
Kaçırılan 
kız 

Venldfkte, bir Türk km yüzünden( 
P4! çekflenLeopardinin ölttmü, on be
nci asrın en heyecanlı hadiselerin· 
en biridir. 

?u tarihte lkdenlzde ve lspanyol 
11 arında Anclrya Dorya, Cezayirde 
• Barbaroe denizlere hakim bulunu
ordu. 

Barbaros henüz Osmanlı devletinin 
onanmaaında resmi bir hizmet alma· 
ıştı. 

Bir sabah Ba .• . 
rkada 1 • rbarosun çok sevdıgı 
ltı ya:ı:nndan Mahmut reisin on 
lr balık rı:cta biricik kızı Fatma)ı 

.ır. k çı ayıftle Cezayirden Vene
ae açırmışlardı. 
Ma~•ut reis k 
in tarafında ızınrn nereye ve ki-

du. Bu hadise n:.çınJdığnu bilmiyor 
ıkmııtı. barosun da canını 
Fatıaeyr ctlnlerce, a la 
.. Bula11ıadıı Y rca aradı· ar. 

• • • 
Andrya Dorya d 
l'fllatmaktan ~~zde Barbarosla 
1 donanmasını orkardı. lspan 

e muTaffak old ~Yire göndertme-
Afrika &ahili u u zaman, Barbaro
ahved~nl erfnde bütün kuvvetile 
onanması k &anıyordu. lspanyoJ 

ve Cezayt ~maadanJanndan Gon-
sırada r en maf ldp olarak kaç-

ı Fatma nasılsa eline geçirdiği gtı. 
11 da Venedikte elinden al · 

PAMJun ka _., __ • 
llrlatiy. r'Ull&.lları Gözeı Fatma

n.__ il Yap~ içia P 
-ade lstiyorlard B &padan 

edikte toplanan kar. . u SJrada V ~-
onzalveyf sorguya ;::llar heyeti, 
On1111 idareatzliğf )il iti. 

PUça ıeıalnln Afrr:•dea seksen 
anlara çarparak •hiUerfnde 
n hrlsti::vanlık Ale:.rçalanmasr, bü-

kalarda n biri idi. ını aeındıran 'Vtl-

Fataan hUY.ffk bir 
~ima) da ha kllbıellin (iti-

: ,._ hristl Peetmişlerdi. Fat-
lınyordq Yan °1111&111 !,, diye ba-. 

Korsan Andrya Do 
~ ak düşmemi rn, o tarihlerde 

tlfki1a, Yakı§lkJı ı:-r z:n ve sefahate 
bittin kadınlar daındı. Kendi
• kaa!Ydı Bir t&ratmdu .mı-

• mkıttırd~ Ce da Patma:rı kili-
-111111 ı.aJlrba l&ldl hallı 

dillerfl ntıe •lea~ .ınetıe
dt. ._ı:., as ~ok koa111mU1111 Mllr-
-dıtnaı ' Andryqna keacllalae 

_ Btad dritnee: 
-.... ea ne latiyol'B1111? ...._ :a..ı 
t._ 4':!:!'beee kapn1m r G .. n 

1 ile Ya ait.. Barbaraela 
tllQlllllA• bir llhla libl gen~ bir kmJa bo-
Aa~rllet 111fdlrT .. 

n hlddetı eanı aıJaı..er. Kllllle-
- Jha ~ cıktı. Papaya katta: 
laea1ı81 : oın:-ıa J11istl;JU1 yapıp 

rhar19ta karfJlllda llr•tt~, 
n ~ alm11 afbl 8"ialJo-

Leop. ••• 
l11yd11. ;•ı lle,ltur bir fhalye11fa el
di. ~nedfkliler nnu çok severler
atııhll birdi çok yakışıklı, cesur ve 
donan._; ren~ti. lkt kere Venedi11 
7ata1aa le Türklere kal'fl gitmiş, 
Cesanr~P dönmUştU. Son seferinde de 
hu .. , 11 e nıafl6p olmuştu. Fakat, 
bir 'l'tı tlbiyet onun kalbinde derin 
Barba rlt levgfsl yaratmıştı. Gemlsile 
Yar .. ,;~un e1ine dU,tüğü zaman yal· 

-;~ bu seferimden sonra, btr da
beni • çrkmıyaeafnn. Venedlkte 
Beni ~lf1en iiksttı bir nipnlım var. 
mbnı tak, memleketime gideyim. Ge
Cevhert lfınde çok deterli eşya.,.. mu-

ols rJer nr. Bunların hepsi senli! 
Un! 

Barb~r~ bu tecrübesiz gence acı
mış, onu ve tayfalarını serbest bıralı· 
nuştı, İşte Leoparcli böyle heyecanlı 
nıacerası olan bir gençti. Fakat, za. 
vaıır delikanlı Vene'iiğe döndiiiü zsı
ID&ll, nlpnlı81nı ölmiif balda •• O, yıl-
lar ...... ı ..... bir genç kız görse 
ılzt ... •tanır, Barbarosun büyüklU-
illnU •e l1ea ae~lisi.ni hatırlaJU&k 
atlardı. 

Bir gün kilisede bir Türk kızının 
esir bulunduğunu, Andrya Dor~~ ~
rafıncan da tazyik ve işkence gordu-
ğünti işitti .. Kiliseye koştu. . 

Leopardinin babasını çok seven ih· 
tiyar bir rahip, onu Fatma ile konuş· 
maktan menedemedi. 

Leopardi Fatmaya sordu: . 
- Ben Barbarosu çok sevenm .. O 

be i öltimden kurtardı.. Bana hiirri· 
ye: verdi. Ben de sana aynı iyi~iklerı 
yapmak istiyorum. Haydi, peşımde:t 
gel. Seni kaçıracağımı dedi. . . 

L~opardi kimseye görünmeden kılı 
e ·n kapısından Türk kızile birlikte 

s nı t r· çok 
çıkmıştı. Fakat, Fatmanm a 1~ 
çetindi .. Bura da yeni bir f elaketlt' 
karşılaştı. Leopardinin korsan A~~r~ 
ya ile arası açıktı •. Ve delikanlı.:ur 
kızını kaçırırken, Andrya onu gordü .. 
Kardinallara haber 'erdi.. Fatmayı 
Andrya, delikanlıyı da kardinallar ya-

kaladılar. 
1 

Os 
O )ıllar içinde Venediktiler e • 

manlı devletinin arası açıktı. Kanunı 
Sultan Süleyman Venedfğe Ahm~t pa
şa kumandasında bir donanma gonder 
meğe hazırlanıyordu. Kardinallar 
Fatmayı o gön zorla vaftiz· ederek 
hristiyan yaptılar. . . 

Leopardiye gelince, kardı~llar be 
mert ve cesur delikanlıyı hır karna
val gecesi gondola bindirerek zindana 

göndermişlerdi. 
0 gece Venediğin her tarafında: 
"Viva, Nlna !,. 
Sedaları yükseliyordu. Fatma~a 

(Nlna) adını vermişlerdi. Küçük hır 
tahtarevan iizerinde sokak sokak do· 
Jaştınyorlar: 

"- Ttirk krzı, bristfyan oldu?,, 
Diye bağrışıyorlardı. 
Korsan Andrya, gttcilnil, kil~clk 

bir kızda ve silüu alınmış bir delika~
hda deniyordu. Bir hafta sonra (Nı
na) ile evleneeeltni ilin etmiştL 

Andrya o gMe Leoparctl Jiiltkında 
bir idam karan almafa da muvaffak 
olmuştu Misafir bulunduğu sarayın 
balkona~da Papa ile konuşuyordu: 

- GUntin birinde Barbarosu da 
Fatma gibi yakalayıp buraya getlre
cejimden emin olabiUrsi.DizI • 

_ Barbaros bütün dUnya denızlerf-
ne hl.kim olmak lstiyen müthiş b~~ 
korsandır. Onua sırtı yere geldiği 
gün, yatatımda h'llZlll' ve emniyetle 
yatablleeeğbn. Umanda ufak bir fır
ıma kopl8 Barbar• baskm yapm1Ş 
gibi korkuyorum, yatağımdan fırla
yıp kaJkıYorum ! 

0 gece halk gondollarla sokak so-
kak dolatır ve eflenirken, zavallı Le· 
opardi - hapseclildiif zindanın tava· 
nmclan sarkan yaflı bir ip boynuna 
~Herek • idam edilmişti. 

• • • 
Konan Andry&DID niklhmr beş 

kardinal kıyacaktı.. O itin, Fatmanıa 
vaftiz edildiği ~Jfsede bUyük bir ka
labalık vardı. (Nlna) ya beyaz elbise 
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Ton Ton 
amcanın 

korkuouou 

giydirmi!fler ve başını limon çiçekle- -------------
rile sUalemlşlerdi. 
Andryanıa adamlan kilisede: (Vf

va, Nina) diye bafrlflrken, Nfna ba
şnu J.sanın nıermer heykeline daya
mq, rahibin duasw dinliyordu. 

Birdenbir• kilisenin içinde bir kar
aqahk old1': Nina yere düşmUf.. Kır
mm panitlerin Uzerfne serilivermi§
tL Niııanın yiizUne bakanlar: (Zaval
lıyı kan boğmuş!) diyerek geriye çe
kildiler. Genç kıllll yüzü birdenbire 
simsiyah olmuştu. Andrya hayreti~ 
yere eğildi •. Sevgilisinin göğsilnU mu· 
ayene ederek istavroz çıkarmağa baş
ladı. Kilisenin I~ bir anda altüste!
muıtu. Rahipler korku ve telA.ş içinde 
titreşlyord u. 

Küçük Fatma, Türk denizcilerinin 
en btlyiik düşmanı olan bir adamın 
karısı olmağa tahammül edemfyecdi
ni anlayınca, biltUn kuVYetlni parma~-
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Jannda toplayarak, kendi elile gırtla- ========='.======== 
tını sıluvermiıtl. dinallara dönerek: 

Andrya bu dehşetli manzara karşı - Şimdiye kadar Türklerden kork· 
aında daha fazla duramadı. mıyordum, dedi, fakat, bugtin kork-
Korsanın gözleri dönmüş, rengi bal 

mumu afbi sararmıttL Kilisedeki kar· 
ıum .. 

Yazan : Niyazı Ahmet: 

60 sene evvel bugün 

Kars, Çar ordusunun elin~ geçti 
1700 esir ve 2500 teblt verirdi 

Bugtln tarihin aer bir hadisesinden; ne yeni kumandan tayin edfllnffY" 
Karsm sukutundan bahsedeceğiz. kadar bir saat geçti. Bundan so 
Usun ve devamlı harp görmüş Kanıı, şiddetli bir muharebe başladı ve dU 
1878 yıllarında tahammülsüz bir istila man askerleri tabyalara girmeğe u 
ile kaqı kal'flya idi. vaffak oldu. Fakat burada s iln 

15 ilk tefrin, 1878 yıb, 60 sene evvel muharebesi, Rusların hemen b 
bugiln, Alaca meydan mahare~i kuvvetlerini yere serdi, kurtulan 
bqladı. GrandUk Mi§el, burada 41 ta- geri kaçabildiler. 
bur piyade, 4.3 bölük Rilvari, 176 top ilt' LA.kin diğer düşman kuvvetleri 
mildafaaya geçecekti. ni bir hızla ilerlediler. Ve Kars 

Mavaffakiyetten btisbiitün emin ol- cil defa Rusların eline geçmi o 
mak lfia general Lbaref kumandasın Ruslar üç yüzden fazla top a l ı 
da 23 tabur piyade, 2.8 bölük sUvarı. dı. 17,000 kişi esir edilmittf. içle --,.·"!!••• 
78 toptan milrekkep ikinci bir kol ile sekiz pap, 800 zabit, 4500 )'ani 
Tilrkler ihata edilecekti. hasta vardı. 
Dttşman ordusu 50,000 kişi idi. Kar· Ruslardan bir general ile 170 za 

şı koymak mecbur iyetinde bulunaı, ve 470 nef eı- t e15.fat vard1. Bir gene 
OBmanb ordusu ile 30;000 kişi. 650 ahit 1726 nefer yaralanmrtnr<- -. 

Alaea .. ydan matiarebesl, l5 il.: saat aUren bu muhar•bede 2500 kadar 
tetrfa dntl •bahr bqladr. Rmlan11 ..,.te1ı..,,--_ıı_v_er_i_ım_ı_şt1. _______ _ 

mUdafaa hattını yanp girmeleri ıı~ Evinin peınıcere• 
hitam buldu. Of le tızeri Osmanlı or
duu geri ~kllmete başlamıştı. Bu· Sine beyaz 
DU gören dtişman 28 top!a cehennemi bayrak astı 
bir ateşe ba,ladı. Aynı gUnün akşamı Lindbergin kızını kaçıran Hauplıl 
Muhtar pqa Karsa çekildi ve tes1i.n manm idamından ıonra, Amerikada .. 
kararı verildi. Mukavelenamede şöv!e ıık ititilen çocuk kaçırma vablan ırr.. 
deniyordu: aa ile İngiltereye geçmiı bulunuyor. 

"Bugflnktl muharebede asakiri Qs. Denebilir ki Amerikanın anlı baydut:W 
maniye tarafından giisterilen şecaat n kendi memleketlerinde karıılattıkta· 
ve besalet hasebile rütbeleri ne olursa n aıkı takibattan ürkerek Avrupaya c~ 
olsun bil8mum zabitan sillhlarmı ve ettiler ve marifetlerini Avrupalılara 
eşyayı zatlyelerlle beygirlerini bera g&te~eyc başl.adıla~. . 
her alacaklardır. Zabitan hizmetçı ... : Parasın sayfıyelerınden biri 
vesaire gibi kıtaatı askeriyeye me11 - Montröy ıous Buva'da oturan Mötye 
sup olmıyanlar, stllhlan almdıktan Davut geçen hafta 1öyle bir melma' 
sonra klffeten memleketlerine avdet almıştır: 

d bilirler. ••on gün zarfında on beı bin 
e e vermediğin takdirde küçilk kızmı ı.. 
Userayı harbiye mühimmatı harbiye çıracağım. Eğer bu parayı vermek atı. 

ile sancaldan, tüf ek, top, eepbane v ~ yetinde iıen pencerene beyaz bir baJW 
salreyi teslim edeceklerdir.,, 7,000 ne· rak as vermiyecek isen kırmızı baJ"' 
fer esir, yedi pap ile iki yüz e111den rak çek.,. 
fazla sabit vardı. On yagında bir kızı olan mösy6 Da, 

Bu muharebeden sonra Muhtar pa · vut penceresine hemen bir beyaz bar 
p lstanbula gönderdiği raporda zaT.· rak asmıı: sonra da polise giderek ha• 
atın yalnız, sekiz, dokuz ytiz raddesin · ber vermigtir. Şimdi polisler hem kur 
de olduğunu bildiriyordu. muhafaza etmekte hem de hayduduo 

Pqa, ikinci raporda muharebedP gelmesini beklemektedirler. 
rtn l.shnlerinl gtinderdl. Meclisi lU as - ---~---~~----w 
rtn isimlerini gönderdi. Mecll AJI a•· A m e" 1 k a 
kerl bu zabitlerin iki derecelerini in çoplaklar reisi 
dirdL Kumandanlık bu hilkmü kabu: diyor ki 
etmeyince idamlarına karar verildi. 

• • • 
Bu muvaff akiyetten sonra Rus or-

da.su idçblr müşkflllta uğramada-:ı 
Karsı muhasara edip alabilirdi. FiJ
bakika öyle yaptı. 

Amerika çıplaklarının lideri d._ 
Alois Knapp yakın bir zamanda ma,o 
denilen deniz donlarının ortadan Jr.al • 
kacağını herkesin banyoyu çıplak 1""' 
pacağıru ıöylemigtir: 

- Çok değil demiştir. BiTkaç 
Müdafaa kuvvetleri, biiyUk bir cesa ronra plijlarda çıplaklardan batka bir 

ret ve sebatle karşı duruyor, bü- ıey görecek değiliz. Hem bu sözlerim. 
tiln &udretfni gösteriyordu. Fakat gün size hiç de garip gelmesin. Unutmaym 
)erce devam eden bombardıman h· ki yirmi beı ıene evvel, Amerikada. 
hammiil edilmez bir hal alıyordu. plıjda çorabım çıkaran bir kadım poU. 

Sakin, bulutsuz ve çok soğuk bir tevkif ederdi. 
gece, Ruslar baskın hareketine geçti· Nitekim erkekler de mayolannın i1d 
ler. Gece yarısına iki saat kala rene- · tarafından ancak birkaç ıene ance Va&'" 

ral Grabe kanlı tabye, eteklerine gel- geçerek yalnız alt kısmını giymeğe bq
mlştL Kars müdafileri, durmadan ateş lamıılardır. 
ediyor, ilerliyen ordulara adım attır Denize çırçıplak girmek ve kumların 
mamak ~in canlarını fedadan çekir.- üstilnde öyle yatmaktan daha tabil 

118 
miıorlardı. General zaralandı. Yeri- olabilir ki?u 
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Hakem, gerek oyuncu ve 
gerekse seyirci nazarında 

en sevilmeyen simadır 
Kaptan hakkında bir söz daha: Mes' 

uliyetlerini hakkile idrak etmiş bir kap 
tan takım arkadaşlarına futbolün her 
şeyden evvel bir takım oyunu olduğunu 
isbat etmek için kendisi de daimi su
rette iyi bir misal olmalıdır. Unutma
malıdır ki bir timde takım zihniyeti or
tadan kalkar ve herkes şahsi oyuna baş 
larsa bugün olmazsa yann hezimet mu
hakkaktır. 

Kaptanlara son söz: Gol atan oyun
cuyu büselcre garketmck itiyadını kö
künden kesmeleri. Futbol sahasında o
yuncular arasında öpüşmek kadar yer
siz bir sevinç işareti tasavvur edemiyo
rum. 

Eski şeyleri değiştirmekte çok gUç
lük geken İngilizler, futbol müsabaka
larını hala tek bir hakemle idare et
mekte ısrar ediyorlar. Fikrimce bu 
ısrar futbolun aleyhinedir. Gene fik
rimce mesele bununla da kalmaz. Hiç 
bir futbol müsabakasında tek bir ha
kem, oyunu tamamiyle nizamına, şart 
larma göre idare edemez. Çünkü bu· 
na maddi imkan yoktur. 

Hakemlerin evsafı hakkında bura
da söz söylemeyi zait görüyorum. 
Çünkü bu mesele oyuncular cephesin
den değil, futbolu idare edenler gözü 
ile tetkik olunursa daha 1yi bir netice 
elde edilebilir. Maamafih futbol fede
rasyonunun lstanbulda kurduğu ha
kem komitesi, hakem kurslan ve her 
haftaki maçların nasıl idare edildik
leri hakkındaki münakaşalı toplantı

ların, memleketin bütün spor mmta
kalarına teşmil edildiği gün, hakem 
işinin hallolunacağına kani bulun
maktayım. 

Yalnız şurasını da söylemek isterim 
ki, oyuncular hakemin nasıl bir ida
reci olduğunu, ne haleti ruhiyede bir 
adam olduğunu tetkik ederek oyun 
oynarlarsa çok istifade etmiş olurlar. 
Meselft. bazı hakemler vardır ki, en u
fak kasdi hareketleri derhal ihtar ya
hut oyundan çıkarmakla tecziye eder
ler. Bu onlara verilen bir salfthiycttir 
ve bu salfilıiyctlerinden a7.ami istifade 
ederlerse onlara karşı yapılacak bir 
itiraz yoktur. 

G€ne bazı hakemler vardır ki saha 
üzerinde müsamahakar ve gevşektir

ler. Bunlardan da oyuncuların çok ça
buk istifade ettikleri, kararlannı boz
dunruya muvaffakıyetle uğra.5tıkları 

görülür. 
Şu anlattığım iki tip, yani son de
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Ankara 
stadyumu 
açıhrken 

Merasime Istanbul
dan da dört atlet 
iştirak edecek 

Ankarda yapılan stadyomun 29 bi
rinci teşrin Cumhuriyet bayramında 
re.smi küşadı yapılacağı mallımdur. 
Açılma merasiminden sonra Anka-

ralı sporcular tarafından birçok mü· 
sabakalar yapıfacak ve bu karşılaşma 
lara lrtanbuldan dört atlet de iştirak 
ettirilecektir. 

Bu dört n tletten biri süra tçi, biri 
m uka ,·emetçi diğerleri de atlayıcı Ye 
n tıcı olacaktır. 

Sürat ko:.ucu Semih, mukavemetçi 
Rıza Maksut, atlayıcı Pulat, Ye atıcı 

da Veysinin olacağı ümit edilmekte
dir. 

Rusyada gol hakemlerini gördü. 
ğüm vakit şaşırmıştım. Halbuki öğ
renidğime göre Amerikada da bu usu
lün ta.tbikma başlanmıştır. Denilebilir 
ki Amcrikada biz.im futbol henüz iler
lememiştir. Bunu kabul etmekle bera
ber İngiliz futbolunu Amerikalıların 
ciddJ bir oyun telakki etmeye başln
dıklan ve birkaç sene zarfında mü
seccel oyuncu adedinin yüz yirmi bi
ne çıktığım düşünecek olursak Ame
rika futbol teşkilatmm da b!r şeyler 
düşünmekte olduğunu kabul etmemiz 
lazımdır. lngiltereden Amerika.ya bir 
~ntrenör akını da başladığım duyuyo-

rece şiddetli hareket eden ile fazla ~f!'9"111;S7. 

gevşek davranan arasında mutavassıt ._:.~~m::~~P~*iiı:l~-

ruz. Her sporda ve bilhassa atletizm
de dünyaya muvaffakıyetle meydan 
okuyan Amerikahlarm yakın zaman
da İngiltere ve Avrupa futbolu ile boy 
ölçüşmeye kalkışacaklarına inandı
ğım için bizim tarz futbolda da er
geç ı&.a.mname tadiline muvaffak ola 
caklarma şüphesiz nazariyle bakabili
riz. M.a.amafih bu istikbalde olaca·k 
bir ~şe ait olduğu için bizi fazla meş
gul etmemesi icap eder. Yalnız şura
sı da muhakkaktır ki gerek oyuncula

rm, gerekse seyircilerin nazannda 
futbolun en sevilmiyen siması olarak 
göze çarpan hakemin, bu talihsizliği, 
her şeyden evvel oyun sahasında tek 
ve hlkim bir şahsiyet olarak dolaş
ma.smadn doğmaktadır. 

Oyunun en mühim şah5iycti olması 
na ra.ğmen, en az sevilen de gene ha
kemdir. Maamafih bir hakemin ka-

rarlarile her iki tarafı birden mem
nun etmesine imkan olmadığından 
her zaman için futbol hakemi böyle 
dostsuz ve talihsiz kalaooktır. 

