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Olimpiyatlarda yapılan 
- • • neticesi 

a 
D ô NorvceçDDD~r; 

~ususi surette Olimp.iyatlara gönderdiğimiz spor 
llharrirniz izzet Muhittin Apağın nıaç safhalarına 

dair verdiği · tafsi.latı bitdiriyoruz : 

l) ispanya isyam 
e\T}et gruplarını 

~~ Ytı uğraştırıyor 
lden ciddi iki blok husule gelmemesi 
B, için çalışılmamaktadır 

lr amele reisi suikasta 
i 11~radığı için, lspanyol 
§Çl/erinin ikiye aqrılması 

muhtemeldiı\ 
~ lı:r r 1 

ttl>ıı. • aı ÖlllUrlla.Jil 
.. nan (A 

~ar 'b ' .A.) - itimada şayan 
CtJn.. adan b'ld' 

lı rci,:•ıt'da k.a ı ırıldiğine göre, 
<:· 1· toycı talonya amele sendika-

tc •. ıııaYeu Vetle öldürülınü§tür. 
\._ ~•b· n rnes' ı· . 
~t . 1t etrn u ıyetıni kat'i suret • 
r~ ~n allllu ek mümkün değildir, fa -

' lt ~li ra:at almakta olan maha -ı 
~~~11\ Yap~p sendikası olan iş sendi-

l!tdir. ış olduğunu tahmin et • 

,.Ctj~c harekete b.. .. 
biıtıı . . ~te \'e uyuk bir ehemmiyet 
~llt~tlaılJcrıc h ~dvet edeceği mukabelei 

1 llı~ıtıdan \kçılar cephesinde nifak 
'ıa""~ Orkulmaktadır. 

" •htıta il kar,ısında 
)aı ~ariı, 3 Clevıeuar 

1!1~· (J\.e'\ ) -
~ tdi lrlijc tam· b' ?azeteler, İspan-
~llıı ~Ctj j,.· ır bıtaraflık muhafa-
ıı.. 1 Ol zın Fran 
"<! .,... an tekı·r sa tarafından ya -

"tcc ı e ı ·1 {\ tfi .. ngı tere ve İtalya-
b~ Qat "cvabx b 
~ 1 cenah eklemektedirler. 
~ 0 Ut gazet ı . 
. ~ ... li lla. olsun .e erı, her ne paha-
"c ~ Ye etrn ,_ bıtaraf bulunulması-
11. ol'lla e,..tc 1 
""''ind nın rnu so senah gazeteleri 
>a, & .. 1c~ Ye So Phern bir cevap ver • 
"'i ' Sıt Yyct ~ 

t~ b a Ye Al uıya, Çekoslovak-
llla1t~d lllıınuı.... rnanya tarafından bir 

ırı ·••asını · 
~ & ~ ilt, ıstemesindcn kork 
ııc · lıırn·" 
t ~eldi~· "n kab· . 

lııdc b ı.ı gUn ınesı iktidar mevki-
~ct lllıı e kad 

c,i, d' nrnu1 Old ar baş muharrirli-
tıı· 1ay~Y0r ki: Uğu Populaire ga -

li:l Ya, 
tı:ı clltta acaba M· 
'tıll.dclil . bıılun ıllctler Cemiyetine 

c... lllııt acak , 
taı ~ı it ~ 0lan 1t mı. Franco'ya 
h~ ~'ıı d':rııaında ~lYan tayyareleri me
t.. 1~ltı 1 

tatcsru eynelınilel kanun t-
"'1t td·ı tarafınd . 
~ lllcllılc 1 ll'liıtir. li an bir kere da· 
tc )a, it ltctc ka cm de bir A vru • 
t, de bı.ı 'Yıtaıı \te rıı. Binaenaleyh ta -
~ tneg !arta 

~•ı1. >'l ı. tlc"i ız olarak Cenev-
•"" <ıUJt ı orta 
~t/ lcrcd Cırnetinin Ya atmalıdır. Biz, 
Ilı, 1~ . t8,. dUde dU bu bapta zerre 

'<:'a t'ltı §ece~· . . 
il .,. ~ltt lı<l, tih ı;ıne ıhtımal ver 

tc~ a t anın k 11 . dllıı 'le ı ercddu o ektıvitesine 
lcrd~ah lt:l>anYol a:k etrniyecek ve Ce -
" .\ ıt. ildi Yanı b ada§larımız bütün 
" 'tı aşlarınd ·· f,1 '1'' a gorecek-

tıı •• 
lı ~ " l'ttUcad 

~ltt~le, a'"'u llsua~· •:lon'er 
~hıı~7ı-ıiğı CI\ . .\.) _ d~öı dlr ,., 

~.. ıı.~r:arıı n Ronıunist partisi 
-~ Itobıll ~İ§lir· anıına aşağıdaki 

~u,,~rıı8t · 
~ Partisi 

betile p İspanyadaki 
atlinin g·· .. 1 oruş e-

rini efkiı.n ınnumiyeye anlatmağı fay
dalı gormuştür. 

Nizamı bözanlara kareı mUcadele 
~tmekte olan İspanyol milleti, kat'iy
yen Proleterya diktatörlüğünü t~isi 

istihdaf etmemekte, bilakis yalnız 

mülkiyet hakkında hürmet eden cu
muriyat nizamım müdt.faa eylemekte
dir. Bu mllli salah iş!nde yalnız mem
leketin çalışan sınıflarile, cumuriyetçi, 
sosyalist ve komünist teşkilatlar değil 
fakat ayni zamanda mesela katolikler
den mürekkep Bask mıntakavi partisi 
gibi bazı muhafazakar partiler de iş

birliği yapmışlardır. Bu vaziyet, Fran
konun İspanya için 'komünist tehlike· 
si,. mevcut olduğu hakkındaki beya
natını kat'i surette cerhetmekte ve İs
panyada nizam istiyen herkesin vazi
yetinin, cumuriyct nizamını müdafaa 
edenlerle işbirliği etmek olduğunu te
barüz ettirmektedir.,. 

Dev.e11erln !ayan etrafında 
~rup a.fmau•i.S •• ç.n ••• 

Loncı .. ,, .> \A.A.) - •-:11 naı:ıer alem 
mahafiıin bıld.rdiğıne gine, dün sabah 
!-:ansız büyük e1çısi, .ı.11giliz dış işleri 

bat.anhğma müracaa.ta oulunarak ıs -
panyadaki hadiselere karışılmeması i
çin bir anlaşma imzalanmasını talep et~ 
m:~tir. Fransanın bu husustaki talebı 

derhal alakadar makamlara tevdi olun
muş VI! B. Baldwin ile B. Eden'e veka
let ede'! Halifaks, öğleden sonra Fran
sız talebini tetkik etmişlerdir. 

İngiliz hükumet mahafili, Fransız 

talebini, sempati ile karşılamışlardır. 

Filhakika, İspanyadaki dahili anlaşmaz
lığın beynelmilel sahada akisler yapma
ması için elden lielen her şeyi yapmak 
icap etmektedir. Avrupada biribirine 
muhalif iki blokun vücut bulmasına ta -
raftar olmıyan İngiltere, İspanyada mü
c:ıdele halinde bulunan iki taraftan bi -
rısıne sempati izhar ed~n iki devletler 
bloku vücut bulması için de çalışma -
lıdır. 

Bu ademi müdahale anlaşmasının 

imzasına kadar Fransanm kendi hattı 
hareketinde serbestisini muhafaza et • 
mek istediği hakkındaki Fransız kaydı 
karşısında, siyasi mahafilin düşüncesi, 

Faris kabinesinin koyacağı bu kaydın 
müzakereleri çabuk surette neticelen • 
dirmeği istihdaf ettiği merkezindeôir. 
Bu sebepten dolayı İngiliz cevabının 

cccikmiyeceği sanılmaktadır. 

· .(Diier haberler 4 üncüde). 

Bertin, 3 (Sureti mahsusa~ gönder· ----------------

0 li ni piyatla rı n diğimiz arkadaıımızdan) - Bugün Dlln dört gllreşte 
, Homzen stadında az bir kalabalık hu- yenildik, fakat ... 

l·kı·ncı· gu·· nu·· zurunda Türkiye - Norveç milli takım B .. 
. lan karıılaıtt. Hava yağ-.:ıurlu idi. Ça- U g Un o 1 İ m p İ • 

Çekiç atma finali ~ kayıcı bir halde bulunuyordu. 

Berlin, 3 (A.A.) - İsimleri aıağıda Böyle havalarda ve aahalarda oyun yatlarda dört 
o~~ğa alıtık olan Norveç takımı nis-

yazıh olan atletler, bugün öğleden ıoıı· • • t d 
bcten ~kin ve emruy~~.bi royun göste· gu reş e e 

ra yapılacak olan ~ekiç atma finaline riyordu. Bizimkiler çok aaabt idiler. 
kalmı§lardır: ı · 1 d • k Sahanın çamurlu olmasından dolayı g a 1 p g e 1 

Birinci ıeriı bizim çocuklar topa hakim olamıyor-
Villiam Amerika, O.Ur Wamgord 

İsveç, Giovanni Cantagalli İtalya, Vil-

lardı. Olimpiyatlarda en ziyade ümitvaı-

Birinci Haf taymda bizim takmı daha 
le Poerhola Finllndiya, Koit Annaım enerjik oynadı. Bütün kunetini aarf

Eıtonya, Ervin Bl11k Almanya, He~ 
Dreyer Amerika, Kart Hein Almanya, 

Yohan Yanson İsveç, Bernard Greulich 
Almanya. 

ikinci seri 

Donald Favor Amerika, :AJfonı Kou

tonen Finltndi'ya, Sulo lieine Fiiıltn
di.YJ . 

O .. .. • 
çuncu .erı: 

etti. Buna rağmen Norveçliler bir gol 
atmaia. ve bafttymı ı-o calip vaziyette 
bitinncge muvaffak oldular. 

İkinci hJftaym baıtadığı .zaman bi
zim yorutmamıza mukabil Noı:_veçliler 
hiç teinp_çlannı bozmadılar. Aynı hız ve 
hakim tekilde bize üç gol daha attıİar. 
Ve oyumı b9ylee~ 4·0 galip bitirdiler 

Norveç takımı bize nit1.:>Ctle daha ne
eeliı daha teknik :bir Qkımüıı , 

OM:lt Linn~ lav~~ :Jôü)li WitU Bu !ftlç'tln ivvl~ Ylf>llan AMttib -

:Fransa, Koltabe Japon, Antoni~·Batice- !tal~ maçmı da ' İtalya ancak 1:0 ~~za; 
viç ... ._ • ~ nabilmittir. ·Halbuki' İtalyanın bu maçı 

buYuk .bir farkla kazana.cağı zanne~ili 
Yelken açma dedi ya ... 

yordu. • • · · 
Bertin, 3 (A.A.) - Dün Amerikalı Futbol tumuvaıında bir defa mağlılp 

koşucu o....;ens tarafından tesis edilmit olan takım elimine olduğundan bir:de 

olan 100 metre rekoru resmi surette tas- ,turnuvada )'erimizi kaybetmi§ bulunu-
dik edilmemiştir. yonız. 

.. 1 

Çünkü arkasın~_an ~e~en kuvvetli riiz- ltalya·. 1 
gar, koşucunun ıuratinı pek fazla artı• • 

nyordu. · Amerika : O 
Ovens e•kl rekoru kıramadı 

1924 Faris olimpiyadında Çeklere 
100 metre eliminaayo:ıunda Ameri- kartı 5-3, 1928 Amsterdam olimpiyadın

kalı zenci Owens 10,2 ile dünya ve <ıa Mısırlılara karşı 7-0 mağlup olmuş · 
olimpiyat rekorunu kırm11tt: " Bundan tu~ 

evvel aynı adam Amerikada •eçmcle!'de ----------------:-
yine 10,2 ile dünya rekorunu kırmıştı. Kendine Cilzzam 

Fakat bu rekor daha beynelmilel 8ŞIIJyan 
komite tarafından tasdik edilmediğin- . 

den resmi rekor mahiyetini almamı§tt. Fedakar alim 
Yalnız bu seçmelerde yapılan rekoru 

ar,adan şiddetli rüzgar estiği için ha

kiki rekor addetmemişlerdir. Bugün 

yüz metre finalinde Owens 10,3 ile birin

ci gelmiş fakat cJki dünya rekorunu aıa

mamış, kıramamıştır. 

İkinciliği 10,4 le yine Owens gibi 

Amerikalı bir zenci olan Metkalf kazan

mıştır. Bu adam 1932 olimpiyatlarında 

zenci Tolandan sonra ikinci gelmişti. 

Üçüncü Hollandalı Osendorf dördün

cü Amerikalı Vaykof, heşinci Alman 

Borehmoyer, ve aitmcı da İsveçli Stramd 

lierg gelmişlerdir. 

Owens kırk metreye kadar biraz ge

ride bulunuyordu. Fakat bundan sonra 

bir hamle ile hepsini geçmiş ve birincili
ği kazanmıştır. 

Çekiç atmayı 
Almanlar 
kazandı 

Çekiç atma müsabakasında Alman 
Hein 54,49 ile birinci, yine Alman Block 
55,04 ile ikinci, ve Varnıard da 54,83 
le üçüncü celmiılerdir. J 

İlk olimpiyatlar es1<i Yunanistanda 
yapılırdı. Sonra unutulmuş, fakat tek
rar ihya edilmiştir. Bunu ihdas eden-

lerden Dr. Lagudaki, bir ilim ve fen 
fedaisidir. Kendisine arzusile cüzam 
hastalığını aıılamıı ve bu illetin vücut
ta nasıl scy~ettilini "takibe girişmiştir. 

Yunanlı doktor Lagudaki elan sa~ 

drr ve Mısırda bulunmaktadır. Patis 
Soir gazetesinin muhabiri kendisini son 
olimpiyatlar münasebetile hatırlamış ve 
onunla görüşmÜJtÜr. 

Aslen Giritli olan öoktor Sokrat La
gudaki tahsilini Fransada yaptığı sıra
da, spora da heves etmiş, olimpiyatları 

diriltmek fikrine kapılan Baron Pierre 
de Coubertin ile meşhur Averof arasın
da mutavassıtlık ederek bu emeli kuv· 
veden fiile çıkarmıştır. 

Fakat heyecanı bu muvaff.tkiyetle 
. ( nrrnmı 2 lnrlrl,) 

Yarın çıkacak 
TOP da 

IBerıan müsaba .. 
kaDaırınan 

bütün tafsnoatn 
bulunacaktır 

olduğumuz güreş şubesinde dün gece 

gelen dört mağlbiyet haberi hepimid 
mütecasir etmişti. Ve bu teessür öğle 

vakti dört galibiyet haberi alıncaya ka· 
dar devam etti. 

' Bugün dördüncü sayfamızda kıc;aca 
bildirdiğimiz bu dört galibiyet gayet 
ehemmiyetlidir. Vaziyeti tetkik ede
lim: 

61 kiloda güzel bir galibiyet kazanan 

Almedin rakibi olan Japon Pomba 
dünya ıampiyonu namzetlerinden biti 
idi. Esasen yaratılı§ tibarile kısa boylu 

ve hafif cüsseli olan Japonlar 56, 61 ve 
66 kilolarında fevkalAde kuvvetli adam
lar yeti§tirirler. 

Bu itibarla Küçük Ahmedin galibiye
tini çok takdir etmek lazımdır. Bu spor

cu her ne kadar dün bir defa da mağlüp 
otmu1sa da mağlp olduğu Alman raki· 

bi dünya şampiyonluğunun en kuvvet· 
1i namzedidir. Bundan başka geçirdiği 

heyecanın da· bu mağlubiyette tesiri ta· 
biidir. 

· 79 kiloda Mersinli Ahmedin Alınan 
Şiltleri mağlp etmesine gelince bu gali· 
biyet onu sıkletinde dünya şampiyonlu

ğuna götürecek en büyük hadisedir. 

Mersinli Ahmet bu galibiyetle en büyük 
rakibi ortadan silip süpürmüştür. 

Esasen kıymetli güreş antrenörümüz 
Pellinan Mersinli Ahmetle büyük Mus-

tafanın fevkalade bir şansızlıkları ol
' mazsa dünya şampiyonluklarına namzet 

olduklarını söylemiştir. 

Mersinli Ahmet bu maçı sayı hesa· 
bile kazandı. Fakat bundan sonrakileri 

göreceksiniz ki tuşla ve daha kolaylıkla 
kazanacaktır. 

Mersinli Ahmedin galebesi ne kadar 
kıymetli ise Büyük Mustafanm galebe· 

si de o kadar kıymetlidir. 'Mustafdnın 
diğer müsabakaları daha kolaylıkla ve 

bariz bir şekilde kazanması ihtimali 
vardır. 

Çoban Mehmedin Belçikalı rakibıni 

yenmesi de çok mühimdir. Bu suretle 
müsabakalara iyi bir şekilde başlamış 
oluyor. 

Yalnız güreşçilerimiz maçtan tuşla 

kazanmaağ bakmalıdırlar. Çünkü sayı 

hesabile maçı kazanan güreşçi 1, sayı 
hesabile kaybeden güreşçi 2, tuşla mağ
lup olan güreşçi 3 fena puvan alır. Ve 

Se fena puvan alan da elimine olur. Ya
ni müsabakadan çekilir. 

Bu hesaba göre Küçük Ahmet 4, Ya
pr 3, Sadık 2, Hüseyin 2, Mersin]~ Bil· 

yük Mustafa ve Çoban Mehmet de birer 
fena puvan almış bulunuyorlar. 

Ne diyelim? Allah pehlivanlarımızın 
kollarına kuvvet versin 1 

• 



Siyaset 

• en·zde yeni bir dirilme 
Meşhur Fransız edibi Alphonse Daudet (Alfons Dode) İspanya hak. 

kında demiştir ki: .. Bu topraklar, Anupa kıtnsına bağlı olmııkla beraber, 
Afrikaya aittir. İspanya, iklimi, ırkları, coşkun kanı itibarile o derece Afrika. 
Iıdır .,, 

Şairler, edipler, hayalci oldukları halde, hassasiyetleri sayesinde, ekse. 
riya, hakikatlan Alimlerden bit.e iyi görürler •. Filhakika ne garip tece1lidir 
ki, İspanya, A'Tupayı hercümerç eden büyük harbe iştirak etmemek imkanı. 
nı bulmuştu. Ve şimdi Afrikalılar lbni Nuseyr'den sonra, ikinci defa olarak 
İspanyayı istila ediyor. Faşist şövalyesi General Franko, bu yeni itikadın ta. 
.assubu ile gözleri dumanlanmış bir halde, maiyetinde Tarik lbni Zeyyad'ın 
dindaşı ve ırktaşları, kendi milletinin küffarını • işçilerini ve köylülerini . 
kırıyor! 

• • • 
MiHetlerin mukadderatı biribirine ne kadar benziyor: 
Romanın eski asırlardaki ihtişamından sonra, ltalyada, uyuşmuş, par. 

çalanmış, ve nihayet Napolyon'un kepaze i olmuştu. Gerçi Kavur gibi evlatla. 
rının sayesinde toplandı; lfıldn son zn mantara kadar düveli muazzamanın 

kuyruğu halindeydi. BUyük bir inkılap . cinsi ne olursa olsun.bir millettin ka 
nını kamçılıyor. Netekim, işte fa:.izm,Italyayı de\·letlerfn ön safına çıkardı. 
(Keskin sirkenin kabına zarar \'erip verrniyeceği ileriki asırlarda anlaşıla 
caktır.) 

• • • 
Bir toprağın sürülüp altüst edilmesinden hasıl olan feyiz ve bere~et 

gibi, her inkılap her milleti uyandırıyor. Aynı neticenin İspanya için de 
mukadder olacağını tamin etmek güç değildir. Gerçi şimdi pek çok kanlar 
dökülüyar; lakin bunları tamamile heder olmuş saymak doğru değildir. 
Unutmaamlı ki, bpanya, büyük tarihi olan bir millettir. A..~ırlarca, dünyanın 
bilhassa Akdenlzin hakimi olarak kalmıştır. Kötü bir tesadüfe kurban giden 
narnağltlp Armada, lspanynnındı!. BizTUrkler, Osmanlı tarihi esnasında ls. 
panyolları pek iyi tammış, öğrenmişizdir. Filhakika, isyan müzmlnleşmiştir. 
Belki So ryetlerde olduğu gibi sUrüp duracakıtr, Fakat ne de olsa iki taraf. 
tan birine zafer milyesser olncnktır. 

Öyle sanılır ki. komünizmden, yahut faşizmden hangisi muı.affer olursa 
olsun, Ispanynyı, bu son ·nkılaptan sonra, Akdenf?:de İtalya gibi dirilmiş 
:ve hakimiyet iddia ına girişmiş bir memleket olarak göreceğiz. Gerek da. 
bili intibahı gerek yeni rejimile mütena.~i, devlet zümrelerinden birine iltl. 
hakı, Alfons, Dode'nin Afrikalı diye tavsif ettiği bu memleketi Avrupanın 
faal devletleri arasına sokacaktır. Büuyln Fa;uk TANUR 

Kendine cüzzam aşılayan 
eski sporcu doktor 

rvıezar taşına "Maraton yarışlar.na 
,ştirak etti,, diye yazılmasını istiyor 

(Bat taralı l incide) J 
dinmemiş, mikrop araştırmalannı ro • 
mantik bir hale çıkarank, 1927 de Cü
zarn .. da ihtisas sahibi olmuştur. Bir kon
gre esnasında vUcuduna cUzam a§ılama• 
ğı dü ünmil ve bunu tatbika kalknıır 

tır. Kongredekiler, "cüzam sirayet e
der!,, ve "Etmez 1,, diye ikiye aynlmı§ 
buln u<1orlardr. 

72 ,yaşJ,nda bulunan Dolttor Laguda• 
kiyi Yunanlı bir cüzamlının kanından 3 
gram naklettiler. Beş gün sonra da cU
zamlı l:k Arabın kanından S gram en• 
jeksiyoıt edildi. iki gün sonra, diğer bir 
cüzamlıdan 3 gram daha ••• 

kurbanlar vermi§tir. ölen basiller leke" 
ler üstUne çıkmı§tır. 

"25 ağustos - Sol kulakta bofulma 
aUUmt., 

"31 Ağustos - Sol aya~n kUçllk par 
mağı üzerinde leke. Sol ayak bileğinde 
leke.,, 

"10 EyJQl - Balclır, penbete§JUl§tir; 
deri katıdır, gayri hassastır. Sağ kaba• 
etler §itmigtir.,, 

"15 EylQl - Sağ kaba ette kırmm 
leke.,, 

"25 Eyl(ll - Sol iıaret parmağında 
sulu leprom.,, 

"30 EylGl - Sol kolun ortasında lep-

HABER - ~am rozn.,o .• 

Güzellik 
kraliçesi 

renır <dlalhla m o? 
ADDalnl esnır~esnuıı 

diyor 

Bundan tam bir sene evvel bütUn 
İngiltere, senelerdenberi seçilegelen 

Mis Britanyaların ~n güzelini müna.. 

kaşa ediyordu. Bu kız, bir hafta için. 

de evrensel bir şöhret kazanan, resim

leri bUtUn gazetelerin ilk sayıfalarm 
da basılan Mis Muriel Oksford'du. 

Geçen hafta Sunday Kronikl gaze. 
tesinm bir muhabiri bu gUzel kızı bul. 

muş ve bir senelik ~öhretinin kendisi
ne nts getirmlD olduğunu !Ormu§urt. 
Çok ..evimli mavi gözlü olan bu kum. 
ral kız, sakin sesile: 

- Bir daha mı?. Allah esirgesin! 
Dedikten sonra: 
- Şimdi ben de her hangi bir 

mahl<ık gibi alellde bir insanım ve 

bundan çok memnunum. Güzellik ta. 
cmm parlaklığı beş para etmez ve hiç 

de özlenecek bir gey değildir. GU7.ellik 
mil.sabakalarmda muvaffak olan kız. 
lann sonradnn uğr!yaealdan elim in
kisarlar hakkında ne yazık ki hiç bir 
fikirleri yok. 

Sözlerini ilave etml§tir. 

Gazetecinin evlenmeğe dair sordu. 
ğu 9uale de: 

- Evlenmek mi? HenUz buna te. 
eebbüs etmedim. Blitün bu sene zar

f mda. aldığım binlerce mektup ve şL 

Süveyşteki 

lngiliz ordusµ , 
Mısır ılar kanalı müdafaa edebilece1· 

askeri kuvvete sahip olurlarsa 

20 yıl sonra çekilece~ d" 

_Parafa edilen İngiltere - MıSir mu· .. tsmailiyede~ .Kahireye.'. gah~:~eıı' 
ahedesinin askeri kısmını teıkil eden Suveyşe, İsmaılıyeden Suv:eyşe, )telle ~~ 

deriyeden fsmailiyeye, Kahiredert .ı • ICj esas noktaların ezcümle şöyle olduğu . yoJJ 
anlaşılmaktadır.: be ve daha birkaç mevkie yenı \l 

yapılacaktır. ·.,a<I 
Kanal mıntakasırun i1gali yirmi ıene 1 "Jel sır ~: 

Harp tehlikesi ve beyne mı rcıt' 1 
devam edecektir. Bu müddetin ıonundaı . · · • İ ·ıt e };{ısı °'\ı.1 1 vazıyet ıcap ettırırse ngı er • etUt ı 
Mısır ordusu kanalı müdafaa edecek va.. ki işgal kuvvetlerini, Mısır hüJ<(lıtl ~tir )'ki 
ziyette olursa İngiliz ordusu çekilecek- isti§are ettikten sonra arttır~ r l> 
tir. . f ıJ 

Sulh zamanında kanal mmtakasında Doğru mu. değil ~ 
bulunacak İngiliz askerinin miktarı -ımiı:Za.-.ı ________ .....-

10.000 asker olacaktır. Vatmanları 
Sulh zamanında İngiltere, Mısırdaki f 

liman ve bahri üslerin hiçbirini işgal koru m a l ı yı ı -Af 
etmiyecektir. pr 

Harp zamanında ise iki hükümet i&" 
tişare ettikten sonra, İngiliz donanması 
nın barınması için muvafık görülen 

liman ve bahri üsler ingiltereye muar 
yen bir müddet için tahsis edilecektir. 

Mısır ordusu bir İngiliz askeri he
yeti tarafından teşkil ve tertip edilecek· 
tir. 

Yazdayız. Cumartesi ve ·ıı~ 

günl~ri, hatta her hangi ~i: ~ 
sıcaktan bunalanlar kendilf~rını ~ 
sürüklUyorlar. Güneş cekilinceY~ •· 
dar crıı.da kalıyorlar. Sonra ıık 
kın şehire, evlerine dönüyorlar.. ~ 

Tramvay durak yerleri miltnış,1ct 
laba1lktır. Herkes bir an önce t~· 
ula§ahilmek hırsile önline çıkan ~ 

vay < rabalarına saldırıyor. Mab<1~ ~ 
vermek hakkı yalnız Mısır hükumetine dolu veya boş olduğuna bile ı.sıı 

•. Sll" 

Bu askeri heyetin vazifesine nihayet 

aittir. yok. Doluya s:ı.ldı::ı.nlar, 011 • tJf' 
lıkta'..l içeriye girmek bahanesıleıı. dJ 
mamyorlar. Arabs lar dolu ol:~ Sovyet Rusya ile 

lngiltere 

Deniz 
anlaşması 

yaptllar 
Sovyet Rusya ile İngiltere arasındaki 

deniz anlaşması müzakereleri ıona er
miş ve anlaşma Londrada imza edilmiı• 
tir. 

İngiliı: murahhas heyeti Sovyetler 
birliği deniz kuvvetlerinin husust bazı 
§Utlarını tanımış ve bir çok Sovyet is
teklerini kabul etmiıtir. 

Buna mukabil Sovyet hUkQmeti de 
anlaşmanın elde edilebilmesi için mühim 
bir~ok tavizatta bulunmu~tur. 

olmasa da içerisinin bunaltıcı h!l~9o 
dan kendilerini korumak için 5 

Irkta kalmayı tercih rdiyorlar. "' 1 

Belaya vatman çatıyor. zıı,~~ 
adam bağırıyor, çağırıyor: ııtl 
böyle bir vaziyette arabayı h~ ! 1 

ettiremem!,, diyor. Ama killl cı:c. 
~esiz freni açıyor cereyan k 1,~· 
dilrt'..iklüyor ve arabaya yol \"er~,; 
Arabadaki tıklım tıklım halk111 

Allaha emanet. 

• • • r 
o •• uııe 

Bunun, bu kalabalığın on dJ. 
çilemiyeceği tecrüb~lerle a~aşıl ~ 
rabaların frenlerinin bozukluğu 'cı~ 
feci kazalardan sonra mcydaııtı yl' 

Arabadan atlaytp da bacağı 
lenden mesul vatmandır. ~1ııfl' 

Arabanın çarpıp da beyni dB 
dan mesul vatmandır. . ıı 

Araba frenleri b'>zuk olsa dn11~111~ 
dan ô.oğan kazalardan mesul vıı 
dır. ~~~ 

Ve Giritli doktor intıbalannı hatırat 
defterine {!azmağa başladı: 

"Aşılanmanın gecesinde hararet yük

Tom.,, 

'10 teşrinievvel - Sol böğUrde leP'" 
rom . ., Hastalık böyle aüratle yayılıyor. 
On gün sonra: 

KCÇCK 
faht teklifler bent o kadar üzdtı ki. H A B E R L E R 
Şimdl artık nutulmakta olduğumu ve içeride; 

Yazın bunaltıcı havasındsı 0,etl' 
dondurucu soğuğunda in sarı .. ı;ıı t ıı1 ' • 
nin son damlasım •ıfak bir ucrt'~~,~ 
kabilinde harcıyan ve buna Jllıı ,!~ 
en ağır mesuliyetleri omuz1a.rıtt 
vatmanı korumamı<: 18.zımdır. (i!l ~İ 

.seliycr,. diyo haber veriyor. 
20 t:mm~dq, diyor ki: "Sağ böbrek istikametinde bir lep· 

"Sağ ayağneıı başparmağında bir rom,, 
ağn hjssettim.,, Teşrinievvel sonunda: 

Bu, sirayet allmetidir. O zamandan "Sağ ayakta iki sulu deprom,, 
itibaren neticed.ı-ı şu kanaate varmıı bu· Doktor, arkadaşlanna şöyle yazıyor: 
lundu! "Hastalığın sinirlere ve yüze yayıl• 

"Eğer sıhatta olan bir adamın damar masr li7ımdır ~i tecrübemden umulan 
Iarına (veridlerine) bir cüzamlının 1ta· netice elde edilsin.,, 
m enjeksiyonla geçirilecek olursa, bu Arkadaşlan ona cevap veriyor .. 
adam, cüzama yakalanır.,, " Eğer kendinizi bir tecrUbe mevzuu 

Eğer bl1 tecrilbe muvaffakiyetle ne- yapacak yerde tedavi edersini öyle 
ticelenirse fevkalade milfit neticeler el· sanıyoruz ki, beıcriyet"e daha faydalı 

olursunuz.,, 

Bunun üzerine tedavi başlıyor. Cü
zam, yavaı yavaş. kazandığı vücut kı• 

tekrı! alelAde bir insan sırasına geç. 

tiğiml görerek ne kadar seviniyorum, 

bilseniz. Artık evlenmeyi belki ~imdi 

dUş'ltıebllirim. Artık gUzelllk kraliçe. 

sinin mecbur olduğu resmi ziyafet ve 
vazifelerden kurtulacağım için sakin 

bir yuvayı gimdl dUşilnebilirim. Her. 
keııi.a gözleri önilnde banyo yapmak, 
acafo bir hayvan glbi teşhir olunmak, 

dikkatli pehrizlerle nçlıktan halsiz 
dUtmck, resmen ';akdim edilmedikçe 

0

klmse ile konuşmsmak gibi şeyler 
yok. 

Mis Oksford şimdi bir fotoğr8.f 

stüdyosunda modellik etmektedir. 

de edilecekti. Zira, cüzamlılar yeni baf 
layan bastahğm arazını öğrenmiş ola· 
caklardr. Halbuki, bugüne kadar, cli
zam olanlar ancak hastalık ilerledikten 
sonra meş'um illetlerinin farkına varı· 
yorlar. 

------~~--------~----------
s ıınl an n dan geri çekiliyor. ,----·-.. ········-·-··········--·-····· .. •··: . . . : 

Giritli alim, 1930 danberi, lskenderi- : H A 8 E R ~ 
H ile nglz defter 

Eyliıl 1934 da ilmi facia başladı. 

.tlastalık, yerleşmiştir. Büyük bir hızla 
ilerliyor. Lakin doktor Lagudaki bunu 
'durdurmak için hiçbir tedbir almıyor. 

:Vücudunu basan nğırlığa ve kendisini 
insanlıktan uzaklaştıran illete rağmen 

yazmakta devam ediyor: 
30 Temmuz - sağ elimin üzerinde 

iki cüzam tomurcuğu çıkıyor. Bir tane
de sol elimin üstünde, üçüncü parmağı" 
mın mafsalında.,, 

"6 Ağustos - Hamamdayken fark
ettim ki, beyzi, pembemsi, mecidiye bü· 
yüklüğünde bir leke, belkcmiğimin so· 
Iunda belirmiş.,, 

"8 Ağustos - Sağ butumda lıir leke, 
sol ayağımda hissizlik. Hararetin yük
selmesi. Hararet, "phogocyt.,larla mik" 
roplar arasında mücndele olduğunu gös 
teri yor.,, 

Btt leke: Mikropların kazandığına 

alamettir. Toksinler yerleşiyor. Deri, ı 
rengini değiştiriyor. Lakin, mliharebe 

yede cüzamlarla u~raşmaktadır. Bir i : 
ı lstanbulun en çok satılan ha·E sabah, şehirde cüzamlılar olduğunu ga· i . 

zeteyle i~an etti, Umumi bir korku haf 
1
: kiki akıam gazetesidir. ilanla •! 

ladı. Unutmamalı ki, Mısır, Turizm : rmr HABER'e verenler kare-~ 
memleketidir. Devlet bunu inkSra kalk- İ derler. ~ 
tr. Bunun üzerine, Lagudaki sekiz do- l. ....................................................... : 

kuz cüzamlıyı bir otobüie doldurup 
hükQmete götürdü. Gören hademeler 
kaçışmağa bagladılar. 

Şimdi hususi tedavihanesinde buıu· 

nan Lagudaki, kendisini ziyaret eden 
Paris • Soir muhabirine onu selamlamak 
üzere elini uzatmıştır. Onun kaçındığını 
görünce: 

- Artık sirayet devrimi geçirdim 1 
- demiştir. 

Gayet nazik ve mütebessim bir zat
tır. Haııtahğma dair yalnız elinde bazı 
kurumuş alfüm görülüyor. GönülJü cü• 
zam, tedavi 91! ıinde iki sene zarfında 
iyileşecektir. Doktorun tedavi ettiği ı' 
cüzamlann yüzde yirmisi, z:amanında 

yetişildiği için şifa bulmuJtur. 
Cüzamın iyileşmesi için üç sene, nük 

ıetmeğe meydan vermeden sürekli teda· 
vi lazımdır. Eğer tedavi vaktinde baş
lamaz, vücut şırıngalara mukavemet e· 
decek derecede kuvvetli olmaz ve hasta 
muntazam olarak tedavi disiplini altına 
girmezse, tabiatile, cüzam iyileşememek 
tedir. 

- Tehlikeli olanlar, illetlerini bilmi• 
yenlerdir. Bu,nların ne derece çok olduk 
Jannın farkına varsanız, dehşetle ürpe
rirsiniz. 

Doktor, mezar ta;,ına şu cümlenin ya• 
zılmasınr istemiştir: 

"Maraton yarı~larına iştirak etmir
tlr.,, 

* Almanyadaki Türk ttc:&ret oduı, JQinlgı 
bcrg panayırın& bu yıl da l§tirak için emir 

almı§lır. Sergi 23 atwıtosta açılıp dört gün 
aürecektlr. 

• Tayyare CemlyeU, Türkkuıu talebelerine 
motörJU tayyarecillk ö,!tretmek için Alman• 
Yadan bir tayyare satm almı§tir. 

* Türkiye - Surfye daimi hudut komlsyo 
nu bu aynı beşinde Adanarla toplanacaktır. 

* Denizlide dün saat 20.:S de sUrekll ve 
§lddetıı blr zelzele olmu§tur. 
tur. 

Dışarıda: 

Huarat yok• 

* Atlnada umum l§~ler mfü•tahdemler bir 
llğ!nln dUnkU lçtımıunda evvelce Ulnına ka• 
rar verilen 2• ıaatıık umumi grevin ça~am
ba ııabahı bB§la.ması kat'l surette kararla§• 
mı§tır ., 

O bir kaza yapt·Eı zamarı, 110 Sll' 
hanlığın kalabalık olması ı;e JJ 

kurtarmıyor. tl'ıv 
O halde tramvay şirketi ıııııı 

kafi arabalar Iı;ıletip kalabaıı~ı )'o~~. 
ne geçmenin teknik kabili)'etı r ,\ıt, 
vatmanlara ön sahanlıkta bir Y~ıısıı' 
malıdır ki, arabalar ne kndar e ~t 
lık olursa olsun onhı.r serbestÇ ı' 
mak imkanını kaybetmesinlct· ıodt it' 

Avrupanm bir ı:ok §ehlrl~tir. ~ 
düşünülmüş ve tatbik eclilrll1ş (J~ ~, 
ket arabalarında yapılacak tl d~ <I, r 
ilave bunu temin edebilir. J3U ıııı" 
mant çepeçevre ka·1rıynn jnet" t' 
bir demir çubuktuı. :-'ı-ııs d°/I 

~I 

- Ya, et'lddım. Yemeğe kalma mı iatiyorsun öyle mU 
- Evet ..• Tatlı yaptırırlar da_ 



y. 

~os:: ı:.36 .. 
~ CJ-OlUŞUHt: 

,,.. "-hunu aç 

HABER - Ak4am Poıtan 

mı 
~~•na ıı- ' 

~?oı~ ~aıpaıv•• 
, Uni,. d ve ıneılektaımı Hikmet 
~- ' emin b" 'dedi ki: ır muhavere arasın. 

: '·' li.rek ı bi?' rn .. etle ıada arasında ne 
~~dl)a ~nasebet var... Arabaya, 
'Cı"-· • llt~ u" r·· .. k. 

At 1Jarışlatı 
Dün Veliefendide ikinci 

müsabakalar yapıldı 
~ı ..... ._ %uncu mev ı trene, 

"4&e~.· 
lt edi 1 vapura binenlere dik-
lt, n, heınen ı·· k" .. 1 ... lt"t.\fl._ ur u ıoy emege 
l'ı~ r ... liatta geçen gün biri 

llk - laıe} .. ı· 
..._.trlll aoy ıyordu. Köprüye 

