge
ne Aksarayda oturan marangoz Sabri 
nin akyınbiraderi Huinsi elinde bir ka
ma olduğu halde apansız yazıhaneye 

girmiş ve demiştir ki: 

- Korkma? Seni öldürecek değilim. 
Eğer bağınrsan canını o zaman yaka-
rım. 

Fakat iş bununla kalmamış, Hul(lsi 
bir elinde bulundurmakta olduğu men
dili epey yaşlı bulunan fınn sahibi Nu-

rinin ağzına tıkamıştır. Kollarını ve a
yaklarını da iple bağlıyarak kasanın ba 
şına geçmiş ve orada bulunan 1500 
lirayı koynuna konnu§tur. 

Hutusi sonra odadaki yazıhanenin 

(Devamı 4 ii.ncüde) 

ll-irkorun öPtlünlüfjü kayınanası-oe faciaya göz ya.,.r:-ı dökc1f. k~rısı 

~~ $)~~alt1l btYıytYı ll< lk.~Inlgatdla 

g~y kzzzna göz koyan baba 
·~endisine teslim olml-

0Yan kızını bıçakladı 
~ ru.A kurtarmaya gelen 
~o agynanasını öldürdü 

;
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@~D®ırDli'ilO açolfil<eaı ~aırşosolfildla 
n l§)a_ı(ğ)<"§l~OlfilO ~@ır<dld'Jı a D ve D Da D 

lıra~ ~a~ah saat altıda Büyüklangada etrafında hakikate tamamen aykırı ma
hir f!'-/dcc b~et. sokağında üç katlı küçük lUmat vermektedirler. Bir arkadaşımız 

Bu aıb~~ıle faciası olmuştur. cinayet yer.inde esaslı tahkikat yapmı§. 
akşam gazeteleri cinayet (Devamı f üncüde) 

Dinarlı Vu 
HAkim bir oyundan sonra 32 dakikada 

Tuşla Vendi 
Son dakikada öğrendiğimize göre, 

şehrimize geldiği söylenen Tekirdağlı 
Hüseyin pehlivanla dün Kara Aliye 
mağh1~ sayılan Mülayim ağlebi ihti-

1 

3 

mal çarşanba gUnü Tal\.,.im stadyc. 
munda lrnrşılnşacaklar H~ gene aynı 
günde Dinnrh Mehmetle Kara Ali tu
tuşa~aklardır. Galipleri rle aynı gün-

(Y azı1an spor sayfamızda) ., 
de karşılaştırılarak Cim Londosla gü
reşecek olan pehlivan tayın edilmiş o-
lacaktır. / 

lJinarlı - JJJaksos maçındaı.: 1 ~ 2 lJlaksos, ninarlmrn kollanndan l..·11r1ıctli ol 'iuğunu sliylediği bacak oyunlan altın
da inlerken. 3 - Jlaksos bü:ün çırpınmasına rağmen Dinarlımn sırtrnı yere gelirmesindcn kurtulamadı. 4 • Mülayim 
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Panslav·zm ve o şevızm 
Sofyada bir Slav kongresi toplanmış. Buraya Sovyet Rusya bir müşa

.ıit aza olarak iştirak ediyor. 
Bu g.i.bi "Pancermanizm,, , "Pantürkizm,, , "Panslavizm., ilh. heves

ka'i"hfir, bizim anladığımıza göre, ayni nktan gelmiş olmadığı istilzam 
eder. O ırkın harsına temessül etmiş milletler, aşağı yukarı bir manevi 
:nüstemleke ~alindedirler. Bulgarlar da Türk ırkından gelip harsçe Slav
ıaşnvş bir millet oldukları için, bunların kraldan ziyade kral taraftarlığı 

ederek Pruıslavist çeşnili kongrelere borazancıbaşıhk etmeleri insana bir 
az acaip gelse yeridir. 

Fakat bu kongrede, Rusların vaziyetleri ehemmiyetlidir. Eskiden, 
diğer Slav diyarlara bir nevi ''müstakbel imparatorluğun fideliği,, nazarile 
b:ıkan -re Panslavizm cereyanını körükleyen, teşkilatlandıran Ruslar oldu
ğu halde, şimdi, Sovyet pr:ensipleri dolayısile bu işe sadece uzaktan uzağa 
müşahit kalıyorlar ... 

Bu, üzerinde hayli tevakkuf edilecek bir noktadır: 
Pancermen bir siyasett takip eden Almanlar olsun, san ırkı teşkiHit

landırmak istiyen Japonlar olsun, Rusyada, Bolşevik bir rejim olmasını 
k~ndi emelleri için zararlı görmektedirler. Halbuki, Uluslar kurumuna gi
ren, sulhsever kafilenin en başında gelen Sovyetler, Kızıl Bolşevizmi, artık 

hayli penbeletmişler, onu taarruz vasıtasi halinde kullanmaktan epeyce fe
ragat etmişlerdir. Biran düşünün ki, Faşistlerin emelleri tahakkuk etmiş 

bulunsun, şimdiki Rus rejimi yıkılıp Rusyada onun yerine Hitler ve Muso
lini tertibi bir idare geliversin ... O zaman, bütün dehşetile bir Panslavizm 
yeniden dirilip bütün diğer ırklarm, milletlerin başına her beladan daha püs 
killlli bir bela kesilmiyecek midir? 

Naziler, kendileri için ehveni şerri göremiyorlar galiba ... 

Sofyada btr Slav 
kongresi 

Sofyada Sloav coğrafya ve etnografya 

kongresi tôplanmıştır. 
Kongreye Bulgaristan, Yugoslavya, 

Çekoslovakya ve Lehistandan gelen 420 

Alim iştirak etmişse de, Sovyet Rusya, 
Almany'h, Fransa, Avusturya ve Fin
ldndiya bu kongreye sadece birer mü
şahit göndermişlerdir. 

Rusların Slavlıklarma rağmen, doğ

rudan doğnıyn iştirak etmemiş olmala

rı Bulgaristanda teessür uyandrrmış
t::. 

Bulgar Maarif nazırı kongrenin 
açılma nutkUnda, Slavların §imdiye 

kadar başka milletler tarafından istis
mar edildiğini, bu yüzden blrleşemedik

lerini söylemiştir. 
Bulgar nazın artık arada ihtilaf kal

madığını ve Slavlar birleşince dünya 
mt=deniyetinde mühim rol oynayacak
farını ilave etmiştir. 

Bir Slav kongresi 
daha 

12 eylwde Sofyada beşinci Slav 
tJp kongresi toplanacaktır. Kongre 

Kral Borisin himayelerinde ve sıhhat 
ve içtimai yardım umum müdürü iç
işleri bakanının idaresinde akdi içtima 

edecektir. Kongreye Sovyet Rusya, 

Lehistan, Çekoslovakya ve Yugoslavya

nm tıp Aleminde tanınmış büyük he
kimleri, alim ve profesörleri iştirak ede

ceklerdir. Beş yüz küsur murahhasın 

iştirak edeceği kongre aşağıdaki mev
zulan müzakere edecektir: 

1 - Slav memleketlerde tüberkilos; 
2 - Slav memleketlerde köy sağlam 

lık idateleri. 

Bundan maada kongre bir çok ilmi 

meseleleri de müzakere ve münakaşa 

edecektir. 

Almonyada 
·~D ır ~@((!Od!~ 
lh1 o lr$ o~ o ifil o ifil 

~®'lraıso k®S>H0<91H 
"J>...-yli Ekspres,, muhabiri yazıyor: 

"Çocuk hırsızlığı suçundan dolayı ilk 

defa olarak Almanyada biri idam edil
miştir. 

34 ya~ında olan bu adamın ismi Hans 
Samocldir. 

Bon şehrinde 16 yaşında bir çocuğu 
kapıp kaçtıktan sonra onun ailesinden 
fidyei necat istemekle suçludur. 

Bon zabıtası kendisini kapana düşü
rerek tevkif etmiş temmuzun 30 zun
da mahkemeye sevkolunmuştu. 

Neticede idamına karar verilmiş ve 
karardan 12 gün sonra kafası kesilmiş-
~ 

Hüseyin Fanık TANUR 

Sovyet relslerlne sui
kast yapmak lstfyen

lerln muhakemesi 
Sovyct büyüklerine karşı bir suikast 

tertip edilmekte olduğu Sovyet makam
larınca keşfedilir edilmez hemen tevki
fat yapıldığını ve suçlulardanf önce 
mevkuf olanların da bir araya getiri
lerek yakında bir muhakeme açılacağı
m yazmıştık. 

Bu hususta. Moskovadan gelen bir 
telgraf, dost memlekette uyanan hissi
yatı anlatmaktadır: 

Moskova 16 (A.A.) - Troçki - Zino
vievist, birleşik bir tcthiş teşkilatının 
meydana ıkarılması ha.kkında hUk<i-

met tebliğini mevzu bahseden gazete
ler, çok yakında aleni surette muhake
meleri yapılacak olan bu çetenin hare
katını şiddetle takbih etmekte ve Sta
linin Leninist idaresi altında Sovyetler 
birliğinin her sahada kazandığı bilyilk 
muvaffakiyetleri tebarüz ettirmekte
dir. 

KCÇCK 
HABERLER 

içeride : 
• Nafia vckAlcU Londra - lııtanbul oto. 

bUs yolunun en mUhim parça.larmdnn biri 
olan Edirne - İstanbul yolunun binın evvel 
bitmesi fçln tertibat almı§br. Yolun Edlr. 
neden Sll1vriye kadar olan kısmı eyHn eo. 
nuna kadar ikmal edilecek geri kalan klB
mm inşaatına da ilkbaharda başlanacktır. 

* Şehlrclllk mUtchssıSl M. Prost cylQl 
ba§mda §Chrimlzc gelerek 1stanbulun plt\nı 
tızerlnde çalıomalarma ba§layacnktır 

• Bursndn inşa edilmekte olan .Merinos 
fabrikasının bir temeli ı;ökmUş ve Salih la. 
mlnde bir i§çin1n 61UmUne, bir diğerinin de 

ağır surette yaralanmıısma sebep oımuotur. 
Yapılan tnhkikatta kazruım dikkatslzlik ytı 

zUndcn meydana geldiği anlaşılmı§Ur. 

* Ankara Belediyesi Dahiliye veltAletlne 
müracaat -ederek her mahallede birer Ucret. 

11 muhtar tnyin edllmcslne mUsaade istemi§. 
Ur. 

• Bu sene parasız yaWı mekteplere 43:? 
talebe almacaktn-. 

* Postahanelerde pul yerine soğuk dam. 

p kullanılması dUşUnlllmektedlr. Avrupa. 

ya s!pariş edllml11 olan bu damgalar ilk de. 
fa Galata postnhaneslnde tecrUbc olunacak. 
trr. 1 
* İpar kotraslle seyahat etmekte olan 

tkUsat vckill Çanakkaledc.n lzmlre hareket 
etmiştir. 

Dışarda 
• Prağdan gcl<'n haberlere g8re Ktıçuı, 

antruıtm &0nbahar toplantım 12-14 eylQl 
arasında yapılacaktır. Toplantıda Almanya 

_ Avusturya anlaşır.ası görU!jtllccekUr. 
• Yunantntnndn matbuat ve turizm işleri. 

le meşgul olmak Uznrc yeni bir V<'1'11.let 
lhdruı edllml tir. Yeni n:ı.zmn •ısını Nlltolnu. 
dur. 

• Amerika Maliye vr1<tılC'tl . A •rıan mal. 
!arına karşı koymuş olc'ı ~ lt1111'tıt rcslm
Icrlnl. A•manynnın ihrac:ıt prfMlcrfnl flge C'dc 

cc-tfne dair vordlğl teminat Ozcrfne kaldır. 
mı§tıl' 

HABER - ~lC$am Postaiı 

Kadın tica eti 
yapan ir şeb~ke 

VakaDaıınıaıını şe~ekelfilnını ~©>k <sJSlfilftş 
cD<dJlYl~u talhlmnın e©Jnonyoır 

Belgradın ya ınında · bir şehre 
gönder·ıen güze kadınların 

başlarına ge enler 
Belgratta çıkan Vreme gazetesi, po-} 

lisin beyaz kadın ticareti yapan büyük 
bir şebekeyi meydana çıkarmak üzere 
olduğunu yazmaktadır. 

Şimdiye kadar bu şebekenin eline 
düşmil.s olan üç genç kız kurtarılm13 

biri ihtiyar bir kadın olmak üzere iki 
kişi tevkif edilmiştir. 

Bu üç genç ve gUzel kız Belgratta iş 
bulmak üzere müracaat ettikleri bir iş 
bürosunun müdürü olan ihtiyar bir ka
dın, kendilerine iyi bir iş verebileceğini 
ancak Belgrada yakın olan Yagodin 

şehrine gitmek lazım olduğunu söyle
miştir. Vaziyetten hiç şüphelenmiyen 
kızlar mUdüreden aldıkları, paralarla 
Yagodine gitmişler ve hareketlerinden 
evvel ihtiyar kadının tavsiye ettiği bir 
adam taraf mdan karşılanarak otele 
götUrülmüşlcrdir. Lüks bir yer olan bu 

otelde genç kızlara güzel ipekli elbise
ler verilmiş. Fakat, aradan bir müddet 
geçince kendilerinin burada misafir de
ğil, mahpus olduklarını anlamışlardır. 

Bu arada kızlara sarhoş ve iğren" 
adamlar gelerek tasallut etmek iste
mişlerse de Uçü birden bütün kuvvetle
rile bu taarruzlara mukavemet etmiş· 
ler ve nihayet bir sırasını b•ıhrak otel 
den kaçmnğa muvaffak olmuşl.,rdır 

Kızlnr otelden çıkınca doğru polise 
müracaat ederek vaziyeti anlatmışlar 

Bunun üzerine tertibat alan zabıtada 
derhal otelci Kostiçi ve ihtiyar kadını 
tevkif etmiş, aynı günde l·adın"tarafın 
dan Yagodine gönderilmek üzere trcnE> 
bindirilen iki genç kız daha kurtarıl· 
mıştır. 

Bclgrat polisi <:ok geniş tahmin etti 
ği bu şebekenin diğer azalarını da aras
tınnaktadır. 

Dün akşam üstü bir otobüs 
parçalandı 

Otcrb>lYıs salhlnl9>n lb)ayoO~U 0 lkeını©JnsnınHe 
lb> D ır ika ç sa a tt s o ırll ır aı !};) ~ sita ifil aı li'i1 e <dl e 

~®Delb>OD~D 

/ 
Parçalanan otobüs ve ağır yaralılardan Emrullah t'e Ahmet 

DUn akşam Ustu saat 18 de Bomon- ( 
tiden geçmekte olan 13 Keşan numara
lı otobüs 287 numaralı elektrik direği
ne çarparak parçalanmış ve içinde bu
lunanlardan iki kişi ağır surette yara
lanmıştır. 

Otobüsün önüne çıkan ihtiyar bir ka
dını çiğnememek için direksyonu kıran 
şoför Süreyya arabanın süratini kese

memiş ve olanca hızile direğe yüklemiş
tir, şoför otobüsü bundan sonra da dur
duramamış ve araba daha on metre ka-

dar giderek ilerideki tramvay durak ye
rinde kaldırıma çıkmıştır. Bekleme ye

rinde kimsenin olmaması kazanın daha 
feci bir mahiyet almamasına sebep ol
muştur. 

Yaralananlar otobiisün sahipleri Ah
met ve Emrullnhtır. Ahmet vaka es-
nasında bayılmış ve ancak birkaç saat 
sonra hastahanede kendine gelebilmiş
tir. Şoföre bir şey olmadığı için kara
koln getirilmiştir. Otobüs tamirden çı· 
karılmış. tecrübe ediliyordu. 

Feci bir vapur kazası 

Oran: 17 ( A.A.) - Bir miktar yol
cuyu ve hamule olarak buğdayı hamil 
bir vapur batmış ve içinde bulunan 22 
kişiden ancak bir ki~i kurtulabilmiştir. 
Deniz, şimdiye kadar altı cesedi sahile 
atmıştır. 

Gümüşhane 
Dolu ile karışık 

yağan yağmurlar

dan çok zarar 
gördü 

~©>~lYIDanDaıır vaıır 
Gümüşhane 16 (A.A.) - On günden 

beri her gün Vilayet merkezine ve köy
lerine dolu ile karışık şiddetli yağmur
lar yağmaktadır. 

11 merkez ve ilçelerindeki bazı köy
lere düşen iri taneli dolu mezruata 
zarar vermiş ve yağmurdan gözlerini 
açamıyan çiftçi mahsullerini sürüp içe
ri alamamıştır. 

Bu vaziyet çiftçileri endişeye düşür
müştür. Koşkur köyüne düşen dolu ve 
yağmurların getirdiği selden bir kadın 
ve bir erkek boğulmuştur. 

lki gün evvel bir buçuk saat süren 
§iddctli yağmurlar neticesinde Baybur
dun Tönserek deresinden büyük seller 
gclmi§ ve kacabanm 79 evi sulnr altın-
da kalmış iki ev yıkılmıştır. Birçok ev
ler hasara uğramış ve bu evlerin eşyn 
ve yicekleri harap olmuştur. 

Bir kadın çocuğu ile beraber boğul· 

muştur. İki köprU yıkılmıştır. Felaket
zedelere Belediye tarafından ekmek da
ğıtılmıştır. Ba.yburt çarşısının bir kıs
mı sellerin getirdiği taş ve toprakların 
dolu olduğu gibi bir kısım mıığazaları 
da su basmıştır. 

17 '.AÖUSTOS - 1936 

Doğı·u m 
değil 

veıno ~®Ue©1Dy8 
agaıl9>oit©ı~D \Ç~ll 0° 
matırnaım~sn 

Bugünkü ga::ote1erde okuduk. f 
Belediye zabıtası talimatnamesi ll111 

sonuna kadar hazırlanmış olacak _t 

kanmıucvveldcn itibaren de tatbik-İ 
ba§lanacakmış. Bu hazırlanan tafütıD 
name bugün tatbik cdilnıclde olan f 

limatncme gibi tatbm edilecekse 11 

mutlu bizlere .. 
Yine istediğimiz gibi, pcnccreıerd 

aşa[iı çirkef sularını dökebileceği:. S 

kıştığımız zam.an sokak içlerini bi 
aptcstlıancye çcvircbilercQiz. Bii11 

caddcforc bakan pencerelerimizi 7rııf1' 
malan için astığımtz ren,,arenk ça7fl 
şırlarımızla sü.<1liycbilcccğiz, trarnvtı 

Zara atlayıp inc'bileceğiz, kapı önleri 

çöpçülerin uürıdlarına intizarmı bif' 

çöplüğe çevirebileceğiz, gece on 'bird 
sonra omuzlarımıza yiikliycccğimj; 
dondurma kutularının serinliğine S1 

narak avazımız çıktığı kadar "Dondı 
mal,, diye bağırabilecek, kom.yu1art11' 

zın rahaf:ttz olabileceklerini hiç aklıfll 
za gctirmiyerck istediğimiz pibi gf'~ 
mofon ve radyomuzu çalı§tırabilcceğ 
demektir. 

Belediye talimatnamesi, şimdi ,., 
ditşünmedcn yukarıya sıralayıvcrdiC 
miz şeylere benzer daha nice yolsu:Zıı~· 
Zarın yap1lmamasını emredcrcJ.:fıf· 
Saydıklarımız, eskisinde m(':'l)Crtt old' • 

ğıı gibi yeni.sinde de yer b1ılacaJ.:tı< 
1 

Bundan 1ıiç şiiphc etmiyoruz. Fa'k4 

eskisinitı menettiği halda tatbik ciiilt' 

miycn maddeler, yenisi çıktı1:tan so11r6 
nasıl tatbik edilebilecektir. işte bıır.' 
merak cdiyonu;. 

Halkın Dosttı 

~ ~a. 

@ır<dJ y s lYI ıril ldl aı 
lfllaı~o ırDaııril~~ 

IK c m d'.1ı ifil n s 'le 
ınaıır~~e~n 

HükA in 
vaktinde a dığı_ 
tedbirle önlend1 

Btiıkselden "l\lorning Post,, .gııı; 
tesine bildirildiğine göre Belçıkfl ~ 
ordu arasında çılmrılmnsı tasarl~~'ıi' 
mühim bir komünist hnr~ketinin ott 
ne geçilmiştir. 