Futbol seyircileri arasında oyun 
kaiedlerini hakkiyle kavramış çok az 
kişi vardır. Esasen hakemin verdiği 
kararların doğru olup olmadığından 
ziyade seiyrciyi alakadar eden cihet 
meruıup olduğu yahut taraftan oldu
ğu takını lehine verilip verilmediği
dir. Bunun için hakem tabiri maru
funca ağzıyla kuş tutsa kimS€'ye ya
ranamaz. Hakemlerin hata yapmıya
caklarını, yapmadıklarmı kabul et
mek de yanlıştır. Çünkü nihayet he
pimiz gibi onlar da hata yapabilirler. 
Bu hataya behemeha tarafgirlik isnat 
etmek büyük bir haksızlıktır. 

Hakemin kararları oyuncular tara
f mdan saha üzerinde tenkit ve bu ka
rara karşı itaatsizlik hakkmda söyle
necek en lasa söz. böyle yapan oyun
culann her şeyden evvel mensup ol
dukları takıma en büyük fenalığı yap 
makta olduklarıdır. 

Çünkü hakeme verilen salahiyetler 
çok vasidir. Onu bu vasi salahiyetlr-. 
rindcn istüadeye teşvik oyuncular i
~ affolun.amıyacak bir kabahattir. 
mtAlds ~ta~ lıakemlere karşı 
gösterecekleri itaat ve hüsnüniyet ne 
işin %inden daha temiz çıkarlar. 

bir üçüncü kategori de vardır ki bun-
Jar oyunun verdiği ani heyecanla, o-
yuncuların bir dakika sonra nadim o
lacnklan tavır ve hareketlerine (kas
ai ve tahkiramiz olmamak şartiylc) 
bir def aya mahsus olmak üzere mü
samaha ederler. Bunlar tecziye keyfi
yetini oyuncunun ayni şekilde hare
ket hususunda ısrarına kadar geri 
bırakırlar. Bu gibiler oyunun bir tek
nik, bir de oyuncu cephesi olduğunu 
teslim eden, sırasında şiddetli, sıra

sında oyuncuyu idare etmesini bilen 
kimselerdir ki, çok şiddetli ile çok 
gevşek arasında (tabir mazur görül
sün) tatlı sert tiplerdir. Fikrimce en 
iyi hakem de budur. 

Birçok evsaf arasında. hakemlerin 
şu aşağıda saydığım şeyleri şahısla· 

rında cemetmiş olmaları şarttır. 

Bcdetıi kabiliyet: 

-----~----------------------~ 
YUzme şampryonu 

Macar Csik 
Amatör kalıyor 

Ilerlin olimpiyatlarında yüzme şam
piyonluklarında büyük muyaffnki
yetıcr elde eden 100 metre olimpiyat 
birincisi l\facar Csikin profesyonel 
olacağı hakkında bir takım dedikodu
lar dônmckte idi. 

Netekim Amerikalılar l\lacar şam
piyonuna haftada 400 dolar teklif et
mişlerdi, 

Bu teklifi reddeden (',sik: "Ben da
ha spor hayatımın b::ışlangıcındayım. 
Bundan sonra çok iyi neticeler alarak 
Bcrlin oli01piyadınrla kazanclığrm 

şöhretimi muhafa1.a etmek için uğra
şacağım,, demiştir. 

Futbolun çok süratli bir oyun ""Oıdu-
ğuna göre hakem evveıa bir oyuncu ~ 
gibi anform değilse, beyhude zahmet ~ .X 
edip sahaya çıkmamalıdır. En hafif .• '7..- .. 'ti-~ it-:-=_ 
tabiriyle gülünç olur ve kendisine tev- ============================-== 
cih olunan bu istihzayı da hak eder. 
Çünkü oyuncuların yirmi otuz metro 
gerisindeyken çok bariz olmıyan bir 
ofsaydı çalan bir hakemin verdiği ka
rarlarda isabet olacağına inanmak 
bir az güç olur. Bilhassa yan hakemle 
riyle iyice anlaşmamış hakemlerin 
hazan yarım metro bir farkla ofsayd
dan kurtulmuş bulunan bir oyuncu
nun vaziyetini uzaktan tefrik etmesi 
imkanı olmadığını teslim edersek, bu 
hakikat daha kolay meydana ç1kar. 
Hakemin oyuncular kadar, belki de 
onlardan daha anf orm bir halde saha
ya çıkması lüzumu işte bu sebepler
den ileri gelmektedir. 

Hakemin gözlerinin de çok sağlam 
olmnsr Barttır. Aksi halde kararların
da büyük bir isabet aranamaz. 

OYUN KA!DELER!xt VE OYUNU 

1Yt BİLMEK 

Yalnız oyun lrnidelerini ezbere bil
mek kftfi değildir. Bunları sahada a
ni olarak çıkacak vaziyetlere tatbik 
edebilmek meselesi de kaideler hak
kındaki nazari malümat kadar ve bel
ki de daha liiımmludur. Bunun iroin u
zun za.man tecrübe ve :dman ister. İyi 
hakemlerin oyun idare ettiklc>ri za. 
m:ın bunları seyretmekle de çok isti-
fade olunur. 1ı Hakemlerin oyunu bilmek, oyunun 

' 

ince noktalarına vukufu olmak ve sa
ha Ü7.crindc bazı oyuncular tarafın
dan tatbik olunan hileleri anlamak ka 
biliyetıeri hususunda nckadar ısrar o-

lunsa azdır. Bununla her eski ve iyi o-
yuncunun iyi bir hakem olacağını id-
dia etmek istemiyorum. Ancak hasım 

tarafından bir tecavüze maruz kal
maksızm sırasını getirip kargaşalık 

arasında yere diişmekle favl icat e-

den; bir hasım topu rı.lmak üzereyken 
"bırak,, diye seslcnıneklc onu şaşır
tan; oyuncuları haıtcme SCzdirmeksi. 

zin formasından tutarak yolundan a
lıkoyan, hasmın çok zararsız da olsa 
gayrinizami çarpmnlarla muva1..cncsi
ni bozan velhasıl bunlara benzer bir 
sürü hilelere tevessiil etmekle nizam
name hükümlerini kıran oyuncuların 
adedi az değilldir. Du r,ibilcrc fırsat 

vermemek için de hakemin hileli o
yunları kolayca bilmesi lazımdır. Bu 
neviden hileleri tecriibcli blr oyuncu
dan yetişme bir hakem elbette futbo
hı şöy!ece b"r oynayıp geçen kimse
lerden <'Ok d:ıha çabuk anlar. Hal~cm
lcrin dikkat ctmc1eri lilzım-;elcn bir 
mesele de, favllerin, hendbollerin kas
ti olup olma~ığmı tetkiktir. Gene bun 
ları dn. eski bir avuncu kolaylıkla kes
tirebilir. 

(Devamı var) 
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Mısırda bir yüzııı 
müsabakasında 
Yüzücülere timsah saldırdı 

Binlerce seyircinin dehşetten dor1 
nazarları önünde, bir Arap cana" 
üzerine atllyarak sporcuları kurt 

Geçen hafta Mısırda yapılan bir timsahın tam yanına kendini' 
yüzme müsabakasında şimdiye kadar Tim~h, ilk şikarından dalı• 
görülmemiş ve işitilmemiş bir hadise dalan Arabı görünce Yunııııl• 
olmuş, gerek sporcuları ve gerek~e yü bırakmış Arabın arkasın 
seyircileri dakikalarca görülmemi~ suyun altına girmiştir, 
bir heyecan içinde bırakmıştır. Biran sonra suların kıt} 

Yaka şöyle cereyan etmiştir: başladığı görülüyordu. JJir.S 
Geçen pa7.ar günü Nilin en durgun timsahın müthiş dişleri Arıabl 

kısmında yüzme müsabakaları yapıl- sından yakalamış olduğu h•1 

makta idi. yun üstüne çıktılar. 

Birçok yüzmelerden sonra 100 met· Halk sonsuz bir heyecan i 
re kravl finali yapılıyordu. Yüzmenin feci manzaradan ürpermiş 

finaline on beş yirmi metre kala yü· merakla beklemekte idi ki 
zücülerin biraz ilerisinde siyah biı bir gayretle suya daldı. 

karartı görülmüş, biran sonra bunun 
bir timsah olduğu a!llaşılmıştır. 

Yüzücüler halkın bağrışmaları ara· 
sında kendilerini biran evel karaya 

atmak için var kuvvetlerile çalrşma~:ı 
ba~lamışlardır. 

18 yaşındaki Yunanlı Nikola Kopu· 
lu müstesna diğerleri kendilerini bu 
canav2rdan kurtarabilmişlerdir. 

Yunanlı genç sonuncu gelmekte idi. 
Sudan çıkması için icenara kadar bir 

hayli yüzmesi icap ediyordu. Timsah 
zavallı gencin üstüne doğru saldırma· 

ğa başlamış hatttı aralarında üç met
relik bir me.cıafe bile kalmıştı ki mü· 

sabakaları seyretmekte olan binlerce 
kişinin hayretleri arasında iri yarı biı 
Arap elinde hançeri olduğu halde 

Ankara 
Futbol maçında 
çıkan hadise 

yüzünden 
Bir çok oyuncular 

cezaızn'1ırıldı 
Ankara 14 - Geçen pazar günü, An

karagücü alanında Gençlerbirliği n 

Kırıkkale kücü klüpleri arasında ya
pılan Çanakkale kupası maçlarının 

finali neticesinde bir müdahale hadi 

sesi olmuştu. 

Bu hadiseyi tetkik etmek üzere Türk 

spor kurumu Ankara bölgesi t-Oplana 
rak mühim kararlar almıştır. 

Urendiğime göre, bölge hadised,. 