t &l Vak' ~ )'i: .• ıt, kalabalıktan uta· 
t ... ~Utıij • 
. " ili llıta ehle kapadı. Lakin çe-
~ ~Öprij d'llı~y~p gazele devam et

)'k.l't elıfınden öylece bağıra 
l)C)i leçti. .• 

~ir "1... Se ı h 
~· itik "-t 1 e areket o derece 

~~lerde t dettirler ki, ipaidat ka~ 
ı._ aka) .. t • . d • 
~ ... egannımn aıma 

~' b O}dux... 
ıq ~tir 15" llfla.nat tarihince 
~ . 

l, lk~t b' 
Q t' ır b · · 1 de ell\ı ıtışik kardetlerden 

lıı.._ • ence il d 
. it~~ ~ e gı a ... 

1 "e """- mı çalınacak? 
~ -eıe! 

ı~ ~eienı· 
l>ltt1~ 1 çıkılacak? Hazırla 

ı li)lt n dolnıalarını ! 1 
l\ roya • 
~~ fııtık ' •ıneınaya mı te~rif? 

1~1 fındık keb "E"'l ~, .... ,, ap.. g en-
'11\ıl" ~bı \ll\ •ey· 

~._ 1-bla ~r Yerlerine tepsi tepsi. 

'
~h Yhr •alıcıların obur-

~erne · 
hıı 11 taııdıklarını da .,. 

Dün Veliefendi yarıı yerinde mevai• 
min ikinci at yanılan yapdmııtır. Geo
!jen haftakinden daha kalabalık bir seyir 
ci kütlesi önünde yapılan bu yanıtarm 
neticesi gudur: 

Birinci milsabaka: 
Birinci koıu: Mesafesi 2000 metre o-

lan bu koıuya 5 hayvan iştirak etti., 
TalAtın Sarıkuıu birinci. Necibin K. 
Dervişi ikinci, Yustifun Alceylanı ü•I 
çUncil oldular. 

İkinci koıu: Mesafesi 1800 metre 
birinci Emir Salibin önUsar'ı ikinci 
A. Aksonun Baıkant, geldi. 

UçlincU kotu: Mesafesi 2400 metre 

olan bu koşuya 4 hayvan ittirak etti. 
Birincıliği Eminin Necibi, ikinciliği Yu· 
ııufun Algeylanı, üçüncülüğü Tevfiğin 
B. Sadası kazandı. 

Dördüncü ko_şu: Mesafesi 2100 metre 
, olan bu yarışa 6 hayvan iştirak etti. 
A. Ahonun Tamrusu birinci, A. Ak
ıonun Maı kizi ikinci, Prens Halimin 
Copaiııi üçüncü. 

Beşinci koşu: Mesafesi 1400 metre 
olan bu y::nşa 6 hayvan iştirak etti. 
Birinciliği F.. Salibin Gülizarı, ikincili• 
ği Maıe)-:ıl Fevzi Çakmağın Bayburtu, 
UçüncUıiiğü B. Binsin Barlighti kazan· 
~ı. 

~~den· • • • Gi5t 'e· • ·sc· hı 1 v · · d · · • • ' s ·· ·•ıllt 'Yet ilerJ d'k 'h • 1 •· .... d. :J :.. .. ··'· ı ~· • .,: .. •'ıuJn ı.:ızı ,_ • ...,ar '.ı. ı11e de :l ıfuat 
~~· · llerbe l e ı çe ı tısaa ar Bankası lstanb.ı.l §u1ıe8i memurlarınclatı Bay Nad;ı· tJürcs in evlenmeleri mU... 
~· ı, hem .. ~.er eskiden hem ıün. nasebeiil~ S!pahi ocağında bir aile toplantısı yapı"ldığını yazmqtık. Resmimiz 

1 
ler. l ~ &~lukçü, hem hacamatçı genç evlılerı bu toplantı e.snasında ailel~ ~kdnı w davetlileri arc:raında g/J8. 

eli 
1 

itkın tinıd' b termeı .. tedır. 
!ı · ' ı:ıerb • 1 ıaç oyacısı, 

- ~ C!tJk a· g" 'h ld adın berberi diye 
ıq~k. 1 dar. 

a~llu ~lll1teb kendini hasretmek 
rk 'aJ ' ~ Oltı.ı~ ! a. Yapmak gerektir 
~b "' iki k . 
~ 1 ~''eli arpuz aığmadığı 

t,~ t'!rt Naf· e de ınüıbettir. 
ted ıada .. h . 

') . e rtıuhar .11ıu endıs,, hem 
ı 11 1?ı t rır,hem mektepte 
~) • llern. d . 
~,~Plttla 1 

are meclisinde aza. 
ı.· ded· r, Retçi h"'l"' 
11 d ırJ,_. a. a vardır ve 
~.~ &ereii ~hıa, hunların hiçbir 

ııb, ·ı ltbi b 
~. ı e ..... eceremedilderi 
~· · -.~eYda d 

~I f •rn •ah n adır. 
ı.. '~'- as1nd d" °'il d ._tala... a ıyelim ki, gö-
~ll a...ı L~ alnı-.k · t• • 
""l ..., ite 'b" ıı ıyor da ın· 

Denizlide de 

Bir kalpazan 
çetesi 

Zabıta tarafından 
aletlerlle beraber 

yakalandı 
Denizli zabıtası bir kalpazan ıebekeıi• 

ni yakalamıştır. 
Denizli hapishanesinde hırsızlıktan 

mahkum Niğdeli H :.iseyin "şemsiyeci 

Dede., namile maruf 60 yaşında Hasen 
Sabriye bir mektup göndermittir. Bu 
mektup zabıtn :-un eline geçmi§, açılmış, 

bu sayede bulunan iz ilzerine bir ev ba· 
sılarak bodrum katında para basmaya, ~i )\"'ile~ •. 

11 
•rden aarılıyor. 

'ıl.ı · .... c ile 'bit•de Yemek onun gibi maden dökmeye mahsus bazı allt bu• 
.... ~'« ... er ı._ lunmuıtur. 
'ıt! '°"...... . 'ae.rnını doyur ~ ... ~ .... •ınelll ' Bunun üzerine tahkikata ehemmiyet" 
~Ilı~ d• '-de •na, tiyatrona le başlanmıı, Haaan Sabri ve HUııeyinin 

h. !.. l'Uhunu aç ve.. Hakla, Bekir, Halil ismindeki arkadaı· 

y L~orn <Y•~aı 
11\llerı t""}'ada 
lll rıbünün 

~~tt,S:~~lleri 

lan ile bir kalpazan ıebekesi kurup ilk 

defa olarak 30 lira kıymetinde eıki nikel 
yirmi beı kuruıluklardan döküp piyasa• 
ya ıUrdilkleri teıbit editmiıtir. 

130 yaşında 
evlendi t''•ııa e Para 

~ Old llı&bkOm Berut 2 - Zaro ağanın ölümünden 
S '>' ~ Qlar aonra dünyanın en ihtiyar adamı linvr 

~ ~eı,}'~~'ltı bir fac'ıa ol- nuu kazanan Yusuf Şahin bir mllddet 
"'t ~ "'I' ....,11; ~ evvel LUbnana &itmif, orada genç bir 

\ ~ ~ erin bulun- kadınla evlenmittir. 1 N ~ Yilzden fula Yusuf Şahin 130 yaırndadrr. Ve 80 

hı'ııı~h •ı lSlUnıUne ae• yaıında bir de oğlu vardır .• 

~ h • ~b\ı facia .. 19111111111 ... 
~''«t ~ •eıı ).tllhen~~ llluhakenıeıi 
''-"~" 1'..~ htıı.e Goziano:Yu 
~, ~ ,~\ile lt;e '1arin ve Bluınen 

.., o~\bı,_"tcllt\ı ~e, y llil Skoyu 
'-.~t ~dır er len -~ ~tcleı . eye, ırıah· 

Sıcaklar 
artıyor 

fıtanbul dUn gene yanıp kavruldu. 
Hararet gölgede 36 d,.-~~ .. ve kadar 

çıkmıgtır. Kandillidı yüksek 
bir yerinde bulunan raısafu6ne~in baro· 

metresi diln gölgedeki harareti 32,5 

olarak kaydetmiştir. Şehirde ise 36 yı 

bulmuıtu:. 

Bu saba'll 'lı.. bın~e nararı:t i{andillide 
~" 31 derece idi. Bundan da anlaşıldığı 

na göre hararet bugUn dünden fazla 
olacaktır. 

,,:0,.. 3,15 12,20 16,H 19,24 21,13 2,:n 
• 1,ııı 4,M s,ın 12,00 ı.•s 7,84 

turko 

Gl:ÇJ:N SENE BUGtiN NE OLDU f 

Alm&nyada Yahudi aleyhtarlığı .on haddi• 

Dl bulmU§tur 
Sovyet tayyarecllerl Moskov&da.n kalkarak 

kutup yoluyla san Franslskoya hareket e~ 

miflerdlr. 

v ~~t ~t\r~ lçtıı de taı . 
t.ilı~ttır .. ' i'-~ltft lllınat veril-
-. "' • "'l b.h • Annenizden • • 

ızın 

~alı~~=™ 
~~? 

Ankaraya vaı}uria 
gidilebi1ecek mi? 

Pt1ahpusları çallştırıp bir kanal 
açmak f~kri ortaya atıhyor 

üs~alfl1ya ©Jlt'h"enn 
m lYI c!3l ~ cga\ m aı <91 caı ırn 

mu ©>lllYIV©ır ? 
KURUN gazete.sinde "'B. O.,, Ispan. 

ya ir.,t iUilini anlatıyor: 
!spanya ihtilali hütün şidetil<> de ı 

vam ediyor. KomUnistlerin hakim ol. 
dukla rı sahada farist idaresi alında 
bulunan mcmlekctle:.re mensup ecnebi 
Ier taarruza ve yagroaya uı:tramışlar. 
dır. Almanlar Ak<.'f.'niz limanlarına 
gönc.:rdiklcri kuvvetli bir donanma ile 
tebe3Jannı tamamen Itnlyan limanla. 
rına ve buradan Almanyaya naklet. 
mişl~rdir. 

Buna mukabil ispanya komünist 
leri, Fransız sol cenah fırkalarından, 
açık~ açığa, her suretle yardım gör
mcktc-dirler. Bu taraftarlık, İspanya 
millivetpervcrleri arasında Fransa.ya 
karşı büyük bir kin, adavet hissi ya. 
ratmaktadır. 

Milliyetperverlerin galebesi, lspan. 
yanın Almanya ve ltalya ile birlikte 
Fransa ve Sovyet Rusyaya !mrşı has. 
mane bir cephe almasını mucip ola 
caktır. Almanyada oldt:ğu gibi, ko. 
mUnistlik buradn da §iddctle takibe 
uğra.)abllir. İspanya komlinistlerinin 
galebesi ise büyük ve zcrgin memleke. 
tin Fransız ve Sovyet Rusya ittifak 
dairesine girmesini intaç edecektir. 

Hangi taraf kazanırsa kazansın, 

lspanyanın bu ihtila!den sonra bilyük 
Avrupa politikasında mühim bir rol 
oynıyacağı muhakkaktır 

lapanya '.ihtilali, yalnız lspanyay1 
alkado.r eden mahalli ve dahili bir me. 
sele <:>lmaktan çoktan çıkmış, beynel 
milel pek mühim bir politika mevzuu 
olmuştur. 

An Il:ta ıra"1n 
©Je(f\)n~~ 

ka 'Vl lYl ş~ lYl ır m a !}( 
~al[Q)D o m n '? 

''Vapur yiirUsün, falim cu·kadan ge. 
lir.,, Sözf111U hatırlatan bir cilm16 ile 
ba§lıyan bugünkü nıakale~incle, Yıtnııs 
Na<li Oum1ıuriyet'te diyor ki: 

Esaslı etüdleri bıJhare yapılmak ü 
zere §İmdiden fikri ortaya koyuyonız: 
Ankarayı bir kanaila denize bağlamak 
imkanı yok mudur? 

Sovyetlerin de\.'ıetimiz nczdir.deki 
Büyük 1'Jlçisi Karar:an Yoldaş Mosko 
vamJ bir kanalla Volgaya bağlanaca 
ğınd.ın bahsederken Ankara için bu 
na '>rnzer bır işi Cumhuriyetin niçin 

ele r.lmıyacağını sordu. Ankaranm 
içinden geçebilecek suyun yeni §ekli 
ni, bu sıtyun küçltk gemiler işleme 
sine müsait olacak bir kannlln akıtıl 
ması ihtimali teşkil eder 

Anknranın içinden geçcct k suların 
en mühimmi Kızılnmnk olaraktır sa 
nıyocnz. Eğer sevıye müsaitse biz 
oradan Anl~araya ,-~ıJacak ve denize 
kadar takip olunacak bir kana! için 
Volga - Moı:;kova kanalından değil. 

Baltıkla Beyazdenı.,ır.J birbirine bağlı 
yan btalin kanalın, açmak kin kulla 
mlan usulden istifade etmeği tercih 
ederiz. Ruslar Vol~a - Moskova ka 
nalı:ıdan önce Baltlkla Reyazdeniz a 
rasında pc>k mlikef"mcl bir kanal ac; 
tılar. ve bu kanalı açmakta hapisleri 

ız 

ku11-ı.r.dılar. Kanal açılıp bıttikten 

sonr t bu işin nasıl yapıldığına dair 
Makslm Gorkinın pel· güzel bir yazı . 

sını l kumuştyk. Li'3tad bu yazısında 
Stnli ı kannlile iki bUyük neticeniu bir
den ıı::tihsnl edilmi ... olduğunu an'iatı. 
yordı.ı: 

1 - Medeni bir eser olarak büylik 
bir kanal. 

2 - Orac:'ln iyi <;ahşan hapislerin 
cezaları hafifletilmiş olmak sureti. 
le yfü..lerce ve binlerce mahpusun ıs
lahı hal etmiş olank cemiyete iade 
lcri. 

Böylelikle hapis hem iyi gıda ala.. 
rak açık havada çalışmak imkflnma 
mali!c kılınmış, hem de lyi çalıştığı 
tak da de cezasının fahfifi veya affı au. 
retile kendisinin bir an evvel insan 
cemiyeti içine yepyeni bir insan ola
rak karışmasına meydan verilmiştir. 
Bu işin hapislere taalluk eden kısmı, 
medeni eser olan kıınalm a~ılmasmdan 
daha az ehemmiyetli değildir. 

On, on beş ekip halinde böyle bir 
kanalı açmakta çalıştırılacak dört beş 
bin hapsin bu işi ııihayet iki üç se _ 
nede bitircbileceğinı tahin ederiz. Ta.. 
bii sınai imalat için mühendisler çalı:. 
§RCU: ve kanal hafriyatında bir dere-
ceye hdar fenni vesait te kullanıla. 
caktır. Fakat işın ı>üyil~nC hapisler 
göreceklerdir. 

!yi gıda ve Uç be~ k\lruş ta harçlık 
vermek suretile bu işte ber hapis i!:in 
günd~ ihtiyar edcccf'imiz fazla mas. 
raf mhayet on beş i:urwıu tecavüz e-
dem·.:ı. Demek ki be§ b\n hapis için 
gilnd .. 7150 lira, ve vıldtı Uç yüz giln. 
lUk çalışma müddeti içinde 225 bin lira 
Bu hr sapla öyle bir kanalın bize niha. 
yet bir kaç milyon liraya mal olabile
ceği anlaşılır. 

Kanal Kızılırma!ttan Anknraya gel
dikte.ı sonra ÇıbıJ. deresi vad'sinde 
ileriliyerek Salt~ryuya akıtılacak ve 
böyl~likle bilyUyeceı< olan o ... ıehrin ya.. 
takları da ıslah edi'mek suretae deni. 
ze kadar müntehi olacaktır. 

İl•!ride Sakaryayı Sapancaya ve SL 
pnncRyı da lzmit körfezine bağlamak 
mümkündür. 

§ Tan, ağır ba.ş!ı bir g(t.:ete o1a.. 
ra1' yeniden canlandığı içfo bir l;aç 
güıılıık ilsWbımdan birinci sayıta 

daim· akıllı uslıı tnr1ı::uıara ha<rr 
cek samyordıık. Ldkiıı bugiln il{" 

tıın ı12crine Çoban Mehmctten bııhı; 
diyor. Bir ar7wdatımız: 

- Usfübıı gone bozulmadı. Çoban 
Mehmet ağır sildcttir! Dcxiı. 

§ Bugilıı Oımı'huriyetin ispanya 
hadi.J0lerindetı bahsedo n scrlet h~ 
şl5yZet1ir: 

11 f'q'la11yacla uaziyet hiikı1met k:hi:ıe 
in7:1şcı.f ediyor.,, 

Açık Slfade ise. 
"'sp:ıııı,-ada fJıt·liilcilcr aalıp rn::i

yctte! .,, 
lkısi de bu scrl<,'11lıauı aynı telqraf. 

lardar. çı7uırm.ı~. 1'an<ı kalu·sa, ihtL 

l<il mil::nıinlcrtrııişlıı F..,.nnsa 1ıe Rua 
foki tip'lcırı nasıl surdiiysr ln .. d.t1. gali

ba 6yle sürecı:J:tir. Bir tar"f, i'ıtt;kini 
yen.•M biıc, siyll~i kanaatler o derece 
ld51:Zeşmiştir ki, wniderı ihti71i1Ter ve 
muk:ıbil ihtilci.llcr rıkacaktır. 

(Hat - Sflr) 

Veni nesriyat: 

VARLIK 

t1tı ilci zn· ._.Yon 
bm.itten Uın:.t iıımuı ile aldığnnız mektupta deniyOI' $Qo Or. l:>iı: il>'on ley bea Yiiz bin, 

ttJ., "' oo 5Ct bi tazın· 
"1tıt le~ ... t SoltJ.ırı d ınat ata· ki: 

\ -a•ında. a ıso.ooo "Şimdilik asker olan bir gençle sevi~mekteyiz. Annem 
kendisine mektup yazmamı istemiyor. Bunu kendisinden 
gizli bir ıekilde yapmalı mıyım? 

tazlllinat ala· 

CE V ADIMIZ - Annenizin size olan itimadını rizası 
olmıyan bir şeyi yapmakla kaybetmi§ olmanız doğru bir şey 
değildir. Sizin yapacıığmız yegane şey genç ... damdan bu ı" 
zini biz.zat kcndi&inin istemesini temindir. ı 

Bu mc.:muanm 1 ağustos tarihli 74 
üncU sayısı Yaşar Nabi, Cemil Sena, 
Vasfi Mahir, Muemmer Necip, Fazıl 

Hüsnil, Burhan Belge, Re§Cit Cemal, 
Papazoğlu, A. Gaffer, Salahaddin Ali ve 
daha başka imzaların Jllakalc,. hikaye ve 
§Ürlerile ı;ıkmııtrr. 
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~- edi kişi 
d··H boğuldu 

Montrö mukavelesile fesholunan 
1 Boğazlar komisyonu azatat 

zava laların çoğu açıkta 
'ze giren ihtiyatsızlardır 

Bugün toplandılar 
lngiliz mümessilinin gazetemize beyansb , 

Il.:ıvıının fe••l:al.:de sıcak olması yL·( 
zünden bir rok kim::eler plajlara, deniz ı 
l:enarlanna akın etmekte, bu arada yüz 
r.ıe bilmiyenler de denize girmektediı

ler. 

teneffüs yapmışlar ve nefes aldırmışlar 
sa da Niko yarım saat sonra ölmüştür. 
3- Sultaniyede Servilik caddesinde 6 iu 
maralı evde oturan Mehmet Paşalima
nınad denizde yıkanırken boğulmuş" 

Loz:ın muahcdesile teşkil edilmiş Bo• 
ğazlar komisyonu dört haftaya kadar 
en son içtimaım aktcdecektir. 

Montrö mukavelenn.mesinden sonra 
artık hikmeti vücudu kalmayan münfe· 
sih komisyonun esl:i azaları bugün Top• 
hanede on bir buçuk scnedenberi kendi• 
!erine tahsis edilmiş bulunan köşkte 

bir toplantı yapmışlardır. 

'' . 1 

Bu yiizden dün yedi kişi denizde bo-
ğulmuştur: . 

ı - Kü~ükçekmecenin Dereağzı de· 
nen tı:.rafında denize giren beş arkadaş 
dan Bozkırtl 20 yaşında Süleyman ile 
ayni yerden 16 ya~ında Halil. İbrahim 
yüzme bilmediklerinden boğulmuşlaı

dır. 

tur. 
4 - Fatihte ceza mahkemesi altında 

kahvecilik yapan Mehmet dün Filorya• 
da denize açılmış, takati kesildiğinden 
geri dönemiyerek boğulmuştur. 

5 - Yenikapıda dalgakıran önünde 
denizde yüzen dokuz yaşında bir çocuk 
boğulmak üzere iken kurtarılmış, otomo 
bile konarak Cerrah paşa hastanesine 
gönderilmiştir. Çocuk hastane kapısın· 
da otomobilden çıkarılırken ölmüştür. 

Münfesih komisyonun istifa etmiş 
reisi Amiral Mehmet Ali rahatsız oldu· 
ğundan bugünkü gayri resmi toplantı
ya Bulgar mümessili, başkonsolos do~ 
tor Slivenski riyaset etmiştir. 

Tophane köşkündeki bugünkü top
lantıya iştirak etmiş olan İngiliz mü· 
messiH Mister Makdonaldle görüşdük. 

2 - Tarlaboşında fakir sokakta Hü
seyinlrey apartımanmda oturan Niko 
dün iki arkadaşı ile birlikte Kilyosa git 
miş, yüzerken boğulma vaziyetine gel· 
miştir. Nikonun arkadaşlarından biri 
imdadına yetişmiş, kendisini baygın bir 
halde sahile çıkarmıştrr. Kilyosta bulu• 
nan iki doktor kendisine bir hayli sun'i 

6 - Ortaköyde Cemalpaşa yalısı ö
nünde denize giren bir adamın boğul
duğu görülmüş, sahilde yapıJ~ araş• 

tırmalar neticesinde elbiseleri buluı~!IlUŞ 
t\ır. Fakat hiiviyeti tesbit edileme·~:~tir. 

Dört haftaya kadar yapılacak nihai 
toplantıya da girdikten sonra, yan dip 
lomatik sayılabilecek vazifesinden, doğ 
rudan doğruya tekaüde sevkedileceğini 

Mılnfesih Boğazlrır Komisyonunun a:::aları bugüııkü 

spanya 
C~efüttarık, 3 (A.A.) - İspanya 

hükf.rmeti kuvvetleri ile Ispanyol asi
leri tali bir takım muvaffakiyetler ka. 
zanrnıe olduklarını bildirmektedirler. 
Fakat her iki tarafın vaziyetinde e>sas.. 
lı bir değişiklik olmadığı zannolun. 
maktadır. 

Asiler Madridin şimalinde kain Tor. 
rclsdoncs mevkiini zaptetmiş oldukla.. 
rı v~ Mııdridc 20 kilometre mesafede 
bulu.ıduklarını iddıa etmek1:edirler. 

söy liyen İngiliz murahhası diyor ki: ..--·~------------~~--~~----.----

~- - Bugünkü toplantımız, işi bitmiş o• 

ihtil8li lan Boğazlar komisyonunun, çahşmalan 
esnasında :ı'-ürk hukumetinden gördüğü • 
mü.zaberete teşekkürü kararlaştırmak 

Paris, 2 (A.A.) - Havas bildiri- ve bu meyanda on bir buçuk seneden• • 
yor: Hükfımet, yabancı devletlerin beri içtimalarımıza bil binanın tahsis 
iç işle-rine mUdahal .. edilmemesi hak- edilmesine teşekkür etmek etrafında o· 
kınd'lki kaidelere !{<ıtt surette riayet 'lacaktır. 

lilzumuna dair genel bir görliş birliği Bundan başka burada her hükumetin 
tesisi için bütUn devletlere müracaat.. murahhaslanna yardım etmiş olan me· 
ta bulunmağa. karar vermiştir. murlann taltifi hususunu aynca hüku· 

Hüktimet, çabuk netice elde etmek metlerimize yazaca~z Bu toplantıları- ı 
için daha dün akşam~an İngiliz ve 1- ımz, doğrudan doğruya kendi hükumet" 
talyaı1 hükfıriıetlerıne birer telgraf çe. terimize bildireceğimiz mali meselelerle 
kerek bu husustaki ı?ahst hattı hare. alakadardır. üç dört haftaya kadar son 
ketini bildirmiş ve lspanyol dahili mü- cmumi içtimaımızı aktedeceğiz. ve on· 
cadelelerini kısa 'kesmeğe ve beytıelmi- dan sonra tasfiye başlıyacaktır. 

Madrid hükümeti de Hükfımet kuv
vetlerinin vaziyeti her tarafta "salah 
bulm•ıştur,, iddiasında bulunmakta ve 
Mal "'3. Grenade'a bir kaç kilometre 

::> 

lel mUnasel:İetlercl'e muhtemel ihtilat- - Evrakın Milletler cemiyetine dev"' 
lard!!Jl sakmmağa. matllf tekliflerde redilcceğini söylijyorlar? 

bulunmuştur. • - Muhakkak Milletler · cemiyetine 
lngiliz mümessili Mal.:dcmaldmuhanirimize bcym•afttJ lJıf 

n c afcde olduklnrını beyan etm~kte.. 
r. 

m -;sl frenln1 bombardıman 
Mndrid, 3 (A.A.) - Hüktimet tay. 

yare!~ri Valladbid - Ariza hattı üze!. 
r~nd-:: iki treni bomoardıman etmiştir. 
!ki tren raydan çıkmış ve taşımakta 
oldu~~ları mühimmat tutuşup yanmış. 
tır. 

l~g!:t~!:e ve l~lya bu te~,.8!a ce- verntekli~ ieaP, ~titiez. Or~ya a~ne- geldiğini ösyffyebiHrim. Hükumetiminı. 
vap Yerır \'ermez, ntlkfimeı~~r all.. j..Jik biıw.a~~rmcktıeydik, BCllll senenin her hususta tatmin tdici bir mukavele 
kadar devletlere de aynı suretle mü. kini de vlrdiktcn sonra artık o sahada aktedilmiş oldui>unu, hariciye nazırı 

'd kt• l ' • .. 
racaat e ece ır. yapılacak bir iş kalmamıştır. Maamafih vasıtasile ilan ettiğini biliyorsunuz. 

Müzakereleri çabuklaştırmak arzu. Milletler cemiyeti genel sekreterliği 
sunda ?ulunan Fr~usız hükfuneti,. a:1i- icap ederse, alakadar olmuş her hüku• 
ler IE:lııne olarak yapılriıış olan sılah metin ait makamından istediği malOma• 
teslin.ıat.ı sebebile, kendisi121 ~ir ta. tı alabilir. Fakat i_ş bitmiştir. Montrö 

Asilerin bir tekzibi raflı tatbık edegelmekte oldugu bıtaraf _ müzakerelerinde de dört hafta kadar 
lık beyannamesile 'vtık bağlı addet. · bulundum. Bu fevkalade mükemmel Scv11ıc, 3 (A.A.) - General llano, 

Maddd radyosunun haberlerini tek. 
zibctmektedir. General Ayamonte ve 
San _ Lucar _ de Parramedo'un kı

yamcıların ellerinde olduğunu beyan 
ve Madride taarruz etmek üzere Endü
lüster. yeni kuvvetinin hareket etmiş 
olduğunu ilave etmektedir. 

memektedir. 

Ümit ettiği gibi, çabuk bir suret
te kati teminat elde edebilirse, durum
da ~ri bir salah hasıl olacak ve bu 
salah, esasen bozuk olan A~pa du. 
rumıt üzerinde mümkün akisler fara
ziyesini uzaklaştıracaktır. . 

40 gün 40 gece lstanbul · 
eğlenceleri başladı 

Birimi hafta spor - 2 ağustosta{ DÖRDÜNCÜ HAFTA SERGİ 
saat 11 de Velicfendi ça),rında at ya_ 23 ağustosta 'l'aksimde Cim Lon. 
ı·ışl:ın. 4 a~ustosta Dağcılık klübünde dosla güreş, 25 ağustosta karika. 
tenis m:.>çları. 5 ağustosta saat 21 de tür sergisi, 26 ağustos çarşamba kon. 
Tak!.im bahçe.~inde konser şehir ban. ser Şehir bandosu, 27 ağustos Ayasof. 
dosu taTafından, 6 ağustosta Dağcılık ya hamamında Türk seccade Te halı 
k1übün~e tcni.c; maçları. 8 ağustosta sa. sergisi, 28 ağustosta heykel sergisi 
at 16 da Dağcılık klülıünde tenis finah, Fındıklı Güzel Sanatlar akademlcıinde, 
gündüz Kermes Ilebck sergisi ak~am 29 ağustos cumartesi Balkan festivali 
ha!o Lünaparkt.a ateş oyunları yapı. başlangıcı dans ve müzik. 
Jaackhr. BEŞlNCl HAFTA BALKAN 

lKINCl HAFTA TiYATRO FESTIYALl 
9 nJustos pazar günü; Kermesin 

de·rnmr, spor numaraalrr, musiki mü. 
sabaa!tları büyük balo, Taksim stadın. 
ela Cim Londosun iştirakiJe büyük gü. 
re~, Moda deniz klübünde yarışlar, ge. 
ce kliipte Ege ,-apurunda balo, 11 ağus 
tosta Tepcbaşı bahçesinde Meddah, 
Karar.öz, 12 a~ustosfa saat 21 de Tepe 
bası b:ıhçcsindc orta O) unu. 13 ağus. 
tosta san t 21 de Tcpebaşı bahçesinde 
... • ı~rnttin hoca 11 ağustosta Tepebaşı 

' hahçe inde Şehir tiyatrosu tarafından 
M m. Ön'lü. 15 ağustosta 'fcpclJaşı lmh 
, .. , in<lc Ilalk opereti. 

( ÇC. ·co HAFTA ŞEHiR HAFTASI 

30 ağustos saat 15 de Çamhçatepe 
sinde üzüm ve iyi su müsabakası gece 
de kır balosu. 2 eylül çarşamba Beyler 
beyi sarayında büyük balo, 4 eylül da 
Bellek bahçesinde mehtap alemi, 5 ey. 
lülde Taksim bahçesinde Balkan grup_ 
ları, 6 eylülde saat on beşte Fener sta. 
dındn Balkan grupları dans ve musiki. 

(Dün başlayan şenliklerin ilk mad. 
desi olan at yarışlarına dair yazı 3 ün. 
cii sayfarruzda) 

Hir Mısırh dünya 
şampiyonu oldu 

Son dakika haber alınmıştır.: 
Halter ve gülle kaldırma şampiyonu 

olarak tüy siklet Amerikah Terlaso ve 
hafif siklet Mısırlı Mehmet Emin Mis

tanzim ve teşkil edi1miş konferansta 
Türk murahhaslarilc İngiliz murahhas· 
lan arasındaki münasebet çok dostça i
di. Alman netice de tatminkar oldu1 

Eskisinden oaba .iyi bir vaziyet vücudc 

Güreşçilerimi
zin galibiyeti 
Berlin 3 (Saat 14 !.. hususi surette 

gazetemiz için olimpiyatlara giden spor 
muharririmiz İzzet Muhiddin Apaktan, 
telefonla) Dün yapılan güreşlerin dör
dünde mağlılp olmamıza rağmen, aslan 
güreşçilerimiz bugünkü güreşlerin dör
dünde de galip gelmişlerdir. 

61 kiloda Ankaralaı Ahmet Japon 
Pomba'yı sayı hesabile yenmiştir. 

İkinci güreşde, 79 kiloda Mersinli 
Ahmet de çok tehlikeli ve maruf rakibi 
olan Alman Şütleri sayı hesabilc yen" 
miştir. 

87 kiloda Büyük Mustafa pek mükem 
mel bir güreş yaparak yüzümüzü gül· 
dürdü ve dünkü mağlUbiyetin acısını 

çıkardı. Büyük Mustafa, iki üç kere 
hasmının sırtını yere getirdi ise de ha• , 
kemler bunları şüpheli buldular ve ni-

hayet güreşçimiz sayı hesabile galip 
ilan edildi. 

Çoban Mehmedin müsabakası pek 
daha mükemmel oldu. Bu güreşçimizin 
müsabakası 12,20 geçe bitmiştir. Daha 

ilk dakikalardan itibaren Çoban faik 
bir oyun oynayıp Bel~ikalı rakibini ez

di ve oda büyük Mustafa gibi hakem• 
terce kabul edilmiycn tuşlar yaptıktan 

sonra nihayet sayı hesabile galip geldi. 

• • • 
Bugünkü toplantıya İtalya mümessili 

başkonsolos Bay Armao da iştirak et
mişti, İngiliz mümessiline sorduk: 

• 
- İtalyanın Montrö mukavclename-

sile olan münasebeti hakkındaki mütalc 
anrz nedir? 

- İtalyanın ergeç bu mukavelename· 

yi imzalayacağını sanıyorum. İtalya 
Montrö konferansına da iştirak etmeliy-

-eli. iştirak edip konferans~ 
yardımda bulunmalıydı. 
ğazdan geçecek ticaret (., 
şimdiki mukavelenarne)'e ,.~ 
istifadeden, herhalde ftal~,e 
f d ~· . l Netı a e etmegı ıster er .. 
on beş ağustosta Türkİ)'eıcsıl' 
diğer memleketleri de. a~: ,,ı 
kavelename maddelerını ef 

sef1 yoruz. Ben şahsan on 0ııı 

bir zamandanberi bulı.ıf1 1 
• • deıı 

alıştığım memlekeunız 
6 

g 
müteessirim. Fakat d~S~etl 
mız ve teşriki mesaiınız 
num. 

lG rğustos paazr Taksim stadında 
s:ı.n! 16 da güreş Cim Londosun iştira. 
idi(', sa!lt 21 de Şehir tiyatrosu tarafın. 
dan operet mryctc numaraları, l&ığl!S 
tos Asariatika müzcsını ziyaret, 19 
ağll!ltos Taksim bahçesinde konser 20 
ağustosta Boğazı yüzerek geçme, 21 
ağu tosta Top!mpı müz~sini ziyaret. 22 
aZU3tosta (İtfaiye günü.) 

bah olmuştur. 
Gülle kaldırmada Amerikalı, 92,5 

kiloyu develope ve 97:5 kiloyu araşe 

Milli takımımızın Norveçlilerle fut· 
bol maçı bu ak~am yapılacaktır. Müsa• 
bokalar büyük bir heyecan içinde devam 
etmektedir. 

ve 122 kiloyu omuzlama yapmı§• ================= 
Amerikalı yapışı.!; kız kardc§lerdenbiri olan Viyolct 11~~ 

Dalla.J şehrinde Mur UJimli nir gençle et•lcnmiştir. Nikd1ı 1~ ;; trtl 
'kcn<1~iııc yapı.111~ olmı 'kız 7.-ardcşi ~aluıdct etmiştir. Rc.snt'11ı 

tır ki, mecmuu 312,S dur. 
Mısırlı ise mecmuu 342 olmak üzere l 

develope 92,5, araşe 
kaldırmıştır. 

105, epolc 145 çiftin evlcımtlJ mcrnsitııi esıı<ı$uıdıı alınmı§lır. 
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Japon -casusları 
!nıerikan donan
cllıasını ürkütüyor 
kasusluk yaptlğı ithamiyle bir 
.\Olağası hapishaneye tıkıldı 

J lllCtİJc C>ıı s. p an donanmasından kol ağaıı 
dtıılıcu arnsvot'un Uzak Şark ve Japon 

dakika benim için tükenmez bir sevin~ 
ve saadet kaynağı idi. Ümid ederim ki 
benim vasıtamla ıize varan bütün maJQ. ~'Ilı ltt:~Y~e. sıkı tcmaalarda bulunması 

'Ilı dt 'I 11?ın hapisaneyi boylamasma mat bana verilen aylığı ziy4desiyle öde· 
~Yan aııngtonda japonlann hiç dur- mittir.,, 
bit ht,. taıusluk faaliyetlerinin tiddetli tıı .1tcan Kıvırcık saçlı, mavi gözlü güzel bit 

r. ltoJağ uyandırmasına sebep olmuı delikanlı olan Tomıon mahkemede Ja 
~ tiinun:•bı timdi hapisanede muhake ponlara malumat sunduğunu itiraf et· 

ltoı eklemektedir. 
ağ 1 migti. ı _ asının itham edildiği suçlar: 

·~ti h~hriye nezaretinin t?.limat vf 
~ Uat 

1 afına hareket etmek (bu hare. 
•da tdc .. 

lblatda. !Uphcli olarak kaydedilmiş 
tıs.t,tnıi ? borç para almakla kendini 

, . 

2 
Itır.) 

llılL -n • 
"'lait onanmada ahlakı bozmağa 

'ttzal l<ol etle dolu tavır ve hareket, 

l\ipbt alt:ğa•ı bundan evvel de bir defa 

~~ açı;: alınınıı olduğu için donan-
.\,. le çıkarılmıştı. 

~tıı .ı1 ta olma · la.._ Crtndtn sına rağmen denız meı· 
"'llln iti 8Yrılmamrı ve eski arkada~ 
~ ~ ll\adını katanmak için durma- * 

~t::ıtır. Fakat Amerikan deniz Kol ağasının sorgulan mUnuebetilc 
llııt v:nu. bir dakika bile gözd"n a- ifadesine müracaat edilen güzel Japon 

)\~ Va . nıhayet geçen hafta yak3.lı-ttr §ıngt kızı da Tomsonu hapishanede ziyret et• 
· 'lap 

1 
on hapishanesine tıkmıı-ı an ·
1 

miş olduğunu ve or.un Los Angelosda 
a 1 k sorgusunda casusluk 

~ tını ka •· 
..,_Ltrt \>ttdi . t ıyen red etmiştir. Gaze. 
~dir, ğı beyanatta 2unlan söyle-

~ -tvetJa 
l._,·tltrle dU .. Pon donanma~ına mensup 
~Yem; •. §up kalktım fakat onlua 
~tı... ""ın es 
hıt;"tıı ntan ran~. satını§ olduğum 

japon konsoloıu mösyö Hari ile görüşül
meıini ist~mesi üzerine, konsolosa ""İt-

tiğini fakat konsolosun katiyen alika 
göstermediğini söylemigtir. 

"'Serseri kız,, lakabiyle tanılan Janet 
Ovo henüz tevkif edilmenfııtir. Fakat 
sıkı bir göz hapsi altındadır. 

d' ~Ilı rna ve ıftıradn. İstihbarat 
~ httıi nasız bir ftiphe üzerine ıki- ---------------

\ı..._ dc h.i;:,hvctrneğe ufraııyor. Aley- Kendisini bir gece 
~~ q ır delil yoktur. Mahkemede uyofa btlecek Olana 
l'ıı ttei'irn zanacağımı kuvvetle Umid et· 50.000 
~~~· ?ıkar çıkmaz da artık kendi 

•ttı Cidip hır dakika bile cturmıyaca
~ triı:ıc il .Ya Japon yahut Çin hava kuv-

• h•,,: tıhak edcceğ' G"" .. t '·q vata ım. oruyoraunuı 

~ ita.dar nıından kaçmağı göze aldr 

~oı Sorgu hac.a·n~dan bezdirdiler. 
~- 'ğlıı kunınin huzurunda sabık 
'"ld teçen 
fı.k ~ biı sene temmuz ayında c· 
"'il takını .. . r 

~t "t bunla '-12 ı evrakın kaybol{ .ı· 
h ~IYtt h' tın nr::srnda da "istihbaut 

:t'ct . 1zınet · . 

