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Trakya komitecileri gene sahnede 

Fili be deki kongrelerinde 
" Trakya için kuvvetle 
mücadeleye devam ! ,, 
Kararı vermişler 

Maksatları "Trakya meselesi?,, ni~ 
Bulgar komitecilerinin istediklen 

şekilde halli imiş 
Filibc (hususi) - Bulgar hükumeti tedip hesapları gözden geçirmeğe mec

Makedonya, Trakya ve Dobruca komi- burdurlar. Fakat bu seneki içtima diğer ı 
tclerini seddettiği halde bunlar dolam- !erinden farklı bir umum Trakya kon • 
haçlı yollarla gene faaliyetlerine devam gresi şeklinde olmuş ve kongreye bü

etmektedirler. Mesela geçenlerde ma -
hut Trakya komitesi Filibede hileişer'i
ye ile bir kongre yapmıştır. 

Filibede ''Trakya!,. namı ile Trakya
lıların bir sandığı ve bu sandığın dört 

milyon Leva toplanmış bir parası var
dır. Sandığa Bulgaristan dahilindeki 

tün Bulgaristandan murahhaslar işti -
rak etmiştir. 

Kongrede aleyhimize kararlar alın • 
mış ve "Trakya meselesi Bulgar Trak 
ya komitesinin istediği şekilde hallo • 
lunmadıkça bütün kuvvetlerile müca • 
deleye devam edilmeğe !,, karar veril • 
miştir. Bütün bu işler Bulgar hükumet; 

Hazırladığımız 

anır ml.Yısa~akaı 
V'S 

döır~ wenn 
tefırn kam o:z 
Müsabakamız: 
ı - 2 yaşındaki süt çocukları 
3 - 7 yaşındaki oyun çocuklarilc 
8 _ 13 ya~ındaki çocuklar 
arasında yapılacaktır. 

Bu müsabakada derece alanlara : 
105 Türk lirası nakit 

50 liralık da kıymetli hcdiyelc:ı 
Müsabakamızın tafsilatını 4 üncü 

bütün Trakyalılar azadır. Bu sandık 

şahsiyeti hükmiyeyi haiz olduğu ıçın 
onu teşkil edenler her sene içtima ak· 

nin burnunun dibinde yapılmış ve hü- .. ayfamızda okuyunuz · 
mükümet de buna bir şey dememiş ve
ya diyememiştir. 