müşenik vaz!yetinde bulunan Anka

ragücü klübünden bay Hikmete müeb

bet boykot, Güç umumi kaptanı har 

Hiiseyine bir sene boykot, Kırıkkale 

gücü ldübüne de ihtar cezası vermiş· 
tir. 
~~~~------~~~~--------

Acık mektup 

Federe, Gayri 
federe ! 

12-10-936 günlü Akşam gazete.si 

spor kısmında çıakn Soruyoruz ba~
lıklı yazının sahibine: 

Yazınızı okudum. Çok haklısınız ... 

Mademki federe olmıyanla federe o

lan klüplerin yaptığı maçlarda T. S. 

K. unca müseccel olan herhangi b~r 
kimse hakemlik yapamaz: 

Pcra takımında Galntasaraylı Hü
seyin, Şişlide Eyuplu Zaven ile Şükrü 

nasıl oynadılar?.. Bu çocuklar T. S. 

K. unca müseccel değiller mi? Yoksa 

renklerini değiştiren bu çocukları ta
nımadınız mı': .. Bunlar dururken Sad-

rinin nasıl hakemlik yaptığını sorma

nız doğrusu tuhafıma gitti. Yoksa 

Sadri ile aram7..dan kara kedi mi geç

ti?. Siz de lfıtfen bu suallerime cevap 

verir misiniz?.~ F. Poroy 

Bir dakika sonra Nilin s 
7.ar..nıağa başladı ,.e saniyeler 
timsahın Arabı kalçnsındnn 

yan di~leri çözülmeğe haş13* 
vücudundaki müthiş acılarıı 

timsahın karnını deşmeğc Jll 
olmuştu. 

Birkaç dakikada gördükle~ 
zaradan dona kalmış olan ser' 
yardımı ile kahrama'l l\hsırll 
çıkarılmış ,.e hastahaneye J 
miştir, 

Derhal yapılan ameliyat nel 
de hayatı kurtarılmıştır; fa~ 
torlar, bu şayanı hayret cc
izini ölünceye kadar taşı'1 

söylemişlerdir, çünkü zavall 
topal knJacaktır. 

Cim LondOf 
All Heyi mağıd 

ettikten sonra il 
lerle karşılaşac 

Ali Bey 

Dünkü nüshamızda Cim 
cenubi Afrikada yaptığı bir Jll' 

ismindeki Türk pehlivanı 32 d 
tuşla yendiğini yazmıştık. 

Londos bu mühim galibiyet~ 
ra 20 birinciteşrindc Hn.rrY 

daha sonra da Joc Canipbclle' 
bi Debi - Nobi ile karşıla.~~ 

Amerikad8 
iki Yunanlı gurd 

Amcrikn.da güreşler ya pati 'JI 
nanlı kardeş vardır: YorgoS 
ve llristos Zaharya. 

11 eyllılclc Sen Louizdc her 
harya) la r aynı yerele birer f11 
yapmışlar ve ikisi de hasımlll 
lı'.ip etmişlerdir. ~ 

Hristo Zaharya rakibi Eti 
manı 14 dakikada yenmiş; 

Zaharya ela llintli Tsif Tsi0 

üncü dakikada ringten aşağı 
rak güreşi kaz.anmıştır. 
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~oır~ '1nDDok D<nmv@~~lr ©l!l!cır ~n: 

O mates sa çalarına 
·ince toprak bile 

karı ırıldığı vakidir 
Bana yirmi dört saatlik vasi bir 
~alahiye verseler hilekarhkların 
onüne geçerim ama lstanbul da 

Avrupa ordularının 
son manevraları 

Umumi harptenberi birinci defadır 

aç kahr 
Domates 60 paray d .. t" w,. hald 1 scrı'yet ı'tibarile mahllıttur. Bunların gene mahlut a uş ugu c, 

Mahlut d domates salçası yiyoruz. içine üzüm pekmezi karıştırılır, maa-
. omatcs nevileri çoktur. Bazı 1 mafih bu sahtekarlığı kolayca anlrya
ınsarsız. tUecar v k 1 balların 
toprak bı·ı k e esnaf salçalara ince biliriz. lçinde pe mcz o nn 

ki Avrupa kara orduları ve bilhassa 
Alman ordusu çok büyük ve geniş 
mikyasta manenalar yapmışlardır. • 
Bu manevralar da bulunmuş olan bü- ~ 
tün yabancı mütehassıslar bütün or
duların hareketlerim methede ede bi-

c nrıatı d ~ b'raz tirememektedir, 
Yeti ~ rır. Fakat ekseri- rengi koyudur. Daha ogrusu 1 bt 

e narnusk" . Fransız ordularının cenubu gar 
edilen salÇal arane bır surette tertip siyaha çalar. manenalarında müşahit sıfatile bıı-
domateslC'rd a~a un koyarlar. Fakat Helvalar gllkozludur !unmuş olan İngilizlerin sabık bahri-
nu her aile ~is~ b~~tle hile olduğu- Diğer taraftan hepsi de m~- ye nazırı Mister Winston Church:ll 
ler salçaYI k a· ır. Bunun için, aile- luttur. Helvacının dükkiınma astı~ Fransız ordusunun elveriş1iliğinden 
fnkat bunu en ı elleriyle yaparlar, "Tatlılarımız şekerden mamuldür,, dı- sita)i le bahsettiği gibi bu ordunun 
,-.;ı_,_,, Yapmak da kol d W•1d· . ... ld • .. 
~'"lJ\U salça bir müd ay egı ır ye müştcriler~ne teminat vermesıne dünyanın en iyi ordusu o ugunu soy-
mUr ~.3e bo det sonra taham- d ı·k ı kt d. 

'-"'U r, zulur B inanmamalıdır. Bugün için e g 1 oz eme c ır. 
Yapılan · u neVi salçalarla d W•ld' BaQka mıntakalarda ltalyanın ma-Yenıekler nı'idevi bo bulunmıyan helva mevcut egı ır. '" 

K J• zar dd kineleştirilen ordusunun yaptiğı ma-oruıervc fabrika! • "'laamnfih glikoz muzır bir ma e sa- ~ d 
""1 da arının t w 1 ı• b ne,·raları çok Ö\·mektedir. Kızıl or n-.,.... nr ı>ck suı Yap ıgı sa ''llmamalı. Memleketimizde unu ya-
y u olur l3 d b' J nun mane·ualarına bilha~a davel 

e Ynranıaz. De k . u a ır şc- pan bı·rkar fabrika bile varılır. Mısır-
Yed me oluyor ki Tü k' "' edilmiş olan İngiliz. askeri heyetinin 

e, domatesin b 1 ' r ı- dan yapılır ve fiatı şekerden pek u- başkam; general A. P. WaYell Kızıl 
lekctte ll;;, ta o olduğu bir mem. cuz·~ur. Rc,.cllerc, şekerlemelere, hel- ı· . "ki ruz. B' '""'.z diyle salça yiyemiyo- :.u :. ordunun kudret ve kabiliye ını go e·r 

U.. neden b" ı valara karıştırılır. Böyl olduğu halde, re ,.1karırken bilhnssa tank ,.c zırhlı lık kinı'l.•ag . . oy c oluyor, kırk yıl- :. 
G J erıınız buna cevap veriyor· inkar edilir, halbuki inkar etmeye ne otomobillerin çok tesiri altında kal· 

Yo; "T:o-~a maddel<'ri kontrol ed'l . · lüzum var? Helvada bir miktar glikoz mış ye Rus makineleşme kaynakları-
• 4maf fazla k:- d . 

1 mı- olmasmda bir zarar yoktur. Hatta na hayranlığını izhar etmiştir. 
tekflrlık Yap .. r e eyım diye sah- . fazla hara Rus zabı.tlerı·nin harp kabiliyetleri k ıyor. Bu Baht k- glikozlu helvalar msana -
arşı <:ezalar t c arlığa k ld w za her •-rafta ye bilhassa Fransız ordu-Rer ..... _an .. ertip ~tmek lftzrnı ret vermez. Reçellere onu ugu - ""' 

._.u soyled'ğ• ... man reçelleri uzun müddet muhafaza ~u muhitinde pek şüpheli görülüyor-
rimizin çoğu mahJ~tım gibi, Yt>dikle- 1 1 du. Rus birligwinin birçok mınt.ıkala-
değildir. u tur. Hiçbiri saf eder. Yalnız şeker<len yapı an reçe -

ler, az zaman sonra sertleşir, şek~rl~- rını dolaşarak generallerden tutun da 

~Uzme ballar mahlut şir, evlerde bu hale gelen reçeller~ b r al /~ 
Bır misal daha s·· tur daha kayantırlar. Halbuki şekercıl~r: ~,. 

- ... uzme ballar ek. deki reçellere bir şey olmaz,. Bu gıbı 
~ lYJ o lYJ ~ l('-5\ n o - şeyleri satanlar, içinde ne miktar gli-
~ ~ koz olduğunu bir etikete yazmalıdır. 
lnl~HD~®lr'et-V<e Halk da ona göre ne aldığını bilir, 

~ .. QJ®lln Uy~~®k halbuki bu ııerait altında esnaf halkı 
aldatıyor. Bu aldatmaya nihayet ver

. -., 

Zulu Rrdl ~ 
]{c Di . d4nınm Reisi Mişycıı; 

n~zu ile yaveri z:::i 
.. Sert kab k 

timsahın beıu lu, <;ok kuvvetli adam, 
"A kcnıig~i• 
""Yaktarı • 

tnınanan °lnıadrğı halde ağaçlara 
··z· . Yila.nJarın benzeri; 
"' ıncırJi buldug k.. w. "Ukarry opegı,, 

unvanı a Yazdığımız methüsena 
nnıın :nı ta.51yan ve Zulu haneda
Dinizuı ~t nabii olan M'.işyeni Ka 

Bu U huyUk teessür içindedir. 

ye gi~t k:n1t görmek için İngiltcre
hükfun e~ ısteaığinden cenubi Afrika 
giYnı etıne müracnat etmiş ve taç 
saygı~ merasiminde İngiliz kralına 

ict• <ıtrnı suna.bilmek fırc-...atını dile-
:.- 1, 

·e ~akat hükumet bu isteği nezaketle 
'l">~·at•; bir surette :reddetmiştir. 
'°UYiik ·ıt.e babası Çetevayn. vaktiyle İn 

1 
reye gitmiş ve kraliçe Viktorya 

rafınd2n kabul edilmişti. 
Ingiliz hiikumetinin bu müsnadeyi 

crmeı~esine sebep 1906 Zulu isyn
dn.nbcri Zulu krallarının nilfuz ve 
nbiyetıerlni mümkün olduğu kadarı 

ırznak siyasetini gütmekte olmaS1-
rr. Bunlar ancak birer knbilc reisi 
ibi tannunaktndırlar. İngihz halkı 
nr:ı.rından kendisine göslC'rilccek her. 
ın.ngi bir hlisııükabul, onun kabileler j 

md:ıki kudret ve nüfuzunun art- ı 

meliyiz. 
_Bu, neyle kabil olabilir? 
_ Siddetli ceznlar tertip ederek bu 

sahte~ilrlıklarm önüne geçileceğin<' it~\~ 
kaniim. ..~ ~~ 
Kırk yıllık kimyager, uzun scncl? .. ı . 

içindeki tecrübelere dayanarak, gıa :.fokincleşen :Alman ordusunu~ son 
maddelerinin kontrolu için kendisinC' manevralarında ::ırh1ı otomcbillcr 

vasi mikyasta salahiyet verilmesin
den bahsettik. 

_ Haynttn en büyük ~dealim bu
dur. Hiç değilse yirmi dört saat gıda 

maddelerini kontrol ederek diktatör 
kadar salahiyeti haiz bir belediye re-
isi olsam .. 

_ Pek aıa. üstat! Gıda diktatörü 

ols:ınız ne yapardınız? O zaman, ha
lis, saf yiyecek eşyası bulmak kabil 
olacak mı? 

Sözüme hak verdi: 
_ Evet dedi, bu, kabil olamıyacak, 

mahlut yiyecek eşyası satan bir sürü 
esnaf tüccar, mnhhit yağ fabrikatör
leri, komisyoncular bu i!ii yaptıkları 
için yirmi dört saa~ik umumi bir tef
tişten sonra hapsedılccck, o zaman ne 

olacn.k? Bütün dükknlar kapanacak, 
halk alışvcriıı edecek bir tek dükkan 
bulamıyacak, aç kalacak. Bu tehlike 
karşısında, gene mahliıt yiyecek eşya
sı satmak serbesttir, diyerek hilckar-

lan hapishaneden tahliye ederek dük
kanlarını nçmıya müsaade edeceğim ... 

Hilekftrlrğın önüne geçmel( için, bir 
gıda diktatörlinc geniş hir salahiyet 
verilse, böyle olur. Bütün clükkiuılar 
kapanır, alışveriş durur. Ticaret fil". 
mi felce uğrar. O halde bu sahtekar
lıklara meydan vermemek, bütiin bun 
larm önüne gecmek için, iktısadi ted

birl~r almaktan başka çare yoktur. 
G"çen yazılarımızın birinde yazmıs· 
tık. Mahlut yağ satışma mani olma!: 
için, saf yağı mahlüt yağdan daha u

cuza satmnı{ Jüzımdır. Bu da, büyük 

sermaye ile tc.5ekkül eden gıda sana

yii kurmakla olur. 

bölük yUzbaşılann:ı kadar muhtelif 
rütbtli zahitlerlc görüşen İngiliz ge· 
nerali diyor ki: 

_Zabitler Rusya da tesadüf ettiğim 
insanJann en zekileridir. 
Bunların askeri biJgilerden başka 

yabancı ordulara dair iyi malllmat 
Jan !>ldoğunu gördüm. AHupa ord-:J· 
}arını doğruluğa yakın bir isabeti.? 
mukayese edebildikleri gibi bunların 
harp kıymetleri hakkında güzel dü· 
şünceler söyliyehilmektedirler. Bü
tün karsılaştığım ''C görUştüğüm Ru« 

'li • 

zabitlerinde bu eonıyct ,.e meslekle-
rine karşı iftihar duyguları gördüm. 

Alman mane,•raları gerçi teknik ci

hetinden en son miikemmelliği göster
mek lıususunda birkı:ıç eksiklik kayd
etmiş ise de, bitaraf münekkitler ef. 
ratta gördükleri hayrete şayan ruh 
ye disiplini methetmekten kendilerini 
alamamaktadır. Ililh~ makineleş· 
tirilmiş kıtıılarınmanenalarda gös· 
terdikleri realizm ruhu herkesin dik
katini celbetmiştir. Bu hal Rus ordu
su mane,·ralarında d:ı görülmüştür. 

Makineleşen Alman ordusunutı son uaptığı manevralarda 
ta1ı· ım 

motosikletli 

tutmaları imkanını düşUnmUşlerdir. 

Tabyada hu yer almasa hile herhalde 
paraşüt darbesi hiç de istisgar edile 
mez. • 

Bu muazzam ve büyük, birer kısım
ları makineleştirilmiş, orduların çar
pışması düşüncesi bile insanı dehşet 

içinde bırakmaktadır. l\faneyrala tı 
bütün ordular yalnız memleketi mü
dafaa bakımından yapmamışlar veri· 

len meseleler aynı zamanda da her 
hangi taarruz imkfm ve ihtimallerini 
göz önünde tutmuştur. Orduların şim-

di yalnız muayyen hedef Ye mrntaka
Jardan gelebilecek taarruzlara ~öre 
değil en u:r.ak ihtimallere göre talim 
edilmekte olduğu görülmektedir, Son 
manenalar bunu göstermiştir. Ilır 

ordu şimşek hızile hareket edcbildi!i 
ve düşünülememiş herhnngi bir iht;. 

mali de derhal karşılayabildiği tak
dirdedir ki hnrp kıymetini haiz sayı
lacaktır. Yoksa bir tek hedef ve gaye. 
yeye göre yetiştirilmiş bir ordu dev-

Jet bütçesine har olmaktan başka hiç 
bir işe yaramaz. 

Müt:hiş bir t:op 
İngiıterenin Bırmingham şehrinden 

yirmi üç yaşındaki kimyager Mister 
Artur Gordon koca bir ha,·:ı filosunu 
birkaç dakika içinde mahvedecek bir 
tayyare defi topu icat etmiştir. 

Topun mürekkep bir kuyruktan ile
riye doğru yelpazevari yayılan yedi 
namlusu ,·ardır. Bu namlulardan ay
nı zamanda endaht edilen on :·edl 
mermi 2000 kadem yükseklikte 8000 
kadenı murabbaı bir sahayı "Ölüm 
kuyusu,, ha Hne \rnymakt.'ldır. 

l\fister Gordon topü Jçfn 1htira be
ratı alarak plfinlarını lngiliz. harbi)"e 
nezaretine Yermiştir. lngiliz devleti 
bunu kabul etmediğ'i takdirde l\fi.sf4>r 
Gordon topu birleşmiş Amerika dev
letine satacaktır . 

Kuvvetli bir sulhperver olan Mister 
Gordcn gazetecilere: 

- Topumu harbı imkansız bir hale 
sokmak için icat ettim! demiştir. 

ongnone1:oeır ııo mDDycli'il 01n1~non~ 
onırasoDlla mao cDaını 

Yeni deniz üslerini tecrübe 
edecekler 

BUyUk manevralara kanunusanide 
başlanacak 

Uzak Şarkta, İngiliz devletine 101 liz tayyare kuvetlcri yerli kıtalarile 
milyon İngiliz lirasına mal olan Sin- birlikte hareket edeceklerdir. Bu ha
gapor deniz Ussünü denemek için, o rekatın Avusturalyn müdafasile bir
sularda, deniz, kara, ve hava kuv- lcştirilmesi imkanları da ara~tırıla
Yctleri önümüz.deki kanunu sani ayın- caktır. 
dn. harp oyunlarına başlıyacaklardır. Kanunusani ma.nevraaln Kolombo, 

Bu harp oyunu şimdiye kadar görül
memiş büyüklükte olacaktır. 

Gene uzak sularda bu hafta Japon
yanın büyük askeri manevraları başlı
yacaktır. Manevralara nezaret ede
cek olan imparator, Hiyei zırhlısına 
binerek Murorana gitmiştir. 

İngilizlerin Singaporda yapacakla
rı manevralara Çinde istasyoner olan 
İngiliz filoları ile Hindisatndaki İngi-

Singapor, Hongkong ve şimali Avus
turalyndaki Darvin arasında müstah
kem mUsellesin tesisi için adım ola
caktır. 

Singapor deniz istihkamlarının in
şantı tamamen bitmiştir. Yalnız bu
raya yerleştirilmiş topçunun kuvvet 
ve mahiyeti çok gizli tutulmaktadır. 
Müstahkem mevki doğrudan doğruya 
İngiliz hnribyc nezaretinin emrinde
dir. 

işte sonbahar 
Akşam serinliğine karşı kendinizi muhafaza etmek için bir 

Elektrik Radyatörü 
satın alınız o size nezle \'C gripten korunmak için icabcden ihtiyat 

hareketi derhal verir 

SA TiE' de 
• ma yol açacaktır, ki bu da doğru j 

Iuıunanıa}dadır. H.A. 

Hnrp raportörlerinden birisi Rur 
manevralarında 120J neferlik bir pi. 
yade taburunun, 150 makineli tüfeğin 
ve 18 tane hafif sahra topunun nnkli-1 
ye tayyareleri tarafından 200 kilomet
re mesafeye ta~ınar.tk diişm:ın hattı 
gerisine nasıl indirdiklerini uzun uza · 
dıya yazmıştı. ltaportörün anlattığı
na göre tayyarelerden paraşütlerll" 
bırakılclıkt:ın sekiz dakika sonra kıta· 
lar toprak üstünde toplanarak müda
fileri yerlerinden ~iiriip çıkarmı'li Iar
dır. Rusların bu hareketlerde gösteri 
dikleri mU\·affnkiyet o kadar büyüi~ 
olm•1stur ki askeri mUnekkitler para
şüt darbelerinin de tabyada bir yer ••••• veresıye satılmaktadır. 
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Baban kont olduktan sonra ne diye geml
elllğe heves edersin. Babanın yanına din, 

bir Yt' de hin. şilkret f 
"Konkordiya oteli, 50 ve 75 feniğe} - Yelkenli gemilerden birine git-

yataklar." mck istiyorum. 
Bu fiataln mevcut servetime uygun Kayığa ıittik. Kıçtan tek ldlrekl~ 

baldum. Otelin nerede olduğunu sor- sandalı yUrUtmesiııe pek pttmı, böy
mak tızereydim. Bir hamal koprak lesini hiç görmem.Jttlm. Yelkenli 
gelc!i: bir geminin bordaaı yanmdan geçer-

- Nereye gldiyorswıuz? ken direklerin uzunluğu dikkatimi çek 
- Konkordiya oteline. tL Hele iplerin, halatlarm çokluğun& 
- Konkordiya oteline mi? Evden hayret ettim. Acaba gemiciler bu di 

kapı ~ ettiler ha? Gemici ola- reklere tırmanmak mecburiyetindeler 
eabm demek delikanlı! mi? İhtiyar kayıkgıya bunu IOl'dum. 

Jlıtlyar Bamburglunun bu nUfuzu - Tabil !. Battl en yukanlarma 
nuarma ve -Koııkordiya" der demu kadar ... Limanda iken bu meeele cı,. 
himen benimle lllal1 benli olupna IU&r. Ama açık denl&lerde gemi yal
Plbm kaldım. pa vurup sallanırken yukarıya çıkmak 

Hamal &ule ben arkada Sen Paull hele orada durabilmek kolay le delil
,. sittlk. Burunu ilk defa J6rUyor- dir. 
dum. Bltiln dUnya pmlcilerinln ui· İçlmJ end1ıe kapl•mJltı. Direkle
rap olan blı yer dolruau pek botuma rln ytlkaeJdlil, ODiar& tnmamnak 
gittL Konkordiya oteil )u.ranlık bir mecburiyeti denfsclHJr hevealm.l aolu· 
avlunun nihayetinde bir bina imi§. tur gibi olmuıtu. İhtiyara içimi dö
Kn.pıcıya 75 feniklik bir yatak istedi- kUnce nasihate bqladı: 
ğimi söyledim. Hizmetçi bavulumu - Oğlum sen bu sevdadan vaz geç. 
mrtladı, yukanya çıktık. Bir de ne gö Bak ben yirmi bet senelik denizciyim, 
reyim. altı yataklı bir oda... sonunda ne oldufwnu görüyorsun?. 

ltiru ettim: Bu Jrilçllk sandalm kaptamymı. 
- Ben 75 feniklik bir yatak iste- Sonra sordu: 

mJetim. - Baban ne it yapar?. 
- !yi ya! Biz de 75 feniklik verdik. - İt yapmaz, emlA.kl, arazisi var-

htersen 50 feniklik bir yatak ayıra- dır. 
hm ama, o zaman yatacalm odada - Senlıı &dm ne! 
.--=eğin feııiğin adedi kadaı: adam - Kont LWmer ... 

- Vay canma! Böyle bir meale-
- Yani elli kişi .. Vaz.geç! R8J41 ol- fin olduktan sonra ne diye gemicili-

dum. fe heves edersin?. Babana git, eeni . *. 
Gemilerde ig aramıya ertesi gtlnden 

ftibaren bqladım. Ba,h~ ~n~
'! müracaat etmek lAznnm11. fu: bq;. 
vurduğul:rl acente: 

- Pek Ali, dedi, adresinizi bırakı
mz. İş çıkınca haber veririz. Yalnız 
ailenizin mil.sade3inc dair bir kAfrt 
getirmeniz llzım ! 

Müsaade ne gezer? Başka bir acen
teye gittim, her yerde ayni talep ... 

U.kin bu müşküller azmimi kırmak 
f8yle dursun, bilikis arttırdı. 

Şöyle düşündüm: 

- .Madem ki aoentalar vaaıtasne 
gemilere kapılanmak imkln.sız, niçin 
ben doğrudan doğruya gemilere mu -
racaat etmiy,eyim '! 

Bu kararla yelkenli gemilerin bu
lund11o&u nhtnna koıtuın. Fakat bun
lanian birisine nasıl girip kaptanla 
görllfmeli ?. Gem'iler benim evv,ıce 
zanııettlflm gibi nhtnna yanqma