Lira vermeğe hazır 
bir milyoner var 

Kallciitadan yazılıyor : 
Kalkütanın zengin mahallelerinden 

birinde, muhte1em konağında yatağına . -· 
aerilmit bir milyoner vardır ki, kendlalnl 
bir gececik uyutabilecek adama bizim pa.. 

ramızla tam 50.000 lira nakit para vere
cektir. ltı~. tızu b· ı,, adlı çok mühım ve 

"''! c..... it taı· ~ttd· .""ııi!tir ıınatname bulunduğunu Bu zat Marvari milyonerlerinden 
~ , 1lı İltrj '.. Bunu bir japon zabitine Rai Bahadur Ramjidas Bajoria'dır; Uy· 

· •uru1- k - k B ·••C tedır. Buna karşı kusuzlu tan yavaş yavaı ölmektedir. a-

~ ; ~lt kita joria otuz altı yaıındadır; Uykusuzluk 
'ttı~ r, lalcat 

0 
P~an elimde c:ki bir ko· hastalığına iki ıenedenberi tutulmuı ve 

~ ~ç bir i e adar antikalaımıştır ki bu müddet esnasında bir dakika bile uyu 
tcıtı · 1 Yaramaz. Hatta üstün- yamamı•tır. Eakidenberi bol bol paralar t> ı~reti b' ;s 

tıııeltt • ile yoktur • vermek suretiyle yardım etmekte olduğ~ 

HABER - ~Ji,am Poıtaıı 

-Ton~ton 

amcanın çorabı 

• 1 

lı. ltt edır. 
~ tabın 
~~den b~;cak en yüksek kumanda 
1-rı b ~ içind altı zabite mahsus oldu-

hastahanelerden hiç birisi onun derdine --------------
çare bulamamııtardır. Uı:nidsiz kalınca 
:::ıvalh adam bütün dünyava S. O. S. işa-

ltlıı e d(%} • '· lldtı~u ız fifreıinin anahtar- reti vererek imdad istemiı ve her taraf-
'~ va. fi nu. k '~ı l? tıngtonda~~. ar etmiştir. tan kendisine ögütler yağmııtır. 
'dıt lrn"-'ot 1 Japon sefareti kol Dünyanın her tarafmdarı mektuplar, 

t1tt •!> namında b' k" . . 1 'l' ~ ""UYlern k ır ışıyı ~m- telgraflar, k:tap ar gelmekte hemen her 
'•ltat d e tedir. kes ona yardım için can atmaktadır. 

' il 'l tniz ate l . Cır İlttlagu , , ıe e;ınden yüz başı Kendisine gönderilen birçok reçete ve 
lıı... · •tın çı ııe g 'da ıs 1 '-t?nak . eçenJerde donan- öğütlerden batka yakından yardım için 

'

t li }'ıl ıı. <:Urınünden Kalitor· Hindistana kadar gitmek iıtiyenlerin tek 
lti "" Pıe tnahk. ""- "'1a ~ oına1 um olan küçük lifleri de vardır. 

:"I\ ~ •ında 1'oms:>n'un muhake-~~ tlıdi · Fara Yardım teklifinde bulunanlar yalnız 
i a(S •ınc telef vot adlı bir ada· doktorlar değildir·, Bunlann arasında 

"' Ylt,...: on ed"r k . ı.. ~·Ott.._ ··~ıtir, '" e para ıste· ~ . ~ ev kadınlan, aktörler, çiftçiler, çiftlik 

'-tı~ltı ."•kasında . yanaırnalan, Kanadada orman amelele
ri, hatta birleımit Amerikanın Tepos 
eyaletinden bir de Kovboy vardır . 

~~ btaltıbatıııa . nben de Ameri· 
b..... t\a. Ja UluntnaL ftddctli bir surette 

Kalamışta 
köşk almak 
isti yenlere 

Kalamıt caddeıinde 7 numaralı kötk 
aatılıktır. Uç dönümden fiıla bahçeıi, 
iki caddeye kapısı olan dıtı yağlıboya,' 

içi sanatktranc nakıılarla silılü bulu· 
nan bu kötklln on oda11 iki salonu, ha• 

mamı, tathfı, çamaıırlığr,kileri, i~ ve dı 
ır ve mutfak uşak odaar, havagazi, elek 

trik ve kumpanya ıuyu teıiaatı, kuyusu 
ilh. ~evcuttur. Mükemmel nezareti nak 
liyat ve çarııya yakınlığı olan bu köık r"I\ L lltt Q ~tadır Y ı} . • 

tıı ... 11;1~11\ Vo adlı · ap an tankı-ı;ıa.rıda ın adı Ott gayet güzej bir ja· Londra'nın Sent jeyms meydanından hakkında fazla malQmat almak istiyen• 
ti.llaıı billb,. Japony:aa atılmıştı. Ayni Leydi Doriti Magrit Svan'ın gönderdiği terin Hebr gazeteıinde Va18 Nureddi-
ltu lictlt '"fı11 Attı _ bulunmakta olan mektub meraka değer; bu asıl İngiliz ka. _n_e_m_u_·r_a_ca_a_tl_a_n_. ________ _ 

ı.~İilt lab~ı <>nu ;;ı~ada çok sevilmiş. dını kurutulmuş çiçek ve otlardan yapıl
~ "trcııı •t l'0 tnaon nı adiyle çeğırnd.. mit bir yastığı teklif etmektedir. 
lı~~ll ltıtlt:diği \re tna~azdığr halde pos- Yastığın içindeki çiçek ve ot kollek-

,,ttıt traaltbu, da\>a kemtnin eline ge. siyonu meşhur bir İngiliz nebatçrsr yap-
.\ıİıiıtı fında.n Ok eana&ında müddei-1 mıı olduğundan çok faydası dokunacağı. 

'~" ltıcJc 'l'oni ı unınugtu: nı iddia etmektedir. 
'-)ttı lıtr ~ltbu sizin Bir İngiliz askeri dce gayet orijnal 
~l'ltııla f~tne oıınemıekct hizmt- bir teklifi ileriye sürmü1tür : 
~ ~ile bu ~l~likte ditr~k kabulünü 1 ''Şiddetli bir boks döğüıünde Bojc.· 
' ~eder;•tıfananıe c?lll: ~-apon hü- ria'nın çenesine bir nakavut yumruğu ek. 

lııtlbtti c •tınmak rııt 1 bUyuk bir hü-ı }edikten sinra, mükemmel bir soğuk dut 
"de ayını· n\ l Ctsirzni • emleke- yaptırmalıdır; Bundan tonıa uyumana. 

1 olduium bet ıına fmkln yoktur, 

GUztepede 

Acele satıhk 
arsa 

G<ıztepede Rıdv>anpa.şa cadesınde 

Erenli öy kız lisesine pek yakm bir 
sem~te bir dönüm iki evlek 74 zira 
al"Sd. acele satılıktı... Talip olanların 
HABER gazetesinde Bay Fethiye mU 
l'ac&ıl tıarı. 

___________ v_az~n : Niyazi Anmet 

1302 sene evvel bugün 

.Eşine güç raslanır 
Y ermuk harbi oldu 

Araplar 3000, Rumlar tarrı 
140.000 telefat verdiler 

Papaslar, ''Cenabıhakkın emrettiği iş budur 
harbi kazanıp 31mek,, diyorlardı 

Ebu Bekir hilafete gec:tikten bir kurtulanlar ölenlere dua edecek. 
müddet eonra Araplarla Rumlar ar&.sm- Diyorlardı. 

daki gerginlik m:ltbiş surette art. 3 temmuz sabahı erkenden b'n-
mqtı. Rum imparatorluğu Elcezire.. lerce asker istihkamlardan dışar; fır
nin gup kıamı ~e Geldani~. ~k lıyarak saldırmaya başladı. Çarpışrna
k~s~~a -tamamıle hlkimdi. ~ınike, n~ ne kadar müth~~ oldıJğunu anlata.. 
Fılıstın ile bunlara yakm ycrleruı za.- bilmPk için iki rakhm üzerinde di!şUn
hire unbarı eayılaıı Mısır s&hUleri ve mek kafidir . 
OkylLilUI ~nizine kl\dar uzıyan Karta. Ycrmuk muharebesinde Araplar 
ca da imparatorluğun emrine tabi bu. 3000, Rumlar 140,000 telefat verdi. 
lunuyordu. ler. Heraklisin bir kısım ordusu n&-

L--ak, Filistin ve Suriye 188 Arap. hire doğru kaçarak suda boğuldular. 
lann idaresi altmda ldL lallmlığm Bir kısmı kılıçtan geçti. Bu harp ce. 
tahakkUmden kurtanlmuı için 'Rum. nubt Suriyeyi taınamile Arapların eli
larla katt bir harbe girlpek ve onları ne g~çlrdt 
kovmak icap ed'yordu. I>Uımanm --------------
Belka mevktinde mntemadiyen asker DU n yanın e o 
toplamuı, Arapların korku.sunu gUn tanınmış · 
geçtikçe arttırmakta idL 

Halife, vatıı geçirmenin bQytlk Dansör ü 
teııketıer d~ ~anı 01dufun.. Bu g Q n cı e o D <dl Dır 
dlLn clhad llln ettl. Her Araba: 

- Yurdumuzu çi!niyen yabanctla.. 
n top·aldarmuzdan. kovacağız. Kendi 
yunbmuzda kendlml:ır rahat yqıyaca. 
tız. Deniyordu. 

C.i.had umulmu bir allka ile karşı. 
land!. Bütfuı kuvvetler Medinede 
~landı. Buradan .,~male doğru yola 
~1aldı. 

Ero Bekirin Suriye taratluma 
~ndt-rdifl ilk kuvvetler dtısman ordu
auııun karııamd& duramadı bozuldu. 
Fakat Araplar bundau yılmadılar. 
YenJöen, intikam hınlan kabartıla
rak toplanan yeni ıruvvetler dört ko 
la ayrıldı. Her kola ayrı bir emir ta. 
yln <dildi. Ebu U'>eyde Humus kolu. 
na, Mısır fatihi dlye anılan Ömer ib 
ni Alı Kudlla kolw;.,, Yerld Şam ko. 
hına kumanda ediJorlardı. 

Yezidin ordusUildaki askerin çoğu 
Mekkeliler ve Teh~me Araplarmdan 
mUr~kkeptl. Daha evvel peygambere 
k&rll durm\lf ve onunla harp etmiş 
olan bu Araplar, şimdi. Suriyede ta. 
lan edecekleri kıymetli ~şyaya bir an 
evvel kaVU§Dla.k için sabırsızlanıyor. 
lardI. 

Kuvvetlerin dör lUncU kolu Erden 
aahraamda yer alml§tı. Muaviyenin 
emrindeki kuvvetler de ihtiyat ordu
sunu tefkil ediyordlL 

Omerin kuvvetleri aşağı Filistinde 
iler:erken diğer kımnlar birbirl~rine 
yarJım ederek Basra. Şam civarları
na yürüyorlardı. 3~ b:n kilişilik is. 
llm kuvveti her şe·.ri göze almış bulu
nuylrdu. Fakat b·ına rağmen sonsuz 
bir a("vrete sahlp 0 1an bir devleti yen 
mek kolay olmuyordu. 

Dünyanın şimdiye kadar tanımq 

oldu~t dansörlerin en büyilğü, bugün 
d&ns kelimesini koııuşmağa b!le mezun 
değildir. 

Bu dans dahisi !sviçrenin husuıd 
bir bakını evinde, l:-endi<Jini 18 sene. 
dir danstan uzak :utan bir akıl has.. 
talığma karşı mlırndele etmektedir. 
O, ka!"şısında dans münı-.ka~ası vapıl. 
masına bile tahammül edem<mektcdir. 
Hele baletten bahs.~dilccek olursu he. 
men sinirleri bozulmaktadır. 

Bu zat NijinskicJir. Zavallı delidir 
ve biltiln dünda a:~·ı mütel.assısları 

kendisini iyilcştire ncmekted.rler 
H(!rakles, yUrUrnekte ol&.n orduyu 

pUskürtmek için Humus:ı g~ldi. Ken
disi de dört kola avırdxğı kuvwtleri ---------------
hücuma geçirdi. Araphr her kolla 
ayn ayn müca.de"e ede-niytcekl~rini 
anltıorlardı. Bunuı- için mümkün ol. 
duğu kadar fazla asl4eri Yermuk mev. 
kiinJe topladı1ar ve burada kar'$ıl&.Ş
mağı hazırlandılar. Rum orduları 

da buraya sevkedil<1i 
Rumlar iyi yüz kırk binden fazla 

bir kuvete malik idiler Arapların ise 
anca'c kırk bin aslrı•rlerı toplanabildi. 

634 yılı 3 temm•Jz gi.ir.ü 
1302 sene evve! bugUn. kanlı, kor. 

kun·~ ve tüyler iirp-rten boğuşm:ı. baş. 
ladı. O günün sab.ılıı, Rum ordusun. 
da ·.>ıtlunan papasla.r hareketP geçmiş. 
lerdi: 

- Askerler Cenabı ha~.kın size 
emrettiği ' en bUyilk i§, işte bugün bU. 
yilklerimizin emrettiği harbi yapmak 
ve ~azanmaktır. Korkmadan ileri a
tıl&euımıs. Olenl'1' cennete gidecek, 

H A BER 
A~SAM POSTASI 

iDARE EVi 

ıstanbul Ankara Caddesi 
... Posta kutuıu ı lstanbul 214 
Telgraf ac:ıresı: ıstanouı HABER 

'Vazı ışıerı telefonu : ı:ııın 
idare ve llAn •. : 2"370 

. ABONE ŞARTLARI 

sene ilk 
e avlık 
3 av•ık 

' avıık 

T urltİ!i• Et11tbı 
,400 Kr 2700 Kr. 
7:SO ,. ,450 
400 .. 800 
,50 - " 300 

Sahibi ~ Nttşrıyal Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
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Blçağın uclle bi r inin derl~ini sıyırsa bile 
onu aoid~ öldürecek bir zehir sürilımüştü 

Güzide gene şüpheyle Zlibcydeniıı 

yüzline baktı. Zübeyde bu bakışlardaki 
manayı anladı. Eymene döndü: 

- Pckalfi 1 Sen dışarı çık. Güzide de 
biraz sonra gelir. 

Eymen dışarı çıktıktan sonra Zübey· 
de Güzideyi orasının tehlikeli bir yer 
olmadığını temin etti. Ve sözlerini şu 
şekilde bitirdi: 

- Babam yıldızlara körü körüne ina· 
rur. Bizim dinimizde tefe'ül ve sihir 
memnudur. Buna rağmen bunların cazi
besinden kendisini bir türlü kurtaramı· 
yor. 

Orası tehlikesiz bir yerdir. Ben bir 
çok defalar gittim. Müneccimbaşı Ubeyt 
de anlaşılmayan fakat zararsız hissini 
veren bir adam. Sana orada bir zarar 
gelmesine imkan yok. Herhalde babam 
Müneccimbaşıya senin yıldızını buldur
mak istiyecek zannediyorum. Bu da eğ
lenceli bir şeydir. 

Maamaf ih ben de seni yalnız bırak· 
mryacağım. Sen gider gitmez ben de 
başıma bir şey örtüp arkandan gelece
ğim. Şayet başına bir f elfiket gelecek er 
luraa sadece bağırman kafidiı·. Ben der" 
hal imdadına yetişirim. 

Zübeyde bunları söyledikten sonra 
elini koynuna soktu. Ve içeriden yeşil 

bir kılıf içinde altın bir zincire takılmış 
yaran bir daire §eklinde kıvrılmış bir 
küçUk hançer çıkardı: 

- Bunu da ne zamandanberi sana 
vermek için taşıyorum. Bir türlü kısmet 
olmuyor, unutuyorum. Bu ince zinciri 
boynuna tak ve hançeri de benim yap
tığım gibi koynuna sok. Bir tehlike kar' 
şısında kaldığın zaman çok iıine yara· 
yacaktır. Eaaaen ağzına Hindlatandan 
cctiri1mit çok kcakln blr zehir allrlllmilt 
tilr. Bıçak l>irinin derisini bile sıyırsa o
nu yılclırım vurmuş gibi anide öldürür. 

Güzide Zübeydenin ellerini tuttu; 
- Sen çok iyi bir insansın 1 Ah bana 

yaptığın bUylik iyiliklerin karıılığmı 

,,eremediğim ve galiba da veremiyecC" 
~m için bil"en ne kadar büyük bir azap 
bi11ediyorum. 

Bu esnada glineı batmıg ve harikula 
de bir gece geçirmeğe gebe olan Bağdat 
sarayı yavaş yavaı karanlığa gömlilme· 
fe başlamıştı. 

Tam bu sırada sarayın bahçe kapıla
nndan biri açıldı. önde Eymen, arka· 
aında Güzide, onun da arkasında bir 
haremağası olduğu halde Uç kişi Mu· 
neccimbaıı Ubeytin dairesine doğru 

tarhlann arasından yavaş yavaı ilerlc
meğe başladılar. 

Şimdi biraz da saraydan çıkalım. O 
gün ikindiye doğru Aykut evine dön· 
düfü zaman esirci kanbur Reşidi bula· 
mamıştı. Evdeki ihtiyar kadın da dışarı 
•9ktığmı görmemişti. Aykut bunun üze-

rine kör esircinin küçük odasını aramış 
tt. Fakat orada da açık bir pencereden 
başka hiçbir iz yoktu. 

Kanbur Reşit buradan sokağa çıkmıı 
ve meçhfıl bir istikamete doğru giderek 
gözden kaybolmuştu. 

Acaba nereye gitmiş olabilirdi. Kör, 
ihtiyar, halsiz ve sakat bir adam, cebin
de de beş parası, ve yanında bir rehberi 
olmadan nereye gidebilirdi? 

Aykut bunu bir türlü kestiremedi. 
Maamafih bu esrarengiz kayboluı onu 
azminden ve verdiği karardan döndür" 
medi, Ne olursa olsun bu gece Bağdat 
Halifesi Mustasımın esrar dolu şatosu· 
na girecek ve Güzideyi asıl ismile sevgi 
Jisi Hulagfinun kızı Gökbigemi kaçıra

caktı. Bunun için icabında hayatını ver 
mekten de çekinmiyecekti. 

Şunu da söyliyelim ki Aykut sevgili• 
si Hüseyinden muntazam mal\ımat alı-
yordu. Gökbigcm hakkında Hüse· 
yin de Eymen vasıtasile aldığı 

hayret verici haberleri iyice arkadaş ol· 
dı·;u Aykuta birer birer anlatmaktan 
~ekinmiyordu. Aykut Gökbigemin te • 
miz kaldığım, Halifenin bütün uğraşma 
ları, çalışmalarına, hattS. tehditlerine 
göriilmemiş bir şekilde mukavemet etti 
ğini, Mustasımın kızı Zübeyde ile ahbap 
olduğunu ve Zübcydenin kendisini gid• 
dctle himaye ettiğini, hepsini, hepsini 
ö;-renmi§ti. 

Havaya baktı güne,1 nerede ise bata• 
caktr. Uzerinde bulunan adi bir esnaf 
kıyafetini çıkardı. Kılıçlann çok güçlük 
le i~!iyebildiği öküz derisinden yapılmış 
savaş elbisesini giydi. Kılıcını itina ile 
muayene ettikten sonra belinin ıol tara· 
fına, aağ tarafına da ince bir hançer 
taktı. 

En sonra para dolu kesesini çıkara• 

rak içindekileri saydı. Sonra gene para• 
fon keseye doldurarak kadına uzattı: 

- İçinde elbette sana olan hakikt 

borcumun miktan yok. Esasen bu bor
cum para ile ödenemiyecek bir borçtur. 
Fakat bu paraları al 1 Biliyorum paraya 
ihtiyacın var. Ben gidiyorum. Belki 
dönerim. Belki de .. 

l-';:cdm belki parayı alnuyacak, bir ıey 
ler söyliyecekti. Fakat Aykut bunu da• 
ha evvelinden hissetmiş olduğundan kC" 
seyi küçük bir masanın Uzerine bırakt'l. 
Ve cevap almayı beklemeden kapıdan 

çıktı. 

Atı dışanda eğerlenmiş hazır bekli
yordu. Bir hamlede üzerine atladı. Ve 
sarayın yolunu tuttu.. Ne yapacaktı?. 
Saraya hangi yoldan dahil olacaktı. GU· 
zideyi bulabilecek miydi? Onu nasıl ka• 
çıracaktı.? Bunlar hakkında hiç bir fikri 
yoktu. Kendi kendine: 

(Devamı om) 
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'' Haberler f enal 1 ürk/er müthiş 
bir surette kazanıqorlar,, ~ 

Bu seferki taarruza gelince l Nihayet önümde geldi, durdu. Başını 1 nu ima ediyor ve taarruzun beh ,6) 
İngilizleri tamamen telaşlandırmış, hat- kaldırarcık bana dikaktli dikaktli baktı. durdurulacağını kat'l bir lisanla bllııl' 
ta harekete getirmişti. Türk ordusunun - Efdal 1 Kemalistler yaman işler yordu. Buna nazaran gerek tsta~re~ 
devamlı surette ağır basmakta olduğu yapıyorlar. ki İngiliz kumandanlarının, il~ ifll 
hakkında gelen haberler, onların tclaf 1'ecahülü arifaneden geldim Yunan ordusunda bulunan ing ~ 

. k • ...ıı k ta• J lannı arttırıp duruyordu. - Ne yapıyorlar efendim. bat zabitlerinın anaatı ,.. .. r tll'r~· 

Miralay Ballar öğleden evvel Har- - Yunanlıları tepeliyorlar. nun tevkifine imkan bulunacd
1 gi ~ 

- Çıkan •ayl"lar tahakkuk ediyor zı'nde ı'dı'. Fakat. bu arada herh•1~ •J biyeye gittiği ve işleri tedvire beni me· ır .. iı:w > 
demek karı.:.ıklığa meydan vermemek :J ı.rl mur ettği için Esat beyi görmeğe gıdc- ... 1 ır • tı'yor"' 

11 - Hem de na·ıl 1 Biz itilif devletler; ı· 1 t ·1b' l" d ak ıı !" memiıtim. ız er eu ır ı avranm d l1J 
nin tahminlerimizi altüst eden bir neti- ve Balların temıil etmekte ol. ıı~~ ~ 

Saat on bire doğru odamın kapısı · blr ~-
ce... giliz zabıta kuvveti, herhangı ...ıt ~ vuruldu ve i~eri hl~ tanımadığım sivil, ,eoı:,~ 

g~nç bir İngiliz zabiti girdi. Kendisini - Haber mevauk mu? lığı bahana ederek halka karşı if~tır", 
- - - Yunan ordusundaki irtibat zabitle tazyik siyasetine kcrmi verrnek" takdim etti. Entellicens Servise mensup "'"r" ,J 

rinden aldığımu: raporlardan öğreniyc." du. Bunun için pHin evveli ,.. u "'il' r~ r muş. Ve Galatadaki istihbarat bürosun- ,., ,,. 
ruz bunları .. Tilrkler, bizim Yunanlıla- ni sıkıştırmak onu öne atma,.. da çalışıyormuş. Yer gösterdim. 

- Oturmıyacağım. Kolonel Balları 
derhal görmem lizım. 

- Burada yoktur. Bekliyeceksiniz. 
- Beklemiye vakit yok. Şimdi nasıl 

görebilirim. 

- tı o' kadar müstacel mi? 
-Çok! 

- Bana söyleyemez misiniz? 
- Yunan ordusundaki irtibat memur 

larımızdan aldığımız bazı raporlar var. 
Bu huıusta kendisine malCımat verile• 
cektir. 

- Haberler na!.11? 
- Fena! 

- Türkler mi kazanıyor? 
- Evet 1 Hem de müthi§ bir surette .. 
Sevincimden herife sanlıp öpmek i· 

çin gayri ihtiyari ayağa kalktım. Fakat 
aklım baııma gelince odanın içinde do• 
latmağa baıladım. 

- Kolonel Ballan derhal görmek is• 
terseniz Harbiyeye gidinlı. Fakat ken
disi general Haringtonun yanında kcr 
miıyondadır. Bilmem görebilir miıiniz? 

- Görürüm. 
İngiliz istihbarat biti telA§la çıktı, 

gitti. 

BALLAR'IN SÖZLERi 

Öğleden sonra Miralay Ballar odası
na geldi. Ve zile basarak beni çağırdı. 
Odasına girdiğim zaman ayakta bir a• 
tağr, bir yukarı dolaııyordu. Mutat hi• 
lSfına çok sinirli görilnUyordu. Kaılan 
çatılmıJtı. Çok düıünceli bir hali vardı. 
Beni gördüğü halde bir ıey ıöylemedi. 
On dakika kadar dolaıınaaına devam 
etti. Bir eli pantalonunun cebinde, diğer 
eli ağzında, mütemadiyen çekiştirmekte 
olduğu pipoda ... Adamcağızın gözü dün 
yayı görmüyor. Acaba ne olmuş Ben 
de ne olacak diye aeı çıkarmıyorum. 

rın, tutunacaklarını kat'iyyen ümit et· !isi aciz gösterirse: ı' 

tiğimiz hatlardan da düıınaru püskün• - Ne yapalım günah biıde11 11,,,. I mUıler ve mütemadiyen ilerliyorlarmıı. Siz beceremediniz. Biz haklı>'' 
- Demek Yunan ordusu ricate haf' yerek işe girişmekti. ~ 

lamı§.. Bu şekle nazaran vaziyet jşt~ , 
- Bu sabah aldığımız rapor1arl.ın bizim için hayli nezaket kesbetııl 

onu anladık. Vaziyet şimdilik fena.. mekti. 

-" Şimdilik,, dediğinize göre, ileride HAiNLER KROKERD& • .i 
vaziyet düzelecek demektir. rl'~ 

- Tabii 1 Bunun böyle devam etmesi Ben, Balların odasından ıcerıdİ V:.tl 
doğru değildir. Ergeç TUrk taarruzu• geçmi§, daha ara kapıyı kapa~ 
nun önüne geçilecektir. Yalnız bizim i· d d"k'tdi· J ki tercüman karşım a ı ı • . r,, 
çin mühim olan bir nokta var: BugilnkU - Kaymakam Milksvcl, eslr1rı JI 
arizi vaziyetin iıgalimiz altında bulunan müdürü Tahsin ve Dahiliye n•11

1
"'/ 

yerlerde bir anarıiye sebebiyet verme- met Alinin oğlu Kamil beraber 
mesi.. General Harington tatanbuldaki Kumandanı görmek istiyorlar· 
Tilrklerin bu vaziyetten ıımararak iggal _ Nerede bunlar? 

kuvvetlerine karıı fazla taıkınhtdarda _ Daşarıda bekliyorlar. 
butunmalarmdan ve bu yüzden müessif içeri girerek haber verdim: ffJ 
bazı hadiseler çıkmasından çekiniyor. (gelsinler) dedi. Tekrar 1<end1 #.I 
Tabii böyle bir aksillAmel netice itibari• ,...._ ... sc 
le halkın aleyhine olur. Binaenaleyh, 
General Harlngton, ıehrin asayiıi nokta 
sından ihtiyatt bur tedbirler alınması 

için Türk polis müdüriyeti ile görüıme
mi tenbih etti. Şehrin aııayi§i ile birinci 
derecede Türk polisi meşgul olmahdır. 
Biz kendilerine azami surette yardımlar 
da bulunacağız. Eğer bu vaziyette, Esat 
Bey asayiş ve inzıbat işini deruhte et' 
mez ve bu vaziyeti bize karşı tekef fill 
eylemezse o zaman bizim için askeri if 
gali tezyit ve tedbirlerimizi teşdit et
mekten başka çare kalmıyacaktır. 

Siz şimdi, Esat Beye giderek bu vazi• 
yeti olduğu gibi anlatınız. Yarın sabah 
kendisile görUşmek istiyorum. Krokere 
kadar gelmesini rica ettiğimi söyleyi· 
niz. 

Balların bu sözleri çok manidardı. 

Bir kere Anadoludaki askeri harekltı 
mevzuu bahsederken, Türk ordusunun 
kazandığı muvaffakiyetin ariı:t olduğu• 

geçtim. Fakat, toımıagını lı'~ 

unutm-.ış gibi yaparak kapıyı 
rabk bıraktım. 1 -pr .J 

Şimdiye kadar size Maks\'~ıJ I'~ 
da bir ıey söylememi~tiın. :6' 
Abanoz sokağında bulunan esil" 
mıntakası İngiliz polis rner1' ti'~ 
mandam, miralay Balların da .,.,,,-,J 
vini idi. Kendisi anasının t'j 
çıktığı gür: Türklere fenalık. 1 'İ j 
yemin etmi§ ve fırsat el~erdı~~ı 
minini yerine getirmiştı. ,,1ıl I 
yaptıkları sayılır, anlatılır . ,C"~ 1, 
ğildir. Yalnız bu adamın b1~11~ 1 
dır: Türke fenalık etmek·· ·t11t ,_ 
koluna düşen Türkler. en ı:alı ,e~ ~i 
siz insanları bile isyana ıe,,ıı;,,. Y~ 
de iıkencelere maru:r; bıraıcıl• ı<l 
velin mel'aneti yalnız eline ~"111 
Türklere maddi işkencelerde ,r.6' 
tan ibaret değildi. O ayni ı•~, ll 
bir entrikacı idi. Çok zeki b~,,., 1 

(Ve'' 

~====-===,.,..,..,..~•• •:c:a& c --~- -;.,=-r -rı. 
de ötı eınayetl sız yaptınız diyeceK j,:_ tli'l'deyız. 
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- Olamaz! 
- Neden? 
- ÇünkU doktor bizcde idi. Misa 

firlc?'lmiz arasında öyle bit cinayeti 
irtiklp edecek kimce yoktur. Zaten 
rahmetli üstünde para taşımazdı 
ki!. 

- Cebinde bin Ura parası 
dı. 

- Nereden biliyorsunuz? 

var. 

-- Biliyorum, çünkü o parayı ken. 
disinP. ben vermiştim. 

- Satm aldığınr1 tarlaya mukabil 
mi? 

- Evet. 
- Ben onu bin beş 'ilz liraya al-

dmu aanıyo.rdum. 
- ö le ama, Qeş yüzUnü sonra ve-

reccktim. 
- Demek bu para çalınmış? 
- Cebini yırtmışlar, almı§lar. 
- Katil bulundıı mu? 
- Herkes bu işi Celalin karısı Şa 

diyenin yaptığını sövlüyor 
- Ya siz! 
N•hal asabiyetle bağırdı. Az. kalsın 

hissi}'atını belli ed• cekU Kalbi ı;arpı 
yordu. Zorla kenc!ini topladı: 

-- Evet siz bu hUkme ne diyorsu 
nuz? 

Ferruh Beyin yüzünde ınUthiş bir 
endi~e ifadesi giirUldU Halecanla 
sordu: 

- Ne demek iat.1yorsunuz? 
Nihal sinirli bir kahkaha attı: 
- Ne demek istiyeceğim. Her hal. 

ğilim ya! . - Evet, e~et· "mm sUk:.ıtum.ızun 
Sö:lerinin Ferr.1h Beye fena tesıı· yUzıl.ıden bir masıım ittiham edıley 

etUğını görüyor. Her halde tam ince dl, o zaman her 9pye rağinen doğ 
damlil'lnı buldu. Remzi Sevin ölUrkPn ruy J eöylerdim. Ukin rnadem ki Şa 
ısöyl,')/\iği sözler aklına gc!iyor: ''Al. diye çocuğunu z<>hirl•.nie nasıls~ 
çak, kanım seni tutacaktır.,, A\.aba mahkum olmağa lhık, ahMksıı bir 
tekrailasa ne olur? Dudaklıı.rınm ara. kadrr. Tabiidir kı Rusarım. 
sındıı kelimeler kıı.rış1yor. Bayıla.. Mahirin gözlerın:n önüncfPn fec1 bir 
cak! hayal geçti. 

Ferruh Bey telbla soruyor: • Ormanda baygı~ bir ha!ce yıgılar 
- Ne olyorsun Nihcl ?. Ne söylU. bir kadın, etrafın tephahfından Is. 

yorsun? tifad~ eden bir ad:sm. Cinayetini iş. 
Genç kadın bUyUk bir cebri nefes. ledikten sonra hn çız gibi kaçıyor. 

le k.!.ıdlni tutuyor. Tebt:ssUm etmeğe Son::ı. nereden çıhtığı belb olmıyan 
bile muvaffak oluyor: çocu1

( yüzünden bJ kadının mahvol. 
- Sinirlendim. (J'zUldUnı Bir şey ması. 

değıl! Ot, başım r.;ğrıyor 3Ukütu karşısı.ıda Nihı l tekrar. 
- Bir asprin alır mısın? ladı: 

- Alırım. - Öyle değıl mi? Onun ic;in ken. 
Ferruh Bey d·"arı çıY.ar çıkmaz dimlzl rezil etmeğe rleğmez ı 

Mahir usulca: Dt:likanlı, ynnıt"ı'to duran genq ka.. 
- Ne yaptın? Az kalsın bizf ele dmı ~üzdü. Ne eık ne urif, ne gU 

verivordun. zeldi. Onu asla kqybetmek istem!. 
- Öyle, Kendi.nf gil!: zaptettim yordu. Hem bakiaatin t:ıUtün mnna 

Bir an içjnde bütU'l benlia:m isyan sile ortaya çıkm:ısı J~in biitün olan 
etti. Fakat artık geçti. Merak eL bitenleri anlatmas· Jlizımdı Keı.dini 
me şimdiden sonra bir pot kır. rezil etmektense eımtte sUküt etmek 
mam! her ~(yden evla itil. Sonra nuıl ge. 