lngiliz faşistlerinin nümayişinde 

Halk paniğe 
tutularak yaralandı 

84 mevk u ua.r 
Fransadaki nümayişlerde ise 

1400 kişi tevkif edildi 
~~~ - ., ~y;.· ~ ' 

.... ... ı, 

----:----------:-------------------------------------------------------------~~-H ü k Om etimizin bu sabahki tebliği 
Paristc Yapılan bir nümayiş (Yazısı 4 ünciide) 

Dört qeni 
tefrikamız: 

-11-
Son korsan 
1914 - 1918 harplerinde, yelken 

gemisile Alman fedailerinin giriştik 
ıerl akla hayret verici korsanlık ma· 
ceralan ki, blltiln dilnyanın deniz· 
cilik sergüzeştleri arasında bunun 
kadar heyecanlı bir vaka geçmemi~ 
tir. 

-2-
Güzel 

prenses 
Bu eser, yirmi sene evvel Türk· 

çeye tercilme edilmişti. Ve o zaman 
büyük bir zevkle okunmuştu. La· 
kin romanın muharriri, eseri son 

ünlerde yeniden yazar gibi tashih 
lerle Avrupa dillerinde neşretmiş· 
ir. Ve bu yeniden büyük bir alaka 
uyandırmıştır. Biz de yakında ter
cümesine başlıyoruz. Karilerimize 
bunu Fausta tarzında forma forma 
dtap halinde vereceğiz. 

-3-
Harem 

ağasının oğlu 
(Va • NQ)nun telif ettiği bu mil

li roman da yakında Haberde dere-
olunacaktır. 

-4-
ihracatçıların zararına Miki 

d 1 · kahraman mey an veri mı yor HABER, hem kilçlik okuyucula-

c 1 l M rının, hem de büyüklerinin merak-
U m hu r ye erkez ban kası ecnebf ıa takip edecekleri Mikinin yepye-

paralarının dllşiirillmeslnden miltevelllt ni bir macerasını ilivelerle verme-

farkı ödeyecek ye hazırlanmakt~dır .. Bunları hafta-
n . d"" • k 1 d . . run muayyen gunlerınde okuyucu-azı mcmlcketlerın O\'IZ ıymetıe- için verdiği karar ar an sonra tıcarı 1 k 

1 rı· · · d"" ·· k . · · · ~· k 1 lanna verece ve on arın ayrıca nı muayyen rnıktar uşurere husu- tarafın tatmını ıçın verecegı arar ar .. . . d" . 
1 1 l t . d"k • . l"k ~ 'd" n··ı·· ı· guzel bır kıtap e ınmış oma arına c gc ır ı leri muvazenesız ı uzerine beklenmekte ı ı. u un ıcaret ve ma- . d kt" 

h ""kü • • · • (D 4 .. .. da hızmet e ece ır. u rnctırnizin para ışının tanziıni evamı uncude) 

Antakya ve Iskenderunlular 
Milletler Cemiyetine 

bir protestoname gönderdiler 
- Yazısı 2 inci sayfada -

Almanya ve Avusturyada muvaffakfyetle 
kazanan 

Suvarilerimiz 
bugün geldiler 

Kafile reisi, intibaların~ ve 
müsabaka neticelerini anlatıyo 

j/ 

Süvaril"""imi.:: bugün Sirkeci ista.~yommda karşılayıcılar arasında 
(Yazısı 4 üncüde) 

"Yıldırım mahkemelerde,, dUn ve bu&?Un •• ................................... _. .. 
Şoför Hüseyinin 
Alman zevcesi 

Gizlice yabancı bir erkeğin 
odasına girmiş, soyunup 

dökünmüş ... 
Fakat baskını verdi; Uç aya mabkt\m 
olduğunu öğrenince bayıldı. Ayılır 
ayılmaz tevkifhaneye g6nderlldl 

Bugün 1•ırk beş gün hapse mahkUm "Benim küf cm bundan daha iyi/" 
edilen Ilanuli dedi ama~ k-üf eyi çalmı§ •• 

Su sabah cürmümeşhut mah~eme-1 
]erinde birçok davalara bakılmıştır. 
Üçüncü sulh ceza mahkemesinde ilk 
bakılan dava evde bir tabanca atmak 
suçudur. 

Unkapanında Eski Zaman sokağın
da oturan İbrahim oğlu Abdürahman 
dUn gece sarhoş olmuş, aşka gelince 
tabancasını çekip oturduğu odanın du 

den küfe çalmasıdır. Suçlu mahkem• 
de şöyle demiştir: 

"-Ben hırsıZlık yapmadım. DUa 
gece bedava rakı buldum, içtim. Ben 
dilenirim, fakat kUf e filln çalmam. 

Sonra allah razı o1sun, küfesiz kaldı· 
ğım zaman da belediyeden bir küfe 
veriyorlar. Bana ütira ediliyor . ., 

(Devamı 4 üncüde) 
varlarına ateş etmiştir. Abdürrahman -----------------------------------

suçunu ikrar etmiş, fazla kaçırdığı Futbolcularım iZ 
jçin. tabanca attığını söylemiştir. Şa-
hitler de bu yo1aa ifade verdiklerin- Sovyet Rusyada 
den Abdürrahman beş gün hapse, on ş· d. k 8 
lira para cczasınn mahkum edilmiş- 1 m ıye adar 1 

gole mukabil 3 tir. 
Ayni mahkemede ikinci olarak bir attılar 

111rsızıık davasına bakıımıştır. DUnkft son mağltlbl-
Bunun sudusu 46 yaşında perişan 

kıyafetli, çıplak ayaklı Hamdi ismin- yelleri İ • 2 ile Oldu 
de bir hamaldır. Hakkında isnat edi- Talsilatı ve diğer apor haberleri spor. 
len suç Demirkapıda karpuz sergisin- sagfamızdlfirlır. 

- ·-.-....' ,....ı ,,.._ 



Faşizmin 
mania: 

çarptığı 
Frank ı 

Napolyon istilası Moskovada darbeye uirayıp had üzerinden geriye gitti. 
istilisı Viyanadan ric'at etti. 

Bolşevizm, 1917 - 1919 senelerinde bütün dünyayı tehdit ediyordu. Her 
e yayılacakmı§ hissini veriyordu. J;°ilhakika, ilcdcdi, kapitalistlerin silihlayıp 
iz ettiği generalleri birer birer hezimete uğrattı. Fakat o da bir maniaya 
tı: Varıova... · 
Artık, romantik devir böylelikle bitmiıti: Cihan inkılabına veda edildi. Ne

ede Nep doldu, şiındiki kendi yafiyl" kavrulmak istiyen Rusya doğdu ... Ci
inkllabı ümitleri, birkaç defa da beli.Jiyse de, Varşova hezimeti, istilacı 

Jıevizmin ayağına çelmeyi takmıştı .. Nafile .... 
Bundan bir müddet evveline kadar da, faıi.sm, inkipftaydı. Her yana kol 

dak salmak istidadını gösteriyordu. Nerelere kadar ilerliyeceğl, hangi kaya
saıı>ıp duracağı maHim deiildi. ;Fakat, Bolıev~min Var1«>vaya çarptığı gi
o da franga çarptır 
Fransız ve tngiliı faıistlerilc Hltler, elele vcrmiılcr, IOn canıiparane ham-

erde bulunuyorlar. Bhi l~lnden, dileri dttından, demokrasiyi yıkmak, faıi.ı

yeni yeni aahalar kaıanmak istiyor. l~kln, bize kalına, onun lıtlll cereyanı 
denini bulmuı, sehnıyt yomlıtJrr Varwn; blrkıs ttcrUbt daha olıun ... 

, Sabonyadald, Btvycndtkl, Çlndeld komünlıt ••bbU.ltn ıtbl Pıın ka
rdır aannu. 

Frank, fatmıün V•l'fOYUI olmuıtur. 
H...,_ ,.,.. TANUR 

ntakya ve lskenderun
luların protestosu 

9a,..tMarcak nahiyeıinln Ant.akya 
" tüenderundan alınıp Lbldyeye ll
llü eclUllMlinl bu nahlyedıld Z0.000 
nn protesto etmltldlf. 

Diler taraf~ Sancak TUrklort MU· 
Jetler cemiyetine bir proteıtoname gön 
dennifler ve bunun bir suretini Türki
ye ve FranlMl Dı§bakanlıklanna ver • 
mitlerdir. 

Proteıltoname fU yolda yuılmıttır: 
"Suriye mıırahhas heyeti Arap mem

leketleri olan Halep, Hama, Humuı, 
Şam ahalisinden teıekkül etmiştir. He-

yet arasında (300) bin nüfuılu Antak· 
ya ve fskendertmdaıı bir Türk murah
hası bulunmamıştır. Ve bulunmam da 

icap etmez. ÇilnkU Suriye Araplamım 
iddialan istiklaldir. Sancak Türklerinin 

istedikleri ise dolnıdırı doğruya ant 
vatana ilhaktır. Mandadan kurtuJmak 
itibarile istediklerimiz birse de ''ye iti 
barile biribirinin zıddıdır. Bundan ötij
rüdOr iri Suriye murahhas heyeti az 

Türk yıudu olan Sancak namına mua~ 
hede yapımk şöyle dursun tele söz ıöy 
]emek hakkını haiz değillerken ne aa
WıiyetJe Park mUnlıtrtlırlndı JUrt ~ 
Janmusm Surtyeye ballanmamu Yt bu 
ıurette bir mandadan diler mandaya 

verllmealnl lurlyt muahedt1ino ıeçir
mfılcrdif?, 

Sancak bUtUn mukadderatını, her tür 
ltl umurunu TUrklyo hUldkmetino bı -
rıkmrttJr, BinHnaleyh ';l'ürkiyo hüku
metinin murahhasları bulunmıyarak 
yapılan muahedeler Türklere ikinci 
Sevr muahedesidir ki bunu kabul etme
mize imkan yoktur. İptidai devirlerde 
phıslar k6Je, kul olırak matah &ibi a
lınır satılırlardı. Fakat toptan bir mil
lotin köle, kul olarak tatıld1i1 görül
memi,tir. 

Biz yirminci asnn yeti9tirdlği, me -
dent rııünevver inaanlanz. Bilhassa si
yaseten cihana JıjJdm olan koca Türlci
ye hUkQmetinin öz evl:ld1}'JZ. Bizi hiç
bir kuvnt ?QJtah Jibl alıp ntamaz, 
birinden diğerine devredemez, bağı§la
yapıv;. Biz, it~ blıi bu vaıi7ete düşür
mek ietiyen meş'um muahedeyi parça
lay•catız. icap ederse kanımızla sile -
ceğizl 

:Su yüzden doğacak hAdiıelorin mes' 
uliyeti hukuku düvele muhalif olarak 
millt murahhaslarımızı çiğnemek isti -
yen Suriye hükOmetine ait olduğunun 
vı olacainu cihan efkln umumiye 
sine peılnen bildirir ve Pariı muahede-

kenderun, Antakya Türklerine 
ait olan maddelerini proteıto eyleriıs ... 

Balkan tıp baltası 
başlıyor 

Be,tncl Balkan konferansının ne zaman 
toplanacatı lıe henOz belli değil 

Yanaclan •ara ,ehrhnlsdt topluap\ Balkan konferaıu11, faall1etlal r11mi 
ak olan dlrdUncil Balkan tıp konıre- te,ekkillı terketmlt vaslyettedJr, 
alnl orıa•IM eden Trablon mıbuu JJalkaa konfe'rP811ua me111ltketl 
Baan Saka ba faaliyet hakkında mlzde fapdmuı mukarrer olaa be. 
be1anatta bulanmu§tqr. şincl lçthuının heaUı yapılamadıtı-

Haan Saka, elin kendi.tile ıörUten nı billyoquau, Btttncl toplantının 
muharrlrfmbe deblştlr ki: yapılmasına mani olaq ahval ve 

"- Öbürgün Yıldızda açılacak o- vaziyet ha.il devam •diyor. 
lan dördU11cll Balkan tıp kongresin- Ba!kan konferansı senelik içtima-
41e sıhhiye vekili Bay Refik Sayda- )arını yapacılk mı, yokao faaliyetini 
mrn bulunabileceğini zannetmlyo - başka bir sahaya mı nakledecek? He
nm. Çünkü 0 tarihle henüz Hya- nüz malum deiil. Bu itibarla bu je
utten dönmemiş olacaktır. Onun ye. ne bizde toplanınsı kararlatan Balp 
riıte ıuhhiye vekaleti mil.ltefBn Bay kan konferansı senelik içtimaının ya
Hüsamettin Kural Ankaradan Kelt- pıhp yapılamıyacağı veya nt M

rek kongreyi açaQktır. man yapılacağı hakkında <la bir şey 
aöylenemeı. 

Çarpmba. gilntl sabahleyin açı

lacak olan kongre perşembe, cuma 
stmleri içinde devam edecek ve cu -
martesi günil toplantdar bitmif ola · 
aktır. 

ispanya harbi 
Bllbao asiler 

Ondan sonra murahhaslar, mem- tarafından ÇCVrillyor 
Jeketfn srhht vesaitini ziyaret edecek· bPanyaya Qİr haberler iki gündür 
)erdir, azalmıştır. Bugün aaat on dörde kadar 

Dördüncü Balkan tıp haf tasının ııelea tek tclanf tudur: 
tanzim nöbeti, bu sene bize düşnıüt- Sevil 5 (A.A.) - Nasyonalist kuv • 
ta. Balkan konferaMının tıp saha- vetler dün Bilbaoya otuz kilometre l<a
.. da ınesaiai muntazaman devam et- dar yıklaımıı bulunuyorlardı. Hillcu -
melrte l'f IJellellk irtfmalar birbiri met kuvvetlerinin Umitslzceıine muk•
ardınca yapılabilmektedir. Si)·ui ve vemctlcrine rağmen naııyonaliıtler mü· l 
ena merbut olan iktisadi sahada temadiyen ilerlemektedirler. 
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Hitlere göre 
Dünya bir faciaya 

Doğıu mu, 
değil mi? 

doğru gidiyor Yollarımızın 
çok bozukları 
yaptorıımaDndnr 

Bitler dün yeni bir nutuk söylemiş-( 
tir. Alman devlet relai maJı.ul hay-
ramı münasebetlle söyledlfi bu nutuk
ta "Dünyanın bir haileye doğru gitti-
ğini,, söylemiş ve frangın kıymıtlndea 
düşürülmesini de manidar bir şekilde 
tarif etmittir, 

Bitler ezcümle demiştir ki: 
"- Etrafııruzda aıkıntı ve tehlike

den müteessir bir alem görüyoruz. 
karışıklık, emniyet.sizlik, kin, infilak, 
ihtiras, cinnet görüyoruı ve bütün bu 
karışıklıkların ortasında Ah11anyan11z 
bulunuyor. 

yayı mUteheyyi~ etmediğini khn $Öy
leyebHlr7 :Aramızda herkM bnnu tıllı· 
setmektedlr. Dünya bir halleye dotru 
gidiyor ve biz bütün bu karı~ıklık or
t.asındı ya,ıyoru1. 

Biıim ıkıl ve mantıta, nizam ff is
tikrara dayanan bir ekonomimiz var
dır, Bugün bu ekonomi'k nizamı muha-ı 
fasa ve vik•ye lçln yealdtn yemin et
mek istiyoruz. Etrafunııda alem ne 
yaparsa yapsın bizim için müsavidir. 
isterlerse, 15 günde bir ücret verip ve 
fiatları artırıp 110nra da paralarını 
dUşilrllilnler. Biz onları takip etmbe· 
ceğiz ve bizi akıl ve mantık sevk ve 

Dünyanın bu alametlerinin Alman. idare edecektir.,, 

Kışın e1' kııJoğında. Sokakları ka
'"Gfl bir ha'ltte btcltoıa.nlar kadar, belki 
evin(lo 1ratnUrll t1e odunu bulunmıya
oak!ar bile, bu yaklaşan k'1§ karşısın
da ıstırqp duymuyor'laftltr. Onl.ar yor
gM lllhttı bir kalori/erli 81ğıntık hali
"" 1:opUJYt dfirirıcbiUrler ve bunu 
k(>laycacı'k tatbik edcbHirlcr. Fakat 
8okakl1Jrı bozuk olup ııa, dı~anya çık-
1DCJk, ,,Tomek parQBı fJO~nds koşar!lk 
yenWetl "1lerı"e cWwmek mecburiye
tinde bulım4nlann hallerini dii.,.mnü
nüz. Kö~e ba.,1.arından evlerinin kapı
MM ge1'"c6Ye kodor gerileri'Mie bir 
çamur dm"IJG8ı bırakmak zaruretinde 
kaUıcaklqnn haller: hakil•aten düp
nflüıcek bir meseledir. 

Nafia Veklltnin mühim beyanatı ..................... ._ ..................... ~ ..... ~ ... .... 
Kadıköy su şirketile Jtekt~ {Jfln1 kf~la gibi Jıcr !JÜ" kcn

diaiu bii.yük bir insan kalabalığı çe
le.en binaların 'bulunduğu öyle tıckak· 
lanmız vardır ki, en küçük lnr pağ
mur sonunda buralardan siJ'kiIJJ geçe
bU.cel:kw bfrl'.T 1oah1'G"'4ft 3ayılır. 

pazarlık başlıyor 
Şark demiryollarının satın lftc 'lııU~flmlh Mr m'-tcıJ: 

,A llbMem flOlU. 

alınması da yakında Goce.tı güıtktl yağmurda bir ucunda 
Ttıwıllim mektobfftW. tle mdut&duğv bu 
cadd..ıden 114ı,:ı değıl, tf'l'aMy14 geç
mek mcc~11riy~tinde k«"m Wr okff!!U· 
çmnuz, arnl>rıda bilç çamur ig&JJde ka.1-
(lığını ıöylii.yordu. 

halledilmiş olacak 
Trakya ve garbt Anadoluda yaptığıJ 

tetkiklerden Mnra lzmlre vasıl olan 
Nafia vekilimiz Ali Çetinkaya bu se. 
yahati hakkında lzmirde mühim beya
natta bulunıııu~tur. 

Nafia vekill lstanbuldan sonra tet-

KCÇCK 
HABERLER 

içeride; 
* Kemeri adlı bir Fran.eız lUmJ 'bu ııent 

Jtıtm ~k oıacatau lddia etmekte l8e de &. 

Jlkadarlar bıı iddiayı r9ddetuıe~tedlrler. 

• Jııl4UU velıa.ıeu mııaJllın .k&dl'Oatnw ı.ra 
fl görm!'dl~nden w-=no ııe ımut ınualllmıtp 

ti WMIUnU lbka etml§Ur. 
• Talebe lilU yıl derslere kitaplarmm ek. 

ııerisl tenı~ ed1lml§ olarak haflamıflar, cu. 
pıartesl gUnU talebeye ekaeri kltaplarıJJ lla,, 

test verllmi!JU. 
* tkUsat vek&l•U kU<:Uk unaUar mUdllrO 

Sabri tehriml&de kUçtUt lllQf.tlann lııklptı 
~tratmda tet.kUdar nPJ'llfo!IJtadır. 

• Bunıa ova.ıımm ıalahı lılnln geri kalan 
kısmına Nali4 vek'1eU !IOQ.0()9 Ura tahslaat 
koymuı ve teluu ite bqlUU1Uftır. 

• Yııııan bUkQmetinln PN'la aef~tl mUa. 
tepn lat&nbul bclfkODllQl~~ ~ e. 
dllmiftlr. 

* DUn Cumhtıriyet ınerkez bank&llDitl 
J<uruluşunun yıldtlnUmUne teaadut etuğl 

jçln banka men.suplan aralarında etlenm.11.. 
terdir. 

• Kaarlt vek4lett bOtUn mekteplerin Cuıa 
Jıuriyet tı.yraınma geıdf miky~ Jı~t 
rl içtıı cı., bir komıayou te§lAl etmtftlr. 

* BUyUk Jllı.ı?uı.rrir U.tat Ahmet ~ 
61QmUnUn yıldönUmU mOn.aaebetlle .Anlcart 
radyosu dUn gece aaat yirmiden 20 kırka 

kadar olan zauuuuıu Ahmet Rasime ve eaer 
!erine aymnı§tır. 

• Deniz Uc&rtt llllldtll'lüp beynelmllel 
deniz ticaretine alt kabul edilmil mevzuatı 

blr kitap QUpde tqplıyan,k ttUtuıı kaptan,. 
Jara •• AIAkadarlara te\'me karV Termtftir, 

• Sıhbat veklleU Orta A.ıW!olqd& bu sene 