1 
P · ıtce' Faşist Belçika gazetes1 •• ayı ~ 

bu bahis hakkında tafsiitıt vercre il' 
Brük.:\!Jdeki merkez komüııist g~~';.e 
nunf crdudaki bütün komiinist huc~ 
]erine ' alimatta bulunduJ!unu ,.c 1• 
tUn a3kerlerin, verilecek ~mirlere ıf 
taat etmemsini tavsiye e'tiğini Y11 

yor. 
dit 

Bu hazırlıktan hükfimtt habt•r dl1 
olun.-:a hemen topladığı 1000 kıt <f 

fazla jandarm.'lyı bundan üç rüıı t 

vel heı kışlanın önüne rtikmiştir. . 6-' 

Binnetice hiç bir isyan ııareketl ~ıt 
rülm~miştir. Komünist!t-' in \nı' '~e~ 
bir merkezi olan Kuare1:::on Jtlll 1, 

şehrinde çıkan bir diğer karışıklı~l~f· 
Hl.kadar 40 komünist t<?vkif t:ditrnı~f 

Holivut 
lstanbul Magazftl 1,. 
İstanbul Mağazin Almanya ,c 1, 

merikada bu kış mevsimı ~c,:in haı.ıl' 1 
t ~· nan yeni filmlerle son oHmp?\ a .j1 

vadislerini yüklü olarak 19 Ai(ustO!' 
intiş~r edecektir. _/ 
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qö.dLşilm : 1\11 Cim Londos 
ense de gaoıp 
sayılmaz ı 
~ stadyomda ICAlabalık araaın
lka lağıma çalman bir nükteyi gene 

devredeyim: 
E Bu, seçme olmadı, saçma oldu! 

tk ~et, rüreşlerin hararetini söndür
a ıster~ıne - geçen Cim Londos 

Is tan bulluların 
Edirne seyahati 

Çında olduğu gibi - bu hafta da 

Bu sabah gayet iyi bir şekilde nihayete 
erdi, iştirak edenler memnun kaldılar. 
Yollarda halk, bemşerilerinilze teneke 1\: §Ukur .nimur ya.ğmasmdan tu. 

t b~' Pfhlıvanlardan bir türlü müs
tr ır netice almamamasma kadar 

teneke ayranlar, küfelerle 
§ty saçma oldu. kar pozlar ikram etti 

.::..idesine gitmişlerdir. Abidenin etrafı 

ve buraya bakan cadde ve sokaklar 
tıklım tıklım, halkla dolmuştur. 

• • • Bakırköy ilkmektcplerine yardım· 

11a_~'ll Otrait altında farzediniz ki, ö- cemiyeti tarafından Edirneye tertip e
"e ~Zdekf pazara Cim Londos geldi dilen tren gezintisi dün sabah başlamış, 
"&ıı, ~ Aliyi yahut Dinarlıyı yendi. bu sabah bitmiştir. 
~t "1 a urkiyede ona galip gelecek kov- Dün sabah altı buçukta Sirkeciden 

1J ok,, mu demektir? kalkan tren bir saat kadar gecikme ile 
)'iQa 1l11t1ltayınız ki, Dinarlıyı MüHi.. Edirneye vasıl olmuştur. Bunun sebc
lllfıl Yetıcniştf. Dün Kara A Ji MüJayi- bi de Trakya genel müfettişi general 
~tehlibi addedil,di. (Gerçi bunun Kazım Diriğin istanbullulann Trakya 
"arcı aleyhte su götürUr hayli yeri istasyonlarında büyük bir misafirper
'rrı-~·) Tekirdağlı da bir kere ayağı verlikle karşılanmalan hakkında verdi
tl. Jı 1 olan Kara Aliye ga 1ip gelmiş- ği emirdir. 
dG.ıı; Pehlivan, ev,·elce sö~ verdiği için Sekiz yiızc yakın İstanbulluyu taşı· 
~tlrıite gitmiş; onu t parlörlerle yan tren her Trakya istasyonunda hal
... bra.,, diye ilAn etmeği hE>n kendi he- kın büyük bir alakası ile karşılanmış, 

il 1 doğru bulmadım. istasyonlarda fıçılarla ve tenekelerle ay 

)\uer ile hal ise, görülü) OT ki, Türk ran, soğuk su, gazoz, karpuz ikram e
'-tıerlanian arasında yenme ve yenil· dilmiştir. Bu yüzden tren istasyonlar
tt(l , "Peyce muğtak bir :manzara ar- da on, on beş dakika fazla kalmıştır. 
illet Yor. Etmese bile, farzedin ki, seç- Gezinti treni saat üçte Edirneye var 
'l'Qt~r kat't surette yapılabHmiş ve bir mış, bir kısım Edirneliler treni Kara
~ Pehlivanı hakkaniyttle ortaya ağaç, hemen bÜtün Edirneliler de şe
''tıı iŞ olsun ... Bu da Cim Londos'a - hir istasyonunda karıılamışlardır. 
~ ll1uhal - mağl(ıp olclu diyelim... tstanouldan gidenlerle Edirneliler 
\aku~~ğyımız netice "Türkün biteği caddeleri dolduran kesiC bir kalabalık 
ı ... ıot.. u.. u __ nanh pehli\ıma karşı ge- ·· d ı b ld '\:"il b teşkil etmişler ve on e stan u an 
"'"'- ır Turk e\'Hidı yoktur. l\fe<Ter ·q~'"ın k b. · ,., giden mUzika ile Edirne Belediye mü-
lı f ... •1 ır ı, ızırnkinden daha kuvvet- zikası oldug~u halde yürüyerek Atatürk 

'" Ş,, midir? 

:;:rıce, hayırı Hiç de böyle değil. Şevki Behmen 
kt utmayınki, olimpiy:ıtlarda, Ya- At it•• k 
~ .d~rbest güreşte mağlQp oldu, (hem a lYI r 
~)aha ilk günlerde ta.cıf:yeye uğra- hakkında 

Bakırköy ilkmekteplerine yardım ce· 
miyeti ıeisi B. Hasan, 1stanbullularşn 

Trakya ve Edirneye olan derin bağlılık 
larını, sevgilerini anlatan heyecanlı bir 
nutuk söylemiş, buna Edirne Belediye 
reisi Ferit cevap vererek İstanbullula

rı selamlamıştır. İstanbullulardan öğ· 

retmen bayan Saadet de bir söylevde 

bulunduktan sonra istiklal marşı çalın
mış, istanbuldan götürülen çelenk a
bideye konulmuştur. Bu merasimden 
sonra herkes Edirncnin tarihi abidele
rini, müzelerini ve diğer görmeye değer 
yerlerini gezmişlerdir. 

Saat 17 de futbol sahasında Bakır

köy futbol takımı ile Edirne muhteliti 
karşılaşmış, Edirneliler bire karşı üç 
sayı ile galip gelmişlerdir. Bu maçta 
genel müfetti§ Kazım Dirik de bulun
muştur. Tenezzüh treni saat dokuz bu 
çukta Edimcden kalkmış bu sabah ye
di buçukta Sirkeciye gelmiştir. 

Seyahat üçüncü mevkilc yapılmış ol
masına rağmen çok gtlzel geçmiş, gi
denler memnun dönqıüşlerdir. 

enr vat:andaş 

Yunus N adinin 
mensur bir şiiri 

Bahk avcıhği ve tulu tasviri 
OSIR\alli'ilya ve Hem doğrusunu ist.ers ... niz. gitd· 

1F' de şekerleşen kadın sımasına, kadın 
~usya alfl)vau n başına da en un;un düşeı• serpuş e-
Alımet Emin }'alman, Tanın baş· ker küliıhından b:ıska ne o~:ıbilirdi? 

makalesinde Rusya ve ispanya hadi- v \YI ili) \YI s Nal cç2} n li"'i) fi n 
scıcnni şöylece muk"auese ediyor: ~an rali'il eD D 6r ö 

insanlarda tecrübedeu clers almak. 0..- .. .. . ~ 1 · ·d " b ı d " z turkçcdc soz crı nıcnmıına ye -
mütenl:bbih olmak Lc;tı a .r u unsa) 1• a· -· / 11 k''· 1 ·ı d'l (1''ad') yı· . . tf ğ" k r ıgı cı ı ıt\ ve espı e ı en ı, ı 
İspanyol dahili harbının arze. 1 1 ~ - soyadı olarak dahi aune" mulıaf aza 
kunç manzara kar~ısın~a suıkast, ı~- t . b l d - b d . • . ~ . • . •• ·· 1 . c mış u un ugunw eyc.n c erım.,, 
yan, ı~tılal:. dahı!• .harp gıbı ~oz erın diyen Yunus Nadi, bugün c;unılıuriyet. 
uzun hır muddet ıçın unuhılma~ı bek· t ,... b k 1 · · ı.· d' e ·ı aşma ·a esını, est\ı zaman e rp-
lenirdı. leri gibi, tulu ı•c gurup 1,adisclerine 

ispanyada birbirini !>oğan iki ta- lıasretmiş,· eı:ı•elti Adanın manzarala
ra( var. Bunların ikl<>i rlf' guya ls- rınclmı bahsettikten sonra, şöylece tas .. 
panyanın iyiliğini istiyo·. Her ikisi- virlere girişiyor: 
nin de iddiası, lspan)a•un hakiki men- Dün Istanbulun güne~ini yeni bir. 
faatlerini diğl'r taraftan ıfaha iyi ko- zaviyeden temaşa ettim: Yeşilköyle 
rumaktır. ınorya arasında Kalikıratya açıkların. 

Dost Rusyanın, dahili Lir bulanık- da denizde idik. Meğer ı.,tanbulun gil• 
Jık tehlike inin önüne ,·al. it ve zarna- neşi yc:r yer başka başka dl veler gös-. 
niyle geçmiş olmasına do!o.t!uk dolayı- teriyormuş. Büyükadaya nisbetle he. 
siyle de, insanlık ve sulh hlçüsiyle de sapça güneş burada Kayışdağı taraf. 
çok memnunuz. Jarından ,.e nihayet Alem dağı He Çam .. 

Sovyet hükQmeti, ~ok çetin ve ağ1r hca arasından doğmalı idi. İstanbul 
bir vazifeyi ~ok büyük muyaffakiyetle gün esi burada, sanki heni yeni bir <>
başarmıştır. tık hamlede yürüyüşe yuniyie ş.ı~ırtmak istiyormuş gibi, A• 
sabit bir .siyasi tarikat taassubiyle gi- deta şimalden doğdu!.:Kalikıratya a
rişmiştır. Fakat kocamaıı Rusya Alc- çıklarında sabahın alaca karanlığın .. 
minin karşı ına ~ıkan ame1i meseleler danberi oltaya taktlacak balıkların on; 
karşu;ında dikkate değer bir intibak on iki kulaç dipten elinizdeki beygiı: 
kabiiiyeti gö termiş, muvazenesi sar• kıh sicimin öbür 11cuna temaslarını 

derhal elinizde hissettiren elektrikli 
sılmadan dünyanın gidişine ayak uy- darbelerini takip ederken İ!'ltanbul gü .. 
durmuş, kendi seviyesini gitgide yük-
seltmiş, dünya sulh unun en samimi is-

tinat noktalanndan biri olmuştur. 
Siyasi taassup ve şahsi «.'mel ve dü

şünceler yüzünden bu muvazene sar
sılsaydı n Rusyanın yü"t elli milyon 

neşi: 
- Hiş~ biraz da bana bak 1 
Dergibi hiç beklemediğim bir yer• 

den, ~emen hemen Jstanbul üzerinden 
doğmağa başlamaz mı? Nihayet lstan. 
bulla karışık Boğaz üzerinden niha-o \:akatGreko-Romen'degalipgel. "Yurtta ve onun 

'veet~ek .ki, _gUreş şubeleri yalnız haricinde kendisile 
fıl~, eğıl,hırazdaoşubeyeahşmış ölçülebilecek 

Meyva bahçesiyle 
bağını Çocuk Esir

geme kurumuna 
baQışladı 

nüfusu arasında anarşi tohumları c
Ankarada Ayvalıda oturmakta olan kilmiş olsaydı dünya rnmazenesi pek 

1 

yet olsa olsa Kızkulesi üstlerinden.. 
Cihet üstündeki bu hi~ hatayı Tstan-o 
bul güneşinin bu yerden gördüğüm 
manzarasındaki başkalı!c: bü,iik bh: 
hayranlıkla karşıladığım çok güzel 
bir oyun haline kalbetmiş bulundu. 
Güneş burada yukarı uçları ateş dan .. 
teliılarla yanan kara bir bulut üzerine 
binmiş öyle ~ıkr} or, öyle yükseli) or• 
du. Bvyükadadaki tatlı snin kıyafeti 
üzerinde te\'3kkufa hiç Jfü.um görme
miş gibi doğrudan doğruya yanıp tu
tuşan bir heyetle ortaya uğrayıyermi~ 
ti, ve alabildiğine büyümüş gibiydi, 
]fara buluta binmiş dört beş metre 
kuturlu ate~in bir küre. Bana bu ye
ni ı.~tanbu] güne:.i kendisine araba it.. 
tihaz ettiği o kara bulut üzerinde biı: 
müddet durdu gibi geldi. Onu, o ate.o 
şin hali~ le \'e çıplak gfüle enikon11 
seyrettim. Bu esnada Js'i;anbul ~üne
) bana bir müddet sakin ~akin: 

ftt ~ Aınesal~ Kara Ali, dün, • 
~ katade kuvvetli olduiunu fakat baeka bir otorıte 
t~e1a Dinarlıya nazaran serbest gü- yoktur,, 
- 11 :uınaraJarmda pek za),f olduğr. Diyor 
~!ld ~dana çıkarmıştır. Öyleyse, Cim Bir ay kadar evvel memleketimize 
~il 08'la Kara Ali karşılaştıkları tak- misafir olarak gelen Yugoslav nazırla
'l"•1 bizimki kat kat elrs!k teknik sa-1 
1-t. 0

8 
araıt rakibiyle tutu~muş olacak· nndan Şevki Bchmen, Yugoslav gaze-

4., to1t. ~ muharrJrimlZin de yazısın. telcrinc verdiği beyanatta Atatürktcn 
-'liy JSabetU söyledip g:bi, ya Kara bahis ile demiştir ki: 'e serbest güreşi, yahut Cim Lon- ".Atatürk o kadar büyüktür ki, yurt 
~t'e~ğb gilreşi öğretmelidir ki, ka· da ,.e onun haricinde kendisile ölçüle
'11._, .. , klıvvet tam manas;vle ortaya bı'l,..,.ek b k b. torlte ktur """'11 ..... ""' aş a ır o yo . ,, 

• * • 
l',:~llaa, şunu söylemek istiyorum: 
~11t ~ mı, yapılmıyacak mı pek 
-._tı.'ko 111?an Cim Londos maç;ndan 
to;cl hlıJ> geldiğimiz takdirde "Cim 
)'~ bt;e- bir Türk pehliv:ını yendi,, di
l'llıla llliisbet netice alınabilir. Şayet 
~:ı Pehlivanın karŞISJna bu saçma 
b~ll ~ tedarik edilen b:r Türk" peh. 
'ıl)a ;rıhr da yendirilirse, ha Yu
ıı' afk 'hlr Türk evlıtdı yok' ma-

relemeı r , 

(Vl·NO) 

()11~tatürk 
: akşam Yalova· 
88 Şehrimize 

Yugoslav nazm Boğazların tahkimı 

yolundaki sulhperver muvaffakiyctimi

zi de §Öyle izah ctmi§tir: 

"Yeni protokollann Montröde imza

lan mı§ olması, yalnız Tilrkiyeyi değil, 

onun sadık ve müttefik dostu olan Yu

goslavyayı da sevindirmiştir,, 

OUo Bostancıda 
bir çoban ezildi 

1 

Dün Haydarpaşa ile Bostancı arasın-

da bir tren kazası olmuştur: 

Makinist Tevfiğin idaresinde Pendik 

ten kalkan 11 numaralı katar Bostancı 

istasyonuna yaklaşırken hat tlzerinde 
dolaşan çoban Mehmedi çiğnemiştir. 

Makine altında kalmış olan Mehmedin 
vücudu ikiye bölünmüş, biraz sonra 
ölmüştür. Bu yüzden banliyö seferleri 
bir müddet işliyememiştir. 

hamiyetli vatandaşlanmızdan İsmail f elflketli bir surette bozuh:rdu. Kom· 
ICocaer uzun seneler eıne1ıc earfederek 

yetiştirdiği 21 dönümlük bağilc meyve 

bahçesini Çocuk esirgeme kurumuna 

teberrü etmiştir. 

Bu hareket bütün Ankara muhitin

de büyük bir sempati uyandırmıştır. 

İsmail Kocacrin diğer zengin yurt

daıılarnnıza uümune olacak bu hareketi 

ni candan kutlulanz. 
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t ... ı.. 

GEÇEN SENE BUO'ON NE OLDUt 

Arnavut kralı Zogoya bir suikast yapıl?" 
ise de yalnız kralm yanında bulunan bfr 
general ölmil§tQr. 

İtalya on tld adayı tahkim <ıtUğinf tekzip 
etmektedir. 

şu dogt memlekete ve sulhu fstlyen Al<'• 
me candan geçmiş olsun deriz. 

KüDAltıı ve 
ka<dlonDaır 

Ercüment Ekrem Ta'"· bugünkü 
Son Postada yazıyor: 

Avrupadan haberler geliyor: Şık 

bayanlar bu sene külah g:yeceklermiş, 
evet: Sipsivri külah! 

Buna ~adisatın öç alm:ı.sı mı diye. 
lim? Her halde külah giymekten ziya
de giy~dirmekle meluf olar. cinsi latifin 
başında bu sivri başlığı g·~rünce gizli
den gizliye: "Oh!,, çeken !~r çok ola
cak. 

Misafir gittik teri l'\·dNt çıkan iki 
rakip bayan, kapıda porb~antonun C• 
niinde durup birbirlerine, gülümseye
rek ve dudak ısırarak: 

- Aman hemşire! Dikkat edın: 
Külfıhları deği:-miyelim !. ihtarında hu 
lunacaklar. 

Sapkacılar müşterill.'r:ne serbe.st
~c külı1h giydirebilecekl~ri için mern. 
mm olacaklar. Bu moda hızlandıkca 

~ ~ 

orijinal bir şey olsun içb. Hızmn kü-

lahını kapmak maksadiyıe rehi zul
mette peşi sıra dolaşan 1·adınlar gc. 
rülecek. llarl~ erkekler külah kap
mak için zamanın mukbillerir.e değil 
de. ık bayanlara hulUs ct:kacaklar 

Hasılı bu moda, yalnı; ktyafette de
ğil, sosyal hayatımızda d:ı değişiklik
ler yapacağa benziyor. 

bir olmalıdır 

- f ştc gördün a, isted:ğim zaman 
ben, hiç beklemediğin yerden. J1öyle 
de çıkabilirim I 

Der gibi bir taYır gösterdikten sone 
ra birdenbire ateşlendi, aamdaki kara 
buluta bir tekme ''urarak onu olduğu 
yerde bırakıp yükse] di, ve arka~ında 
saklı, ebedi potanın cehennemi nte ,iyle 
yanarak, tutuşarak mavi ~ökl<'rin d~ 
rin liğinde gözlerin erişemiyt>reği irti· 
raıara doğru u~tu gitti., 

• * * 
Yunus Nadinin mensur şiir ola

rak hissiyatını çok iyi ifade cttiğıni 

görüyoruz. Bundan sonra bazan ve 
bozan manzum neşideler kaleme alma
sını tf a bekleriz! 