- Unutma ki susmak mecburiye. çinir, hangi aile güvenirdi de onu e. 

vınt. ra'.::rnraı +. ~ı: 
_ \'tr"-""' doguk bır sesle l't-VBf ,pıır 

-- Haklısm.deg~ez! ıiı 
sun nusmalıyıı.. 

~ - l'~ 
P~mbe evin önünde jJfl ,ıısııt 

doln~ıyordu. Kapı P.J aç•k IC 
lis memurları ı~er' girdilc~~I~ 
odadll yüzükoyun .. :ranını# 1' 
Ayu patırdılarmı i"ltiuct. ~ 

. b 1 'I 
başı.ıt kaldırdı. \1ıınıs ~e 

- Kimsiniz b~vıcr!. 
sunu1? 

D~ye sordu. -0110 
Müddeıumumi hıı s:ı.f ) )(ti• 

bakı1h kadına hay Ptle l>961d~: 
ğunu ve ihtiyar d.;ktoru rt"':.. 
dm bn muydu? B·,· aJl tt ,.ıdJ 
Sonr;ı vazife hissi ~aJebt' ç f 

mağl başladı: ı.wJ' 
- Şadiye Hanım slı ı:rı 
- Evet. fW)ff 
- Ben müddci,•.numI ,1. 

Size tıazı şeyler sonıcsl1~t>~I 
- Siz de, dlğ~rJerl ·'iff 

tiham etmeğe mı geJdıfl 
o sövlenen sözlere inaıııyor ~~ 
Hiç beni müdafaa edeef'~ 
miya.cak mı? Herkes ın1 
nım kesildi?. _. '(DetJ41f" 
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"-~tımsuz ümitlere 
0 
kapılmıyalım 

· rıf'1eç takımı bizden üçe beş, 
Sbefinde daha kuvvetlidir 

~~}'ttbu Yazan: Cafer Çağatay 1 
~&tat •o Yazılarımın intişarından Zekinin attığı birinci golleri telafi için 
lıı l'ı.ir1t :~a herkesi merak içinde Finlandiyanın dev cüsseli muhacimleri • 

bilıı ~~ca~ ı!Jj takımının futbol kuv bizleri çok sıkıştırmışlardı; fakat dün 
Pt h liıc/ır, gibi hatırımda kalan bu maçta Nihat v~ 
~0ftıy011e~nde~i futbolü "amatör,, İsmetin kale gibi bizleri müdafaa edit· 

bttİel'fıli '• dıyc ayırmazsak, kuv- lerile şimdiki milli takımda M. Rept, 
~~ t&Yinde çok müşkülli.ta İbrahim, Hakkının tiplerini gözümün 
rı.., leızı.1ı. . önüne getiriyorum da bir Nihadtn çırpı· 
,·ııcclerı la tı 'Ve timdiye kadar aıı· nıı kabiliyetini bir İsmetin kartılı pas

~fı.ıtboı tt '~e.n tahlile uğraşırsak larını verebilecek oyuncu görmeği özlü
altiııc 'l'lrt e~ıfıni dörde ve belki yorum ve biltün bu hatıratı sıralama· 

rı ~ Pltnda tek ı~rureti vardır. mın gayesi de mudafaa hattının ne LOt-
1 

'trı Cenubr ngUız futbolil ve ona fi gibi ağır ve ne de Hakkı gibi acemi l 
1 ı>ltnda Amerika. bir eantrhafa Norveç millt oyuncuları- 1 l\"ı.ııtury ıncrkcıt Avrupa sis- run durdululacağım tahmin edebiliyo·ı 
~ t~ı>'t. a, ?tlacaristan, Çekos- rom. 

. U Pllnda' A Futbol hayatımızda bir daha tekerrli· 1 

Progranı 
BuglQı ını ~ü 

mlYısabaılkaOaır 
Bu sabah büyük stadyumda atle

tizm Doyçlandhalle kapalı müsabaka 
yerinde güreı ve yüzme havuzunda 
asri Pentatlon müsabakaları var. Öğ"' 
leden sonra da atletizme ve Pentatıo· 
na devam edilecek, güreş salonunda 
eskrim, polo meydanında hokey ve 
polo, olimpiyat stadında futbol mü
sabakaları yapılacaktır. Gece de gil· 
reş, eıkrim ve halter var. 

Biz, bunlardan güreş ve eskrime 
iştirak edeceğiz. Futbol takımımız 

da Norveçlilerle ilk temasını yapa" 
caktır. 

Yaurıınılkl 
m Q sa l'&)a kana ır bard

1
>l. tı\'e 1

rnanya, Danimarka, ril kabil olmayacak olan ve bir buçuk 
te liııcu PllS, transa, İspanya, saat sonra müsbet menfi netice anlaıılın Yarın sabah ve öğleden ıonra atle 

~ t·; .. ~ı.ııya. n a Belçika, Polonya, ca ahi keşki santrhafa Fikreti koyaydık tizm, sabah ve gece güre§, sabahleyin 
.:1t .. ,c Pentatlon, sabah, öğleden sonra ve 1 Pllnda müdafaa hattımızı bu kadar geriletmiş 

~ Bal'- 1 ..... __ gece eskrim, öğleden sonra hokey, A<ln ar, .ılllliır ve olmazdık. Ve muhacim hattı da müsavi 
"' b öğleden sonra futbol ve polo, sabah 
lln... ıı niıbc tarzda pas alırdı tarzında mütalea zama ··•h- tlcrt S! ı: "-d 1 ve öğleden sonra da Kielde yat musa-~ ·~ .... 'l'Q ,_ guıunwı e tuta• ru"geçn:ıi§ olacaktır. 

ı._ ·ııce1 r.ıı; rnllJt '--• bakılan var. 
"l ıı. erfni 1 ta.ıumJan maçı Bugünkü takım teşkili buradaki gibi 
~bı- \'e lru Biz bermutat, güreş ve eskrime gi· ı.. ·qıdc r: VVet tahminlerini bu İzmirli diğeri Fenerli öteki sol açık· 

;,, ' t.ı.._ Yo.ırQ._ ~ recegviz. Kie:de ele yelkencilerimiz "J .... ~lll ·~e6e kalkarsak tr gibi değilde, takımın iyi oyun çıkar" 'I! lnın dün müsabakafara istirak edeceklerdir. 
1.1 d Ya tasnifinde al· ması nerede oluna olsun oynamağı sC" ~--·-------~~~---) '1a. creceyc ka • 

e ~!:-'~ >'ıllta l"§I blzlm çocuk- rin kanlılıkla karıılayarak, ille galip -----------.,-=-:~--
d. Qı;ı~I , rda bir hasımla mOcıı• gelmek ve iyi oynamak içın sahaya çıkı· 
~ it. erınde ·· · 
~~ ~ defa f musa'Vl kalmak için 1ırsa, aradaki kuvvet farktan da gözetil• 

~l'titc ~titr. azla enerji sarfı zaru- mez ve takım da müsbet neticelere doğ"' 
'ı ttc . ~ddi ru gider. 

~Ilı: lllİnıt eJete, bilgiye, iktidara, ı - Tilrk milli takımının en bliyilk 
~c 111ıı hn .en futbolda Türk mil ve göze çarpan noksanlarından biri nis-

•lc)hillı~ ıhtiınali daima 315 nis bet dahilinde galibiyet Anında bile mü• 
~ ııc t~ k 

it..._ ıncr Uz etmekte- dafaa hattının ileri gidememsidir. 

tq4 ~or-.-e 2 - Beklerle, hafların irtibatı ve ha· 
tıı ttııda ~ futbol maçı normal snn muhacimlerinin hafların arkasın-a, terey .. 
llç rı· ı ''ab· an ettığı takdirde dan çıkarken derhal bekler tarafından 
'-hltt lıhetinde ~~1.~eden maçı be· karşılanamaması takım mağ1Ubiyetleri• 
' 

1
•r. Jl1ı ıtırırlerse iyi oyna· ne çok büyük !mil olmaktadır. 

b. ~t~ bir ~~~nız Türk futbol 3 - Hasmın zayıf anını bulmak ve 
.~~ :Saııta ıccai değil ayni za- bunu 11 kişi olarak ıarjda bulunmak 
~~ iıtilcr, nlara da teşmil edile gibi enerjili zamanlarımız Türk milli 
~!'.. de h'- tında bizlerin de on· 
~ ~ı- takımında çok defa 3 ili 4 dakika kadar . •uıı old v • 

t ~ ugumuzu ıı;· süren bir haslettir. 
~ ~ .. ı.~lcaıerxıı 
ltUt~;-tı. talip e birlikte Stokholm 

·~ bir geldiğimiz Türk 
ı reaıni . 

ı.... nı neşrettiriyo-
tı:~"Qc C\f 
• ~ ta. "el 'l'Urk 
hlt ~tlcrlfından takımı dünya fut 
'ti\ !tıiU· tanılınazdı Hatta 
'~~llta ~ takımına 5~ magvıu· 

~ arnbu 
~ 'ııa:1aç te1cıutg~~n geçerken 

~tİlı Ve h tnızı tereddütle 
') tc S att~ r dd 
Orı ~lı: tokhoırn . e etınişlerdi. 
t ~ 11lıını ~ lin muhtelit ve 

~ l\ı ~atı~llı 4~nrncıniz, Finlandi· 
~ ~, ~lc~rtıda lı:aİd Estonya milli 

littı· llıını d IYaa 4-0 keza 
~ llldc a 4-ı 
t l'tııd1 n gcçcrk Yendikten 
t lfat~e derece en, Alınanlar ilk 

>ı ~ldc ıtıaır ta~:nıldıklannı an· 
~ •le l'tıt Stokhoı mı Macaristam 
' 'cıı ~lup 01 rtıde bizden sonra 
tcc tıınd rtıu§tu 

kll e 'l'ürk : 1lltb "'1etli · ıtıılli takımı 
~ 01 • ıse 0 d 

\, h,~ı·''.•terxııerilc cvirdcnberi 
a dt\tit ı ''tihalc beraber TUrk 
~ hı.ıılldc for ha~: duçar oldu. 

., tııtdti ~·~ /\tııedd~~da A ~n pada 
~ lıkabiıbi •e:v:vaı ' ~ekı, Bekir, 
ı~ hattı Cilnrn1 d~~ hılgili oyun• 
~ lllrllı "c 1arxıet §~.e takan bir 
aftr, ~ .ı.li, k.ıdr· ıhat, Kemal 

lede l-• ı ve heık· d k• ·~Cdiın l e 
lt~, 1 'l'ur1c • Haınitıer 
~~t ıın. >.!eh ltıitıt taıc 

ttı '- fttet ~ ıınında da Ya· 
~di)a ~~~ilitiz. eşat, Niyazi, liak 

ıı talt 
ıınına • 

ılk anlarda 

Biz çok defa Türkiyeye gelen ecne
bi takımlarını 3-4 dakika için panik 
derecesine düşürdüğümüz olmuştur. 

<Bunu şimdiki takım için söylüyorum) 
Bu fırsat anında "gaf,. denecek kadar 
acemiliklerle istifade edemediğimiz de 
çok olmuştur. 

Son Yugoslavya maçında kalecinin 
bir yanlış çıkışı ve Fikretin o an için 
ters dahi olsa gelen biçimsiz topu gole 
trhvil etmesini bclk~ unutmadık, işte 

Norveç milli takmırtıa karşı bu tarzd<t 

fırsatlar bize çok gelecektir, onlar da 
ne kadnT kuv\'ctli olsalar ister W ister 
X ne tarzda tabiye kullanırlarsa kullan• 
smlar, Türk takımının kalelerinin önle 
rinde çok defa tehlike yaratacaklarına 

imanım vardır. Biz gelen fırsatların zu• 
buru anmda istifadeye knlkmağı bilir
sek 3 üncü p15nda dediğimiz rakipleri
mizi 9 uncu plana da gönclermek ihtbıa 
li futbolda çok defa vakidir. 

Bu biltün takımın muntazam gerile" 
me ve ilerlemesinde, muhacim hattının 
iyi pas almasında ve Hakkı gibi canh 
şlitçil bir oyuncunun merkezde oynatıl· 
masile olacaktır. 

Hakkı gibi seri bir oyuncuya Fikret 
tarzında yardımcı bir hafa ihtiyaç var
dır. Çünkü daha oyuna başlamadan iti• 
haren futbol 3 müsellesle teecıkküJ ıodcr 
Santrfor müstakildir, santrh;ıf i"e bu 3 
müselles cwıınc11l:-rm irtih~tr"'r teMin e
den en mühim bir unsurd•ır. B·ınun t;ı-, 

kımda tek bir dakika aksaması. yo:uı•ı 

ması, yanltş mUdahalesi, durması ve mui 

hacimine ve geriye yardım edememesi 
hasım için en büyük bir avantajdır. 

Federasyon reisi Bay Hamdi vazi!esi 
ba§ında itiraz kabul etmez çok dilrüst 

bir sporcudur ve ayni zamanda böyle 
milli meselelerde çok hassas bir idareci"' 
dir. Takım te§kilinde korkacak ve belki 

de azami eleman kullanmada tereddüde 
düşerek eski ve lstanbuldaki vaziyeti i· 
dameye kalkacaktır. Gerek Fikretten ve 
gerekse Rebiiden istifade etmek lizım" 
dır. Fikret Türkiyenin en iyi bir muha· 
cimidir ve ayni zamanda müdafaada 
en iyi bir ha!tır. 

Cenah haflarmın takıma yardım sa
hası ancak yarım bir müstatildir; hat• 
buki santrhaf mevkii ise bütün takım 
hatlarına yardım imk§nlan bulunan bir 
yerdir. 

Bu gaye ile ben FikTeti santrhafa al
makla takım kabiliyetinin artacağına ve 
dolayısile boı bıraktığı yere de Rebii 
gibi pigkin ve serinkanlr, giltçil blr oyun 
cu gelmekle çok isabet edilmiş olur ü
midindeyim. 

Rebii; Şeref, Hakkı, Sait, Niyazi bi· 
zim teşkil edeceğimiz en güzel bir for 
hattıdır. Niyazi ve Saidin fırsatç<Huğu 
Hakkınnı ağır basışı. Şerefin temkinli 
oyunu, Rebiinin seyyal tarzı Norveçli· 
lerin ağır stili kargısında hayli tehlikeli
dir. 

Mehmet Reı:ıt, Fikret, İbrahim haf 
hattı yorulması az pas kabiliyeti çok o· 
lan oyunculardır. 

Hüsnü ve Yaşar TUrkiyenin en iyi 
iki müdafiidir. Biri sert diğeri girgin, 
biri foru takviye edici paslara malik, di· 
ğeri hasımdan top almağa kabiliyetli w 

haflarma yardımı bilen iki iyi oyuncu· 
muzdur. 

Kaleciye gelince giden iki kaleci ara· 
smda Ankarah Cihadın oynaması Türk 
milli takımı için büyük bir kazançtır:. 

Bunu hiçbir klüpçülük gayesile sö;
lemiyorum. Avni son zamnnda o kadar 
gülünç goller yemiştir ki. Cihadın tec· 
rübesizliği Avninin hetıat:nd•n clahı> 

çok milrec~ııhtır. Eski bir futbotcu ... ı· 
maklıihm itibarile Berlinde fııtbolc•dr-1 
rımızı~ duvdııl'ru aı•ni helecnnl.,r• lrr?· 

rfa naylafmaktayım. 
Allah onların adalelerine kuvvet, bize 

de burada sabır versin. 

1 

Norveçi yenebilecek miqiz ? 

Evet ! Fakat •n 

Eğer o soğuk kanlı, yavaş takınıiarı 
silip süpüren ateş gibi oyunumuz tutarsa 

Yazan: Ulvi Ziya Yenal 
Bugün futbol turnuvasının ilk ma } 

çı Berlinde yapıhvor: Ti.irkiye ile , 
Norveç ve ltalyıı ile Amerika Birleşik 1 

devletleri karşılaşıyorlar. Tabii bizi 
en 7.iyade alakadar eden kendi mılli 
takımımızın yapacağı ma~tır. 

Norveç takımı nakkında elimizde
ki maJOmat bu timl0 bizim takımın ya. 
pacağı maçın netic ?Si hakkmda 6nce.. 
den bazı tahminler yapmamıza engel 
teşk.t edecek kadar azdır. 

Mamafih bu takımın 1~35 futbol 
ınevsımi içinde yaptığı ma~larm so
nuçlarını incelemek bugünkt! kuvve. 
tı lıallkmda. takribi bir ka •. aat edin. 
mek için faydadan hali olmıyacaktır. 

Geçen senenin 31 mayısında uslo. 
da Macar nmn.tör milli takıma 2 - O 
galip gelen bu takım 23 haziranda 
Kupenhagda Danimarkaya O - 1 
mağlup olmuş, 27 haziranda Osloda 
Alman milli takımı ile 1 - 1 berabe 
re kalmıştır. Bu tabının Berlin l"llim 
piyadları için yaptı~ hnzırlık müsa. 
bakalarımn sonuncusu lsveçle olı:nuş 
ve Norveç 2 - O oyunu kııybetmiş 

tir. 
Bu saydığımız dC\rt neticeden Ma 

carlara karşı olan galibiyeti bazı oku
yucularımız parlak bir kazanç adde.. 
debilirler. Fakat şunu da gözden ka.. 
cırmamalıdır ki bu Mac!lr takımının 
bizim bildiğimiz ve tanıdığımız Macar 
profesyonellerile hiç bir aJ~kası yok
tur. Ve bu takım Romanya amatör 
takımına 5 - 1 gıbi açık bir mağlu
biyete uğraml§tır. Geçen ... ene için. 
de Ankara klüpleri He berabere kalan 
Uypeşt'in ama.tör U\kım• ile Galnta
sarayı dört gol ara ile yenen profes 
yonel takımı arasındaki fark bu key 
fiyeti isbat için gilzel bir misal teşkil 
eder. 

Almanya ile olan beraberliğe ge. 
lince, son altı yıl içinde Almanya He 
Norv~çin yaptığı dört ma~m hepsi rle 
beraberlikle neticelenmiştir 

1930 teşrinisanısinde Breslavda 
1-1. 

1931 haziranında Oslo'da 2 - 2. 
1933 tcşrinisanislnde M~deburg. 

da 2 - 2. 
1935 haziranında Osloda 1 - 1. 
Bu dört oyunu Norve~ hes:ıbına 

güzel bir muvafakiyet olarak ka.)'det. 
mcliy!z. Svn Isv~ç mağlObiycti ile 
Danimarka oyununa gelince. bu ne.. 
ticeleı Almnnyaya l.ı:ar§ı .alınan s~nuç 
lara bakarak verdığimiz karan t.cna.. 
kuza uğratacak ka•lar 'lluvafakiyet. 
sizdir. 

Hulasa Norve;; takımm sahada 
11 kişi ile bizim gncuklarm kar~ısın. 

da 1,e saat oyun oynadık+..an sonra 
tanıy:.ıcak ve ona 7Öre mUtalea yürü.. 
teceğız. 

Bugün oynanacak ikinci maça ge. 
lince. bu oyun ltalya ile Amerika Bir. 
leşik devletleri arasında olacaktır. Ta... 
bü ilk bakışta İtalya lehine bUyilk bir 
fark görmemek kabil değildir. 13 o. 
yuncudan mürekkep olan ltaıya takı. 
mı Pozzo'nun idaresinde sıkı bir çalı~ 
madan sonra Berliııe gitmiştir. 

Amerikalılara. geiince; Amaterdam
da Aıjantine 11 - 2 mağlup olan bu 
Takım ltaJyaya Romada dünya kupa. 
sı oyunlarında 7 - 1 gibi ağır ve açık 
bir farkla mağlup olmuştur. AmerL 
kahiarm maçlarım seyredip de bu a.. 
damhı!'m futbolu alay için oync1ıkla.
rma kani olmamak kabil değildir. 

.:>emek oluyor ki bugün yapılacak 
iki nıaçtan birinin galibinin İtalya oL 
ması büyük bir ihtimal dahilindedir. 

Dıfcrinc gelince nisbcten ağır oy. 
naması icap eden bir şimal takımına 
karşı bizim oyuncuların ate§ gibi ener. 
jik ve sağlam oyun tutturmalarına 

bakar. 
Ulvi Ziya Y t"nal 

Gülle atmada 
A manlar galip 

'ôerlin, 3 (A.A.) - Birinci Voel. 
lke f Almanya), oli"11piyat ı:ıampiyonu 
rekor~ 16.20 mel.re. 

lklnci: Baerh:ı:ıd (Finland:ya), 
16.12 metre. 

t!çüncU: Stoeck (Almanya) 15.56 
metre. 

HABER - Halbuki herkes birin
ciliği :ı dünya şampiyonu Amerikalı 

Torrg,ns tarafından kazanılacağını 
zanntdiyordu. pu netice koca şampi. 
yonuo kocadığına: delildir 

lskrlm müsabakaları 
neticeleri 

Bel~ika, beşe karsı 11 ile Arjantine 
galip İtalya, Uçe lrarşı 11 ile maca.
rista.1a gnlip. Avusturya dôrde karşı 
12 Ur. Amerikaya ıralip. Fransa ye.. 
diye karşı 9 lle Almanyaya galip. 

Bugünkil takımımız 
nasıl olacak ? 

Ecrlin, 3 (Husu-;!) - Milli takımib 
teşkili tamamen antrt>töı e bırakılmı!J
tır. Takımımızın Avni, Yaşar, Htis. 
nü, Ibrahim, Lütfi, Reşat, Rebii, 
Fikrt.:t, Gündüz, lıakkı vt Niyazi 
şeklinde çıkması kııvvetle muhtemel
dir. 

-? ' ' 
' . ' 

. -~ 

1921 olinıp:yatlaıma i~liı.ık tden takınnm'f lstoklıolmda galip geldiği maçta 



laeırDOını melk'ltlYlpDaıro 

Kadınların girmesi şiddetle 
yasak olan olimpiyat köyünde 

oonm~nwarltDaır<dlaı noB< glY!ırı 

Amerikalı Zenciler 
1 ürk sporcuları ziyaret Beqaz adamları geride bıraktıl 

Bcrlin29 (s:.:!!!.'.?ad!!1!:.7~ba~h~~e!~o~a~':ı,!;~~uk1a 10.000 metrede görülmemi~,./ 
yatlaragönderdiğimizarkadaşımızdan): tenha nı u·· cadele Oldu Cç FinlandlY 

Berline geldikten sonra, gazetem için Bu. yollardan epeyce ilerledikten son· rı ı 
ilk yaptığım iş ismi her ağızda dolaşan ra ni~ay~t ay ~ı~dızlı bayrağı sevinç iç~ g o·. g u·. s f a rk 1 a r i 1 e ya r 1 ş 1 kaza n d 1 
olimpiyat köyüne gitmek oldu. de gorduk. Bızım çocukların yattıgı 

Bedinin geniş caddelerinde, birkaç binalar bir değil iki, ve bunlar diğerle- Bedin, 3 - Büyük olimpiyat pistin• 
otobüs değiştirdikten sonra, nihayet rinden farklı olarak da ikişer katlı. de yapılan atletizm müsabakalarına dün . 
meşhur hayvanat bahçesinin bulunduğu Maşallah, Türk kafilesi Amerikadan başlandı ve ilk olimpiyat §ampiyonlan 
Zoo meydanından, bizi Olimpiyat köyü· sonra, en kalabalık gelenlerden birisi belli oldu. 
ne götürecek iki katlı büyük omnibüse imiş. 100 METRE SEÇMELER!: 
bindik. Yeni tamir ve tanzim edilmiş Binalardan soldaki güreşçilere ve bas tık önce 100 metre seçmelerine baş· 
fevkalade muntazam bir yolda otobüsü" ketbolculara ait sağdaki ise bisikcltçiler landı. Bu müsabakalarda bilahssa Amc.· 
müz 5-10 dakika içinde şehirden çıktı. ve futbolcular yatıyor. rikalı zencilerle Japonlar nazarı dikkati 
Sağı solu yeşil çayırlı süslü bu yol ayni İlk gördüğümüz, güreşçiler oldu. Ço- celbetti. Bunlar mütemadiyen setleri ka 
intizamla devam ediyordu. Biraz sonra cuklar çok neşeli fakat, kilo artmak teh- zanarak finale kaldılar. Siyah inci namı 
muazzam olimpiyat stadının önünden likcsi baş gösterdiğinden perhiz yaP"' verilen Ovensin bir sette yaptı. 10,2 lik 
geçtik. Olimpiyat köyii, şehirden 50 da·ı mağa mecbur kalıyorlarmış, buna biraz fevkalade derece hayret ve takdirle sey
kika sürüyor. Yolda küçük yemyeşil bir canlan sıkılılor. Güreşçilerle iyice ko- redildi. Ovens kendisinden sonra ikinci 
futbol sahası ve tenis kordu gözilmlize nuştuktan sonra futbolcuların kampına gelen atleti 10 metre geride bıraktı. 
çarptı. Nihayet otobüsümüz Olimpiyat geçiyoruz. Fakat burada Necdet ve İb" Gene Amerikalı bir zenci olan Met-
köyüne gelmişti. rahimden başka kimseyi bulamıyoruz. kolf da serisinde birinci geldi. 

Fevkalade muntazam tek katlı bir Diğerlerini ancak, köyün küçük mey- 800 METRE SEÇMELERi: 
binadan içeri girdik. Burası güzel bir danında buluyoruz. Hep beraber, toplan Bu mesafenin seçmeleri altı seri üze--
hol ve her milletin ataşeleri için ayrıl· mışlar, hem oynaşıyor, hem de, idman rinde yapılmıştır. Neticede üç Macar, 
mış küçük büroları ihtiva ediyordu. Kö" yapan başka millet sporculanm seyre- iki Kanadalı, iki İngiliz, iki Alman ve 
yiln intizamını daha buradan anlamak diyorlar. Vakit geç olduğundan bizi se· birer de Avusturya, Belçika, Amerika, 
kabildi. vinçle karşılayan bu çocuklarla fazla bir İtalya, Fransa ve yeni Zelandalı atlet 

Olimpiyat köyüne girebilmek için şey konuşamadan ayrılıyoruz. dömi finale kalmıılardır. Bunların ara• 
kapıda sıkı bir kontrolden geçiliyor. Futbolden başka bütün idmanların sında Kanadalı Edvard bilhassa tema• 
Ellerinde kartı olmayan kapıdaki muha· yapılabildiği bu idman sahasının zümrüt yüz etmiştir. 
fızlar tarafından çevriliyor. Kadınlar i· yeşil bir zemini var. YOKSEK ATLAMA:. 
ı;;in içeri r,irmek ltat'iyyen memnu. Bun" Bir de yUzme havuzu bulunuyor. Yüksek atlama müsabakası çitanın 
\ar ancak kapının önüne kadar gelebili- Lokanta için yapılan binada da her mil• 1,85 e konmasile başlamıştır. Bunu aşa• 
yorlar. Jetin yeri ayrı ayn tanzim edilmiı. mıyanlar ilk hamlede tasfiyeye uğradı-

Köyün kapısından girer girmez önü· lar. 
Velhasıl olimpiyat köyünde her şeyi 

nüze muhtelif istikametlere giden küçük Çıta 1,97 ye rıkınca ortada sadece 
en ince teferruatına kadar düşünülerek :ır 

sonra karakterini bulmağa başladı. Meş 
bur Japon koşucusu Murakoso en önde 
koşuyordu. Onu üç Finlandiyalı AskO"' 
la, tshollo ve Tuominen takip ediyor
lardı. 

..,e 
geçmeğe muvaffak oldU· 
Iandiyalı görülmemiş bir e: 
ta göğüs göğüse gelerek > ttl 
şerefli mevkiini işgal e 

asfalt yollar çıkıyor. Bunlardan birisin" yirmi iki atlet kaldı. Bunların arasında 
d 1 1 · · B" t k k tl yapılmış ve Almanların, bu İ§e Adeta 

en i er eyınız. ıraz sonra, e a 1 gene bir zenci olan Conson önce 2 metre Fakat müsabakanın bitmesine beş altı 
k 'f b" ı 1 k 1 v imkanın üstüne çıkarak baprmı§ olduk-yeni ve ço zarı ına ar a arşı aşmaga üç, biraz sonra da iki metre yedi san· tur kala Askola ile tshollo başa geçtiler. 

dördüncü oldu. cıJl11 
KADINLAR ARASI ısıı 
Kadınlar arasında Y3~1 ,.ıl 

b 1 k k. b ı h · · ··• larr, her hususta görünüyor. 
aş ayaca smız ı, un arın epsının o timden atlayarak gene kendisine ait Son turda dördüncü vaziyette olan 

nünde, içinde hangi millete mensup Tam.:men askeri bir disipline tabi o· olan dünya rekorunu egale etti. Tuominen müthiş bir hamle ile en başa 
mü sa bakasını 48, 1 O ile b1

'., ~ 
kazandı. ikinci de gene bl 

sporcular yatıyorsa, o milletin bayrağı lan olimpiyat köyü ile Almanlar çok Yüksek atlamada ikinciliği gene bir -------------------------~ 
sallanıyor. Fakat daha müsabakalara övünüyorlar. Bunda da ben kendilerini Amerikalı zenci olan Albriton kazandı. ·pı 
vakit olduğundan, sporcular bugün ga· tamamen haklı buluyorum. GOLLE ATMA: 

nsa bmsiklet t urunu 
Belçikalı Sil ver Mae kazandı 

Fransa turunu kaZ'lnan Cilver Mae. 
:Ajans dUn kısaca. 31 inci Fransa turunun Silver Mal tarafından kaıanıl 

miS olduğunu bildirmiştir Cilver Mae Belçi!mh bir sporcudur. ~sasen yarışı 
k1'ndisinin kazanacağı çok evvelden biliniyordu. Çünkü diğer sporcularla 
Arasını çok açmıliltı. 

Gülle atmada Amerikalı Torans, Al· 
man Völke ile iki Çekoslovak, iki Fin· 
l!ndiyalı ve birer tane de Macar, Eston 
yalı finale kaldılar. 

Görünüşe göre dünya şampiyonluğu 
Torransla Völke arasında paylaşıla· 

cakttt. 
10000 METRE: 

Bu yarış günün en fazla alaka top
layan müsabakası oldu. Şaşılacak dere" 
cede hızlı başlayan yarış birkaç dakika 

~ 
istemiyoruz ! 
n sveç y s lYI o lYı 
J a m ıril as'ltn k 

Dünya şampiyonlarının bilhassa 
Amerikalıların içtimai mevkilerine 

bakınız: Ekserisi üniversite talebesi· 
dir. Spora talebe daha lisede iken baş 

lar ve hayata atılmadan önce, üniver
sitede iken azami randımanını elde 
eder. 

Bundan açıkça anlaşılıyor ki spor 
da ilerlemek için ilk yapacağımız. iş 

sporu mektebe sokmak, beden terbi· 
yesi programlannı değiştirmek, be" 

den terbiyesi muallimlerine atletizm 
ve spor öğretmektir. 

Yoksa "ağzını aç, kapa! Bur· 
nunu çek, çekme 1,, nevinden İsveçli· 
lerin bile artık yapmadıkları İsveç 

usulil jimnastik 

istemiyoruz 
R ~ ... Kfl~1<UN 

Cim Londos 
Dinarlıyı nasıl 

yendi 
Atina, 2 Atina stadyomunda bugün 

elli bin seyirci karşısında Cim Londos 

- Dinarlı Mehmet maçı yapılmıştır. 

Bundan evvel ayni yerde Millayimle 

Yunanlı Makso karşılaşmılşar ve bera· 
bere kalmışlardır. 

Saat tam 7 ,20 de Cim Londosla Di-

Güreşçif ef 1 

Mağlüp ol~: s; 
Berlin, 3 - Dün .. gj._11;,ıe' 

best güreşlerde küçuk ~ ı' 
katla. bir Almana, yıı:; ol 
bir Macara tuşla nınf IU~,.#. 

fiil""" SJdıkla AnkaralJ 1'' 
. ile 

sabart:::ları sayı hesı- ~ 

narlı Mehmet ringe çıktılar. Uk anlarda ~ 

Dinarlı daha hakim güreşiyordu. Cim u•• küd a hflgl . . . , s ar s 
Londos kendısını yerden yere atı t' 
yordu. Halk, ıslık çalıyor, kendi pehli" m OÇI 8 f.I 
vanını teşci ediyordu. Üsküdar spor kWbÜ ~~~ .ı( 

Nihayet Cim LondPs bu fena vaziyet- klübü arasında yapıl~fl ber'tı" 
ten kurtularpk Dinarlıyı hırpalamağa itibarile her iki kJiibUfl 

başladı. Fakat Dinarlı da bundan kurtul sile neticelenmiştir. ~ 
e sı 

duğundan oyun tekrar müsavi şekle Oyun pek meraklı v ôS 111 

İlk haftaymda iki tar~f "'! girdi. 

Kırkıncı dakikadan itibaren oyun 
oyun neticesinde birbıre (} 

·se 
İkinci haftaymda \ı11s~ 

takımı on kişi kalmış 0 & 
yumruk atmağa başladı. Cim Londosun 'ğ;ne mukavemette dev::ıı" 
fena halde bumu kanıyordu. Hakem ki tarafın da hiç gol ata 

büsbütün kızıştı. İki taraf yekdiğerine 

güçlükle kavga şeklini alan maçı tek" 

rar güreşe çevirdi. 

Oyun bu şekilde devam ederken tam 

51 inci dakikada Cim Londos Dinarlıyı 

belinden kavradı ve tayyare oyunu is· 

mini verdiği oyunu tatbik ederek, yani 

kendisini havada birkaç defa döndiire· 

rek Dinarlıyı yere çarptı. Bu çarpışta 

Dinarlının sırtı yere geldi ve hakem 

Cim Londosu galip ilan etti. 

Bu maç ciddi bir maçtan ziyade bir 

danı§ıklı döğüş manzarası vermekte 
1 idi. 

tir. 



ATATURK 
Reisicumhur Atatürk, beraberlerinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Londra büyiix 
elçisi Fethi olduğu halde dün akpm Ankaradan ayrılmı§, istasyonda Ba§bakan, 
bakanlar ve saylavlar tarafından uğurlanmıştır. Atatürk'ü hamil bulunan tren bu 
sabah saat altr buçukta Derinceye gelmiş. Büyük önder halkın coşkun tezahüratı 
ile karşılanmııtır. 
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~ Dün dört güreşte de yenildik, fakat 

Qllgün olimpiyatlarda dört 
~güreşte de galip geldik ' ..,.. · ~ -~ ı: Çoban Mehmet ve Büyük Mustaf anın yap-

.. tıklan iki üç tuşu hakemler tanımadı. Bu 
~\ aslan_güreşçilerimiz sayı hesabile galip geldiler 

Bugün galip gelen arslan güre§çileri_ mizden: 
Çoban Mehmet Büyük Mustafa Mersinli Ahmet 

'(Olimpiyatlarda bugün yapılan gDreılere dair yazımız 4 üncü. say! a mı:daaır.) 

Dünkü aflctizm ve güre~ müs~akalanmn tafsiMtı, ızzet Muhiddin Ap ak'ın Berfüı mcktu'bu tıe sair iddialt 
yazılar Bpor sayıfamtzdadtr. 

Bugiin milli takımımızla çarpışacak olan Norveç milli takımı geçen sene .4lma nya ilo 1-1 berabere kaldığı kadro:1ile 

Atnınacllakn glYııreş 

114nlarda kendisini Ttlrklyenln baş pehlivanı yazdıran 

Dinarlı Mehı1ıet 
57 dakikalık bir oyundan sonra 

Cim Londos'a 
50,000 kişi UoUode yenllerek çok klms~lerde danışıklı döküş 

yaptı şllpbesl uyandırdı 

- Yazısı 7 ncı sayfada -
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Siyaset 

Akdenizde yeni bir dirilme 
Meşh'llr Fransız edibi Alphonse Daudet (Alfons Dode) İspanya hak. 

kında demiştir ki: .. Bu topraklar, Avrupa kıtaBına bağlı olmakla beraber, 
AfrikayA aittir. ispanya, iklimi, ırktan, coşkun kanı itibari~ o derece Afrika. 
Jıdır.,, 

Şairler, edipler, hayalci oldukları halde, hassasiyetleri saye.sinde, ekse. 
riya, hakikatları alimlerden bile i>i görürler •• Filhakika ne garip tecellidir 
ki, Jspanya, Avrupayı hercümerç eden büyük harbe iştirak etmemek imkanı. 
nı bulmuştu. Ye şimdi Afrikalılar lhni Nuseyr'den sonra, ikinci defa olarak 
lspanyayı istila ediyor. Faşist şövalyesi General 1''rnnko, bu yeni itikadın ta. 
assubu ile gözleri dumanlanmış bir halde, maiyetinde Tarik lbni Zeyyad'ın 
dindası ,.e ırktaşları, kendi milletinin küffarını • iş~ilerini ve köylülerini • 
kınyor! 