7erle9tlrilcıı göÇmenleri derhal mUatahsU 
vaziyete geçirmek ıcın onlara ziraat llet1e. 
rl ısmarlamaktadır. Bu meyanda IM)OC) pul. 
luk da yaptm13C~tır. 

* BllyUkadadakl Yat klUP blnaaı ipotek. 
U bulunduğıı Enlllk •kası tarafından 

148,398 l~:-a kıymet takdir edilerek satılığa. 

oıkanlmı~tır. 

• AnkaP& m~ı ~ıı&Uifl Ql.ektelıt talebe 
lerinclen 28 zJ bu ııe,ıı.e imtihanı~ 11nıvat. 
fak olamadrkJanndan tatanbul ve Edirne 
mualllm mekteplerine g-8ndernmı11erdlr. 

• ~Uaat ıvekllt C.elll Bayar blrmcllltf ka. 
~ otan lelblk aergtsin&ıkl TUrk pav 
yonu ıneınurl-.ruı~ ~r WlfllkUf ı.ı.r.tı çek 
mi§tlr. 

Dışarda; 

• Evvelki gece Plll'lateld me§tıur Yenay 

şuaymda bir yangın crkmıı ve bazı eakl 

kiklerine Trakyada devam ettlfini 
sUytedlkten ve bilhaMa Çanakkale yol 

tarından memnun ()lduğunu kayıle(le

rek b~yanatına ~yle de,·am etmiftir: 
- lzmirdeki teftişlerimi bitirdikten 

Bu kabil yoılanmı.:ıı, koUJınm dö· 
§enmesini istiyecek kadar bele<fiye 
batçe.ttnfn acınacak vaziyetinden ~ 
berat: <1e9mz. Fakat buralardtl, Mç oJ

sonra KUçUk menderes sı.ıyunun ış- '1141ftJ Q(Jmurq kşrşı t1Jtlllir oltttmast-

lahı ameliyatını ve Aydın hattı üzerin nı da istemek hakkımızdır sanıyoruz. 
deki Aziziye tiiııelinin lnŞUtını teftif Halkın Dostu 

edeceğim ve or•dııu ..ı.".,.•r- ctaııe- Habeşfstanın ~fi hakuii 
ceğim. F t k 

tamirde CaPıJ< • ..\Jupcak ıramvay f8DS8 QP1)18C8 mı 
lnp.sıN kat! bir pre bulunıçaktır. Pırlatftı verU·~" .. ~ir .ttlgrafa g a 

Bu hususta Belediyenin dt: noktai Fransanın. tekaudu ıhtıyar eden Rdd'. 
ıu1.zaruu .. ı.cı..-...ga-t4•9'~n.,.,.._ Hl• bUyük elçisi Kont dö ŞambrönUa ycrı• 

• "i' • ...., g~deTit'l:'eelt ~•n yıı::nı ı:ıcıır, J<r"""" 
laf olma~ bu hattı Devlet aemıryol- hu . et• t"'rafınd'"" "1tily~ liralı . k ..ıı .. '-ü cum rıy ı .. .. .. 
ları ıdareslıe yaptırına ... lllUIJlıt il• v• Habeıi•tın impuıtorıı,, ncıdlne ta-
dür. İzmir otomatik telef <n•anun pa- yin edilmektedir. Bu lqrar Fransanın, 
zarlığı işi de iJer)eınektedlr. Bu stbl Hab••lat4nın ilhakw kabul ve tasdik 
işlerin aynı elden idanwi zaruridir. otnıııi manasında telikki edilmektedir. 
OnümUıdekl ayda bu ltltr katt Mr aı· Komadan celon blr hJb9re 18re de, 
ticeye bailaueaktır. şo 111.ııtttrirt.d• toplanacak olan balyan 
Şark dımlryollın ldarttlnln iki •1 parlaıuntotuncS. "balya kralı •• Htt· 

evvel rıptıiı bir toplantıda lmtlya11nı bq lmpantoru,. Bmanuel nunma bir 
TUrkl1e71 terkıtmtlt karar nr•lt bt)oaımamı okunacaktır. 8ly11I mahafli 
oldala •llmdar. Btı mhütrtlere de bu boyannamı'o cı.lllUlll,.t ftrtl· 
derhal hqlayabllmek lftn, tlrkttt ara· _111_ 111_ttcUr __ . ~-~~ 
rahhularını bu l)'lft 11 QllU Aak•r&· Balkan 
ya ıladermılırtnt teblll ıttlk. Bta 
ba tarihten tntl Ankarad.a bulaaaea.. anlaşması 
ğım. BNMaı bu it etrafında A.akarcla 
blr ko•ll1on hail taallr•tte halan. MUoterek teblltlnde 
maktadır, Dahı tnlden btittln .... mUteıanltllAlnl 
ıen tttktk ve bitin teforraatı tt1btt blldlrlror 
et•lt olaeakı.r. A)'ın it uıda batla· Jla1kan anı.,.... dıvlıtlırl (TUrki· 
yacak olaıı •Usakertlerdı kati bir ,... 1,, Yunanı.tan, YuıOlllYJt, Roman· 
tte• abnacatına lıatl ıurtHe •minim, ,., daimi kontt,S tvVtlkl ıUn Cının• 

Js111lr hava fOllarıın ltlttnltk ltfn• dt bir wplantr )'•Pmıttır. l9tlmu TUrp 
dı aeele et•l1oraı. ÇUnkU ta11arı kiye hariciye n1dll Tevfik RUıtU Aca• 
meydanı lıeııUı haıır dıttıdlr. Yı11lden rly111t ıtmlıtlr. MUftertk teblitde 
12 kltlllk n ür•er motlrlU dlrt turp ;:Jylı deııllmıkttdir ı 
yare tıatın almak ;9in teşebl>üaafA. gi. ''Bu içtima~ beynelmilel vaziyet tet· 

kik cdilmiı ve mayıs ayında Belgradda 
riştik. Gelecek sene claha birçok yeni tesbit edilctl\ pıqkarrerıttı bir tahav• 
tayy4re •laedız. vüle lüsum olmadılı neticeılne vanl • 

önümüzdeki Cumhuriyet bayramın

da BRfVtklt ltrnd lpiJpUnUn Burdur 
demlryolunu açması ihtimali çok 

kuvvetlidir. Bu takdirde ben de ken
disile berıher bulu11•Rflll9, lJaıveld
lin bugüqlerde lzmire geleceği dqğru 

değildir, 

Bun.tan başka Kadıktiy au tlrketl
nin satın alınması için bu ~1 paıuııta 

giri§fceii,. 4nkarlldA ıUı, yedi :rüı 

bi11 Jirı SArfil• büytiJı bir radyo lltaa· 
yonq lefi~İ pt~nlıU'ı ltaıJrlan111aktadır. 
Umumiyetle nakllya t tarifelerini 

mıştır. Balkan Antantı bu ıenekj isti· 
"1iUl\I 5tubattı AtiP•cl• ya.,.cıktır,,, 

99,.a ,,anmı"tır. ucuzlatmak işi de fl)drterlrnlz arasın· 
• KU<:Uk itll&t iktisadi konseyi bu ayın .1 d 

12 stıı.d• auıc~e toplatı~~\Jr. S11 topJı.ıı. _ .. _, __ •_r ' .... " ........... -.--..-------
tıdan •vnı ısıwt111: koml1Yonıv 11enSffde - - Mônako para -
konuşulacak meseleleri le5blt edeceklerdir. 

• Çekoslovakya Çek kuronunda yüzde çıkaracak 
16 plst>ett:ıde tenaUAt yapmata war ver- 'flll'1iye kadır J'r•n"ı paraJı JtSrıttk 
mıı ve tatblkatma geçmtştlr. te Okfl Monako prenılitlnc!e ayrı para 

• Sabık !nglllz başvekili Loyd Corç tngll. 
t.:-rede de fırkalar aruıgcla bir "bltk cıene bi\ıılmaın kararlaştırılmıştır. Monte -
sl,. teşklllnl tavsiye ve bunun tngutcreyi karloda bir Monako bankası kurulacak 
kurtarabileceği kanaatini izhar etml§Ur. tır~ 

LARAHATE FtSS;\NCAK ! 
Sıo'iye - Türk Sanjak üstilnde o

turmak §'Jk zor! 
._ ".Karikatür" den -
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Yıldırım mahkemelerde 
dün ve bugün 

Aşk yüzünden 
yangın! 

On dört yaşında bir 
kızla sevgilisi 

yakalandı 

Alman pamuk dairesi reisi 
şehrimize geldi 

( BQJ}tarafı 1 incide) 1 
Şahit olarak Şark Demiryollarında 

gece bekçilerinden ikisi dinlendi. Bun
lar maznun Hamdiyi sırtında büyük 
bir küfe ile vagonlar arasından geçer
ken yakaladiklarmı söylemişlerdir. 

Mahkemeye getirilen küfe salona 
alınmış, suçluya gösterilmiştir. Ham
di kendi küf esinin bundan daha iyi 
olduğunu da söylemiştir. Neticede 
Hamdinin bu küfeyi çaldığı sabit ol
muş, kırk beş gün hapsine hapisten 
çıktıktan sonra bu kadar müddet em
niyeti umumiye nezareti altında bu -
lundunılmrum~a ve derhal tevkif edi
lip tevikfhaneye gönderilmesine ka
rar verilmiştir. 

Dördüncü asliye ceza mahkemesin
de de gene bir sarhoşluk davası hak
kında karar verilmiştir. Bunun da suç 
lusu Mehmettir. Dün gece Sirkecide 
zabıta memurlarını tahkir etmiş, re
zalet çıkarmıştır. Mehmet rakı içtiği
ni, gözünü açtığı zaman kendisini 
mahkemede bulduğunu söylemiştir. 

Mehmet neticede bir ay hapse, otuz 
lira para cezasına mahkum e<J.ilmiştir. 

Beyoğlunda ••• 
Beyoğlu üçüncü sulh cezada da meş 

hut cürümlere bakılıyor. Maznun şµk
rü oğlu Cevat, Cibali tütün deposunda 
marangoz olduğunu söyledikten son
ra: 

- Bayım, diyor. Dört tek şarap iç
tim, ondan sonrasını bilmiyorum. 

Suçu Kasımpaşada bir kahveye gi
rerek halkın istirahatini selebtmek. 
Şahitler de ayni şeyi söyleyince, ba
kim, Cevadm üç gün hapsine karar 
veriyor. !sterse kararı bir hafta. zar
fında temyiz edebilecek. 

Suçlu dışan çıkarken başma eliyle 
vuruyor: 

- Ah, bilseydim, hiç bu kadar içer 
miydim? 

~ofllr HUseylnfn Alman zevcesi 
Pazar olmasına rağmen nöbetçi cür 

mü meşhut mahkemelerinin dün sabah
tan itibaren ~alışmaya başladıklarını 
yazmıştık, Mahkmeler dün de saat se 
kfıte kadar bir çok suçlara bakarak ka~ 
rar vermi~lerdir. 

Beyoğlu dördüncü ceza mahkemesin 
de dün çok enteresan bir cürmü meşhut 
hakkında karar verilmiştir. 

Bunlardan biri. şudur: 
Hüseyin isminde genç bir şoför yedi 

sene evvel bir Alman ktzı ile sevişmiş, 
evlenmişlerdir. Bu evlenme sonunda bir 
~ocuklan olmuş, kısa bir müddet sonra 
ölmüştür. 

Son zamanlarda Hüseyin ile kansı 

Hükumetin bu 
sabahki tebliği 

(B<l!) taralı 1 incide) 
Jiye aleminin büyük bir heyecanla 
beklediği bu karar, bu sabah, bir tebliğ 
halinde Cumhuriyet merkez bankası, 
Türkofis, Ticaret odası ve diğer ala
kadar makamlara bildirilmiştir. 

Kısa, fakat tatmin edici olan bu teb
liğde ".2.5 eyli'ılle kadar karşı memle
ketler klering hesaplarına geçmiş olan 
bilcümle paraların normal kor üzerin
den ödenmesi için Merkez bankasI 
merkez ve şubelerine emir ~erilmiş ol
duğu,,. bildirilmektedir. 
Vaıiyet bugün ticaret erbabına. bil

dirilecektir. 
Yerilen karara göre hüktlmet ihra

catçılarımı:ırn zararına hlçbir suretle 
meydan vermemek için husule gele
cek kor farkının Merkez bankası va
sıtasile ödenmesini üzerine almış bu-

lunmaktadır. Şu vaziyete göre para 
vaziyetinin mevzubahs olduğu güne 
kadar bedeli klering hesaplarına geç
miş olan mallardan mütevellit bir 
7.arar mevzubahs olm,yacaktır. Yalnız 
bu tarihten evvel veya bu arada para
sını düşüren memleketlere sevkedilen 
malların vaziyeti mevzubahstir ki bu 
hususta henüz kati bir karar verilme
miştir. Esasen bu şekilde gönderilmiş! 
mallar pek azdır. 

Borsad11 bugunıcu variyet 

İstanbul borsasında bu sabah Mer -
kez bankast hisse senetleri üzerine mu
amele olma~r. Diğer tahvillerde de 
esaslt bir değişiklik yoktur. Cumhuri • 
yet Merkez bankast bu sabah İngiliz 
lirasına 621-624 kuruş fiyat vermiştir. 

Lüsi Tepebaşında Venedik sokağınd:ı 

26 numaralı evin beşinci katında bir o-
dada oturmaktadırlar. O katta diğer 
bir odada Ali isminde bir şoför daha 
oturmaktadır. Bundan iki ay evvel 
şoför Hüseyin Aliden şüphelenmeye 

başlamtş, kansına Ali ile konuşmama
sını tenbih etmiştir. Buna rağmen Lüsi 
Ali ile ahbapltğı ilerletmiş, Alinin oda 
sına girip çıkmaya başlamıştır. 

Hüseyin dün işini erken bitirmiş, 
evine dönünce oda kapısını açık bul • 
muş, ocakta kaynayan su ile karısının 
mantosunu görünse Lüsinin sokağa 

çıkmadığım anlamış, kansının Alinin 
odasında olduğunu tahmin ederek evin 
diğer katında oturanları sessizce yuka
n çağırar:ık Alinin oda kapısını kırmış 
ttr. içeri girildiği zaman Hüseyin ka -
rısını yan çıplak bir vaziyette gör -
mü~, üzerine atılmak istemişse de ) 

Sarkoşluktan bugün bir ay hapse 
11U1Jı,Jaım olan Mehmet 

mndakiler kollanm tutarak bir facia 
çıkmasına meydan vermemişlerdir. Bu 
sırada Ali bir fırsabnı bularak kaçmış
tır. 

İ§ zabıtaya aksetmiş, suçlu kadın Bey 
oğlu döroüncü sulh ceza mahkemesine 
sevkedi1miş, sorgusu yapıldıktan ve şa
hitler dinlendikten sonra üç ay hapse 
mahkiim olmuştur. Ltisi kararı öğrenin 
ce bayılmış, ayıldıktan sonra tevkifha
neye gönderilmi§tir. 

* * • 
"Hangi suçlar me~hut cürüm kantt

nunun şümulüne dahildir? Jltlevzuu 
herkesi alfıkadar eder. Buna dair i
zcıhlı bir yazıyı 6 tıcı sayfada okuyu
nuz.,, 

Dün gece Ortaköyde bir yangın çı
karma hadisesi olmuş fakat büyüme
sine meydan verilmeden söndürülmü§ 
tür. 

Vak'anm esası şudur: 
14 yaşlarında Suna isimli bir genç 

kız oturduğu manevi babasının evinde 
iken komşularından 19 yaşlarında 

Remzi isminde biriyle tanışmıştır. 
Genç kız dün geceyarısı ayni evde 

yatağından kalkarak kömürlüğe in
miş ve oradaki kömürleri ateşliyerek 
çabuk yansınlar diye üflemeğe başla
~tır. Aradan biraz geçince kömürlü
ğün üstündeki odada yatan biri sıcak
lığı hissederek aşağıya inn:tlş, vazi
yeti görünce bir taraftan polis ve di
ğer taraftan da itfaiyeyi haberdar et
miştir. Vak'a mahalline gelen itfaiye 
yangının büyümesine meydan verme
den söndürmüştür. Yakalanan Suna 
kendisini bu işe Remzinin teşvik etti
ğini söyleyince o da nezaret altına a
lınmıştır. 

Bugün gelen Alman pamuk dairesi reisile pamukçuluk mütehasS'lsı Sirkcc· 

Almanya pamuk kontrol dairesi saat on ikide Türkofisi ziyaret etmi 
umumi reisi Papst beraberinde pamuk tir. 
mütehassıslarından Okandel ve Al- --ln_e_k_ç_ı_n_g_ı_r_a_O_ı_y_U_z_U_n_d_e_n_....., 

manyada bulunan tüccarlarımızdan 

Habip bulunduğu halde bu sabah şeb-1 
rimize gelmiştir. Heyet istasyonda ala 
kadarlar tarafından karE:lanmrştı::. 

Merkezi Bremende bu1unan pamul 
ithalat dairesi reisi olan ve Almanya 

nın senede bir buçuk milyar altın 

marklık pamuk ithalatı ancak müsa-

lneboluda 
Bir zavallının 

kafasını parçaladıla 
ineboluda beş kişi arasında bir çı 

gırak yüzünden kavga çıkmIŞ ve bir 
dınm da yardımile bir adam öldürül 
müştür. 

S 
• • adesi altında yapılan Papst bu '\labah K ·· y k d ba uvarilerimiz kendisile görüşen bir muharririmize lc:.:ru::ı;~ once ı ·ı çocu arasm a 

b U g U• • n g e 1d
1
., er demiştir ki: Sonra çocukların babalan gelmiş. 

"- Alman ithalat dairelerinin ih· ğüşmüştür. 
11 inci Berlin olimpiyatlarına ve das edildiği son üç sene zarfında Tür- Bunla:dan biri zayıf 

oradan sonra Ahen ve Viyana müsa- kiye ile yaptığımız iyi muameler ve evine kaçmıştır. 
bakalarına iştirak eden binicilerimiz memleketiniz hakkında beslediğir.-ı Fakat öteki takip etmiş nihayet e 
bugün saat 11,10 da konvansyonelle kaçan adam karısile birlikte dışarı 
şehrimize dönmüşlerdir. iyi ;ıis]er beni buraya gelmeğe sevk kıp saldırmış ve kadmm savurduğu 

Binicilerimiz için Sirkeci garında etti. Birkaç gün sonra buradan Izmi- odunla '11Üteca·.rizin kafast parala 
parlak bir karşılama merasimi yapıl- re, oradan Ankaraya ve daha sonra ölmüştür. 
mıştır. Şehrimizdeki süvari subayların Çukurova mm takasına giderek tetkik- Katil kadın ve kocası tevkif edilm' 
dan haşka emekli süvariler ve halk ile ler yapacağız. Çok isterim ki muhtaç tir. 
Sipahi oca<rı azaları bı·nı"cı·ıerı·mı·zı· kar ~ Öldürülen adam ko:ucu Mustafa a .... - olduğumuz pamugun büyük bir kıs-
şılamıştır. Bu arada tren gara girer- mını iyi bir pamuk memleketi olan 
ken bütün yarsubaylar yabancı iller- Türkiyeden alalım.,. 
de T:ir~iyeye zaferler kazandıran kah 
r:ımanları saf halinde selamlamışlar· 

drnda birisiydi. öldürenler ise Kararı 
oğlu Mustafa ile karısıdtr. Oğulla 

bir ineğin boynundaki çıngırak için 
Alman pamuk dairesi reisi bngün Til~-uyorıarcır. 

dır. _..... ..... lffllfllllltttlltlıtı-""llllK llllffflllHlllllıtttlllllllllll1t1111ıtlllllHlllll111ıt11tlllllllhll!llll!lllllMltttfffll1111111 

Güzel ve gürbüz 
• 

Ve S!pahi ocağı namına kafile reisi 
kurmay yarbay Saime bir büket tak
dim edilmiştir. Yarbay Saim büketi 
"Bu sefer çiçek Cevadın halclcıdır ... 
diyerek Ce-vat u atkana vermf~tir. ~O C s a 
Yüzbaşı Cevat buna ''Benim değil; en ~ 
gencimizin . .,, mukabelesinde buluna- 1 - 1 - 2 yaşındaki süt çocuklar 1 
rak kafilenin en genç süvari subayına 2 3- 7 yaşındaki oyun çocuklarll 
büketi verm.iştir. • . • . • 3 8 - 13 yaşındaki çocuklar ara 