<Hat - Sür) 

ıngiltere hariciyesi 
daimi sekreterı 

Hlllerln verdiği bir 
ziyafetle bulundu 
"Morning Post,, muhabiri yazıyor: 1 

Bir haftayı mütecaviz bir zamandan .. 

ait döodlller 
~~~dettir Yalovada bulun-
dUıı akıanı Cunıur başkanı Atatürk 
~~ ~raberterinde Dışişleri 
ı~ ~ Rll5ttı Aras ve diğer 
'-tt ıo so d halde Ertuğrul yatile 

ı ıçiniz dışınız dainıa 

1 

Diln bir kadın okuyucumuzdan şöyle bir mektup al- da, kocanızın size makul bir hürriyet vermesile, sizi iz'-
dık: il • ~ . . . 

B
. d' 

1
• • • • . aç etmemcs e olacaktır. Fakat onun içın evvel" aıze ıtimat 

ır sene ır ev ıyım. Yırmı yedı yaşındayım. Kocam etmesi ve sizin bu itimada layık bulunmanız lazımdır. Bi

naenaleyh şüpheye sebebiyet verecek şeyler yapmayın. i
çiniz dışınız daima bir olsun. Bu makul halinizle kocanızı 

beri Berlinde bulunan İngiltere harici .. 
ye nezareti daimi sekreteri Sir Robert 
Vansitrat Her Hitlerin başvekalet bina 
sında verdiği bir ziyafete davet edil .. 
miştir. Ayni ziyafette birçok diğer ı~ 
giliz şahsiyetlerle birlikte İngiltereniU 

Berlin elçiai Sir Erik Fiks de bulunmtıt 
tur. 

"a ' a Dol b :ıııı oJrn ma ahçe sarayına 
Uşlardır. 

ise benden bir ya§ büyüktür. Beni sıkı bir inzıbat altında 

bulunduruyor. Beni yalnız başıma bir komşuya bile bırak
mıyor. Benim asabıma dokunacak laflar söylüyor. Hcrgün 
sinirlendiriyor, çok lizülüyor ve zayıflıyorum. Ne yapayım? 

Size tavsiyemiz tudur: 
Aranızdaki zlttiyeti bl.iyUtmek yolunu tutmaym; bil

lkia, kocanızla uyuımak, anlatmak çarelerini arayın. Bu 

da makulleştirirsiniz. Nice erkekler ilk önce dayamlmı
yacak derecede aksi iken, sonra, sırf karılarının hüsnü ida-

resi sayesinde iyi insanlar olmuşlar ve karılanna da liya

kat kesbettikleri hürriyeti vermişlerdir, 
İngiliz hariciyesi sekreteri evvelki 

gün Fransaya hareket etmiştir~ 



lspanyol Faşistler-• 

ômete sadık ee u 
50 kişi öldürdü 

J J;ııı 

Aladrid'de Komünist layrağı 

lS'[fan!fD i'll'ı:ti'ltili en kanlı, en feci saf- genel sekreteri B. İ..eon Jouhaux, dün 
kalanna girmiştir. /kf, generalin idamı- akşam Barselona hareket etmiştir. 
ncı mıı7mbil, a..~ler 1500 esiri ki1ıçtaıı HUkOmete alt bUtUn koylara 
geçirm~lerdir. torpll dökUldU 

lttpanyol asi generallerinden ikisinin Londara, 16 (A.A.) - Majorka ada-
nası? idam ed\ldiklerine dair tafsilatı sının merkezi Las Palmasdan Röytere 
bugünkll nUsham1zda bulacaksınız. bildirildiğine göre, asiler, muhtemel 
Asiler "Eğer onlan öldürürseniz, bf.zde bir hükOmet taarruzuna karşı bütiln 
tutacağımız esirlere aynı 111414meleyi koylara torpil dökmüşlerdir. Yabancı 
yapanz!,, diye haber gi5tiderm.i§lerdi. gemiler bu vaziyetten haberdar edilmiş 

tir. Bu tehditleritıi yerine getirdikleri, 
a§(Jğıki telgraflardan anlaşılıyor. Filha 
hakika, aJıval, çok oohimdir: 

Dlln1cü. tel.gra{larda 1000 esirin öUlü
rüUlüğü bfldiriliyordu. Ha'lbuki bu ye
künun 1500 olduğu anlaşılıyor. 

t.sller tOOO esiri kurfuna dizdi 
Lizbon 16 (A.A.) - Badajordan dö

nen siyasi mijşahitler şehrin .zaptından 
sonra 1000 kadar milis efradının ihti
lalciler tarafından kurşuna. dizildiğini 

söylemektedirler. Badajozun kısa, fa
kat kanlı muhasarasx esnasında iki ta-
rafın uğradığı zayiat hakkında kat'i 
bir fikir edinmek çok zor olduğunu ve 

HUkOmet kuvvatlerlnln 
aldı.Oı esirler 

Madrit 16 (A.A.) - Harbiye nezare 
tinin bir tebliği, Grenade, Cordoba ya
kınında Estrandurede şiddetli muhare
beler cereyan etmekte olduğunu bildir
mektedir. HGkQmet kuvvetli Grenada
dan ancak 15 kilometre mesafede bulun 
maktadular. Hük\ımete sadık diğer kuv 
vctlcr Treuel iatikametinde ilerlemek
tedirler. 

Luesca, Saragossc mmtakalarında bu 
saatte muahrcbeler cereyan etmektedir. 

H ükQmet kuvvetleri La Linea ve 
Cadix yakınlarında büyük miktarda e

nihayet son iki gün iç.inde şehrin sivil sir almışlardır. 
halkından 1500 kişinin azaldığını talı- Aslfer etindeki iki gemi korsan 
min etmektedirler. tıan edl dl 

AsJJer elvll esirleri de Madrit 16 (A.A.) - M. Azana bir 
idam ediyor kararname ne§redcrek ihtilalcilerin elin 

Liz?l'on, 17 (A.A.) - Asilerin Bada- de bulunan Espana ve Nalesco isminde 
joza girmelerinden iki gün sonra mez- ki iki harp gemisini korsan gemisi iHin 
kur şehri ziyaret ehruJ olan Röyter etrnı .1ir. 

ajansı muhabiri, Faslı askerlerin kızıl- Oeneral Frankoya k2r,ı isyan 
lan öldürmekte devam etmekte olduk- Madrit 16 (A.A.) - Hükumetin rad-
lanru bildirmektedir,. Öldürülenlerin yo ile neşrettiğine göre, General Fran-
cesetleri büyük ateılerde yakılmakta - ko, Riffte yerli asker toplamağa başla
dır. rIU} ise de birçok reisler itaatten istin-
M~rimler askeıi mahkeme huzuru- kif etmiılerdir. 

na göğilsleri çıplak oldukları halde AaTlerln aldıjiı sllAhlar 
götürülmektedirler. ispanyanın sağ cenah ajanlarının 

Mücrimler, orduya kargı mücadele Anverse ıelerek esliha mühimmat mü-
ettik.~rinden dolayı idama mahkum e- bayaa etmekte oldukları Londradan ha 
dilmekte ve sınıf farkına bakılmaksı· her alınmıştır. Bir habere göre, bunlar 
zın yinni§er kişilik gruplar halinde i- 19,000 mavzer, sügün, 150 mitralyöz, 
dam olunmaktadırlar. 500 obüs, birkaç milyon el bombası 

Elvas, 17 (A.A.) - Havas ajansı 2500 rövelver ve 50 milyon mavzer fi-

...... --\ 
,. 
Ka2:ina 

taarruz eden 
baba 

(/Jaştarafı 1 incide) 
bu facianın neden ve nasıl işlendiğini 
şöylece tcsbit etmiştir: 

Arap Mehmet sokağında 6 numaralı 
evin, ikinci katında bir Ermeni ailesi 
oturmaktadır. Ailenin reisi 35 yaımda 
Kirkordur. Dülger ve sıvacılıkla geçi
nen Kirkorun Dikranohi isminde bir 
karısr ile Garbis ve Abraham isminde 
iki çocuğu vardır. 

Kirkor, Dikranohinin ikinci kocası

dır. Dikranohinin ilk lıocasından 14 
yaşında Asganoş isminde bir kızı var
dır. 

Kirkor, güzel olan üvey kızına göz 
koymuş. kızı fırsat buldukça sıkıştır
maya başlamıştır. Asganoş, üvey ba
basının bu tecavüzlerinden annesini ve 
büyük anasını haberdar etmiş, iki ka
dın Kirkora nasihatte bulunarak hare
ketinin kötülüğünü anlatmışlardır. 

Seyrek olarak işe çağrılan Kirkor bir 
çok günlerini evde geçirmekte, karısı 
Dikranohinin dokumacılıktan kazandı
ğı para ile karınlarını doyurmaktadır
lar. 

Uvey kızı da büyük anası ile evde 
kaldığından Kirkorun eline birçok fır
satlar düşmüş, fakat genç kız, üvey 
babasına teslim olmamıştır. Babasının 
bu tecavüzleri son günlerde ziyadeleşin 
ce Dikranohi kocasından ayrılmaya ka
rar vermiş, bu sabah beş buçuğa doğru 
evden çıkarak komşularından birine git 
miştir. Maksadı kocasmm hallerinden 
şikayet etmek ve bir tek oda kiralamak 
tır. 

Kansının evden uzaklaştığını fırsat 

addeden Kirkor hemen yatağından 

fırlamış, odadaki ekmek bıçağını eline 
geçirerek yatağında uyuyan üvey kı
zının üzerine atılmıştır. Asganoş uya
nınca korkmuı, bağırmıı ve gilrültü 
ile ayni odada yatan 60 yaşındaki bü
yük anası uyanmıştır. 

Kirkor elindeki bıçakla kızı tehdit 
ederek kendisine teslim olmasını iste
ıniş, Asganoş gene ruı olmayınca Kir 
kor bıı;afı kızın iki yerine aaplamı tır. 
Dikranohinin anasr Kaye, torununun 
gözil önünde bıçaklanmasına razı ola
mamış hemen damadının üzerine atıl

mış, elinden bıçağı almaya savaşmıştrr. 
GözU dönen Kirkor sıkı sıkı tuttuğu 

bı~ğı kaynana~mın da iki yerine sapla 
mıştır. Asganoş bıçak darbelerini ye
dikten sonra sokağa fırlamış, polis ka
rakoluna koşmuştur. 

Kaye de bir fırsatım bularak kendisi
ni merdivenlerden aşağı atmıısa da so
kağa çıkınca kapının önünde düşüp öl
müştür. 

Kaynanasının kaçtığını farkeden Kir 
kor pe§ine takılmış merdivenlerden 
koşarak inerken ayağı silrçerek düımUş, 
ve elindeki bıçak karnına saplanmıştır. 

Vaka yerine Llinga karakolundaki po 
lisler yetişmi§, yaralı Kirkor ile Aııga
no~u Cerrahpaşa hastanesine kaldrrouş 
!ardır. Vaka tahkikatına nöbetçi mild
deiumumi muavinlerinden Kaşif el koy 
muş, hastahaneye giderek katili dinle
miştir. 

Kir kor demiştir ki: 
,._ Parasızlıktan sıkıntı çekiyorduk. 

Aile kavgası neticesinde kaynanamla 
i.ivey kızımı vurdum.,, muhabiri asilerin sivilleri kurşuna diz- şeği almışlardır. Bu mühimmat elyevm 

mekte olduklarım haber vermektedir. Anverste bulunmaktadır. Bunlardan ====r=======.=. ====== Jour,. talyan gazetelerının neşriyatını 
Badajozun müdafaasına iştirak etmiş Schmeisser tabancalan dakikada 500- ele alarak diyor ki: 
olan amele ve zabitler kurşuna dizilmek 600 kurşun atmakta olduğu için bilhas- "Fransız teklifleri eğer ümit edilen 
tedirler. sa sokak harbine yarıyacag·ı so"ylenmek • • • • d b b b' netıceyı ıstıhsal e emezse unun se e ı 

Şimdiye kadar aralarında albay Can- tedir. resmi tekliflerin edasile hükOmetimizin 
teroda bulunan bin beş yüzden fazla Dl§er dev'etler bitaraf doğrudan doğruya mes'uliyetini i§in i-
adam idam edilmiştir. kalablleck mi 1 çine sokan bazr ef'al ve icraatın mahi-

Testlm olan kı,ıaıar Paris 16 (A.A.) - ispanya işlefinde veti ırrasmdaki mübayenettir ... 
MadT'it 17 (A.A.) - Harbiye nezare bitaraf k:ılınması hakkındaki Fransız lnglltere b'taraf kalacal nı 

ti, diln akşamlı:i tebliğinde ihtilalcile- projesine İngiilterenin iltihak ettiğine blldlrdl 
rin Gijondaki son melceleri olan Zapa- dair olan tebliğiin neşri dolayısile Pa- Paris 16 (A.A.) - Sir Clerk, dün 
doresi Carcel kışlasının teslim ris gazeteleri İtalya ile Almanyanın da öğleden sonra M. Delbosa İspanya işle-
olmuş olduğu bildirilmektedir. bu hususta şimdiye kadar tahmin edil- rine müdahale edilmemesi hakkındaki 

General Frankonun dün Burgosda diğinden daha müsait cevaplar verecek Fransız tekliflerine İngiltercnin resmen 
saat 10 da general Milayı ziyaret etmiş terini ümit etmektedirler. muvafakat etmiş olduğunu bildirmiş-

olduğu haber verilmektedir. Journal gazetesinin Berlin muhabiri tir. 
Fransa umumi iş konfederasyonu diyor ki: ttUkOmet parayla asker tutuyor 

=.:.·····~···················-... ························ 
HABER 

~ fatanbulun en çok satılan ha
i_· kiki akıam gazetesidir. ilanla • 
! rmr HABER'e verenler kare· 
[ derle·r. __ _ 
............. ___.. ............. ..,. ............ n•••••••• 

"Alman cevabr hazırdır ve müsbet-
tir . ., 

Bununla beraber Matin gazetesinde 
şöyle deniliyor: 

"Umumiyetle iyi haber alan mahafil 
lere göre Alman hükQmeti şimdilik 

Fransız notasına cevap vermeme~e ka
rar vermiştir.,, 

En sağ cenahm gazetesi olan "Le 

M ad r it 17 (A.A.) - Resmi gazete-
nin nesrettiği bir kararnameye göre. 
cephede harbeden veyahut gernerde 
daimi hlzmette bulunan milis rönUllü
leri günr e 10 ne,.eta alacakl<"l.rdır. 

lloila dHjiU,çUsO B'd'I 
Cebelüttarık, 17 (A.A.) - Sevilden 

gelen haberlere göre, meşhur Boğa gü 
re§çisi Damingos Ortega, Madrit tiva-

ispanyada asilerin 1500 
na dizmesi iki 

aımak için 

idam edilen iki 
generalin 

Muhakemelerine, müdafaala 
na ve kurşuna dizilmelerin 

dair heyecanh tafsilat 
Bunlardan Goded, nasıl olsa öleceğini bl 
yordu, çok metindi • Huri yel ise bir ]is 

kere baygınlık geçirdi 

Generallerin "uılıakem.csi e!nasında alınan bir fotoğraf re generalkrdetı 
olan Goded ı•e toplucası lluriyel'dir. 

Ba.rselonada kurşuna dizilen iki ad 
İspanyol generalin nasıl muhakeme ve 
idam edildiklerini Avrupa gazetelerı 

husus! muhabirleri şöyle anlatıyor: 
''İki buçuk saat asi generallerin mu

hakemesini seyrettim. Beş albay kırmı
zı çuhalı bir masanın etrafına toplan
mış olarak hakim heyetini teşkil edi
yorlardı. 

Mahbes olarak kullanılan ve artık 
göçmeğe mUheyya eski bir geminin bi
rinci cmvki yemek salonu mahkeme di
vanı nruine SOKUlmuş ur. 

Suçlulardan ince uzun boylu, atletik 
vUcutıu olan general Goded ölümUnün 
muhakkak olduğunu biliyordu. Bu 7.at, 
kadınlar tarafından pek sevilen ve "En 
yakıı;ııklı, en şık İspanyol zabiti ,. ola
rak tanınan bir generaldi. Bütün mu
hakeme müddetince soğuk kanhhğım 

muhafaza etti. 
Yalnız bir defa bacaklarının titrcd' 

ğini gördüm ki heyecanı ~m:aX bu su· 
retle sezilebildi. 

Boyun bağsız kıy af etile adeta. köylii 
kıyafetinde olan öteki general Fernan 
dez Buriyel i~e. baştan başa helecan 
kesilmişti. Yedi defa kendinden geçti. 
Dili karışıyordu. 

Geminin tayfasından ibaret olan 
mahkeme kalsbalığt onun yüzünden 
gözlerini ayırmıyorlardı. 

Bu general, heyecanla boğuk bir hal
de çıkan sesile kendisine yapılan her 
türlü ithamları reddediyordu. 

Dedi ki: 
- İsyan eden askerler kışladan be

nim emrim olmaksızın ayrıldılar. 
- Pekala, buna neden mumanaat et

mediniz? 
- Ne olduğunu anlayamamıştım. 
Suçlu general Buriyel, sonra ya

nı baı;mda duran arkadaşının yüzüne 
bakmaksızın onun aleyhinde bir itham
da bulundu: 

- General Goded, temmuzun 19 un
cu giinil Majorkadan tayyare ile gel· 
miştf. O tarihten itibaren bütUn olan 
bitenlerin mesulü odur. 

Bu sırada gözler general Goded üze
rine döndü. 

General Goded ayağa kalktı. Hafifçe 
revarans yaptı. Ve soğuk kanlıhkla 

şunları söyledi: 
- Evet, doğrudur, bir şeyi inklr et

miyorum. Ne yaptımsa İspanyol cüm
hurlyetinin menafii için yaptım. 

İspanyol cümhuriyctini yıkmak için 

~~~------~~~~----~--~-

değil.. Cümhuriyeti, yıkmakU 

müf ritlerin pençesinden kurtarıtıV 
ti yordum. 

General Godedin yüzünde §irncli 
hakkiranc bir eda vardı. Tekrar ) 
oturdu: 

Mahpes gemisinin bir köşesinde 
bildiğine iskambil oynamakta o1•11 

vil elbiseli subaylardan on tanesi 
det iç'n getirildi. Bu on kişi de geıı 
Buriyclin isyanda alakası olmsd1 

yemin ettiler. Fakat Godcdi m~ 
ı m e sefa sôy iyen bile o mn \. 
mukadderatına teslim etmişlerdi· p 
puslar, tekrar höcrelerine götürillU 
hakim heyeti çekilmişti. 

Az sonra dönüp iki generalin ele· 
lu olduğunu '"e idamı lilzım geld 
söylediler. 

Derhal hususi l.1.-:cayyarc ?J• 
gidcrcJc.-Mtmı mahkumiyetinin rn . 
d ecyyUdünü istedi. Salı gece~1 

vakit, harp cephesi üzerinden eJIJ 
mesafede zorlu bir uçuş yaparal' 
gelen tayyare şu haberi getirdi: 

"Hemen kurşuna diziniz!,. 
1 

General Buriyel. ölüm saati gc 
zaman büttin hakimiyetini elde e 
ti. Karısı ve kızı ile görü~esiııe 
saade ettiler. General onlan 1,1 
J{ucakla§tılar. Sonra vaslyet.nartle= d 
zıldı. Yarım saat sonra da sert ' 
]arla idam du\'arma yilrildü. 

General Goded gibi o da ına'rtl 
ateş edilirken gözlerinin bnğlanrı'' 
müsaade etmedi. .. 

-Güpe gündüı 
soygunculuJ( 

(Baş tarafı 1 incute) 
gözlerini karıştırmağa batlamr1 "'ı 

·ıct kunu 800 kuruş kadar tutan rıı ~ 

raları almak istemişse de büyü!< 1 

ğırlık tutacağını görerek bunda" 

geçmiş ve Nuriyi bağlı ve ba''ı' 
bir halde odada bırakıp kapıyı 
dan kilitliycrek kaçmıştır. 

Hulüsi henüz yakalanmaınışur· 

Kendisine imdat çağıramıyacı1' ıı 
• • kül vaziyette olan fırıncı Nun ı 

yerden yere yuvarlanarak gürltil : 
. e 

hadıseden batkalarını haberdar ıtl 
istemişse de bundan bir netice. al~el 
nihayet dört saatlik bir mi.ıc• 

1
, 

·1111· 
sonra ağzından mendili çıkar•b1 ·ri 
imdat çağırmıştır. Zabıta Huıası 

rında bir muharebede ölmüştür. ı detle arıyor. I 
MUtare1ce te,ebbUaU - f B ef 

"~eyli Ekspres., gazetesinin Madrit Japon yada 1k1 -Jf. J 
teki Amerika sefaretinden öğrendiğine Tokyo, 17 (A.A.) - TokY0~J 
göre, İspanyol hükumeti, İspanyadaki malinde ufak bir ıehir olan Jı ~ 
ecnebilerin tahliyesi için asilerle mu ha- bir yangın çıkmıt. 400 ev yarı~f) 1 
ııematı durdurmak üzere bir anlaşma Tokyo, 17 (A.A.) - Motar~ Si,.. 
teminine calışmaktadır. Netice henüz gemisinin bir deniz tayyaresı. 
belli değildir. yakınında denize düşmüştür, 
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Niyazi Ahmet 
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portakal 309, 448, 341 sene evvel bugün 
1 - Ast Abaza Paşa süvarileri seraskerin boynunu delerek 

- - - - -
Be- ~iiç külçe altın görmediniz ha 1 ı iltt aızc bir tane göstereyim, hatta 

tane .•. 
aç~e~unane gülümsiyerek bavulunu 
dök1:. ıçınden ince birer tuğla şeklinde 

ulıni;,,. ·k· ha -:ı 1 ı sarı külçe çıkararak yanı 
§ına sıraladı. Sonra: 

için sandığın üstüne çıkması lazımdı. 
Halbuki kuvveti kesilen kollarında vü
cudunu yukarıya çekecek kudret kal

mamıştı. 

- Ah 1 Yardım edecek biri olsa 1 
2 

yere serdiler, Yenlç~rllerin çoğu kılıçtan geçti 
Mısır Başkumandanı Ozbek Adanayı zaptetti. Osmanlı 
kumandanına biyonet eden Karagöz Paşa idam edildi 

fa-ı İ§tc, dedi, bunlar kırk bin liradan 
ı a b" Yat ır servettir. Bunları bankaya 

tc~rtnak için seyahate çıktım. Artık 
ltı dınuzm küp usullerini terketmek 

ıını 
v 

Bu temennisi cevapsız kalmadı. San· 
dığın üstünde iki el ellerine yapıştı. 

Ba§ını yukarıya kaldırdığı zaman 'ka
mara arkadaşını tanıdı. O, soruyordu: 

- Safranı bırakmadın galiba? 
Zahmetle çekip bayılmak dereceleri· 

ne gelmi§ olan kaza arkadaşını sandı· 

ğın Ustüne aldı. 

S - 3500 Yeniçeri kazığa vurulduktan sonra reisleri vahşice 
bir işkence ile az hararetli ateşte kızartıldı 

Bugünkü gibi, Ağustosun on yedin·ı l\lelük sülalesinden olduğunu :ddia e- zına Eflak ordusu yer almış bulunu
ci günü yer yüzünde elbette sayısız, den bir adamın hakkmdar. geldim. A· )ordu. 
akla sığmaz vakalar olmuştur. Her baza gibi meçhul bir fısiniu de hakkın- Sadrflzam, yeniçerileri büyük bir 
gün için başlı başına bir hadise seçer·ı dan gelmek bence pek kojaydır. 1 meşe ormanı üzerine yerleştirerek bir 

dfld·~~ur kısa fasılada mütemadiyen 
tc ~ çalarak yavaş yavaş ilerlemek· 
.,:.dı. Altınların sahibi yoku kamara-

Penceresinden baktı: 
)o - :Ne müthiş sisi Gözgözü görmü· 

r. 