• ... • 
Milletlerin mukadi:leratı biribirine ne kadar benziyor: 
Romanın e.<:ki asırlardaki ihtişamından ~onra, ltalyada, uyuşmuş, par. 

çalanmış, n nihayet Napolyon'un kepazesi olmu~tu. Gerçi Ka,'ur gibi evlatla. 
rının saye.'iinde toplandı; l:ikin tıon zamanlara kadar düveli muazzamanın 

kuyruğu halindeydi. Büyük bir inkıHip • cinsi ne olur~a olsun.bir millettin ka 
nını kamçılıyor. Netekim, işte faşizrn,ltalyayı devletlerin ön 'Safına çıkardı. 
(Keskin sirkenin kabına z.-nar verip vermiyeceği ileriki asırlarda anlaşıla 
caktır.) · 

• 
Bir toprağın sürülüp altüst edilmesinden hasıl olan feyiz ve bereRet 

gibi, !her lnkllflp her milleti uyan dırı yor. Aynı neticenin ispanya için de 
mukadder olacağını tamın etmek güç değildir. Gerçi şimdi pek çok kanlar 
dökülilyar; ilkin bunlan tamamile heder olmuş saymak doğru değildir. 
Unutmaam1ı ki, İspanya, büyük tarihi olan bir millettir • .Asırlarca, dünyanın 
bilhassa Akdeniıfn hakimi olarak kalmıştır. Kötü bir tesadüfe kurban giden 
namağ16p Armada, hpanyanındı !. BizTürkler, Osmanlı tarihi esnasında ls. 
panyoll~rr pek iyi tanımış, öğrenmişizdir. Filhakika, isyan müzmfnleşmiştir. 
Belki Sovyetlerde olduğu gibi sürüp duracakıtr, Fakat ne de olsa iki taraf. 
tan birine zafer müyesser olacaktır. 

Öyle sanılır ki, komünizmden, yahut faşizmden hangisi muzaffer olursa 
olsun, İspanyayı, bu son lnkılAptan sonra, Akdenizde ltalya gibi dirilmiş 
:ve haldmiyet iddiasına girişmiş bir memleket olarak göreceğiz. Gerek da. 
bili intibahı gerek yeni rejlmile mütenasip devlet zümrelerinden birine ilti. 
hain, Alfons, Dode'nin Afrikalı diye tavsif ettiği bu memleketi, Avrupanın 
faal devletleri arasına sokacaktır. HU.eyin Faruk T ANUR 

Kendine cüzzam aşllayan 
eski sporcu doktor 

Mezar taşına "Maraton yanşlarına 

=-
Güzellik 
kraliçesi 

en ır tdlaılhaı m o? 
Allah esıırgesnırı 

diyor 

Bundan tam bir eene evvel bütün 
İngiltere, senclerdenberi seçilegelen 
Mis Britanyalann ~n gtizelini mUna.. 
kap ediyordu. Bu kız, bir hafta için. 

de evrenael bir göhret kazanan, resim
leri bUttln gazetelerin ilk sayıfaların 
da basılan Mis Muriel Oksford'du. 
~en hafta Sunday Kronikl gaze.. 

tesinm bir muhabiri bu güzel kızı bul-

muş ve bir senelik ıöhretinin kendisi
ne nts getirmit olduğunu sormueurt. 
Çok Fevimll mavi gözlü olan bu kum
ral klı, sakin seslle: 

- Bir daha mı?. Allah esirgesin! 
Dedikten aonra: 

iştirak etti,, diye yazılmasını istiyor - Şimdi ben de her hangi bir 

(Ba§ taralı 1incide)1 
dinmemi}. mikrop ara§ttrmalarını ro • 
mantik bir hale çıkararak, 1927 de Cü
zam'da ihtisaı sahibi olmuıtur. Bir kon
gre csnaaında vUcuduna cUzam agtlama 
ğı autuftfuü .Ye bunu tatbika kalkınır 

tıt. Kön~r.edelfıler, "cüzam sirayet e
der!,, ve "Etmez!,, diye ikiye aynlınıı 
bulnuyorlardı. 

72 yagı,nda bulunan Doktor Laguda• 
kiyi Yunanlı bir cilzamlmın karundan 3 
gram naklettiler. :Beş gün aonra da cü
zamlı bir Arabın kanından 5 gram en" 
jeksiyon edildi. iki gün ıonra, diğer bir 
cüzamlıdan 3 gram daha ... 

kurbanlar vermiıtir. ölen basiller leke- mahluk gibi alelade bir insanım ve 
ler üstüne çıkmıştrr. bundan çok memntiilum. Güzellik ta. 

"25 ağustos - Sol kulakta boğulma cınm parlaklığı beş para etmez ve hiç 
alalınl.,, de özleneoek bir şey değildir. Gilzellik 

••31 Ağustos - Sol ayağın küçük par müs:ıbakalarında muvaffak olan kız. 
mağı llıcrlndc 'leke. Sol a_yak bileğinde 
leke.,, 

"10 EylUl - Baldır, penbeletmittir; 
deri katıdır, gayri busastır. Sal kaba
etler şişmiştir.,, 

"15 EylQl - Sağ kaba ette kırmızı 

leke.,, 
"25 Eyllıl - Sol işaret parmağında 

sulu leprom.,, 

larm sonradan uğnyacakları elim in. 
kisa.rJar hakkında ne yµık ki hiç bir 
fikirleri yok. 

Sözlerini illve etmiftir. 
Gazetecinin evlenmeğe dair sordu. 

fu 9uale de: 
- Evlenmek mi ? Henüz buna te. 

şebbüs etmedim. Bütün bu sene zar. 

fında aldığım blnlerce mektup ve 3i. 
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su·veyşteki 

lngiltz ordusu 
1 Mısırlılar kanalı müdafaa edebilece 

askeri kuvvete sahip olurlarsa 

20 yıl sonra çekilece~"" 
_Parafa edilen İngiltere - Mısır mu- lsmailiyeden Kahireye, ıtab~~ 

ahedesinin ukeri kısmını teşkil eden 'Süveyıe, 1smailiycden SüveYfC• ~ 
esas noktalann ezcümle şöyle olduğu deriyeden fımailiyeye, Kahirc<!eıı .Ş 

he ve daha birkaç mevkie yenı ) anlaşılmaktadır.: 
K 1 ka • 

1
• • . yapılacaktır. ·.ıt 

ana rrunta sının ıtıa ı yırmı sene Harp tehlikesi ve beynelmilel sı# 
devam edecektir. Bu müddetin sonunda vaziyet icap ettirirıe İngiltere, rıısıet ı 
Mısır ordusu kanalı müdafaa edecek va• ki işgal kuvvetlerini, Mısır hiilcaııı ~ 
ziyette oluna İngiliz orduıu çekilecek- iatipre ettikten sonra arttır~ 
tir. f 1 

Sulh zamanında kanal mınukagında Doir11 mu. de~·· ~ 
bulunacak İngiliz askerinin miktarı ------------~ 

tı 

ti 

10.000 asker olacaktır. Vatmanları 
Sulh zamanında İngiltere, Mısırdaki ı bi 

lim~n ve ~ahri üslerin hiçbirini iıgal korumalıyız .d \rj 
etmıyecektır. Jl"'

11 
b 

Yazdayız. Cum3rtesi ,,e ~J t 
Harp zamanında ise iki hükfunet ia· bit 11"'..ı günleri, hatta her hangi ~·~~ ~· 

tişare ettikten sonra, İngiliz donanması riJıi '-
nm barınması için muvafık görUlen sıcaktan bunalanlar kendilı> ye .,

sUrilklüyorlar. GUneş çekilince t.111 t 
liman ve bahıi üsler İngiltereye muay- dar crnda kalıyorlar. Sonra ...,. 
yen bir mUddet için tahıia edilecektir. kın şehire, evlerine dönUyorJat· .,-

Mısır ordusu bir İngillı:: askeri he- Tramvay durak yerleri nıUtlı1~ 
yeti tarafından tcıkil ve tertip edilecek" laba!ıktır. Herkes bir an öııct ~· 
tir. ulaş.ıhilmek hırsıle önUne çıka!S ~ 

Bu askeri heyetin vazifesine nihayet vay l rabalarına saldırıyor. ~~ 
vermek hakkı yalnız Mısır hükumetine dolu veya bO§ olduğuna bile~· 
aittir. yok. Doluya saldıranlar, ön. ıi' 

lıkta!l içeriye girmek bahan~ 1 
manıyorlar. Arab31ar dolu 0'

olmasa da içerisinin bunaltıcı bJ_.,, 
dan kendilerini korumak için 

Sovyet Rusya ile 
lngiltere 

Deniz 
anlaşması 

yaptllar 
Sovyet Ruıya ile İngiltere arasındaki 

deniz anlaşması müzakereleri sona er
mit ve anlatma Londrada imza edilmif 
tir. 

İngiliz murahhas heyeti Sovyetler 
birliği deniz kuvvetlerinin tiusuıi bazı 
prtlannr tanımı§ c bir !jvh 3.., .. ,."~ :.. 

teklerini kabul etmiştir. 

Buna mukabil Sovyet hükumeti de 
anlaşmanm elde edilebilmesi için mtihim 
birçok tavizatta bulunmuıtur. 

KCÇCK 

lıkta kalmayı tercih ediyorlar'· .J 
Belaya vatman çatıyor. 'P~ 

adam bağırıyor, çağırıyor~ 
böyle bir vaziyette arabayı ~! 
ettiremem!,, diyor. Ama kil1l '-' 
Çaresiz freni açıyor cereyan 'ıf-JJ 
dUrt!lklüyor ve arabaya yol ~cf 
Arabadaki tıklım tıklım ha.lıatl 
Allaha emanet. . . . ' 

Bunun, bu kalabalı~ 6n~f 
çilemiyeceği tecrübelerle an:.at1 rl ~ 
.....onoı ..... -·- .,,,..,.. ... ,,,.,..ı-ı- ""._,ı.1,.,.tf.• C 

feci Kazalardan sonra meydatı11 ;! 
Arabadan atlaytp da ba<'ağt 

lenden mesul vatmandır. . ~ ı'' 
Arabanın çarpıp da beynı 

dan mesul vatmandır ııi ~· 
Araba frenleri bozuk olsa d8 t f' 

dan öoğan kazalardan mesul \., 

fu~ .ı 

b 

Ve Giritli doktor intıbalarmr hatırat 
def terine yazmağa başladı: 

"Aşılann_lanın gecesinde hararet yUk
seliyor,, diye haber veriyor. 

"30 Eylul - Sol kolun ortasmda ley
Tom.,, 

•ıo teşrinievvel - Sol böğllrde lep
rom.,. Hastalık böyle silratle yayılıyor. 
On gün sonra: 

faht teklifler beni o kadar Uzdü ki. H A B E R L E R 
Şlmdl artık nutulmakta olduğumu ve içeride; 

Yazın bunaltıcı havasında• ~ 
dondurucu soğuğunda insan .. 1'~t ~f 
nin son damlası."11 • ıf ak bir uc ~ 
kabilinde harcıyan ve buna fil• "I 
en ağır mesuliyetleri omuzlarl11 

vatmanı korumamı7. lazımdır. 6rı ~ 20 temmu .. da diyor ki: 
"Sağ ayağımın başparmağında ·bir 

ağrı h,i11ettim.,, 
Bu, sirayet alametidir. O zamandan 

itibaren neticede şu kanaate vamug bu
lundu: 

"Eğer sıhatta olan bir adamın damar 
larına (veridlerine) bir cüzamlının ka" 
m enjeksiyonla geçirilecek oluru, bu 
adam, cilzama yakalanır.,, 

Eğer bu tecrübe muvaffakiyetle ne
ticelenirıe fevkallde müfit neticeler el• 
öe edilecekti; Zira, clizamlılar yeni baf 
layan haıtahfm ~lrazmı öğrenmiı ola· 
caklardt. Halbuıti, bugüne kadar, cil• 
zam olanlar ancak hastalık ilerledikten 
sonra meı'um illetlerinin farkına varı• 
yorlar. 

Hllleenglz defter 
Eylrtl 1934 da ilmi facia başladı. 

Jlaıtalık, yerleımiştir. Büyük bir hızla 
ilerliyor. Ukin doktor Lagudaki bunu 
'durdurmak için hiçbir tedbir almıyor. 

Nücudunu basan ağırlığa ve kendisini 
insanlıktan uzaklaştıran illete rağmen 

yazmakta devam ediyor: 
30 Temmuz - sı:.ğ elimin üzerinde 

iki cüz~m tomurcuğu sıkıyor. Bir tane
de sol elimin üstünde, üçüncü parmağı" 
mın mafaalında.,, 

"6 Ağustos - Hamamdayken fark
ettim ki, beyzi, pembemsi, mecidiye bü~ 
yüklüğünde bir leke, belkcmiğimin so· 
tunda belirmiş . ., 

"8 Ağustos - Sağ butumda bir leke. 
sol ayağımda hissizlik. Hararetin yük
selmesi. Hararet, "phogocyt,,larla mik• 
roplar arasında mücadele olduğunu gös· 
teriyor.,, 

Bfr leke: Mikropların kazandığına 

alimettir. Toksinler yerleşiyor. Deri, 
rengini değiıtiriyor. Ukin, müharebe 

"Sağ böbrek istikametinde bir lep• 
rom,, 

Teırinievvel sonunda: 
"Sağ ayakta iki sulu deprom.,, 
Doktor, arkadaglarına ıöyle yazıyor: 
"Hastalığın ıinirlere ve yüze yayıl

ması lazımdır ki tecrübemden umulan 
netice elde edilsin.,, 

Arkadaıtan ona cevap veriyor .• 
" Eğer kendinizi bir tecrilbe mev.zuu 

yapacak yerde tedavi edenini öyle 
sanıyoruz ki, beıeriyete daha faydalı 
oluraunuz.,, 

Bunun \lzerine tedavi baıhyor. Cü

tekr l! aleU.de bir insan ıırasına geç. 
ti~i görerek ne kadar seviniyorum, 
bilsenl.z. Artık evlenmeyi belki şimdi 

düşü11ebilirim. Artık güzellik kraliçe. 
sinin mecbur olduğu resmi ziyafet ve 
vazifelerden kurtulacağım için sakin 
bir yuvayı timdi dil3Unebilirim. Her. 
kesUı gözleri önünde banyo yapmak, 
acaio bir hayvan gibi teehir olunmak, 

dikkatli pehrlzlerle açlıktan halsiz 
dilfm€.k, resmen ~kdim edilmedikçe 

0

kimae ile konu§msmak gibi şeyler 
yok. 

Mis Oksford eimdi bir fotoğraf 

etUdyoaunda modellik etmektedir. 
zam, yavaı _yavaı. kazandığı vücut kı" --------------
sımlanndan geri çekiliyor. 

• • • 
Giritli ilim, 1930 danberi, lalcenderi

yede cilzamlarla uğrapnaktadır. Biı

sabab, ıehlrde cUzamlılar oldutunu ga· 
zeteyle i~an etti, Umumt bir korku baı· 

tadı. Unutmamalı ki, Mmr, Turizm 
memleketidir. Devlet bunu inklra kalk-

·-·-·-·· ... ·--.............. _ ...................... ; 
i : 
i . HABER 

lıtanbulun en çok ıatılan ha-İ 
kiki akıam ıazeteıidir. ilanla ·ı 
mu HABER'e verenler kir e •• 
derler. f 
••••••·•··--·····························•••••••••••••• tı. Bunun üzerine, Lagudaki sekiz do- =================== 

kuz cüzamlıyı bir otobüı;e doldurup 
hükQmete götürdil. Gören hademeler 
kaçıımağa bailadılar. 

Şimdi husuıi tedavihanesinde buıu• 

nan Lagudaki, kendis1ni ziyaret eden 
Paris - Soir muhabirine onu sel!mlamak 
üzere elini uzatmı~tır. Onun kaçındığım 
görünce: 

- Artık sirayet ~evrimi geçirdim! 
- demiştir. 

Gayet naz~k ve mütebessim bir zat· 
tır. Hastalığına dair yalnız elinde bazı 
kurumu§ alAim görü~üyor. Gönüllü cü• 
nm, tedavi ta.,_ ünde iki sene zarfında 
iyile§ecektir. Doktorun tedavi ettiği ı 
cilzamlann yUzde yirmisi, zamanında 

yetişildiği için şifa bulmuştur. 
Cüzamın iyileşmesi için üç sene, nük 

aetmeğe meydan vermeden sürekli teda· 
vi la%1mdır. Eğer tedavi vaktinde baş· 
lamaz, vücut ıırıngalara mukavemet e" 
decek derecede kuvvetli olmaz ve hasta 
muntazam olarak tedavi disiplini altına 
girmezse, tabiatile, cüzam iyileşememek 
tedir. 

- Tehlikeli olanlar, illetlerini bilmi• 
yenlerdir. :Bunların ne derece çok olduk 
larının farkına varsanız, dehşetle ürpe
rirsiniz. 

Doktor, mezar ta~ına şu cümlenin yar 
ıılmasmı istemiştir: 

"Maraton yarı~larına iştirak etmiş· 

tir.,, 

* Almanyadakt Türk ticaret odası, Kısnl~ı 
berg panayırına bu yıl d& l§tlrak lçbı emir 

aım11tır. Sergi 23 ağuatoata açılıp dört gün 
ıUrecckUr. 

"' Tayyare Cemiyeti, TUrkkuşu t&lebelerlne 
moUlrlU tayyarecllik öp.tmek için Alman· 
yadan bir tayyare aatm aım11tır. 

* Türkiye - Suriye daimi hudut komllyo 
nu bu aynı lbe§lllde Ada.nada toplanacaktır. 

• Deni.zilde dUn as.at ,o.ıs de aürekll ve 

flddeut bir selzele olmu,tur. Huarat yok• 
tur. 

Dısarıda: 

• Atinada umum ffçller mllat&hdemltr bir 
llğinln dUnkU lçtlmamd& evvelce 111.nm& ka
rar verilen 2' ıaatıık umumı grevin çarpın. 
ba sabahı baflamuı k&l'l surette kararlaf• ..... 
ml§tır 

o bir kaza yapt·cı zaman. ııd 
hanlığın kalabalık olması ](t ,,1 

kurtarmıyor. ,t~:ı-
0 ' halde tramvay şirketi ~ 'flT 

kafi arabalar igletip kalnbııllr ~ 
ne geçmenin teknik kabiJlYe -et ır.. 
vatmanlara ön sahanlıkta bir > '(.it/ 
malıdır ki, arabalar ne kadar çe '"/ 
lık olursa olsun onlıır serbeSt ı' 
mak imkanını kayi>etmesi~ler~ırı&ed' 

Avrupanm bir ı;:ok şehırle tlf· ' ~ 
dU§UnUlmUg ve tatbik edilıni~fı• f 
ket arabalarında yap1lacak d' ~ 
ili.ve bunu temin edebilir. 13~ ıı,ır· 

·ııe• manı çepeçevre kavrıynn 1 ti 
bir demir çubuktuı. =-'""" ~ 

~ 

- Ya, evladım. Yemeğe kCzlma mı i.ıtlyorsun öyle mi?. 
- Evet ... Tatlı l/(l/Jtırırlar d<!;-
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~'lsi h erberler eskiden hem ıÜn· M.sebefile Sipahi ocağuıtla bir aile toplmıtısı yapıldığım yazmı§tık. Resmimiz 
~i 

1
' etrı ıülükçü h h t genç evlileri btt toplantı esnasında aileleri crktiııı ve davetlileri arasında göa. 

~,!er, laki . d'. em acama çı • .. • termeidcdir. 
tl{ek ı. n tnn ı aaç boyacııı, 

ıJıı· lltrbe . k 1•a.aa rı, adın berberi diye 

b ••• 'Yrıldılar. 
ilıt Yll, ' 

~· U ct.rıı:ıc ft.tuuıuı ıuureunt:'k, 
ır koJt " hatla yapmak gerektir. 

~l l Uga ile' k 
r1>1 ttl ı arpuz ıığmadığı 
lı esene d .. b . 
«lt-:.b N . e muı ettır. 

~-~'lede :fıahda ınühendiı,, hem 
"lQ 1 ... u a · h l 'lirıı h rrır, em mektepte 
ı~ ' em "d -
iltb )'Patı) 1 are meclisinde aza 
.. lld,d· alr, Rerçi hala vardrr ve 
'tı d ır er 
ı~ 'ter .... aına, bunların hiçbir 
't"b egı R°b' ~ ~ e ile 1 1 beceremedikleri 
~im meydandadır 

~uı f •ahaı d . · 
'l '~la •n a dıyelim ki, gö· 
~ tl dört ~~.t alına.le istiyor da in
~~t 'ti •te birden l~Lrılıyor. 

ı l',, ence il 
tı...d • Be b· e Yemek onun gibi 

Denlzl lde de 
Bir kalpazan 

çetesi 
Zabıta tarafından 
aletle rlle beraber 

yakalandı 
Denizli zabıtası bir kalpazan şebekesi" 

ni yakalamıştır. 
Denizli hapishanesinde· hırsızlıktan 

mahküm Niğdeli Hüseyin "şemsiyeci 

Dede,, namile maruf 60 yaşında Hasan 
Sabriye bir mektup göndermiştir. Bu 
mektup zabıtanın eline geçmiş, açılmış, 

bu sayede bulunan iz üzerine bir ev ba· 
srlarak bodrum katında para basmaya, 

maden dökmeye mahsus bazı alat bu· 
lunmuştur. ·q ' ırad le titı tı lonr . er, arnını doyur, " . ., O a •ıneın Bunun üzerine tahkikata ehemmiyet· 

"'t~ · l"ada '-d •na, tiyatrona le baılanmıı. Haaan Sabri ve HUseyinin 

'tıı lcal>a !.. e ruhunu aç ve.. Hakkı, Bekir, Halil ismindeki arkadaş· 
lan ile bir kalpazan ıebekesi kurup ilk 

defa olarak 30 lira kıymetinde eski nikel 
yirmi be§ kuru§luklardan döküp piyasa· 
ya sürdükleri teabit edi}mi§tir. 

130 yaşında 
evlendi 

Berut 2 - Zaro ağanın ölümünden 
ıonra dünyanın en iht~yar adamı ünva• 
nmı kazanan Yusuf Şahin bir müddet . 
evvel Lübnana gitmiş, orada genç bir 

kadınla evlenmiıtir. ı 
·. Yusuf Şahin 130 yaşındadır. Ve 80 

yaşın~a bir de oğlu vardır .• 

Sıcaklar 
artıyor 

İstanbul dün gene yanıp kavruldu. 
Hararet gölgede 36 dereceye kadar 

çıkmıştır. Kandillide boğazın yüksek 
bir yerinde bulunan rasathanenin baro• 

metresi dün gölgedeki harareti 32,5 

olarak kaydetmiştir. Şehirde ise 36 yı 
bulmuştur. 

Bu sabah on birde hararet Kandillide 
~! • 31 derece idi. Bundan da anlaşıldığı 

na göre hararet bugün dünden fazla 
olacaktır. 

,.::. S,t:; 12,20 16,H 19,2f 21,13 2,57 
• cılo 7,51 4,ti, 8,til 12,00 l,48 7,3• 
"url.o 

GEÇEN SF.:!lı'E BUGUN NE OLDU f 

Almanyada Yahudi aleyhtarlığı son haddi· 
nl bulmu§tur 

SoYyet tayyarecllerl MoııkoYadan kalkarak 
kutup yoluyla San Franslııkoya hareket et
mııııerdlr. 

Annenizden • • 
ızın 

''l' a7mr yifriisihı , islim arhada?< ge. 
lir.,, Söziiııii hatırlatan bir ciiml6 ilr 
ba*lıyaıı bugüııkii makalesinde, Ymrn., 
Nadi Cımılıııriyct'fc cliynr ki: 

Esaslı etüdleri b•lhare yapılmak ü. 
zere şimdiden fikri ortaya koyuyoruz: 
Ankıırayı bir kanalla denize bağlamak 
imkıinı yok mudur ? 

Sovyetlerin de\fıC'timiz nczdir.deki 
Büyük Elçisi Karar.an Yolda.ş Mosko 
vanı l bir kanalla Volgaya bağlanaca 
ğmd.m bahsederken Ankara için bu. 
na bt nzer bir işi Cumhuriyetin niçin 

ele ı.lmıyacağını sordu. Ankaranm 
içinden geçebilecek suyun yeni şekli. 
ni, bu suyun küçiık gemiler işleme. 
sine müsait olacak bir kanalla akıtıl . 

mas1 ihtimali teşkil erler 
Ankaranın içinden geçecek suların 

en mühimmi Kızılnmak ola<"aktır sa.. 
nıyonız. Eğer sevıye müsaitse biz 
oradan Ankaraya .- ı.:ı!acak ve denize 
kadar takip olunacak bir kana! için 
Volg:ı - Moskova ]<ana'ından değil, 
Baltıkla Beyazdenı'!:ini birbirine bağlı . 

yan $talin kanalını açmak için kulla. 
nılnn usulden istifade ctmeği tercih 
ederız. Ruslar Vol~a - Moskova ka 
nalından önce Ballıkla Bcyazdeniz a. 
rasında pek mükemmel bir kanal aç. 
tılar, ve bu kanalı açmakta hapisleri 

alınız 
fzmitten Ormt imzası ile aldığmuz mektupta deniyor 

"Şimdilik asker olan bir genxle sevişmekteyiz. Annem 
kendisine mektup yazmamı istemiyor. Bunu kendisinden 
gizli bir tekilde yapmalı mıyım? 

CEVABIMIZ - Annenizin size olan itimadını rizası 
olmıyan bir §eyi yapmakla kaybetmiş olmanız doğru bir şey 
değildir. Sizin yapacağınız yegane şey gen~ adamdan bu i9 I 
zini bizzat kendisinin iıt~meııini temindir. l 

1 

kull ır.drlar. Kanal açılıp bittikten 
sonr .t bu işin nasıl yapıldığına dair 
Maksim Gorkinın pelt güzel bir yazı. 
smı ckumuştuk. ÜCJtad bu yazıı:ıında 
Stali ı kanalile iki büyük neticenin bir. 
den ictihsal edilmi'" olduğunu anlatı. 
yordu : 

1 - ~!edeni bir eser olarak b!iyük 
bir kanal. 

2 - Orada iyi <;ahşan hapislerin 
eczaları hafifletilmiş olmak sureti
le yfü.lercc ve binlerce mahpusun ıe. 
!ahı hal etmiş olar1k c~miyete iade. 
leri. 

Böylelikle hapis hem i)i gıda alL 
rak acık haYada çalışmak irnkiınma 

malik kılınmış, hem de lyi c;alışbğt 
takdir de cezasının tnhfifi wya affı su~ 
retil~ kendisinin oir an evyeJ insan 
cemiyeti içine yepyeni bir insan ola
rak karııımasma meydan verilmiştir, 
Bu işin hapislere taalluk eden kısmı, 
med~ni eser olan kanalın a~ılmasmdan 
daha az ehemmiyetli değildir. 

On, on beş ekip halinde böyle bir 
kanalı açmakta çalt§tırılacak dört beş 
bin hapsin bu işi nihayet iki Uç se • 
nede bitirebileceğim tahin ederiz. Ta.. 
bii sınai imalat için mühenıiisler çalı. 
şaca't ve kanal hafriyatmda bir dere
ceye ~.adar fenni \'esait te kullanıla
cakLr. Fakat işm ~üyü~nt! hapisler 
göreceklerdir. 

tvi gıda ve liç bPs kuruş ta harçlık 
vermt!k surctile bu işte her hapig için 
günd~ ihtiyar edccef'imiz fazla mas.. 
raf nıhayet on beş l·uru.,u tecavüz e-

dem·:L. . Demek ki hcş bin hapis i\ in 
günd.• 750 lira, ve \'tld-ı Uç yilz gün. 
lük çah§ma müddeti içinde 225 bin lira 
Bu hr sapla öyle' bir kanahn bize r:iha. 
yet blr kaç milyon liraya mal ohbile.. 
ceği anlaşılır. 

Kanal Kızıhrma:ttan Ankaraya gel. 
dikte.r sonra Çtbık deresi Yadis!nde 
ileriliycrek Sakary~ya akıtılacak ve 

böylciikle büyUyecec\ olan o ııehrin ya
takları da ıslah cdi'mek surctile deni
ze kadar müntehi olacaktır. 

lhridc Sakarya}ı Sapancaya ve Sa... 
pancııyı da lzmit körfezine bağlamak 
mümkündiir. 

ŞaşoOacak 
şeyDeır 

§ Tan, ağır ba§!t bir ga:.r.te ola
rak ~cnidcn canlaııdığı için bir kaç 
giltıliil• iisliibımdan birinci sayıf a.sım 
daim 1ı al.:ıllı uslu mrv::ulara hasrede. 
cck samyorilıık. L<İl.'iıı bugün Üf sil-
twı ı<zcriııe Çoban !.!chmettcn bıı~e.. 
diyor. Bir arkada1ımı::;: 

- Vslilbll gcııc bo:ulmadı. Çoban 
!ti eh .net ağw sik/ettir! Dedi. 

§ Bllgiin Cumhuriyetin ispanya 
har1i rlcrindcıı bah<:r.de n sr.rlc hası 
§öyledir: 

"/~panyada va::iyct hü.k1hnet U!hiM 
inld~('lf ediyor.,, 

Açık Sö:dc i8c. 
uıspa11yrıda ihtıl<ilcilcl" galip va::L 

ycttc.'.,, 

ikisi de bıı scrlcııhayı ayııı telgraf. 
lardar. çıkarın~. Bana kalırsa, ihti. 

ıaı nıiizrninlO§mişlir. Fraıısa ı·e R~ 
inküüpları mı.,ıl .<rıirdiiyse bu da gali. 

ba öyle «ti.ircc(;l.tir. Bir taraf, ötekiııi 
yon,,·ı bile, siyasi. kmıaatlcr o derectJ 
k.ökleşmi§tir ki, y~nidctt ihtilıfücr Vf! 

nıuk.1bil ihtilaller çıkacaktır. 

(Hat - Sür) 

Veni nesriyat 

VARLIK 
Bu mecmuanın 1 ağustoı tarihli 74 

üncü uym Yapr Nabi, Cemil Sena 
' Vasfi Mahir, Muammer Necip, Fazıl 

Hüsnü, Burhan Belge, Reıat Cemal, 
Papazoğtu, A. Gaffer, Salahaddin Ali ve 
daha ba,ka imzaların pıakalc, hikiye ve 
tiirlerile çrkmııtırıı 



4 

Yedi kişi 
d·ün bOğuldu· 

Btı zavalllların çoğu açıkta 
denize giren ihtiyatsızlardır 
Havıının fevkalade sıcak olması yil•f 

zünden bir çok kimseler plajlara, deniz 
kem~rlarma akın etmekte, bu arada yüz 
me bilmiyenler de denize girmektedir• 
ler. 

Bu yüzden dün yedi kişi denizde bo
ğulmuştur: • 

1 - Küçükçekmecenin Dereağzı de· 
nen tarafında denize giren beş arkadaş 
cian Bozkınl 20 yaşında Süleyman ile 
ayni yerden 16 yaşında Halil. İbrahim 

yü~me bilmediklerinden boğulmuşlar

dır. 

2 - Tarlabaşında fakir sokakta Hü· 
seyinbey apartımanında oturan Niko 
dün iki arkadaşı ile birlikte Kilyosa git 
miş, yüzerken boğulma vaziyetine gel• 
miştir. Nikonun arkadaşlarından biri 
im~dma yeti§ftliş, kendisini baygın bir 
halde sahile çıkarmıştır. Kilyosta bulu• 
nan iki doktor kendisine bir hayli sun'i 

ispanya 

teneffüs yapmışlar ve nefes aldırmışlar 
sa da Niko yarım saat sonra ölmüştür. 
3- Sultaniyede Servilik caddesinde 6 iu 
maralı evde oturan Mehmet Paşalima· 
nınad denizde yıkanırken boğulmuf 

tur. 
4 - Fatihte ceıı:a mahkemesi altında 

kahvecilik yapan Mehmet dün Filorya· 
da denize açılmıf. takati kesildiğinden 
geri dönemiyerek boğulmuştur. 

5 - Yenikapıda dalgakıran önünde 
denizde yüzen dokuz yaşında bir çocuk 
boğulmak Uzere iken kurtarılmış, otomo 
bile konarak Cerrah paşa hastanesine 
gönderilmi§tir. Çocuk hastane kapısın· 
da otomobilden çıkarıhrken ölmüştür. 

6 - Ortaköyde Cemalpaia yalısı ö· 
nünde denize giren bir adamın boğul· 

duğu görülmüş. sahilde yapılan araf 
tırmalar neticesinde elbiseleri bulunmuş 
ttır. Fakat hilviyeti tesbit edilememiştir. 

ihtilôli 
C.:ıb'C:lilttarık, 3 (A.A.) - İspanya Paris, 2 (A.A.) - Havas bildiri-

hUk\nneti kuvvetleri ile Ispanyol a.si- yor: Hükümet, yabancı devletlerin 
}eri tali bir takım muvaffakiyetler ka- iç i§lc:rine müdahal.! edilmemesi hak
zanmıg olduklannı bildirmektedirler. kınd'lki kaidelere !<&ti surette riayet 
Fakat her iki tarafın vaziyetinde esas. lüzumuna dair genel bir görüş birliği 
lt bir değişiklik olmadığı zannolun- tesisi için bütün devletlere mürat'aat 
maktadır. ta bulunmağ:ı. karar vermiştir. 

Asiler Madridin şimalinde klin Tor. Hükflmet, çabuk netice elde etmek 
relsdones mevkiini zaptetmiş oldukla.. için daha diln ak§amdan İngiliz ve t. 
n ve Madridc 20 kilometre me$a!ede talyau hükfunetlerrne birer telgraf çe. 
bulu.ıduklanm iddia etmektedirler. kereli bu husustaki ~ahsi hattı hare. 

Madrid hükfuneti de Hükflmet kuv. ketini bildirmiş ve Ispanyol dahili mü. 
vetlerinln vuiycti her tarafta ".salah cadelelerini kısa kesmeğe ve beynelmi. 
bulmuştur,, iddiasında bulunmakta ve lel mlinasebetlerde muhtemel ihtil!t
Mala.ga Grenade'a bir kaç kilo~etre lardan sakmmağa. matuf tekliflerde 
mesafede olduklarını beyan etmekte. bulunmuştur. 
dir. lngiltcre ve İtalya bu telgrafa. ce-
ırc asi ırenlnl bombardıman vap Yerir vermez, hUkümet diğer alA.. 

.Madrid, 3 (A.A.) - HükO.met tay. f kadar devletlere de aynı suretle mü
yarcl~ri Valladbid - Ariza hattı üı.e.. racaat edecektir. 
r:nd~ iki treni bombardıman etmiştir. Müzakereleri çabuklaştırmak arzu. 
İki tren raydan çıkmış ve ta.§ımakta sunda bulunan Fransız hilkfuneti, asi. 
o1du:~lan mühimmat tutuşup yanmış- ler Idıine olarak yapılmış olan silah 
tır. teslinıatı sebebile, kendisini bir ta. 

Astlor;n bir tekz1b1 
Seville, 3 (A.A.) - General llano, 

Madr'ıd radyosunun haberlerini tek. 
zibctrnektedir. General Ayamonte ve 
S:m . I ... ucar _ de P.arramedo'un kı
yam~ılann ellerinde olduğunu beyan 
ve Madridc taarruz etmek üzere EndU
lüstcr. yeni kuvvetlE>rin hareket etmiş 
olduğunu ilave etmektedir. 

raflı tatbik edegelmekte olduğu bitaraf. 
hk beyannamesile artık bağlı addet.. 
memektedir. 

Ümit ettiği gibi, sabuk bir suret. 
te kati teminat elde edebilirse, durum
da EMri bir salah hasıl olacak ve bu 
salah, esasen bozuk olan Avrupa du
rumıt üzerinde mümkün akisler fara. 
ziyesini uzaklaştıracaktır. 