Bu merasım esnasında bınıcılenmı-
zi karşılayan muharririmiz HABER Slnda yapılacaktır. 
namnıa kafile reisine "Hoş geldiniz,. Gazetemiz bu müsabakanın yalnız tertibil,e kazananlara hediye ver 
diyerek intibalarını öğrenmek istemiş- üzerine almı~tır. Gii.zel ve gürbüz çocukları seçecek hakemler arasında g 
tir. temiz mensuplarından hiç kimse bıılıtn mıyacaktır. Böylece secim çok bit af 

Kormay yarbay Saim intibalarını bir heyetin huzurunda yapılm1ş olacaktır. 

şöyle an1atnuştir: Mil sa hak a şek 11 : 
"-Binicilerimiz heyeti umumiye.si 1 _ 2 yaşındaki çocuklar 

itibarile tam bir muvaffakiyet kazan- , Bun'ların seçimi güçlüğü dolayısiyle lw,kem h.uzımtnda yapılm1yacrıı~ 

L d mış addedilebilir. On ra Bunların gazetemizde yalmz resimleri neşredilecek, en giizel ve gilrbitz ç 
Şu neticeleri aldık: okuyucularımızın reyleriyle ayrılacaktır. Bu m:iisabakamıza çocuklarını 

P • t 1 - Olimpiyadın askeri kısmında Ve ar 1 S e tira'k ettirmek i.'ltiyen ana ve babalar çocuklarının: 
ufak bir mani olmasa idi dünya ikin- 1 - Yaşlarını • • • i cisi idik, 2 - Kilolarını n Umay 1 Ş e f 2 - Konkur ipikte yine bir atımızın y(J,Zıp gönd,ereceklerdir. En fazla rey toplıyrıcak on çocuk arasından da. 1J 

Londra, 5 (A.A.} - Dün karagöm- uğramtş olduğu müessif kaza bizi len malumata göre en güzel ve gfirbü:;ii nü ayırmak i~i mütehassıs doktor 
leklilerin (faşistler) East Enddeki top- müşkül vaziyete soktu. Buna rağmen bırakılacaktır. Onların verecekleri lco.rarla birinci, ikinci ve üçüncü. il.dn 
lantılan esnasında vukubulan arbede- fert itibarile dünya dördüncüsü ol- lecektir. 

lerde yaralananlardan dokuz kişi hasta- duk. Bu müsa':>akaya iştirak edecekleri 
neye yatırılmıştır. Faşist aleyhtarlarını Ahen ve Viyana müsabakalannd~ .:1ı 

h ·· · · d ı Idk s·· ·1 birincisine 15, ikincisine 10, üçüncıuı geriye püskürtürken, zabıta halkın ü- er gun ıyı erece er a ı . uvarı e-
rl.miz her gu·· e . b·r m;;., .. bak süne s lira verilecektir. zerine hücum etmiş ve bu sırada seyir- n Y nı 1 

...__ aya 
ciler paniğe düşüp kaçışmışlardır. Bir giriyordu. Viyanadaki neticelerimiz 3 - 1 Ytı§ındaki k'"'lz ve erkek çocuk Zar 

Ahene nazaran daha ı·yı·dı"r 8 - 13 yn-cıındaki kız ve erkek çocuklar 
çok kimseler yere yuvarlanarak, ayak- • ~ 

Eıı.mizdeki V'""aite rı"'zaran a kad Bu ytr.Rtaki çocukların önce gazetemizde resimleri l'!'l'kacak sonra da il lar altında çiğnenmek suretiyle yaralan .-= .. r aş ~ •· 
mışlardır. larımızm kabiliyetleri çok takdire de- tayi,n edilecek bir günde mnumi bir yerde seçmeler ycıpılacaktır. 3 ve 1 y 

ğer. Bütün Alman ve Avusturya mat- 8 - 13 Ya§ arasındaki kii.çüklerden kız ve erkek olmak üzere iki birinci, 
Arbedeler dolayısile yapılan tevki - k k · buatı bizim müstakbel ekibimizin dün- i inci, iki üçüncü seçilece tır. 

fatın miktarı, 84 e baliğ olmuştur. B ı b- - ·ı · e 20 e ·ki c yamn en ileri ekibi olacağı kanaatin- un arın ırıncı eruı $ r, 1 n 
Times gazetesi, bu gibi hadisatın 

tekerrürüne mani olmak için umumi dedir. Almanlar en kuvvetli rakip ola- lerine 12,S şer buc;u k, üç O ncoıeri n 
rak bizi görüyorlar,,. de beşer lira para mükafatı, bunda 

nilmayişler hakkındaki kanunun yeni------:-:--:-----:-:-------
den gözden geçirilerek tadit edileceği- Hugünkil tramvay başka gerek süt çocuklarından. ge 
ni istihbaratına atfen yazmaktadır. kazası rek di~erıerinden onar çocuğa da bl 

Faris, 5 - Dun·· burada Park do·· d S t rer hediye Verılecektir. Bugün saat yarım a irkecide s-
Prensde yaptlan nümayişlerde komünist tasyon lokantası önünde Şişliye doğru Yalnız şuna dikkat etmek lazımdır. M·üsabakamıza resim göndererek 
lerden c ' beş bin kişi bulunmuştur. gitmekte olan birinci mevki bir tram- ya göndermiyerek iştirak edecek çoculc babalarrnın Haber okuyucusu ol 
Fransız faşistleri de bu nümayişlere vay araba.."ı yoldan geçen demir yüklü şarttır. Mil.sabakamız yalnız kendi o7.:uyucularımızm çocukkırı içindir. B 
mukabil toplantılar yapmışlardtr. yük arabasına çarpmıştır. ispat etmek için de müsabakamızın devam ettiği müddetçe nef'l"edeceğ" 

Daha geceden bin k&dar komünist, Tramvayın araba üzerine hızla yük- kuponların toplanm1ş olması Uizımdır. 
ıııt.•:abil tezahüratçdara methaııeri ka- lenrnesine rağmen yük arabasına bir Çocu h ların1 mil sabo ka mıza iştirak 
p3mak için parkı işgal etmiş bulunuyor şey olmamış, tramvayın ön tarafı par- tirmek isteyenler ırazetemlz hesabın 
du çalanmıştır. Çarpışma esnasmda ara- 1 i 1 kt• bili 1 

F. 1 . banın be• .. gı·rlerı· u··rkmu··ı:ı.- de kı"mse- res m ler n parasız çe ıre r er. 
ransız sosya partısi azası sabahle- J r--

yin kol kol toplanmışlarsa da polis bun ye zarar vermemiştir. Çocuklarının resim.Zerini çektirmek istiyen okuyucularımız ida.reh.a.n 
I:ırı dağıtmıştır. ============================ müracaatla birer kart almalıdırlar. Bu, kartlarla Beyoğlunda lstikl6.l C 

karşıya gelmiş olan birkaç mukabil te· sinde Foto Etem lstanbulda Ankara carldesüıde Basın Foto miiesseşel 
öğleden sonra bu kolfarm toplandık- zahürat~ıyt dağıtmıştır. 1400 kişi tev - miiracaat ederlerse parasız olarak 1 yaşından 19 ya§ına kadar çocuklart 

lan yerde bazı vakalar olmuş polis, baş kif edilmiş bulunuyordu. İçlerinde bir- resimlerini ç'3ktirtebilirler. 
brında Nöyyi mebusu Kecillis bulunan ka~ı jandarma olmak üzere be§ on kişi Süt çocukları i.çin kart almıya gelecek bahaları 
2600 tezahüratçıyı dağıtmıştır. Parkın yaralanmıo:trr. Buna mukabil 15 bin te- boy öl.çi.i.lerini de getirmelidirler. 
civarında, polis komünistlerle karşı z;ıhüratçı c!ağıtılmıştır. UttıuuıntUlllllhllUJWJIHlllllUtıu1111Ullllllllb11111UlllllllltU111UlllllllllU1uuuııHlll!IU1uı11t11llllllllilt11t111llUHlll11uut1ıUIUll 
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Şüphe 

Hatice, her akşam evine &trerkenl 
yaptığı gibi, gene apartmıanının pen· 
cerelerine baktı. 

Neşeli bir halle: 
- Bak, diye düşündü, Hulki eve gel 

miş. 

Kol saatine baktı, saat yedi buçuktu, 
Apartrmanma girdi, kapıcıya bir iki lfil 

söyledikten sonra, merdivenleri üçer ü
çer atlayarak üçüncü kata çıktr. 

Altı aydır evli olmasına rağmen, kal
binde sevilen adam adamın yanına gi

derken duyulan hafif sıkmtıyı duyuyor 
du. 

Süratle şapkasmı çıkardı, mantosunu 
attt, parmaklarile kumral saçlarını dü
zeltti. Gözüne yerde bir otobüs bileti 

ilişti. Aldı, Beşikta~tan Taksim için a
lınmış bir bilet. Hiç kırışmamış olduğu 

na bakılırsa, bugün kullanılmış olma -

lrydı. Evvela, buna ehemmiyet verme

di, fakat sonra birden şüpheye dtiştü. 

- Hulki Beşiktaşa niçin gidebilirdi? 
diye düşündü. 

Bileti katladr, çantasına koydu ve de 
likanlmın, karısının gelmeşine intiza -
ren akşam yemeğini hazırlamak üzere 
olduğu mutfağa girdi. 

Öpü§ünün her .zamankinden daha az 
hisli bir hususu vardı. Farkında olma -

dan, kocasının yüzünde, bir ~ey if§a 
edecc!:ı:: alametler aradr. 

- Bugün öğleden sonra ne yaptın? 

- Her zamanki gibi, dedi, yeni bir 
inıaatin pl!nlan üstünde çalıştım. 

Hulki bir inşaat şirketinde desinatör 
dü. 

- Ya sen ne yaptın? 

- llk bahar modelleri C}rasından, ma 
ğaz:anm hangilerini hazırlilYJP vitrine 
koyabileceğini gösterdim, biliyorsun, 
bugün cuma. 

olan 

- Bu akşam güzelsin, dedi. 
Her zamanki gibi, akşam yemeğini 

küçlicük mutpaklarmda yediler. Fakat, 
bir l~cre Haticenin içine şüphe girmişti. 

Hulkinin bir şey söylemediğine ba

kılırsa, Beşiktaşa gidişinin itiraf edile
nıiyecek bir sebebi o1malrydr. Birden 

yüzüne vurmamak için, hadiseyi anla
mayr, Hulkiyi takip etmeği kafasına 
koydu. Öğrenmek istiyordu, ve öğrene 

Dınıgnon~ yoDdozDaıro 

lngiliz film sanayiinin en çok ümit 
bafladrğı genç yıldızlar arasında 18 
yaşındaki Nina Deslys şöhret yolun
da hızlı adımlarla yürümektedir. 

cekti de. Bir adamın kailUtU affetmesi 
ne çirkin bir §eydi. 
Akşam yemeğinden sonra, adeti veç

bilc Hulki gazetesini açtı, karısı yemek 
ten sonraki işlerini bitirerek, elinde ör 
mekte olduğu süvaterle ~irdl, 

- Gene aldatılan bir kadın kocasına 
silah çekmiş. 

Genç kadın gözlerinde garip bir ateş 
le sordu: 

- Ölmüş mü? 
- Hayır, kurşun omuzuna rastlamış, 
Hatice işini brraktı .: 
- Eğer beni aldatırsan, ben de bu 

kadından a§ağı ka1ımyacağım 1 
Hulki karısının sesindeki titrekliği 

farketmişti. Güldü. 
- Senin bu kadar kıskanç olduğunu 

zannetmiyordum. 
Ağır bile olsa, Hulki bu l!ktrdıdan 

hoşlanmıştı. 

Ceplerini beyhude yere karııtırdık
tan sonra: 

- Baki Sigaram da bitıniş! dedi, 
- Çantamda var! Mutpakta masa • 

mn üstünde. 
Haticenin çantasında tabaka}"( ara • 

dı: Çantanın içinde neler yoktu, dq.dak 
kırmızrsı, mendil, pudra. Gözüne bir de 
otobüs bileti ilişti, 

- Tuhaf 1 Be;ıikta~a ne diye gitsin? 
Bilete dikkatle baktı, Bugün ahnnuş 

bir bilet olduğunu tahmin etti. O da 
ayni gün Be§iktaşta bir evin inşaat pro 
jelerini tahkik için gitmişti. 

Evvela kansına bir ıeyler J;ormak 
istedi, sonra biraz endişeli bir halle 
kendi kendine : 

- Bana hiçbir §ey söylemediğine 

göre, ortada ~izli bir şey var. 
Sigarasrnr yaktı, çantan kapadı ve 

ltaticenin yanına geldi. Demin Hatice
nin yapt?ğı gibi, kansının yüzünde ifşa 
eden bazı alametler arama)t isteqi. 

Derin bir azapla kendi kendine: 
-~---~::Beai ldatpıaN imtt~nı VAr D)t? 

diye sordu. 

Aralarında bir fÜphe baılamıştı. 
Bazan cum?.rtesi günleri öğleden son 

ra dil çalıttığı olurdu. Karısına: 

- Yarın öğleden sonra dit çalışıyo
rum, dedi. 

Hiçbir §CY söylemedi. 
Ertesi gün, öğle yemeğinden sonra, 

kansmr alnından öptU: 

- Akşama, sevgi1im ! dedi. 
Onun Taksimdeki otobüse bindiğini 

gördü. Kaybolur olmaz, o da o civarda 
Hulkinin çalıştığı şirkete uğradı, kapıcr 
öğleden sonra çahşrlmadığını söyledi. 

Bir taksiye atladr ve Beşiktaşa gitti. 
Cadde üzerindeki tatlıcı dükk~nlann -
dan birine girdi. Birden kalbi parçala

nacakmış gibi çarptı. Hulki yandaki 
masalardan birine oturmuştu. Yalnızdı. 
Etrafına dikaktle bakındı. Nedense o-

turamadı. Yand~ki kahveye girdi. Mu 
hallebiciden çıkacaklStn görebilecek 
bir yere oturdu. 

Hulki kaltvede bir çay içti, Bir, iki, 
üç saat böylece geçti. Biribirlerinin dr-

ıan 'ıkmasını bekliyorlardı, :Kabahatli 
yi bulmak lazımdı. 

Kendi kendine bir nevi sevinçle: 
- Herif gelmiyecek galiba, ı;ledi, 
Hatice de: 
_ Kadın, bizimkini atlattı galiba! 

diye dü~ündü. 
Kendini fazla tutamıyarak, Hqlki 

kaUctt ve tatlıcmm önünden geçti, C~ııa 
ret edip içeri ıirdi: 

- Ne yapıyorsun, buradct? 
- Ya sen? 
- Çantanda pir otobüş bileti bul -

dum. 
- Onu dün akıam eve ıirerken, 

antrede bulmugtum. 
Hulki biraz ferahlamıştı. 
...... Sana dün söylemeği unuttıım, öğ

leden sonra planın bir noktasını tahkik 
etmek Uzere buraya gelmittim. Gel gi-ı 
delim de, sen de gör. 

- Hayır, sevgilim, sana inanıyorum. 
Çok aptalım.. Bu otobüs biletini görün 
ce, beni aldattığını zanettim. 

- Ben de onu senin çantanda bulun 
ca ... 

ikisi de , yaptıktarıdan biraz utana -
rak, gillmeğe başladılar. 

Nuh CEM 
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Yazan : Niyazı Ahmet 

81 sene evvel bugUn 
Kafkasyada Türk kuvvetleri il 
Çar orduları çarpışmıya başla 
Mahmul paşanın maiyetinde vazife göre 
Iogllio binbaşısı Day Mok ölürken: •'Kah 
raman bir milletin kumandanları ile va 

zlfe gördllğUm için şerefle ölüyorum • 
Mahmul paşa bana mezar yaptırsın ,,dedi 

Kırım harbi esnasında Kafkasyada 
yapılan muharebeler, en az işlenmiş 

mevzulardan biridir. Burada bu hurp
lerin bir parçasını anlatacağız. 

1855 yılı 5 birinci teşrin günü, sı 
sene evvel bugün, Sohum civarmda 

Ömer paşıl kuvv~tlerl ile Rus asker
leri ara~ında tüfek ateti başladı. Ö

mer paşanın kuvveti otuz iki tabur 
piyade. 1000 süva1'i, Ti sahra 10 cebel 

topundan !ha retti. Bütün a~kerin 

mecmuu yirmi bini geçmiyordu. 
Orduda lngiliz (cumandanlan da 

bulunuyordu. 

tık areş, Türk ke~if kıtnatı ile ya
pılmıştı. Ömer paşa, Ru.c;lartn vaıiye

tfni anlamış bulunuyordu, Orduyu 
lngor nehrine miivaEi olarak yilrilt
meğe ba§ll\dı. 

Asf<er yorJtundu. Fakat yemyeşil 

bir tabiat par'"f\aı, u71akta, yüksek dağ 
ların eteklerine kadar yayılmış bem

beyaz kar. muzıkanm kanı oy;ıntan 

sesi. n~kere ) orı:ı.ınlufunu unuthıru
)·ordu. 

tık çarpı~nıadnn bir gijn l!IOPl'a 0-
mer pn~ı. askorlni tefti1' etti. Miralay 
Ballarda üç tabur ştşhaneli tüfekle 
mücehhez askerle adaya geçmesini 
bildirdi. Nehrin karşısında bdlunnn 
Rus1ar top ve tüfek ateşlerine başla
mışlardı. Faknt huna rağmen ada ko

layca zaptedildi ve asker il<'rledi. 
Yalnız zaptedilen yerden ilerisi çır-

~ıplak bir saha idi. Gizlenecek bir şey 
göze çarpmıyordu. 

Ruş ateşi burnları mütemadlnn dö
vüyordu. Ömer paşa, vuiyeti anlaya

rak mUna..lllip yerlere vcrleştirdl~i ba

taryalara at~ emrini verdi. Oc: saat 
süren top ateşi ile Ru..cılar geri pil~· 

kilrtüldU. Bu ı:ıuretle lngnr nehri J!e 
çidi ele ıreçirilmiş Ye muharebe kaw· 
nrlmış bulunuye>rdu. 

Türk zayiatı 68 ölü, 220 yaralı idi. 

Ruslar 1200 den fazla ölü vermişler
di. lngiliz zabitlerinden binbaşı Da' 

Mok, tam 7.afer kazanılırken yaralan
mıştı. Yanında bulunanları çağırdı: 

- Çok ağır yaralandım. dedi An
cak birkaç saat yaşayabileceğim. ~
ni burnda gömünüz .. 

Yaraları çok altrr olduitu içtn fazla 

rztırap ~eken hinbaşı. di~1erinl sıkı

yor, kendisin~ tedavi etmek isth·enle 
re: 

- Boşu boşuna vakit gedrrneyiniz. 

Kurtulacak t.'lrafım 1calmndı. diyordu. 
Sesi. gittikr,e hafifleşiyor ve bo

ğuk laşıyord u. 

- Türk askerleri ile hRrp ederken 
öldüğüm için büyük bir şerd duyuyo 

rom, Kahraman bir milletin kuman
danları ile çarpıştım. Aldığım Lc;abet-

li emri yerine getirirlcen can verdim. 
En hiiyük arzum yaralandığım sahada 

gömülmektir. Runu Ömer paşaya söy
leyiniz. Bana iyi bir m~1 . .-ır yaptrrsın • 
Mf'7:ar taşımı\ Tilrklerle beraber harp 
ederken öldüğUmU ynzdır~rn •. 

R•ı. hinbası Day Mokun son sözleri 
idi 

Ömer pasa. hinbasnıın tiliimünü ha
ber :\ldığı vakit muhl\rehe lrnıanıl
mı~tr. 

- Mert bir arkada~ kaybettik .. de
di. Sonra Ha ve etti: 

- Ona derhal Jayik olduğu bir me
zar yaptıralım. Day l\lok, iki büyük, 

muhteşem ağacın arasına kazılan 