Sis daha kesiflctmişti. Uzaktan git
tikçe azalan boğuk ve kesik feryatlar 
işitilmekteydi. Yavaş yavaş bu sesler 
de işitilmez oldu, ortalığı korkunç bir 
sessizlik kapladı. 

ke.~, _ı7 Ağustos ~ünü~e raslıyan ~ç Bu haberi alan Abaza. iazl~ bekle-1 tepeye on iop yerleştirdi. _ . 
muhım ,·aka tespıt ettım. Tuhaf bır meden hazırlandı. Karanlık bır gecel Satırcı 1\fehmet, Haydat, Hüseyın 
tesadüftür. Üç v~k ~a .birh~rinden fe- ye~içerilerin üzerle.rin~ hl'~um ederek ve Mustafa paşalar köprüyü geçtikten 
na felaketler getırmıştır. çogunu kılıçtan geçırttı. ö ... umden kur- sonra sabahtan akşama kadar düş-

-1- tutanları da esir etti. manla boğnzlaştılar. Karşılaşmada 
Abaza Paşanın Hasan paşa, Diyarbek!re dönmeğe on iki top pıptedilmişti. Fakat bun-

])·· d ÇtJ ~n Ü, altınların yanına giderek kül 
ti. erı kemali dikkatle bavula yerleştir 
le Ayağa kalkıp koltuğa doğru ilerler· 
ftc~ Inlithiş bir sarsıntı ile yuvarlandı. 
~adam birden telaşla fırladılar, ka-

C 1 na yeti karar vermişti. Gece yarısı ordu ha- dan sonra 1,atnklığa sapianan yeniçe
zırla;ıırken, yabancı bir süvari yıldı· riler, bir türlü yol bulup çıkamadılar. 

~ .-. 
~---:=-

açıp dıpn baktılar. 

e. Gemide büyük bir gürültü ve heye· 
~ başlamıştı; koşuşmalar, haykırış· 
1\ hr, imdat sesleri. .. Koridordan koşa 

k geçen bir kamarot haykırdı: 
- Batıyoruz! 

lan tlı:~ai afal.l~dılar, fak~~ çabuk topar
~ dılar. Bırı hemen ıçınde külçeler 

Unan bavulunun yanına koşup bu 
~etli hamuleyi sırtladı, öteki de 
•Uçk t u çantasını aldı. Beraberce güver-
tye çıkan merdivenlere atıldılar. 

d .Yukarısı tam bir ana baba günüy
U. Çocuklar ağlıyor, kadınlar haykırı· 

:•Yor, hepsinin üstünde kaptanın mega 
0nla verdiği emirler duyuluyordu: 

Kamara arkadaşının kendisine bakı· 
tını hiç beğenmemişti. Yanında silah 
namına bir ıey de yoktu. Altın külçe· 
!erinden birini cebinden çıkararak ve 

homurdandı: 
- Eğer bana karşı bir harekette bu-

lunmağa davranacak olursan bununla 

kafanı kırarım.! 

309 sene evvel bugün, 1627 yılı 17 
AğustQS günü Serasker Hasan paşa, 
lranlılar tarafından tehdıt edilmekte 
olan Ahisha üzerine gidiyı>rdu. 

Diğer taraftan uzun müddettenbe
ri keyfi hareket eden Ab'.lza paşaya 
da orduya yardım etmesi i~in emir ve
rildi. Asi paşa, emre uymakla bera
ber, kendisini ele geçirmek üzere plan
lar kurulduğunu anlıyor, ihtiyatlı ,.e 
intikama hazırlanmış bir vaziyette bu· 
lunuyordu. 

Abaza, Ahisha Uzerine yürüyor gÖ• 
rünerek ordusunu Erzuntma iki saat 
mesafeye getirdi ve kadıyı paşaların 
yanma gönderdi. Hasal' paşa, cesur 
bir adamdı. Vaziyeti o da anlıyor, A· 
hazanın yardım etmedikttn maada pu
su kurmağa hazır bulunduğunu bili· 
yordu. Kadıya şöyle dedi: - Telaş yok 1 Gemi zabitlerinin gös· 

~recckleri flikalara intizamla giriniz. 
ellt. hayatınıza malolabnir ! 
Daha vapurda pek yeni tarufDU1 ol

!lıalanna TBğmen ikisini de biribirlerine 
hrıp ır a iü bağlamaktaydı. Flika
lardan birinin 8ntınc!e butuıtutar. Fli
kadaki gemici kumanda etti: 

Beriki pek llkaydane cevap verdi: 
ı - Anladık, pekaU. Malını genesak· 

- Bu Abaza dediğfo kimdir, ki bu 
kadar zamandır itaat etmiyor? Git ('• 
fen dine söyle, ki ben Cemıet oğlu gibi 

.- Evveli kadınlar ... Biz flikaya yir
llıı k" "d ııı en fazla binemez. E§ya almak 
•sa'kı 

~ lt~ 1renara ç~kildi, vabulunu a· 
drp içinden çıkardıiı iki kıymetli ma-
en külçesini zorla ceketinin iki cebine 

">ktu G" 1' w h · ız ıce yapmaga çahıtıli bu 
.;reket yol arkadaıının gözUnden kaç· 

•rnı,tı: 

~ - Tehlikeli bir it yapryonun arka
.. §, bu kadar ağırlık taşınır mı? Deni
~e d .. 
it 

uşersen dibi boylayacağın muhak· 
alcı 

,. .. öteki cevap vermedi. Fakat endiıteli 
ıUı·· :ı 
b]c un~e~ belli oluyordu. On kilo ağır-
ll' ıntithıı bir ıey, herifin hakkı var. 
la lkat binlerce liralık servet kolay ko
ı·: t~rkedilebilir mi? Bu para için teh· 
1 eyı göze almak lbım 1 

b ll'ılcaya girmek için ilerledi. Gemici 
•fırıyordu: 

li - Yavaı yavaı geliin 1 Birer birer ... 
deep. ~rden girmeğe kalkışırsanız tek-

"rılır. 

"e~lürn korkusile teliş içinde biran ev· 
l'o} kendilerini flikaya atmak istiyen 
... C-..lardan bu tavsiyeleri dinliyen he
... en h" liaj ıç kimse yoktu. Hep birden tah-
trıa~ kayığına hücum ettiler. Tekneyi 
rıtd h:>raya bağlayan zincir birden kı
dı. ı. On, on beş kişi denize yuvarlan-

ile C~epl~rinde on kiloluk kıymetli safra 
lcea ~n~e düşünce hayatından ümidi 
tUn:ıtı. Bununla beraber gene au üı
ç., .. dunnağa çabalıyor, buna olduk
Cep~~lükle muvaffak olabiliyordu. 
•Yakı rtndeki ağırlık onu mütemadiyen 
~ orul~tnıdan dibe doğru çekmekteydi. 
birlca uğunu hissediyordu, daha ancak 

_ ~ çdakika dayanabilecekti. 
n· ltınlan acaba bıraksam mı? 

1Ye dü o tiirlü 1ı: 1 ndü. Bu fedakirlığa bir 
iti ~u arar veremiyordu. Sonunda bel· 
•inde:\~ecbur olacaktı. Ukin kendi
tUnde büır~ç ~etre ötede denizin üs
dufunu Y~~ hır sandığın yüzmekte ol
bir ta gorUnce tekrar ilmitlendi. Son 
kenar:etle ona doğru yüzdü, sandığın 
~ can havlile sımsıkı yapı§tı. 

•nlabilirdi. Ancak bunun 

laya bilirsin t 
Kaza, sabahın ilk saatlerinde ol - =============== 

muıtu. Şimdi ise güneı çıkmağa batla· 
1111§, sis dağılmağa yüz tutmuıtu· Bi· 
ribirlerine hemen hiç llf söylemiyorlar -
dı. Yalıus ara ura bir vapur diidüğü 
itittikleri sanniyle heyecana düştükleri 
vakitler konu§uyorlar, yanılmış olduk· 
larını anlayınca gene susuyorlardı. 

portakal ver 1 

Gece rUzgir aertletmiıti, sabaha 
kadar heyecan içinde bekleıtiler. Ertesi 
sabah ikiai de açlık ve susuzluktan feci 
bir hale gelmitlerdi. Altınların sahihi 
daha bitkin g8rUntlyordu. İkide birde 
sayıklar gibi söyleniyordu : · 

-Susadım 1 ölüyorum 1 
Diğeri bir aralık mırıldandı : 
- Benden evvel ölürsen altınların 

benim olacak 1 
Bitkin halinden umulmıyacak bir 

kuvvetle haykırdı : 

-Ölmeden evvel onlan denize ata

rım daha iyi 1 
Cevap vermedi. Yalnız bir müddet 

sonra cebinden bir portakal çıkararak 
gösterdi: 

- Pek ıusadım. Bunu yersem iztl· 

rabım dinecek. • 
Ve arkadaıının gözlerinin içine ba· 

l:arak ilave etti : 
- Bereket versin bunun gibi dat a 

dört tane k2ldı. İstersen sana da vere
yim : Bir portakala bir altın külçesi 1 

Omuzlarmı silkti, cevap bile verm~
di. Fakat müthit bir derdi mücadele 
geçirmekteydi. Kendisini çok zaif hiss :
diyordu. Belki de bir kaç aaat sonra 
ölecekti. Kurtulmaları ümidi pek azdı . 
Altınlar ı portakalla değiştirse bu işken
celi halin: bir kaç saat daha uzatmış cl
maktan baıka bir tey yapmış olmıyacaıc. 
tı. Fakat bir de madalyenin tera tan 
vardı. Ölümden kurtulu:ıyatakfarm· 
kim iddia edebilir? bu vaziyette bir _: 
miye teaadüf ihtimaliyle mümkün m . 
tebe faz.la yqamak çarelerine baş vu . 
mak en akıllıca hareket değil midi.? 
Altınlara delice sarılıp para unına in
tihar etmek budalalık değil mi ? 

Kaza arkadaşı bu sırada karşısında 
çömelmiş, portakaldan sonra kabuk~ 
larını yemekteydi. Bu imrendiriti manv. 
ra karşısında daha fazla dayanamarl•. 
Altın külçelerinden birini uzatarak 

- Alı diye hiddetle aöylendi, bir 

Portakalı sevinç aayhalan çıkar"· 

rak yuttu. 
• • • 

Ak§3.tll üstü, yani vapurlarının ba
tışından aşağı yukan otuz altı saat son· 
ra vaziyetleri gene değişmemiş, hatta 
daha fenalaşmış bulunuyordu. Artık Ü· 

midleri de kalmamıştı. Daha bitkin ve 
halsiz görünen kazazede aabahtanberi 
ağzından çıkan ilk kelimeyi sarfetti : 

- Portakal ı 
Cebinden çıkardığı öteki külçeyi 

de uzatarak portakalı aldı. Yemeğe ba~ 
ladı. Arkadaşı da iki külçeyi dizinin 
üstüne yerleştirirdikten sonra son por· 
takalı yemeğe koyuldu. 

Portakallanrun son dilimlerini ye -
mi§ler ve sıra kabuklara gelmişti ki ü
zerinde bulunduktan kocaman sandık 
sarsıldı. lkiıi de denize yuvarlandılar . 
Portakallar ınukabilinde satın alınar 
altınlar timdi yeni sahibi için mü+', 
bir tehlike olmu§tu· Ukin bir kolayı.ıı 
bulup bunlardan bir tanesini denize at
mağa muvaffak oldıt. 

İkisi de yüzüyorlardı. Fakat bir~ıııi 
büyük bir zahmetle... Cebindeki kül~e 
onu mütemadiyen aşağı çekmekteydi . 
Halbu ki sahile yaklaşmışlardı. Dalgt. 
üzerinde bulundukları sandığı sahı' . 
kadar sürüklemiş, orada bir kayava 
çarpmıştı. Gayret gösterip birkaç met
re daha yüzebilirlerse kurtulacak!a 

-Gel, altını al. Benim kuvvetim 
· csildi. Yü:emiyor~m. r:~bimden :.ül
çeyi çıkarıp atmağa bile gücüm yet...,.

yor 1 
Hiç aldırmadı. Başkasını düşünecek 

hali yoktu. Başını bile çevirmeden <1cn 
gayretiyle ilerledi. Ancak ayağı yere 
deydikten sonra dönüp baktı, kimseler 
görünmüyordu. Arkadaşı boğulmuı -
tu. 

Sallana sallana birkaç adım darı.> 

attı ve kumun üstüne yıkrhverdi. 
Etraftan koşuştular : 
- Geçen gün batan vapurun yor 

culanndan olacak. 
Yalcu sayıklıyordu : 
- Dört kilo altın! kota bir servet 
Acıdılar. 

- Zavallı adam buhrar. geçiriyor : 
Nakleden Fahire Mualt·i 

rım süratiyle çadırlara yaklaştı: Satırcıdan maada diğer p!lşaların hep. 
- Serasker paşayı görmek istiyo• si orada telef oldu. Sinan p~q cesur 

rum. Bana gösterin, dedi bir neferin yardımı sayesinde kurtula-
Yeniçeriler, hiç tanıll'adıkları ya- bildi. 

banc.yı Seraskerin yanına çıkaramaz- Gece Efl!lkli bir esir, yenlçen1erln 
lardı: barut mühimmatından b!r kısmın ha· 

- Sabah olsun da görürsünüz. di- vaya uçurdu. Asker, düşman hücum 
ye karşılık verdiler. Yab • .rncı başında· etti zannı ile birbirine karAştı. 
ki siy"h sarığı çıkarıp yere attı, bu bir Sadrazam Bükreşe girmeğe kanr 
yeniçeriydi: vermişti. Bütün kuvvetiy!e yüriiyerek 

- Pa§anıza söyleyin, dedi, hain A· zaptetmeğe muvaffak oldu. Voyvoda 
hazanın kılıcından kurtulmuş bir ye- Aleksandr'ın sarayını kail" haline ge
niçeri gelmiştir. tirdi. Şehrin etrafında tahtadan bir 

istihkam yaptırdı. 
Yeniçeriler arkadaşlaı ını hemen 

Seraskerin yanına götürdüler ve Ha· 
san pap bunu görür görmez fazla bek
lemeden hareket emrini Vi:rdl. 

Yağmurlu bir gece, Hasan paşanın 
ordusu gene çadır kurmıış. öbür gün 
yola deYam etmek üzere ıst.irahatn çe
kilmişti. Sabahleyin, elb~eleri ıslan-
mış olanlar kuruturyoı·lardı. Serasker 
de elbiselerini çadırda kurutmaktaydı. 
Abazanın süvarileri dolu dizgin çadır
lara hUcum ettiler. 

Hasan paşa yeşil bir ipek zıbına sa
rılmış oturuyordu. Sanldığını görür 
görbez süratle atını sırtına atladı. Fa
kat, elinde kendisini müdafaa ede~k 
hiç bir silflhı yoktu. Abazanın hazine
darı mızrağım saplıyarak boynunu bir 
taraftan öbür tarafa kadar deldi. Or
du tamamiyle mahvedilrn ,,::, birçok p::• 
şa öldürülmüş, bir kaçı ahnın sürati
le kaçabilmişti. 

-2-
Amirine ihanet 

eden paşa 
17 Ağustos 1488 ), lı, 44f) sene en·el 

bugün Tarsus ile Adana ~<'hirleri ara
sınd3 Osmanlı ve Mısır orduları çar
pışıyorlardı. 

Osmanlı askerleri, bir~ok harplere 
girmiş olmakla beraber km'Vetli düş
man karşısında paşaların rekabete gir
meleri yüzünden fazla mukavemet e
demediler. Mısırlılar cepheleri yara
rak ordugahı yağma etti!er. 

Başkumandan Özbek Adanaya ka· 
dar llerliyerek muhasara t:tti. Barut 
mahzenini ateşletti. Şeh , 7.aptetme
ğe mu,·affak oldu. 

Osmanlı tarihinin hemen her saf .. 
hası birçok hata ile doludur. Zaptedi· 
len b:r şehrin, artık ele geçti diye mu .. 
haf aınsma lazım gelen ehemmiyet ve
rilm<'zdi. Bunun birçok acı tecriibe
Jeri vardır. Ve her tecrübe, sa,f>sız 
Türk eylf1tlarının canlarma mal ol .. 
muş!ur. Sinan paşa Dükıeşten sonra 
Tergo,Tişi de zaptetti. 

Fakat umulmıyan bir giin şehir tek
rar diişman tarafından !"~rıJdı. Kısa 
bir ırıiiddet içinde zapte(-ildi. Ali ve 

lfoçi bey kumandasındaki müdafaaya 
kadir üç bin beş yüz kişi tSir edilerek 
kazığı Yuruldu. Reisleri vahşice bir 
i:.;kence ile çok hararetli olmıyan ateş• 
te kızartıldı. 

Sinan paşa Bükreşe çekildi. On 
dört gün kadar oturduktaıt sonra tah
ta istihkamları yaktı. B~yük bir ka· 
rışıklık içinde geri çekildi. 

Kalamışta 
köşk almak 
istiyenlere 

Kalamış caddesinde 7 numaralı k8§i 
satılıktır. üç dönümden fazla bahçeal. 
iki caddeye kapısı olan dışı yağlıboya. 

içi sanatkarane nakışlarla süslü bulu
nan bu köşkün on odası iki salonu. ha• 
mamı, taşlığı, çamaşırlığı,kileri, iç ve dı 
şı ve mutfak uşak odası, havagazi, elek 
trik ve kumpanya suyu tesisatı, kuyusu 
ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti natıı: 
liyat ve çarşıya yakınlığı olan bu köşk 
hakkında fazla malOmat almak istiyen• 
lerin Haber gazetesinde Vili Nured· 
dine müracaatları. 

Türk ordusu başkuman<'!am, Ereğli 
ve Sarendeye çekilerek o:dusunu top· 
ladı. Kendisine refakat etmek için 
ilk önce kaçan Karagöz pzşa ile diğer ----------------. 

şahsiyetleri yakalıyarak lstanbula gön 
derdi. 

Hiyanet eden Karagö~ paşa derhal 
idam edildi. Diğerleri hapsedildi. Fa
kat bu ibret dersi çok pahalıya mal 
olmuş, koca bir ordu per:'.}an bir hale 
gelmişti. 

-3-
3500 l<işinin 

kazığa vurulması 

159:; yılı 17 Ağustos günü, 341 sene 
evvel bugün, Sinan paşa Levayı Sa.a
det (Peyganberin hayra~ı) ile lstan.' 
buldan çıktı. Yeni yerler fethedile
cekti. 

Askerin mane,·iyatını kunctkndir-
mek için birçok çarelere başrnrulu
yordu. Ordu Bükrcsc girecekti. 

Şchire d<irt mil mesafedt• :ığaçlaı· H 

bataklıklarla örtülü Ifalokeran boğa-
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l>ünkU s·erbest güreşlerde Küçüksu kupasını 
ıstanbulspor 

kazandı o·Jnar~ı Maksosu tuşla yendi; 
Kara Ali, Mülayime sayı 
t1asabile galip uan edildi 

Küçüksu kupası maçlarının son haf
tası dün Anadolu hisarında oynandı. 

Birinci müsabakayı Feneryılmaz - Do
ğnnspor yaptılar. Daha düzgün oyna
yan Feneryılmazlılar devreyi 2-0 galip 
bitirdiler. İkinci devreye başlarken ha
kemin çıkardığı bir oyuncularım oynat
mak ısrarında bulunduklarından hük
men mağlup edildiler .• Bu suretle Do
ğansporlular mağlıip olmalarına rağ
men Küçüksu üçüncusu oldular.. Ha
kem Beşiktaş birinci takımından bay 
Nuri idi.. 

mr ht.lf !ndnnheri bir h3yli dedil<o-, 
dular.ı.. se~p olan, memlı-ketimizdeki 
bütün ~ güreşen pehli' anları birbi-

1 
rine ııokan Londosa karşı çıkac.ık Türk 
güreş.~cıi seçim mül'ahaka~:. dün Tak
sim siadyomunda iki bini ?Jula'l birse
yirci cnünde pek büyük hir intizam·ı 
sızlık içinde yapıldı. 

Dan sabah lzmitten ş~:trimize ge!
diği söylenen Tekirdağlı H ü~eyin ile 
Molla Arif ve Afyonlu Sii!evman mü
sabaka anına kadar stadı:! ~etmedikle
ri için seçme mfü:;abakalarınnı Müla
yim, K4lra Rli n Çoban f\•ahmut ara
sında icra edildi. 

Dünkü nüshamızda Tekirdağlı Hü
seyinin 1stanbula geldiğini ve Müla
yimle karşılaşacağını yazmıştık. Bu ha-

li oluyor, fakat t'.Ski kurt çok güzel 
mukanmct etti 2 - 3 dak"rnlık bu ezici 
\"aziyette kaldıktan '3onr·ı kendini mr-, 
kemmelen kurtardı. 