40 gün 40 gece lstanbul 
eğlenceleri başladı 

Biriıt~i hafta spor - 2 ağustostat DORDUNCU HAFTA SERGi 
saat 14 de Yeliefendi çayırında at ya. 2.'l ağustosta Taksimde Cim Lon. 
rı~lan. 4 ağustosta Dağcılık klUbünde dosla güreş, 25 ağustosta karika. 
tenis maçları. 5 ağustosta san t 21 de tür sergisi, 26 ağustos çarşamba kon. 
Taksim bahçe.sinde konser şehir ban. ser Şehir bandosu, 27 ağustos Ayasof. 
dosu taTafındnn, 6 ağustosta Dağcılık ya hamamında Türk seccade ve halı 
klübün~e tenis maçları. 8 ağustosta sa. sergi'ii, 28 ağustosta heykel sergisi 
at 16 da J>:ığcıhk klübünde tenis !inalı, Fındıklı Güzel Sanatlar akademisinde, 
gündüz Kermes Bebek sergisi akşam 29 ağustos cumartesi Balkan festiYali 
balo Lünaparkta ateş oyunları yapı. başlangıcı dans Ye müzik. 
Jnncktır. BEŞlNCl HAF'r A BALKAN 

lKlNCI HAl"'TA TİYATRO FESTlVALl 
9 nğustos pazar günü; Kermesin 

de,·am1, spor numaraalrı1 musiki mü. 
saban!tları büyük balo, Taksim stadın. 
da Cim T.ondosun iştirakilc büyük gü. 
reş, Moda deniz k1übünde yarışlar, ge. 
ce kliipte Ege ,·apurunda balo, 11 ağus 
tosta Tepebaşı hahçe.sinde :Meddah, 
J{aragöz, 12 ağustosta saat 21 de Tepe 
başı bahtesinde orta oyunu. 13 ağus. 
tostn saat 21 de Tepehaşı bahçesinde 
3asrattin hocn, 14 ağustosta 'J'epebaşı 
bhçesinde Şehir tiyatrosu tarafından 
Mum söndü. 1ll ağustosta Tcpebaşı bah 
~esinde Halk opereti. 

OÇCNCÜ HAF'.l'A ŞEHlR HAFTASI 

30 ağustos saat 15 de Çamh~atepe 

sinde üzüm ve iyi su müsabakası gece 
de kır balosu. 2 eyJUI çarşamba Beyler 
beyi sarayında büyük balo, 4 eylül da 
Bebek bahçesinde mehtap alemi, 5 ey. 
hildc Taksim bahçesinde Balkan grup. 
ları, 6 eylOlde saat on beşte 1',ener sta. 
dında Balknn grupları dans ve musiki. 

( Diin başlayan şenliklerin ilk nuıd. 
desi olan at yarıılarına dair yazı 3 ün. 
cü saylanuzda) 

------------------------------Bir Mısırh dUny·a 
şampiyonu oldu 

Son dakika haber alınmıştır.: 
Halter ve gülle kaldırma ~ampiyonu 

olarak tüy siklet Amerikalı Terlaso ve 
hafif siklet Mısırlı Mehmet Emin Mis· 
hah olmuıtur. 

GUlle kaldırmada Amerikalı, 92,5 
kiloyu develope ve 97,5 kiloyu araşe 

.,, -~ası 3 AaUSTOS -~ 
·-~----~---------·--

, ..... -~ 
ıvı on t r ö mukavelesile fesho unan 

Boğazlar komisyonu azaları 
Bugün toplandılar 

lngiliz mümessilinin gazetemize beyanatı 
Lozoın muahedesile teşkil edilmiş Bo• 

ğazlar komisyonu dört haftaya kadar 
en son içtimaım aktedecektir. 

Montrö mukavelenamesinden sonra 
artık hikmeti vücudu kalmayan münfe
sih komisyonun eski azaları bugün Top
hanede on bir buçuk senedenberi kcndl9 
lerine tahsis edilmiş bulunan köşkte 

bir toplantı yapmışlardır. 
Münfesih komisyonun istifa etmiş 

reisi Amiral Mehmet Ali rahatsız oldu
ğundan bugünkü gayri resmi toplantı
ya Bulgar mümessili, başkonsolos dok• 
tor Slivenski riyaset etmiştir. 

Tophane köşkündeki bugünkü top
lantıya iştirak etmiş olan İngiliz mü• 
messili Mister Makdonaldle görüşdilk. 

Dört haftaya kadar yapılacak nihai 
toplantıya da girdikten sonra, yarı dip 
lomatik sayılabilecek vazifesinden, doğ 
rudan doğrura tekaUde sevkedileceğini 
aöyliyen İngiliz murahhası diyor ki: 

- Bugilnkil toplantımız, işi bitmiş o• 
lan Boğazlar komisyonunun, çalı§maları 
esnasında Türk hükumetinden gördüğU 
müzaherete teşekkürü kararla§tırmak 

ve bu meyanda on bir buçuk seneden• 
beri içtimalanmıza bu binanın tahsis 
edilmesine teşekkür etmek etrafında o• 
Jacaktır. 

Bundan başka burada her hükumetin 
murahhaslarına yardım etmiş olan me· 
murların taltifi hususunu aynca hükQ• 
metlerimize yazacağız. Bu toplantıları" 
mız, doğrudan doğruya kendi hükümet• 
!erimize bildireceğimiz mali meselelerle 
alikadardır. Üç dört haftaya kadar son 
cmumt içtimaımızı aktedeceğiz. Ve on· 
dan sonra tasfiye başlıyacaktır. 

- Evrakın Milletler cemiyetine dev* 
redileceğini söylüyorlar? 

- Muhakkak Milletler cemiyetine 
vermeklif imiz icap etmez. Oraya sene
lik bir rapor vermekteydik, son senenin 
kini de verdikten sonra artık o sahada 
yapılacak bir iş kalmamıştır. Maamafih 
Milletler cemiyeti genel sekreterliği 

icap ederse, alftkadar olmuş her hUku· 
metin ait makamından istediği malilma· 
tı alabilir. Fakat iş bitmiştir. Montrö 
müzakerelerinde de dört hafta kadar 
bulundum. Bu fevkalade mükemmel 
tanzim ve teşkil edilmiş konferansta 
Türk murahhaslarile İngiliz murahhas· 
lan arasındaki münasebet çok dostça i· 
di. Alınan netice de tatminkar oldu. 
Eskisinden daha iyi bir vaziyet vücude 

Güreşçilerimi
zin galibiyeti 
Bertin 3 <Saat 14 - hususi sur-ette 

gazetemiz için olimpiyatlara giden spor 
muharririmiz İzzet Muhiddin Apaktan, 
telefonla) Dün yapılan güreşlerin dör
dünde mağlup olmamıza rağmen, aslan 
gUreşçilerimiz bugünkü güreşlerin dör
dünde de galip gelmişlerdir. 

61 kiloda Ankaralaı Ahmet Japon 
Pomba'yı sayı hesabile yenmiştir. 

İkinci gilre,de, 79 kiloda Mersinli 
Ahmet de çok tehlikeli ve maruf rak,lbi 
olan Alman Şiltleri sayı hesabile yen· 
mi§ tir. 

87 kiloda Büyük Mustafa pek mükem 
mel bir gUreş yaparak yüzümüzü güi.· , 
dürdü ve dUnkü mağlubiyetin acısını 

çıkardı. Büyük Mustafa, iki üç kere 
hasmının sırtım yere getirdi ise de ha• 
kemler bunları şüpheli buldular ve ni· 

hayet güreşçimiz sayı hesabile galip 
iliin edildi. 

Çoban Mehmedin müsabakası pek 
daha mükemmel oldu. Bu güreşçimizin 
müsabakası 12,20 geçe bitmiştir. Daha 

ilk dakikalardan itibaren Çoban faik 
bir oyun oynayıp Belçikalı rakibini ez;· 

di ve oda büyük Mustafa gibi hakem• 
lerce kabul edilmiycn tuşlar yaptıktan 

sonra nihayet sayı henabilc galip geldi, 
Milli takımımızın Norveçlilerle fut

bol maçı bu akşam yapılacaktır. Müsa• 
bakalar büyUk bir heyecan içinde devam 
etmektedir. 

' . ] 

Münfesih Boğazlrır Komtsyonunun azaları bııgUnkü top!antı esnJJI' 

lngiliz mümes$ili ltfakdunalclmuharririmize beyanatta bıı1ıt/ 
geldiğini ösyliyobllidm. HilkOmctimim. di. !şti<ak odip konfe<ans>n / 
her huıouıtt• ıt tın n edtcı oır mukctvclt: ;-ı:ıcoımaa buıunmauyaı. vıtt~ 

aktedilmiş oldu~unu, hariciye nazırı ğazdan geçecek ticaret g !. 
vasıtasile ilan ettiğini biliyorsunuz. şimdiki mukavelenameye görer ~ 

• • • istifadeden, herhalde italyaıı1' ıd"'. 
Bugünkü toplantıya İtalya mUmessili fade etmeği isterler .. Netice i)e 

on beş ağustosta Türkiye ı ., 
başkonsolos Bay Armao da iştirak et- diğer memleketleri de alakada~~ 
mişti, İngiliz mümessiline sorduk: kavelename maddelerinin ta~b~ott' 

- İtalyanın Montrö mukavelename- yoruz. Ben şahsan on sene)'1 ıfl ~ 
sile olan münasebeti hakkındaki mütale bir zamnndnnberi bulundui" 

anız nedir? alıştığım memleketinizden 1 ~ 
- İtalyanın ergeç bu mukavelename· müteessirim. Fakat dostça gcÇ1' / 

yi imzalayacağını sanıyorum. İtalya mız ve teşriki mesaimi:z:deıı ço 
Montrö konferansına da iştirak etmeliy· num. 

~ 
Amerikalı yap1§ıl' kız 7'-Cırdcşlcrdenbiri olan Viyolet ~mott.ff'.,',ıl, 

16 ağustos paazr Taksim stadında 
. ant 16 da güreş Cim Londosun iştir:ı. 
ltilf!, sant 21 de Şehir tiyatrosu tarafın. 
dan operet Yaryete numaraları, 18ağus 
tos Asariatika müzesını ziyaret, 19 
ağustos Tak.sim bahçesinde konser 20 
ağ'U!ltostll Boğazı yüzerek geçme, 21 
ağustosta Topkapı müzesini ziyaret. 22 
aiustosta (itfaiye günü.) 

ve ı 22 kiloyu omuzlama yapmır ================ Dallas şehrinde Mur isimli bir gençle evlenmiştir. Nikah mer:as~tl 'f' 
Tccnd'sinc yapışık o'lım kız km·dcşi §ahadct etmiştir. Rcsminıt~ 

tır ki, mecmuu 312,5 dur. developc 92,5, araşe 105, epolc 145 çiftin evlenme merasimi esnasındcı alınmı§tır. 

Mısırlı ise mecmuu 342 olmak Uzere kaldırmııtır. 
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Eşime güç sla r 
Yerm\ k h 

Arap"ar 3000, Ru 
140.000 telefat 

kurtulanlar ölenleI"\'l -dua edecek. 
Diyorlardı. 

3 temmuz sabahı erkcr.den bın
lerce asker istihkamlardan dışrı.rı fır
lıyarak saldırmaya başladı. Çarpışma. 

nı ne kadar müth'..S olduğunu anlata.. 
bilmek için iki rakam Ur.erinde di!şün
mek k!f idir. 

Yermuk muhıırebesinde Ara 
3000, Rumlar 140,000 telefat ve 
ler. Heraklisin bir kısım ordusu ı e. 
bire doğru kaçarak suda boğuldulf>r. 
Bir kısmı kılıçtan geçti. Bu harp CC' 

nubi Suriyeyi tamamile Arapların eli. 
ne geçirdı. 

Dllnyanın şimdiye kadar tanımış 

oldu~ı dansörlerin en büyüğü, bugün 
dans kelimesini kouu§mağa bHe mezuıı 
değildir. 

Bu dans dahisi lsviçrenin husus! 
bir bakım evinde, J;endi<Jini 18 sene
dir danstan uzak :utan bir akıl has.. 
talığına karşı mtirndele etmektedir. 
O, karşısında dans miln~ka~ası vapıl
masına bile tahammül edemfmekfrdir. 
Hele b:ı.letten baha..dilccck olursa he
men sinirleri bozulmaktadır. 

Bn zat Nijinskiılir. Zavallı delidir 
ve bütün dıinda a:ı:.·J mütelıassısları 

kcnclısini iyileştire ncmekted,rlcr 

.. 
HABER 
AKSAM PO!lTASI 

iDARE EVi 

tstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lstanbul 214 

Telgraf adresı: ıstanouı HABER 

... 

Yazı ışıerı teıoronu 2:ı 72 
idare ve lıtın .. · U3i0 

ABONE ŞARTLARI 

sen ilk 
e avlık 
3 aylıM 

' evıık 

TGr~ıgr &rıcbı 
t.COO Kr 2.,00 Kr, 
'1301 .. 1'?50 
400 •. 800 .. 
150 .. 300 .. 

Suhıbi ve Ncsm;al Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Bcsıldıtı 11er (V AKIT) matbaaıl 



~ l!JJ sı lYı n B< lYı m aı ç ne o D aı ca k ? 

Lü,zumsuz ümitlere 
Norveçi yenebilecek miqiz~ 
Evet ! Fakat ... 1 

kapılmıyalım 
Norveç takımı bizden üçe beş; 
nisbetinde daha kuvvetlidir 

Progranı 
B lYI g lYı ını k lYı 

Eğer o soğuk kanlı, yavaş takım/of' 
silip süpüren ateş gibi oyunumuz tuta~ 

ı Yazan: Ulvi Ziya ve,,;1 
ı Bugün fut bol turnuvasının ilk ma } da 1,E saat oyun .?ynad.~k~8 f 

Yazan: Cafer Çagatay m tüısa~all<caDaıır çı B~rlinde yapılıyor: Türkiye ile tanıy~cak ve ona :rore muttıl 
Norveç ve ltalya ile Amerika Birleşik tcceğız. ~ Nihayet bu yazılarımın intişanndan 

bir iki saat sonra herkesi merak içinde 
bırakan Türk milli takımının futbol kuv 
ve ti anlaşılacalf tır. 

Dünya üzerindeki futbolü "amatör,, 
ve "profesyonel., diye ayırmazsak, kuv
vet nisbetlerini tayinde çok müşkülata 
uğrarız. 

Milli temasları ve şimdiye kadar atı· 
nan neticeleri kısmen tahlile uğraşırsak 
dünya futbol tasnifini dörde ve belki 
de beşe ayırt etmek zarureti vardır. 

Birinci planda İngiliz futbolü ve ona 
benzerleri Cenubt Amerika. 

ikinci pldnda merkezi Avrupa sis
temleri Avusturya, Macaristan, Çekoa· 
lovakya, İtalya. 1 

Uçüncü planda Almanya, Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, Fransa, ispanya, 

Dördüncü planda Belçika. Polonya, 
İsviçre, Rusya. 

Beşinci planda Balkanlar, Mısır ve 
ilaahır ..• 

Şimdi bu niabetleri gözönilnde tuta• 
rak Norveç - Türk milli takımları maçı 
nın neticelerini ve kuvvet tahminlerini 
!:ağıt üzerinde yürütmeğe kalkarsak 
Norveç takımının dünya tasnifinde al• 
dığı 3 üncü dereceye kartı bizim ~ocuk
farİtı Jki ıpl5.n yukarda bir hasımla miıca• 
dele kabiliyetlerinde müsavi kalmak için 
onlardan iki defa fazla enerji sarfr zaru• 
reti hasıl olur. ' •C 

Neticesi maddi yete, bilgiye. iktidara, 
kuvvete istinat eden futbolda Türk mil 
1i takımının şans ihtimali daima 315 nis 
betinde aleyhimize temerküz etmekte
dir. 

Tütk - Norveç futbol maçr normal 
şerait tahtında cereyan ettiği takdirde 
oyuncularımız asabileşmeden maçı be· 
şc - üç nisbetinde bitirirlerse iyi oyna· 
n11ş sayılırlar. Bu yalnız Türk futbol 
takımının iyi bir neticesi değil ayni za
manda bütün Balkanlara da teşmil edile 
rek kuvvet istikrarında bizlerin de on· 
lar nisbetinde çalışmış olduğumuzu is• 
bat eder. 

Size bu makalemle birlikte Stokholm 
de. 2 maçta da galip geldiğimiz Türk 
muhtel.itinin bir resmini neşrettiriyo-

rum. 

12 sene evvel Türk takımı dünya fut 
bolcuları tarafından tanılmazdı. Hatta 
Pariste Çek milli takımına S-2 mağıu· 
biyetten sonra Hamburgdan geçerken 
Almanlarla maç teklifimizi tereddütle 
karşılamışlar ve hatta reddetmişlerdi. 

O tarihte Stokholmün muhtelit ve 
şampiyon takımını yenmemiz, Finlandi· 
ya milli takımını 4-2, Estonya milli 
takımını hatırımda kaldıysa 4-0 keza 
Litvanya takımını da 4-1 yendikten 
so:ıra Berlinden geçerken. Almanlar ilk 
k:ırarlarında ne derece yanıldıklarını an
l:drlar. Hc:.tta Mısır takımı Macaristanı 
yendiği halde Stokholmde bizden sonra 
7 sayı ile mağlup olmuştu. 

1924 senesinde Türk milli takımı 
n:: derece kuvvetli ise o devirdenberi 
c; J;~cn futbol sistemlerile beraber Türk 
t:ıbmr cb hayli istihaleye duçar oldu. 

Eski devirde for hattında A vrupada 
dl eşi az bulunan Alaeddin, Zeki, Bekir, 
S ıJ~h. Bedri gibi seyyal ve bilgili oyun· 
culara mukabil canını dişine takan bir 
müc1afaa hattı ve ismet, Nihat, Kemal 
Rıf::t, İbrahim, Ali, Kadri ve belki de 
biraz Cafer, knlede Nedim, Hamitler 
vardı. 

Şimdiki Türk milli takımında da Ya· 
şar, HUsnü, Mehmet Reşat, Niyazi, Hak 

:.r, Fikreti sayabiliriz. 
FinlAndiya milli takımına ilk anlarda 

Zekinin attığı birinci golleri telafi için 
Finlandiyanın dev cüsseli muhacimleri 
bizleri çok sıkıştırmı~lardı; fakat dün 
gibi hatırımda kalan bu maçta Nihat ve 
İsmetin kale gibi bizleri müdafaa ediş- ! 
lerile şimdiki milli takımda M. Reşat, 
İbrahim, Hakkının tiplerini gözümün 
önüne getiriyorum da bir Nihadın çırpı· 
nış kabiliyetini bir ismetin kartılı pas· 1 

)arını verebilecek oyuncu görmeği özlü· 
yorum ve bütün bu hatıratı sıralama· 

mm gayesi de mudafaa hattının ne Lfa· 
fi gibi ağır ve ne de Hakkı gibi acemi i 
bir santrhafa Norveç milli oyuncuları
nın durdululacağını tahmin edebiliyo· 1 

rum. 

Bu sabah büyük stadyumda atk" 
tizm Doyçlandhalle kapalı müsabaka 
yerinde güreş ve yüzme havuzunda 
asri Pentatlon müsabakaları var. öğ· 
leden sonra da atletizme ve Pentatlo' 
na devam edilecek, güreş salonunda 
eskrim, polo meydanında hokey ve 
polo, olimpiyat stadında futbol mü
sabakaları yapılacaktır. Gece de gü· 
reş, eskrim ve halter var. 

' devletleri karşılaşıyorlar. Tabii bizi Bugün oynanacak ikinci ı:ıı;, 
en ziyade alakadar eden kendi milli lince: bu oyun İtalya ile A.mt>fl tJ1 

1 takımımızın yapacağı ma!:tır. leşik devletleri ara.J•nda olac~>'°~ 
Norveç takımı !1akkında elimizde- bit ilk bakışta Italya lehine bil 1 

ki ma.!umat bu timl? bizim takımın ya. fark görmemek kabil değiJdır~ 
pacağı maçın netic~si hakku.da c'nce. yuncudan mürekkm? olan tu. 1~. 
den bazı tahminler yapmamıza engel mı Pozzo'nun idarcs\nde sıkı ~if 

Biz, bunlardan güreş ve eskrime 
iştirak edeceğiz. Futbol takımımız 

da Norveçlilerle ilk temasını yapa· 
caktır. 

Vaııro ını iki 
m(lısabcakallaır Futbol hayatımızda bir daha tekerrü• 

rU kabil olmayacak olan ve bir buçuk 
Yarın sabah ve öğleden sonra atle saat sonra müsbet menfi netice anlaşıhn 

ca ahı keşki santrhafa Fikreti koyaydık tizm. sabah ve gece güreş, sabahleyin 
müdafaa hattımızı bu kadar geriletmiş Pentatlon, sabah, öğleden sonra ve 
olmazdık. Ve muhacim hattı da müsavi gece eskrim, öğleden sonra hokey, 
tarzda pas alırdı tarzında mütalea zama öğleden sonra futbol ve polo, sabah 
nr geçmiş olacaktır. ve öğleden sonra da Kielde yat musa

bakaları var. Bugünkü takım teşkili buradaki gibi 
bu İzmirli diğeri Fenerli öteki sol açık- Biz bermutat, güreş ve eskrime gi· 
tr gibi değilde, takımın iyi oyun çıkar'" receğiz. Kielde de yelkencilerimiz 

d 1 1 ~ _ müsabakalara iştirak edeceklerdir. 
maaı nere e o uraa o sun oynamagı ıh.. -. ... -~~.-. ........ ---.--........ _. 
rin kanlılılda karıılayarak, ille galip 
gelmek ve iyi oynamak için sahaya çıkı· 
lırsa, aradaki kuvvet !arklan da gözetil" 
mez ve takım da müsbet neticelere doğ
ru gider. 

1 - Türk milli takımının en büyük 
ve göze çarpan noksanlarından biri nis· 
bet dahilinde galibiyet anında bile mü• 
dafaa hattının ileri gidememsidir. 

2 - Beklerle, hafların irtibatı ve ha· 
sım mubacimlerinin hafların arkasın· 

dan çıkarken derhal bekler tarafından 

karıılanamaması takım mağlubiyetleri· 
ne çok büyük !mil olmaktadır. 

3 - Hasmın zayıf anını bulmak ve 
bunu 11 kişi olarak şarjda bulunmak 
gibi enerjili zamanlarımız Türk milli 
takımında çok defa 3 ila 4 dakika kadar 
süren bir haslettir. 

Biz çok defa Türkiyeye gelen ecnC"' 
bi takımlarını 3-4 dakika için panik 
derecesine düşürdüğümüz olmuştur. 

<Bunu şimdiki takım için söylüyorum) 
Bu fırsat Snında "gaf,, denecek kadar 
acemiliklerle istifade edemediğimiz de 
çok olmuştur. 

Son Yugoslavya maçında kalecinin 
bir yanlış çıkışı ve Fikretin o an için 
ters dahi olsa gelen biçimsiz topu gole 
tahvil etmesini belki unutmadık, işte 

Norveç milli takımına karşı bu tarzda 

fırsatlar bize çok gelecektir, onlar da 
ne kadar kuvvetli olsalar ister W ister 
X ne tarzda tabiye kullanırlarsa kullan· 
sınlar, Türk takımının kalelerinin önle 
rinde çok defa tehlike yaratacaklarına 

imanım vardır. Biz gelen fırsatların zu· 
buru anında istifadeye kalkmağı bilir· 
sek 3 üncü planda dediğimiz rakipleri
mizi 9 un~u plana da göndermek ihtima 
1i futbolda çok defa vakidir. 

Bu bütün takımın muntazam gerile" 
me ve ilerlemesinde, muhacim hattının 
iyi pas almasında ve Hakkı gibi canh 
şütçü bir oyuncunun merkezde oynatıl· 
masile olacaktır. 

Hakkı gibi seri bir oyuncuya Fikret 
tarzında yardımcı bir hafa ihtivaç var
dır. Çünkü daha oyuna başlamadan iti" 
baren futbol 3 müsellesle teeşkkül eder 
Santrfor müstnkildir. santrhaf ise hıı ~ 

rııüsellcs O"unct•larm irtihatı!'IT tE":ııin c· 
den en mühim bir un'!tırdur. Bunun t.-
kımda tek bir dakika aksaması, yorul"I 
masr, yanlış mUdahalesi, durması ve mu 

hacimine ve geriye yardım edememesi 
hasım için en büyük bir avantajdır. 

Federasyon reisi Bay Hamdi vazifesi 
başında itiraz kabul etmez çok dürüst 

bir sporcudur ve ayni zamanda böyle 
milli meselelerde çok hassas bir idareci• 
dir. Takım teşkilinde korkacak ve belki 

de azami eleman kullanmada tereddüde 
düşerek eski ve istanbuldaki vaziyeti i· 
dameye kalkacaktır. Gerek Fikretten ve 
gerekse Rebiiden istifade etmek lftzım• 
dır. Fikret Türkiyenin en iyi bir muha· 
cimidir ve ayni zamanda müdafaada 
en iyi bir haftır. 

Cenah haflarının takıma yardım sa· 
hası ancak yarım bir müstatildir; hat• 
buki santrhaf mevkii ise bütün takım 
hatlarına yardım imkanları bulunan bir 
yerdir. 

Bu gaye ile ben Fikreti santrhafa al• 
makla takım kabiliyetinin artacağına ve 
dolayısile boş bıraktığı yere de Rebii 
gibi pişkin ve serinkanlı, şütçü bir oyun 
cu gelmekle çok isabet edilmiş olur ü
midindeyim. 

Rebii, Şeref, Hakkı. Sait. Niyazi bi• 
zim teşkil edeceğimiz en güzel bir for 
hattıdır. Niyazi ve Saidin fırsatçUluğu 
Hakkınnı ağır basışı, Şerefin temkinli 
oyunu. Rebiinin seyyal tarzı Norveçli• 
terin ağır stili karşısında hayli tehlikeli-
dir. 

Mehmet Reşat, Fikret, İbrahim haf 
hattı yorulması az pas kabiliyeti çok o· 
lan oyunculardır. 

Hüsnü ve Yaşar Türkiyenin en iyi 
iki müdafiidir. Biri sert diğeri girgin, 
biri foru takviye edici paslara malik, di• 
ğeri hasımdan top almağa kabiliyetli vr 
haflarına yardımı bilen iki iyi oyuncu
muzdur. 

Kaleciye gelince giden iki kaleci ara· 
smda Ankaralı Cihadın oynaması Türk 
milli tak1mt için büyük bir kazançtır. 

Bunu hiçbir k!üpçülük gayesile söy
lemiyorum. Avni son zamanda o kadar 
gülünç f!Oller yemiştir ki. Cihadın ter· 
rühesizliği Avninin betaatinden dah~ 
çok müreccahtır. Eski bir futbolcu ol" 
maklığım itibarile Bertinde futholcula· ı 
nmızın duyduğu avni helecan1"P lwrn· 
d:ı rıaylasmaktayım. 

Allah onların adalelerine kuvvet, bizt 
de burada sabır versin. 

d Be 1. •t 'c:tıf· ıl tcşk.ı edecek kadar azdır. ma !ln sonra r ı,ıf> gı mı!J r". 
Mamafih bu takımın 1935 futbol Amerikalılara gei!nce· Arc.st~Jf 

mevsimi içinde yaptığı ma~larm so- da Aıjantine 11 - 2 mağ_lUP 0 ~ 
nuçlarmı incelemek bugünki.! kuvve- Takım ltalyaya Ro•nada dü~Y·~ 
ti ha}rkında takribi bir ka1.aat edin. Si Oyunlarında 7 - 1 gibi avr 'il. 
mek için faydadan hali olmıyacaktır. bir farkla mağlup r>lmuştur. e' 

GE:çen senenin 31 mayısında 0slo. ıtalılarm maçlarını seyredip de ",/ 
da Macar amatör milli takıma 2 - O damld!'ın futbolu a·ay için o~~"J 
galip gelen bu takım 23 haziranda rına kani olmamak kabi. d~gl 111 

Kupenhagda Danimarkaya O - 1 .)emek oluyor k' b!.lgün ~ 
mağlup olmuş, 27 haziranda Osloda iki nıaçtan birinin galib•nin .ı. d!, 
Alman milli takımı ile ı - ı berabe ması büyük bir ih1 i'llal dahılıll p 
re kaimıştır. Bu tabmın Bnlin 'llim Dıterine gelince nisbeteil 8 .1. 
piyadları için yaptı~ hazırlık mUsa. naması icap eden bir şimal t~bi 
bakalarımn sonuncusu lsveçle olmuş karşı bizim oyuncul.ırın :ıteş gı :ıf 
ve Norveç 2 - O nyunu kaybetmiş. jik ve sağlam oyun tutturııı ~ 
t . bakJ.r. .,I_ t:ıi 
ır. . .. ,0 rr; Bu saydığımız dC\rt neti<'eden Ma Ulvi Z~A I~ 

carlara karşı olan galibiyeti bazı oku. au··l''e atma-:14 }~ yucularmıız parlak bir kazanç adde- L ~ {)" •
1 

debilirler. Fakat .§Unu da g3zden ka. ,., .-MJ 
çırmamalıdır ki bu ,.Macg,r takımının A 1 m a n 1 ~ r Q ~~ 
bizim bildiğimlz ve tanıdığımız Macar 'Eerlin, 3 (A.A ) _ Bırıll p0· 
profcsyonellerile hiç bir al!kası yok- lke <Almanya), oli"llpiyat ~ 
tur. Ve bu takım Romanya amatör rekor: 16.20 metre. 4~ 
takımına 5 - 1 gıbi açık bir mağlu. İkinci: Baerh:·1d (Finlaı' 
biyete uğramıştır. Geçen sene için. 16.12 metre. ) ı 
de Ankara klüpleri ile berabere kalan C'çüncU: Stoeck (A.lınanY• 
Uypeşt'in amatör takım! ile Galııta. mette. 

sarayı dört gol ara ile yenen profes. HABER - Halbuki berıceJ l \.. 
yonel takımı arasındaki fark bu key. ciliği:ı dünya şampiyonu ~.,. ıl ., 
fiyeti isbat için gü~l bir misal teşkil lıcllj 
eder. Torr.ı.ns tarafından kazS.111 ,,.- ~ 

Almanya ile olan beraberliğe ge. zann1;diyordu. pu netice koc.J r-· 
lince; son altı yıl içinde Almanya ile yonu.o kocadığına delildir ıi 

Norve:çin yaptığı dört mac;ın hepsi de Iskrlm müsabakB 
beraberlikle neticelenmiştir 

1930 teşrinisani<Jinde Bresl9.vda oeticeler~ ~ 
ı - ı. Belçika, beşe karsı 11 ıle ~ fo 

1931 haziranında Oslo'da 2 - 2. galiıı. İtalya, Uçe iTarşı 11 .!~ 
rn33 tcşrinisanisinde M:ıgdeburg. rista.1a galip. Avuaturya ~ 

da 2 - 2. 12 ilr, Amerikaya galip.:= l!ıliV, 
1935 haziranında Osloda 1 - 1. diye karşı 9 ile Almany~~~ 
Bn dört oyunu Norveç hes:ıbma 8 O kU { k JIJ1 P" 

güzel bir muvafakiyet olarak kaydet. ug o a 1 'l J 
meliy:z. Son lSVC<( mağlfıbiyeti ile 088ıl OlftC8~lli ~ 
Danimarka oyununa gelince. bu ne- Berlin, 3 (Husu~n -: :Mı ır'I 
ticeleı Almanyaya lrnrşı alman sonuç teşkili tamamen antrE>toıe !.r• l 
lara bakarak verdığimiz kararı tena.. tır. Takımımızın Avni, Y J.ı rJ 
kuza uğratacak ka·lar muvafakiyet. nü, Ibrahim, LUU"i, Rd8 ~ 
sizdir. Fikrı..t, Gündüz, hakkı 1/t .,,,,, 

Hulasa Norve~ takımını sahada şeklinde çıkması kııvvetle oı 
11 kişi ile bizim çocukların kaqısın- dir. 
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!!• .. un mektueıarı Ollmplyatlarda ilk gün 

Amerikalı Zenciler ~adınıarm girmesi şiddetle 
~k olan olimpiyat köyünde 
11.rk sporcuları ziyaret Beqaz adamları geride bıraktila1 

~.29<•~.!'!:!d!!ı!:.7~b.'::;:~~~.~ı!~i.!~~~.kç• 10.000 metrede görülmemiş bir 
aerU:611derdiğimizarkada1ımızdan>= tenha. m.,.,.cadele oldu c· ç Fı·nıandı·yalı ~ hJltı e ltldikten ıonra, gazetem için Bu yollardan epeyce ilerledikten son• '-' • 

""~· i~. iami. her ağızda dolaşan ra ni~ay~t ay ~ı~dızlı bayrağı sevinç için gö g o s fark 1 ar ı· ı e ya r 1ş1 kazan d ı I ar 
8erliııbı 0Y~e gıtmek oldu. de gorduk. Bızım çocukların yattığı 

' deli i~nı~ caddelerinde, ~irkaç b.inalar bir değil iki, ve .b~nlar diğeri~ Berlin, 3 - Büyük olimpiyat pistin• 
~ lq ltirdıkten so~~a, nihazet rınden farklı o~rak d~ ı~ışer ka~lı. de yapılan atletizm müsabakalarına dün 
~~inat bahçesının bulundugu Maşallah, Turk kafılesı Amerıkadan batlandı ve ilk olimpiyat pmpiyonlan 

~!~ dan, bizi Olimpiyat köyü- sonra, en kalabalık gelenlerden birisi belli oldu. 
~lece~ iki katlı büyük omnibüsc imiş. 100 METRE SEÇMELERi: 
~e tııi tamir ve tanzim edilmiş Binalardan soldaki güreşçilere ve bas tık önce 100 metre ıeçmelerine bar 
~ $-ıolllun~zarn bir yolda otobüsü" ketbolculara ait sağdaki ise bisikeltçiler landı. Bu müsabakalarda bilabssa Ame· 
~ lolu da.luica içinde tehirden c;wtı. ve futbolcular yatıyor. rikalı zencilerle Japonlar nazarı dikkati 
iıf.~ ~etil çayırlı süslü bu yol ayni tik gördüğümüz, güretçiler oldu. Ço- celbetti. Bunlar mütemadiyen ıetleri ka 
'ı~ ~anı ediyordu. Biraz sonra cuklar çok ncıeli fakat, kilo artmak teh· zanarak finale kaldılar. Siyah inci namı 
~ oı·ol~piyat stadının önünden likesi bat gösterdiğinden perhiz yap- verilen Ovensin bir ıette yaptı. 10,2 lik 
~ •Urtı lrllpıyat köyü, ıchirden 50 da·ı mağa mecbur kalıyorlarmıı, buna biraz fevkalade derece hayret ve takdirle ser 
~l ..{or. Yolda küçük yemyeşil bir canları sıkılılor. Güreıçilerle iyice ko- redildi. Ovenı kendisinden sonra ikinci 
~ li:ı "e tenis kordu gözümüze nuştuktan sonra futbolcuların kampına gelen atleti 10 metre ge'l'ide bıraktı. 
""111Qe 1~~et otobüsümüz Olimpiyat geçiyoruz. Fakat burada Necdet ve tb· Gene Amerikalı bir zenci olan Met-li' ıe'lllllti. 
....=.~kati rahimden batka kimaeyi bulamıyoruz. kolf da seriıinde birinci geldi. 
L..~ • de muntazam tek ıratlı bir Diğerlerini ancak, köyün küçük mey- 800 METRE SEÇMELERi: 
~ ıçeri oi•d'L B .. 1 b' la 
..._ "e ber ıııuİ04• l&. urası guze ır danında buluyoruz. Hep beraber, top n Bu mesafenin ıeçmeleri altı ıeri üze-
~ 'lı:iıçlik b. etın ataşeleri için ayrıl- mışlar, hem oynaııyor, hem de, idman rinde yapılmııtır. Neticede üç Macar, 
•~ .. hı~ ilroları ihtiva ediyordu. Kö" yapan baıka millet sporcularını ıeyre- iki Kanadalı, iki İngiliz, iki Alman ve 
~ lllını daha buradan anlamak diyorlar. Vakit geç olduğundan bizi ıe• birer de Avusturya, Belçika, Amerika, 
~p· vinçle karıılayan bu çocuklarla fazla bir ltalya, Fransa ve yeni Zelandalı atlet 

'Yat k6yün . b·1 k . . 
~~ llıkı . e gıre ı me ıçın şey konuşamadan ayrılıyoruz. dömi finale kalmıflardır. Bunlann ara" 
~ 1t bır kontrolden geçiliyor. Futbolden batka bütün idmanların aında Kanadalı Edvard bilhaua tema• 
Siıa "1 f artı olmayan kapıdaki muha· yapılabildiği bu idman sahasının zümrüt yüz etmiıtir. 