mezara merasimle gömüldü. lsten 
yazı mezar taşma yazdırıldı, Om 
paşa yanında bulunan diğer lngi 
kumandanları mirlay Dallard, mi 
lay Sunon ve binb~ı Kedle şunl 
söyledi; 

- Day Mokun mezar taşları §U g 
düğünüz iki ulu afa~tır. Onlar, y 
lerce sene sonra görUrlerse de gökle 
yetişecek, yeni mezar taşları gökle 
uzayacak. Aziz ölilnün kahramanlı 
lan ise tarih sayfalarında ebediy 
yaşayacak •• 

Şelkeır nıçnırı 

tatDodow? 

Efer sfıe. resimd(?kl güzel kadın 
ne yaptığını soracak olurlarsa, bel 
de onun yeni bir ping pong oynadığı 
söylersiniz. 

H:\Jbuki bir fen adamı, bu re.s 
göz atar ntmaı, size. akıl H hay,ıli 
ze getirmediğini:& bir cevabı \·erece 
tir ve diyecektir ki: 

- llu reı;irn tekerin niçin tatlı o 
duğuııu iıah ediyor. 

Topların beyaı, kırmızı ve ma 
olarak üç renk üzerine tertip edilm 
kamı~ şekerinin bir Molikülün 
atonılerinin tertibini gösteren bir te 
sildiı,-. Siyah toplar karbonu, kırmı 
lar <>kşijeni beyaılar da hidroje 
temsil etmektedirler, 

Kimyada Mollkül adı kimyevi b 
cL'imir1 ırazh eıeklfnde serbest nlnra 
meveut hulunıın en küçük parçası 

verflmektt'dlr. Zerre adını ,·erditim 
bu i\1olikül bir cismin en kilçUk p:ır~a 
ya taksim edilmesidir. Anak, bu eı 

küçUk par~n kimyevi '·usıflarını bütü: 
bir holde muhafaza eder. 
Şekeri hepimiz yemekleri ve içkiler 

tatl:lattıran beyaz !tri~tal bir cisiıı 
olarak tanrrız. Fakat ~eker ismi ayı 
ayrı vasıfları ve fenni adları olan 10 
muhtelif cimse ,·erilir ki bunların ara 
sında früktoz, glilkoz, lnktoz, malto2 
ve sükroE ,·ardır . Bir cisimde hunlar 
dan r.e kndnr fazla bulunursa o cisiıı 
o kadar tath bir cisimde olur. 

Otobüs ahyorum 
Acele olarak 14 - 16 ki§ilik bir oto 

büs almak istiyorum. Satmalt isti 
yenlerin her gün Sirkeci Balıkesir o 
telinde Bay Bedriye ınür&<:n tları. 

I)iş Doktoru 

l\Jbevt on~ceır 
Cumartesinden maada herg\in 

hastalamı kabul eder. 
Edirnekapı, KaragUrnrük Tramva.3 
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Meşhut cürümler kanunu 

Hangi suçları şümuiü 

HABER - i\.t~m ~ ' l) mrinctfeşrln - 1936 

dahiline almıştır ? 

Şiddetli nutukların 
söylenmesine, kan 
dökülmesine sebep 

gllneşmlş 

Bu garip 
iddiada 

bulunanlar da 
var 

Eseri hazırııvan : Nüzhet: Abbas 
Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi. rarşan.'>a ı·e cumartesi günleri neıredili 

-8 Adliye hayatımızda, getirdiği yeni hükümler ve §ekiller dolayısiylc 

hususi bir ehemmiyet taşıyan meşhut vii.riim?cr kanunu ay başındanberi 
tatbik sahasına girmi§ bulunuyor. A<lliye işlerinde sürat temin ederek 
vatan~lann herhangi bir şekilde mağduriyetine meydan verilmemesini 
mümJcün 1..·ılan bu kanunun hüh,"il mlerüıi ve tatbik şekillerini öğrenmek 
herkes için faydadan uzak değildir. Du itibarla kanunun esaslarını adli
ye mesleğinden olmıyanlann da anlıyabilecekleri bir ~ekilde - resmi bir 
ağızdan - izah. eden ~' yazım dercedi11oru.z. 

Gençlere 
uzun 

en muzır şey 
koşulardır 

Bazı Fransız radiobiolocistler\nin ------ ileriye sürmekte oldukları nazariyeler 

Hangi işler meşhut cürümlere dahildir'! - göre: Hitler'in, Stalin'in, Musolin'in 
daima harbi teşvik eden nutuklariyl~ 

Prakits esnasında hiçbir vakiat unut· 
mamalıdır ki futbolde bir doğru bir de 
yanlış teknik vardır. Tecrübe1erde doğ 
ru teknik tatbik edenler bunları müsaba 
ka sahasına teşmil edebilirler. Halbu · 
ki antrenmanda yanlış teknik ile işe baş 
layanlar, bu yanlış usulleri müsabakada 
da kullanmakla her zaman için gitgide 
oyunlarını bozarJar. Top prakitsinde 
muntazam olmak kadar faydalı bir şey 
yoktur.Bilhassa teknik hususunda eksik 
leri çok olan fut,bolcularımızın bunu ih· 
mal etmemeleri şarttır. Çünkü umumi· 
yet itibarile teknik noksanlarımız diğer 
hususlarc!an daha fazJadır. 

rekse atletizm vesair sporlarda küç 
!erin büyüklerin tabi tutulduğu şa 
altında çalıştırılmaması Jazımgelir. 

çüklere en muzır şey uzun koşular 
Kısa mesafeler zararlı değil, bil 
kalbin neşvünümasına yararlar. He 
kadar futbol esas itibarile bir mukn 
met koşusu manzarasını andırnsa 

hiç bir oyuncunun mütemadiyen 
madığını ve oyunun sahanın mcht 
verlerinde muhtelif oyuncular tara 
dan oynandığını nazarı itibara ala 
olursıık oyuncuların dinlenmek için 
kit bulduklarını l:abul etmemiz hi 

Meşhut cürüm nedir? - Kanunun zabıta Habeşistan ve İspanyadaki kan dökül· 

ve adliyeye tahmil ettiği işler nelerdir? mesinin başlıca sebebi güneşteki lekeler· 

için suçluyu kendisi de tevkif edebilir. dir. Meşhut cürümler lianununun esas 1 
gayesi işlenmiş veya işlenmekte bu
lunmuş olan suçları derhal tecziye ve 
böylelikle bu suçların cemiyet haya
tında husule getirdiği tesiri izale et
mektir. 

Mefhut cUrUm nadir? 
Meşhut cürmün ne olduğu ceza usu

lü muhakemeleri kanununun 127 inci 
maddesinin son fıkrasında tarif edil· 
miştir. Buna göre meşhud cürüm dört 
hali ihtiva etmektedir: 

ı - Evvela asıl meşhut suç işlen
mekte olan suçtur. Bir şahsın diğer 

şahsı sokakta yaralarken görülmesi 
gibi.. 

2 - Kanunun tarifinde diğer haller 
de gözönüne almmıtşır. İkinci hal: 
Suçlu, suç işlerken görülmüş değildir. 
Ya suçtan zarar gören veyahut suç 
işlenirken görülüp de failin kaçması 

yüzünden yakalanmıyan suçlunun pe
şinden koşularak yakalanması hali
dir. 

3 - Üçüncü hal: Suç işlenmiştir. 
Suçlu ka.çnu§{.ır. Fakat suçlunun ti?.C· 
rinde suçu işlediğine dair emareler, 
deliller mevcuttur. Mesela bir hırsı

zın çalmış oldu~ eşya ile beraber, bu 
eşyayı satarken veyahut başkasına ve 
rirken yakalanması gibi.. Kanun bu 
hali de meşhud cürmün muhtevası 

dahiline sokmaktadır. 

4: - Kanun meşhut cürmü tarif e
derken son bir dördüncü ihtimali da
ha gözönilne almıştrr: Suçlu suçu işle
mi.~tir. Fakat bu suçu işlerken görül
mediği gibi, suçun bıraktığı umumi 
heyecan eseri olarak da yakalanma-

mıştır. Suçlunun suçu işlediği hak
kında delilelr, karineler, emareler de 
mevcuttur. Fakat suçlu henüz suçu 
işlediği yerdedir. O suretle ki, o su
çun başkası tarafından işlenmiş oldu· 
ğu ihtimali mevcut değildir. İşte bu 
hal de meşhut cürümdiir. 

Kanunun zabıta ve adliyeye 
tnhmll ettlöl ı,ıar 

Meşhud cürümler kanununun zabı
ta ve adliyeye tahmil ettiği işler iki 
bakımdan mütalea edilebilir: 

Bu iddia gülünç ve hayali g?ıün 
Hangi l•ler meşhut cUrUmtere mekle beraber büsbütün de temelsiz 

dahildir 1 
değildir. 

Evvela kanun meşhud cürümlerin Semavi ecsamın yer yüzüne yaptıkla-
nerelerde olabileceğini tayin etmiştir. 

rı intişarın tesirlerini zaten görmekte
Meşhud cürümler kanununun tatbik yiz. Ayın denizdeki hayat üzerine olan 
sahası adliye teşkilatı bulunan beledi-

güneş ışığının insanların sihhati Jı..tün
ye hudutları dahildir. Adliye teşkila-

de yaptığı tesirler inkar edilebilir mi?. 
tından maksat asliye mahkemesinin 

Şimdi ise güneş yüzünde bir tak·m 
bulunduğu yerlerdir. Münferid sulh 

lekelerin peydalanarak büyümesi boşlu
mahkemesi bulunan yerler bu kanu-

ğıı müthiş bir enerji bırakmıştır. Bu le
nun sahası haricindedir. Zira bu gibi 

keler hakikatte kürremizden on defa da· 
yerlerde işi mahkemeye iddianame ile 
sevkedecek olan müddeiumumi mev- ha büyük olan çukurlardır. 

Demek ki kürremiz semavi şuaların cut olmadığı için kanunun tatbikına 
maddeten de imkan mevcut değildir. bombardımanına maruz kalmıştır ve 

bunların tesirleri, yer yüzünde sinir, Kanun, belediye hudutlan kaydının 
bir istisnasını göstermektedir ki, 0 da rahatsızlık ve taarruz hisleri uyandır . 

maktadır. 
panayır yerleridir. 

Hatta bu radiobiyolocistler daha ile -
Meşhud cürümlere tabi suçlara ge- risine giderek çizdikleri bir takım kroki 

lince: ağırceza mahkemesinin vazife- ve haritalar vasıtasiyle 190 5 Fas h1rbin
leri dışındaki suçlar bu kanuna dahil 

de 1914 umumi harbinde güneş lekeleri-
değildir. Bundan maada asliye mahke nin tam bu hadiselere isabetlerini isbat 
melerinin vazifesi dahilinde bulunan 

etmeğe çalışmaktadırlar. 
suçlarla ceza kanununun üçüncü kita- ----------------
bmda yazılı olan ayin icrasına mah
sus olan yerlerden başka yerlerde di
ni ayinler tertibine halkı teşvik, mer-

1Kaılf11S<eır DÇDlf11 
ıra<dlylYI m yeırn lfi1<e 

<e o e ~'\t: ır n ık. 
Londrada Sent Bartelemi hastaha· 

nesinin röntgen dairesinde tamamile 
izole tuğlalardan yapılmış muazzam 
kuleye geçen hafta hir milyon vn.lt]uk 
bir makine yerleştirilmi~tir. Bundan 
~onra kanser tedavisinde şimdiye ka
dar mi~li görülmemi~ yüksek voltaj 
da X şuaı kullanılacaktır. Mütehassıs· 
lar bu şuaların vereceği neticeleri bü· 
yük bir ı;;abırsızlıkla beklemektedir. 

Söylendiğine göre yüksek vottlu 
şua yalnız rndiumun yerini almakla 
kalmayacak ondan çok daha ileriye 
gidecektir. 
Şimdiye kadar bu işte kullanılan en 

yiik..ı;:;ek volt:ıj 400.000 di. 
Makinenin başlrca parça.c:ı.ı içi kur

şunla döşenmi~ \'C ağırlığı 8 ton olan 
dokuz metre uzunluğunda muaz1.am 

KOÇOKLERE FUTBOL 

Bizde çok yanlış anlaşılan ve anlatı· 
lan bir mesele var: Küçük yaştaki ço · 
c:uklara, mesela on sekiz yaşına kadar, 
çocuklara futbol gibi ağır sporların za· 
rarh olduğu ve futbolün gençleri kav· 
ruk bıraktığı. 

Sporların en zevklisi, en heyecanlısı 
ve takmı oyunları arasında her ferdin
den yüı:de yüz randıman istemesi itiba 

rile emsalsiz bir oyun olduğuna inan· 
dığım futbolün aleyhine serdolunan bu 
mütaleaya cevap vermeği bir vazife 
telakki etmekteyim. Böyle bir mütalea 
yı uluorta ileri sürenlerin henü hali 
teşekkülde bulunan memleket sporunu 
baltalamaktan başka bir şey yapmadık· 
larını söyledikten sonra meseleyi kısa
ca bir tetkikten geçirelim. 

Evvela on sekiz yaşına kadar olan 
devrenin bir neşvünema devresi oldu
gunu ben de herkesle birlikte kabul e· 
derim. Ancak bu neşvünema devresi İ· 

l~ delikanlılık devresi arasındaki başlı· 
cııı vucul ıar.ıcını ilca tebarüz dtirmck 
şartile. Çocuklar ile büyükler arasında
ki esas fark hiç şüphesiz ki kalb adale· 
rinde en bariz olarak göze çarpmakta· 
,iır. Bir çocuğun kalbi on sekiz yaşına 
l<adar tamamile teşekkül etmiş ve aza
mi randımanla işler bir makine haline 
gelmemiştir. Buna bir misal olmak üze· 
.re bir koşu esnasında çocukların en ev
vel nefesleri tıkandığım sonra da ba · 
cakları yorulduğunu zikredebiliriz. Hal 
buki büyüklerde mesele tamamile bcra· 
kistir. Yani yirmi beşinde bir gencin 
kalbinden evvel bacakları yorulur. 

Bu esas farkı tebellür ettirdikten 
sonra adale meselesini tetkik edelim. 

ciindcn ruhsat alamksıznı umumun 
girebileceği yerlerde matbua, evrak 
veya resim veya elle yazılmış evrak 
satanlar, hükQmet tenbihlerine riayet 
etmiyerek temaşa ve müsabaka yerle

ri açanlar, on beş yaşından aşağı ço
cukları topalyıp dilencilik ettirenler, 
umuma açık yerlerde yalan uydura
rak başkasını zarara sokanlar ve hal
kın huzurunu bozanlar, zaruret olma· 
dan sokakta silah atanlar, araba ve o
toınobilleri şahısların ve eşyanın em -
niyetini tehlikeye verecek tarzda sevk 
ve idare edenler, kumar oynayıp oy
natanlar, rezalet çıkaracak derecede 
umumi yerlerde sarhoşluk edenler ve 
bu sarhoşluk saikasiyle tecavüz eden
ler, sarhoşluğu itiyat derecesine götü
renler, şuuru zayıf bulunanlara ve ya
şı on sekizini doldurmıyanlara müski
rat vermek, edebe muhalif vaziyette 
görünmek, halkın edcb ve nezahatine 
tecavüz etmek gibi suçlara aittir. 

bir borudur. Şuna karşı mütee.<ısir ol· Heniiz neşvünüma devresini tamamla· 
mayan ve X ~uar horusundan kuvvetli mış adalenin kaldırabileceğinden faz -
cereyan geçecektir, Ja ağır sporlarla çalıştırıiması fayda 
Şualar kutru 4 santimetreden bir yerine zarar vereceğine ben de herkes 

toplu ba-;ı kliı;üklüğünde !'ahay:ı ka· gibi inanırım. Ancak kaldırabile c eği 

gelir. Oyun esnasındaki bu istira 
devreleri kalbi lüzumundan fazla 
mamak hususunda birer büyük amil 
Bunc!an dolayı futbolün bir mukave 
ve"ya uzun mesafe koşusuna benzeti 
sı doğru değildir. 

Çocuklarda o!sıın büyüklerde ols 
kalb de herhangi bir adale gibi işi 

meklc daha iyileşir. Bunu kabul et. 
~cıruridiı. Yalnız nasıl ki on iki yaşı 
bır çocuk bir büyük adamın aldığı 
tarda gıdaya muhtaç değilse. ayni 
hile kalb antrenmanı hususunda kil 
lerin, büyüklerden daha az çalışma 
sadece mantık ica~ıdır. Yoksa küçü 
ç;alıştırılmama,;a demek değildir 

Sporlarla, atletizm ile kalb büyür 
ye bir şey duymaktayız. Bir çok ço 
babalarının ekserisi de bunu duym 
ve korkutucu bir söz olduğu için in 
mısl;ırd ır kcr.;ır~neiz gelimesinden 
ka bir tabirle ifadeye kaaır olamadı 
bu mevhum hastalığı da burada kıs 
izah etmeliyim. 
Yukarıda kalb adalesinin on s 

yaşına kadar tamamile taazzuv etme 
ni söylemiştik. Şimdi de kalbin oto 
tll! blr e u r. ~cı ı~ır bır aClale o mrg 
dan bu itibarla ona tahmil olunan 
zifeye ve yüke diğer adalemizden d 
kclı\ylıkla alışması icap ettiğini i 
süreceğim. Elbette idman gören k 
büyür fakat idman eden bir gencin 
ğer uzuvları da kalbilc mütenasip su 
te büyümekte olduğundan bu sırf k 
büyümesi değil, biitün gencin daha 
neşvünüma bulması,taazzuv etmesi 
mdctir. 

( f lcvnmı var 

Tenis maçiarı 

Çekter 
Yugosl v;·arı 

yendi er 
Evvelemirde zabıta meselesini göz

den geçirelim: Yukardaki tarif daire
sinde suç işlenir işlenmez zabıta me
muru suçluyu yakalıyacak ve delilleri 
tesbit edecektir. Ve bir zabıt varaka
siyle Ankara, İzmir, İstanbul gibi 
merkezlere telef onla bağh olan yer
lerde derhal telefonla müddeiumumiyi 

Avusturya 
silahlanmağa. 

başladı 

dar temerküz ettirilmektedir. ciereceyi iyice tesbit etmek şartile. Bu 26, 27 ve 29 eyliılde Pragda yapı 
Hasta tedaviye hazır olunca, dok· · · b .. · k 

Avusturya Harbiye Nazırı General 
haberdar edecek, telefon olmıyan di-
ğer yerlerde en seri vasıta ile müddeiu Zekner Viyana radyosunda bir nutuk 
mumiye malUmnt verecektir. Zabıta- söyliyerek, bütün halkı, Avusturya ha-

va kuvvetini arttırmak hususunda yar
nın burada dikkat etmesi lftzım..gelen dımda bulunmağa davet etmiştir. 
nokta bizzat tahkikata mübaşeret et-

Avusturya tayyare kuvveti için tak-
r.ıemesi keyfiyetidir. Yani zabıta, şa- riben 75 lira kadar iane verenler altın 
lıitleri, suçluyu dinliyerek üade ala- madalya alacak daha az para ödiyenlere 