Bunun alrnbinde Makı-os çok mü
him bir tehlikeyi de bir a~d:ı atlatabil
di. 

n inci dakikada Mak~., ... un yorgun
luğu gözükmeğe başladı. He!e 18 ir
ci dakıknda gene vücudunu Dinarlının 
bacakları arasına kaptırın 'erden yere 
sanulmağa başlayınca •i:fü:abaknnın 

netices~ne az kaldığı aşikı\!·dı. 
Bitkin bir hale gelen Yunanlı, Ka

çak bir oyun tatbik etmtğe başladı. 

Bu arada Dinarlı hasmına yumruk vur 
duğundan hali:emden ihtar da aldı. 

33 üncü dakikada ayalı. ta güre-:-ir-

Son oyun lstanbulspor - Anadoluhi
sarı arasında oynandı. Hakem Galata
saraydan Kadri idi. 

Oyunun ilk dakikaları 1stanbulspo
run tazyikı ile geçti. Bu sıralarda İstan 
bulsporlular İsmail, ve İsmet vasıtasi
le arka arkaya iki gol yaptılar .. 2-0 ga
lip vaziyete geçen tstanbulsporhılar 

IS.kayıt oynamağa başladılar. Rakiple
rin bu durgunluğundan istifade eden 
Hisarlılar Osman vasıtasile bir gol ya
parak vaziyeti 2-1 şekline soktular. Bu 
hal her iki tarafı harekete geçirdi.. Fa
kat fırsatlardan istifade etmesini bi
len !stanbulsporlular İsmailin ayağile 
ü,."...,eU golü yapmakta gecikmedi. Dev
re böylece (3-1) lstanbulsporun galibi
yetile nihayet buldu. İkinci devreye her 
iki takımda uf ak değişiklikle çıktılar .. 
Oyun de\TC ortalanna kadar mütevazin 
geçti.. Mağliıbiyetten kurtulmak isti
yen Hisarlılar çok canlı ve asabi oyna
mağa başladılar.. Bu sıralarda birde 
penaltı cezası kazandılar •• 

Fakat bu tehlikeyi !stanbulspor ka
lecisi Mehmet kurtardı. 

Dün!;il 'JÜT~~ iştirlık ed~n Dtnarlı, Maksos, Çoban !rlahmut, Kara Ali uc 

Hisarhlar 35. 40 mcı dakikalardan 
sonra soldan yaptıkları iki hücumda 
arka arkaya iki gol yaparak beraberli
ği temin ettiler .. Galibiyeti kaı;ıran ls
tanbulsporlular son bir ga}Tetle hilcu
m& · r •• V 3 Un ıık da ~-

Mülayim 
vadi:i bize hakom heyeti telefonla 
c!ün sahalı bÖ~irmişti. Nitekim dün 
müs:ıb<\kalarClan evvel de radyo ile: 

"Te}Jrdağh Hüseyinin istanbula dön 
düğünü haber aldık. Fakat henüz bura
ya gelmemiştir. Son dakikaya kadar 
kendisini bekleyeceğiz.,, denilmit olması 
da bunu gösterir. 

Londosun arzusu üzere ele Yunani.~ 
tan şampiyonu Maksos, Dinarlı ile 
karşrlaştı. 

Bu seçmelerden evvel evvela <87 
kilo) amatör güreşçilerimiz arasında 
iki m!i.9abak.a yapıldı. BirJncisi milli 
güreş takımımızda Finlandiyahlarla 
güreşen Seit Ahmetıe Siv<ıslı Abidin 
arasında idi. 

Bir iki denemeden sonra Seit Ah
met ikinci dakikada rakibini tuşla yen-ı 
di. 

ikincisi de Bilal Ahml'tle Halil a. 
rasında oldu. ( 

Her ikisi kuvvetli gü:-eşçilerdi. Bi
rinci devrenin başı Hali1in hücumları 
n n!ticesiz saltolariyle )l'eçti. Devre 
sonuna. doğru Bilal hakim:yeti ele al
dı, nitekim bir de tuş yaı;tıysa da gö
rülmedi ve birinci devre berabere "lı'· 
yıdı. 

ikinci dene güzel ve heyecanlı ol
du. Nf'ticede Bil<"ll Ahmet ı uvan hesa
biyle ralip geldi. 

Bu amatör güreşlerd~•· sonra J>i. 
narlı Mehmet - Maksos müsabakası
na ba~landı. 

Dinarll Mehmet 
Maksos 

Gin·e!l .t~üddetl ~ir sa-ııti. Müsa
baka-nın ltaşJarı Dinarlrrııı· mütemadi
yen hasmının kolunu ka!)Plak i~temr. 
siyle? başladı. 1 

Beo~inci lfakikadan sonra oyun çok 
sertleşti. iki taraf tehli~eli vaziyete. 
düşmeğe başladılar. 

7 nci dakika Dinarh ddden güzel 
bir ayak oyunu yaptı, fkkat Malum .. " 
çabuk kurtuldu. Biraz ;;onra Dinarlı 
gene mükemmel bir ayak ~nptı. Yunan 
Jı bunu da büyük mUşkülatla atlata
bildi. Artık Dinarlının h~kimiyeti ta 
mamen bariz bir şekil aJm1ştı. 

10 unca dakikada Dinnh Mehmeı 
Maksosun kafasını iki kıt afı arasına 
mkıştırdı, Yananhmn müthiş can acun! 
~ fnlemesiaden ve y'.iziinden bel-

terken Dinarlı M.aksosu belinden ka,·· 
nyarak baş1n1n UstUne kaldırdı, fak.at 

Cim Londosun tayyare oyununu yapa
madı. Zaten buna lüzum füı kalmamış
tı. Yalnız bir kere çevirP.tildi ve yere 
attı. 

Müsabakadan evvel Maksosun ar
zusiyle yan hakem olarak konan Yu
nanlının da tasdik ettiği ü~ saniveden 

mailin ayağile 4 üncü gollerini de ya
parak tekrar galip vaziyete geçtiler .. 
Ve oyun 4-3 lstanbulsporun galibiyeti 
ile nihayet buldu. lstanbulsporluJar bu 
suretle Küçilksu kupasını kazanmış ol
dular .• Oyundan sonra kupa merasimli' 
tstanbulspora verildi. 

daha çok süren mükemme! bir tuş oı- -Ç-:::-_u_b_u_k_l_u ____ M __ e_r_c_a_n_ 

K~
1

;a Ali _ Mülayim idman yurtlarının 
Dinarlının galibiyetile ';iten maı:tan futbol maçı 

sonra eveHi Kara Alile ('<;ban Mahmut Dun öğleden sonra saat 3,30 da Çu-
ringe çıktılar. Fakat Se\':tcilerin ar· buklu sahasında Mercan idman yurdu 
zusiyle Kara Ali ile 1\1ülfn imin karş·· ile Çubuklu idman yurdu arasında ya
laşmas. münasip görüldü. Çoban Mah- pılan hu&usi bir futbol maçı az zamanda 
mut çekildi. Bir müdde~ beklendik- §eklini öeğiştirerek bir kavga halini 
ten sonra Mülftyim geldi almıştır. 

Mülayim: "iki senden beri kendi a- Evvela yapılan ikinci takımlar maçın 
leyhinde bulunan her zaman müsaba- da Mercan idman yurdu 4-1 mağlup 
knya da\·et edip sahaya ~ıkmıyan Te- olmuştur. 
kirdağh Hüseyin, nitekiwr. bugün de Birinci takımlar maçı başladıktan bi· 
buraya gelmemekle kendio::nden kork- rinci haftaym sonuna kadar vaziyet ga
tuğunu gene isbat etmiş.. olduğunun yet güzel cereyan etmiş ve her iki taraf 
söylenmesini rica etti ve nakemler bu- da birer gol yapmağa muvaffak olmu§· 
nu (oparlörle) ilan ettil ~r tardır. 

Bu müsabakanın mii : <'.eti l arım ikinci devrenin sonlanna doğru Mer-
saatti. ;\lülayimin so~ukkar lı ve hfıkim can sporun arka arkaya attığı iki gol 
oyuniyle güreşe başlandı. \'e daltikr. üzerine Çubuklu oyuncuları maçın ya
lar ilerledikçe mütevazin bir itişme rım saat uzatılmasını istemişler ve gay
şeklinde devam etti. Onurt'ı.; dakikada rinizami olan bu dileklerini kabul ettir 
Kara Ali kendi orunu y~:tünden alta mek için işi yumruğa dökmüşlerdir. 
düşerek bir tehlike geçirJıyse de ç.a- Sahanın bir cenk yeri manzarası arzet· 
buk kurtuldu. tiğini gören zabıta derhal işe müdaha

Müsabakanın sonuna Kadar J{ara le ederek kavgacıları ayırmıştır. 
---:--~~~~:--~:--::----;;--:;::-:· 

Alinin müthiş kuvvetiyle Lna nisbetle ed'en belediye turizm şubfı:i müdiirü 
daha kuvvetsiz, fakat dnha t<'knik o- itiraz etti: 
lan Mülayimin oyunları dt•rnm etti. "- Pehlivanlara yaruP saat güre-

On l:tşinci dakika - gt>ten haftaki şecc!deri söylenmi~ti. bu müddet dol
kadar olmamakla beraber - gene sı- du. B!:r sporcu yapacağı mHsabakanın 
kı bir yağmur başladı. Zatt>n yamş l'<• müddeti znrfındn kuvvct'ni sarfeder, 
reyan eden güreş de bUsL:ıtün ze\'k-ıizj binaen~!eyh uzatılrn:-m münasip değil 
oldu. Müsabakanın son1.uına doğruı clir. EF,er israr edil'rzc belediyenin lm 
sıkı hücum]ar gÖrÜlmcğc taşladı. nirll m\ic.ı,urkalarla al:ıkMı kalmıyacak
iki defa ringten aşağı b:le ytwarlan- tır., dedi. 
dılar. İkisi de neticeyi lien~i Jehine çe- nu sözlerin çol< man~•lti olmasmn 
virmeğe çalışırken miisatı~l;a müddeti rağmen ger~I< seyirciler ve gerf'kse ha
doldu. kemler tclmır rrüre~ilme.inde israr 

Hakem heyeti tamame r: h<'rnberc ı ettiJe,. "" miisabankya yeniden başlan• 
bir ~üreş yapan pehlivar11ardan han- dı. 

gisini galip ilan edece.frin: lıir tüdü ~n (u,!';ımda J{nr:ı. Ali «~. MiiH\~im 
kestiremedi, bir hayli ko•,ııc;uıdu .• 'i- ''"' rl:-''"' ........ .,., p·ıre"tiler On he~ da
hayet on bes cl!'lkikıı d<!h:ıt r'evnm edil- kikn cfa b?5y!erf' .tuı::~uz •ı•h~yetlerıdl. 

mesi teklif edildi. H:ıkemfor ~vnlfı gene hPrabere dedf
Bu karara müsab:ıkalr! organize ler; fakat bir hayli münakaşadan son-

Kürek teşvik müsabaka 
ları dün yapıldı 

Dün senenin ilk kürek • ·2vik - ' 
sabakaları Ycnikapı - Ahırkapı ara
sında yapıldı. Mesafe bütün yarışla• 

için (2000) metre idi. Bu müsabakalar. 
memleketimizde ilk defa c.larak Avrup:ı 
birincilikleri tarzında yapılıyordu. Bu
nun için bu müsabakalara ancak Gü- j 
neı ve Beykoz kulüpleri ile yalnız ~;. 
tek de Beylerbeyi kulüpleri iştirak :t 
mişlerdi. Diğer kulüpler hem yarı~ 

talimatnamesinin federasyondan ge!r 
gelmesi ve ayni zamanda ekiplerinin 
hazırlıksız olmasından dolayı bu müsa
bakalara iştirak edememişlerdi. 

Yanşlar mühtediler, kıdemsiz ve 
kıdemliler olmak Ü.zere üç sınıf arasın
da yapıldı. Öğleden evvel yapılan müb· 
tediler arasındaki müsabakalar şöyle 

neticelendi: 

Dörtlük: 
Güneş ve Beykoz g;r::"i. Beykoz 

birinci ve Güneş ikinci oldu. Derece 
(8,30). 

iki tel.. 
Gene iki kulüp girdi. Güneş bi· 

rinci, Beykoz ikinci oldu. Vakit (9,30) 

Birlik: 
Bu yarışa üç kuliip girdi. Bun-

da da Güneı birinci, Beylerbeyi ikinci 
ve Beykoz üçüncü oldu. Derece ( 1: ) . 

Öğleden sonra yapılan kıdemsiz· 
lerde de alınan neticeler şunlardır: 

KIDEMS!ZLER 
Dörtlük klaıik: 

Yul.<arda yazdığımız gibi bütün 
bu yanşlara yalnız Beykoz ve Güneş 
kulüpleri girmişlerdi. Birinci Beykoz, 

, 

ra orta hakemi l:emal ilt- >an hakem-l 
Jerindtn Mehmedin berıtl",ere, dii{er 
yan hakem Bay Fuadın d~. Kara Aliyi 
gn lip kararı verdiği !'Öyle=1erek Kara 
Ali galip ilan olundu. 

• * • 
tık satırlarda da yazıJığım gibi 

miisahakalar çok intizamı:ırz cereyan 
etti. verilen kararlar da 1~ıbetsizdi. 

Çünkü: Yarım saat müddet konan 
müsa~akada tuş yapılabihtıesi c;ok zor 
hir iştir. Hakemler dikkatle müsab:ı .. 
kayı takip •dip yarım rn;at sonunda 
pu,·a!l hesabivle galibi po?k ala ilan e
deheiirlerdi. Bunu yapam·ldılar 

Bu müsabakanın galibı Çoban Mah
rntu ıle karşılaşması elzeuı idi. Karşr• 
laşmalardan evvel seçme r.1üsabakası
na iştirak edecekler diye halka takdim 
edilen Kara Ali, Mülayim, ' .. 'oban M9h 
mut, Dinarlı ''e Maksostan yalnız iki 
çift giireşrniş oldu. Yarın Çoban Mah. 
mut 'l.aına itiraz edeck ol"' c:a ne cevap 
\'eriltcektir? •. 

Soııra da yapılmış ola ı iki mU~a
baltanın ilan olunan iki )!alihi vardı. 
nunJa,. da niçin karşılaşr1adılar. 

S<>çme müsabakaların'" muhakkak 
bir finali olmnlıdrr ki tek galip mey
dana cıkahilsin. halbuk! ıHin bu final 
marı::u göremedimk. 

Ilunu soranlara, pehhvıınların yor
r.nn o!duklarr söylendi. 

Olimpiyatlarda bile bir ~·üreşçf gün
de d;}rt mfü:ıahakayı arkı.ı arkaya ya
parken dünkü karşılaşm ı. lardA yarım 
saatlik bir istirahatle Kars Ali. hir 
huçtıı< saat dinlenmiş ohıı Dinarlıya 
karşı çıkarılamaz mıydı? 

ikinci Güneş. Vakit (8,30' 

lkil:k tek klasik: 
Birinci Güneş, 

Vakit (9,30). 
Tek klasik~ 

ikincı ısc·rrc 

Birinci Beykoz, ikind Güne 
Vakit (10,30). 

KIDEMLiLEn 
Dörtlük klasik: 
Birinci Beykoz, ikinci 

Vakit (8,30). 

lkilik klasik: 
Bu yarış çok heyecanlı 

man zaman futalar biribirlerini g.:çiY0 

tardı. Fakat tali Beykoza gü1dü 
bir futa boyu farkla Beykoz birinci, 
naş ikinci oldu. Vakit (9). 

Tek kliıik: 
Bu yarışa Beylerbeyi de girdi. tJ 

neticede Beykoz birinci, Güne~ iki 
ve Beylerbeyi üçüncü oldu. Vakit (1 

Bu suretle 1936 senesi ılk teŞ 

kt:rek müsabakalan ,,'l iki kulübi:n 
tiraki ile yapıldı. Yarı§larda Bey 
( 6) birincilik, ( 2) ikincilik, (1 üçiiJr 
cülük. Günet (3) birincilik, (6) i · 
~ilik. Beylerbeyi de ( 1) :kincilik, I' 
üçüncülük almış oldular. 

Deniz federasyonunun kıyın 

ve çalışkan başkanı Bay Celal müsat 
!raları baştan nihayete b~ar takip t 

İkinci teşvik müsabak:.lan (si 
ağustosta gene Ahırkapı - Yenik 
arasında yapılacaktır. İstanbul kil 
birincilikleri de ( 6) eyl\ılde ayni ye 
olacaktır. 

Önümüzdeki pazar Modada 1s 
bul yüzme birincilikleri yapılacakut• 

kanaat doğmuştru ki: E,:~r J.,ond 
karşı bir Türk pehlivanı nıuhakka1' ,,t 
karılacaksa, ya bizimkilere serbest s· 
reşi adar;;ıkılh öğretmek lazrmdıt. 
yahut Cim J,ondos, yağlı stüreş tıt1 
edip lı:;tanbu1a öyle ~elm~lidir ! ! 

Çünkü çok kuvvetli olatt pehfİ 
)arımız henüz serbest güreşin bit I 
inceliklerini hemen hem~r: hiç b; 
yorlar! O. M. İ 

Dünkü müsabakadan sonra \'1J 1( 
nistan şampiyonu Maksof. ile got r 
tük, ke'ldisinin Dinarlı ile }&ptııi'ı ısı'~ 
tan f~na halde hırpalanm:~ oiduğ11 ~ 
li oluyordu. Müsabaka ec:."1as·ndll 
kırıl.111ştı. ~ 

M:ıksos Dinarlır:'l kenr:sindefl I 
tün olduğunu apaçık ~öy:,•mekttfl 

kinmiyor: "'" 
- "Miithiş makasları ,·:tr. AJ"ırf 

rı el!er!nden daha ~ok dah:'l iyi çıı 

yor. dıyor. " 
Mağllıbiyetimin ı::ehehı yorJ1111 ~ 

ğum ciei?i' ·Hr. Faknt havndail !.~ 
düştfüWm esrada h:ı~ım a!ıdı kil .J 
kura!"ak bu tehillreyi c;av-::1'ilmeırı.~ .,t 
iken -:nnnn fena hnl•:c vnndığı ic:•" 
rıamadım... 1. 

Dinarlı ile l.ondos "\ntsındıt fj~ 
mukayese yanm~ı'lı rica l1ttik 
de şöylece cevap \'err.H: 

- Londos; co!< kur11a1. r<"1' 4' 
tecrübeli ve daha tekni1< l'fr !!lif rf 
rlir. Dinarlı Mehmet ise J lin~o~ 1 
heten daha nefesli, ayak mnk1':' 
dnha tehlikeli ve kafasını kapırıfl pi 
ha güçtür. ikisi arasıntfo kuvvet 
kı hemen hemen yok gibıdir.,, 
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1936 Olimp~qadı dün büyük 
S dest Sütun : 

Müsabakaları 
tesbit eden 

film 
merasimle kapandı 

nerlin (hı,,t>usi) - Bugün muazzam 
tlıcrasirnle Berlin olimpiyadı kapanma Emektar 
lllcrasimi yapıldı. 

Büyük stat ayakta bile durulmıya
~ak kadar dolmuştu. Seyirciler arasın

a. Bay Hitler ile Bulgar kralı ve bütün 
Sefaretler erkanı bulunuyordu. 

Bugün bitmiş olan son müsabakala-
rın gaı· 1 • • • · 1 ıp erı ıçın seremonı er yapıldı, 
tıınu .... : .f b. . . 'k d ..... tasnı te ırıncılı alanlara ma-
alyalar dağıtıldı. 

rasimle birer çelenk takıldı. Ayni an
da Olimpiyat oyunlarının bittiğini ilan 
eden toplar atılmağa başlandı. 

Olimpiyat bayrağı da yavaş yavaş 

indirildi. Ve ateşi ta Yunanistanın 0-

lempiya dağından getirilen meşale de 
yavaş yavaş söndü. 

İndirilen büyük bayrak gene merasim 
le k:ıtlandı ve götürüldü. Aynca olim
piyat komitesi tarafından da Almanya
ya bir bayrak hediye edildi. 

bir sporcu 
idareci liğf mlzdekl 

kadir bllmemezliğe 
isyan ediyor 

Tanınm~ idman üstadı ve birçok 
mektep'lerin jimnastik muallimliğini 

da Galiplerin ekserisi Alman olduğun-
.n üstüste çalınan Alman marşı umu- E n sonra saat tam 10 da herkesin 

iYetıe Alman olan seyircileri coştur- bir '6ğızdan söylediği olimpiyat marşı 

yapmı§ ol.an mütekait süvari ümera81n
dan bay Mazhardan aldığımız bu mek
tubu dercediyoruz: 

U. olimpiyatlar için yapılan son tezahür Diınya üçüncüsü Mersinli Ahmet ci
han §ampiyonıt Y CL§ar şanssızlığa kur
ban giden Büyük Mustafa bu kahra

man yavrular nerede ııe n'e suret'le ye
ti§tiler1 istikbalin spor planı tıe spor 

istikameti için bu noktalar tetkik edil

.Sıra bayrak merasimine gelince her 
~eti temsil eden bir sporcu elinde 
~}'ralda ortaya geldi ve şeref tribünü
lllin ~nünde yer aldı. Her bayrağa me-

oldu. 