»..:_: :. 1ndaıı çevriliyor. Kadınlar i- · YOKSEK ATLAMA":. "':" ,.ırmek kat•• yeşil bir zemıni var. Danyanın en ~eri kadını sayılan .Amerikalı Elen Sefena 
ıyyen memnu. Bun· Bir de yüzme havuzu bulunuyor. Yükıek atlama müaabakaıı çitamn 

ta· Pının <fiiıJe ~~ ı~ebjfr U.olwıta 1~in yapılan binada da her mil- 1,85 e konmaaile batlamıttır. Bunu ap• aonra karakterini bulmaia batJadı. MeJ geçmeğe muvaUak oldu, Yt ~ Mç P.ia~ 
"Ilı 'Uaa ı.._ dil i mıyant'ü ilk h&mlede taıfiyeye utradı- bur Ja~n kotucuau MuraJı090 en &ıde lAndiyah ıBrWmemiı bir enerji ile ld~ 
hı_~ '-'111ı;P1•ından girer girmez önü- letin yeri ayrı ayn tanzim e m f. lar kotuyordu. Onu Uç Finllndiyah Aako- ta 18IU• 18itlH celerek )'&ntm ilk Uf 
ıı:-ıt "'oıı- lif istikametlere giden küçük Velhasıl olimpiyat köyünde her ıeyi • da d la, t-'-ollo ve Tuominen takip edfvoro ıerefli mevkilni itıal ettiler. Japon 
~il_" "''çık B en ince teferruatına kadar dütünülerek Çıta 1,97 ye çıkınca orta 1& ece au ,,. 
~ "'Ctlttin· ı~or. unlardan birisin• yirmi iki atlet kaldı. Bunların araamda laidı. dlSrdtınctl oldu. 
Tı....:" •e Salı: ız. Bıru aonra, tek katlı yapılmıt ve Almanların, bu ite ldeta gene bir zenci olan Conaon önce 2 metre Fakat müaabakanm bitmeaine bet altı KADINLAR ARASI CiRiT ATMA 
~nc.ı.:..:;if ~inalarla kar§Jlaımağa imkinın üstüne çıkarak baprmıı olduk- üç, biru aonra da iki metre yedi aan• tur kala Aıkola ile tahollo bap geçtiler. Kadınlar arasında yapılan cirit atma 
~· İçiııd iti, bunların hepsinin ö- ları, her husuıta görünüyor. timden atlayarak gene kendiıine ait Son turda dördüncü vuiyette olan müsabakasını 48,10 ile bir Alman kadm 
tQ:_t\lltr ye hangi millete mensup Tarmmen askeri bir disipline tabi o• olan dünya rekorunu egale etti. Tuominen müthit bir hamle ile en bap kazandı. İkinci de gene bir Almandır. 
~.~~o~~~~lan~im~~~ ~~~r- ~~~da~~~~l-------------------------------

otdııh kat daha müsabakalara övünüyorlar. Bunda da ben kendilerini Amerikalı zenci olan Albriton kazandı. cı· m Londos G .. · ı . . 
ndan, ıporcular bugün ga- tamamen haklı buluyorum. GOLLE ATMA: ureşçııerımız 

19 Gillle atmada Amerikalı Torana, Al- Dl I ( 
Clallsa b·ıs·ıklet turunu manV8lkeileikiÇekoalovak,ikiFi.n- narıyı nası Mağlup oldula_r 

llndiyah ve birer tane de Macar, Eıton yendi 
eLçikaıı S'ılver Mae kazandı yalıfinalekaldılar. A·= .... 2 Atina •tadyomunda bu...:ı.. Berlin,a-DUngeceyapdaneer. 

G8riini1te göre dünya pmpiyonluiu ı.u• 5 .... beat gllretlerde ldlçUk Ahmet 6 daki. 
elli bın. ··yı·rci kal'llıunda Cim Londoa kada bir .a. 1-ana, Y•-• 13 dak1,.-..:ıı_ 

Torranıla Völke ara11nda paylapla• - ·r A&&U -- ~ 
- Dinarh Mehmet maçı yapılmqtır. bir Macara tuela maflup oldular. caktır. 

10000 METRE: Bundan enel ayni yerde Milliyimle Sadıkla Ankaralı Hlllleyin de mtı. 
Bu yanı günün en fazla allka toy Yunanlı Mabo kal'fllatmılpr ve bera• sabaklilan sayı heabile kaybettiler. 

layan müsabakau oldu. Şaplacak dere· bere kalmıflardır. Mersinli Ahmet, BUyUk Mustafa. 
Cede hızlı ba·,·yan yarış birkaç dakika ve Çoban Mehmet bu akpm güreee-

,... Saat tam 7 ,20 de Cim Londoala Di· ceklerdir. 

Qtp 
istemiyoruz 1 
ısveç usulQ 
Jimnastik 

Dünya pmpiyonlarının bilbaıaa 

Amerikalılann içtimai mevkilerine 

bakınız: Ekleriai üniveraite talebeai
dir. Spora talebe daha liıede iken bat 

lar ve hayata atılmadan önce, üniver
sitede iken azami randımanını elde 
eder. 

narh Mehmet ringe çıktılar. tık anlarda---------------

• Dinarlı daha hikim gürqiyordu. Cim OskOdar sahasındaki 
Londos kendisini yerden yere atı" 

yordu. Halk, ıalık çalıyor, kendi pehli- maçlar 
vanmı tqci ediyordu. tJ'ıldldar ıpor klübU ile Alemdar ıpor 

Nihayet Cim Londoa bu fena vaziyet- klübU araunda yapılan dilnldl maç eaaı 
ten kurtularak Dinarlıyı bırpalamağa itibarile her iki klilbUn berabere kaJımııt 

batladı. Fakat Dinarlı da bundan kurtul ille netlcelenmiıtir. 
duğundan oyun tekrar müaavi ıelde Oyun pek merakh ve ula olmuıtur. 

tık baftaymda iki taraf da hararetli bir 
girdi. oyun neticeainde birbire kalmqlardır. 

Kırkıncı dakı"kadan itibaren oyun ikinci haftaymda iH Oılrildanpor 
büıbUtiln laztttı. iki taraf yekdiğerine takımı on kiJi kalmıt olmasına rağmen 
yumruk atmağı baıladı. Cim Londoaun gme mukavemette devam ederek her i
fena halde burnu kanıyordu. Hakem ki tarafın da hiç gol atamamaüle bitmif 
güçlükle kavga ıeklini alan maçı tek• tir. Bundan açıkça anlaphyor ki spor 

da ilerlemek için ilk yapacağımız it rar güreıe çevirdi. ~-----~-------------

Mercanspor kfllObll 
Balatleoerl yendi 

sporu mektebe sokmak, beden terbi- • Oyun bu tekilde devam ederken tam 
yeıi progrımlannı defittinnek, be• 51 inci dakikada Cim Londoı Dinarlıyı 

den terbiyeıi muallimlerine atletizm belinden kavradı ve tayyare oyunu ir 
ve ıpor Bğretmektir. mini verdiği oyunu tatbik ederek, yani 

Yokla "ağzını aç, kıpa! Bur- kendiıini havada birkaç defa döndiire-
nunu çek, çekme!,, nevinden faveçli- rek Dinarlıyı yere çarptı. Bu çarpıt ta 
lerln bile artık yapmadıktan faveç Dinarlının sırtı yere geldi ve hakem 

usu10 jimnastik Cim Londosu galip illn etti. 

istemiyoruz BJ maç ciddi bir maçtan ziyac!e bir 
.... _______ R.._7.~-ııc:.o.s.K .. u.N_ ..... 

1 
damflkh döiill mamaruı vermekte 
idi. 

2-18-936 pazar günü Karagümrük 
alanında a:ıat Uç de Balat Fener - Mer 
canspor klübil ıra11nda samimi ve kar
depne bir maç yapılmıttır. Mercanıpor 
hikim ve temiz bir oyundan sonra hat• 
mına iki gol attılar ve onlar da 2 gol r 
tarak haftaym 2-2 beraberlikle bitti. 

2 inci devrede Mercansporlular 2 gol 
daha atarak oyunu 4-2 galibiyetler bi
tirdiler,. 
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Blçağın uclle birinin derisini sıyırsa bile 
onu anide öldürecek bir zehir sürilımüştü 

Güzide gene şüpheyle Zübeydenin 
yüzüne baktı. Zübeyde bu bakı§lardaki 
manayı anladı. Eymene döndü: 

- PckaUi ! Sen dışarı çık. Güzide de 
biraz sonra gelir. 

Eymen dı§arı çıktıktan sonra Zlibey· 
de Güzideyi orasının tehlikeli bir yer 
olmadığını temin etti. Ve sözlerini şu 
şekilde bitirdi: 

- Babam yıldızlara körü körüne ina
nır. Bfzim dinimizde tefe'ül ve sihir 
memnudur. Buna rağmen bunların cazi· 
besinden kendisini bir türlil kurtaramı· 
yor. 

Orası tehlikesiz bir yerdir. Ben bir 
çok defalar gittim. Müneccimbaşı Ubeyt 
de anlaşılmayan fakat .zararsız hissini 
veren bir adam. Sana orada bir zarar 
gelmesine imklin yok. Herhalde babam 
MUneccimbaııya senin yıldızını buldur
mak istiyccck zannediyorum. Bu da eğ
lenceli bir şeydir. 

Maamaf ih ben de seni yalnız bırak9 
mıyacağım. Sen gider gitmez ben de 
ba§ıma bir şey örtüp arkandan gelece
ğim. Şayet başına bir f elUket gelecek C1" 

lursa sadece bağırman klifidir. Ben der" 
hal imdadına yetişirim. 

Zübeyde bunlan söyledikten sonra 
elini koynuna soktu. Ve içeriden yeşil 

bir kılıf içinde altın bir zincire takılmış 
yarım bir daire geklinde kxvrılmıı bir 
ki.içilk han;er çıkardı: 

- Bunu da ne zamandanberi sana 
vermek için taşıyorum. Bir tUrlil kısmet 
olmuyor, unutuyorum. Bu ince zinciri 
boynuna tak ve hançeri de benim yap
tığım gibi koynuna sok. Bir tehlike kar'" 
şısında kaldığın zaman çok i§ine yara· 
yacaktır. Esasen ağzına Hindistandan 
gctirilmiı çok keskin bir zehir aUrlllmüıı 

tür:-:;'.B.;~.liwııin derisini bile sıyırsa o
nu yliclırtm vurmuş gibi anide-Oldür!ir. 

Güzide Zübeydenin ellerini tuttu: 
- Sen çok jyi bir insansın 1 Ah bana 

yaptığrn büyük jyiliklerin karşılığını 

veremediğim ve galiba da veremiyecc
(im için bilsen ne kadar bUyük bir azap 
hissediyorum. 

Bu esnada güneş batmış ve harikula 
de bir gece geçirmeğe gebe olan Bağdat 
sarayı yavaş yavaş karanlığa gömülme· 
ğe başlatnrştı. 

Tam bu sırada sarayın bahçe kapıla
nndan biri açıldı. önde Eymen, arka• 
sında Güzide, onun da arkasında bir 
haremağası olduğu halde üç kişi Mü• 
neccimbaşı Ubeytin dairesine doğru 
tarhlann arasından yavaş yavaş ilerle
meğe başladılar. 

Şimdi biraz da saraydan çıkalım. O 
gUn ikindiye doğru Aykut evine dön
düğü zaman esirci kanbur Reşidi bula· 
mamıştr. Evdeki ihtiyar kadın da dışarı 
·çıktığını görmemişti. Aykut bunun üze-

rine kör esircinin küçülC odasını aramıı 
tı. Fakat orada da açık bir pencereden 
ba§ka hiçbir iz yoktu. 

Kanbur Reşit buradan sokağa çıkmış 
ve meçhUl bir istikamete doğru giderek 
gözden kaybolmuştu. 

Acaba nereye gitmiş olabilirdi. Kör, 
ihtiyar, halsiz ve sakat bir adam, cebin
de de be§ parası, ve yanında bir rehberi 
olmadan nereye gidebilirdi? 

Aykut bunu bir türlü kestiremedi. 
Maamafih bu esrarengiz kayboluş onu 
azminden ve verdiği karardan döndür" 
medi, Ne olursa olsun bu gece Bağdat 
Halifesi Mustasımın esrar dolu ıatosu· 
na girecek ve Güzideyi asıl ismile sevgi 
tisi Hul8gunun kızı Gökbigemi kaçıra

caktı. Bunun için icabında hayatını ver 
mekten de çekinmiyecekti. 

Şunu da söyliyelim ki Aykut sevgili• 
si Hüseyinden muntazam malUmat all" 
yordu. Gökbigem hakkında Hiise• 
yin de Eymen vasıtaıile aldığı 

hayret verici haberleri jyice arkadaJ ol .. 
dı JU Aykuta birer birer anlatmaktan 
çekinmiyordu. Aykut Gökbigemin te • 
miz kaldığım, Halifenin bütün uğraşma 
ları, çalıımalanna, hatta tehditlerine 
görülmemiş bir §ekilde mukavemet etti 
ğini, Mustasnnın kızı Zübeyde ile ahbap 
olduğunu ve Zübeydenin kendisini tid• 
detle himaye ettiğini, hepsi~i, hepsini 
öğrenmişti. 

Havaya b:ıktx güne§ nerede ise bata• 
caktr. '(}zerinde bulunan adi bir esnaf 
kıyafetini çıkardı. Krhçlann çok güçlük 
le i§:iyebildiği öküz derisinden yapılmış 
savaş elbisesini giydi. Kılıcını itina ile 
muayene ettikten sonra belinin ııol tara· 
fına, sağ tarafına da ince bir hançer 
\a'kil. n "' 

:para 1lo u ~esestfti 

ral( içindekileri saydı. Sonra gene para· 
larr keçeye doldurarak kadma uzattı: 

- içinde elbette sana olan hakiki 

borcumun miktarı yok. Esasen bu bor
cum para ile ödenemiyecek bir borçtur. 
Fakat bu paraları al! Biliyorum paraya 
ihtiyacın var. Ben gidiyorum. Belki 
dönerim. Belki de .• 

l~i\dm belki parayı almıyacak, bir şey 
ler söyliyecekti. Fakat Aykut bunu da· 
ha evvelinden hissetmi§ olduğundan ke
seyi kilçük bir masanın üzerine bıraktı. 
Ve cevap almayı beklemeden kapıdan 

çıktı. 

Atı dışarıda eğerlenmiş hazır bekli· 
yordu. Bir hamlede üzerine atladı. Ve 
sarayın yolunu tuttu.. Ne yapacaktı?. 
Saraya hangi yoldan dahil olacaktı. Gü• 
zideyi bulabilecek miydi? Onu naaıl ka· 
çıracaktı.? Bunlar hakkında hiç bir fikri 
yoktu. Kendi kendine: 

( Deoamı vm) 

Hatıralanm anlatan -155-

'' Haberler f enal 1 ürkler müthiş 
bir surette kazanıqorlar,, 

btlll' 
nu ima ediyor ve taarruzun be f Bu seferki taarruza gelince J 

İngilizleri tamamen telaşlandırmıt , hat. 
ta harekete getirmişti. Türk ordusunun 
devamlı surette ağır basmakta olduğu 
bakkmda gelen haberler, onların telaf 
!arını arttırıp duruyordu. 

Miralay Ballar öğleden evvel Har· 
biyeye gittiği ve işleri tedvirc beni me
mur ettği için Esat beyi görmeğe gide
memiştim. 

Saat on bire doğru odamın kapısı 
vuruldu ve içeri hiç tanımadığım sivil, 
genç bir İngiliz zabiti girdi. Kendisini 

ta7di~ etti. Entellicens Servise mensup 
muş. Ve Galatadaki istihbarat bürosun
da çalışıyormuş. Yer gösterdim. 

- Oturmıyacağım. Kolonel Balları 
derhal görmem lazım. 

- Burada yoktur. Bekliyeceksiniz. 
- Beklemiye vakit yok. Şimdi nasıl 

görebilirim. 

-1§ o kadar müstacel mi? 
-Çokl · 

- Bana söyleyemez misiniz? 
- Yunan orclusundaki irtibat memur 

lanmızdan aldığımız bazı raporlar var. 
Bu huıusta kendisine malOmat verile• 
cektir. 

- Haberler nasıl? 
- Fena! 

- Tilrkler mi kazanıyor? 
- Eveti Hem de müthiş bir surette .. 
Sevincimden herife sarılıp öpmek i

çin gayri ihtiyari ayağa kalktım. Fakat 
aklım bagıma gelince odanın içinde do• 
la§mağa b~ladun. 

- Ko!onel Ballan derhal görmek is• 
terseniz Harbiyeye gidiniz. Fakat ken
disi general Hnringtonun yanında kC1" 
misyondadır. Bilmem görebilir misiniz? 

- Görürüm. 
İngiliz istihbarat zabiti telaşla çıktı, 

gitti. 

BALLAR'IN SöZLERt 

öğleden sonra Miralay Ballar odası· 
na geldi. Ve .zile basarak beni çağırdı. 
Odasına girdiğim zaman ayakta bir a· 
§ağı, bir yukan dolaşıyordu. :Mutat hi" 
lafına çok sinirli görünüyordu. Kaştan 
çatılmıştr. Çok düıünceli bir hali vardı. 
Beni gördüğü halde bir şey söylemedi. 
On dakika kadar dolaşmasına devam 
etti. Bir eli pantalonunun cebinde, diğer 
eli ağzında, mütemadiyen çekiştirmekte 
olduğu pipoda ... Adamcağızın gözil dün 
yayı görmüyor. Acaba ne olmuş · Ben 
de ne olacak diye ses sıkarmıyorum. 

Nihayet önümde geldi, durdu. Başını l 
kaldırarak bana dikaktli dikaktli baktı. 

- Efdal 1 Kemalistler yaman işler 
yapıyorlar. 

Tecahiilü arifaneden geldim 
- Ne yapıyorlar efendim. 

durdurulacağını kat'i bir lisanla b" 
yordu. Buna nazaran gerek fstll~r' 
ki İngiliz kumandanlannın, ~ t 

- Yunanlılan tepeliyorlar. 
- Çıkan şayialar tahakkuk 

demek ... 

Yunan ordusunda bulunan tngilll/, 
bat zabitlerinin kanaati Türk ta~J 
nun tevkifine imkan bulunacağı ~ 

ediyor zinde idi. Fakat. bu arada berb11;"ı 
karışıklığa meydan vermemek l; 

1
, 

- Hem de na~zl 1 Biz itilaf devletlcn· ı 
nin tahminlerimizi altüst eden bir neti-
cc ..• 

- Haber mevsuk mu? 

lizler tedbirli davranmak istiY0~ 
Ve Balların temsil etmekte oldll ~ 
giliz ı:abıta kuvveti, herhangi bit ıııt 

c:C: 
lığı bahana ederek halka karşı i tı 

- Yunan ordusundc:.ki irtibat zabitle tazyik siyasetine kermi vermek 
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rinden aldığımız raporlartl .. n öğreniyc.· du. Bunun için plan evveli Tiir1'ar~ 
ruz bunları .. Türkler, bizim Yunanhla· ni sıkıştırmak onu öne atmak, 'f 
rın, tutunacaklarını kat'iyyen ümit et· lisiı.aciz gösterirse: ı 

tiğimiz hatlardan da düşmanı püskürt· - Ne yapalım günah bizden ~ 
müşler ve mütemadiyen iterliyorlarmış. Siz beceremediniz. Biz haklıya!· 

- Demek Yunan ordusu ricate baş· yerek işe girişmekti. ~ 

lamış.. Bu şekle nazaran vaziyet tstll~< 
- Bu sabah aldığımız raporlarGJn bizim için hayli nezaket ke~betııl'' 

onu anladık. Vaziyet şimdilik fena.. mekti. 
-" Şimdilik,, dediğinize göre, ileride 

vaziyet düzelecek demektir. HAiNLER KROKERD~ ~ 
- Tabii 1 Bunun böyle devam etmesi Ben, Balların odasından kend1 

doğru değildir. Ergeç Türk taarruzu• geçmi§, daha ara kapıyı kapa; 
nun önüne geçilecektir. Yalnız bizim i• ki tercüman karşımda dikildi: . (. 
çin mühim olan bir nokta var: Bugünkü - Kaymakam Maksvel, esld -
arizi vaziyetin işgalimiz altında bulunan müdürü Tahsin ve Dahiliye naııtT 
yerlerde bir anarşiye sebebiyet verme• met Alinin oğlu Kamil beraber g 
mesi.. General Harington btanbuldaki Kumandanı görmek istiyorlar· 
Türklerin bu vaziyetten şımararak işgal _ Nerede bunlar? 

kuvvetlerine karşı fazla taşkınlıklarda _ Daşarıda bekliyorlar. 
bulunmalarından ve bu yüzden müessif t~eri girerek haber verdirrt· 
bazı hadiseler çıkmasından çekiniyor. (gelsinler) dc_di. Tekrar kenôı 
Tabii böyle bir aksUlamet netice itibin• geçtim. Fakat, tokmağını Ç 

unutmUJ gibi yaparak kapıyı b• .e halkm aleyhine olur. Binaenaleyh, 
General Harington, şehrin asayişi nokta 
sından ihtiyati bazı tedbirler alınması 

için Türk polis müdüriyeti ile görilşmc
mi tenbih etti. Şehrin asayişi ile birinci 
derecede Türk polisi meşgul olmalıdır. 
Biz kendilerine azami surette yardımlar 
da bulunacağız. Eğer bu vaziyette, Esat 
Bey asayiş ve inzrbat işini deruhte et
mez ve bu vaziyeti bize karşr tekeffül 
eylemezse o zaman bizim için askeri if 
gali tezyit ve tedbirlerimizi teşdit et
mekten ba~ka çare kalmıyacaktır. 

Siz şimdi, Esat Beye giderek bu vazi· 
yeti olduğu gibi anlatmız. Yarın sabah 
kendisile görüşmek istiyorum. Krokere 
kadar gelmesini rica ettiğimi söyleyi.• 
niz. 

Balların hu sözleri çok marlidarclı. 

Bir kere Anadolnd;ıki askeri harekatı 
mevzuu b;:ıhsederken, Türk ordusunun 
kazandığı muvaffakiyetin arizi olduğu· 

ralık bıraktım. ~~ 
Şimdiye kadar size Maksvel ı 

da bir şey söylememiştim. lJ~t 
Abanoz sokağmda bulunan .eıl 

mıntakası İngiliz polis roer1' tı' 
mandam, mir:ılay Ballann da rtl 
..• d. K d" . n 1'' vını ı ı. en ısı anasını t 

çıktığı gür.. Türklere fenalık. e tıı1 
yemin etmiş ve fırsat elverdilc~,r. 
minini yerine getirmişti. 1'ı \1 

1 
şt, 

yaptıkları sayılır, anlatı ır ~~ 

ğildir. Yalnız bu adamın bir ı ııı1 ~ 
dır: Tiirke fenalık etmek .. Oll t 

koluna düşen Türkler, en ıaliıtı;~ 
siz insanları bile isyana sev~1• ~ 
de i~kencelere maruz bırakıl ç'~ 
velin mel'aneti yalnız eline g:ı 
Türklere maddi işken-;elerde b ııd' 
tan ibaret değildi. O ayni ı:a~• 11 

b. "k "d" Ç k eki bır ' ır entrı acı ı ı. o z tf'' 
(De''" 

··= ==· - - - -= _..;;:;;ı:;;...:.;':~===~=======:;::...;:========== 

- Olamnz! 
- ?\eden? 
- Çünkü doktor bizede ldi. Misa 

fitlc.:irniz arasında öyle biı cinayeti 
irtiklp edecek kim!::c yoktur. Zaten 
rahmetli üstünde para taşımazdı 

ki!. 

- Cebinde bin lira parası var. 
dı. 

- Nereden biliyorsunuz? 
- Biliyorum, çünkü o parayı ken. 

disine ben vermiştim. 
- Satın aldığınız tarlaya mukabil 

mi? 
- Evet. 

recektim. 
- Demek bu para çalınmış? 
- Cebini yırtmışlar, almışlar. 
- Katil bulundıı mu? 
- Herkes bu işi. Celalin karısı Şa 

diyenin yaptığını sövlüyor 

- Ya siz! 
Nıhal asabiyetle bağırdı Az kalsın 

hissiyatını belli ed ... cekti Kalbi çarpı. 

yordu. Zorla kendini topladı: 
- Evet siz bu hUkme ne diyorsu 

nuz? 

Ferruh Beyin yüzünde müthiş bir 
endi~ ifadesi gfüilldil Halecanll!-
sordu: 

- Ne demek ist;yorsunuz! 
Nihal sinirli bir kahkaha attı: 
- Ne demek istiycceğim. Her hal-

de tfü cınayetl sız yaptınız <.liyece.c j.! tlndeyı.z. 1 vıoı:. <'a:.·u·ıraı !'. rdl: 
ğilim ya.! - Evet, eğer .llZ.m silk:.ıtumJzun ôoğuk bır sesle et:"vaı "e 1~ 

Sözlerinin FerrJh Beye fena tesir yüztl..ıden bir masl~m ittiham ediley -- Haklısın deg'"ll<>z! He 0 

ettiğmı görüyor. Her halde tam ince di, o zaman her ~"'ye rağmen doğ sun .. msmalıyı:ı. 
damarını buldu. Remzi Be 1n ölürken ruy J söylerdim. LDkin madem kı Şa - :1 - ô,J~ 
.söyl.?<'tiği sözler aklına geliyor: 'Al. diye çocuğunu Z"r.irl~rnie nasılsn Pt:mbe e~ln öııJnde jatl ıııı~ı 
çak, kamm seni tutacaktır.,, Aı.;aba mııhkfım olma.ğa lavık. Rhliksı2' bir dola?ıyordu. Kapı ·P-r aç•lr Jc& :t" 
tekrarlasa ne olur? Dudaklarının ara. kad.rr. Tabiidir ki f:usarım . lis memurları h;er' girdile' ttı) 
smd.ı kelimeler karış•yor. Bayıla. Mahirin gözlerıo=.n önünc'"'n fed bir odad\ yilzUkoyun ... :ranır.ı§ 8 >"" 
cak! hayal geçti. Ayu patırdılarım işitince. ~ 

Ferruh Bey tel!şla soruyor: Ormanda baygı~ bir ha!ae yığılan başı.:ıı kaldırdı. lfunis ~e ıf 
- Ne olyorsun Nihal?. Ne söylU. bir kadın, etrafın tenhahfı:ndan is. - Kimsiniz tHvler!. 

yorsun? tif adt: eden bir adam. Cinayetini iş. sunu2? 
Genç kadın büyük bir cebri nefes. ledikten sonra hn czız gibi kaçıyor. D:ye sordu. ..rtrlO· ~ 

le k~.ıdini tutuyor. Tebı?ssüm etmeğc Son.'!l. nereden çıktığı helC olmıyan Müddeiumumi bu saf Y~ı-
bile muvaffak oluyor: çocu'< yüzünden bu kadının mahvol. bakı;ll kadına. hay~Ptle ~ıdilffJl 

- Sinirlendim. Ozüldilm Bir şey ması. ğunu ve ihtiyar dvktoru ,.ecl~oı 
değıl! Of, başım r.ğrıyQr Sükutu knrşısl.iıda Nihı 1 tekrar. · dm bn muydu? Bıı· an te e.Jdl 

- Bir asprin a!ır mısın? ladı: Sonr:ı vazife hissi .g"alebf' ç 
1 

- Alırım. - Öyle değıl mi? Onun için ken mağ.ı Qaşladı: ~ 
Ferruh Bey d·~ıın çı~ar çıkmaz dimizi rezil etmeğe değmez! - Şadiye Hanım siz 1Jl 

Mahir usulca: Dt:likanlı, yanırfln duran genq ka- - Evet. ~11' · 
- Ne yaptın? Az kalsın bizi ele dını E-üzdü. Ne şık ne zarif, ne gü - Ben müddelıJ:nuıni J3f J) 

veriyordun. zeldi. Onu asla k'lybetme1' istemi . Size l:ıazı şeyler sor9cs.ğı~bi 14ı 1 
- Öyle, Kendi.ni güt zaptettim yordu. Hem hakiaatin bUtUn mana . - Siz de, diğ~rlerl gı 1 ~ 

Bir an içJnde bütün benliğim isyan sile ortaya çıkm:ısı için btitün olan tiham etmeğe mi gelditıfı: tJJ'-~ 
etti. Fakat artık geçti. Merak et. bitenleri anlatmas · lılzımdı Ker.dini o sö .ı'lencn sözlere inanıyor ıtiıı'" 
me şimdiden sonra bir pot kır. rezil etmektense e1h"tte silkut etmek Hiç Leni müdafaa ede~cıc ıP 
mam! her §eyden evla i<li. Sonra nasıl ge. miyacak mı? Herkes mı J>Cl1 ,./' 

- Unutma ki susmak mecburiye. çinir, hangi aile glivenirdi de onu e. mm kesildi?~ , '(DevoTttı ..... 



-~ 8u ur bir sinemacı: 
)~On ktlo Hollvud'da 

kı~ı kJAslk güzellik 
di 

0 Yet etmlyo'r. 
~r \'e. ,. lla 
~attı ve edıyor: "Zamanımızda 
~ 8 -1o:Y0lartnda klasik güzellik 
~ledir. G~ ve ~eka 100 dolar kıy 
~~leoıtıf§ el Yilzler ise, zeı<adan ve 
ltr lt1Ytn b~ tenden daha fazla, 1000 

etu:ıdedir. 

Shı 
"etli ttna art. 1 Ptojekt~ıstıerinin yakıcı ve kuv-
' orleri altında çalıeırken 
~' - YUıler· · 
b-~tir ını çabuk soldurarak 
'111'1 ... : en ve b 
'r'Qir, 13. uruşturan bu projek· 

nin taravetıni vık~ye edebilirler. Vi· 
yana üniversiesi profesörü doktor 
Stesj tarafından keşif \ ' C genç hay· 
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi· 
el ve gençleştirici Biocel cevheri şim· 
di pembe rengindeki Tokalon kremin· 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken cildinizi 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın 
birkaç hafta zarfında 10-15 yaş genç 

.... 
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!i Satılık kAglr konak ff 
j ~ .N'uruosmaniyede Şeref sokağm ·ji Beyazıtta Soğanağa mahallesi Nur ıokağında bütün Marmarayı 
lft da 40-42 numaralı kAgir konak;i ıören 157 metre araa satılıktır. Yanındaki 11 numaraya ıorunuz. 
fi~wnprtlarla s~d~b~ &~ı-----------------------------11 ve Halice fevkalade manzara, yirmi 

Satılık arsa 

iı oda ve büyük bahçe. ısuyetüerin vu·· ksek Deniz Ticaret Mek-
=· Nuruosmani"·ede bakkal Hafız .. " 

~=~=;.~~:.~::~a;=:~~===-·=:::--===n teb i Müdürlüğünden: 

I LAN 
Galatada Hüdavendigar lianında 

71 numaralı yazıhanede mttkim ve 
nakliye ve ihracat i~lerile meşgul Kır
zade Şevki Ye Şürekası kollektif şir
keti. 

Alacaklılarile konkordato akit eL 
mek için İstanbul icra tetkik! mercii 
tarafından 18 - 7 - 936 tarihinden 
itibaren iki ay münlct verilmiş oldu. 
ğunrlan mezkur bo .. çlu şirketten ala. 
cakh olan alacakhhrm biletimle vesi
kalarile birlikte bu ilfı.n tarihinden iti
baren ' yirmi gün içinde !stanbulda 
Yeni postane cadı.lesinde !Ananyadi 
hanında 1 inci kath 2 numa:ralı yazı
hanP.de Avukat İhsan Rüştü;ye her gün 
saat 14 - 16 arasında ırü.iracaatla 
alncr iclarını kaydettirmeleri ".Ve alacak 
vesiknlnrınm suretlerile birbkte getL 
rilm<?si lüzumu ve hilif ına hareket e. 

1 - Mektep liıe ve yüksek olmak üzere bet yıllıktn. Yatılı Ye 
bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ve Makinist yeti7tir. 
ritemk. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunla.· 
rın orta mektebi bitirmi~ olmaları on beşten küçük ve on dokuz. 
dan büyük olmamaları ıarttır. 

3 - Yazılma iti için pazartesi, çarfamba, cuma günleri 
mektebe baı vurmalıdır. 

4 - isteklilerin mektep müdiriyetine kartı ya2acakları is
tidanamelerine hüviyet cüzdanlarını, aıı kiğrtlarmı, mektep 
diplomalarını veya tasdikli dip!oma suretlerini ve poliSC'e tas
dikli iyi hal kağıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik İm· 
zalarını ve dört taneveşikalık fotoğraflarını ilittirmeleri ge. 
rektir. 

5 - Yazılma işi 7 ağustos 936 cuma ıününe kadardır. Is. 
teklilerin muayenei sıhhiye için o gün ıaat sekizde bizzta ~k· 
tepte bulunmaları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu gönder .. 
mek ıartile mektupla mektep müdüriyetine müracaat edilmeli• 
dir. (3564)" 

denlcrin konkordato müzake:resin~ ka. -----------------------------
bul cdilemiycccği ilan olunur. 

Mezkur yazıhanede mukim: 
Komiser Avukat tl:ıisan Rüştü 

Devlet Demiryolları ~E Limanları 
• • • 

~llj lt?neıc ~rçok. Yıldızlar, yüzlerini 
~ \ l'tıUes e gilzelle3Urmek için gü• 
lt · feda ~seıerinde bütün servetle-

leşmeğe muvaffak olabilir. Gjindilzler' --------------
işletme Umum idaresi Ilanları 

~ ,.. edıyorıara . 
~ ,,ıJdız k . ı. Fakat, bugün ... 