k değildir. Suçun mahiyetini göste- de gümüş ve demir madalye verilecek-
r n \'e şahidlcrle suçlunun hüviyetini · 

tır. 
b

0

ldiren zabıt varakasını müddeiumu-
Pek az miktarda verebilenlere ise mive tevdi edecektir. 

t pul verilecektir. 
-;, müddeiumumiye gelir gelmez 

Mecburi askerlik başlamış ve 15000 
üddciumumi suçluyu sorguya çeke-

kişi hizmete çağrılmıştır. Gelecek yılın 
<'"k ve işi takip edilecek vaziyette gö- nisanında mecburi hizmete tabi efrat 
rtirse edrhal şahitleri celbederek sair 

40000 i bulacaktır. 
9eıillı:rlc birlikte ı:ıuçluyu mahkeme- ----------------
ye tevdi edecektir. Esasen müddeiu- KİRALIK APARTIM.AN DAİRELERİ 
mumi işi tamamen olgunlaşmış bir ae- Mercanda bir tarafı Örücüler sok:ı
kilde mahkemeye tevdi edebileceği ğı bir tarafı Eminpaşa sokağı köşe. 
için mahkeme dieğr işlere tercihan ba.gmda her tarafa yakın .Mercan a
bu işi bir karara raptedecektir. partımanında küçük ve büyük daire-

Yani bu kanuna göre olan mcşhud ler kiralıktır. Bütün konforu tamam. 
cürüm halinde yakalanarak mahkeme dır. Kapıcıya müracaat. 
ye tevdi edilen suçlu azami 24 saat ---------------
zarfında mahkemenin kararını öğren
miş olacaktır. Müddeiumuminin işi 
derhal mahekmeye tevdi edememesi 

1 
gibi haller de mevcuttur. Bu gibi hal· 
lerde mliddeiuınumi meseleyi tetkik 

ZAYİ - 933 - 934 yılında İstanbul 
7 inci ilkokuJdan almış olduğum şaha
detnamemi zayi ettim. Hükmil yoktur. 

7 inci mektep 443 numaralı Fahriye 
Şükrü 

ı,:ensıpi yaltıız küçükle:e değıl uyü · Çeko~ lo,akya - Yugoshn·ya teni~ 
torlar ve aı::i. tanlnrı bitişik odaya tere de ayni şekilde tatbik etmek mec· lan Çeklerin 6-0 galibi.)etile nPtl 
geçml'ktedirlcr. Burada 6 santimetre 

l;uriyctindeyiz. Bir küçük çocuğun çok lenmiştir. 
kahnlığrndaki duvarların arkasından 

ağır şekilde çalıştırılması ne demekse Birinci günde; tek: Çek Cn. ka 
birrok aynalar vas1ta~ile hastaYl göz 

'.I: bir delikanlının da surentrainee olma· goslav Punceci 41 6, 6; 9, :; 7 ) en 
önünde buhındurmaktııdırlar. 

sı o demektir. tir, 
Bir Jevİ'-'C ,·:ısıta.ı;:;ile bir mi1'.•on lk' i ·· ·· ~ hl ·· b l 

J Adaleyi çalıştırmaktan maksat, daha ınc gunun; Ga mnsa aa arıt 
volt lruvvetincle cereyan hıraktldımı ç k ıı ht c k , . l p iyi, daha fazla ve daha kolay işler bir e ec • a.q ·a ı ugos av un 
hasta hiçbir şey g~rmcmektc hiçbir hale getirmektir. Bir çocuğun olsun 1\litici 5/ 7, 3/ 6, 2/ 6 ile kazanmışlar 
şey hissetmemektedir. bir büyüğün olsun adalesini makul bir Son günkü maçlarda da tek mii 

Şunlara fazl:ı maruz kalmıık tarzda ve makul bir hadde kadar çalış- bakalarr 2 6, 1/ 6,2/ 6 gibi bü}ük 
doktorlarla asistanlar ve ha,;;;tahane tırması sayesinde kazanacağı bedeni ka farkla Çeklerin galebe.sile bitmişti 
memurları için ~ok tehlikelidir lşte · f ı 

biliyet ne kadar mazbut ıse az a idman ............. "uoıJllHlllqı1ın oııJIHflltll-..Hfffflltllf tıUllH 
bunun içindir ki şunlara mukal"emet 1 •• d 1•• k d lllll"'-'"""1ml ımılı•• '"""' 1111 

a vucu u uzumsuz yere yorma a M k 
eden baryom rutfalt tuğlalarından ko~ ·b 1 t l 
koca bir kule ,,.apılmt~tır. Bu kulenin o ka1ar :ararhdır. Bu itı a: a.. ad~le e e p er 

J yorgunlugu hususunda buyukler ıle 
k~?)lları hile kurşunla ~ıvanmıştır. küçükler arasında esaslı bir fark olma· 
Mütehossısl:ır yeni makine şun la- dığmı, ancak küçüklerin büyüklerden aç) ı dı 

rınm radyum tnr:ıfrndan neşredilen c.aha çabuk müteessir olacaklarım na-
Gamma ş•1alarmdan çok daha kuv- zarı itibara alarak ona göre davranıl-
,·etli olduğunu n• knn~eri parçalaya- ması lazımgeldiği kanaatindeyim. Ki•t h 
rak hüyi.ime$inin cinüne ge~eceğini söy .~{iiçüklerde ~alb adalesinin ~:~~z l a ınız 
leme'\tedir. mukemmel bır hale gelmedıgını 

Şimcli~·c kadar kullanılmış olan her nazarı itibara alarak gerek futbolde ge
hangı bir radyum bombasından çok::=:;::============---
daha intişarlr f'ner.ii istihsal eden bu kudretinden çok üstün olan kuvvetle-
ff'.akine yakınlarda i~eıLmeC-e hastaya- re eri.;ebilir ,·e ilerlemi:;; kanser has-
caktır. talarına yeni ümitler yaratabilir. 

X - Şuaımütehnss1slarından biri- Bu cinsten makineler radyum yerini 
si gazetecilere verdiği beyanatta de- tamamile alacak ve kanser tedavisini 
miştir ki: daha ucuza mal edebileceği gibi bir 

''Bu cin~ten yük!;c!• \'oltajlı X şuaı ı;ok kolaylıklara da yol açacaktır. 
radyur.ı ted:wi~ini biisbütün ortadatı Milyon rnltluk makine ölüme mah 
kaldırabilir, Bu yeni şualar radyumun kum binlerce hayatı kurtaracaktır. 

Kolaylıkla almolt 
isterseniz 

Ankal"'a cadde slns!e 

VAKiT kitap 
evinden alınız 

Telefon: 24370 
ııııııuuııı111ıııı11ıııııu11ııııuııııı1111uıııınııııııı1111ıııı1111ıııı11111 



Bir damla bal tein bir çuval keçi boynuzu ~l;tnenlr mi ? ! 
IEskD OODmpna harabeDerı gösteırnoecek c:ıınye 

Havanın bozukluğu yüzünden 
Balkan oyunları Balkanlı atletlere 40 saat 
dün yapılamadı nasıl seyahat ettirildi ? ! 

Atina 4 (Hususi surette gönderdiği
miz arkadaşımızdan telefonla) - Dün 

gece ve bugün yağan şiddetli yağmur
lar neticesinde Balkan oyunlarının 

son müsabakaları salı gününe tehir 
edilmiştir, Her ne kadar saat 2 de 
yağmur dinmiş ve hava açmışsa da 

Bu münasebetle salı günü tıpkı pazar 
imiş gibi tatil yapılacak ve Atinada 
dükkanlar kapalı duracaktır. Türk takımı yollarda harap olmaktan 

nasıl kurtuldu ? 
Bizim atletlerden işleri biten bir 

kısmı yarın Fethi Başaranın riyase
tinde lstanbula dönecektir. Bunlar 
Mehmet Ali, Galip, Semih LQtfi, HU
seyin Şürü, Faik, Tevfik. Sah günkl 
müsabakalara girmek için de şu atlet• 
lcr kalacaktır: 

30 Heloa vapuru (7 inci Balkan o
yunları için sureti rnahsusada Yunanis
tana göndrediğimiz arkadaşnnızdan) : 

7 inci Balkan oyunlannı hazırlayan 
komite bu seneki oyunlara iştirak ede
cek sporculara enteresan ve her zaman 
yapılanlardan daha değişik bir gezme 
bazırlamağı düşünmüş! .. , Ve Balkan 
oyunlarının ilk haftası ile son haftası 
arasmdaki günlerde bir kısmı vapur 
bir kısmı trenle olmak üzere gidip gel
me 20-30 aaat sürecek bir seyahat ter
lip cdihni§. Bu seyahatin asıl gayesi de 
Balkanlı sporculan Patras şehri tariki
lc Olimpia köyüne göndermek ve o
'rada eski Yunanlılar tarafından yapı • 
lan ilk olimpiyatların bugün harabesi 
muhafaza edilen stadını ve müzesini 
göstermekmiş. 

Pazartesi günü saat 18 ze doğru Ak
ropol otelinden otobüslerle 150 kişilik 

bir kafile halinde Pireye hareket edil
di. 

Romenler, Bulgarlar, Yugoslavlar 
hemen hemen tam kafile halinde bu 
gezmeye iştirak ediyorlardı. Yalnız 

bizim federasyon reisi Vildan Aşir 

tam yerinde bir düşUnme ile henüz mü 
sabakasını yapıp vazifesini bitirmemiş 

olan atletlerin bu seyahate iştirakini 

menettiğinden bu patırdıda bizden an
cak birkaç atletle gazeteciler ve kafile 
reisi Vildan Aşir bulunuyordu. 

ler kalını§. Bunlar da 500 sene evvel, 
Olimpia sahası köşesinde birleştiği da
ğın bir zelzele neticesinde altında kal
dığı sırada harap olmu§lar. Bugün mü
zede gösterilenler işte bu enkaz .• 

Müzeden sonra otele dönüp acele 
bir yemek yedik ve hemen Olimpia sa
hasına gidildi. Bir çok arkadaşlar bu 
enteresan yeri görmekten, yorgunluğa 
dayanamamak yüzünden vazgeçtiler. 
Otelde kalmağı tercih ettiler. 

Alman tarih akademisinin mesaısı 

sayesinde 50--60 sene evvel toprak al
tından meydana çıkarılan Olimpia yeri, 
otelden ancak 20 dakika kadar sürdü. 
Bu ilk olimpiyat sahasının harabelerini 
bjr saatte yarım yamalak gezebildik. 
Dönü~ lrenimiz ı::aat 16 da kalkıyor -
muş. İstasyona dardanna yetiştik. Ve 
ayni sıkıcı tren yolculuğu ile saat 8,30 
-·9 da Patrasa vardık. 

Bizi karşılayanlar derhal Patraaın 

büyük otellerinden birisine götürdüler. 
Burada bize resmi bir ziyafet hazırlan 
mıştı. Yaptığımız uzun yolculuğun a-

len vapur rıhtıma yanaştığı zaman art
tık yer var, yok dinlemeden hepimiz 
vapura .aldırdık. 

Snıilletin 150 sporcusu, esasen tık -
lım tıklım dolu olan vapurun her tara
fını işgal deiverdi. 

Bereket ki kaptan vaziyeti evvelden 
b;ldiğı için salonlarda kütüphanede 
yerler hazırlatmış, bir kısım buralara 

yerler çok fena idi. Hatta başlanan 
maraton koşusu da aynı sebepten do

layı 8 kilometre koşulduktan sonra 
tatil edilmiştir. 

Salı günü yapılacak sor müsabaka

larda Yunan kralı da hazır bulunacak 
ve oyunları bizzat kral kapatacaktır. 

Melih, Münci, Rıza Maksut, Recep, 
Vedat, Nazmi, Polat, Haydar, Fethi, 
Etem, Veysi, 
Diğer atletler çarşanba günü hare

ket edeceklerdir. 
y~rl~ti bir kı~m da güRrte~~ ~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-

tuklara uzandılar. Rusyadaki futbolcularımız 
Binılığimiz vapur Yunanistamn en od d k • d 

gtlzel vapu;~anndan birisi imiş. tçi dışı esa a ) son maçta a 
feYkalade lüks ve tertemiz de ... 

Sabaha kartı saat S de Patrastan kal 1 2 1 A 1 d 1 
::~e~ ve,.., 11 de Ko<ent kanalnu • mağ up 0 u~ar 

Bir gece evvel elektrikle ve ay ışığı 
altında seyrettiğimiz bu kanal, gündüz 
daha azametli bir manzara ile görülü -
yordu. Bu manasız seyahatin acısını 

Korenti görmüt olmakla unutmağa ça
lışanlar içimizde çoktu. 

Maamafih Korenti ve Olimpiayı gör 
mek bahasına değil üstelik para bile 
verileceği söylenerek böyle bir seyahat 
bir kere daha teklif edilse; 150 kişinin 
içinden bir akıllının daha çıkıp da bunu 
kabul edeceğini hiç sanmam. 

tki gUn sonra müsabaka yapacak bi
çare atletler Atinadan sapsağlam ayrı
lıp 42 saat sonra hakikaten tam bir tur 
şu halinde yerlerine dönmüı bulunacak 

Odesa 4 (A.A.) - Hususi muhabiri
miz bildiriyor: 

Son futbol temasımızı bugün Kosi
vor stadında 40.000 kişi önünde Ukran
ya muhteliti ile yaptık; bu muhtelitte 
Kiyerten altı, Harkoftan üç, Odesadan 
iki oyuncu vardı. Türk takımı Mehmet 
AJi - Hüsnü, J,utfi - Esat, Fikret, 
Reşat - Danyal. Şeref, Gündliı., Sait 
Necdet şeklinde idi. Birinci denenin 
birinci dakikasında ılk, on sekizinci 

Hususi maçlar .......................... ~ 

dakikasında ikinci golü yedık. Biz de 
ikinci devrenin birinci dakikasında pe-

naltıdan ilk ve son golümüzü yaptık. 
Oyun heyeti umumiyesile Türk takı· 

mının l irmiden fazla akınına mukabil 

karşı taraf ancak altı akın yapabil· 

miştir. Bu fevahide güzel oyunumuz 

teknik itibarile Kiyef mağlubiyetinin 

bir revanşı olmuştur. Halk tarafından 
takdirle seyredilmiştir. 

Ankarada yapılan 
at yarışları 

Yuhahlilann cıa-ıo - kifiai:;;ara- -if.i-~i7/iii 
smda tanınmış simalardan kimseyi gö
remediğimizden bizim çocukların böyle 
uzun bir seyahate i§tirak ettirilmemesin 
deki isabeti daha ilk anda anlıyoruz. 

lar. 
Yıldezspor 
Langasporu 
mağlup etti 

Ankara 4 (A.A.) - Son bahar at 
yanşlannın birincisi tiugün lpodrom

da yapılmıştır. Hava güzel olduğu 

için seyirci çoktu. 

Küçük fakat çok temiz bir Yunan 
vapurile akşam sekizde Pireden hareket 
ettik ve hepimiz mehtaplı sakin gecede 
güzel bir seyahat yaptık. Bizlere ayrı
lan rahat kamaralarda fazla kalmamız 
kısmet olmadı. 

Saat 11 re doğru baıtanbaıa elektrik 
lerle aydınlanarak çok azametli bir 
manzara al'Zeden Korent boğazından 

vapurumuzun 20 dakika süren geçişini 
seyrettik ve sabahleyin de saat 4 de kal 
karak Y11nanistanın en tanınmış sahil 
§ehirlerinden birisi bulunan Patrasa 
çıktık. Bir sabahçı kahvesinden kah -
valtı ettikten sonra da saat (6) da bizi 
Olimpiaya götürecek trene bindik. Se
yahatin ilk faslı trende başladı. Uyku
l~nru alamamış olan sporcular ve hatta 
bız, altı saat süren bu sıkıcı tren yol
culuğundan Sdeta harap olduk. (Olim
pia) köyüne bir saat kala Pirgos isim
li küçük bir kasabadan geçerken, Bal
k~n milletlerinin bayraklarile süslen -
~ş. istasyonda kasabanın belediye re
ısı ıle yüz kişilik bir kalabalık tarafın
dan karıılandık. 

. Saat tam 12 de 80-100 haneli Olim 
pıa köyüne çıktık. Dağlar arasına sıkı
şıp kJlnuş olan bu köyün üç tarafın • 
da iki büyük ve güzel bina görülüyor
du. 

Bunlardan birisi buraya gelen seyYab 
1ann kaldıkları hakikaten güzel bir o -
tel cligwe~· d 01· . , .. . . . · - ı e ımpıa nın muzesı ımıı. 

. Evvela otele gidildi. Herkes eşyaları 
hır köı1eye bıraktı. El ve yüzümüzü yı
kadılrtcın sonra hemen otelin yanındaki 
n:üzeyi gezdik. Burada (Olimpia) ye -
rınde bulunmuş heykelJeri gördük. Mü 
ze çok zengin değildi. Gördüğümüz 
heykellerin hemen hepsi yandan 
fazla noksan bulunmuştu. (Olimpia)da 
bulunan cwl hevkellerin büyük bir kıs
mı tamamen a!tından yapılmış olduğun 
dan barbar ve Romalılar istilasında 
bütün altınları alınmak için götürül -
müş, ağaçtan olanlar çürümüş ve ma · 
denıılea yapılanlar ise gene Romalılar 
tarafnıdan silah imalinde madeni kul •

1 
!anılmak üzere sökülüp eritilmiş. Bu
rada kala kala taş ve mermer heykel -

Spor, siyasette büyük bir ,·ol oy
namağa b<J§"ladı. Berlin olimpiyatları
nın bu sahadaki ehemmiyeti unutul
mamıştır. Atinadaki Balkan oyunları 
da ondan <J§ağı kalmamı.,tır. Resmi
miz, Alman propaganda nazın Göbel.s 
ile Yunan diktatörü Metaksasın Atina 
stadında görii§tüklerini gösteriyor. 

ğır yorgunluğunu çocuklar gırtlakları

na kadar yiyip jçerek çıkarmağa baktı
lar. Yuvarlanan §araplar, sofradakiler-

den yüzde sekseninin başını döndürme 
ğe başlamı~tı. Patras belediyesi şehirdi! 

ki eski Türkiyeli Rumları da bu ziyafe 

te çağırmıı ve Türklerin arasına oturt

rr.uştu. Hepsi de bize İstanbuldan, tz -
mirden doğdukları memleketten uzun 
uzadıya bahsettiler. 

Patras belediye reisinin nutkıle ziya 
fet bitti ve işin asıl komedi tarafı da 
bundan sonra başladı. Evvela bizi ha • 

zırlanmış kRmaralarla Pireye götürecek 

vapurun 11 de Patrasa geleceği umu -
luyordu. Halbuki bu saat 2 ye kadar 
uzadı.Bu vaziyet karşısında grupun bir 

kısmı yorgunluk ve prabrn verdiği ra· 

havetle otelin koridorlarında yığılıp 

kaldı. Bir kısmı Patrasın kahvelerine 

serilip horııldamağa başladı ve bir kıs
mı da işi alaya vurup uykusuzluğa ta-

hammül ederek Patrasın sokaklarında 

fınl fırıl dolaşmakla vakit geçirdi. 

Bizim halimiz bir damla bal yemek 
için bir çuval keçi boynuzu çiğniyenle
re benziyor. 

Olimpia köyUnde bir iki saat kalarak 
climpia harabelerini görmek yolunda 
böyle uzun ve yorucu bir seyahat bil -
mem değer miydi. 

Maamafih, b,en hayatta ne görsem 