Bertin olimpiyatları kapanma mera
ı:ı ..... j açılış gününden daha mükemmel 
fakat biraz hararetli olarak geçmiştir. 

meğe değer bir meseledir. 
Bu bahse girişmek için eskiden adı

na K1ımkapı denen şimdi (}il.ne§ ismini 

al.an kahramanlar yu008tndan söze 

ba§l.amak i.'tiyonım. 
Kıımkapı klil'bünde senelerce hocalık 

ve reislik ettim. Bu klü'bün banisi de 
bay lsmail Hakkıdır. 

Seyahat zamanları ortaya çıkan ida
reci bayların bu çocuk1ar üzerinde zer
re kadar hakları olmadığı halde olim

piyat yolunu tutanlar onlar oUlular. 
Emek verdiğimiz, ter döktüğümüz 

~lerce uğraşttğımız mah8uliln zev
kine hiç yorulmadan erdiler ve §ere
/ine - ilzülmeden sırtımıza basarak -
"lrolaycacık ul.a§tılm". Bu*I ne diyelim1 
Bilmiyoruz. 

Berlin olimpiyatlarında bütün müsa
bakalar filmlere çekilmiştir. 

Olimpiyatta Tür!: sporcuları bir merasim esnasında-
"'------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O idareciler bununla da kanoot etme
diler.. AUJ.mnlann davet etmi§ oldu.k

lan muallimlerin seçiminde iyi hareket 

Fakat bu filmler bildiğimiz alelade 
sinema şeritleri değildir; yukarda gö
rüldüğü gibi bu filmin ortasında müaa 
biklann resmi olduğu gibi, kenarların
da da saniyeleri ve kesirlerini göste-

~eveti mecmuaya 
. ait neticeler 

}' 1 - Yüzbaşı Stubbendorff (Alman
~n), 2 - Yüzbaşı Thomson (Ameri

lca~' 3 -' Mülazim Lunding (Danimar
llta' 4 - Mülbim Grandjean (Dani
t' tka), 5 - Yüzbaşı Endrody (Maca
;:~~n), 6 - Yüzb:ışı Lippert (Alman-

Takımlara ait 
tasnif 

l - Al · ,.
11 

• manya, 2 - Lchıstan, 3 -
tıltcre 

' 

Son mUsabakalar 
li1tt ~erlin, 17 (A.A.) - Diin akşam o,. 
tıasJ>ıyat oyunlnrının kapanması mü
~Uıeb«:tiyle bir kıt'alar a:-ası 4 X 200 

tne ha:y rak yarışı yapı•mıştır: 
!8Ya =. 8 dakika, 56 4/ 10 birinci. 
t\ rrıerıka: 9 dakika 1:! 5/ 10 ikinci. 
İ1tl Yrtıı>a: 9 dakika 1 ı 6 / l O üçüncü. 

" rn ttdan sonra Avrupa ile deniz aşı
lopu ernıeketıer ar<lı5ında oir revans 
ıatıın rrıaçt Yapılmış ve Avrupa ~2 ka-

'~ tır. 

~ı~,. 1rGd 
~~ "' dtletlerinden: Bayan G. 

er 4'1,6S metre diski atarken 

Binicilik yanşlan 

Almanya, (Military) denilen binici
lik yarışını kazanmıştır. 

Süvari yüzbaşı Stubbendorff, koşan 
hayvan: Nurmi. 37.7 fena puvan. 

Takımlar arasında yapılan yarışlar-

da altın madalyeyi Almanya kazan-
mıştır. iştirak edenlerin isimleri: 

Süvari: Yüzbaşı Lippert, koşan hay
van: Fasan. 

Süvari: Mülazim Fon Wangenheim, 
koşan hayvan: Kurfür. 

Süvari: Yüzbap Stubbcndorff, ko
şan hayvan: Nurmi. 

• • • 

etmediler. 

ren bir kadran mevcuttur. Bu suretle 
bütün müsabakalarrn neticesini tam bir 
i~-'•etlc tesbit etmek kabil olmuştur. 

Memleketimizin her köşesinde birçok -======================= 
spor emektarları spor &şıkları işten s()yliyeceğini bilmiyor!,, Evet hak'ika-
anlar adamlar, memleketi için nafi fi- ten mütee.,sirim. Hem de çok müteessi
kirler edinebilecek kudrette ve kaln1i- rim. Her birerlerine ayrı ayn emek 

verdiğim kahraamnların sav<ı§larınt 
yette insanlar dururken yapılan §U ikin hata ve sevaplannı ya7~ından görmek 
el hataya ne diyelim1 isterdim. Ve bunu görmek benim hak-

Aoobc.ı idarecilerin bu 1ıMeketinlıeri kımdı. Bu hakkı benden ve daha benim 
aolayı kendilerine hiçbir muıl oorit ol- gi'bi hak sahiplerinden esirgiyenleri el
mıyacak 11141 Fakat bir gün ge'lecek bette sorgu.ya çekmek icap eder. 

spor maneviyatı bu suali sorc.ıcakhr. t §- Çünkü o i§te milletin ytız binlerce 
te 0 maneviyat ki iki bin sene 8 onra lirası hcırcanmt§tır. Bu paralarda, has-

bı1e dilnya olimpiyadına nur vermiştir. tahane bulamtyan nice bin veremlinin, 
Kahramanların ımeşale8i meşhur ma- yalınayaJc köylünün ve yetimin hakkı 

oordır. 
bedin önünde yakılm'f4 t>e hürmeten 

Teşkil edilecek bir heyet hakiki spor 
Alman ekibi, Parix des Nations mü- Berline kadar elde götürülmüştür. tıim-

'.i cuları seçerek bıt işin eh1ini ve emek-
sabakasında birinci olmuştur. Çünkü di bu satırlarım1 okuyanlar dı·yecekler t k k tarını b<ı§a geçirmesi sırası ar ı · ço -
bu müsabakayı hemen hemen kazan- ki: "Zavallı k--1:...; gidemedı·g~ı· :çı·n gı-" c;-ııa.,,. • tan gelip çatmıştır. 
mak üzere bulunan Belçika ekibinin denleri çekemiyor da teessilrilnden ne Mazhar KAZANCI 
bir hayvanı bir maniayı atlamamış ve _______________ .....:_ ______________ _ 

bunun üzerine bu ekip tasfiyeye uğra- Serbset güreş 
mıştır. nasıl kazanıllr ? 

Olimpiyat galibi, mülazim Kurt 
Hassedir, bindiği hayvan Toradır. 

Gümüş madalyeyi Romanyalı müla
zim Rang kazanmı§tır. Koşan hayva
nın ismi Delfistir. 

Bronz madalyeyi Platthy (Macaris

tan,) kazanmıştır. Koştuğu hı>yvanın 

adı Sdloedir. 

Olimpiyatı~rrfA.ki 

binic•lerimiz 

~'l' i.!s1bakalardan evvel egzersislerde 
b~v,,irlerden birinin ölümü birinin de 
ayağı sakatlanmasından dolayı süva
rilerimiz takım müsabakalarına iştirak 
c~·..,,emişlerdir. 

Ferdi kosul.,rda iyi derece alarak 
na?."'rt d ikknti cclbrt,...,:~11:-·31" de hu c1c-
rece1er umumi tasnife alınmad•ğmdan 
muvaffakiyctimiz üzerine tesir yapma- Am~rikada <insan dağı) ~mi verllm Gürcü 

bitirirken-
işini 

lllğer gazetelerin 
Hkh·leri: 

L@ını<dl@sa ~aılf şa 

lkDm ço~mauo 
(Tan) da E§T'e/ Şefik dünkii serbest 

güre§ seçmelerinin taf silô.tını vermeğe 
lüzum görmeden yazdığı iki sütunluk 
yazısında; gelip geZmiyeccği meçhul 
ohnakla beraber, eğer gelirse yapıla

cak müsabakada Londosa karşı - ser
best güre§in numaralarını diğerlerine 

ni.sbctle - daha iyi öğrenmiş ol.an Di
narlının çıkanlmasmı ileri silrilyor. 

Bize kalırsa Dinarlı Londosla yaptığı 
kar§1laşma'lann - yani Amerikada ve 
Yunanistanda - ikisinde de m.ağlıtp ol
duğuna. göre bu defa da kar§'lalşırsa ne
ticenin yine aynı olması ihtimali çok 
kıwvetlidir. 

O halde Dinarlıdan numara cihetin
den aşağı f aka.t kuwet cihetinden kat 
kat yük..crek olan Kara Ali veyahut Mü
layimin çıkarılması ve serbest güreşin 
incelikleri'le ( ! ) kuvvetin çarpışmn.sını 
görmek daha doğm olacaktır. 

~ n lii1 gte ırn rr n ırn g e 
lkaçmalk 

Bugün1dı (Açık Söz) serbest güreş 

hokkabazlığı devam ediyor diye ba.şlc.ı
yan yazıda Maksosun ringten ringe 
kaçttğından bahsediyor. 

11Biz dün Taksim stadyomımda bir 
kaç ring göremedik yalnız bir tek ring 
mevcuttu. Açık Sözün spor muharriri 
ya ringin ne demek olduğunu bilmiyor 
veyahut da biri birkaç görüyor. 

O JJI. K. 

Son Ollmptyat 
dereceleri 

Berlin, 17 (A.A.) - Dün akşam on 
birinci olimpiyat oyunlar·nın sona er
mesini müteakip tanzim .. :tiJmıı; olan 
kat't. tasnif listesi: 

1-Almanya, 32 altın . ?'3 gümii ... 30 
broz. 

2- Amerika, 24 altın, 20 gümüş, 12 
bronz. 

3 - Macaristan, 10 altııı, 1 gümüş. 
5 bronz. 

4 - İtalyan, 8 altın, !I gümüş, 5 
bronz. 

5 - Finlandiya, 7 a1t11\, 6 gümüt. 
6 bronz. 

6 - Fransa, 7 altın, 6 gümüş, 6 
bronz. 

7 - ls\·eç, 6 altın, 5 güwiiş. 9 bronz. 
8 - Japon, 6 altın, 4 gümüş, 8 

bronz. 
9 - Fe1emnk, 6 altın, 4 gümüş, 7 

bronz. _ \ 
10 - lngiltere, 4 alhn , 7 gümflıJ, 

3 bronz. 
11 - Avusturya, ·i altın, 6 gümüş, 

3 bronz. 
12 - Çekoslovakya, 3 altın, 5 gö

müş. 

13 - Arjantin, 2 altın. 2 gümüş. ~ 
bronz. 

14 - Estonya, 2 altın. 2 gümüş 3 
bronz. 

15 - Mısır, 2 altın. 1 gümii~. % 
bronz. 

16 - İsviçre, l altın. 9 gi:müş. ı; 

bronz. 
17 - Kanada, 1 alt •n ~ gümii:- 5 

bronz. 
ıs - Non·eç ı altın. 3 giımUş. 2 

IJronz. 
19 - Tiirkiye, 1 attır •. J bronz. 
20 - Hindistan l altın. 
21 - Yeni Zcland, 1 ~·tın. 
22 - Lehistan, 3 gümii,: . :J bronz 
23 - Danimarka, 2 gürdiş .. ~ bronz. 
24 - J.etonya, 1 gümü-=, 1 bronz. 
2:-> - Yugosla\·ya. 1 ~:imüş. 
26 - Homanya, 1 gümi!" 
27 - Cenubi Afrika ; ~ümüş. 
2.., - .Meksika, 3 bron~. 
29 - Belçika, 2 ~ron .. 
30 - A rustura lyf1 t bı onz. 
21 - Filipin. 1 bronz. 
32 - Portekiz, ~ bronı. 
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Hatıralarını anlatan : EFDA1ı TALAT -169-Allah benim intlkamımla HuU\gtlnun 
intikamını birleştirmiştir. Ve buna hedef 
olan adam mahvolacaktır. Krokere döndüğüm zanıan her

Fakat on beş gün zarfında bu kimse
ler yakalanamıyacak olursa o zaman 
halinize acının. 

- Sözlerinden bir şey anlamıyorum 
ihtiyar. Deli misin nesin sen? kesi eıaş ı bir vaziyett buldurt1. 

l~tc bütün sözlerim bu kadar! 

Huıagünun 
yanında 

Aradan tam on gün geçti. -
Şimdi Bağdada iyiden iyiye yaklaş

mış olan Hulagünun knrargiihındayız .. 
Hulfı.günun nöbetçilerile nöbetçi ça

vuşu arasında şöyle bir konu§rna ge
çiyor. 

- Bilmem... Dilenci midir? Casus 
mudur? Yoksa deli midir? Bir türlü 
anlaşılmıyor. Tutturmuş, illa ki Hı.ila
gü hanı göreceğim, Hutagü han ile ko· 
nuşacağım diyor. 

- Peki ne istiyormuş? 
- Söylemiyor. 

- Getirin keratayı buraya! Bak be:ı 
adamı nasıl bülbül gibi söyletmesini 
bilirim. 

Bir iki dakika sonra iki levent nö
betçi koltuklarından tutup bir çocuk 
gibi sUrtikledikleri ihtiyar bir adamla 
nöbetçi çavuşunun önüne geldiler • 

Nöbetçi çavuşu ihtiyar adamı görilr 
görmez: 

- Bu kör be! diye söylendi: 
- Evet kör. İki gözü de yok. Fakat 

buna rağmen HUlagünün karargahını 
bulması şaşılacak şey. 

Çavuş bu scf erde kör ihtiyara sesi
nin tonunu yükselterek sordu: 

- Söyle bakalım. Kimsin sen? İsmin 
nedir? Burada işin ne? Belruu mı an
yorsun? 

l{ÖT ihtiyar başını kaldırdı. Derin, 
derin uçurumlar gibi oyuk gc=!erini se
sin geldiği istikamete doğru çevirdi. 
Ça \ '11§ bu karanlık ve oyuk çukurlar 

önünde sanki kuvvetli gözler karşısın
da bulunuyormuş gibi gayri ihtiyari 
başını eğdi. 

K i5r ihtiyar bir mUddet böylece 
durdu. Sonra insanın içini acı acı ür
pcr t ... n b ir sesle cevap verdi: 

- Beıtim adım Reşittir. Evvelce yal
nız kamburum vardı. Ve bana kambur 
Re~it derlerdi. Şimdi gözleriın de kör
dür. Onu bir adam kör etti. Onun için 
artık kör ve kambur Reşidim. 

- A.nlaşıldı. Büyük hana senin göz
lerini kör eden adamı §ikayet edecek
sin! Ve adalet, kısasa kısas istiye
ceksin değil mi? 

- Şkiayet etmek mi? Hayır. Fakat 
bir bakıma göre kısasa kısas istiye
ceğim. Bir adamdan intikam alacağım, 
bir canavardan intikam istiyeceğim. 
Fakat bu intikam yalnız benim değil, 
aynı zamanda büyük hanm da intikamı 
olacaktır. 

İhtiyar kan bur acı acı başını salladı : 
- K im bilir? Belki de deliyim. Fa

kat ~imdiki halde yaptığımı ve söyle
diğimi gayet iyi biliyorum. Benim in
tikamım ile HülagünUn intikamı bir
leşmiştir. Bu iki müthiş kuvvet aynı 
şahıs üzerinde toplnnmıştır. lşte bu 
kadar 

Sizden istediğim beni HtilfıgünUn ya
nma götürmenizdir. Emin olun ki eğer 
bunu yapmazsanız Hı.ilagü hepinizi 
mahvedecektir. 

Kör Reşit bu sözleri söylerken sesine 
öyle bir ahenk veriyordu ki bu ahenk 
nöbetçi çavuşunu da, diğer nöbetçi 
neferlerini de ürkütüyordu. Çavuş tek
rar etti: 

- Fakat bizim aldığımız emir kati
dir. Hıllll.gü ham hiç kimse göremez. 
Görmek istiyenler, hana söyliyecekleri 
şeyleri önce bize söylerler. Biz bunu 
hana arzederiz. Eğer han buna rağmen 
tekrar o §ahsı göremk isterse bize ha
ber verir. Bizde ancak bundan sonra 
kendisini onun yanına çıkarırız. 

- Betbaht adam. Öğrenmek istedi
ğin §eyin ne kadar müthiş olduğunu 
bilsen bunu bana asla sormazsın. Ve 
emin ol ki bu eeyi sana açamam, Hu
Hl.günün seni öldürmesini istememem
dendir. 

Çünkü bu, HtilagUniln müthiş bir sır
ndır. 

Nöbetçi çavuşu biran düşündü. Son
ra ihtiyarın iki yanındaki diğer nö
betçilere: 

- Siz gidin! Bizi bir müddet yalnız 
bırakın diye emretti. 

Şimdi kanbur Reşitle nöbetçi çavu
şu yalnız ve başbaşa kalriiışlardı. 

- Artık açıkça söyliyebilirsin, bu
rada kimse yok. Nedir? Hulagüye ne 
söyliyeceksin? 

- Hillagüye kızının nerede olduğu
nu haber vereceğim. 

- Ne dedin? Ne dedin? 
- HWfı.günün kIZI çalınmıştır. Onun 

nerede bulunduğunu biliyorum.. Ken
disine bunu söyliyeceğim. 

Nöbetçi çavuşu gayri ihtiyari korku 
ile etrafına bakındı. Hayır.. Kimse 
görünmiyordu. Bu kanbur ve kör ihti
yarm söylediği sözleri hiç kimse duy
mamıştı. 

- Sen bir çılgın, bir deli, hem de 
tehlikeli, zincire vurulmağa değer de
recede tehlikeli bir delisin! Bilmiyor 
musun ki bu saçma sözlerin seni bir sa
niyede cehenneme göndermeğe kafidir? 
Ölümden korkmıyor mU1'Un? 

• (Devamı var) 

Esat beyın bu noktada aldandığını 

zaman isb .. t etti. Maiyetinde çalıştığım 
uzun müddet zarfında hemen hemen 
diyebilirim ki aramızdaki en bariz fikir 
ihtilafı bu noktadan çıkmıştır. 

Uç sene bu milletin çekmediği kal
mamıştı. Vatan işgal ed:lmiş ... Memle
ket yeryer harap olmuş. Millet arasın
da nifak, gayz, sefalet hüküm sürmeğe 
başlamıJ ... Ordu dağılmış ... Milli itibar 
dan eser kalmamış.. Manevi varlığımız 
yıkılmış... Şeref ve gururumuz 
parçalanmış.. Harici düşmanların bu 
tecavüz ve tazyiklerine bir de dahilde
kilerin mel'anet ve habasetleri inzimam 
etmiş ... Evet üç sene bize yapmadıkla
rı kalmamış .. Şimdi bir mucize ile tek
rar mezardan çıkıyor, tekrar diriliyor, 
tekrar kuvvetleniyoruz. İstiklalimizi, 

şerefimizi, hürriyetimizi, insanlığımızı 
kazanıyoruz. Bu büyük inkılap ve ihti
lal günlerinde bizi yılan ruhlarile mü
temadiyen zehirlemiş ve boğmağa ça
lışmış olanları unutacak mıyız? 

Ben bu işte Esat beyin düşüncesine 

taraftar değildim. Polis müdürü bu iş
te de prensibi olan ihtiyatkarlığı elden 
bırakmıyordu. Muhakkak olan bir şey 
varsa vatanına çok merbut, hamiyet 
sahibi bir insandı. Hainlere karşı olan 
bu likaydisi İngilizlerle olan resmi mü
nasebetlerini bozmak endişesinden ileri 
geliyordu. Evet, İngilizlerle arayı boz
mak gerek bizim teşkilat için, gerekse 
halkın huzur ve sükunu için iyi bir şey 
olmazdı. Çünkü şu veya bu mülahaza 
ile tekrar cebir ve şiddet siyasetini el
lerine aldıkları takdirde bundan zarar 
görecek gene biz olacaktık. Fakat, bu 
böyledir diye memlekete ihanet eden 
alçakların yaptıklarını yanlarına mı bı

rakacaktık? İngilizleri güncendirmeden 
bir yolunu bularak bu heriflerden öc 
almak da vaziyet icabı bize düşen bir 
vazife oluyordu. Esat bey İngilizlerden 
çekinerek bu namussuz, pu soysuz bu 
vatan ve millet haini heriflere dokun
madı da ne oldu. Hepsi birer fırsatını 
bularak kaçtılar. Defolup gitmeleri pek 
o kadar ehemmiyetli bir şey teUikki e
dilmese bile hudutlarımızın dıa§rısın

da senelerdenberi çevirdikleri fınldık

lara, irtikap eyledikleri habasetlere ne 
demeli. Eğer onlar o günlerde doğan 
fırsatlardan istifade edilerek yakalan
mış olsalardı cumhuriyet hükumeti i
çin mevzuu bahsolan bir gaile ta o za
man bertaraf edilmiş olacaktı. Bu su
retle bu vatanı satmak istiyen bahisle
rin iğrenç sesleri ta o zaman boğulacak, 
kulaklarımız bu müstekreh sadalardan 
kurtulacaktı. 

Karısını öldU zannile Ferruh bey bir 
an içinde bütün öfkesini unuttu, hemen 
kollarının arasına alarak yatağına ya
tırdı, telaşla zile bastı. Doktora koşma
larını emir verdi, Nihali hem ovuyor, 
hem söyleniyordu: 

- Nihal, karıcığım, sen yaşa.. Öl
me .. Ben seni evladım gibi de severim. 
Babaların kalbinde kin devam etmez!. 
Kendine gel .. Nihalciğim, yavrum! 