Dllllar, açıkta demirlemiflerdl. 

Klllbesinin önllnde oturan bir ka
Jlkçmm yanma gittim. 

- Ne lat.iyoraun evllt? 

bir gbel dövdn. Her tokatta da sa
n& böyle bir meBlek verdifl IÇin te
tekkllr et! Keeke benim de böyle bit 
ımıiileıtmı olsayCli ..• 

Babamın yanmd•n kaçtıimu IÖY· 
leyince ihtiyan dtlfUnıce aldı. Sonra 
karar verdi: 

- Benim adım Peder'dlr, bana 
lell diyebilirsin. Sana. yardım etme
ğe karar verdim. Fakat her halde de
niz hevesinden vaz geçmeliain. 

- Olmaz Peder, muhakkak deni7.ci 
olacağım. 

Ertesi gilnU Pederi gene buldum. 
Bana tek kürekle sandal idare etme
sini öğretti. Arbk 1yice ahbap olmuı
tuk. !ki gi1n sonra kayığını ben kul
lanarak onun yerine yolcu tqutıağa 
bqladım. 

O her fırsatta nasihat veriyordu: 
- Gemici olmaktan vaz geç. Baba

nın mtlsaadeıi olmadan aeni hiç bir 
gemiye almazlar. Hem para da ll
zım, elbiee ve 18.ire tedariki icap e
der. Bir kaç yüz markı nereden bu
lacakam? 

( Deoonn oar) 

K·ADIMLA•BEMI 
ve 1'L L '4. R .! Hissi Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Resme baktı ve hlli dostlufunu 
hiaettiği Enise k&f'II yifreğinde bir 
incizap duydu. Zavallı çocuk!. Ne iyi 

kalplidir. Ne içlidir, ne "1ranedfr ... 
Ve olgundur da.. Kendisinden beş y&§ 

Jdlçtlk olduğu halde onunla ahbap o
labllmietL 

Cebinde bir mektup duruyordu. 

Elile onu BiktI. Daha bu sabah aldı
fi mektup!. Gözü resimdeki Eniste .. 
Smka kollarmdan gömleğini sıvamq .. 
Saçları rtU.glrdan isyan edip kabar-

JDll.. (Tenis oynadı~ zaman hep 
böyle kabanrdı!) Halbuki şimdi ya-

takta mtınpla 1lir Jllldan bir yana 
d&ıerken kabanyor ... Kolları da elbet 

ilaha mkadır.. ZavaJJı Eııia !. Göz.. 
ı..ı aulandı. 

- Biçare oğlan.. Seni ne severim 
billen. .. 

Parmaklan gene cebindeki kf.iıda 
gitti. Büttın hiddeti söndll. 

- Sen mtıkemmel bir insansın. 
Enis! Senin için her eeye tahammtu 
edeceğiz. Adalet ve insaf böyle icap 
etiriyor. 

Açılan bir kapının gtlrülttıatı.. Ça
buk çabuk söylenen cUınlelerln parça
lan... Ağustoe böceğinin cırlamam 

gibi bir eeyler... Melike teyze gidi
yor .. 

- Ak~a... Evet., evet, evet ca
nım.. Gene burada yatacağız! Seni 
nasıl olur da yalnız bırakırız... Elbet 
gelectğia.. Evet, evet, evet... 

1 Ah bir kqık BU olsa da bOğsa IU 
kadım •• 

Kat'i kararımı verdim, onlar 
aldattıQınıı nihayet söyliyecek 

- Evetr ÇilnkU Rum, Ermeni ve Ya
hudilerin burada çalıımalan TUrk mu
hitinde o kadar göze çarpmaz. Bunu 
ekseriyet tabit görilr. Fakat bir Türk 
gencinin bu hali biliyorum ki nefretle 
karıılamr. Bahusus Tilrk halkı timdi 
bizi dUtman biliyor. Ve aen düpanlara 
hizmet ediyorsun gibi gelir onlara ... 
Tahmin ediyoruz ki senin bir çok dilt· 
manlann var. ' 

- Var ve beni devamlı surette tehdit 
ediyorlar. 

- Bunu bize neden tlmdiye kadar 
.Uylemedin. 

- Ehemmiyet vermedim. 
- Ehemmiyet vermemek olmu. Bay 

le kanıık gilnlerde her ıey olabilir. 
- Kendimi koruyorum. 
- Henils bia buradayız. Bia burada 

iken sana tecavib etmekten çekinirler. 
Fakat belki evin bir taarrma utrar. Bi
naenaleyh yarından tesl yok. Anneni 
alıp buraya getir ve~ katta en l· 
yi bir odayı kendinize ayır, 

O kadar tatırmııtım lı:l birdenbire 
cevap veremedim. O bu durgunluğumu 
yanlıı anladı : 

- Filhakika annen burada mnde 
olduğu lı:adar rahat edemez ama, nru
rtl 

- Hayır 1 Bayle bir tef diltilnme
cllm. 

- O halde mesele yok delil ml? 
- Bizi dUtUndtlfi\nUz için ıize b(l. 

tiln kalbimle tqekkilr ederim. 

Odama dandUIUm zaman hayretim 
blll ıeçmemitti. Oençliiime, toylutu
ma rapıen, ıu brpmdaJd piıkin, tec
rt\1-ll ihtim ftrdu. t•DWDOD aldıatma
ia muvaffak ~ ara. ıma ~~ 
tGJıpelere ntmen onu udabt ve dU
rtlltUliUme manclırmıfbm. Yahm o 
mu? tatanbulda bulunan Entellicena 
Servlaln blltibı adamları da atJ•mqJar
dı. 

Bunu dOftlnlrken içimden bhka • 
halarla cWmek ıeUyordu. Şimdi ne yap 
mah? Ballann tavsiyesini clinliyerek 
annemi alıp Xrokere yerlqmeli mi? 
Gelmesem belki yeni bir ıUpheye ma
rus kalınm. Şurada daha sayılı birkaç 
gün kaldı. Artık ondan ıonra bağlaaa-
lar onlann yanında duracak detillm. 
ftkat dıha hizmetimin dokunabileceği 
bir samanda da oradan ayrılmak iste -
miyorum. Ne yapmalı yarabbim! Gel
meli mi, gelmemen mi? iki hla araam
da bocalayıp duruyorum. 

Kolonel Ballann teklifini kabul ede
rek Krokere yerlefirsem ne olacak? Uç 
ıenedlr de·nm eden hicabıtver hayatım 
devam edecek ... Hakikatte, ıerefll bir 
vatandaı gibi aziz bir ideal için çalıp • 

Ona sakin bir !e!lle cevap verruyor, 
fakat cevap i§ltllmiyor. Gene Malike 
te~ln eesl: 

- Allah Allah ..• Ne mllnuebet?. 
Olur eeY mi bu?.. tnsan böyle anla
nnda birbirine zahir olmadıktan son
ra ailenin ne htıkmtı kalırdı? Senin IU 
anda bir latinatglha, bir desteğe ihti
yacın var. O vazifeyi görmek bizim 
boynumuza bo~-

Gene müphem bir protesto. lametin 
yllztlnde p.klıyan buselerin sesi. Ka
pı kapanıyor. Sükfıt. Derin ve uçu
rum gibi bir atlkllt. 

Murat, nefesi tutularak bekliyor .. 
Kalbi çaUıyacak !. 

Ve ifte, lamet, bu süldit ve hare
ketsizlik lleminin hangi bucağından 
çıkageldiği belli olmıyarak, ansızın e
gikte beliriyor. 

Sahiden !smet mi bu? 
Elbisesi, saçlan, boyu, 1eai.. 
- Murat! Ah Murat!. 
Boynuna atıldı. 
Hıçkrrmağa bqladı. 

Başka hiç bir şey söylemiyordu. 
Yalnız: 

- Murat! Murat!. 
Bu b1çare mahluku, delikanlı kol

la.n an.anıda Blkıp duruyor. Yalma bir 

yorum. Cephede bir asker gibiyim. Fa· 
kat bunu kaç kiti biliyor. Bir de ıu Afet 
ve ıeref günlerinde Krokerin mq'um 
kucağına tamamen iltica etmek. hem, 
herkes nazannda çok iğrenç bir cUrilm 
olan bu maceraya masum annecifimi 
de sUrilklemek. 

Yapma hakkını, iıtikWini, kudreti
ni, neıesini velhasıl bUyUk benliğini 
tekrar kazanan büyük milletimin ıilru
runa iıtirak edememek. Bir yaraaa gi
bi karanlıklara ıinmek... Buna ne lU • 
zum var? Eskiden bir ıaye için biltiln 
bu sıkıntılara katlanıyordum. Fakat bu 
ıaye tahakkuk ettikten sonra ayni aı
kıntıyı devam ettirmekte ne mana var. 
Artık maalremi çıkaracaktım. Artık 

herkese Uç aenelik hıyatımm temiz he
uplannı verecektim. Ben de eokaklara 
çıkacak, kendi milletimin kalabalıiı a
rasına kanpcak, mwt sürura ben de it
tirak edecek, bafınp, çağıracak, ıevi

nip ıuıecektim. Bu benim hakkımdı. 

Ve artık bile bile ve lüzumsuz yere tn
gillzlere iltica etmiyecektim. 

Kat'i ltarannu vermiıtim. Kolonel 
Ballara karanını bildirmek Uzere ayala 
kalktım. Onun odasına açılan ara ka
pıya dofru ağır alır yUrUmele bat
ladım. 

Garip bir heyecan içindeyim. Hayatı 
nın d8ntlm noktamda duran bir adam 
gibi mltereadit ve mtıteheyyictim. Bal 
tara: 

- Ben Krokere yerlqmiyecetbn. 
Ben ba11mm çaretine bakacafım, dedik 
ten IO!tra ne yapacaktım? Eut bey bu 
hareketimi bir istical teklinde telikld 
etmiyecek mi1di? 

- Ne olursa oliun dedim •e elimi 
kapının tobnafina uzattım. Tam bu 
sırada odamm koridora açılan kapısı 

birdenblre açıldı. Geri döndüm. Gelen 
polis 'Oıküdarlı Saipti. En karanlık, en 
feliketli günlerimde bana çok yardım 

eden bu temiz yürekli çocuğu görilnce 
geri döndüm. 

- Hoı geldin Saip efendi; ne var 
ne yok? 

- tyililc beyim iyilik ama .• 
- Ammaaı nedir bakalım. 
- Çok canım sıkıldı bir iıe.. 
- Nedir bu it? 
- Bu yukaridaki domuzlan kaçınyor 

larmı .. 
- Nereden duydun? 
- Siz bilmiyor musun us sanki 1 
- Biliyorum. 

- O halde niçin burada oturuyor -
sunuz? 

- Ne yapalım? 
- Bu alçaklann kaçmasma ıas yu-

macak mnınız? 

kelime teWfuz edebilen bir bebeği. 
bir çocuğu göğafuıe baaIŞJ gibi: "Mu
rat!. Murat!.,, 

Bu aöı;Un - kendi isminin - içln· ı 
de her 19y var: Her elem, her meser
ret, her macera! .. Hattl her faryat .. 
Ve Wilıten fiklyet. .. 

F..tikle kendi kucağı arumda geçen 
ıimeek kadar atiratll zaman zarfında 

bu feryat ve ıiklyetin yan yanya 
neden ileri geldiğini de anlamadı değil: 

YUzl1 haylı bozulmU§, p.kaklarm
da bir kaç tel beyaz belirmff.. Ne 
pudra, ne biraz boya izi •.. 

Elbise pek basit ve aırtma töyle 
gelişi güzel geçirilmiı .. Yalnız saçlar 
hafifçe Chypre kokuyor. 

Ytlreğf burkuldu: 
.. _Zavallı, aynaya bile bakmam11 

olacak ... ,. 

Bu esnada böyle 19yler dllttlndtlğ11 
için kendi kendinden utandı. L&kin 
bu tenkit hissi içinde bUyüdii. BtltUn 
benliğini ihata etti. 

"- Beni bekliyordu. Hattl biraz 
pudra sürmeği bile dU§Unmemlf ... ,, 

Bu, ismetin göz y&1larmdan w bu 
anm f ecatinden fazla onu betbaht et
ti. 

Kadın genç Aelkmm göğstlne so-

- Afabeyim, ona aen bir 
tunun. Vallahi yüreğim 
ite! 

- Benim de Sa.ip. 
- O halde bu ite mani oL 

ret, ne latersen yapanm. 
- DüıUneyim. 

- DUıUnmeye vakit yok. 
vuıuyorlırmıı. 

- Mani olmaia çalıtalnn. 
- sa~ ver. 
- Elimden ıelent ya.mn~ 

nm. 
- Mutlaka çahfma1ıyıs al 

ra bise herkea linet edecek. 
- tnpllah beybabanm bll 

bize yol ıaıterecektir Saip. 
- Beyh9ba laterse mani ol 
- O da çalıpyor. Sen git 

baki 
Saip bu sözlerim üzerine bir 

mecli. M ütevekldline boynunu 

clıpn çıktı. 

Polis Saibin bu ziyareti 
ma getirmltti. Eler o ıelm 
dı buradaki vaziyetimi falısl 
la bozuyordum. Fakat onunla 
tan aonra böyle bir·bareketill 
cele olacatıru ve daha t>u v 
bazı mühim hizmetlerde bul 
ihtimalinin mevcut buJundu 

tilndUm. O halde bir saman i 
aıkıntıya katlanabilirdim. Saip 
sonra kendi kendime: 

- Henils kendini dtııUnece 
delil, bi11iyatma hlkim ol ve 

artık rolilnila bittiiine taaııaJlll 
olacalm ıUne kadar devam 

K.ROKER BABIL KULE 
DöNUYOR 

O sUn 6ileden 10nra bisim 
milafirlerin evlerinden birer 
lmmt oldutum aileleri, akra 
allakatı birer birer Krok_. 
bafladılar. Ben. Ballardan 
mir llserine ilk ilk ara1ann• 
rak umumiyetle ne gibi teJl 
aettUderinl kontrol ediyordu-. 

Oelenlerin eberial kadındı. 
hemen hepal çok mUteeairdL 
atlayanlara. nziyetten 
tere, kocaJari1e beraber si 
lere teaadUf ediyordum. Hepli 
n için elden ıeldiği kadar .e 
mUaaadeSi nisbetinde hazırlık 
lardı. 

kulmuş, hıçkırıyordu ve 
kendisini ne aöderile, ne de 
yetile teaelll edemiyeceğini 

Halbuki bir deatek b 
ona atılmqtı. Hayatta 
tek.. Ve Jete manen hlll 
peripn. eeküıl gibi betbahtl 

••• 
- Gilzellm, lametciğim ! 

Bira& mantı1d olman, i 
bulunman lbmı.. Onu o k 
tacafız, o kadar manen k 
receğiz, netelendireceğiz ki, 
nm ne taUı oldufumi _... .. _...
saret, iman gelecek ve i 
GörQrsiin ! .. 

Kadını ldlçtık oturma 
nı stırU.kledi. Bin tUrltı ih 
iri ODU Rdelemekten, 
Jnrmaktan çekinlyormq 
yordu. 

- Gel.. Oruı daha. iyi, 
daha aydmlıkbr ... 

Orada genif bir divan 
Uatilne oturttu. Arlı:uma, 
yastıklar doldurdu. öyle 
yordu ki... 8abklarmd& 
mJı o gUnıUot teller bir aD 
lerindeıı kaçmıyordu. 

(.ua• 



elçika siyasetini Haftada 40 

değiştirdi Patr!~ı~! ı~~aza 
Futbol lik maçları 

Hangi tarihte başlanacağı nıaltlm olma
makla beraber, kUme teşklU\tının gene 

eskisi gibi olacağı muhakkaktır 
1 

<Baf tarafı ı ıncide) kındaki nutkuna dair henüz hiçbir başladılar 
.:; ' Belçtkanın hali hazırda umu· mütalea serdetmemiştir. Maamafih. Fransada para düşürme hareketini 

b
rpten evvelki vaziyetine pek zı- siyasi mahafil, Belçikanın ittihaz et- takip eden yenilikler tatbikinde bir hay· İstanbul futbol birincj)ikleri müsa

bakalarına başlanıp başlanmıyacağı. 

likin iki ve yahut Uç gün olacağı me
selesi son haftanın en mühim spor dedi· 
kodusu oldu. 

·-----
Bu hususta tafsiJat almak üzere fe

derasyonlar merkezine müracaat ettik. 
Salahi31ettar zevat: ""İstanbul futbol 

e enziye b" • 1 ·• k""l" old ğ n ır vazıyette bulunmak miş olduğu kararın ihdas etmiş oldu· 1 muş u 4 t çıktığı görülmektedir. 
u unu ,. .. k"" erı·ı . ' >-un u Renin yeniden ğu yeni ve pek mühim unsur hakkında Fransa patronları umumt konfede· 
eştıriım· iı:nh . ış ve Lokarno sistemi- tetkiklerde bulunmak üzere lngiltere rasyonu hayat pahalılığının öniiQe geç· 
a edılmiş old - ·· ı · ·1 F d kta" t mek ı·~,· t tb"k d"l t"k · .Bel "k . ugunu soy emış- ı e ransa arasın a no ı nazar e- :s n a ı e ı ecek 40 saat ı ıt 

ajanının yaptığı fikstürün kıymeti ol
madı1ğını, lik maçlarına bu hafta başlana 
mıyacağt gibi üç küme üzerinden ma~
lar yapılması da kabil olmadığından ıe

ne geçen '":.tek: gibi iki küme olacağı• 
nı., söylemişlerdir. 

çı anın e- · . t· · b t h ft h" alma· • ...nı) e ını zaman altı- atilerinde bulunulacağını eyan e - 8 asının te ırini istemiştir. Buna a·, 
ga ıttifaklar kafi d g· ·1d· mektedir. lakadarlarla istişare etmeden ve ecne-' 

fst,anbul futbol ajanı Zeki Rızanın 
önümüzdeki hafta müsabakalara başla
nacağını söylemesine rağmen hila ga
zetelere tebliğ göndermemiş olması va· 
ziyeti tekrar kanştırdı. 

Yard e ı ır. 
tir nuımı: arkasından istila gele· Aynı mahafil, Belçikarun filen mel' bi devletlerle anlaşmadan gümrük tari· 
h~sıra=ev:Pten dolayı, Bel!:ika cut alan vaziyetini değiştirmemekte• f elerinin indirilmesi talebi de ilave edil-

t tak"b" tamamen Belçikalı bir olduğunu ve bu vaziyetin eografya ve miştir. 
1 1 mecbur!yetindedir. sevkülceyş bakımından 1914 senesinde Beynelmilel ticaret odası 53 üncü 

Fran•ada ki 
1 

ki vaziyete muadil bulunduğunu ilan toplantısını yarın yapacak ve para ıu· Avrupa serbest 
aris 15 (A.A. 8 •_er kutu işile ileride bu sahada alınacak 

U Frans
"d ) - BeJçıka kralının __ e_r_le_m_e_k_t_e_dı_·r_ıe_r_. __ ---'." ____ _ " tedbirleri tetkik edecektir. güreş şampiyonu KURUN Doktoru 

mı~tır n a Çok derin bir tesir 1 t b 1 --::--::-------------
lığ~ .~d·•"d~:1~k'/~m•nıi•• bita- s an u un Akay iskelesi Dan Kolof Necaeddin Atasagun 
nutkun, Mille e sır edilecektir ı·spı•rto kralı Almanyan tler cemiyeti oaktı < BQ.f taralı l ıncide) 
ilmleri di•,/n ~~~itmesine rağmen c ıJaş taralı ı ınci.de) müdiri Cemil kendsiyle görüşen mu-

Her gün 16,30 da.o 20 ye kadar 

1 b
• . . . Li.lelide Tayyare apartımanlarm-

SVeÇ ı rınCISI da daire 2 numara 3 de bastaıarı-
t kalan 19.,e_r do~t deviet kin mer-· ısükpazarda Saatçi yokuıunda oturan harririmbe demiştir ki: 

-·1 tarıhH ı · · .. _ Yeni iskele, lstanbulun mühim 
asına ve nı.. ..oka rno an d- Seyit dün gece üç şişe rakı içmiJ, evı· 

nin heyet· uşterek emniyet siya ııe taarruz ederek kansına, kaynanası· bir noksanını tamamlamış olaca.ktır. 
·ıle karşılaşıyor Dl kabul eder. Cumartesi günler! 14 

den 20 ye kadar muayene para.sı:z-

tesirleri ı ,unıumi) esıne pek bi~~ na sövmüş, yakalanıp adliyeye getiri- Bu iskelenin Türk mühendisi ve Türk 
1 1 o a~aktır . lince cebinden rakı §İ!esini çıkarıp iç· işçisi tarafından memleket içinde ya-

'l ç ka t•Uakıa .. ~ tehı meğc savaşmış. üstelik bağırıp çağıra· pılmış olması da ayrıca sevinilecek 

Serbcst güreşçi İsveçli John Maim- __ d_ı_r·------·------...J 
berg geçen ay Amerikadan Fransaya 

•• 
1
._ buluyor lkell rak adliyenin sükutunu ihlll etmiş. bir şeydir. İskelenin mobilye ve sair 

r .. u!U!le) ı:ı (A.A.) -. bazı k l d l d •o k - :Sı Hakimin ka.-.ısında müthi.§ surette ısım ann a noksan arı var rr. 

gelmiş ve o zaman gazetecilere "Bütün 

arzum Avrupa ağır siklet şampiyonu 

Bulgar Dan Koloff ile güreşmektir. Se

yahatimin yeglne sebebi de budur.,, de

miştir. 

Satıhk kübik 
• re, rahn nu"·u B Yaı.si mahar.· .,. Fakat y ...ı· d b ·· i 80 t t W\ ı · terliyor, ikide bir kansına bakarak da- e·..ıı u a U?.er ne me ro u-

; ~~ beynelmilel dl! e çıkanın dı~ vadan vaz geçmesini istiyordu. Kansı tünde ve 24 metro arzında olan bilyük 
egışiklikleı- ,. k rumunda bu- k bir kütlenin çıkanlıp yerine konulma-

tec!ir. ll uunu İ!Hret et Zehra iki çocukları olduğunu, ocası-
A -r- • nın sekiz senedenberi ayık gezmediğini, sı havaların şiddetli zam.anlarda yapı- Son günlerde Bulag ve İskandinav· 

yalı pehlivanlar mutabık kalmışlardır .. 

evi olanlara 
Ynı mahafi) B . kendisini dövüp hakaret ettiğini, dava- lamazdı. Bugünlerdeki sakin havalar-

be sürükliyeb"I elçıkanın kendisinı ~mdan vcız geçmiyeceğini söyledi. Se· dan istifade etmek za.ruretindeydik. 
ntUhafaZa etı e~k olan ittifakla- yit üç şişe rakı içtiğini, fakat kansına Buna binaen acele etmeye mecbur ol-

Kadıköy Bahariye ve Moda tara
fında 5, 6 odalı banyo ve her konforu 

havi kiralık evi olup da satmak isti

yenlerin İstanbul Ankara caddd"in

de Vakıt propaıanda servisi şefliifne 
en son ffati1e bildirmeleri . 

Yakında Avrupa ıampiyonluğu için 

J müdafaa et.:'eek sizin kendi ülke- hakaret etmediğini, sarhoşlukla dün duk. Dediğim noksanları sekiz on 
nu söyliyorlar az~inde bulun. gece ne yaptrğım bilmediğini söyledi. günde tamamlanarak iktısat vekili 

ile ittifakını de . Belçıka ne f.'ra~ Şahitler dinlendi. Neticede Seyit iki Celal Bayarın huzuriyle açılma töreni 

karşılaşacaklardır. 1 · 

i bi 
vam ett• yapılacaktır. İskeleye yarından itiba-

r Loka ırmek ne d ay hapse. eJli lira ağır para cezasına undadır. rnoya İljtirak ,;leme~ mahkum edildi ve derhal tevkif edilip ren vaurlarm yana.3mıya başlıyacağı-
ilk uçan eşek 

Dünyada ilk uçan eşek olmak şe
refi geçen hafta Sofyadan Viyanaya 

--------------~--------------..... k'fh ·· d "ldı" nı Um.it ediyorum.,. 
~a.arı umumiy d . tev ı aneye gon erı . 
ntle B s e ekı defişikJik Be.,ın· cı' icra .~emurluğundan: ZA Yt - Uzerinde vakıflar U. Mü- hava yalile giden bir eşeğe nasip ol-

muştur. ır-----·-------·-t · Paak ile v \'c· ,, ukları bu Yeni h an Zelandın Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