ve ne öğrensem kir sayan bir adam ol
Juğumdan bu seyahatimden hiç pipnan 
değilim. Yalnız bir kısmı bizim rakibi
miz de clsa iki gün sonra mil!ıabaka 

yapacak atletlere acıdım. Yunan fede
rasyonunun bütün hüsnüniyetine inan 

mama, ve misafir sporculara olimpia 
gibi tarihi kıymeti çok yüksek bir yeri 
göstenncğe kalkışmasının hiçbir suini

vetle yapılmadığına kani olduğum hal 
de, Yunan federasyonunun böyle bir 

Dün Şeref stadında Yıldızsporla 

Langaspor takınılan hususi bir maç 
yapmışlardır. 

Saat bir buçukta başlıyan oyunun 
ilk dakikalannda Yıldızlılar ilk golü 
atmışlardır. 

Devre nihayetine kadar bu vaziyet 
devam etmiş, ve devre 1 - O Yıldız le
hine nihayetlenmiştir. 

İkinci haftaymın onuncu dakikasın 
da Langalılar beraberliği temin et-
mişlerse de de\Tcnin yirminci dakika
sında Yıldızspor ikinci ve galibiyet go 

Jönü de kaydederek maçı 2 - 1 kazan
mıştır. 

seyahat tertip etmekle atletlere iste - ---------------
miyerek büyük bir fenatık ettiği de mu Yunan Maarif nazırı 
h:ıkkaktır. Rakiplerimizin bitkin hali· nutuk s6y ledl 
ni gördükçe, bizim Vildanr bulup, ço- Atina, 3 (Hususi muhabirimizden, 
cuklan otelde kalmağa mecbur ettiği telefonla) - Buakşam, Balkan oyun-
ve vaziyeti evvelden görebildiği için ları münasebetile verilen 250 kişilik 
tebrik etmekten de kendimi alamıyo - ziyafette, Yunan Maarif nazırı uzun 

ruın. ve heyecanlı bir nutuk söyliyerek, spo-
Artık vapurumuz Pireye, yaklaşıyor. run Balkanlılar arasında uyandırdığı 

Abüülhalik Renda, Başbakan ismet 
Inönü, Şükrü Saraçoğlu yarışları scy· 
redenler arasında idi. 

Birinci koşu: Oç yaşında ,.e hiç ko· 
şu kazanmamrş yerli, yarrm kan in· 
giliz erkek ve dişi taylara mahsustu. 

Mesafesi 1200 metre idi. 

Halimin Tacımuhali birinci, Yaku
bun Ünlüsü ikinci geldi. 

ikinci koşu: Oç ve daha yukarı yaf

ta ve 936 senesinde 500 liradan fazla 

ikramiye kazanmamış olan halis kan 

İngiliz at ve kısraklara mahsustu. Me
safesi 1400 metre idi. 

Halimin Sun And Airi birinci, Ah· 
medin Şorompu ikinci geldiler. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yukan 

yaşta 936 senesinde hiç koşu kazanma• 

mış yerli ve yanm kan Arap ve 

halis kan Arap at n kısraklara mah· 
sustu. Mesafesi 2000 metre idi. 

Alinin Tayyarı birinci, Remz.inia 
Hilali ikinci geldi. 

Dördiincü koşu: Oç ve daha yukan 
Bizi aıağt yemeğe açğırdılar. Cidden b l"k h" 

. bera er ı ıssini anlatmıştır. ..·aşta 936 senesinde kazandığı ikra-çok mükemmel bır yemek hazırlanmı~ N .; 
utuk çok alkışlanmış. bunda bi- miyeler yekunu 1400 lirayı geçmiyen 

herkes seve seve, doya doya yedi. Ve zim hakkımızda da sitayişkar 
gerek yemeklerin nefasetini, gerekse ·· ı ı r halis kan lngiliz at ve kısraklara cum e er sar olunmuştur. 
yolculuğun nihayete ermesi, bize çek- Yunanistan, Balkan oyunlarının mahstL"tu. Mesafesi 1800 metre idi. 
tiklerimizi galiba yavaı yavaı unuttu- teşkilatında gösterdikleri himmet ve Halimin Copaini birinci Ahmedin 
ruyor. Mektubu bitireceğim sıra dik- gayretinden dolayı iki kişiye ni- Crondezzası ikinci geldi. 
kat ediyorum. Akıam Patras kahvele - şan ,·ermiştir. Bunlardan biri Ro- Beşinci koşu: Dört ve daha yukan 
rinde, otel koridorlannda, iskemle ü - manya mümessili Baresku, diğeri ise yaşta yerli yarım kan İngiliz at ve 

zerlerinde yan uyuyan ve arada sırada Türk müme..~sili maruf muharrir kısraklara mahsustu. Mesafesi 1800 
gözünü açıp da homur homur homur - Burhan Felektir. metre idi. Şabanın Bozkurdu birinci, 

dananlar, şimdi güle oynaya çantalannı Burhan Felek evvelce de spor teş- lskenderin Selteni ikinci gelmiştir. 
hazırlıyorlar, Korent boğazının nefase- kilfıtçılığr münascbctile bir nişan al- B . 
tinden, Olimpianın tarihi kıymetinden mıştır, fakat kanunlarımız Türk vatan U senekı 
bahsediyorlar. daşlarını nişan taşımaktan menet-

Meğer çekilen eziyetler ne çabuku- tiği için hunu takmamakta, yalnız futbol programı 
hatıra olarak saklamaktadır. 

r.utuluyonnu§... Bu senekı' futbol programı h k a • 
izzet Muhiddin APAK Balkan oyunları kında fikir teatisinde bulunmak 

Hele vapurun dolu geldiği ve ihtimal ---------------

volcu alamıyacağı, binaenaleyh bu ge- Çeki~ atma rekoru "omitesl azalarına üzere bugün saat 17,30 da Be)oğl• 
halkevinde bir toplantı yapılacak· 

C(. Patrasta yatılarak yann sabah tren- k 1rı1 dı 
le A tinaya gfdneceği lakırdısı da orta- Çekoslovak Knotek 55, 75 metre ile 
'/il çık.nca fasıl tamam oldu. yeni bir çekiç atma rekoru tesis et-

Saat 2 de Brendizi ve Korfodan ge- mi§tir. 

madalya verlldi tır. 
Balkan oyunları komitesi azalarına 

birer madalye verilmiştir. Madalye a -
lanlar arasında Burhan Felek de vardır. 

Bütün k1üp mensuplannın bul• 
nacaı:rı toplantıda yeni senenin fut
bol programı tesbit edilecektir. 
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- Halife Mustasamın hazlnelerlne gl
başka hi~ kimse bilmez. den yolu benden 

Şf mdi o da yok olduğuna göre 
hazineler benimdh 

bütün bu 

Şunu da hemen ilave edelim ki sa,. 
raydan çıkan ve miktarı yedi yüze 
baliğ olan cariye, odalık ve hizmet
karların hepsi Bağdadın kapısına va
nncaya kadar ortadan sır olmuştu. 

Her biri üstünde başında bulunan gü
z.el elbiselerle mücevherleri kendileri
ne kafi görmüşler ve bir kolayını bu
lup alaydan ayrılıp ha.Ikın arasına 

dağılıvermişlerdi. Daha ziyade haris 
olanlara gelince bunlar boşalan sara
yı soymak üzere gerisin geriye saraya 
d,nmüştü. Bir kısmı da çapulcuların 
hücum ve hançerlerine hedef olmuş

tu. 

tarmak için günlerce Hu.Ligiiy& kar
şı kapattıkları kapılara hücum edi -
yorlardı. 

Hulagfınun askerleri harbi çoktan 
bırakmışlardı. Bunlar şimdi büyük 
bir korku ve dehşet içinde kendilerine 
sığınan~ halkı teskin etmeye, bazıları
nın yaralarını sarmaya, aç olanlarına 
yemek veremye çalışıyorlardı. HenUz 
kumandanlanndaıı Bağdada girmek 
emrini almamış oldukları için şehre 
giremiyorlardı. 

Halife saraydan çıkar çıkmaz mü
neccim Ubeyd artık vaktin tamam ol
duğunu kestirmişti. Doğruca evvelce 
hazırlamış olduğu adt bir cübbe ve adi 
bir sarıktan ibaret elbisesini giydi. 

Velhasıl halife Mu.stasım bu şekilde 
HulagUn.un ordugahına vardı. Asker
ler ve zabitler kendilerine mütemadi-

Ondan sonra dairesini terketti. Sara
yen yol gösteriyorlardı. Ordugah bü-
yük ve muhteşem bir çadırdı. Musta- yın açık kapılarının birinden dışan 
smı içeri girince yüksek bir sedirin çıktı. Süratle sarayın karşısındaki 
üzerine oturmuş kendisine dik dik ba- k.argir bir evin önüne geldi. Cebinden 
kan Hulagiiyu gördü. çıkardığı anahtarla kapıyı açarak içe-

Hayrte ! Neydi o, ne görüyordu? ri girdi. Kapıyı iyice kilitledi. Sürme
Huia.gfınun yanında. bulunan ümera- leri sUrdü. Ve ilerlemeye başladı. 
dan bir kısmı kendi vezirleriydi. o Bir taraftan da kendi kendisine 
içeri girer girmez içlerinde bulunan şöyla düşünüyordu: 
veziri aza.mı Müeyyededdin Hulagliya - Bu yolu, yani halife Musta.sımın 
yaklaştı. Eteğini öpüp selimla.dıktan hazinelerine giden yolu kendisinden 
sonra: ve benden başka hiç kimse bilmiyor. 

- İşte muht.ercm kumandan! Hali- Şimdi artık o da yok oldu sayılacağm 
fe Mu.stasım denilen canavarla oğulla- dan bütün bunlar benimdir. Dur şu al
n ve ailesi g~ldiler. Bunları buraya tmları, incileri ve elmaslan güzelce 
getirmek benim vazifemdi. Ben bana bir muayene edeyim. Bakayım hepsi 
dil.seni yaptmı. Bundan ötesini siz is- yerli yerinde duruyor mu? Ondan 
tediğiniz gibi yapın! sonra yapacağım şeyleri gayet iyi bi-

Halife Mustasım ancak o zaman liyorum. 
hakikati bütün vuzuhiyle kavrıyabil- Ubeyd dar ve karanlık bir merdi
di. Halife tam mana.siyle Hulagfuıun venden mahzen gibi bir yere girdi. 
esiri bulunuyordu. Haddi zatında alelade bir mahzenden 

Bir taraftan bu işler cereyan eder- • kat'iyyen farklı olmıyan bu yerde du
ken, öbür taraftan da Bağdadın için- varda mevcut bir çıkıntıya basar bas
de deheştli bir yağma başgöstermişti. ı 
Halifenin tıpış tıpış yürüyerek şehir-ı 
den çıkması ve Hulagftya esir olma- 1 
sı, halk ve askerler üzerinde gayet kö-j 
tü bir empresiyon bırakmıştı. Bunlar 
böylelikle hiç bir kurtulma ve halas 
ümidinin kalmamış olduğunu anladık
tan sonra işi iyiden iyiye çapulculuğa 
ve yangıncılığa döktüler .. 

Artık şehrin içi tam manasiyle bir 
insan mezbahası haline dönmüştü. 

Hiçbir kanunun, hiçbir kuvvetin zap
tcdemediği insanlar, keyiflerinin iste
diği gibi hareket ediyorlar. Baztılan
nın kuvvetiyle iş görüyorlardı. 

On, on beş yerden yükselen alevler 
söndüren olmadığı için büyük bir sü
ratle büyüyor ve etrafı kaplıyordu. 

Bnğdat tam manasiyle cehennemden 
bir niş:ıne olmuştu. Masum halk ço
cukları, karılariyle birlikte bütün mal 
ve mi.ilklerini bırakarak canlarını kur 
c _ -

maz saniyesinde merdivenin yanıba.

şmda bir delik açıldı. Ubeyd hiç te
reddüt etmeden bu deliğe daldı. Bir 
yirmi otuz adım kadar ilerledikten 
sonra daha geniş bir yeraltı odasına 
vasıl oldu. Esrarengiz bir yerden ziya 
alarak epeyce aydınlık olan bu oda -

nın dört tarafında iri iri sandıklar 

göze çarpıyordu. Altın, gümüş, inci, 
elmas, yakut gibi mücevherlerle tıka-j 
basa dolu olan bu sandıkların sayısı f 
on beş yirmi kadar vardı. 

Ubeydin gözleri biraz karanlığa alı
şınca büyük bir heyecan ve korku ile 
sarsıldı. Çünkü on, on beş adım kadar 

ilerde bir sandığın önünde bir karaltı 
duruyor ve sandığın içini karıştırıyor 
du. Bu latif meşguliyetle o derece 
dalgındı ki, içeri giren müneccimden 
kat'iyyen haberi olmamıştı. 

(Devamı var) 

KADIMLA•BEM. 
~N L '">'* ~ / Hns~ô ~cmafi'i1 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Bir şey anlamamış gibi davrandı. 

İskemleye, oğlunun yanına, demin Zü
beyde hanımefendinin oturduğu yere 
oturdu. 

Eliyle elini tutarak nisan gurubunu 
dinlemeye ba.<3ladı. İnce bir yağmur 
yağıyor, tabiatın ortasında, ipek hışıl
tısı g "bi sesler çıkarıyor. Bahçenin bir 
yerinde, bir karga, garip garip gaklı
yor. Bahçede, bir tek ağaçta bahar çi
çekleri görünüyor. Ufukta son ışıklar 
sönüyor. 

Enis: 

- Yarın gene yağmur yağacak!.. 

:liye içini çekti. - Kurbağalar için 
pek muvafık ama biz insanlara hiç de 
yaramryan rütubetli bir hava .. Ne za
man Yakacığa gideceğiz? 

Uzakla!Jmak. .. fsatnbula avdetin ne 
zaman olabileceğini bilmemek... Tam 

bir fedakarlık... Muraddan tam bir 
feragat .. Orada, Yakacıkta tabiatı~ 

baş başa ... 
Zihninde, yeniden, hayalelr b irib:

rini takip ediyor. 
Hayat ne mecra alıyor? .. Dağ baş-

ları! Issızlık ... Tatsız tuzsuz bir şey ... 
- Anneciğim! 

İrkiliyor, doğruluyor. 
- Ne var, yavrum?. 

- Sahiden iyileşebilir miyim der-
sin? 

!smet, derlenip toplanıyor. Aklında 
parlak cümleler hazırlıyor. Yeminler 
ediyor. İstikbal hakkındaki planları
nı, kendi de inanmadan, yağlandıra 

ballandıra sıarlayıp döküyor. Fakat: 
"Gençliğimin azıcık bir parçası kal
mıştı. O da. bitiyor!,, diye esefleniyor. 

Fakat, Y.ilreğinde zıt hisler çarpış-

5 Birinciteşrin - 1936 

Habralarım anlatan : EFDA1i TALAT -218- Yazan: IHSAN ARlf 

Jandarnıalarının birer birer tenıiz0 

lenrnesini isterse razı oınıasın ! 
Kayık biçimi şapkalı elleri kırbaçlı 

çakalı, fiyakalı Yunan jandarmaların • 
dan eser yok. 

Krokere döndüğüm zaman kapıda Ko 
lonel Balların yaveri mülazim Çapmana 
rastgelclim. Acele acele bir yere gidiyor 
du. 

- Hayrola, mülbimim t Böyle acele 
acele nereye? 
- Yunan mümessilliğine gidiyorum.Ko 
lonel g:indeTiyor. Yunan jandarmalan
nın şehirde resmi elbise ile ıtezmemeleri 
ve mümessillik binasında asıb duran 
koca bayrağın da indirilmesi haberi 
gön ·eriyor. 

-· Kclr>nel çok iyi , dil~ilnmüş .. Şimdi 
ki ha!dı: h-"!kı iğı.ap edecek meseleler • 
elen iKisi de 'ounlrrdır. 

- Yalnız bakalım Yunan mümessili 
bunlara muvafakat edecek mi? 

- Jandarmalarının birer birer te -
mizlenmesini isterse, etmesin. 

- Haydi jandarmalar artık resmi el 
biselerile dola~masm. Ya bayrak? Onu 
kaldırmak ne kadar güç bir şey ... 

- Camın, çerçevenin ve nihayet bü
tün binanın inmesini arzu ederse bay· 
rak kaldrnlmasın .. Azizim, aen ne di
yorsun! Halk galeyan halinde.. İzzeti 

nefsinin ve gururunun bu kadar hassas 
olduğu bir zamanda en ufak ~y)crden 
incinir, şahlanır ... 

- Canım, bize ne? Ben aldığım emri 
bildirmeğe gidiyorum. 

- Ben de Yun an milmessilinde bu 
emri yerine getirmemek için lazımgelen 
cUret ve cesareti göremiyorum .. 

Mfilazim Çapman, gitti. Ben de içeri 
girdim. Krokerde benden ve birkaç 
Türkp olisinden başka herkes kede i
çinde ... Hepsind:: bir cenaze alayından 
dönmü~ insanların meraretli hali var, 

Yedi cedlerine efendilik, veliniınetlik 
etmiş olan Türklere §U Uç sene zarfında 
reva gördükleri muamelelerin mizanı 
yapılacak olan büyük günün korkusu 
onların içine şimdiden çökmilttü. 

Saat sekize doğru Miralay Ballar, 
mutadı veçhile, çok sevdiği viskisini 
içmek için dairenin üst katındaki dai
resine çıktı. 

Ballardan sonra Krokerin en büyük 
imiri kolonelin birinci yaveri yüzba§I 
Difreytas ile ikinci yaver Çapman idi. 

Ben kar§ıki muhallebiciden getirtti
ğim tavuk sövüşile hafif bir akşam ye
meği yemif, işimle gücümle meşgul -
düm ki bir polia gelerek yüzbaşı Dif
reytasın beni istediğini söyledi. 

Ballar bulunmadığı zaman dairenin 
en büyük amiri olan Difreytasa bittabi 
hürmet ve itaat ederdim. Kalktım, git
tim. Odasında oturmuş sigara içiyordu, 
Bana yer gösterdi ve: 

==- t 
maktadır. Oğluna bakıyor: Sapsarı 
bir ~Jz, çıkık elmacık kemikleri, ateş 
parçası gibi yanan gözler ... 

Merhameti galeyana geliyor. Sanlı 
yor, öpüyor Enisi.. 

Bu temas, onda elim b 1r his uyan
dırdı. 

Hümma içinde tutuşan bu el, bu a
lın, bu yanaklar, bir gUn, ölUm soğuk
luğile buz mu kesilecek? Bu vücut 
katılaşacak mı? Ve bir tabutun içine 
bu yatakta yattığı gibi uzanar.al< mıy
dı? 

Vücudunda korkunç bir seyyale do
laştı. Beyninde bir fikir parlaYJp sön
dü. Eti kemiği isyan ederek bu bcvaz 
tahta tabuta. karşı durdu. Hayır! Ha
yır! .. Onun bu vücudu alıp kendisin
den koparmaması için her şeyi, her 
şeyi göze almıştır. 

Öyleyse .. 

Başını yastıklara yaklaştırdı. Eni
.sinkinin yanıbaşına koydu. 

"- Ben ncy·m ? .. Ben ki, biraz ev