38- Epey uğraştıktan sonra genç kadın 
yavaş yavaş kendine geldi: 

-Bir sene! 

- Neden bunu yaptın, niye beni al-
dattın.. Benden şikayetin ne idi? 

-fliç! 

- O halde niye bana bunu yaptın! 
- SL~i seviyordum. 

Demek bu kndar fedakarlıklarına, bu 
kadar muhabbetine rağmen o karısının 
kalbini kazanamamıştı. Ah! Bu muğ
lak mahlukları anlamak ne müşkül 
şey mi~ meğer! .. 

Nihalin titrek sesi tekrar işitildi: 
- Seni seviyorum hem çok seviyo

rum Ferruh! 

- Çok geç kaldın! 
- Evet çünkü artık ölüme mahku-

mum! 

- Hayır yaşasan bile bundan böyle - Ne oldum ... Ferruh! Ah! 
aramızda bir şey kalmamıştır. Senden Gecen vekayi aklına geldi. Ağlama-
ncfret ediyorum. Dostunun ismini söy- ğa başladı: 
le... - Beni affet Ferruh! Bak hastayım 

- Onu söyliyemem? ölüyorum .. Bilsen ne ıztırap çekiyorum 
- Demek hala onu seviyorsun ı valahi bana merhamlet edersin.. Öl-
- Aldanıyorsun, senden başka k~- mezden evvel beni affettiğini işitmek 

seyi sevmiyorum. Fakat ismini söyle- istiyorum. 
miyeceğim. Döğüştüğünüzü vuruştuğu- Adamın kalbinde derin bir mücadele 

başladı. Kadın gene yalvarıyordu: 
nuzu görmek istemiyorum, benim yü- _ Affet beni .. Görüyorsun ya yaşa-
zliınden sana bir fenalık gelsin iste-

mak imkanım yok .. Sana yaptığım f e-m em!.. 
1 na ıkların cezasını çekiyorum .• Affetti-

Bu son cümleyi söylerken Nihal bir 
bal mumu gibi sararmıştı, hasta vilcu-

du artık bu derece helecana tahammül 
edemedi, gözleri kapandı, bir ceset gi
bi kaskatı kesildi, yere yuvarlandı. 

ğini söyle de rahat öleyim! 
Uzun bir tereddütten sonra adamca

ğız boğuk bir sesle cevap verdi: 
- Eğer ayrılmamız mukadderse, ra

hat et seni affediyorum. 

Ben bu mülahazaları bir tenkıt mak
sadile serdetmiyorum. Yalnız merhum 
Esat beyin bu ihtiyatkarlığı yerinde ol
makla beraber, bir çok kardeş kanlan· 
nın akmasına sebep olmuş olan bu men 
fur adamlardan memleketin intikamın: 

alabilirdik. 
Krokere döndüğüm zaman saat on 

iki olmuştu . Bir de baktım, daire kar· 
makanşik.. Polisler öteye beriye koşu· 
şuyorlar. önüme çıkan birine sordum: 

- Ne oluyor? 
- Onbir kişi getirdiler. 
- Kim bunlar? 
- Bilmiyoruz. 
Odama çıktım. Başçavu~ Raytı çağır 

ôm. O da beni arıyormuş. 
- Ballar sizi sordu. Kumandan Se

dan on bir mevkuf göndermiş. Onlar 
hakkında emir verecekti. 

- Bu mevkufların kabahati neymiş? 
- Bir İngiliz polisini öldürmekten 

suçlu bulunuyorlar. 
- Onlar mı öldürmüşler polisi? 
- Belli değil. Şüphe üzerine yaka-

lanmışlar ... 
Bu sırada Ballar odadan içeri girdi. 

Başçavuş Rayt gidince verdiği direktif 
leri ne şekilde tatbik ettiğimi ve Esat 
beye de asayişin temini için müstacel 
tedbirler almasını namına bildirdiğimi 

ve kendisinden muvafık cevap aldığımı 
söyledim. Beni dalgın dalgın dinliyen 
kolonel, bir aralık telefonu açtı ve Har
biyedeki kumandanlık makamını ara
dı. Telefonda birisine: "Yeni bir haber 
var mı,, diye sordu ve sonra söylenenle 
ri dakikalarca dinledi. Ahizeyi yerine 
koyduğu zaman çok endişeli idi. Bana 
döndü, dedi ki: 

- Efdal 1 Şöyle ~ık biraz dolaş etra
fı dinle. Bakalım ne haberler var. 

- Peki! diyerek çıktım. Taksime 
doğru yürürken bizim istihbarattan bir 
arkadaşa rastgeldim. Beni görünce bay 
ram yerindeki çocukların sevincile boy 
numa sarıldı: 

- Nasılsın kardeşim. Ne zamandan
beridir ki görüşemiyoruz. 

- Bugünlerde işe boğuldum. Kroker 
den ayrılamıyorum. 

- Bugünkü habere ne dersin? 
- Ne haberi? 
- Ayol haberin yok mu? 
- Vallahi yok. 
- Hayret 1 Halbuki sen hepimizden 

evvel öğrenmiş olmalıydın. 

- Velhasıl öğrenemedim. Söyle ba
kalım , merak ediyorum. 

- Ordumuz 1zmire girmek üzere i
miş. 

- Ne diyorsun, bu haber doğru mu? 

- Bütün kalbinle mi? 
- Bütün kalbimle? 
- O halde gel beni öp! 

Ferruh bey eğildi, hüzünle karısını 
alnından öptü. Genç kadının yorgun 
yüzünü derin bir inşirah kapladı. Ya
vaş yavaş mırıldnndı: 

- Ferruh, Ferruhcuğum ! Benim ye
gane aşıkım! 

Doktor Naili bey geldiği vakit ha
nımı epey hasta buldu. Manen pek sar
sılmıştı. Maamafih bünyesi sağlam ol
duğu için az zamandır iyileşmesini ka
tiyetle umuyordu. 

Nihal yavaşça kocasına sordu: 
- Şayet iyileşirsem, beni affettiğine 

pişman olacak mısın? 
- Hayır! 

- Çok iyisin Ferruh! Doktor gittik-
ten sonra yanıma gel sana söyliyecek
lerim var. 

Yalnız kaldıkları vakit adamcağız 
sordu: 

- Ne söyliyeceksin, daha neler var? 
- Remzi beyin katili olarak seni it-

ham ettim. 
- Ne gibi? Mahkemeye mi müracaat 

ettin: 
- Hayır, ama bir mektup yazdım. 

Şadiye hanımın masumiyetini isbat et-

- Doğru! Bizim en son aldığıınt (f 

porda.ı öğrendik. Havadisi akşaın gsıl 
teleri de yazıyor. 

- Demek İzmire girmek üzereyit· 
- Belki girdik bile ... 
- Aklım almıyor. Deli olacağıın· 
- Yalnız bu kadar mı yal Daha IY 

müjdem var. 

- Çabuk söyle., 
- Yunan Başkumandanı da esir oı 

muş ... 

Sokak ortasında, gözlerim yaşlar 
çinde arkadaşımı sanlıp sarılıp öpU 
rum. Yarabbi 1 Çok şükür... Nihll 
ölmeden bu şerefli günleri de görd 
Bu ne büyük saadet, bu ne büyük 
tiyarlık. .. Artık felfiket, zillet,, esa 
günleri geçti. Artık ağlamayacağıt· 

Krokere döndüm. Sevinçten ti 
titriyorum. Doğru miralay Bati•" 
odasına girdim. Kanapeye uzanıoıt 
gazete okuyordu. Beni görünce ıord11' 

- Ne çabuk geldin? 

- Evet, yolda bazı haberler al~ 
Onu size bildirmeğe geldim. 

- Anlat bakalım. . 
-Yunan başkumandanı Trikopis ,j 

olmuş ... 
- Bu dünkü haber ı 
- Ben bilmiyordum. 
- Evet. Biz de dün gece yarısıııcJI# 

sonra Harbiyeye gelen bir telgrafv' 
öğrendik. 

- Türk ordusu İzmir yolundarıo: 
- Bu da doğru 1 Artık Yunanlı1' 

Anadoluda iş kalmadı. Harbi tam.-' 
kaybettiler. 

- Vaziyet onu gösteriyor. , 
- Bu vaziyeti emrivaki olarak lr'IJI) 

etmeliyiz. Bizi de rezil ettiler. f 
• Ne garip bir tesadüftür ki tam bıl tf 
rada bir İngiliz çavuşu kolonel Bal!'ı!) 
Harbiyeden mühürlü bir zarf get1r e1 
Bermutat mektubu ben açtım. için~ 
çıkan kağıdı kolonele uzattım. O 
napede uzanmış vaziyette: 

- Sen oku! dedi. . ~ 
Kiğıdı açtım. Bir telgraf sureti 

irtibat zabiti Majur Milincannın i~ 
sını taşıyordu. Telgrafda şu kısa ci.W' 

yazılı idi: r 
(Türkler fzmir yolunda, Yunan bip 

kumandanı esir, tzmirin zaptı an' 
bir gün meselesidir.) tı'I 

Telgrafı okuduktan sonra elleritıl 
riyerek masanın üzerine bırakıyortl~o' 
Her §eyi bertaraf ederek ihtiyar 1<0 

neli sarılıp öpmek arzularını duytl1 
rum. İçimde çılgınlıklar yapmak jl1 
yacı yanıyor. 

(Devamı vof J 

mek istiyordum. 

- Mektup nerede? 

- Ahmet beyde! 
- Ne milnasebet! 

- Çünkii beni icbar etti 

- Ne hakla? 
d-' 

- Şadiye hanımın çocukken arl<ll r 
şı olduğundan ne yapıp yapıp onu J<tlir 
tarmak istiyor.. O gece harap del 
mene gittiğimi görmüş. eJ 

Ferruh beyin yüzü kızardı. pctı' f.' 
felaketinin başka §ahitleri de vnr JtJ 

- Sizi orada yakaladı mı? 

- Hayır ama görmüş .. Biliyor· _.J 

- Peki ama mektubu ne diye Y"' 
dm. ~ 

- Şayet hakikatı söylemeden ölet" 

olursam bari yazımla Şadiyeyi l<U~ 
mış olurum diye bunu kendisine 
dirn. , ,, , 

- Kimi ittiham ettiğini biliyor ti',# 
- Biliyor .. Zarf açıldığı zaın~. Of' 

layacağını söyledim, o da ancak öl 
sem... f 

- Ya slSzttnde durmadı okud~jııl 
- Hayır namuslu adamdır, vaıl 

üa eder. 
,(Devamı ,,arl 
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Si"GORTA ŞiRKETi ANKARA 

Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faal.iyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

'( 20 ağu~tostan itibaten kayıt muameleıinf' batlanacaktır. 
d ılhk yatı i•creti 185 gündüz ücreti 35 lira-:Iır. Men~ur, kar· 

1 
tf ÇOcuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fr:n kı:ım. da açı· 
'C&ktır. Lisenin resmi liselere mua.deleti Kültiiı Bakanlığ. nca 
~ik edilmi,tir Beher aınıfa 40 talebeden fazla almmıyaca
~IJı'!-n gerel.. eski talebenin gereiu~ yeni kaydedilecek ~ale· 
tnın vaktfrde lise direktörlüğüne müracaatla.: . (55) 

f<ültür Bakanlığından : 
llölge sanal okullarile Ankara lnıaat Usta okuluna sınavla para

---·--------imi---
Kapah Zarf Usulile 

Eksil·tme ilônı 
Yüksek Mühendis mektebi satınalma 

Komisyonundan 
1 - Eksiltmeye konulan (İstanbul Taksim Gümü~suyımda YüK• 

sek Mühendis mektebi binası dahilinde) proje ve ıartnameai mucibin
ce yapılacak intaat: 

inşaatın ketif b~deli 21115 lira 98 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait §3rtnamelerle evrak şunlardır: 
A - Eksiltme fartnamesi, • 
B - Proje. 
lstiyenler bu ıartname ve projeleri '(125)" lCurut muI<abilin'dd 

Yüksek Mühendis mektebi sahnalma komisyonundan alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 / S/ 1936 perıenbe günü saat 15 de Yüksek Mü 

hendis mektebi binasında ıatmalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

lltılı talebe alınacaktır. 
Sınav 17 /8/ 936 tarihinde her Vilayet merkezinde yapılacaktır. 
"' girebilmek için aıağıdaki prtlan haiz olmak lazımdır. 

Aç karnına bir kahve ka§ığı alındıkta 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1590) lira ilk te
minat akçesi ve bundan ba!ka aıağıdaki vesikaları haiz olup getirmo
ai lazmıdır. 

Kabızll~ı defeder 
l - Türk olmaları 
2 - 13 yaımdan küçük, 17 yaıından büyük olmamalan 
3 - En az bet sınıflı bir ilk okuldan diploma almıt olmaları 

lır. isteklilerin bir dilekçe, aıı raporu, nüfus tezkeresi ve ilk okul. 
11 lldıkları diploma veya bugün bulunduklan okuldan alacakları 

~te Ve üç tane belge fotoğrafilerile birlikte sınavdan en çok bir gün 
~~e kadar bulunduğu yerin valiliiine müracaat edilerek namzet 

Yemeklerden birer saat aonra alınır_ 
sa HAZmSIZLIGI, mide ekşilik ve 
yanma.larmı giderir. Ağızdaki tatsız
lık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajına dikkat. 

Nafia Vekaletinden alınmıt müteahhitlik ehliyet vesikası göster
mesi ve bizzat mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle 
ortak olarak çalı9tığım bildirir noterlikçe musaddak vesika lazım· 
dır. 

1 'dolanmalan lazımdır. (343) '(277) 

Deposu: Mazon ve Botton ecza de· 
posu, Yenipostane arkası Aglr Ef. Sok. 
No. 47, 

; 

6 - Teklif mektupları yukarıda '(3) üncü maddede yazılı saat• 
ten bir saat evveline k-ıdar Yüksek Mühendis mektebi binası dahili~ 
de eksiltme komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir .. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmi§ olması ve dış zarfın mühür mumiyle kapatılmJ! 
olması ,arthr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (299) 
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ıimıek çaktı. Kardinale kat'i bir 
darbe yerleıtirdiğine kani oldu. Bu 
adamın kat'iyyen de~iımediğini 
görüyordu. Kat'i bir karar vere
miyecek kadar zayıf bir iradesi 
vardı. 

Bu zat Famez süli!esindendi. 
Bu sülile yaptıklariy)e ltalyayı 
hayrete düıüren meıhur !Ülaleydi. 
Bu da o sülaleden geliyordu. Şim
di ispanya Kralı Filipin hesabına 
çalışan ve büyük harp kuvvetle
riyle önlenebilecek bulunan Alek
ıandr Famez adındak; kumanda
nın akrabasındandı. 

F auıta F arnezin zayıf iradeli ol
duğunu bilirdi. Talie inanan, f e
laketlere boyun eğen takımdan bi 
ri olarak tanırdı. Tıbkı eski adam
lar gibi: 

- Mukadderattan kaçmak hem 
faydasız, hem tehlikelidir.. diye
rek her ıeye bat eğerdi 

F austa dedi ki: 

- Kardinel ! .. Sizin 2özlerinizi 
•ticutbulmuı imkansız bir alice
naplıkla kamaıtırmak istemem. 
Hayatınızı bağıılamıı, bugün aya
iınıza. kadar gelmiı biriyim. Leo
llor ile kızınızı size tealim etmeyi 
"~detmem, alicenaphğrmdan de
ğıl, size ihtiyacmıdandır. Benim " .. e aızın bugün bulunduğumuz şu 

thl~k~li ~~ziyetten kurtulmamız, 
r ıkımızın de açık k1i.!ple, ciddi-

1etle konuımamızı icaıı ettirir. 
Farnezin gözleri pa~ladı: 

- Viy:oletta! Leoncr, Viyolet· 
ta •• Bütün hayatım!. diye mınldan
dı. 

Kalbindeki ümit da.ha açık ve 
metin bir tekil aldı. Zita Fausta• 
nm mağrur dütüncesin! biliyordu 
ve emelinin tahakkuku için de ken
di muavenetine ihtiyacı vardı. 

Titreyen bir sesle 

. - Söyleyiniz, madam, bana aç
mıf olduğunuz saadet yoluna erit" 
mek için ancak temiz bir kalp la 
zmıdrr. 

- Biraz da cesaret... Belki de 
hayatınızı tehlikeye koymak la .. 
z-rm: ••. 

- Ah! Yalnız hayalıı:nın tehli
keye girmesi mi lazım? .•. Ben ru
humun selametini de tehlikeye 
koydum ..• Biraz ümit veriniz! Hiç 
olmazsa unutulması iı::kansız o· 
lan maziyi biraz olsuı!. düzeltmek 
ve perestit ettiğim §U iki mahluka 
bir miktar saadet verc?:>ilmck için 
her ~eye katlanırım! ... 

- Size ihtiyacım var, Farnez ..• 
Meselenin doğrusu budur... Ben, 
bildiğiniz büyük itleri meydana çı· 
karmağa çalııırken Sikst de Ro
mada bütün gayr.etini st-rfediyor .•• 
Kendimizi papa ilan etmek iç!n, 
bu ihtiyarın ölümünü beklemek 
ıeklinde olan eski plinmırz hü
kümden dütmÜ§lÜr. 

Evvela Sikst yaşıyor ... Saniyen 
Romada cereyan eden hadiseler 
bizi, itlerimizde çabuk davranma-

teli t..ulunuyordu. Hizmetçi kadı-ı 
mn yanaklannı okfayor, bol bol 
bahıit veriyor, en iyi taraplardan 
içiyor ve otel sahipleri: 

- Ne kibar bir adam! diyorlar
ch. 

Yaf&Dlaktan zevk aldığı gibi et
rafına da neıe ıaçan böyle adam-

tebessüm arasında ıöyle mınldam
yordu: 

- 21 Teırinievvel öğle vakti., 
Ah!. Ne kadar da uzak bir tarili .. 

-10-
KARDJNAIJ 

larahizmet etmek saadettir. Moröverin, Bluvaya liareI<et et 
Moröver yatağına girer gir- tiği günün ertesi sabah!, Fausta ko

mez, derin bir uykuya dalmıştı. nağmdan kapalı bir arabaya bine. 
Hiç. bir ıeyden korkusu da bulun- rek yalnızca çıktı. Yanına kimse. 
maması, uykusunun derin ve sakin yi almamııtı. Koyu renk bir elbise 
olmasını doğurmuştu. Yanındaki giymişti. 

masanın üzerine ne hançerini, ne Araba Grev meydanında neli· 
de tabancasını bıra.kmıfh. Derin · h ' d d d K, ..ı• 

rın emen yanın a ur u. enuı• 

uykusu arasında, alnından terler sinde itiyat haline gelen tedbire 
boıanarak: . 

bıle başvurmaksızın, okuyucuları· 
- Kimo ! .. diyerek yerinden fır

lamıyordu. Kendi8in:n rahııtsız e
dilmiyeceğinden emin ve sa.kin u· 
yuyordu. 

mızla birlikte birçok defa uğradı· 
ğımız mahut eve doğruldu. ' 

Evin pencerelrinden gö:-ülm<>sİ 
için oiacak, çok yavaı yürüyordu. 
Çok sakin bir halde kapının tok
mağını birkaç. defa çaldı. Nihayet 
kapıy• bir erkek açtı. 

Uyandığı zaman odasına güneş 
dolmuıtu. Acele etmeden giyindi. 
Ditleri arasından ıslık çalıyordu ve 
hemen yola çıktı. 

Bu, kapıyı açan adam, evvelce 
Yolda, topal eııeklerinin yı.ilar-

~. .. . .. .. Faustanın yerlettirdiği adam de-
larmdan tutmuf suruklıyen koylu- v•ld" A t k b d k d" · 
1 • b" h ·ı lA gı ı. r ı u ev e en ısıne ya· 
erı ya memnun ırçe re ı ese am- k b" t k k. · b"l k 1 

k .. ın ır e tf ı ı e a :ııamı§h. 
lıyor yahut, onlara para atara go- . . 
nüllerini alıyordu. Şimdiye kadar - Kardmal Prens Farnez 1le 
onu, böyle bir vaziyette gören ol- bir şey görüşmeye geld:m ... 
mamıftı. Bugünler, onun en se- Hizmetçi taaccüple baktı. Son. 
vinçli. hayatının en değerli günie- fa: 
riydi. Yalnız bazı bazı titriyor, - Aldanıyorsunuz madam! Bu· 
gözlerini gene kanlar bürüyordu; rada söylediğiniz zat olmadığı gi .. 
dudaklarını kavrıyan korkunç bir bi, muhafız sıf atiyle oturan ben· 
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Bu ufak yanlış Soydan 1 

Silonetçl Ahmet l 
Sizi 10 yaş 

Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi gençleştirir 

ve cildin.W güzelleştirir, başka 

renk pudra da, aksine olarak sizi 
ihtiyarlamış gibi gösterir. Teniniz 
esmer ise, esmerlere mahsus bir 
pudra ve mesela koyu Raşe! ren· 
ginde bir pudra kullanmanız ica• 
bettiği gibi teniniz kumral ise, a· 
çık Raşel renginde bir pudra kul
lanmanız lbımgelir. Bir pudra 
intihap etmek için yüzünüzde aı
tı muhtelif rengini tecrübe etme
li ve te.sirini görmelidir. Burun ve 

1 
linin torunu ı 

Sult:Anahmet Cağa.loğlu cad. 

desi No. 41 Tel: 20196 ,: 

ve 56 - 87 

Operat:ör CJrolog 
Doktor 

Süreyya Atamal 
Muayenehane: Beyoğlu • Parmak' 
kapı tramvay durağı, Roma oteU 
yanında 121 birinci kat a-8 

Her gün 15 - 20 ye kadar. 