n hazırlaınıştır. attı harekete Zl'· karar verilen koltuk, kanape, kasa, san
Es~_en Fleınanlar, old dalya gibi yazıhane eşyaları 17 - 10 

rrut ve istfklll U olası bi. - 936 cumartesi gilnil saat 10 den 12 
dırlar. Polltflcasına taraf~ ve kadar Galatada Kemankeş mahalle· 

8Zlyef 19t
4 

~inde Helvacı sokağında Büyük Millet 
dek•nın hanmd::ı açık arttırma suretile satdaca· 

ndra 15 (A.A.) _ ~ aynıdır ğtndan isteklilr.rin mahallinde hazır bu-

Avusturyalı Maks Şvertz küçük bir Yakacıkta satılık 
sıpayı kendisine evlat edinmişti. vt- arsalar 
ya.naya dönmek mecburiyetinde kaim- Yakacığm en gibel yeri olan Sa-
ca evlatlığından ayrılmağa dayanama- natoryom caddesinde gayet ucuz fi-

yatla satılıktır. 
mış ve hava postasında aldığı iki ki- Arzu edenler Şeref otel müste-

şilik bir biletle hem kendisi hem de cirine müracaat. 
Jın •·Belrika iyasf ntahanı nın hi•- ~ • lunacak memuruna mür~caatları ilan o-

- -.ra rıı••r,, hak- i un ur. <5815) eşeği uçmuştur. 
__ ........ ~iiiııiıı ....... ~H--iiliiE•Z:aii7lliiilııııiimiıiima~·--iiiiıi--ılıiiiiiiiiiii!~Wi!!!Ji!!i!ii!!!!9rEi!iiiiiii!i!!l!i!!l!!l!iı!T!!i==:=mi!SSmiıiCTiiillllllll=ıliii==ir!l .. İ!!liill .... EEilııiı; •mllillliliiiiiiiiiiiiim .......... 

------~~M:=..:.ACLOPFAUST_A_·~--~--------
em- Mirtis? dedi. Bu çocuğu sana 1 

anet ed' 
00

id ıyorum. Onu alıp Parisc 
e ecek v • k e orada büyiiteceksin ! Tan. 

endisine h~•-· 
0 1

• 41\ım olabilecek bir J aşa 
ee ınce an ba . -ne ve hasmın kim oldugu. 
nu T'e nasıl bir hadiseden meydana 
reldiğini kendisine anlatacaksın . 

~(" t• • ır ıs hem hıçkıra hıçkıra ağlıyor 
hem de: 

- itaat edeceğime yemin ederim! 
diyordu, 

Fausta bunun üzerine yanı ba~ında 
duran zehirli suya baktı ve ilk defa 

olarak çocuğunu kucaklayarak hava · 
1a kaldırdı. - · 

- .tı•austanın oğlu .• Pardayanın ot. 
ıu, ne olacaksın? dedi. Bir gün ıelfp 
de babanın önüne çıkacak ve ondan 

annenin intikamını alacak mısın? Fa
ustanın ve Pardaya!1rn çocuğu olan 

senin kalbin demirden olsun! Oray:ı, 
aşk, merhamet. esaret gibi şeyler gi. 
rem esin! Elveda Pardayanrn oğlu. 

Annen son nefesinde senin alnma 
kendi ruhunu geçirecek bir puse koıı
duruyor. Fausta ile Pardayanın oğlu 
ne olacalunn7 .• 

Fausta bu sözlerden sonra bir elfle 

zehri ~·akaladı ve bir yudumda içerek 
dudakları oflunun alnına yapışmı, 
oldafU halde sırt Ustu yatağa yıkıldı. 

SON 

MACLOP FAUSTA _________________ ..... __ _ 
yanına. almak istedi, kabul etmedim. Nihayet Hüget meydana. çıkarak 
Valva bir orduya müşir yapmak Vt her zamanki afbi sliler yüzle: 
sonra da Pariste celllt başılık ettiı'· - Ah, mösyö lö Şövalye! dedi • .Ni· 
meği teklif etti, istemedim. Fakat şim hayet gelebildinbı. Margo ~abuk nıös. 
dine iş yapacağım? lki şekil var, birJ yö lö Şövalye için güzel bir omlet ha
Orleana gidip Dttk Dangulemle Mari zırla! Jiyet sen de koş şarap getir. 

Tuşenin yanında sakinane yaşamak. Büget bunları söyledikten sonra 
ikincisi ise Htigetin göstermekte cldn- kollannı uzatarak ilerledi. Şövalye 
ğu misafirpenerlikten istifade etmek. onun iki yanağından öptü. 

Şövalye birinci şekli kabul etrniye- - Htigetefğim, ne karnım aç ve ne 
rek, Parise geldiğinin üçüncü günü de susuzum. içimi kavuran asıl şey 
ağır ağır Divinyerln yolunu tuttu. Fa- otelin almış oldutu oeklldlr. Bunu 
kat Sen Denize gelince şaşırdı. Çünkü anlatsana 1 
Hügetin oteli tamamen değişmişti. - Neyi öğrenmek istiyorsunuz? 
Kapınm taş merdiveni iki taraflı de· - Divlnyerl kapadınız mı? 
mir parmakhklarla slislenmiş, eski - Evet .• Bana yetecek kadar para 
büyilk camlı kapı çıkarılarak yerfn~ kazandım •.• Bir gece ocağın yanına 
demir çivili, tahtadan gilıel bir kapı oturmuş düşünürken aklıma bu geldi. 
takılmıştı, Mutbak kapısı ise büsbü- Artık cna buna hizmet etmekten bık. 

tün :tapanmıştı. Pardayan bu vaziyeti tım .. 
görünce canı sıkıldı. Artık buradan - Fakat bu salon eskisi gibi kat-
da ümit kalmadığını görerek geri dö- mış? 
necekti ki kapının yanına asılmış mer- - Her ne kadar Divinyer ortadan 
mer bir levha gördU, merdiveni çıkın- kalktı ise de, sizin için dail?'• mevcut. 
ca hayretle şunlan okudu. tur. 

(Pardayanın evi) Hüget bunları söyledikten sonra 
Şövalye 1l4yretle: nemli sözlerini Şövalyeye dikerek de,, 

- Demek Pariste bir evim varmış vam etti: 
ha? diye bağırdı. Doğrusu hiç de ha- - Dandan sonra ben sizden başka 
berim yok. Fakat bunu anlamalıyım. kimsenin bardağını doldurmayaca. 
Kapının tokmağını vurdu, biraz ğım'. yemeğini hazırlamayacağım. Sen 

sonra genç bir kız kapıyı açarak; Denız sokafındaki otel artık herkes 

- içeri buyurun! dedi. için hazır değildir. Orası yalnız Par. 
Pardayan: dayana mahsustur. Bunun için Par-

- Madem ki benim evim mlş, içeri dayanın evidir. 
girebilirim! diyerek leapıyı açtı. Parday~n Hügetin bu halinden mft-

Salonun bütün eşyası olduğu gibi teessfr olarak onu koları arasına ld 
d d ı U 

a ı. 

uruyor u. htiyar Pipo bile orada zun uzun sıkarak afladı. 
idi. Efendisinin gelmiş olduğundan Kendi kendine: 
sevinerek kuyrufuna sallıyordu. N 

L-------------------...:....--------------------~--~==:..:=~:::__::::~-~-=- e müşir, ne nazır ve ne de ku. 
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Çocuk httasında hediye kaza
nanların adlarını yazıyoruz Tahmin edilen bedeli (4800) llTa olu (20000) 

18-10-838 tarihine rulqan Cuma ıünü saat 14 de kapab 
ile ah•caktır. M1nakkat teminatı (380) lira olup. ta 
gün k0lllİ9Joadan paruıs ftrilir. 

27 EylUl 1936 tarihli bilmecemisin 
lwH: 1 H SA. N dır. 

2 llra kazanan 
Birinci Şefik İbrahim Horhor Hacı 

Halit sokak 4. 

1 llra kazanan 
ikinci: Ne.zihe Tamel Feriköy A· 

wkat caddesi Ortanca aralık 3. 
Dolma kalam 

kazanan 
ttçtincU: Gtiliiımer Saraçhane 5. 

ipekli mendil kaananlar 
1 - Ayten 'OıkUdar Ballarbap Şe.. 

taret sokak ıs. 2 - Jıf ecll arar ICUçilk 
puu Değirmen tokak 10. 3 - Kemal 
Aysen Gedikpap Cillvcı sokak 3. 4 -
Jlya Hasan Karagtlmrülc Yahya sade 
tobk 14. 5 - Cahit Ulcay Perteml. 
yat Jlsesi ı 95. 6 - Hatice Edinıeka.. 
pı Kepenekçi Numan ıokak 13. 

Bulıüoi hzananlar 
7 - Nihat özen Samatya Ağaha. 

mam caddesi 178. 8 - Semiha Eren. 
1111 4 Gııcil okul 50. 9 - Bekir Şifli 
deposunda vatman 269. 10 - Rabia 
KaracUmrilk lB. 11 - Sebran Tatar. 
olta Bostancı tçerenkCSy caddesinde 60. 
12 Sellmettin 27 inci okul 44. 13 -
Sevim Ak4ôl Bqiktat Köyiçi Altıntaı 
10bk ı ı. 14 - lhlan Aksaray Çakır 
ap mahallesi Sorguççu ıokalı:: 14. 15 -
lledim Tarcan İstanbul lisesi 130. 

Çikolata lmmnanJcır: 
115 - Neriman Tekdöl Kadıköy b .. 

MttiD sokak 31. 17 - Rabia Yavuz 
Saraçbane Serezli sokak S. 18 Cemal 
lCaragOmrilk 50. 19 - Zerhan Güller 
Kadıköy S8ğtitl6çe§tne c. 169. 20 -
Jıfaime Sanpn Beyoğlu ikinci noter 
daktilolanndan. 21 - Orhan posta 
·•Jdb,. •ımara. 22 - Veli ı.aı.u La. 

Cfl'ld•44•p. 21-~ 
\ıaal Sultanahmet 5{ - 24 Hikmet 
dıldSy 3 Unctı obl S/A. 25 - Pe.. 

·ihan Altmel Fener. 

Defter kaananlGJ' 
26 - Acar Bele Şfıll Terakki Use. 

i 371. 27 - Hiristo KurtalUf_ Boz • 
• cacldeai 223. a - -:ırear:ennha 

s1rUdar 12. 29 - Anjet Balat !tolla 

Atld Demirci sokak ıs. 30 - Nuri 
Şehaadebafı U. 31 - Servet Beykoz 
Yalıköy Çayır caddeai 17. 32 - Avni 
ÇetiD<>llu Gelenbevi Orta okulu 24. 
33 - S. Orkunt Bqiktaf Vifnezade 
cami meydanı 10. 34 - Nesih llkeaen 
Pcrtnniyal lisesi 313. 35 - Tanser 
Lüleburgu muhabere ıubayı Avni 1a.. 
:ıı. 36 - Erol Rauf Befiktq Şenlik.. 
dede Den: sokak 66. 37 - Selimi Ve.. 
fa lisesi No. 667. 38 - A. Naci De .. 
miralp Kuleli sttet lisesi 112. 39 -
Nermin Kartal 234. 40 Adalet Kıyıcı 
Beyoğlu Emin cami Tennure sokak 34. 
4 ı - Kadriye Kınay Tophane Geceku. 
ıu ıokak 67. 43 - Kemal Bqiktq 
Köprtl aolrak 3. 44 - Rüttii Yılg&r 
Eyüp Kuru kavak caddesi 72. 45 -

Feyyaz Şen Çelebi Kadıköy Osmanaia 
mahllleıi Rızapap gqmesi caddesi 49. 
46 - Mehpare İstanbul kız lisesi 1599. 
4 7 - Nikola Papmikolof Tophane Ne. 
catibe7 Caddesi 157. 48 - Umut Ce. 
mil Cağaloflu Hfllliabmer caddesL ı. 
49 - Muzaffer Bahçekapr Tqhan ya .. 
nmda 2/1. 

JliirelJıep kazananlar 
50 - Adalet Günu Kadıköy K11m.. 

luk 12. 51 - Kenan Çoqen 193. 52 
R. Toker Yetilköy Orhangazi caddesi 
35. 53 - Saba Soner Malatya ıs. 
54 - Mualli Sait Aksaray Yuıufpap 
Kazgani mahallesi cami ıokak 8. 55 -
Makbule Suttanıelim Tabak Yunus ca.. 
desi 70. 56 - H. Bayraban Sultanah. 
met Uçler ıolıcak 46. 57 - Mahmut 
Sirkeci Biiyiik İltildil oteli altında ber. 
her. 58 - Bilköy Gilret Metris topçu 
ab§ okulu batçavuı Rıza km. 59 -
Mellbat Demir tıtanbul kız lisesi 819. 
60 - Mükerrem Sirkeci Demirkapı Da.. 
yahatun sokak 42. 61 - Emine Er. 
san Bqiktaı TUrk Ali mahallesi 3. 
62 - öktan Turga Şemabebap KemaL 
pap caddesi 2. 63 - Necla Kanıu 

BaJarkay 1 inci okul 180. 64 - Muh.. 
Jis Özen Samatya Müdafaai Milliye 
caddesi 39. 65 - Nihat Bengi Aksa. 
ray Muntpqa .-..ı-fHmi~i faltlr 
eoük '25. a-- Klnm Hızal-13 iliıcU 
okul 528. 67 - Vecihe Bevoğlu 29 

MACl.OP FAUST.{ 

uncu okul "8. 159 - Cenp Bnan 
Blfiktat lt&pril aobk S. 70 - F. AnMI 
Bqiktq Jıılaradiye Derılh eokak 1.S. 
71 - Fatma Yarer Samatya Alyanak 
ıokak 20. 7a - Osman Şemsi Falay 
Bakıtköy Zeytinlik Ömer Naci Sokak 
100. 7l - Rıaa Unay iatanbul liseıi 
1399. 74 - Türkan Tiryaki Mahmut 
pata cami avluau 28. 

Kart postal kazaaanlar 
7 S - Şakir Turgut İzmir sahil sıh. 

biye memuru Raif oğlu. 76 - Kemal 
Uıtün Ankara Kamutay caddesi 2. 77 
ısa tramvay 1irlceti Vatman 721. 78 -
Müveddet Kınay 4 llncil vakıf ban aL 
ma kat. 79 - ismet Şen Samatya Su.. 
lu ınannttr Pam11kçu sokak 6. 10 -
Ahmet Saner Kadıköy 35 inci okul 71 

81 - Silheyll Hidayet Kaptanpap cad 
desi 76. 82 - Hatice Bakırköy YenL 
mahalle 1ann ıokak 26. 83 - Nahabet 
Haig Robert Kollej talebeliııden. 84 -
Selim Nipntqı Mepııtiyet mahallesi 

Madalyon eokak 47. 85 - Plkri Ba. 
inrk8y Yeni mahalle Fmn .okak 21. 
86 - E. özek Pertevniyal lieeai. 87 -
Rqit Arnantıray Bekyan ap. 3. 89 -
Cevdet 54 Unctl okul untf 3. 90 - M. 

Zeki Mısırhoflu Ipk lilesi 101. 91 -
Yurdagül Çevik eski Aydın oteli brp. 
111. 92 - Numan Baykal UleU Mesih 
pap Azimklr ıolı::aJc 30 93 - Nuri 
Gelenbffi ortaokulu 705. 94 - Ha.. 
lime Edimekapı GUtıeçmez mahallesi. 
95 - Olgaç Meriç KaragiimrUJı:: Hasan 
Fehmi pap caddesi 13. 96 - Ziya 
Denlzyollannda kamarot. 97 - M. 
Ali Tuna 54 ilnctı okul 239. 98 - Meli 
met Fikret İstanbul lisesi 1166. 99 -
Mehmet TalAt AmavutklSy Vezirköıkti 
ıokak 4. 100 - Beyam Büktel Fatih 
Kutap Sofular caddesi 120. 101 -
Sabahattin Vefa lisesi -608. 02 - Or .. 
han özver Aksaray Alyıldız ap. 103 -
Halil İbrahim Vefa lisesi 398. 104 -
z. Alpaslan Kocamustafapqa Kunıae.. 
bil sokak 35. 105 - Feyyaz lstanbul 
lisesi 1690. 106 - Lemi Caner Çatal.. 
~ ı "1ci pkul 324. 1Q7 Cevat Cofkun 
Usktıdar 2 inci okul 160. 108 - Sai.. 
me İs'"!ıc-t fnönü orta okul 6. 109 -Ah 

lateldilerin, 1490 sayıh ka1P1ada yuıb veülw•rla 
pah arfı belli gGn " saatten bir ..at •neline lraclar 
bulunan komisyon Bapanlıtına vermeleri. (1886) 

Cwaa muaar ve 
alçtiaü bedeli tNDi•b 

Lira Ka. Lira Ku. 
Sabun 30000 kilo 10800 00 810 00 
Zeytinyai 20000 kilo t 1200 00 840 00 

Yukarda cins ve miktarlan ile tahmin bedelleri ve 
minatları yasılı olan iki kalem .nak hizalannda gösteri 
ıaaatlercle lrapelı arf t11111i7le almacaktır. 

Bunlara ait prtname, komiayo:ıdan her aün parasız 
lileria 2490 ayıh kanunda 7&Zılı vesikalarla teklifi havi 
fı belli gün ve .. tlerden birer aaat evveline kadar --or. 
lunan komisyon bqkanlıfma vermeleri. (1891) 

met HAmi Pertemiyal liaesi 340. 110 
Hikmet Demirel 44 Gncti okul 164. 
ı u - Nazan Taranaoğlu Hoca Ali 
Sokak tramva1 baa. ı ıa - Salim Ad. 
aan Şifbane karakolu Okçll Jıluaa cad.. 
desi 2/3. ııa - Hayri Şifli tramvay 
C'Ebt51G2lBUaM -vM..CS.2 tao aoi oi 
deposunda biletçi 331. 114 - Fikret 
Harbi1e ölçek tokalı:: tsn. 11.S - Nu.. 
ri Ulkümen İtalyan 1ieeli. 116 - Jıle. 
llhat Utku Abaray Meaihpafa Adın. 
kir sokak 28. 1ı7 - Şadiye B8fİkt.81 

Gölmil Kabataı lisesi 
Bedia Balat Lonca Ebe so 
Şadan ltUçilk Ayasofya M 
25. 134 - Hediye De • 
Sultaatept Servilik caddeli 
Süheyla Harbiye ölçek 
13& - HulQaf tnönii o 
U7 - llmhan Sezer t 
ı 761. 138 - Selimi Ben 
6&2. 190 - A. Yübet 
Sühulet oteli. 140 - t 
KaclddSy Çanıkble aolrak 

Türk Ali mahalleal 7. 118 - Saim Bar .. --_..,.~~-----: 
laı Kadıköy Raıimpa.. maballeai Ni. 
zum cedit eolr.ak 7. 119 - tffet ös. 
turca Uleli Şiir Hqmet sokak 3 ı. 
1%0 - Semahat Cumhuriyet Jm linsi 
242. 121 - Şake Amavutköy Birinci 
cadde 90. 122 - HaH1 İbrahim Hay. 
clar A§Ikpa .. Karadenis caddesi 41. 
123 - Rüstem Cağalollu Yoku1u 22. 
124 - Süha Şen 29 uncu okul 77. 125 
Serap Blru Beyoilu 35 inci okul 348. 
126 - Cahit Pertevniyal Uaeei 370. 
127 - Navadria Bakırköy iatuyoaun. 
da 128 - Şerafettin Altan Unlıcapam 

Kereatecilu caddeli 217. 129 - Mali.. 
mme Kaamıpap ~rkmı:r: yapan. ~ 
36. 130 - Berç Çağb Samatya Jtlilda. 
fui Milliye caddesi 52. 131 - TalAt 

MACLOP FAUSTA 

Kolaylıkla a 
ıstersenl 

Ankara caddesi 

VAKiT kit 
evinden ala 

mandan olaeafnn. Sadeee bir BarJ11n 
olmakla iktifa edeeelfm dlJ'• 81ylen
dl. 

eek, ayn lan Wr para ile her pn çor. 
ba p)flrllerek fakirlere dalıt.ılacaktı. 

•rdu. Verilen ee•aplarıa be.Pli de 
Fauta aleyhiade idi. Buu berine 
idama naahkba oldu. idam karara 

Cellltla mallafmlar .,. laAkial •rl strerek aıralaadılat. l~leria 
biri' 91kardıiı ldilttaa idam hikm 
okudu. Fauta buuıa beırine va 
alııl sinnek bere elbal uatan cel 
da bafmb: 

f • • • • • • 

Bilptle P&Na7U bir •J" •nra n. 1 

lendiler. ~ artık Mnerilikt.en 
YUCeç.U, .,. kıbaıu doara ... ııtı. 
Giillden stlae artan bir qkla kanm•ı 
seviyordu. 

JU.auaenel wtalanaa dofru. 
Pardayaaaa adık WiJar kipeii Plpu 
Mr akpm IMlldgp bol bir JUleil ao
nuna kadar bltiremediifne mltee.lr 
olarak sat Jaazmulaa öldL 

• • • • . 
Zavallı Btaet de ba meat dnle. 

rlnden uan mflcldet latifade edeme
clL Piponu llmfl§ oldqf-a ay l~bıde 
INr sofak a)sınbfı yülnclen hutab. 
Barak, yapılan Mitin tedavilere rat
men gilndea gtlne ricuttaa dilttii. 
brısntı kllrtarmak için bittin gayreti
ni sarfediyordu. Nihayet aon aaati 
geldi. 

- Öltlm bu kadar tatlı oldukta• 
••ra hen yüz kere öUiriim, diyerek v~ 
beas:Je 6ptlferek sl&lerlllf dbya7a 
bpadr. 

Şövalye kansına btiyfik bir cenaz.
alayı tertip etti. RügeUn a~laa 'f'Ui
yetnameslnde: "Bütün mal ve mlllkti. 
mfi se"l'fll kocam Şöval7e dö Parda-
7&na bırakıyorum~ diyordu.. 

Pardayan ceaaze meruim.iadea ap 

ra bfltln oteli dolattı. HUıetia ~ 
bir kitabını bularak altm bir çerçeve. 
7e geçirtti. Bazı ufak tefek te1leri 
r aWaktaa 8ıOll.ta oteli terk etti 
Bvumın fakir ve sakatlara banaa: 
lak bir yer olmasını temin etti. BO. 
1-lk alon ..Uf teklini muhafaza ede-

Parda1an Mitün işlerini bitirdikten 
aonra Parı.ten pkti. Atınıa nallan 
aolaldan aertleşmif olan toprakta 
ıiirflltiler bırakarak ilerlemeje bq
laclı. 

NereJ'e aidi70rd11?. 
Buna 1'.eadlsi de bllmiyord ... Yalms 

ara ara dudaklanndan 111 kelimeler 
dikUlii)'ordu: 

- Yalnız kaldım! .. 
NlllaJ'9t akşam olda. Btraf afaU w 

kederli idi. O.nünde bom'boş bir arazi 
liriniiJordu. Şivalye ağır aiır ba 
sonsuz ufuklara dalarak. kayboldu, 
ıittl. 

:XLVI 

Şubat •11ada, Bomada okuyucula .. 
nmızın öğrenmesi Jbım olan bir ha
dise cereyan ediyordu. 

Sentanj şatosunda fakirane döşen. 
mlş bir odada bir ~adın yatıyordu. 

Esrarlı gözleri, siyah saçları ile kili 
a11o1metini kpybetmiyen bu kadınrn 
yanında ufak bir çocuk vardı. Bir hiz
metçi kadın yatafın flstilne etilm~ 
çocuta bakı)'orda. 
Bu oda hapishane. yatan kadın Fam. 
ta, hizme~ Miı1is ve ki.fUk ~cak da 
Pardayanla Faustanındı. 

• • 
Fausta Sikstin adamları tarafrn-

clan yakaladıktan sonra Se.ntanj p. 
tosuna glfllrtllerek hapsedilmittL Pa
pa bir Jttaf olarak Mfrtfsin de yanın. 
da kaim-• mfJsaade etmlftl. 

Slbt haft bir celse toplayarak her 
kese Fausta hakkında iki yiiz sua! 

1589 senesi at-toa.a OD befiad sflaü 
verilmif olup ertem ıiln hap blilerek 
ilecek ve cesedi J'&kılacaktı. Bftim· 
ler kendiaiain yanma plerek idam 
hOkmtlnU okudular. Fauata p7eı a. 
kin bir halde ldL Gelealer clıtan çık· 
tıklan uman Jllr&la lıanımuun dble. 
rine aardarak ajlaınafa ha§ladı. 

Fauata tebesstim ederek ldmae'9af
ai 7erelea kalclırdı. Gijdıadea pbr. 
tlıiı altna bir mahfua;n P.&ertrtk: 

- Korkma kızımı dedi. Emiıa ol ki 
•• Upelder diif1buUUderi ftkucey~ 
ancak ruhsuz cesedime ppabl1ecek-
lerdir. Onlann eline ut ıe~ de. 
filim t Bunun içindeki haplardan Uç 
tanesi insana öHim acısı çektirmeden 
anide öldürfir. 

Mirtia göz yaşlarını silerek: 
- Ranımcıiım İ dedi. Kutuda siyle 

diğiniz haplardan altı tane oldabnu 
görüyorum. Uçü abıe yetişir, prlıdn 
de benden saklamayın. Ahrette de 
liizden amlmak istemiyorum. 

- Pekit Beraber ölelim. Hazır ol! 
- Hazırım. 

Fausta haplardan Uç taneafnf bir 
kupaya koyarak Ur.erine n i&Ye ede. 

cekti. Mlrtis de aynı pJ'i J'&PIYOrdu 
ki, banımmın sancıdan kl\'l'anuak: 

- Dart .. diye batrrdıfını rördti. 
Şimdi ölmefe hakkım yok t 

Bunun Uzerine altı zehir tanesi tek
rar yerine konarak saklandı. 

Fausta bittin gece düşOndU. Sabah 
oldutu zaınan ayak rOrtiltUlerinden, 
hlklmlerin ıeldlifnl anladı. 

- Dur cellltt Valfenl tfmdi ya 
mamn. Çbkl ftl"lla latlklm ya 