. rl ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· .. •••••l!tlllllll.-•••••• Muhammen bedeli 9975 lira olan 610 tonu safi meıe, 720 tonu 
lon kremi kullandıkta bütün siyah DOKTOR 

çam gürgen meıe veya bunların mahlutu olmak üzere ceman 1330 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa K 1 " 
tır ve cildi beyazlatıp gençleştirir. ema ozsan ton odun 19/8/936 çarşamba günü saat 15,15 de kapalı zarf usu)i ile 

't1 basıt 'b. endı kendine tevessül ede
ır tedbir sayesinde ciltleri· 

~ 
~lia_V_e_k_A_l_e_t_in_d_e_n_: 
~~~z -
~' ltiıo~ 0?ıuldak hattının Filyostan Çatalağzına kadar olan 
l -._,., le elık birinci kısım ray ferıiyatı kapalı zarf usulile 

" ......._ ı. onulmu lu .,'f· 'Yl\in,ka t r. 

Urolog - O,,.rat.ör Ankarada idare binasında satın aılnacaktır. 
Bevliye MUtehasaısı Bu ite girmek istiyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat ile ka-

Kraköy - Ebelılyor mağazaaı nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/936 G. 3297 No.lı nüı 

1 yanında. Her gün öğleden ıonro · d ı "k hasında intitar etmit olan talimatname dairesin e a ınmıt vesı a ve 
2 • den 8 · e kadar. Tel: 11235 

tekliflerini aynı gün saat 14,15 e kadar Komisyon Reisliğine verme· 
-------------- leri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire

Z AY 1 
sinden Haydarpa§ada Tesellüm ve ve Sevk Şefliğinden Eıkitehirde 
mağaza şefliğinden, Ada pazarında iıtaıyon 9efliğinden, Balıkesirde İf· 

Ylik arabama seyrliSefer idare!lin- letme müdürlüğünden dağıtılrna~tadır. (146) 
den t umara almak üzere hazırlanan 

evrakımı zayi ettim. Bulanların Be
şik~ köy içinde Kahveci Arnavud 
Mchmede vcrıneleri. aksi halde tek. 

• • 
Istanbul Belediyesi IliinJaı·ı 

rar Japtıracağımdan kayıp olanların Ketif bedeli 1547 lira olan sebze ve meyva hali demir çatısm· 
hUkmii yok~~r. . . ~· da mevcut telli camlar üzerine sürülecek avitta boya11 pazarlıja ko

Bc§tkt<ı§ Balmtrnıcu çıftlıg~nde nulmuttur. Ketif evrakı ve ıartnameıi levazım müdürlüğünde görü. 

(SG!!) 
35 Sabrı lür. istekli olanlar 2490 No. 1ı kanunun tayin ettiği veıika ve 116 lira· 

lık muvakkat teminat makbuz ve ya mektubile beraber 4 ağustos 936 
-------------- ıa)ı günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (120) 

iyi bir kitap 
Çok iyi bir arkadaştır 

Dün ve yarın neşriyatmı ta.kip 
ediniz. 

Müracaat mahalli: VAKIT kU-
1 tilphancsi Is tan bul. 

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

Istanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

.Huauıi telefonunu para· rnuka biti haf kın "konuımaaına açık hu'ron. 
durmak suretile telefonu bir kir vasıtası olarak kullanan dükkan 
yazıhane, otel, ev ne oluna oılun bu gibi yerlerden yaptırılacak be-

ı-•O_p_e•r·a-t:·ö-r-O~r·o-ı·o-g...._ her konuşma umumi merkezlerde olduğu gibi 7,5 kuruıtur. 
Doktor Hilafında hareket ederek halktan fazla para aldığı aabit olan bu 

Süreyya Atama) telefon ıahipleri umumi merkezler hakkında tatbik olunan takibata 

Muayenehane: Beyoğlu • Parm maruz kalacaklardır. ( 4358) 
kapı tramvay durağı, Roma oteli 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15 - 20 ye kadar. Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden : 

~;: 'I ekaı . •a, 17 /8/ 936 pazartesi günü saat on beşte Ankara· 
~ ........ )''ı>rI,:hDemiryollar inıaat daireıindeki münakasa komis- Dün ve yarın 
a ......._ ~ iıi11 ınu~· Tercüme Külliyatına 

lzmirin Seydiköy nahiyeıi hududu içindeki Avunduk zadelere 
ait olup Ziraat Bankasına ipotek bulunan Bulrurca çiftliğinin kadaa. 
trosu yapılacağından keyfiyet 2613 ıayılı kanunun 8 inci m~dde-
ıine göre alakadar1arca bilinmek üzere ilan olunur. (94) 

t~ ~ ......._ ""•kk ammen bedeli{32,000) liradır. Abone olunuz. Her seri için tedi-
~, l .~\'' >:1uk.\reı't te~inatı (2,400) liradır. . • . . yede kolaylık. 
~tlı~ı, lı, 1bii e ProJesi ile Bayındırlık genel tartnamesı, vahıdı VAKIT Kitap evine müracaat 

Qj,. "d, n,k,s.. . 1. . d. w ı- T .. k H K l"d tl, Jb"• ıartnam&Sı, poz ta ımatnamesı ve ıger p an edin. . ava u,..umu 
~ g e l>eltl~rekJtep bir takım münakasa evrakı (160) kurut mu. ur ! 
~ ~ i~ ll\l eky·~lla.r intaat daireıinden verilmektedir. k p • 
'~ a~;~ırı, ~· lıneye girmek istiyenler, 2490 No. lu kanun ~uci- B (i y Ü 1 va n g osu 
~,~ ı11 ~o. lu ecbur. oldukları evrak ve vesikalarla 7/5/ 936 tarih. 1 Göz Hekimi Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişf r 
~~~ ~·~'ili \re reaını ceridede ilan edilen talimata göre bilumum 
~"rı\il'-~hitri~ de~iryol intaatitlerini yapabileceklerine dair ve. Dr. Şükrü Ertan 4. cü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 
'~" d~~'tıfat, d ~esı~asını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur 1 ca~~:i!~o~~ru;::~:!rey:!~~~- 30 Büyük ikramiye 35.000 Liradır 

), ... d, lcad aıresınde hazırlıyarak 17 / 8/ 936 pazartesi günü Salı günleri meccanendir_ 

tltri l"' ar Demriyollar inpat daireıin~ makbuz mukabi- Telefon. 22566 1 Ayrıca: 15.üüü, 12.000, 10.00ü iiraiıit İKramiycicrİc 
aıımdır. (49) t•-·-------- (2_0.000) liralık bir mükafat vardır. 



lstanbul 
lüğünden: 

Milli Emlak Müdür-' Büyük 

Boğaziçi 

&ğaziçi 

Muhammen 
Kıymet 

Lira K. 
Y eniköy Güzelceali Bağlar mevkii 
eski 116 mükerrer sayılı 4454 metre 
93 deıimetre murabbaı tarlanın 
tamamı... 40 00 

: Y eniköy Kakavya sokağı eski 5 yein 
19 sayılı 74 metre69 desimetre mu· 
rabbaı arsanın tamamı 30 00 

Kumkapı Çadırcı Ahmet Çelebi Balipaşa cad-
desi eski 13 yeni 13 15-17 sayılı ima· 
lathanenin 56/ 840 payı 300 00 

f' e~er Seferikoz Fener caddesi yeni 128-
132 sayılı kahvahane ve odaların 
~7/96 hissesile bir evin tamamı. 2865 00 

Kamerhatun : Papas köprüsü sokağı eıki 3.5. 7 
18-20-24-26 tapu kaydına göre 32 
yeni 3 ila 19 sayılı ah~ap evleri müş. 
temil 2263 metre murabbaınla bos-
tanın tamamı. 1200 00 

A'rnawtköy : Haremeyn sokağı eski 45 yeni 35 
sayılı 57 metre ve 46 desimetre mu. 
rabbaı arsanın 1/ 4 payı 14 25 

Boyacıköy Yedinci sokağı eski 23 yeni 21 sayı
lı 171 metre 23 desimetre murabbaı 
arsanın 4/ 6 payı. 68 80 

Kamematun : Mahallesi Fealiğen sokağı yeni 41-
43 ıayıh 33 metre 32 desimetre mu-
rabbaı arsanın tamamı. 66 64 

"X enifehir : Mahalleıi Papaı oğlu ve Erik ıoka
ğı eski 12 yeni 12/ 4 sayılı tapuda 
Papas sokağında bir ev ve mahallen 
iki evin tamamı. 250 00 

F eriköy : Birinci kısım baruthane caddesi eski 
135 mükerrer sayılı 206 metre 26 
desimetre murabbaı arsanın tamamı 155 15 

F eriköy : Birinci kısım baruthane caddesi eski 
59 sayılı 57 metre ve 46 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 149 65 

Kasımpaf& Emin cami mahallesi Samancı sokağı 
eski 14 yeni 36 sayılı evin 1875/ 
2400 hiueai. 558 34 

Büyükada : Yalı mahalİeai Balıkpazan caddesi 

yeni 55 sayılı dükkanın 5760/ 11520 
hweai. 400 oo 

Kadıköy : Cafer ağa m&halleai Kuıdili caddesi 
eski 1yeni109 103/ 1 aayılı bostanın 
114 payı. 2700 00 

Beyoğlu : Y eniıehir mahalleıi Dereboyu cad-
desi eeki 83 yeni 81 sayılı dükkanın 
tamamı. 400 00 

Kamerhatun : Mahallesi Karnavula sokağı eski 41 
yeni 59 sayılı dükkanın 90/ 120 hissesi 432 00 

Kurtuluı : Korenti sokağı eski ~ yeni 26 sayılı 
• 

arsanın tamamı. 69 ı 48 
Kurtulut : Direkçi batı sokağı eski 37-39 yeni 

45 sayılı hanenin tamamı. 960 00 
Feri.köy : İkinci kısmı çift~ cevizler sokağı eski 

6 sayılı 84 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 294 00 

~P&ta : Sahaf Maslahattin mahallesi Cin de-
resi sokağı eaki 4 yeni 17 ili 25 sayılı 
bostanın 120/ 360 hissesi. 211 34 

:Y eıüköy : Umraniye mahallesi bademli bahçe 
nıevkiinde dıt bostan sokağı eski 
3·,4-5.6 sayılı köşk veahır ile tarlanın 
5/ 64 payı 101 75 

Ortaköy : Divanyolu caddeıi yeni 67-67/ 1 sayı-
lı ev ve deponun 119/ 720 payı. 892 50 

Ortaköy : Divanyolu caddesi yeni 69-71 sayılı 
dükkan ve fırının 1/ 3 hissesi. 1840 00 

Kandilli : Kilise sokağı eski 17 -19 yeni 9-11 sa-
yılı ev ve dükkanın 1/ 8 payı. 75 00 

"X edikule : Çirağı Haıan ıamancı odaları eski 
77 yeni 57 sayılı 80 metre 44 desi-
metre murabbaı arsanın tamamı. 32 18 

Arnawtkôy T aı merdiven sokağı eski 7 yeni 2 
sayılı evin 4/ 25 payı 128 00 

Amawtköy Palas ve Yağhane sokağı eski 13 
yeni 103-6 sayılı iki evin 8/ 10 hissesi 360 00 

Burgazada : Hacı Balaı sokağı eski 21 mükerrer 
ıayılı 287 metre ve 30 desiemtre m\l· 
rabbaı arsanın tamamı. 287 30 

Kasımpqa: :Süruru mahallesi Adalar sokağı 
eski 19-19 mükerrer sayılı 96 metre 
murabbaı arsanın tamamı. 240 00 

Burıazada Manastır caddesi eıki 10 mükerrer 
sayılı 894 metre 22 desimetre murab-
baı arsanın tamamı. 894 22 

Kmahada : Saraydar caddesi eski 10 mükerrer 
aa.yıh 267 metre murabbaı araanın 

müsabakamız 
Büyük mü.sabakamıza iştirak e. 

den okuyucularımız topladıklar • re! 
sim parçalarını sırasına koyd\1ktan 
\'e ,.orula n üç sun' jn cevabını verdik 

RADYO 

l S 1' A ':ti BUL: 

SIN E M A L A H 

BEYOC~Ll.1 
ten sonra mufassal adrcsler ilc ocra 
bcr Ankara cad iesindt> Vakit kil 

18 senf'oıilk muıılkl, 19 haberler, 19,Hi muh T UHK 
tclıf p!Aklar, 20 halk m usikisi ( plıl.k ı. 20,30 ıuEı..EK 

Kara yılgı ve M1~1il 
s Şampiyon, yaralı~ 

Deli kız, ve J3elCI ı t üphanesinc getirerek mukabilind 
bir numar a alacaklardır. 

stüdyo orkestraları, 21,30 son haber , 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının ga· 

zctclere mahsus havadis aen 1s l verilecektir. Cevapla rı posta ile göndere 
..:ekier in, hallettıkleri resim ve sual 
lcrı 

V l YANA: 
18,35 §fU'kılar ve opera havalan, 19,15 kc

nuşma, 19,40 gezinti ,20,02 haberlre, hava 
raporu, ticaret h aberleri, 20,25 Bcrlindcn 
naklen olimpiyat mUsabake.!arı, 20,55 yeni 
bayat, 21,05 halk şarkıları , 22,05 musiki, 
Şopenln eserleri, 22,45 eğlenceli konser, 23,05

1 
haberler, 23,15 konııerln devamı, 24,20 kitap. 
lara dair , 24,35 k onu§m a., 24,50 Viyana mı.:.· ı 

( IIABER gaz•,tt.si büyük mitsa 
f)a/\o. memurluğu) 

l stanbul 

Adresine gönd<'rmel<'r\ r ica olu 
nur • Bu gibılcrın ~ırıt numarı.lar• 

poc;;ta ile kendılerine gönderilecek 
t ir. Ancah hunun için ayrıca ~zer 

!erme mufassal adresleri yazıh ve 
pu'lu bir zarf gondcrmclt>ri lazım 
dır 

s1klsl, • 

U F. R L t N : 
17,05 eğlenceli k onser , 18,05 olimpiyat mt:

sıı.bakaları l!l,05 Şan konser i, 20,05 ollınplyat 
haberler!, 21,orı haberler 21,15 opera yayını. 

1 
Vindsorun neşeli kadınları , 23,05 haberler, 
23,20 olimpiyat mUsabakaları 23,50 gece mu
sikist, 2,05 gramofonla konııcr, 

Müsabakaya iştirak edenler e ve 
ritrm numaraların kayhedilmeıncsı 

bilhassa rica olunur. 
15 Ağustostan sonra gönd("I ileı 

cenaplar l:abıJ c-IUmiur>rektir 

B U D l\ P I~ Ş T E : 

18,05 turizm mcscıcsı. 18,35 gramofon, lD, 

50 piyano konseri, 20,25: plyu, 21,85 Bcrlin 
den ollmplyıı.t mUsabakaları , , 

Çiçeron 
B Ü 1\ RE Ş : 

Hitabetile bütün eski Roma ta
rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
cümei hali o zamanların en yüksek 
tarihçisi Plütark tarafından yazıl
mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di
limize çevrilen bu eseri karilerimize 
tavsiye ederiz. 

l!l,05 kırıı.nt, 19,20: 'konser, 20,05 konfcranıı 
20,25: konserin devamı, 20,fi5 ermşıec varkı 
lar, 21,15 konferans, 21,SO piyano konseri, 
22,05 havadis, 22,10: van konseri, 22,35 .ııpor 
22,50 gece konseri., 23,50 franııızca ve n.· 
mence haberler. 

J' O l\I A: 
18,20 eğlenceli musik i, inşad, 19,25 yaban• 

cı dillerde' konu1'ma , 20,05 eğlenceli musiki, 
gramofon, 20,10: tranııızca t urizm haber leri, 
20,55 Yunanistan için yayın, ha vadis, gramo
f on, 21,t5 piyano konseri, turizm haberleri, 
22,55 karı,ık yayın, 28A5 dana musikist, ha· 
vadls, lngillzce haberler , 

Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
V AKIT kUtUphanesi. 

Kandilli 

Ortaköy 

tamamı. 

: Kilise ~okağı eski 75 yeni 51 sayılı 
evin 1/ 2 payı. 

: Portakal arkası sokağı eski 21 yeni 
27 evin tamamı. 

Kuzguncuk : lcadiye ve Avramagi sokağında eski 

Arnawtköy 

Arnavutköy 

Arnavutköy 

73. 75-75 mükerrer yeni 51-2·4 sayılı 
iki dükkan ve bir evin 9/ 72 payı 
Dere sokağı eski 58 yeni 54 sayılı 
evin 2/ 3 payı. 

: Yeni mahalle sokağı yeni 45 sayılı 
41 metre 27 desimetre murabbaı ar 
sanın tamamı. 

: Dere sokağı eski 22 yeni 15 sayılı 
evin 19/ 40 payı 

Burgazada : Hacı Bala~ sokağı eski 21 mükerrer 
ıayılı 64 metre ve 94 desimetre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

Kınahada 

Kına hada 

Çengelköy 

Kınalıada 

Kınalıada 

Kmahada 

Kına hada 

Feriköy 

: Livadya sokağı eski 2/ 15 taydı 405 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

: Narlıyan sokağı eski 60 sayılı 57 
metre ve 45 desimetre murabbaı ar-
sanın tamamı. 

: Suyolu sokağı eski 13 mükerrer sayılı 
790 metre murabbaı araa~ın tamamı. 

: Aziziye Livadyayı cedit eıki 1/ 54·56 
sayılı 675 metre 26 deıimetre murab
baı arsanın tamamı. 

: Aziziye Livadyayı cedit sokağı eski 
11/ 55 aayılı 100 metre ve 50 desi· 
ınetre murabbaı arsanın tamamı. 

: Kıhnçcı caddesi eski 28 sayılı 740 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

: Kıhnçcı caddesi eski 300 sayılı lSOO 
metre murabbaı arsanın tamamı 

: Birinci kısım Doci sokağı eski 80 sayı. 
lı 258 metre 57 desimetre murabbaı 

160 20 

75 00 

350 00 

263 88 

60 00 

35 00 

95 00 

47 46 

283 50 

40 22 

395 00 

304 32 

40 20 

222 00 

630 00 

arsanın tamamı. 129 40 
Burgazada 

Kandilli 

Çengelköy 

Fatih 

Kadıköy 

Kızıl toprak sokağı eski 1-11·13 sayılı 
459 metre ve 68 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

: Yeni mahalle Mektep sokağında eski 
1 yeni 1-3 sayılı evin tamamı. 

Suyolu sokağı eski 13 mükerrer sayılı 
430 metre 95 desimetre murabbaı ar-
sanın tamamı. 

: Dülgerzade mahallesi Çamaşırhane 
sokağı eski 1 sayılı arsanın tnmaı. 

: Osman ağa Söğütlü çeıme ıokağı eski 

229 84 

son 00 

322 94 

563 10 

1 yeni 30 ~~yılı diiltkinın 5/ 32 payı. 312 50 

.. 

Yukarıda yazılı mallar 14/ 9, 936 cuma günü saat 14 de 
peşin para ve açık artırma iie ıatıiacaktır. Satış bedeline istik 
razı dahili ve 7o de 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 
isteklilerin '}'o de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden 
evvel yatırmaları (f.) .(82), 

lt'ICK 

ısı\ltA Y 

SUM "rt 

\ ' ILOIZ 

TAN 

şm 

AL-KAZAR 

§ahit 
Çin batakhaııeıerL -
Muzafferiyet erL 
Moııkova Gece! 

Nf!;anlı ~ 
ı A§k uğrunda ve 

Avt 
kail~ 

ı Bir gecenin s 
Dertsiz arkada§lat ~ 

ı maskeli kadın ,.e ,
4 
~ 

Maldnell adaJJl 
birden ,/ 

a Kafeste aşk ve ~ 
motosikletli poll' rı 

. esr' Vahşı orman 
kısım birden ,.; 

t.:UMUIU\'E1 ı Denizaltında celleııD 
Grişa çaVU§ 

l\ltJ.1.J 
IST A NBUL 

1
,i 

ı Seven Kadın· 

geliyor J' 
ı Tivoll canba~aıı 

Gtlzel günler ~ ti 
1111..AL 

Al.El\I UAR ı Çingene baron 

muhabiri 1' .,,1 
AZı\R ı Son uçll§, yaşaıtı• ..J 

ruz. '" KEl\L\ USE V 1 Frankcştaynın :;;; 
ve A tcş sac;;tUl 
Karn çete 

KADıKOY ~/ 
SO HE\'1',\ ı Proı:ramını bildirdi 
HALE ı Lukres Borj ya 

ÜS K UDAR J 
ı Aşk b:ındo-'11 ~ 

Bağlarbaşı H.ı\ı.$ 
Sekoya kaplan J<IS )e 

HAl.E 

BALAT / ~ 
lllltT.U 1 Er meydanı, ııd ~e 

kaW ~ 
KARAGOMR0 i 

OZEN ı ilkbahar resJI 
ve Miki MavJ 

TiYATROL A R • ,,İ/. ı 
TAKSİM BAf';#· 

• ' ' HALK Of'~ 
Bu akşaıt' 
Saat ;:1,45 et 

DEl\'lZ ffı\ \'.ı'·1.~ 
BUyQk operet~ ı- 1~ 

Yakından: B /.. fJ ıo. 
F ia tlar : 7 Stl'_~ 
meşnıbatl• ~ 

Pazartesi Kad<köy Slircyy:_/ 
BAY - BAYAN 

r 
Dün ve 
Tercüme Külliy•~ 
Bu kıymetli eserleri 6"~ 

güçlükle ve daha pahahya ~ 
etmektense bugUn to.ksitle ~ 
ta \ 'Siye ederiz. - :/ .,,, ~ 

Es I' 1 k 1 tap a I 't0 .. ~ 1 
Eski ve yeni harflerle tilfıU.i 

başka ljsanla r la yazılmış h Cf ·ıdıfP' 
. bl j 

tap alırız. Bir ka rtla adresı ı" 
k1lfidir. dde~ 

Adres: İstanbul Ankar:ıt ca 
numara inkılap kitcıpb;ı.nesl-

Marksizim BibH~·oteğioin 
kitabı çıktı , 

Stalin Diyor ıı•s 
Çeviren: Hasan ~ ti 

Fiyatı : 25 Kr. Her kltapÇJ 

- nur._:_:/) 

ııtııır ınııııuııuııı ııııınıııııı ınıu 111 nııırnııınııuu~e 
Haber gazete8 

1tl 
neşredilen fB~t~t 
romanları ıo ~ııe~' 
mukabilinde el ,, 
meğe haşlalJiJŞ,!~ıt( 
Vakıt kütilP lf, ~ 

si ne getir ıme8~ 
11ııırıııııı11ıııııuııııınıı11uuıG11ııııııııı11 1 1ııııı-1111 



~OUSTOS - '1936 
~--

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

İltJt·hldar-emiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere 
Çe, 1 

anla :memur alınacaktır. imtihan lstanbulda ve 12/ 8/ 936 
hinr§aı:nba. gilnü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar Memurin kursu 
e~ a;ında yapılacaktır. imtihana girmek istiyenlerin aıağıdaki 

sa \re feriti haiz olmalan gerektir. 
~ - Liakal orta mektep tahsilini bitirmit olmak 

l'tya :-- Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmi§ olmak 

3 
ı:nueccel buluhmak 
- 21 yaşından aşağı ve 35 yatından yukarı olmamak. 

~l 4 - Sıhhatli, olmak, san harıtalıklara liedent ve akli arı· 
ttra -·· .. ,uptela olmamak. 

Ciif' 
5 - İyi ahlak sahibi olmak, haysİ}'et ve namusu muhil bir 

hiruf~ veya alel'itlak ağır hnpia vey o aerece cezayı müstelizm 
ııl ·ı 
,, 1 e mahkCim olmamak. 

HABER - Alişam Postan 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailelerin ve bilhassa 

saz 

Veni çıkan plaklardan 
Bayan Bedriye Süheyla 

270083 UşakTürkü -ANAM OLASINöMER 

Uşak Türkü - ÇAKIR E MiNEM 

Bu mUnaaebetl Mahmure Ş n Ses'ln okudufiu 

270084 
270085 

Rumba - BAHÇELERDE GEZELİM 
Rumba - KANAMAM ALDANAMAM 

ŞEKER İ M 

DARILAN SEVGİLİYE 
Tavsiye olunur. 

Kırıkkalede yapılacak İnşaat 
Askeri Fabrika ar Umum 

üdürlüğünden 

1f 

ltntihaBu beş maddedeki ıartların muhakkak tevsiki gerektir., 
n mevzuu §unlardır: 

tur 
1 

- Hesap hendese "Heıap: Adadı mürekkebe, taksimi 
clın~a, halita, tenasüp, faiz iskonto "Hendese: Satıhlar, ha

er.,, 

gençlerin lezzet ve kokusunu se· Keşif bedeli (136032) lira (86) kuruş olan yukarıda yazılı in
ve seve kullandığı yegane diş ma· ıaat Askeri Fabrikalar Umum Mt:dürlüğü Satınalma komisyonunca 
cunudur. Dişleri beyazlatn mik 14/ Ağustos/936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
ropları izale eder. Türk malıdır. edilecektir. 

: - Muhasebe "Usulü defteri,, 
Her yerde bulunur. Şartname (altı) lira (81) kuruş mukabilinde komisyondan ve. 

=-iiiiiiiiiiifiiiiiiiiiatiiıiiliiSW.kuiiiiruiiiiitiituiiria.==iiiiiiiiiii;iiiC_J rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8051 ) lir a (65) kuru§U havi 
- Coğrafya "Umumi ve Türklye,, 

~ -:- Kitabet "Orta tahsile göre,, 
•tta.k rntı~an~ girmek iıliyenlerin timC:liden bir dilekçe ile ve 
i\tii ; musbıtelerile idaremiz ebmurln §UDeıine müracaatları 

0 unur. 4379,, 

Diş hekimi 
Ratip Türkoğlu 

Ankara caddesi Meserret 
otan Kar,ıaı numrara (88) 

teklif mektuplanm mezkur günde saat kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelrinde yazı· 
h veaaikle muayyen gün ve saatte komisyon müracaatları ( 42) 

il U:IT AR: imtihan günü vaki olacak müracaatlar kabul 
ll:ıez. Fatllite 

Acele satılık arsa 
Fatihte Kızta.g111da Sofular cadde 

ıinde Uç tarafı muntazam cadde, deni 
ze nazır, tramvaya ve çar§ıya pek ya. 
km, dvarı kamilen nıamur, 702 met 
re murabbaı, kısmı azamı mülk müs. 
tatllüşşekil ve altı parçaya ınufrez arsa 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on. 
dan b!re kadar HABER gazete:3iode 
Bay Fethiye mtlracaatlan. 

e·r ın a 
disi alı ae r 

C:. H. P. Gene! Sekreter]iğinden 
)~ ,~~ A~11atos tarihinde münakaaası ilan edilen sinema makineleri 
d "ddet lnalıeınenin münakaaası günü bazı firmalar tarafından l:)u 

1 
t de ı:arfında teklif yapılamıyacağı anlaııldığınd~ ve tarlname-

Askeri Fabr·kalar 
dürlüğünden: 

mum M •• U• 

1 
dit d~ı tadilat yapıldığından dolayı 15/9/ 936 tarihine kadar 

e ılıni§tir. 
' '\' eır 

Satılık ev ve torla 

Yilksek Mühendis mektebinden diplo
malı 110 asgari beş sene inşaat işlerinde 
çalışmış ve askerllğlnl yapmış bir Jnşaat 
mtlhendlslne ihtiyaç vardır. TaUp olanı -
nn ellerinde mevcut vesaik ile blrliktt.' 
Umuın MüdUrlilğe müracaatları. (5) 

~:ıeı S 1k§artname er 5/ 8/ 936 tarihinden itibaren Ankarada C. H. P. 
fıllda, e reterliği ve lstanbulda C. H. P. llyönkurul b&§kanlığı ta

l\ Parasız olarak verilecektir. ,(111) 

:&kırköY. Mnhmutbey (Kalfen:5y) 
köyfinde suyu ve bahçeyi havi bir ev 
ile 30 donüm. tarla sablıktır. Taliple
rin mezkUr ev. sahiplerine müracaat. 
ları~ 
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"'--... --------------~--------~--------------................. 
l - Eğer ıu iki herife iyi muame· 
e edersem, Filömen mutlaka gü

naha giret:ektir. Fakat onların sa,. 

Yeııinde şu melun dinsizler kaça-
2rıaddar. 

Sonra yüksek sPsle: 

tarkıcı olarak kabul edecek ve bun 
dan sonra pazar günleri ile mukad 
deı günlerde Mes ayinini siz idare 
edeceksiniz. 

Pikvik: 
- SuaJimi mam·r .görün,!a,rliıcr: 

lara manasbrmız ne kadar aylık 
verir? dedi. 

Mari Anj gururla~ 

1i - Bana bakınız, mösyö Pikvik .• 
. er ne kadar isminiz iddia ettiği· 

11d~~ kadar ahenkli değilse de ... de· 
ı. 

- Hiç para vermeyiz. Manas· 

0 
Pikvik büyük bir tevazu ile tırımız şimdilik pek fakirdir. Fa-

nun sözünü kesti: kat az bir zaman içinde zengin ola. 
<le:- Eğer hoıunuza gitmiyorsa cağımızı umuyoruz. Beklediğimiz 

gıştirmeğe hazırım! büyük vakalar meydana gelirse .•• 

Yoi; Hayır, buna katiyen lüzum Fakat o zamana kadar Allahın ve 
o) Yalnız dinleyiniz ..• Size karıı bizim yardnnımızdan da mahrum 
lu an duyguJanmda aldanmıt oldu. kalmıyacaksınız. 
in ~ anlıyorum. Siz iyi kalpli ve - Bakınız .. sör Mari Anj, ben 
ıe e_r ~et edilmeğe değer bir kim· de ısize şunları söylemek isterim ki, 
h· ırnı~iniz. Dindar olduğunuz gİ· ne kadar mütevazi ve kendimi ne 

ı Çok .. 1 d 
guze de ilahi okuyorsunuz. ka ar küçük görür bir yaratılı~ta Loi': Beni :mahçup ediyor, iltifata olduğumu bilmezıiniz. Daha §İm· 

Yorsunuz sö M · diden mukaddes reisinizin hakkım r arı .• 
t-u~ ~~Yı_r, ?atamı tamir ediyo· da göstereceği iltifatları dütüne
l.- . ki dınsizi kaçarken yaka· rek mahçup oluyorum. Rica ede· 
:tc . ııuretile bize ve muhterem rim, ona bizden bahsetmeyiniz. 
t.~- •ıt .~dam dö Bövilliyeye o - Öyle mi? 
du~ { ~UYtik bir hizmette bulun- Marj Anja Viyoletta ile arkada-
~ğı 1 ~nu hiçbir zaman unutamı- ıının muhafazuına verilmit olduğu 
laca~: Şım~i meseleyi ona da anla- için bunların kaçmağa kalkıttıkla
diği ~: Şupheııiz ki sizi lazım gel rını manastır reisine haber vermek 

§e~ılde ın··k ... f k d • · l d" ç·· kü" bu -A. u a atlandırır. pe e ışıne ge mez ı. un 
dersi . c;ba nasıl bir mükif atla surette ihmalcilikleri meydana çık
f en hnıı. Eğer bir engel :voksa lut- mıt olurdu. 

unu .. ] . _ y soy er misiniz? Pikvik: 
a nptı0ın1 · · k ,~:- ::.ğ.nı 1 • • c. z ışı o tekilde anla. - Gerek ben ve gere ıe arka• 

~ı, madam 5İzi kilisemize daşım mösyö Kroaş katiyen layık 

fırsat ele geçince zamanın kıymeti 
olamaz. 

Pikvik: 
-Sahi imiş l>e! .. Kan onu sevi

yor. Kroaı da kendisini sevecek 
bir kadm bulmuş. diye homurdan
dı . 

Mari Anj hiddetlenmişti: 
• 

- Haydi, bakalım, \uradan ÇI· 

kınız sefil haydutlar! .• Haydi, ma
nastırın mukaddes toprağını daha 
fazla kirlebneyin ! Çıkın diyorum .. 

~ilömen yavaşça: 

- Oh, kardeşim ... Mösyö Kroas 
hnydut değildi! .. Son derece güze] 
bir sesi vardır. dedi. 

Pikvik: 

-Ah, ah! .. itte bu ali! diye 
mırıldandı. 

Yavaş yavaı hiddetini yatıştır. 
mağa çalııan ihtiyar kadın: 

- Söyleyin bakalım, burada ne 
iıiniz var çapkınlar dedi, • 

Pikvik hemen ş:ıpkasmı çıkarıp 
Pardayandan gördüğü şekilde bir 
selam verdikten sonra: 

- Müıaade ederseniz madam, 
sebebini timdi söylerim. dedi. 

- Bana madam demeyiniz, sör 
Ma.ri Anj deyini2 ! 

- O halde sör Mari Anj, ne de 
uygun bir isim! Mutlaka sizde bir 
fazilet timsali olacaksınız! 

- Meryem şahidimdir. 
- Bizi bur3')'a sevkeden ıebep 

tudur ki ... Nasıl diyelim, ben şura· 
da gördüğünüz mösyö Kroasın en 
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yakın do&tu ve arkadqıymı. O ka~ 
dar sevişiriz ki, bizi herkes iki kar" 
deı sanır.. · 

- E vct sonra •.• 
- Arkadaıım buraya 'bir kere 

geldikten sonra artık yemekten, UY, 

kudan kesildi. Bir gölge halini al .. 
dı. Eğer böyle devam ederse o göl~ 
geden de eser kalmıyacak ! .. Bü14 
bütün ortadan kaybolacak. 

Hakikaten Kroas son derece za.. 
yıf bulunuyordu. 

Ancak okuyucularımız oo za• 
yıf lığın neden ileri geldiğini de 
pekala bilirler. 

- Bu sözlerimle, muhterem sör 
Mari Anj, size şunu söylemek jst~ 
yorum ki ... Arkadaşım buradan ay. 
rılırken arkasında bir hazine bı· 

rakmıştı. 

Mari Anjın gözleri parladı: 
- Bir hazine ha! .• 
Kroas da gözlerini açtı 

- Evet, bir hazine, en lcıymetli, 
en zengin, en bulunmaz bir hazine. 
Madamlar, matmazeller, mösyöler 
ve senyörler, şunu demek iıtiyo

rum ki ..• Evet, sör Mari Anj, mak· 
sadım udur ki ... 

Mari Anj derhal yumuşayarak: 
- Fakat nasıl bir hazinden ba. 

hsediyorsunuz muhterem mösyö? 
dedi. 

- Kroasın kalbi .. Evet, şu gÜ· 
zel Filömenin elinde bırakmıt ol 
duğu kalbi ..• 

Mari Anj: 
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OLIMPOS 
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--.--------------------------------------------------~· - Ne alçaklık .• diye bağırdı. 

Fiömen titriyerek: 
.- Oh kardeıim... Kardetim ... 

diye mmldandı. 
Sör Mari .Anj çok ıiddetli bir 

tekilde vevap vermeğe kalkıtacağı 
sırada birdenbire kapıdan dıp.rı 

y.a fırlamakta olan iki kızı görerek 
lif ı Jcesti ve: 

- Aman Allahmı, §U iki dinsiz 
kız kaçıyor ... diye bağırdı: 

Mari Anj kızların arkasından 
ıoluk ·soluğa koşuyordu. Viyoletta 
ile arkadaşı iki diti geyik gibi du
vardaki yarığa doğru frrlamıtlar
dı. Sör Filömen olduğu yerde mıh
latui> kaldı. 

Kro.ıs ise, §U vakadan bir §ey 
anlayamamıştı. 

Pikvik, yiyecek ve yatacak yer 
bulabileceğine emin olan bir adam 
tavrile etrafına bakındıktan son
ra: 

- Tamam ... Şimdi bir taıla iki 
kuş vurmak zamanı geldi! dedi. 

Bir anda kararını vererek ayak
larını açtı. Ve kızlar daha duvar
daki yıkık yere varmadan Pikvik 
oraya yetiıerek yollarını kesti. 

Viyoletta ile arkadaşı durdular. 
ikisinin yüzünde de bir yeis ve 
ümitsizlik ifadesi belirdi. Viyoletta 
içini çekerek başını göğsünün üze. 
rine eğdi. Arkadaıı ise ağlamağa 
baıladı. 

Zavallı kız: 
-lıte sevgil Janım, görüyorsun 

ki kaçmak imkansız .• dedi. 
Jan ismile anılan kız ise: 
- Halbuki bunu ben teklif et~ 

mittim. Sizi buna ben kıtkırttım. 
Korkarım Ki bu teşebbüsten sizin 
için bir f elik et doğmasın... Sizin 
için diyorum. Çünkü ben ıimidye 
kadar o kadar ıztrrap çektm ki ar· 
tık hiçbir ıeyden korkum kalmadı. 

iki zavallı birbirlerini kucakla
dılar. Bu anda Pikvik: 

- Bana bakınız, böyle nereyd 
koşuyordunuz? ... Bu iki mukaddes 
kadını bırakıp nereye gidecekti. 
niz? Haydi bakalım, dairenize gi: 
riniz ! .. dedi. 

Viyoletta kekeliyerek: 
- Mösyö ... dedi. 

Güzel gözlerini Pikvike kaldmt 
kaldırmaz karşısındakini tanıdı. 
Korkusundan titredi. Gerçi kendisi 
o serseri kumpanyasında iken Pik
vikle Kroastan fena muamele gör
mem itti ve bu iki zavallı da Belgo. 
derin tuzağına düşmüt vaziyettey. 
diler. Fakat o Pikviki görür gör. 
mez Belgoderin de oralarda bulun 
duğunu dütünerek titremiıti. 

Bitkin bil halde: 

- Oh, mahvoldum... Belgoder 
buralarda dolatıyor. dedi. 

Bu anda Pikvik onlara yaklata· 
rak her birini birer kollarından 
tutmuştu. Alçak sesle ve süratle 
şunları mırıldandı: 

- Hiçbir şeyden korkmayınız?. 
Benden kati yen ürkmeyiniz... Fa. 

MA(iLOP FAUS'TA 

kat ben bir düımanınız mışım gibi 
davranınız. Fakat size yemin ede
rim ki bir dostunuzum. Çünkü 

mösyö dö Pardayanla monsenyör 
Dük Dangulemin sadık bir uşağı
yım. 

Viyoletta şatkın bir hal aldı. 
Karşısındaki leylek gibi herifin 
söylediği bu son ismi duyunca az 
kalsın bir sevinç çığlığı koparacak· 
tı. 

Pikvik: 

- Sus! dedi. Sonra yüksek ses
le: 

- Sizi gidi aıifteler sizi... Ar
kamdan gelin bakayım. diye ilave 
etti. 

Mari Anj bu all'ada soluk soluğa 
onların yanına gelmitti. 

- Of, eğer bu muhterem adam 
olmasaydı, şu iki dinsiz kız elim
den kaçmış bulunacaklardı ha! .. O 
zaman ben ne yapacaktım. 

Mari Anjın muhterem diye ad
landırdığı Pikvik idi. Eski canbaz 
kızların koUarından tutmakta de. 

vam ederek onları dairelerine ka
dar götürdü. içeriye soktu ve kapı
yı kapadı. Kızlar, kendilerine ha· 

pishane hizmetini gören harap köş 
ke girdiler. 

Mari Anj, o zaman başını kaldı. 
rarak Pik~ike baktı. Şüphesiz bu 

ıivri burun, çukura batmış gözler, 
hile eseri okunan bu yüz hoıuna 
gitmiıti. Çünkü hemen: · 

- isminiz nedir mösyö? diye 
sordu. 

- Pikv~k bendeniz, muhtereııı 
sör ..• 

Pikvik Parisin en dindar katoli· 
ği olduğu gibi en ahenkli ismine de 
sahiptir. Kilise aırkılarında derin 
bir ustalığım va.rdır. Onları çok 
güzel okurum. lsbatı da itte ... 

Pikvik hemen, Marj Anja son 
derece ahenkli gelen ince bir sesld 
ilahi okumağa" batladı. 

Sör Mari Anj dindarca bir ihti
ramla hemen ellerini kavufturarak 
diz çöktü. Bu anda Kroasın kalın 
sesi de tempo tutmağa baıladt• 
Böyle bir anenk Sen Magbevar 
kilisesinde bile duyulmamıştı. Sör 
Filömen arkadaşı gibi diz çöke· 
rek: 

- Ne ses ... Ah, ne ses bu ... diY" 
tekrarlamağa batladı. 

iki arkadaş şarkıya deftl.IJl edi• 
yorlardı. ' . 

Sör Mari Anj, pek titiz ve muta• 
assıp olan ıu papas Şjmdiye kadar 
böyle kulağını okııyan bir ahen~ 
dinlememitti. ilahi biter bitmez ik1 

sör ayağa kalktı. Mari Anj göt 

ucile, bakıtını Kroastan ayırınIY~~ 
ve heyecanından tir tir titriyen sot 
Filömene bakıyordu. Kroas ınme• 
madiyen bıyıklarım buküyor .,,e 
hafif bacaklarının üzerinde salla
nıyordu. 

Sör Mari Anj §Öyle dütünüyor• 
du. 

1 