çenenizi sık sık pudralamamak için 
cildde sabit duran bir pudra kullan· 
malısınız. Bir kutu pudra derununa 
bir ka.~ık miktarında krem köpUğil na· 
'\"e ederek pudranızı kuvvetli ve !la.bit 
bir şekle ifrağ edebilirsiniz. Tokalon 
pudrasmda en iyi cins havalandırıl• 
mış pudra ile beraber krem köpfiğü 
matlup r.ıiktarda ve fenni bir surette 
karı. tııı l rımıtır. 

Büyük fırsat 
Bu pudra, cilt üzerinde ne leke bı· 

rakır ne de tabaka halinde görünUr. Beyoğlu İstiklal caddesinde fevkala-

~-

Yalnız bir defa pudralanın.akla seki2 de lüks bir apartıman asansör, kalöri
aaat sabit kalarak §8.YB.llI hayret ve fer, telefon, aynca mefruş mUkemmel 
sevimli bir ten yaratır. Renk; son za· salon içinde bulunan bir diş tabibi tara· 
manlarda icat edilen ve hiç bir vakit fmdan iki doktora ikişer oda olarak 

yanlılflık yapmaya. imkan bırakmıyan pek ucuz kiralayacaktr. Salondan da 
bir makine ile kontrol edilmiştir. Her istifade edilebilir. Adres: Beyoğlu İs· ı 

sabah 5000.000 kadın Tokalon pudra: ,-- ti~lal caddesi 22 numara tütüncü dük.I 
smı kullamr. \.nnınörın sorulacak. 
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den haşka da kimse yok .. dedi. 
Fausta güldü: 

- Haydi dostum, ded11 git efen-
' dine söyle .. Prenses Faustanın ken-
disiyle görüşmeye geldiğini haber 
ver. 

Adam hürmetle eğilerek: 
- Yemin ederim ki madam, al

Clanıyorsunuz. dedi. 
Fausta 
- Haydi dostum, efendine Le· 

onor dö Montegüden bahsetmek ü~ 
zere geldiğimi söyleyiniz .. diye İs· 
rar etti. 

Bu sırada kapı kubbesinin vücu
da zetirdiği karanlık içinden biri 
çd~a:ak hizmetçiyi bir tarafa çekti 
ve titrek bir sesle: 

- Madam ! Lütfen içeriye giri
niz! dedi. 

Fausta güldü: 

- Kardinal, çok iyi muhafaza 
lrliidiğinizi görüyorum .. 

f' austa bunu söylerken hizmet· 
çi7z altın dolu bir kese uzatmıştı. 
Karanlıktan çıktılar. Gözleri par
lı~an ve ıaçlarile sakalı bembeyaz, 
elnında tahammül t-dilmez bir e

lemin eserleri bulunan bu adam 
filh4"kika Prens Farnezdi. Kolunu 
ken'.lisini ziyarete gelen kadına u
zattı. Kadın, bu ko!a dayandı ve 
böylece birinci kata çıktılar. Ev
velce de gördüğünüz geniş ve Grev 
meydanına hakan odaya girdiler I 
F0am~z. siyah bir süvari . elbi.scsij 
gıynpıtı. 

F austa gözüne kestirdiği aba· 
nozdan yapılmış, üzeri ipekli bir 
göl~elikle kaplı, tahta benzeyen 
büyük bir koltuğa oturdu. Birkaç 
saniye kadar önünde, Leonor hak· 
kında söyliyeceği sözleri titriyerek 
bekliyen kardinali dalgın bir ha· 
kışla süzdü. 

Fausta cazip bir yumuşaklıkla 
dolu görünen bir sesle: 

- Kardinal, dedi, benden kaçı· 
tıntz boşunadır. Ölümden korkma
dığınızı bilirim. Onu ... Sevgilini· 
zi tekrar görebilmek ümidiyle ya· 
tJYonunuz. Fakat bunun için ben
den ayrılmaya ne lüzum vaT? Be
nim emrim altındaydırız. Mukad
de! mahkememiz sizi idama mah
kil'n etmişti. Bu hükmi! yerine ge
tirmek için sizi aç ve SU!\UZ bıraka· 
ca!mm. Bununla beraber size ha· 
yat ve hürriyet verdim Böyle ol· 
duğu halde, bana kar~ı yaptığımz 
iha·r.ete rağmen bile, gene size de
rin bir sevgim var. Sizin, bana, her 
kesten önce inanınızı ,. e memuri
yetimi kabul etmiş olmanızı düşü
nüyorum .. Beni gizli b;r ... 

Buraya gelince, Faıuta biraz du
rarak ve cümlesini tamamlamıya
rak üzgün bir sesle devam etti: 

- Eğer sizi ele geçirmek fikrin
de olsaydım, bunu şimdiye kadar 
çoktan yapmış bulunu!"dum. Be
nimle uzun zaman birlikte yaşa. 

mış, bütün gizli araştırma yollan• 
mı öğrenmiş biri olduğunuz halde 
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bunu düşünemiyeceğini.ze ve anlı· bir ':ebeuüm belirdi 
yamıyacağınıza akıl erdiremiyo- - Bakınız Farnez! Buraya yak 
rum. nız geldim. Y akmlard~ da hiç b · 

Siz açlıktan yarı ölü bir haldey- adamım yok. Bu dakikada beni ga 
ken size, sarayımın kap•larını aça- yet kolaylıkla öldürebilirsiniz. Bel 
rak kurtardım. O günden bugü- ki de öldürmeği tasarlıyorsunuz. 
ne kadar neler yaptığınızı izah e· Farnez, garip bir surette parlı 
deyim mi? Üç gün kadar Divini- yan. fakat kızgınlıktan uzak bulu 
yer otelinde kaldınız ... Buradan a- nan gözlerini, Faustan111 üzerin 

zıcık kuvvet bulur bulmaz çıkarak dikt\ ve: 
Metr Kloda misafir oldunuz!. Be- - Evet, sizi öldüt"mek isti· 
nim Şartrden dönüşümde belki d~ yorum! Sizi kendi aya~ınızla ba
Klander sokağını, benim yerime na kadar gelmek, intikamıma ko~ 
yakı!l olmasını, sizi bul'ada arama- mak deliliğinizden isti;ade edece
yı akıl edemiyeceğimi düşünerek ğim. dedi. 
tercih etmiı bulunacaksınız ki, bu- - Bundan eminim. Size Leonor-
raya yerle§tiniz. Evde kimsenin bu- dan bahsedeceğimi söylemiıtim. 
lunmayışı da işinize geldi. Farnez baştan ayaia titredi. 

Kardinal boğuk bir sesle cevap - 1ıte bunun için, hançerinizin 
verdi: kınından çıkmıyacağını bilirim. Ve 

- Beni buraya sürül· Jiyen müt- gene bu ıayede mütterek saadeti· 
hiş hatıralardır. mizden bahsetmek fırsıatına erebi-

- Bunları size zarat dokunaca- leceğiz. 
ğt için değil, ıizi, istediğim zaman 
yakalıyabileceğimi isbııt için söy
lüyorum. Benden gizli kalmaya, 
benden kaçmaya teıehhüsünüı pek 
boşunadır. 

-- Biliyorum .• Sizin her yerde, 
hatta insanların vicda.!llarına ka
dar teceıüs kulaklarını uzabnıf ha
fiye[eriniz bulunduğ11nu biliyo
rum. Sizden kaçmıyordum. Çünkü 
ıiz ölümün kendisisiniz. Halbuki 
benim ölümden korkum olmadığı-
nı da bilirsiniz. ( 

Faustanın dudaklarında soğuk 

- Benim için artık ıaadet na• 
mına bir şey kalmamııtır. 

- Ne biliyorsunuz!. Daha ıenç· 
siniz .. Bir sevgi ıtıiı kalbinizi kap
lıyan buzları eritebilir. Leonor i· 
yileşir; aklını başına toplar da g~· 
mişteki fenalıkları affEderse ıiz 

de papaslıktan ayrılır ve bir saadet 
devresine girersiniz. 

Kardinal hem bunları dinliyor, 
İıem de titriyordu. Kenc.'i kendine! 

- Leonoru görmek! diye mırıl· 
dandı. 

F austanm siyah gözlerinde bit 
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haberler, 23,,0 almanca haberler, 

8 0 K KEŞ: 
lt l8 küçük orkeatra; 20 konferanıı, 20,20 

otlaerin devamı, 21,25 oda muslk181, 21,53 
'ktUa.Jıte, 22,05 prkıl&r; 22,80 haberler, 22, 
~ orkestra, 23,•5 fransızca haberler, 
8 EL ORA T• 

ıı 20,30 musiki n~ı. 20,150 halk §11.rkılan, 

TUWl 
l\IEl.EK 

VILDJZ . 
TA.N 

ŞIK 

ALllAZAR 

ŞARK 

ASTORl'A 

BEYOCLU 

ı Pepo ve Ak kartal 
a S&ygun gözlü ve Gizlf 

yuva 

' Eskimo ve Viyana blll
blllU 

ı GUnaban IL§ktır ve Kor 
kunç canavar 

ı Garp cephesi, BekArlığa 

veda 
ı Yavrum 
1 Kiralık 

romanaı 

gl5nlll, Macar 

ı Blr 8.§k biklyeal ve lslm 
atz adam 

ı Beyaz §Cytan ve Atını 

sür süvari 
ı A§kın sesi ve Petrol 

muharebesi 
ı King Kong (tUrkçe), 

Meklılkalı dansöz ve Su. 

,25 Plt.k lle Ppççiıılnln (TOSCA) OJ>Şraat, 
UıUralıaUerde haberler ve saire), 2,40 dMI 
Pltkıan. 

QUMURIYET ı 

varller kralı Glrmanyak 
Rahmeuı amca, ö!Umden 
korlanayan adam 

& lJ D A P E Ş T E: 

h u.20 orkeat:ra; 20,015 konferazıa, 21 plA.k, 
~~ haberler; 22,85 oda mUBik1sl,. 23,150 fıOUJ 
-·a.ıımzca konferau, 24,10 Brttanya otelin- BiLAL 
4-ı Çigan muall{lJd, ALEMDAR 

il O S KOVA: 
ıa Yeni Sovyet mualldat. 19,SO !Jıtenilen AZAll 

ISTANBUL 
Tarsan ıra kwm birden 

ı Golem ve Vonderba\r 

1 Ak kartal (tUrke@) Vl!I 

Senin gtbt blr iradın 
ı Bo~ı:t tarJu91 vo Vabtl 

ler hllcqm ediyor ~ eaerlertndeıı kooaer, 20, vlyolo11Bel 
'lualkıaı; 21 akordeon trtyoau. 22: aJ.maııca H.EMALUICY 1 

'-trtyat; 23,015 tngtlizce 2• macarca; l ta_ 

Pergünt ve Gt&ll dettne 

hııyoıca. KADJKOY 
t A. R ş o V A: SUREYi' A a Programım blldJrmemlgtlr 

20,ao prkılı piyano mua1ldai, 21 hafif BALE a Kadmlar gölU 
llluaiki; 21,BO muhtelit; 21,,IS haberler; 22: 

İst~bul. Kom~tanhğı 
Sa~ı·n~l~a· Ko~İgyo:nu ilAnlar·; 

ımmmııı ııı~ınııı ıı ımın ııııııınıını ıı ııı m ı ıı ıııııı ı 

ı Sümer 
uu...,u--•M•WUl'1llilllmilllmınıı• 

ank 
Çatalca MST. MV. eratmın ih. !; K • B 

tiyacı olan on bir bin kilo sade~ ayserı ez Fabrikasının 
yağına verilen fiat makamca pa- • 

halı görüldüğünden tekrar kapalı 1 p ı ı• 
zarfla 25-8-1936 salı günü sa· 
at 15,30 da ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen tutarı (8800) lira o
h1p ilk teminatı 660 liradır. Şart· 

-rı 
Yerli Mallar Pazarlarında satılıyor 

namesi her gün görülebilir. istek· Sümer Bank Kayseri bez fabrikasının imal ettiği 12 - 14 
lilerin ilk teminat mektup veya ı -16 numara ipiikler hükumetçe tesbit olunan fiatlarla (nak
makbuzlarile beraber belli gün ve - !iye hariç) pazarlarımızda doğrudan doğruya fabrikatörlere 
ihale saatinden en az bir saat ev· =- satılmaktadır. 
veline kadar teklif mektuplarını - ihtiyacı olanların siparitlerini kaydettirmek üzere, Birinci 
r.ndıklıda komutanlık satınalma Vakıf handa 17 - 18 numarada Yerli Mallar Pazarları idare-
komisyonun" .. - .. -.pleri. (215) ~ sine müracaat etmeleri. 

Kom~anlık bıtiıkferi ilitiya~~~ı~~OO~l~ll~l~~~~l~J~ı~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~ 
olan 2135 ton Levamarin kömürü· y .. ,_ k M .. h d. Mektebı· arttırma 
nün 25 S-1936 sah günü saat UKSe U en IS 
ıs de kapalı zarfla ihalesi yapı- k · ıı komisyonundan·. 
Jacaktır. Muhammen tutarı 28288 Ve e Sl me 
lira 75 kuruıtur. 1lk teminatı 2121 Cinsi Miktarı Tahmin Tutarı Pey ~kçesi ihale T. Günü .ati 
lira 66 kuruıtur. Şartname ve ev- bedeli 
safı her gün komisyonda görüle- Beyaz 2600 42 1092) 
bileceği gibi 142 kurut mukabilin peynır ) 144.30 Salı 14 
de de alınabilir. isteklilerin belli Kaıar 1600 52 832) 
gün ve ihale saatinden en az bir peynir ) 
ıaat evveline kadar ilk teminat 937 Mayıs nihayetine kadar yukarda cins' ve miktarlan yazıla 
mektup veya makbuzlarile 2490 peynirler açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25/ 8/ 936 salı gii
ıayıh kanunun 2, 3 üncü madde nü saat 14 te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartnam• 
lerindeki veıa\kle birlikte teklif sini görmek istiyenler her gün eksiltmeye girmek için de belli gün vt 
mektuplarını Fındıklıda satmal · saatte komisyona müracaatları ilan olunur. (300) 
ma komisyonu batkanhğma ver· 
meleri. (212) 

Ol'keetra, 23 haberler, 23,815 viyola mustkisi 
2t dana plAklan, 

Gümüı ıuyu haıtahaneıi için 
O S K O D A R 350 ton kQmutanlık karargahı için 

t t YANA• 
ı Kadm ne yapsm, Adalar 50 ton ki hepıi 400 ton kok kömürü 

prkısı satın alınacaktır, lhaleıi 26/ 8/ 936 20, haberler: 20,10 atı.rp:rlz; 20,80 kon~ 
"-!ar, 21 Salzburgdan nakll, 22 Eğleııceli 
lroneer, 28 batıerler, 21.ıo ptyano retakatııe K A R A G O M R O K 

çarıamba günü saat 14 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Muhammen 

ı MaklneU adam, dünya ha- tutarı 7200 liradır. Şartnamesi her . 
v&dfalerf •• k . d .. ··ı b"l" 

'-rlu ve hafU havalar; 28,50 radyo orkestra OZEN 
.., 2't,•3 kanuıznalar, ı modern mwıiki 
(plA.k), gun omısyonumuz a goru e ı ır. 

B A L A T 540 liralık ilk teminat makbuz veya 

KU~UN Doktoru 
Necaeddin Ataspgıın 

Boı:ambo ve Tunç vücut- mektuplarile beraber 2490 sayılı 
lar 

kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 

TiYATROLAR 

1'adıköy &n.reyya bahçesi 
HALK OPERET! 

vesaikle beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektup 
larını Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna vermeleri (225) 

&r gün 16,30 dan 20 ye kadar 
Lalelide Tayyare apartımanlarm
da daire 2 numara 3 de hastalan
nı kabul eder. Cumartesi günleri 14 

Bu akpm ıaat 21,•5 de 
HAL ı M E Veni neşriyat 

1 
den 20 ye kadar muayene parasız- 1 
dır. 

....... 
Yarın BUytlkdere Aile 
bahçesinde Tem Turna 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
T etk mercH Türk Maarif Cemiyetidir. 

4dr~ t Y enipQstahane karııaında Erzunım han, Z ci kat Tel. 21101 

..... • (165) 

~ 

Mevsimlik yeni modellerimin 
geldiğini sayın müşterilerime 

arzederim 

~ 
YAVUZ IE!E ~ 

TE~ZI 
::Stanbul Venipostahane karşısında I 

0 to nur yanında Letafet hanında 

Modern yaşama 
yolu 

Doktor Nureddin Onur tarafından 

yukandaki isimle 150 sayfalık bir ö-
ğütler kitabı çıkanlmıştır.. Doktor, 
bunda okuyuculanna "sağlığınıza ya
rayan öğütlerim size armağan olsun a-
ralarında belki, size yaramıyacaklar 

bulunursa bile, inanınız, zarar da ver
mezler., demektedir. Açık bir ifadey
le yazılan bu değerli kitabı okuyucula
rımıza tavsiye ederiz. 

Ulkft 
Bu hafta çıkan 42 nci sayısındaki 

yazılar: Montröde kazanılan zafer N. 
1 

A. Küçüka. Osmanlı devletinin doğma-
sı ve büyümesi, M. Fuat Köprülü. Ja. 
pon maarif teşkilatında orta ve yük
sek öğretim kurulları. Kemalizmin hu
susiyetleri, Nüsret Köymen. Türk mü
ziğinin inkişaf yolu, Adnan Saygın. 
Buhranlar ve kimya sanayii, Gerng
ross. Yenisey- Orhan harflerinin men
şei meselesi, A. Caf eroğlu. Berlin üni
versitesinde felsefe dersleri, Ziyaed
din }'ahri. 

Notlar ve iktibaslar: Papalığın l\lo
ğollarla münasebetlerinde bir safha 
Gino Borghezio; Siimerle.rde Gamal; 
Haç sembollerinin inkişafı, Cemal 
Köprülü; Büyük şehir ve köy mesele
si, Cemal KöprUiü. 

80 sayfalık dergi, her zamanki gibi 
~ 2:> kuruştur. 

fll1ID1mııııımıınııınııı~ıınıııınıımııımıooıımıooımııııııımoo111amıımııımıa .. _m~mıınııımııııınıııımıı~mımıı~~~ımııı~1111~ 

Şirketi Hayriyeden: i 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin fimsali 

olan © markasını arayınız. 

lstanbul ili Baytar direktör· 
lüğünden: 

Ziraat Vekaleti Merin.os yetiştirme merkez teıkilatı için satın alı
nacak bir tane Respirasyon aleti bir tane Deforden cihazı ve bir tane 
de ha)van yemlerini un yapacak küçük laboratuvar değirmeni açık ek· 
ailtmeye çıkarılmıştır. Bu işin muvakkat teminatı 214 lira olarak tali· 
min edilmiştir. Bu işi~ ihalesi 26 Ağustos 1936 çarşanba günü saat 
1 S de İstanbul vilayeti mühasebeci Iiğinde toplanacak kom.syonda ya
pılacaktır. istekli olaı::tar şartnameleri parasız olarak lstanbul vİ• 
}ayeti Baytar işeri direktörlüğünden alabilirler. (130) 

Hepsine 348 lira 21 ımruş fiyat tahmin olunan Karaağı:~ müesse
satı müdürlüğünün sene:ik ihtiyacı olan kırtasiye açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. Kırtasiye listesi ve ıartnamesi levazım müdürli\ğünde gö
rülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 27 lirai1k muvak· 
kat teminat makbuz veyf\ mektuhiy le beraber 18 Ağustos 936 salı ıü· 
nü saat 14 de daimicnr.ümende bulunmtılıdır. (M.) (149) 

Keıif bedeli 734 lirn 4 kuruş oıan lieyoğJu 37 nci ilk mektebin 
tamiri açık eksiltmeye kC"·nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnnmesi leva
zım müdürlüğünde' göriHür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği ve
sika, fen işleri müdürlü~ünden alacakları ehliyet vesikasiyle 55 lira 
5 kuruşluk muvakkat t f"minat mak buz veya mektubiyl eberaber 18 A· 
ğustoı 936 salı günü sa'"t 14 de daimi encümende bulunm•iıdır . 

.(l.). .0351 
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Her 50 kupona fnhisar mamulatından Likörler, Şaraplar, Kanyak, LOks sigaralar, Av malıemesi hediye edilecektir. Aynca 
bOyOk YENiCE kur~şarada ford otom9bjji~ Blauounkt radyoları. Revue saatleri. Likör. Sarap. bol ve sofra takımları v.s. v.s-... 