bir kiti lpndfr. Halbakl ben pdl 
ricut ve ruha uhfbim. 

BWm1er ba 'tUl,ettıea byrete 
terek Fauatayı yalım huak 
Çllakll baana pbe olall bdla 
idam edilm-ekle kal•a'llar, af 

olaurlarth... 
Fakat Papa, Faustama lla;ra 

balıtlamak istemiyordu. Doıhr1D14!l" 
ya kadar idamın seri bırakıl 
brarlqtırdı. 

tıdncf hilldim eyl61 aonlanna d 
tekrar Fautaya bUdlrildL 

dolalı heniz Uç stin olmuıta. MI 
slndancınm her sin s•tircllii .. 
~u besliyordu. 

0-.k ~k drbhdti: lttlll .. 
mlkemmeldi. Fa•ta bu iç sfin 
fmda ollunu yalnız uzaktan 
seyretmlf ve bir defa bile kucak 
mııtı. 

• 1 • • • • 
Uçtlndl sftn8n akpını, 

7enfden Fauatanm odum& sele 
ilime hazırlamauını tenbfh etti 
Genç kadın sabaha kadar siz8n8 
kırpmadan otlana seyretti. 

Saat sabahın altımnı plarken 
tisi çatırarak zehirleri eritmesini 
retti. Hizme~ atlayarak buna 
tı. ,, 

Fauta hakim bir aeale: 
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~ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

0 '!AD:rb 
:z.şrf 

BINEMALAR 

L!11V lSTA....VJıtJL: 
18,30 

:>okt çay ııaaU, daruı mu&kisl - 19,30 ...-...K 
or lnkav.. •-- Tl.ln. pJ'U!nt .,_ .....-nfmdaıı konferans - 20 tPEK 

fi ve a.rkacı~ıarı tarafından Türk musi. ' _µ ve halk kı 

[
JSll'ıeyeU t §ar lan - 20,30 Türk musiki VILDIZ 

ara.tından kl A ... ,_ 
a ııoıoı .....,.... eserler - 21 plAk. SOMER 
•berle~r - 21,80 orkestra - 22,30 Aja.ns SARA y 

11 ~ \'lV ;;A.~3 ııon. MELEK 
18,30 kons SAKARYA 

1,35 kon er - 19,25 fenni haberler - fAlN 
uıımaııı.r - 20 O:S f&Va rapa • saat, haberler, 

~rl _ru;; 20,15 konuşma - 20,35 koro 
..bava rapo .35 !nUaikl - 23,05 ba.berler, A..LK.AZAR 

tel" :nustkıaı. ru - 23125 şarkılar - 24,20 dans ŞIK 
~ BERUN: 

ıı 8,0518~°!m~~~ıı.konser - 18,35 konuşma - Ş~~K 

BEYOCLU 
Kara gilller 
Lorel • Hardi HtnıU.<ot..:ı.ndll 
(Türkçe) 
Eski zamanlar 

Gizli vesika 
Ka.dmlar klUb!l 
Mazurka 
Mazurka 

: Bir kış gecesi rüyası. 
ve Her §eY senin için 

Eski zamanlar 
Meyerll.ng !acla.sı 

ıı su bahriyellleri 

Nakavt 

ve Tat 

Yaralı kuş, Şeytan ve 
ıconuşına - 20 20 

k~ı:ıaer - 20,0:S eğlenceli AS 
;lif• "1nUn akisleri' _ pıyıı.no musikisi - 20,501 
• - .t'ans havaııı.rı 2l,05 haberler - 21,15 CUMURll'"ET 

sex 

10/1011936 vaziyeti 
AKTiF 

.K.aaa: 

Altın ~i kilogrnm 17,083.?2l•L.24.028.916.3() 
Banknot, • ,. ,. , ,, 11.279.605.-
Ufaklık, ,. ,. ,. ,, 935.942.09 

Dahltdekl Muhabirler ; 

Türk Lirası: .. .. 
11.a.rıct.ckl nıu.lıablrler: 

Alt.:ll sa.fi kllogra.ı 4.,398,244. 
Altına tahvili kabil aerbe.lt 
dövizler. 

L. 491.614.14 

6.186.482.30 
1 

37.660.92 

Lira 

36.244.46.1.39 

491.614.U 

PA.SıF" 

Sermaye, • • , , • l 
lbUyat ııkceel t 1 1 1 J 

Teda vWdekl Baıılu:ıotlar: 
Deruhte edlleıı evrakı oakUye 
Kanunun 6 ve 8 inci madaeo 

1L158. 7 48.563-

, terine tevfikan be.zine taratın. 
dan vald tedlyat. 

Deruhte edilen evrakı oaktlye-

1 
ıL. J 2.064. ti il -

Lira 

11.000.000-
1.551.182.53 

Diğer dövizler ve borçlu gill 
ring bakiyeleri , , • • , 

Hazine lah ... Ulerl: 

469 997 82 17 694 141 04 
1 bakiyesi. .. • • .. ~L 146.683.952-11. • • • • • 

Karşılığı tamamen altm olarak 
tedavUle IIA.veten vazedlleo L. 19.000.000-

Deruhte edilen evrakı naktlye 
ıcarşıııgı. L 158.748.563-
Kanunun 6 ve 8 tncl mad. 
delerine tevfikan Hazine ~ 

c 12.0&l.61 ı- 146.683.f}52-
Senedaı cüzd&ıu: 1\ ı 

Hazine bonoları, [L. .464.250.-• ... 
Ticari senetler • , , , • , r 24.806.942.87 25.271.192.87 

tmdan vaki tedlyat. 

Reeskont mukabili ııa.veten ted. " 4.0C0.000- 169.683.!>52.-

l 
vazed. 14.246.167.10 

1 TU.rk Llruı Mevduatı 

i 
mvıa raahhttdab: 
Altın tahvili kabil dövttJer 
Diğer dövizler ve alacaklı 1<ı. 
llr1ng haklyeler1 . • • • 

1'1uhtcll.f • • • • 

'~ t.35~.7-1 
ı L.24.265.252.6'i 24.266.607.40 

69.24~.523.75 

ıı!jıte &por _ 23,; 23.o:s hava raporu, hava.1 ASTORYA 
~ BUDAPEŞTE:ıans musikisi. 

Uçurum 

Bildirmemi§tir 
Nevyork esrarı ve 

vnln macerll!lı. 

Esham ve Tnb~11!t cllzdn.nH I 
A ltlyentn karşılığı esham ve L.34.254.600.2.l 

jDeruhte edilen evrakı nak-1 
18,0:S PIYa.no •k 

onsert 0rn.ıuı - 19.20 - 18,40 prkllı 
ptyes - 21 215 •• 1 dana PlAklıı.n - 20,315 MtLLI 
..__l , ..... on orkA--

• _.. er - 24,415 Ma '"""":ast - 22,06 hB-
6- n raporu Ç1ng car edebiyatı - 23 05 ha 

dre'.-uaikl'!i ..:._ ı ıo enha:e nıuılklal - 24,0~ dans HtLAL 
not-- . berler. 

·ı unnEŞ: 

ISTANBUL 
Gönül dedıkoduları ve 

Çöl savaşları 

lB,015 k g. oııser - 19 O:S h 
ALEl\IDAR 

Amerika lhUl(ıJi, Yataklı 

vagonlar kontrolörü 
Amerika lhtllA.li. Yataklı 

vagonlar kontrolörü 

Kahraman haydut 

Sokak çiçeği 

ıı• r - 20,o:; konte~ avadta - 19,20 
o ,45 PJ1 ltonacrt - 21 - 20,25 balet -
o çtlk ork,..- .ıo konterana 21 2.. AZAK 

.J12 -~ - 2235 - • .., 

ve 

n~ ,60 g?'!Unofon _ 23 ııo haberler. 8p0r _ 

• -1fl& haberler - 2( ao , h trıuı.ızca. ve alman. KEMALBEY 
1 aJı LONDRA: n &berler. 

Kedi ayağı ve 

insan ıece kurt 

GUndUZ 

t ı..un 18,3!5 halk lllUSfkiırt 
ıxıe anı - 20 015 - 19,20 ÇO<:uklann 
11· roıardnn NB.k;l h org konaert - 20,4!5 tlyaL HALE 

JDl 22 ' &Vadla - 21 SC! k SÜREYYA 

ı ~-;,ıt o'2~=o~lk koneer,' lstı:!~~ ~:- ERENKÖY 
~~·~. hnvadla _ ctS:rnrllı§trılacak yayın _: 

2,c:ı keınan konserı s ınustkisi, havadis -
PAnts (P T. 
18 20 • • T.): 

... • edebiyat, tun 
- edebiyat Y&Ynı znı haberleri _ 18 ··- ... • 

rt , konu§lna • ~ 

HALE 

KADIKOY 
Hollvud eğleniyor 

ı bildirmemiştir 

: çardaş FUrstin 

USKUDAR 
: Bildirmemiştir. 

JALAl 
: Blr qk hikAyest ve 

Karakedi • havadlıı _ 
21 30 

- 20,05 org 
l&rkılar, konuşma - 2~ konu3ına - 21,50 j BAKIR KOY 

l
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1 - Gö;- - -. 111;;;,H 
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Dr. ~Ükr·· E .& • 
Cı ğaloglu N "t: U rtan ij~-uruosmaniy . 

( Cağaloglu Ec . c cad. lfo 3c 

11 

zancs1 Yanında) 
l'clcfon. 22566 

f 

Tı•pebaşı dram kısmı 
saat 20 de 
~lAKBET 

ırransu; Tiyatrosunda 
saat 20,30 d& 

ıUDAKLARIN 

HALK OPERET! 
Pek ya.kuıda kı§ operet

lerine başlıyor. 
SE 

YEK 

BUyt\lt operet Uç perıie 
:Milzik Seyfettin • Sezai 
.AB&I. 

5tahv1JAt 1tlbar1 kıymetle 

B Sertıest esham ve ta.hvil!t L. 4.167.311.3() 38.421.911.53 
Avıuııılar: ı 

Altm ve dt..vlz üzerlne avanıı :L 148.518.52 
Tahv!!At üzerine av&.n!I. ıL.16.506.276.96 16.654.795.48 

Rlsaedarlar 1 4.500.000-
AilıJıteW 8.028.362.33 

Yekb 293.990.432.7H Yekb - -

~~ 

lstanbul Tram-
vay Şirketi 

21 tkinci kanun 1911 tarihli 33rlna-
menin 14 üncü maddesine göre 

İLAN 
1036 yılının 16 Birinci teşrinden ve 
yeni ilana kadar pazardan başka giln-
!erde gidiş - geliş kış programı 

ŞiŞLi ŞEBEKESİ 
Son No. Yollar llk 

kalkış kalkış 

10 Şişli - Tünel 6.15 23.40 

Tünel - Şişli 6.35 24.00 

11 Şişli - Deyazit 7.15 23.00 

Beyazit - Şişli 7.55 23.45 

12 Harbiye - Fatih 7.00 24.15 

Fatih - Harbiye 6.15 2.1.30 

A 12 Harbiye - Aksaray 7.20 23.55 
Aksaray - Harbiye 6.35 23.10 

15 Taksim - Sirkeci 7.30 19.05 

Sirkeci - Taksim 7.50 19.25 

16 Maçka - Bcyazit 6.2..5 23.20 

Beyazit - Maçka 7.10 24.0a 

A 16 Şişli (depo) Emin· 
önü 

6.15 7.00 

Eminönü - Maçka 6.45 20.00 
Maçka - J·~minönü 7.20 19.30 

17 Şişli - Sirkeci 7.00 19.30 

Sirkeci - Şişli 7.30 20.05 

A 17 Mecidiyeköy - E- 6A5 18.30 
minönü 

Eminönü - Med- 7.20 19.()(l 
diyeköy 

19 Kartuluş - Bcynzit 6.15 23.10 
Beyazit _ Kurtuluş 7.00 23.55 

A 19 Şişli (depo) Emin- 6.05 7.05 
önü 

Eminönü - Kortu- 6.35 19.35 
luş 

Kurtuluş - Emin- 7.05 20.05 
önU 

BEŞiKTAŞ ŞEBEKESi 
Bebek - Eminönü 6.30 23.20 

22 Eminönü - Bebek 6.40 24.00 
Bebek - Beşiktaş - 24AO 

23 Ortaköy - Aksaray 6.30 20.30 
Aksaray - Ortaköy 7.15 21.15 

34 Beşiktaş - Fatih 7.00 20.20 
Fatih - Beşiktaş 7.40 21.05 

lSTANBUL ŞEBEKESi 
32 Topkapı - Sirkeci 6.20 23.20 

Sirkeci - Topkapı 6.50 23.50 

33 Yedikule - Sirkeci 6.15 23.15 
Sirkeci - Yedikule 6.45 23.4~ 

2 Mart 1933 tArlhlnden 1Ubaren: 

lakoııto hadcii yüzde ıs ]..2 - Altm üzerine avans yüzdo ' 1"2 

• • • • ' ' \ I •' - ••'' , ' : • ' .,: :ı., .. ,,·... . • • .... ·_,• ·".,-:·1~· 

lstagl)ul: ·.:ı~~l~diy~~:-:·: Il~iı.bit,I,· 
. • ·.~ .. , ~ r •• -· . "· .. ,.·, . ~ı .. .,.~ •,.. · •• ·. 

Belediye zabıtası talimatn!lmesinin 378 inci maddesinin çav· 
dar ekmekleri hakkındaki Ç. fıkra.sına aşağıdaki fıkranın ilavesi dai· 
mi encümenin 27-S-936 tarihli içtimamde: karar altına alınmıı· 

tır. Alakadarların haberi olmak üzere ilan olunur. 
Madde 378 Ç. fıkrası: 
Çavdar ekmeğ!, paspal, razmol ve ince kepeğinden ayrılmı' 

esmerce görünü,lü halis çavdar ununa azami yüzde 30 a kadar ek
mek imalinde kullanılan buğday unu konulmak &uretile yapılan ek
mektir. Bu ekmeğin rutubeti azami yüzde 38 i geçmiyecektir. Ve bu 
miktardan fazla bulunursa hamur sayılrr. Çavdar ekmeklerinin fran 
cala ve ekmekçi fırınlarında pişirilip satılması yasaktır. Çavdar eJ .. -

mekleri ancak sıhhi şartlara uyıun buhman pastacı, 5imitçi ve P d 
ci fmnlarında pitirilip satılır. Bu ekmeklerin layıki ile pi~mesi iç 
yüz yirmi beter veya iki yüz eltişer grem ağırlıklarında olması g 
rek olup bu aikletlerden fazla çavdar ekmeği çıkarılamaz. Ekme 1m 
kabuğu yanık ve kavruk olmayıp pi~irilirken Üzerlerine su ve bula 
maç süriilmiyecektir. Bu ekmeklerin hamuru içine az miktarda a
nason tohumu konulabilir. Ekmeklerin altına hamur halinde ik n 
Belediye zabıtası talimatnamesin=n 381 inci maddesindeki tarif t 

mucibince fırın numarası ve yapanın ismini gösterir ufak etiket ko 
nul!';,ıası mecburidir. Çavdar unu çuvalları üzerine "Çavdar ekm .
ğine mahsus çavdar unu,, yazısı ile beraber dP.ğİrmenci veya kır
macının isim ve adresi, randıman numarası yazılı birer etiket kona~ 

caktır. 
Bu ekmek ve unlardan nümııne alındıkta çeşniye uygun olm ~ 

dıkları veya ekmek rutubeti fazla olduğ~! anlaşılırsa yapanlar ceza
landırılır. Bu unlara mahsus çuvallar ve bunların etiketleri talim t
namenin 401 inci maddesine uygtın olacaktır. Bu çuvallardan un 
nümunesi alındıkta yine talimatrınmenin 397 inci ve 4QQ üncü rnarl 
deleri hükümlerine göre mU;amele yapılır. 

Çavdar ekmekleri fırından çıkdıktan sonra ve satılığa çıkan!· 
madan evvel tamamile örtülmek üzere bir kağıt anbalnj içerisine 
konac:ıktır. (8.) (2200) 

Vesaiti nakliye borcundan cloJayı haciz altma alınıp birinci mü· 
zayedesinde satılamıyan ve Yakuba ait Buik markalı 2213 numaralı 
otomobilin 19-10-1936 Pazartesi günü saat 14 de Kadıköyünde Mü
hürdar caddesinde Dikranrn garajında bilr:ıüzayede satı!acağı il5.n 
olunur. 

Haçiğe ait olup ve&aiti nakliye resminden olan borcundan dolayı 
haciz altına alınan Eseks markalı ve 2444 numarah otomobilin 
21-10-1936 Çar§amba günü saat 14 de Taksimde Ayasapııada Modern 
garajında hilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Basriye ait olup vesaiti nakliye resminden dolayı hrıdz nltına alı
nan ve birinci müzayedesinde satılamıyan Buik mar!t~lı 2416 numa
ralı otomobilin 23-10-1933 Cuma g:inü saat 14 ele Tul:ısimde Milli 
Garajda bilmüzayede satılacağı ilan olunur. (2198) 

Konya vilayeti 
riyasetinden: 

daimi •• • 
encumenı 

Memleket hastanesi kalorifer tesisatına ait p?'Ojenin tanzimi işi 
talip çıkmadığından tekrar eksiltT..eye Iconulmuştur . 

Bu eksiltmenin ihale5İ 6-11-1936 günü sr..at 15 de pazarlıkla ya
pılmak üzere 20 gün daha uzatılmı~tır. 

:. Bf:o T.:ıbwen hin lrnzannhilirsfn. Bir kaybedersen paran hPl•r olmamı~-, 
r. H_ıım yüzlerce vatandaşınız~. zeng!n etm.iş he~ _d~ yurdunun g~lderine bı: 37 Edırneknpı - Sirkeci 6.10 23.10 

_ 'Ç fı~o katmış olursun. Bu yuzlercc zengın<len bırınlıı de ı:ıcnin olmayaca-, Sirkeci - Edirnckapr 6.40 23,40 

Bu husustaki fenni ara§tırma, i:zahname ve planlar Ankara ve fs
tanhul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerinde mevcut oldu
ğundan bu işle alakadar firmaların bu evrakları görmek üzere mez
kur Müdiirlüklere ve eksiltmeye girmek için ele Konya ~ilayeli Dai
mi Encümen riyasetine müracaatları il&n olunur. (2186) 

Dı kım iddJa edebilir. ~~R9"1;iiii--~~~~Aıt1'&111Dııe 



., 

Miki Afrikada' 
haydutlar peşinde 

IBEN• KAPTANA 
ŞiKA'<t:T ETME. o\
GİN\7. i'Ç-t N SiZ.E 
l'E~EK\(Ü R. EOEC.l:K 

il) i""' ••• 

HAVA 
r 

KURUMU PiVANKOSU~ 

• ES i 
Müşterilerinden gördüQü ra~bet ve t:eveccüh üzerine bu kere 

klşesini modern bir şekilde tevsi etmiŞfir. Sayın müşterilerinin 
ziyaretlerini diler. 

TUNÇAV GiŞESi 
TUNÇAV GiŞESi 
TUNÇAV GiŞESi 
TUNÇAV GiŞESi 

~ ıt.s»ıG- .. - .. ~ 
Verdlll gibi 

936 yılbaşı piyangosunda 500,000 
lirayı - Avuk at Bay FEVZiYE 

20,000 lirayı Bay CELALE 

22 inci tertip i k inci keşidede 30,000 
lirayı Bayan A DiLEVE 

Birinci tertip üçüncü ke$idede S0,000 li
rayı taşçı ameıesinden Rizeli HCSEViNE 

her ay da blletrerden sevlnmlyen hemen yok gibidir. 

~-

Son defa 21 inci tertip 6 ıncı ·- _keşidede de 21039 numaraya isabet 
eden 12.000 lirayı TUN AY i ESi Akay idaresinde makine müfettiş 
Bay Nihada vermiştir. 
Kişemizden bilet almayanlaı' bfı~ defa qapacakları tecrübede 

sözlerimizin doğı~u/uğunu göı1eceklerdir. 
Tunçay klşest : Toptan ve perakende satış yapar müşterilerine fcvkalAde teshilat gösterir ; 

K1şemize müracaat ediniz talih ve şans s açan müessesemizden istifadeye koşunu:t 
Bahçekapı dördüoeü vakıf han karşısında No. 61 

l~I} ıı-- _Karaciğer - Barsak - Mide 

Direktörlüğü.n den : 

~l Tedavisi için 

1 TUZLA IÇMELE 
1- Bazı smıflar için yatılı yatısız talebe kaydına devam edilmektedir 

2 - lıtiyenlere kayıt ve kabul §artlarını bildiren ~arifname 
gönderilir. 

~ Mevsiminden istifade ediniz 

~ 15 Hazirandan 15 Birine 
Şehzade başı polis karakolu arkasında. Telefon 22534 

K c UAS 
BANKA mecmuasının ilk sayısı çıktı. Müvezzilerden arayınız aşağıda

ki kuponla örnek nüsha istersiniz: 

(Posta ücreti : Açık zarfta 30 paradır) 

Bana parasız bir adet örnek nüsha gönderiniz. 

Tarih: . • • • • İsmi: • • • •--------- 111 

Adres: . ' . ' . ' 
Banka mecmuası, 

Posta kutusu: No 1516 

Aç karnına bir kahve ka~ğı almdrkta 
Kab.izi• I def re,._, 

Yemeklerden birer sa.at sonra almırsa 
HAZIM;SIZLIGI, mide ekşilik ve yanma.. 

larmı giderir. Ağtı;dak1 tatsızlık ve ko. 

kuyu izale eder. HOROS markalı amba. 
111.jma dikkat. Deposu: Mazon ve Botton 

ecza deposu, Yenipostane arkası Aşlr Ef 
Sok. No. 47. 

8 H leşrine kadar 
00-8~88882~ 

CAGLAVAN 
Musiki sever b.a.J.kımızın ihtiyaçlarını tatmin edici en nezih 
yeridir. 

SANATKARLAR 

olist: Mualla Dınçs 
Bestekar Tanburi: SALAHA'1"1 

İstanbul 
• • • • il • it ·················----···a:···········::::···················· 

••••••••••••••••••••••~ r~i~~~~~~~~··1 
1 - K emani NUBAR 
2 - Kemençe ALEKO 
3 - Pi yanist YOROI 

6 - Klctrnet Şeref 
7 - Olrnyucu AAyaz•f 

-------------- ~~ Dr. Ç i P R UT ii •• ..= 4 - Udi ASDı 

B - ,. C e lAI 
9 - Darbuka Hr s ~" 1 

~ H E R AKŞAM 

Beyoğlunda N 
Melike C. A R A B 

.... ·-: • ..;...+"'''·. 

Biraha
nesinde 

Rövüsü 
Kemani Cevdet, Kemençe Sotiri, Piyano Fevzi. Ut Mısırlı 
tbrahim, Kanuni Ahmed Yaşar, Hamit, Solist Mustafa, 

Nebile, Neriman. Dürdane, Fahriye m 
-.. Fiatıarda tenzi lat. Tet. 402 27 rJlllifl 

:: Beyoğlu, Rus sefarethanesi sıra- i: 
i! smda Posta sokag~ ı köşesinde Mey-i! .. . ... 
•• 1 f •• 
:: menet apartrmanı. Tı:-.c on: 43353 :: .. .. 
::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: --------------~----

5 - CUmbUş CEMAL 
Mahmure Şen Ses - Suzan Afitap - Faide Yıldız. 

(Gayet temiz ve muntazam servis) ' .: .... . .. , ...... ... 

Diş Doktoru 

t'JJ ~®'flt ~D~®ır 
ihracat t ac:rlerinin nazarı dikkatine 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Cumartesinden maada hergün • . . i 

1 1, b 
1 

d 3018 numaralı kanun mucıbınce ıhracatçı ruhsatname• 
hasta arnı ırn u e er. . .. T . . l 936 

Edirnck:ıpr , Knr <.[('mriik Tr~mvay 
1 
çın yapılacak muracaatların en son 20 eşrınıevve . 

Dura;:1ı No. 95 'ı kadar kabul edileceği İktisat Vekaletinin iş' arına müstenıd 
ilim olunur. .(21 



15 Birinciteşrin -tarihli 
n us hasına i/Avedir 

Paıra ııe satılmaz 

Basıldığı yer Vabt Matbaası 15 Birinciteşrln 1936 Perşembe Sahibi ve Neıriyat M.üdilrli Hasan Rasim U 

Umumi harpte Almanlara bir filo 
kadar faydall olan "Deniz kar
talı,, yelkenlisinin kaptanı Kont 
Feliks fon Lukner'in heyecanll 
hat.raıan · 

En merakh bir romandan daha 
heyecanh ve merakh bir 

deniz macerasıdır 
kı:usı0ın şDmdıye kadarr çakmış 

B IMDarına tam oOaırak veırDycırlYlZa 
u eseırn takıp etmek foırsatoınu 

. kaçoırmamaoısoınoz 
bir ıo~ tarihinin en merokh bu nokta.da gayet cömert davra.nnıı~
ftA ~ ~~kil eden bu haıu-ala tı. KaJJıara).arı yenıai".n bo~adık gu-
21.k. ~ dörı gün evvel b · ~ cill.lıuitk. Heı· şey. tam ı:u.r At
"" ~ündenbe,.;, birçok k O§=· man bal'P 2'POil8ıne layık olctuğıı şe
ıe b~ ınelctuele P ve tele/o:/:,Y k • lcilrlA ~ munıazam b.ı.t hale 
l.cırdtm h .. g reJc yaptık'4n, .. gere ·• 

ogremyoruz ki . rnııracaat-
&~ elde edemi 14!/riJcanın. ilk kl 
B_u kı&ırn ohuvu1<1.ı_!enler ~tur. 
rıııe · "'~-.., __ -

getırnıek ve oril.a - --..ruıı ye· 
:ı ::.evkl.e taki. rın da 14!/riluınu,. 
:ırla--•- · . P.etm.eleri i-ı.~- L_ 

• "'"" &çın ı•rndi .. ~ --
'1U§ kı&ım.iaJ.ı b .• 'Ye ~ ı&e§redil-
tnekıeyiz. Oku ugıuı bu ilavede ver-
vanıuıı bugiın Y~ulor 14!/rikan.ın de· 
edebileceklerdi kü liABER' de takip 

r. 
Bütün 

;t.v:.__ Yelkenleriınizi 
...,6nlt Mader · . açmış cenuba. 
~ M:otö~etinde ilerlemek 
dUk. Çilnku nı . iizU ~or
te tnahir ve~ ~radmuznı bu i~
rnerı nıotörünı. beli olmala.rma. rağ
b. 'l'elaı.enın tlzde arızalar bqlamış
Zl:nı lllildd , Yelkenler.in tesiriyle u
boınıU§tu. et Yan yatnıaaı pistonları 
hıl§ olan Bundan başka bize veril
~ nıakine ~ağı evvelce kulla
de ~lardr:n ıbaretti. Harp için-
~ Y~ diğer birçok şeyler gibi Korsan gemısının süvarisi Kant 
di. 0~ sıkıntım da çekmektey- Felkis fon Lükner 
lt>.Uzuıı dala. hemen herkes teşebbüsil
~ bqıangıcmda muva.ffa
~ ğe ~acağma kani bulun
iat&ı clhetıe bizim için fazla masrafı 
biı.e, :Ynuşlar, kullamlmış yağlan 
tôruın·erıuıg1erw. lşte bu sebeple mo
lt>.uoıu_ ~ çabukça bozulmaya yüz tut-

~ ~erin pek gUvendlkleri ablu -
~ y&.np açık deni7.e kavuştuk 
~_aonra artık rem.ide adamakıllı 
i_; 'eenıenılzin srraaı gelmişti. Halı
~ltukıar; tablolar gizli bulun-

Yeı-Jardezı Cikanldı. Tersane 

"Erik ağaçları,, ismini taktiğunız 
direklerin rUzgirm tazyikı ile esne
yip teknemizi süratlendirdiğini gör
dükçe fevkali.de seviniyorduk. Niha
yet hürriyetiıniı.e kaVUŞmuştuk. 

Bim verilen emir ve talimat ancak 
yelkenli gemilere taarruz etmemize 
dairdi Vapurlara karşı taa.rnıza. geç
meye teknemiz mtisait değildi. Belki 
de bu sebepledir ki gemim.ize bu ka
dar ıruçUk iki top vermişlerdi. Mev
cut iki topumuzu bir hedefe karşı ay-

( Devamı 2 ncide) 

' 

~===================================• 

lllD •• 

ocak Müsabakamız 
Çocu§unuzu. gürbüz ve güzel bulmuyor musunuz? 
Çocugunuzun, kazanması iht:imalini düşünmüyor 
musunu:aıı:? ve gürbüz bir evlat babası, annesi 
olmak gururunu duymakt:an kendinizi nasıl ahko
yacaksınız? Çocuounuzun resmini gazet:ede, yüz
lerce vat:an yavrusu arasında, görmek sizi sevin-
dirmez mi? . 

Yavrunuz 1 - 13 yaşlan arsındaysa hiç bir dakika 
kaybetmeden resmini idarehanemlze gönderiniz. 
Sizde mevcut resimlerini beğenmiyorsanız beş para 
sarfetmeden idarehanemizden alacaQıniz bir kartla 
BeyoQlunda foto Eteme, ıstanbulda Basın Fotoya 
çektlrtebilirsiniz. 

Bu mUsabakamız tçln tafsUAtı bugtlnkft gazetemizde bola· 
caksınız. Dikkatle okuyunuz ve çocuğunuzu bu mOsabakaya 
koymakta bir dakika tereddttt etmeyiniz. 

Tam 69 yavru derece ve mükafat kazana
caktır. 105 lira nakit, 50 lirahk muhtelif he& 
diyeler dağıtılacaktır. 

HABERi Güze e 
lstanbulun en 

çok satılan 
gazetesidir 

1 Dünyada en çok okunan bu 
1 eseri yeniden tercüme ettirere 

1 
okuyucularımıza .veriyoruz Bunu ı.tanbulda bilmiyen ve 

ieitmlyen yoktur. 
Takip ediniz. En gllzel bir eser 

Çünkü 1 okuyacaksınız 
1 -----·····---·--·-------·······-·----HABER 

1 
am akşam 
ıazetesidfr 

1 1 Unutmayınız 1 HA BE R 'in muhtelif veallelerle aık aık 

i
l gösterdlOI faydalardan latlfade etmek, ancak, bu form•· 

IBUnUn mUmkUn oldulu kadar 
en geç aaatlnde çıkar ve 

en aon haberlerlnl 
aayfalarına geçirir 

Haberin İatanbulun en çok sa
tila.n guetesi olması, biltün oku-1 
yucuiarmm heyecanlarım kendi I 
sinde bnlmaamdan, onlarm dert· 
lerini sayıfalarmda mtldafaa etme
sinden de ileri geliyor. 

'HABER 
oıcuyucularmdan gördUğU bu 

rağbetten cesaret ve hız alarak on
lara da]ıa faydalı olmağa çalıgmak-

' tadır. En tanınmış 
muharrirler 
ffaber 'için roman, tefrika. ve.. 

röportajlar yazmağa ha.zırlanmış· İ 
lardır. Okuyucularımız pek ya- i 
kında bunlarm Haber sUtunlarm- i 
da neşrine başlandığını görecekler- 1 

dir. 

(VA-Ntl) nun telif 
eseri 

H r 
ı ın n 

-ı 

Bunlardan biridir. 
Pek yakında neş· 

rlne başlanacaktır 
:. • w·e··-• .. •u•••••••••••••h--•••• ..... •••• 

larm toplanmıf oldujunu göatermekle kabll olur. 
•• IW eaw....w.--..•.-.... a•aaaaaaa••-••aaaaaaaaaa_a __________ .. 

Gti7.el Prenses romanım yaşları 

40 ı bulan okuyucularımız çok iyi ha
tırlarlar. Belki de bu yaştaki okuyu
cularımız, vaktile bu romanın en me
raklı okuyuculanndandılar. 

Bunlar, bugün, bizim yeniden ter
cüme ederek kendilerine vermeğe baş
ladığımız bu çok meraklı eseri oku
mıyacaklar mıdır? Biz eminiz ki o
kuyacaklardır. Hatta bu eseri ilk de
fa bizim ncşriyatımızı takip edenler . 
den çok - ' 

• • ,sebebini biz üç noktada top-
lıyabiliriz: 

1 - Zamanmm ve hatta bugünün 
en iyi romanı olmasından. 

2 - Bir vrJdtler merakla okuduk
ları bir romanı yeniden okurken tatlı 
ve acı günleri hatırlamak için. 

3 - Eski tercümenin ağdalı üslu
bu yerine, insanı sıkmıya.n, biH\kis 
sUrükliyen açık bir ifade ile yazılmış 
bul unmasmdan. 

GüU"l Prenses romnm. her dile çev
rilmeye hak knzanmrn dünya roman
ları nrasıda ilk safta gelir. 

İfadesinin ağırlığına rağmen 1915 
senesinde merhum Avan zade M. Sü-' 
lcyma.nın tercümesinin bizde büyük ' 
bir n.lilka ile karşılanması da buna mi-' 
sald"r .. 

Bu esefrı muharriri vaktilc biitün 
dünyada bU~rük bir nlô.ka ile takip e-

zur görmek de lA.zmıdır. Çünkü • 
zel Prenses,, okunmaya değer, o 
ması lAzım ve okunacağına kuw 
emin olduğumuz bir eserdir. 

Yukarıki klişeler, kitabın eski 
cümcsinden alınmıştır. Klişelere 

.')fJ 'j -.. ".. ....... " - - ..... ..,.~ __.... • .....,.., I - . ,, 

~./J ·~.ıt. (~>-il)~ .. ~ -lP 
.,ı:ı,~J.ti ..r.~ ._Jt:J,ı~., -=-~ 

~· .P- ();il <-. Jj J~ .:-Aı.to ~ .. .t
~ \u.,,:t:: ...ö\\... ._,(;,...,.,~..,~ 
~ .S.Jb•ı>: ~JJ6'-,....,_J.j;.a 

· r~ 

"_,.J' J. ,.: c.r-G ..,r-~ J .r- :.1.1 -

~..,.;)•Al J 1:". _,.ıa. ~ ,: ' .a~ 1 , """'' 

..1!.C,ı • .ı.;.c"'Yıl~ "..:.'~ .,~ı ~ ,,ı,; 
J.Ü. 41;Jai~, ~ ~\j,. ~ı~.) 
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dilmiş bulunan romanını, son günler· . 

1 
de tabcdilen eski nüshalarının bitme- g~~ir!lırsc çok okunacağı hakkınd 
sinden ve yeniden basılması arzusu ı kı ıddıamızda ne kadar haklı oldu -

1 gösterilmesinden dolayı yeni baştnn muz anlaşılır. Vaktile bu kadar a -

1 y~z.:-ırcasına gözden geçirmiş, düzelt- ! b~r ifade ile yazılmış olmasına rağm 
mış, l?zumsuz g~rdüğü yerleri atmrn 1 bınlerce okuY';1cun~n, hatta forma! 
ve venıden tabettırmiştir. rm çıkacağı gUnlerı sabırsızlıkla bek 

Riz tC'rcümemizi bu veni eserden· liyecek kadar alaka ile ta.ki etm· 
yaptırdık . Bu roman,n. ec;kiden gös- lunması eserin kıvmot· . p k ış 
t ·ı lfik . • • ... ını açı ça o 

be1 rıd~~ ka . .' l"~kı1ıe ve. hatt .' da~a büyük ya koyar. "Güzel Prenses in ilk fo 
r U!'l un u · e takın edılecegine emini ması bu ilavenin 3 ·· .. ,. .. .. 

bulunuyoruz. Bu iddiamızda bizi ma- falarındadır uncu ve 4 uncu sa: 
• 



SON 
( Baştarafı 1 incide) 

ni zamanda kullanmamız imkansızdı. 
!ki topla birden sıkı bir ateŞ açmayı 
aklımıza getiremezdik. Fakat elimiz
deki vasıtalardan azami istifadeyi te
min edebileceğim.izden emindik. 

Topr,ularımız az zamanda öyle bir 
tecrübe ve meleke kazandılar kl bu 
sayede hiç yabana atilmıyacak bir 
kuvvet haline geldik. Tabiatiyle usu
lii ve erkanr dairesinde harbedecek 
b:~ vaziyette değildik ama zekamıza, 
her şeyi yenen Alman iradesine gil
veniynrduk. Hakild silahlarmıız cüret 
ve blüftü. Asıl bunlardan tam istifa
de görecektik. 

Direklerde iki gözctl mevkilmiz var
d r. Tek bir gözcünün yorulabileceğini 
düPünerek böyle yapmııı, nö~tçi yer
k·rini gayet rahat ha.zirlatmıştmı. 

nundan başka gemi haber verecek tay 
l'n va bir şişe gampanya mükMat va
" ':l"tmiştim.. Bunu -kazanmak için nö
bet~iler gözlerini dört açmışlar, birbir 
lerivle rekabete girişDjj,şlerdi. 

Sonklnunun 11 inci günü sancak 
tarafımızdan Cebelüttarık istikame
tinden doğru gelen bir vapur haber 
verildi. KonJanlık hayatmıızda ilk ge
mi... Lakin a.ksi tesadüfe bakın ki bu 
yelkenli değil, bir vapurdu. 

Ne yapmalı? Emri din:liyerek bu 
mükemmel avı kaçıra.lnn. mı? Buna 
"Deniz kartalı,, nm kaptanından mi
çosuna. kadar hiçbirimizin gönlü razı 
olam.a.zdı. 

Vapur yaklaşınca. işaret çektik: 
- Ltıtf en ha.kiki saati bildirmenizi 

rica ederiz! 
Bir yelkenli uzun müddet denizde 

kaldı mı -doğru saati tayin edemiye
cek hale gelir, saatleri ya ileri veya 
gerlıllı:. Bunun için bulduğumuz beha
ne avımıza ma.kul görünecek cinst.en
di. Hem direğimizde bitaraf Norvecin 
bayrağı dalgalanmaktaydı. BiZden 
şüphe edemezlerdi. 

Dilmen dolabrom yanında. asılı du
ran sivil paltomu giyerek üniforma
mı gizledim. Silfilılı efrad da küpeşte 
arkasına sakJandılar. 

Vapur bu sırada "anlaşıldı,, işare
tini çekmiş, rUZg8.r ta.ra.fmdan yak
laşmaya. başlamıştı. Ben.üz ismini se

çememiştilL 

Acaba bir İngiliz gemisi mi? Böyle 
olduğunu sanıyorduk; geminin inşa 

tarzı İngiliz sistemiydi. 
Bizim dellka.nlılara. sordum: 
- Hücum edelim mi? 
Hepsi birden tehaliikle cevap verdi

ler: 
- İngiliz gemisini batmnadan ra

hat edemeyiz. 
- öyleyse harbe haztt' ol! 
Trampete siliUa. başına vurdu, topu

muz gizli yerinden ıuı.mlusunu uzattı 
ve Alman harp ba.ndıl'ası gönderimiz-
de yükseldi -

İngiliz vapurunun: baş · tarafma doğ
ru bir ihtar mermisi göntlerdik. 

Hayret! İngiliz vapUN kaçacak 
yerde meydan okur gıôi İngiliz ban
dırasını çekti Allah Allah! Yoksa o 
da. bizim gibi korsanlığa çıkmış bir 
vapur mu? 

Bir mermi daha. .. 
Bu sefer tesiri görüldü. Bizim ba

bacan lngiliz dümen kırarak kaçmaya 
koyuldu. LAikn baca.sına doğnı bir 
gülle, baş tarafına da ikinciS!ni yapış
tırınca aklı başna. geldi: Hemen sto
per ederek aenize bir filika :indirdi. 
Kaptanı Şevn birkaç aakika. sonra ya 
nnnıza gelmişti: 

İngiliz vapurunun adı Gla.dis Rua
yalmış. Kardiften Buenos Ayrese beş 
bin ton kömür götürüyormuş. Beyaz 
saçlı ihtiyar kaptan yalvanyordu: 

- Yapmayın, benim çürük teknemi 
batırmakla ne kazanacaksmrz? Bita
raf bir limana gidiyorum. Çoluk çocu 
~~'1.1m var. Bırakın da yoluma devam 
e.J~yim. 

Ş;iy!P pıukabclc ettim: 
- Acaba sizin yerinizde bir Alman 

r."~!'~i s i olsaydı İngilizlerden merha
met görii? müydü? 

Boynunu büktü, kadere rızadan baş 
l·"'! yapacağı bir şey yoktu, verecek 
c '" ".l da -:.mlamadı. 

Il'• mermiyi atar atmaz neden kaç
mıya teşebbüs etmediğini sorduk. Me
ğer saati ayar için eski usul kurus1k1 
ateş ettiğimizi zannetmiş. Bu sebeple 
İngiliz bandırası çekerek mukabeledP. 
bulunmuş. İkinci mermi bordası yanı
na Wtşüp_suları f1şkırtmca ahçısı gör 

KORSAN 
müş ve tahtelbahir sanarak ortalığı 
velveleye venniş. Bunun üzerine kaç
maya davranmış. Ancak üçüncü mer
miden sonra topumuzun alevini ve 
bandıramızı farkederek stoper etıniş~ 
ler. İngiliz kaptanı ikide bir başını 

sallıya.ra.k: 

- Mükemmel tuzak doğrusu? 
Deyip duruyordu. 
İngiliz kaptanı, muavinim Prays ve 

milrettebatta birkaç kişiyle birlikte 
gemisine gönderdim. Gladisin müret
tebatı lüzumlu eşyalarını topladılar. 

Bilhassa mükemmel koma.nyalan 
"Deniz kartalı,, na nakledildi. Esir et
tiğimiz gemiciler İngiliz ve renci tam 
yirmi altı kişiydi Hepsi yerleştiler. 

Glads'in bir fotoğrafını aldık. İngi
liz gemisinin, yükü hariç, sadece tek
nesi bile bizim "Deniz kartalı., değe
rindeydi. Yalnız bu gemiyi batmnak
la. iktifa etmiş olsaydık bile seferimi
ze faydasız oldu denilemezdi. Bu se
vinçle tekneye dinamiti yerleştirdik 

ve ateşledik. 
Tayf alarmı döndükten beş dakika 

sonra infilak oldu. On dakika sonra 
ise baş taraf sualra gömüldü. İkinci 
infilak. .. Suların tazyiki altında hava 
tabakası kıç kasarasxnı patlatmıştı. 

Bir su sütunu yükseldi, kaybolduğu 

zaman koca İngiliz şilebinin yerinde 
yeller esiyordu. 

Kaptıı.n Şevn kendisine verdiğimiz 
kamu:r:ıyı pek beğenmi~, mütevazı ge
mim.izde böyle lüks bir yer bulacağım 
hiç ummadığı ir;~::ı epey şaşırmıştı. 

- Ya.1nız mı kalacağım? 
Diye sordu. Hemen kendisine temi-

Alman korsan gemisi 
nat verdik, az zamanda başka esirler 
alacağımızdan emindik. 

- Merak etmeyin, dedik, yakında 

yeni arkadaşlar bulacaksınız. 
Sertayfa.m.ız Drayer de yeni gelen 

!erden memnun olmuştu. Esirlerimiz. 
den tayfa vaziyetinde olanlara mut
fakta ve alt güvertede hemen işler 

buluverdi. 
Bu havalin'in av noktasından zen

gin olacağını dilşünerek yeniden Ma
dere doğru dümen kırdık. Ümidimiz 
boşuna. çıkmadı, ertesi günü öğle üze
ri bize amut bir rota ta.kip eden bir 
vapura rasladtk. 

Mutat hilemize müracaat ettik: 
- Ltitfen kronometre saatini bildi

rir misiniz? 
Vapur hiç oralı olmadı. Çektiğimiz 

işarete aldırış bile etmeden yoluna de
vam etti, biribirimize yaklaşmaya 

başladık. :Müsademe tehlikesi başgös
tennitşi. Mevcut nizamlar mucibince 
yelkenliye yol vermesi !Azım.gelirken 
böyle yapmıyordu. Bizim ise yolumu
zu değiştirmemize artık imkan ve va
kit ka.lm.amıştı. :Müsademeden kurtul
mak için yapabileceğimiz tek manev
ra rüzgar üstüne gitmekti, böyle yap
tık. 

İngiliz olduğunu iyice yaklaşınca 
anladığımız vapur bordamıza. iki yUz 
metre mesafeden. geçti. Hemen Alman 
harp bandırasını çekerek bu nezaket
siz yolcuya bir gülle gönderdik .. 

Gene oralı değil! Bi.Iikis süratini 
ziyadeleştirdi. Bir gülle daha. L. Bizim 
yelkenlerimizle peşinden gidemiyece
ğiınizi zannetmiş olacak ki bu sefer 
de rüzgar üstüne kaçmıya başladı. 

Gülleleri yağdırmıya başladık. Bir ta
nesi güverte üstüne düşer düşmez va
pur hemen düdük çalarak durdu. 
Tayfalar güvertesinde telaşla oradan 
oraya koşup duruyorlardı. 

nk mermide dunn.ıyarak mürette . 
batının hayatım tehlikeye düşürdüğü 
için biz filika indirmedik, varsın onlar 
ayağımıza gelsinler. 

Yeni avımızın adı ''Lundy İzland,, 
dr. Madagaskardan 4500 ton şeker yü
kü ile Fransaya geliyordu. 

tık mermiyi atmamız üzerine biiti.in 
dUmenciler korkudan kaçtıkları ci· 
betle zaavlh kaptan bizzat dümen kul 
lannııya mecbur kalmıştı .. 

Son mermilerimizden biri de dümen 
zincirine isabet edince gemiyi idare 
imkansız bir hale gelmiş, kaptan tes
lim olmak kararını vermişti. 

Mürettebat fevkalade korkmuşlar, 

müthiş bir paniğe tutulmuşlardı. Fili
kaları bu tel8.şla deniz.e indirirlerken 
devirmişler, çoğu denize düşmüşlerdi. 
Zavallılar o kadar fena yüzüyorlardı 
ki hallerine acılık, bir filika göndere
rek hepsini topladık. 

İngiliz kaptan son filika ile »Deniz 
Kartalı,, na. çıkmca yanlış hareketini 
ili tar etmek istedim. Lakin tam bu sı
rada gemimizin doktoru geldi: 

- Hello kaptan! · 
- Hello doktor!. .. 
Meğer bizim doktorla İngiliz kap

tan eski ahbapmışlar. İngiliz kaptanı 
Barton bir müddet evvel başka bir ge 
miyle seyahat ederken Alman muavin 
kruvazörü Möve tarafından esir edil
miş. Doktor Pieç de eskiden Mövede 
idi. 

Kaptan Barton harp müddetince 
bir daha hizmet etmiyeceğine söz ver
mesi üzerine serbest bırakılmış. Za
vallı, serbest bırakılışından sonra ilk 
seferini yaparken "Deniz kartalı., nm 
pençesine düşmek tehlikesi ile karşı

l~mış .. Ne yapıp yapıp kurtulmağa 

çalışmış, çünkü ellinize düşerse, sö -
zünde durmadığı için kendisini asaca
ğımızı sanıyormu,. 

Vermiş olduğu sözün ancak harp 
filosunda çalışmam.asma dair olduğu
nu söyleyince zavallı sükUnet buldu. 
Esasen cesaret ve metaneti ile hepi
mizi hayran bırakmrn oldu~mu da an . ~ ' 

"Deniz Tw.rtalı,, 
latınca büsbütün sevindi. 

Hava fena olduğu için gemiye ka
dar filika gönderip sintinesine dina
mit yerleştirmek güç olacağından 

Lundy !sland'ı tôpla batırdık. 
Kaptan Şevn "Deniz kartalı,, ndaki 

misafirlerin çoğa.l.nie.sından pek se
vindi. Tayfalar arasında ahbaplar, 
hem.şeriler çıktı. Unsurlar pek karı· 
şıktı, içlerinde İngilizler. zenciler, Ma 
lezyalılar vardı. Bunların hiç birisini 
gemilerinin batmış olması müteessir 
etmiyordu. Etse bile teessürleri, 
4500 ton şekeri bekliyen Fransa hü
kômetinin teessürü kadar derin ve iç
ten olamazdı. 

.v: llJo • 

Deniz tarihinde her halde sonuncu 
olan bir korsan gemisine kumanda et
mek taliine mazhar oluşum pek çok 
dostlarımın, hatta yabancıların mera
kını tahrik ettiği için her taraftan ha
tıralarımı yazmak teklifiyle karşıalş
ınaktaydım. Yirminci asırda yelkenli 
bir gemi ile korsanlığa çıkmak fikrini 
nasıl aklettiğim çok nıerakı mucip 
oluyordu. 
Başımdan birçok maceralar geçti 

ve Alman bahriye zabiti olmadan ev
vel oldukça aşağı vaziyetlerde bulun
dum. Bunları anlatmamak belki daha 
iyi olur. Ama, umumi harpte oynadı
ğım rolü izah edebilmek için gençlik 
maceralarımı da yazmak icap edjyor. 
İçtimai hayatın bahtiyar sınıflarına 
mensup olan aziz okuyucular! Yolu
nuz üzerinde raslıyaca.ğınız betbaht
lara fena nazarla bakmayınız. Belki 
bir gün bunlar arasından kendisinden 
bahsettirecek, ismi tarihe geçecek bi
ri çıkabilir. Ve sizler, hayatın sefalet 
çukurlarından yükseğe ~ılmııya çalı
şan zavallılar! Meyus olmayınız! Ce
saretiniz kırrlmasm. Bir gün olur bel
ki sizler de, benlm gibi, yüksek bir 
mevkie çrkarsmız. 

Şimdi itiraflarım:! başhya.yım: 

Dersd lisesinin be~inci smıfrnda

yız. (Alman mekteplerinde beşinci 
bizdeki yedlrıci sınıf muadilidir, tale· 
be beşinciden dördüncüye, dördüncü
den üçUnctiye ve ilah terfi eder) hay
laz ve haşarı bir çocuk ildnci cefadır 
ki sınıf ta kalıyor. 

Bu çocul< acizJeridir. Dördüncü 
sınıfa geçmeye gene muvaffak olama 

'.15 Birinciteşrin-1~ 
--~===-~~-';;:#' - Miki kahraman 

Sizin Mikinin bu sergüzeştinden hoşlanmıyacağınıza ve takJp etısıf 
ceğınize ihtimal veremiyoruz. Siz beğenmezseniz bile çocuğunuz buJ• 

bayılacaktır. HABERİN yakında ilbe haJinde haftada birka~ ıi' 
dağıtacağı bu kitap formaları yavrunuza en güzel bir hediye o]acaktır 
Tecrübe ettiğ"iniz zaman göreceksiniz, çocuğunuzun temiz kalbi siSf 

daha çok bağlanacak, sizden daha iyi baba, daha ·iyi anne, dı114 
iyi kardeş, daha iyi dayı, daha iyi amca bulunmayacaktır. Çünkiİ t' 

, ona dünyada ençok sevdiği şeyi vermiş 

Mi ki 
• 

nın macerasını anlatmış 
olacaksınız. 

dığımı öğrendikleri zaman evde bir 
patırtıdır koptu. Bereket versin bü
yük annemin merhameti imdada ye
tişti de ucuz kurtuldum. Büyük an· 
nem, babamın şiddet politikasına mu
kabil şefkat taraftarıydı. Kabahati 
babamın usulünde buluyordu. Baba
ma şöyle dedi: 

Feliks'in hakkından gelemedin. Ba· 
ğırıp çağırman para etmiyor. Bırak 

da onu ben ıslah edeyim. 
- Büsbütün şımartacaksm. Maa· ı 

mafih dediğin olsun. 
Büyük annem beni bir kenara çek· 

ti: 
- Evladım, dedi, bugfinden itib"l

ren çalışmaya başla. Sınıfta kazandı· 
ğın her derece için sana elli fenik ver
meyi vaadediyorum. Bak şimdi smıf1 
run 44 üncüsüsün, yani sonuncusıı

sun. 43 iincü oJdu~un vakit elll fenik 
alacaksın. Böylece birinciye kadar yo
lun var! 

O zaman, büvük annemin teklifi sa
yesinde kazana bileceğim. paranın mik 
tarını hesap etmekten bile acizd!m. 
Maamafih kat'iyetle cevap verdim: 

- Peki büyük anneciğim! Sana söz 
veriyorum, bugünden itibaren var 
kuvvetimle çalışmıya ba~lıyacağım. 

Bana karşı gösterdiği itimat ve ba· 
bama karşı müdafaa edişi beni gurm
landırmıştı. Hakikaten çalışmıya. baş. 
ladım. 

İlk hususi imtihan geldi. Numara·· 
!arımızı aldık. Eyvah! Gene sonun
cuyum! 

Süngüsü düşük bir vaziyette ev~ 

geldim: 
- Büyük anne, felaket? 
- Ne oldu yavrum? 
- Gene sonuncuyum ! 
Zavallı kadın beni teselli etti : 
- Zararı yok evlMım. Sen madem

ki çalışmıya başladın, muhakkak iler
liyeceksin. Meramın elinden dünyada 
hiçbir şey kurtulmaz! 

Gene çalışmaya koyulduk. İkinri 
hususi imtihanda 44 üncülükten 40 m 
cılığa yükselmeye muvaffak olmuş

tum. Büyük annem sevindi : 
- Gördün mil oğlum, dedi, çalışın-

ca her şey oluyormuş. 
Ve c;ıkanp bana iki mark verdi: 
- Al mükafatını! 
Bu işin karlı tarafını artık anlR· 

mışbm; bir nevi ticaret ... Fakat fazla 
para kazanmak pek kolay değildi. bat 
ta imkansızdı. Nekadar c:alı~sam bir 
imtihan devresinde dört dereceden 
fazla ilerliyemezdim. Ne yapmalı? 
Küçüklüğümdenberi paraya karşı 

haris değilim. Lakin o sıralarda tav
şan yetiştirmek merakına kapılmrş

tım. Bu mübarekleri çoğaltmak ela 
mektepli keseme biraz ağır geliyordu. 
Bir tavşan almak için yedi marka 'h
tiyacım vardı. Demek ki sınıfta Cin 
dört derece birden yükselmek icap e
diyordu. 

Btiyilk anneme kar~ı yiizi.imü kızdı· 
rarak buna da - yani hakikaten dere· 
ceJeri atlamağa değil. vedi markı al 
mıya - muvaffak oldum. 

Heyhat! Bi.iyilk annem istem·yerek 
beni yalancı yapmıstı. Sınıfta derece
leri dörder be~er atlamağa koyuldum. 
Ve bir gün birinci oluverdim! 

Bu o kadar aJuJ aJmaz bir işti ki 
büyük annem bana sıkı s:kı tavsiye 
etti: 

- Sakın b«bana söyleme, zavallı 
sevinc!nden belki fenabk geçirir. Ben 
onu yavaş yava.'j alıştırırım. 1 

Felakete bakm ki aksi ı:ıeytan ertE'si 
günü büyük annemin karşısına yold2 
mektebimizin müdürünü çıkardı. 

- Usullimü nasıl buldunuz? Fcliksj 
smJfının en tembeli iken şimdi birin
c'Eü oldu. Bu usulü ba~ka tembel ço
cukların ailelerine de tavsiye edin. 

J ,__. ......................... _... ....... _...~~----
M Ud ilr şaşırdı: . I 
- Feliks sınıfının birtncitl • 

Yanlıs.Iık olacak! Benim bu iştsll 
rim yok! Feliks bermutat smi!tDll' 
nuncusul 
Kadıncağız alelacele eve d~ 

beni bir temiz azarlamaya b!W 
Sonra: 

- Aramızda her şey bitti, de& 
halin varsa gör! 

Maamafih usulünün de raydS 
mediğini blldirmekten çekindiği 
babama bir şey çıtl:ıtmadı. ArtJW 
yük annemin de himayesini it~ 
tikten sonra evde adeta bir bİ~ 
mıntakacla yaşar gibi olmuştuııı 
babama vaktaşabiHyordum, ne ae 
yük anneme ... 

Paskalya sıralarında srmf g~ 
ğlmden kat'i surette ümit kesere• 
ni Hal'de oldukça meşhur bir ııı• 
mektehi oan Hütter ve Zander'e 
diler. Tabii uzun u?.adtva nasill' 
vaitıer ve sa!re... Smıf geçtiğitrl 
dirde tatil müddetini kuzen · rrıiJI 
nında gec:;irmek va3dinde bulund 

Tatil geldi. ben bermutat s' 
kalmıştım. Eve döndüm. 

- Smıfı geçtin mi? 
- Evet! Fakat mektep müdil1 

ni bir seyahate çıktığı için kıiJ11 
imzalıyamadL Sonra posta :le ga 
recekler! 

Tabii mUthiş sevinildi ve ttııl 
min yanına gitmeme izin veril' 
Kardeşimle benim b rer ku ~ 

mız vardı. Arasıra gelen akrabt ı 
allukat bunlara para atarlard~ 
denberi bir sigorta. gibi güvell"'. 

bu kumbarayı kırdığım zanıe.Jl J 
den 80 mark çıktı. KardeşimiJI 
barasını da mah:rane açarak i~ 
40 mark aldım. Kardeşimin li" 
almak istemezdim ama ne yaps.f 
teşebbüsümde muvaffak olabi1!)11 
çin paraya ihtiyacım vardı. fleıl 
gün bu parayı, hem faizi mtlı'f 
hcsab yle iade etmelt ümidinde~ 

Plamm gayet basitti: 
Şuradan buradan edindiğiJl'.I 

malumatla deniz hayatı gözüı1ld 
cennet gibi görünmekteydi. f1' 
kara hayatına dair bütün matıl1'1 
mektep sıralarından 6teye a~ 
du: mekteple aramm ne kadar ~ 
duğu ise malum .... Prens B'srnıı~ 
purunun bir giin elime bir yeı1l 
tezi geçmişti. Göz gcznirince: ~ 

- Vay canına! dedim. de~ 
purlarda insanı böyle ycmekter1e 
liyorlar! 
Okumş olduğum birçok derıİ1 

manları. şeyabatnamelerde beti~ 
z n ezeli bir aşığı yapmıştı. o .,,. 
kadar deniz hayatında ancak tı I 
riibem olmu!';tu: Mnltine nıekt8 
talebey!~ \?n bir sand•:';l sandal fi 
sokınuş. bununla lfü·~ok marıe 
yapmıya muvaffa:i olmuştum·.~ 
lar o zamarı bu yUzden bana 
korsan,, lakabını takmışlardı .. ~ 

Bir bavula babnmm av elbifF 
bir han~er ve tabanca iJe bir _PJ 
hasıl denizcilik hayatında JIY 
cağını zannettiğim diğer ~.., 
yerleştirdim ve istasyona j 
Hambur::; için dördüncü me-vld 
let aldım. 
Kompartıman arkadaşım; 1'~ 

rağıydı. O da benim gibi I~ 
mak istiyormuş. Bu fikir o- -~ 
geldi bilmem; fakat eğer tP"'. 
bir tilrJil beceremediğim llt~14 
say :r bana da belki hiç gelfP" 
muhakkaktı. j 
Akşamın saat on buçu~ 

burgun Klostertor garma ~ 
caman bir ilandaki rakamlılt r 
çarptı: ~ 

(Arkası 15 tarihli H4Bt. 
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4 GÜZEL 

ruyordu. Ne hareket etti, ne de ağzını 
açıp bir çift söz söyliyebildi. Gözleri ı 
yuvalarından fırlayan ve balmumu gibi 
sararan kızına bakıyordu. Annanın ha-1 
li bitkindi. Mahcubiyetinden, korku
sundan perişan bir bale ıelmiıti. Yata
ğın ayak ucunda ıstırap içinde ayakta 
bekliyordu. 

ihtiyar Paskal şaşkınlıktan uyana-
rak : 

- Bu ne? ..• Aman yarabbi? •. Bu 
ne? .• Kızımın kollan araSJndaki bu ço
cuk ne? •. Şimdi anlıyorum. Bu zamana 
kadar köşe köşe kaçmaların, giz1i kal· 
maların demek manası bu? ... Demek 
sabahtan akşama kadar odanda v 
kalmanın sebebi bu? Hayır, muhkkak 
aldanıyorum ... Benim faziletli kızım. 
gayrimeşru bir çocuk anası olamaz .•. 

ihtiyar, ana kelimesini kullanırken 
boğazına bir §eyin tıkandığım duymuı· 
tu. Kendisini ezen bir yük altından kur 
tulmak istiyormuı gibi: 

- Söyle, Anna .. Bu kimin? •. 
... 

- Niçin cevııp vermiyorsun? Ana mı 
old"'l ?.. Nişanlının kollan arasına mı 

• atıldın? .•• 
İhtiyar Babet, korucunun bu sözleri· 

ni duymuı1, bir sonbahar yaprağı gibi 
titremeye başl·mıştı. Bu sert sBzleri 
bu çok iyi kalbli adam söylliyordu ha?. 
Annanın yerine gene kendisi cevap 

verdi: 

- Allahım nedir bu başıma gelen ... 
Söyle: Nişanhna kendini te!lim mi et· 
tin? Genelik bu .. İnsana her i~i kolayca 
yaptmr. Şimdi biz ne ynpanz? Bu fe
Jlket kasabada duyulacak olursa? 

ihtiyarın bUHJn dü~üncesi altüst ol· 
sıuştu. Ayaklarını yere vurdu: 

- Utanmaz .kız 1 Evleninceye kadar 
aabredemeclin mi?. •Naaıl()ld~ ~~eslim 
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oldun? Ya şimdi seni almazsa .. , Ben 
seni namuslu, dürüst bir hayat takip 
ediyor sanıyordum. Babanın ak saçla· 
rımn namusunu, haysiyetini olsun dil· 
şünmedin mi? 

Anna hıçkınldarla ağlıyordu. Uç se
ne önce ölen anasmı dütUndü. Mosmor 
oldu. Felaket, görlindüğilnden de bü
yüktü. Ya, babası, çocuğun nişanlısın· 
dan olmadığını işitince ne diyecekti? 

Bu düşünceyle bllsbiltiln sarsıldı. 

Odaya çöken derin sessizlik içinde i· 
kisi de düşünüyorlardı. Anna eğilerek 
çocuğu kucakladı. Ağlayan yavrunun 
gözlerinde bir ışık, küçük dudaklarında 
bir tebessilm dolaştı. Bu, Annaya ce
saret verdi. Çocuğa daha çok bağlandı· 
ğını hissetti. 

Evet .. Her şeye tahammül göstere
cekti. İğfal edilen bedbaht Prensesi, bu 
iğfalden doğan çocuğu, koca bir mem· 
leket halkını düşünecek, kral ailesinin 
şerefini, namusunu koruyacak, icap e· 
derse bu uğurda kendi namusunu ve 
hayatını da fedadan çekinmiyecekti • 

Bu sırada ihtiyar Babet kapıda gö-
ründü. Fakat onun gelifini ne Paıkal,ne 
de Anna görmüştü. 

Odadaki derin sessizliği Paskal boz
du: 

- Kahrolaydın da bana bugünU gös· 
termeyeydin .. Nçin? Söyle niçin bu 
kalbsiz adam daha evvel evlenmedi? 

Söze ihtiyar Bnbet karııarak hidl-
seyi bastırmak istedi: 

- Biliyorsun ki Edvarm vaziyeti de 
iyi değil.. Orman ko1clı1uğuna tayinini 
bekliyor. Tayin edilir edilmez de Anna• 
yı alacağında şüphe yok. 

ihti>•ar orman bekçisi yumruğunu 

!iddetle masaya vurdu: 
- Namuslu bir adam ni§&Illıaını il· 
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Sa hemen evıenmcıt sureıilc bunu tamır an·~ "'-"-- • . -• • • ,, -w6u ..... , liU(ftt ihti ~ 

etmesi lanmdır. Şimdi gidip kcndısını ~en dinç ve kuvvet}" 1 Ynrlıgına rat• 
bulacak ve sekiz gün içinde mutlaka hıç ehemmiyet verm ı do an kolcu buna 

evlenmenizi istiyeceğim. Eğer bunu le_. .itti, yere yuvariad:. ~: kızını §iddet· 
kabul etıniyccek olursa ... işte o zaman cgılerek: nra llzerine 

yemin ederim ki bir kurşunla beynini - Ne dedin E: 
parçalayacağıın. Böylece . ?ir Prensi~ bası değil, öyJ~ rn~;~ibu Çocuğun ba· 
hususi orman kolcusunıı, ihtıyar ve na yoksa bu çocuk 1c· • şanlının gilnaln 
muslu bir adama düşen vaz:ifeyi yerine kimin?.. ınıın? .. Çabuk &Öyle 

getirmiı olacağım. Genç kız yal 
.... d.. A b k varan bir ta 

Paskal, hiddetle kapıya yuru . u. n- na a ı:·or, göderind vırla babası· 
na hıçkır.ı hıçkıra ağlıyordu. Babası- yordu. Ilali, vazi . en Yntlar boşaru· 

k 
.. ld ~ . 1 yetı onun 

mn kapıdan çıkma uzere o ugunu temız o duğunu g·· . ıuçıuz ve . . . osterıyord 
görünce: ıhtıyar bunu farkedebil u. Fakat 

_ Baba, baba, dedi, dur gitme .. Her ğildi. Babasının ıuar ecek halde de
şeyi, bütün hakikati bilmiyorsun. Mer- lazımdı. Ne diyecekt'ın? eycevap v~ea' 

ı a ye .. 
hamet et.. zarak her şeyi olduğu .b. · n:ıınıni bo-

- Yetişir. Sekiz güne kadar mutlaka yahut her türlü hakaregı 1 
anlatmak ve 

·1· · Ç ~ b b k · d. te tah .. --··ı onunla evlenme ısın.. ocugun a ası me ıcap e ıyordu. ... .. mu. et. 

meydana çıkmalıdır. Yoksa senin için Gittikçe korkunç b. ' . ır hal 1 . 
ölümden başka çare y~ktur. _ nn sabrı tükendi, şiddet} a an ihtiyı. 

Anna bütün cesaretıni toplamaga ça- _ Namussuz k e baindı: 
ız, daha .. 

lışarak: cek misin? Seni kim k Söylenıiyo-
Ed h

. b' ·· andırdı .,,.d 
_ Babacığım, varın . ıç , ır guna- mı yoksa ba~kası mı? • ~ var 

hı yoktur: O bana elini bile sürmedi!. Genç kız kesik k 'k 
ihtiyar baba, tam kalbinden vurulan _ Baba bana m esbı tnınldandı: 

d
.. .. .. n·· k . • • er amet et r 

bir adama onmuştu. uşmcme - ıçın ğun babası Edvar d ğ'l . .. ırocu 

d d A ~ d k .. "kl e ı dır 
c;luvara ayan ı. gzın an opu er sa- 0 h ld k' . . · .• . • . - a e · ımdır dıyo 
çılıyor, gozlerınde şımşekler çakıyor· C M 1, rum aana evap ver... e un kız, Allah •· 
du. alaydı da seni ka?'§ımd 'b canını 

Hizmetçi Babet, parmaklarım ısın· a· a u halde gör 
h 

. • . mesey ım... • 
yor, korku ve de şet ıçınde cfcndisinın 
bu ·haline bakıyordu. Orma~ kolcusu korkunç bir hal 1 

b
. . mışu. Bır taraftan· a • 

Orman kolcusu ırdenbıre kızının • 
üzerine yürüdü. Kızın yalvarmalarına, - Çabuk, çabuk söyle ... 

gözyaşlarına aldınş bile etmiyerek o- diye bağınyor, bir . yandand ·.rı - h a ,ı 
muzlarından yakaladı, oturduğu yerden yumrugunu avaya kaldırmıı bulun • 
hızla çekip ayağa kaldırdı. I yordu. Efendiainin bu çılgın halini u 

Bu hücumu gören hizmetçi kadın, ( .ren hizmetçi Babct telaşla onun ön~ö-
talisiz kızın yardımına koştu. Çocuğu .geçerek bağırdı: ne 

kolları arasından alarak yatağa koydu.ı - Ne y.apıyoı'S~? Kızının k • 
Sonra, baba ile kızın arasına gir~rek: mı gireceksin, katil trJ olacaksm?~ın; 

- :Alı merbame~ ~, Kolcu hizmet~i kadını şiddetle i .... :. •u, 
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GÜZEL 

~il oradan, dedi, çekil diyorum 
,nra karışmam ha! .•. 
kadın çıldıracak hale gelmiş 

paskalın önünde diz çöktü: 
bamet et, diye yalvardı. Bu 

·.cik kızmdır. Öldürecek misin, 
ıo!dun? Aklını başına topla da 
düşün .. 

genç 
anda babasının yumrukları al· 
eği çok arzu ediyordu, Çün
o zaman, kendisine ölümden 
ağır gelen bu vaziyetten kur · 

oıacaktr. 

:çi kadmın son sözleri, büyük 
ve acı içinde kendinden geç
n ihtiyar kolcunun biraz ak 
toplamasına yardım etti. 

u aşağı indirdi. Sonra bitkir 

kendisıni yakınındaki san-
nzerine bıraktı. Yeis ve çare· 
de başını ve göğsünü yum-
a başladı: 

yarabbi.. Havsalam almı-
felakete müstahak olmak için 
günah işledim? Biricik kızım 

·ı·· Bu namussuzluğun mahsu· 
danda ve yaşıyor .. Ben de ta

edebiliyorum .• 
babanın bu acı sözleri temiz 

·- bir kız için çok ağırdı. Fa-
ber şeye rağmen babasının 

·ti sözlerini dinliyor, büyük bir 
tahammül gösteriyordu. Hal
tek söz söylemesi, bu müşkül 

kendisini kurtarmasına kafi 
t, bu takdirde mühim ve müt
-" ifşa etmiş olacaktı. Halbu
srrrı kimseye söylemiyeceğine 

,tzniş. ortadaki çocuğun anası 

kabul etmişti. Yeminini bo-
,eyi söylerse kral ailesinin na
bayaiyeti tehlikeye girecekti. 

PRENSES 

Hanedanı ve bütün bir halkın şerefini 
düşünmek, kurtarmak lazımdı. 

Başını elleri arasına almış olan orman 
bekçisi hırsını yenemediği için hüngür 
büngilr ağlıyordu. 

Otuz sene saadet içinde yaşadıktan 
sonra karısını kaybetmişti.Ozamandan
beri ağlamamıştı. Karısım gömdükten 
sonra dünyada ona teselli ve ümit kay
nağı olan yalnız bir kızı kalmıştı. Ka
nsının kıymetli bir emaneti saydığı bi· 
ricik kızı Annayı çok sever, onun için 
hayatını bile fedadan çekinmezdi. 

İhtiyar Babet, kalbi yaralı babanın 

yanına yaklaştı. Yavaşça elini tutarak 
onu teselli etmek istedi: 

- Dostum, o kadar kederlenme. Her 
şey yoluna girer. FeHiket, büyüktür. 
Fakat düşün ki insanın başına bundan 
daha müthiş felaketler gelebilir. Sabır
lı ve mütehammil ol. 

Fakat bu sözler talisiz babanın duy
öuğu acıyı azaltamadı. Gözlerinden 
yaşlar akıyor, göğsü kalkıp iniyor, yü
zü gittikçe morarıyordu. 

Dayanamadı. Tekrar ayağa kalkarak 
dişlerini gıcırdattı ve boğuk bir sesle 
kızına haykırdı: 

- Hayasız, haUi söylemiyecek misin? 
Seni kandıran alçağın ismi nedir? Söyle 
de benim kalbimi nasıl parçaladıysa 

ben de onun ciğerini sökeyim. 

Hizmetçi Babet atıldı: 

- Belki kızı bu hale getiren saraya 
mensup mösyölerden biridir. Bir şöval· 
ye veya bir konttur da ismini söylemek 
ten korkuyor. Öyle değil mi Anna? 

Yeis ve utancından başını önüne eğ· 
miş olan Anna tekrar coştu, hıçkıra hıç 
kıra ağlamağa. sızlamağa başladı. Ye
minini bozarak bir kral ailesinin şerefi
ni mahvetmektense içinde sakladiğı sır-

·Jı:ı>te:>eıo ~ıwuezl3>t e4ep 
Jasa J!q !l:ıawAı>t zıuaue4 
-do:ıo>t apır>tas ns "J :q>ta:> 
-apa :ınsseAe:ı auısaw 

' -uan11:> e:>zn:>n uueıunq 
azıs ~ ~ a w; D=fl epunuos 
zıuesJeıdol ueıewJOJ na 

Güzel Prenses 
--11 -

Orman kolcusunun kızı 

Orman kolcusu Paskal, piposu ağzın-( 
da, tüfeği omuzunda ve çok sevdiği 

köpeği de yanında olduğu halde orma
nın ortasındaki küçücük evinin kapı

sından içeriye girdi. Her zamanki gibi 
gezintisinden dönüyordu. 

Karısının ölümündenberi, ev işlerini 

gören ihtiyar Babet öğle yemeğini ha
zırlıyordu. 

- Kızım nerde? diye sordu. 
Kadın, kayıtsız bir tavırla cevap ver

di: 
- Anna mı? elbet odasındadır. . 
- Yukarda... Her zaman yukarda ... 

Neyle uğraştığı da belli değildir. Hiç 
dışarıya çıktığı yok. 

Paskal, merdivenden yukarıya ·çık

maya başlamıştı. 
Onun yukarıya Çıktığını gören ihti

yar Babet büyük heyecan geçirdi. Vil
cudu titremeye ·ba~dı. Orman bekçisi
nin yukarıya çıkmasına mani olacak
mış gibi bir tavır takındı. Fakat geç 
kalmıştı. Paskal merdiven başına var
mış, hatta bir tek odadan ibaret olan 
üst kata ~ı'kmı§ bile bulunur,ordııs 

A
0

nna - Paskalın kızı - bu odaday· 
dı. Dalgın oturuyordu. Meyus bir yüz· 
le önüne bakıyordu. 

Olgunluk çağını daha yeni anlamıştı. 
Güzeldi. En küçük bir gürültüden Ür· 
ken bir hali vardı. Hele odasında küçü
cük bir çocuğu saklamaya başladığı 

gündenberi babasından müthiş korku
yor ve çekiniyordu. 

Sırrını yalnız ihtiyar Babet biliyor, 
gizli kalmasına çok çalışıyorlardı. Fakat 
orman bekçisinin ergeç bu işi anlayaca 
ğını da bilmiyor değillerdi. 

O zaman ne yapacaktı? Kollan ara
sında tuttuğu çocuğun temiz ye lekesiz 
olduğunu, bal,asile nişanlısına nasıl söy 
liyecekti? İşte düşünüyordu. .Başım 

kaldırıp da babasını birdenbire karşısın 
da görünce şaşırdı. 

Uykudan uyanmış gibi: 
- Baba, sen misin? 
diye bildi. Kollan arasında sıkı sıkı 

tutmaya çalıştığı çocuğu te1'ı ve heye
canından, rerc yuvarladı. 

Orman kolcusu, bulunduğu yerde 
mıhlanarak kaldı. Bir heykel &ibi du· 