vel, oğlumun ölt:münü ve Ecvgilimi 
düşündüm ... Ne alçak insanını ... Ne ca 
navanm ben .. Kadından ba~·rn h er ~e

yim. galib:ı. .. ,, 
Murad ..• 
Enis ... 

- Bugün ne var ne yok bakalım? di
ye sordu. 

- Bugünkü yeg§ne meşgalemiz hal
kın yaptığı miting ile bu gece yapacağı 

na muttali bulunduğumuz feneralayı • 
dır. 

- Şehd bugün dolaştınız mı? 
- Bir kısmım! 

- Müşahedelerinizi anlatır mısınız? 
- Ticarette bir durgunluk yok. Her 

kes gene kendi aleminde ... Yalnız is -
tanbul tarafı mutat hilafına fazla kala
balık. Halk, meydanlarda ~ündüzdcn 

toplanmağa başladı. 

- Türk halkında tecavüzkar bir te
mayü1 hissettin mi? 

- Hayır 1 Halk bütün heyecanına 
nğmen, sükununu muhafaza etmekte -
dir. 

- Beyoğlu tarafı nasıl? 

- Beyoğlu tarafını dolaşmadım. Yal 
nız Galatayı gördüm. Meyhaneler nis
beten tenha. L!ternalar gene çalıyor. 
Buralar~a daha çok ecnebi askerler 
vardı. 

- Şimdi siz ba,çavuş Raytı da bera
berinize alınız. Resmi otomobille İltan 
bul tarafını ıöylc bir dolaşınız. Sonra 
da bana gördüklerinizi anlatınız. 

Yfü:beşı Difreytasdan ayrıldıktan son 
ra bizim "çavuş Raytı aramağa ba§la -

dım. Bizim meıhur boksör, aabahki bo· 
ğulma hldiaeıinden aıabı bosulmuı, 

lokantada viski çekittirmeklcı me11ul • 

dü. Kimbilir kaçtane atıgtırmıştı. Ka • 
fayı tUtsutemitti. Yanına oturdum. 

- Sen de bir tane çek. Sinirleri yı~ 
tııtırıyor, dedi. 

- Ben içmem. Sen de çabuk bitir, 
işimiz var. 

- Ne iti? .. E~er ıene bir mahbus 
götilrecekaek ben yokum. 

- Hayır 1 Seninle beraber acımeie 
gideceiiz. 

- Bu helllr &tinde bir yere ıitmek 

istemem. 
- Yilzbaıı Difreytasdan emir aldım. 
Bir lı:UfUr aavurarak kalktı. 

Otomobile kurulduk. 

Beyoilu, Karaköy tarafları her za · 
manki tabii hayatım yaııyordu. 

Fakat Eminönüne geldiğim zaman, 
hayat birdenbire değişti. Her taraf bir 
fevkaladelik içindeydi. Tramvay yolu -
nu takip ec!erek Divanyolundan yukarı 
çı~yorduk. Sultanahmet meydanı, Aya 
sofyanın önü hıncahınç insanla dolu idi. 
Halk her iki camii de ağı:ı::larma kadar 
doldurmuş bulunuyordu. 

Herkes clduğu yerde duruyor. Her· 
ke$ grup grup olmuş konu§uyor. Halk 
bir şey bekliyor. B3Zan karanlık köşe -
_:es 

Bu iki hayal, benliği içinde, biribi
riyle çarpışıyor, biribiriyle boğ~zlaşı
yor ... 

Murad, onu cezbediyor; sesi kulak
larında çınlıyor ... Bu ses .. onu bir esi
re haline getiren, her emre boyun eğ· 
dirtebilen bu ses .. 

Ya sonra bu ... Bu Enis? .. 
- .Anne! .. 
Du ses. çocukluğundaki anno deyi· 

şine benziyor ... Sanki hayatının ilk 
menbalarma döndü .. İsmet, hayalin· 
de, eski, pek eski zamanlara avdet et
ti ve karşısında, oğlunu, kilçü1müı5 . 

miniminileşmış gördü. 
- Ne var, stiyle bakalım anne? Zch 

ra sana benim hakkımda bir :,ey söy
lemedi mi? 

Ah, o da oğluna, Zübeyde hanıme· 

fendi gibi birt:ılnm sualler sorabilse. 
Mesela, deıe ki: 
"- Zehra niçin seni merhametin

den dolayr sevmiş bakalım!.. Bana 
kar~ı takındığl yarı acır, yarı alay e
der o tavrr neydi? .. Ailen sana uy. 
muş .. Ya ben neyim? Ona neler an
lattın? Benden ~ıkilyet mi ettin? .... 

Bunları sorabil~c ... B"nların re ·an
larını ala hilsc .. Ne acı bir zevk duya 
caktı .. 

lerden yükselen şarkılar bize kadar ge
liyor: 

lzmir dağlarında çiçekler açar .•• 

Y<\~ Mustafa Kemal pa§a, yaşa! .. 
Halkın arasında dolaşan resmi Türle 

polisleri ııık sık gözümüze çarpıyor· 

Türbeye doğru çıkryoruz. Bütün dük
kanlar, bütün evler donanmış ... Herke• 
ne bulursa asmış... Bayrak, renkli kıi
ğıtlar, elektrik lambaları, fenerler, gaS 
lambaları ... istanbulun manzarası tarna 
men değigmi§ gibi ... 

Beyazıt meydanındaki kalabalık da
ha fazla ... Kar§ıda koca Harbiye Neza• 
reti ... Karanlıklar içinde bir heyul! 
gibi uzanmış, yatıyor ... Meydan mah • 
şer gibi... Karşılıklı kahveler tıklım 

tıklım .. Gramofonlar ~alıyor, gençlet 
şarkı söylüyor. Halk cuş ve huruş için• 
de ... 

Şehzadebaıına geldiğimizz aman 
Sultanahmet ve Beyazıt meydanlarında 
ki on binlerce halkın ne bekledi~inl 
anladık. Fatihten doğru muazzam bit 
alay ilerliyordu. Binlerce halk sıralan• 

m1ş. Kimisinin elinde bayrak, kimisinde 
fener ve meııaleler.. Bağıra bağıra iler• 
liyorlar. Herkes yeniden dünyaya gel• 
miş ~ibi. Her taraftan : 
-~Yaşasın Mustafa Kemal paşa! a

vazeleri lükseliyor. 
O geceyi hatırladıkça hala heyeca11• 

lanmm. One ilahl bir gece idi 1 O n1 

muazzam bir tuğyandı. O muztarip ııı· 
sanların güldüğü, hainlerin birer köstl 
bek gibi inlerine sinerek a~ladığı, b' 
vatanın kurtulduğu, yeni bir g-ünef 
doğduğu, hakkın, adaletin, zulma fC 
esarete hakim olduli:u dakika ne_J<adar 
ulvi idi. 

Alayın sonu geldi. Biz de 
çevirerek alayın arkasından ağır a~tt' 
yürüme~e başladık. Beyazıta geliyoruı· 
Halktan çoğu ara sıra dönerek bize ba' 

kıyorlar. Kin dolu gözler, arabanın ö• 
nünde sallanan küçük bayrağa takılı • 
yor. Bu bakışlar ne kadar acı, sanki: 

- Artık bunun da işi ne? 

- Sıra size de gelecek! 
Demek ister gibi ... 
Başçavuş Rayt alayın 

böyle kaplumbağavari ağrr ağır yiirU 
yüşten sıkıldı. Bana dönerek sordu: 

- Onlar eğleniyorlar, bize ne? 
Ona şu cevabı verebilirdim: 
- Ben de eğleniyorum. Çünkü bell 

de onlardanım. Sana ne? 
Fakat, tabii vaziyetim buna mUsaİ 

değildi. Pedim ki: 
- Alayı biraz daha takip edelim. 
- Şoföre biraz söylesek de korna çl 

larak arabayı sürse ... 

Fakat, imkanı yok işte.. Hem ken 
cesaret edemez, hem de doktor, hasts 
sına mutlak bir sükun tavsiye et 
Bu c:;özler i!'I~ onu son derece heyecıı. 
!andırır ... 

!smet. sadece: 

- Hiçbir !'ley söylemedi... - diye c6'. 
vap verdi. - Sadece ağladı.. Ha)11t 
böyle yüzünü buruşturma, Enis ... 01' 
bu derece ist:hfafa hakkın yok.. çili" 
kü hem pek samimi, hem de pek mali 
zundu .. 

- Saçma .. Yalan .. Sen, bir kadını' 
aşka, bir an olsun samimi olabilecl 
ğine ihtimal verebilir misin? Acaba. 61 

aşkın ne olduğunu bilir mi? 
- Bilir ... İnanırım, ihtimal veririııt' 
- Doj-ru ... Gene kadın gibi mub•' 

keme ediyorsun ... Lakin siz hepini~~ 
Vay! .. Yirmi yaşında bütün ha) 

ve kalp muammalarını hallediv 
küçük bey ... 

- Demek sen, samimi olarak 
mesini biliyorsun, öyle mi, Enis? .. V 
bunu ispat ettin. 

- İspat mı? 
- Hem de birçok arıkların birib 

ardınca sıralanmas' Ie.. Öyle ya .. ' 
kadın .• 

(Devamı var) 
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RADrCJ l BINBllılALAR 
1~~~: eaaU, dana mwdkl.t, 19,30 Dr.ı Ttl'RK 
Sallm Ahmet taratmdan konfer&D11, 20 Rif&t tPD 
ve &rkad&§l&n, tarafından Ttlrk musiklal, YJLDIZ 
20,30 Vedia Rıza ve &rkada§lan t&ratmdan &'OKER 
TUrk muailda1 ve halk prkılan, 21 aolo SARAY 
plAklar 11,30 orkeatr& 22,30 ajana h&berle. MEl.l!:K 
rl. 23, son. 
\ttANA: 

18,20 prkıl&r, 18,33 konU§Dla, 18,M 
TAN 
AI.KAZAR 
ŞIK 

ŞARK 

BEYOC'.LU 
Bir mayuı gecest 
A§&k aerabı 
Çılgın gençlik 

ı Fr&na& lhWAU 
Öpll§meden yatJlmaz. 

ı Avl&D&D g&ıW ve Çöl 
&rkadqlan 
Yaralı kuı ve Kontlnantaı 

ı Pranga ve tunç vtıcutl&r 
blldlrmemi§Ur oper& h&valan, 19,15 memleket yayını. 19,,0 

hıgUlzce den, 20,05 aaat, haberler, hava 
raporu. 20,25 kan§ık yaym, 21,05 musiki, 
22,10 melodiler, 23,15 h&berler, 23,35 muai. 
k1 ve ıan, 24,45 konU§ma 2,, gramofonla caz 
band. 

ASRI 
CUMUBIYET 

GUzel gtınler ve Son uçuş 
KJeopatra ve Çılgın kan 
Kahraman süvari, Satılık 
kahramanlar ve FaU dU. 
güne d&veUI 

Bgıu.IN: 
18,05 od& mualldal ve ıan. 18,35 konuoma 

19,M operet parçalan, 20,05 edebi yaym, 
20,25 musikt, 20,50 gUnOn &ktaleri, haberler, 
21,15 Brealavdan nakil, 23,05 h&v& raporu, 
h&vadtıı, spor, 23,35 gece yayım, 
B'CKBEŞ: 

19,M h&vadla, 19,20 kon.ser, 20,25 gramo _ 
ton konferans; 21,35 oda muafklai, 22,10 ko. 
DUf!D&, 22,15 §&n konaeri, haberler, 22,50 
kcıaaer, 23,50 fran.mzc& ve &imanca h&ber -
Jer, H 110D h&berler. 
PABts (P,T,T,): 

18,0CS org konaerl, 18,33 kıraat, 18,50 mem 
lüet yayım. 19,05 orke.tr& koıuıert, konuı 
ma, 20,05 orkestra konaerl, h&vadia, 21,45 
orkestra ltonaert, 22,M. komedi, 23,35 hava. -SOMA: 

ASTOBYA Küçük albay, Ate11 saçan 

SilWar ve Amok 

ISTANBUL 
MlLLl Ştrley A.at, Yıldınm kap. 

tan 
ı blldirmemi§Ur 

CUrUm ve cez&, Altm top 
1ayan kızlar. 
BUdirmeml§Ur. 

ı BtlyUk oyun ve ~çı 
Jar peffnde,,, 

KADI KOY 
ı Kahraman h&ydut 

: blldlrmemlfUr 
: Petrol muharebeat ve A-

man kanın geliyor 

OSKUDAR 
HALii ı blldlrmemlfUr. 

KARAGOMROK 

RABER-Mpm postalr 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idi 
tabii fakirim beni her erkek ala· 
mazdı tesadüfen parfümeri mües 

sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 

19,GG etıencell musiki, 20,50 fraıwzca h&. 
lıerler, J0,155 Yunanlatan için yaym, h&va. 
dl8, 21,33 devlet yayını, 21,45 oda musikisi, 
s.t.trah&tlerde konU§IDa, 22,M turizm h&ber 
lerl. 23,0G k&n§lk yayın. 23,36 konUfJD&. 23, 
'5 dw havalan, latlrahat eımumda h&ber 
ler, 2f,20 lngtllzce h&berler. 

OZEN ı Her py kazananın 

P'aU ahçı çıralJ 
ve yaiıız kremini verdiler müessese 

Beyoğlu dördüncU BUlh hukuk mah
~: Terekesine mahkemec~ 
elkoııulan ölü SUleyman Şevketin uh
deatnde bulunan Beyğolunda Kamer 

BALAT 
: .Tarza.n Yamyamlar ara. 

11111da ve Veııedik prluaı 

BAKIR KOY 
adLTttA.Dl 1 Şendui 

Hatun mahallesinde Daracık aokak 2' 11' A 2' R O L A R 
yeni 3 sayılı evin tamamı açık arttır- ----
ma suretile 9-11-936 pazartesi saat 14 
de sa.blacaktır. Tamamının kıymeti 

1935 liradır. Delliliye resmi ~hale pu· 
lu müşterisine aittir. Tafsilat: Sokaı 

kapısından taş merdivenle girilir. Ze · 
min katı malta taşı döşeli altmda bir 
sa.rnıç, bir taşlık bir mutfaktan bi:
merdivenle bodruma inilir. Odun kö · 
mllr koym.ağa yerler vardır. Amı'1 

kata tqlıktan bir merdivenle çıkılır. 
Bfr oda bir hal& vardır. Birinci kal 
kartılıkh iki oda arka odanın yanında. 
bir mutfak ve BOfad& bir hali vardır. 
2 inci ve 3 üncU kat birinci katm ay-

mchr. Tavan arasI katı bir oda ve bir 
de taraça vardır. Satıe kıymetin yüı 
de 75 şini bulduğu takdirde en çok aı· 
tirana ihale edilecektir. İsteklilerin 

yukarda gösterilen gün ve saatte Be 
yoğlu Dördüncü sulh hukuk mahke 
mesine bq vurmaları ve arttırmaya 

iştirak edebilmek için kıymeti mu-
hammenellin "!o de yedi buçuk nispe
tinde pey akçesi yatırmak li.zmı oldu
iu ilin olunur. 

ZA Y1 - 4602 sicil numaralı eof ör 
ehlıyetnamemi ve 4024 nolu otomobi-
lin kazanç vergisi klğıtlarmı zayi et
tim. Yenilerini alacağımdan eskileri • 
nin bükmU yoktur. PETRO 

HALK OPERETi 

Operet kısmı 
Bu akpm aaat 

20,30 da 
DUDAKLARIN 

T&katm Bahçeılntn 

ap&lı kwnmda 

HALK OPERETi 
Bu &kpm 2Ufi de 
Maline 17,30 da 

rELEFONCU KIZ 
Son temslller 

------------~---------------
Sabbk Attar dükkiru 

Topbpıda tramvay caddesi 48 nu
JQaralt attar dlikklnı devren satılıktır. 

Uıtlinde bir" odası ve arkada bahçesi 
vardır. Kirası 8 liradır. tstiyenlerin 
dilkklna müracaatları (5788) 

Kimyagerler 
kongresi 

Türkiye Genel Kımyagerl.er Kuru
mundan: 

Kurumumuzun ls~bul ıubesi kon
gresi 9 birincitetıin cuma gUnü saat 
17,30 da Eminönü Halkevinde (Cağa
loğlu) toplanacaktır. üyelerimizin o 
saatte Halkevine gelmelerini dileriz. 

• n • • 

Istanbul Belediyesi ilanları 
- . 

Düfkünler evi için günde 50 kilo ve haftada aynca iki veya üç gün 
yüzer kilo olmak üzere 15 temmuz 937 gününe kadar lizım olan koyun 

eti kapalı zarfla ebiltmeye konulmuttur. Bir kilo koyun etine 40 kurut 
fıyat tahmin olunmuttur. Eksiltme 12-10-936 pazartesi günü saat 

15 de daimi encümende yapılacaktır. latiyenler prtnamesini bedava ola 
rak levamn müclürlüiünden alabilirler. Elcsiltmeye girmek istiyenler ka 
nunda yazılı vesika ve 1060 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
teklif mektuplarmı havi kapalı zarflarını yukarda yazıh günde saat 14 e 
kadar daimi encümene vermelidirler. (D.) (1587) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

6 ıncı keşide 11 Birinci teşrin 936 dadır. 
)- Büyijk ikramiya: 200.000 Liradır. 
m~,;:ı::cır( 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
zr- ~~yelerle (50.000) liralık iki adet mükif at vardır 

~ 

yalnız bu kremi kullanmaklığnnı 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec. 
rübe ettim çehremde bir pembelik 
fevkalade değişiklik gördüm mü. 
temadi üç senedir Nf r•p Bep kre
mi ve pudraıını kullanryonım bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunum çünkü benim fakir bir kı:z 
olmakhğıma rağmen iyi bitiyor. 
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkt;; 

KabızllQı defeder 
Yemeklerden birer saat ııonra alınına 

HAZIMSIZLIOJ. mide ekfiltk ve yllnma. 
ıannı giderir. Ağızdaki tatlızlık ve ke. 
kuyu izale eder. HOROS mark&h &mba. 
IAjma dikkat. Deposu: llazon ve Botton 
ecza deposu. Yentpoetane &rkuı Aflr ı:ı 

Sok. No. 4T. 

SAÇ 
BAK 1M1 

GOzelllğln 
En birinci şartıdır 

Petrol Nizam 

• 
L' 

5 Birincite§l'hl - 1936 

2 ve 20 komprimeliTC ambalajlarda bulun 

llllıl!IHSll Ambalaj ve komprimelerin üzerinde ha 

liğin timsali olan ~ "'arkasını arayı 

ls1-nbol Harici A 
kert kıtaatı llanlf. 

Yerli fabrikalar mamuli 
ve beher metresine bi~ilen 

300 kurut olan 19500 metre 
elbiselik taYak kapalı zar 
ıiltmeye konulmuıtur. lhal 
B. Teırin 936 Pazarteıi ıün · 
11 dedir. İlk teminat 4175 li 
Şartnameaini 293 kurota al 
örMiini gör.mele~·~~~ 
Komisyona uğrıyabilirler. 

Altın çiçek Tra§ bıçaklan bagtlne meye girecekler kanuni temi 
kadar piyasada tanınmış en iyi biç.ak- 2490 ıayıh kanunun 2 ve 3 
ların fevkindedir. En sert sakalları maddclerhıde yazılı belgeler 
bile kolaylıkla traş eder Yüz derisini !ikte teklif mektuplarını ihal 
katiyuı lncintmez ve kanatmaz. Fiatı t' d b" t 1 A . ın en en az ır aaa ene 
yalnız (5) kuruştur. Tecrübe tçm bir I M M V k·t . 5 1 
tane alırsanız Altın çiçek Traş hı~ ~ · · e a etı • atına m 
ğı sizin her günkü ve daimi ark.adaşı - mısyonun" evrmelerı. 
nrz olacaktır. (330) {157 

Tt:.:J Q K iV 

l 1 Qf1Li 
BANKA5 
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ICASADA 
SAICLADl~l~IZ 

PAD.A 
KURU 
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'Gemiz/ili_. 

T abnıin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Brou tel 8 Bi· 
iteırin 936 tarihine raatlryan sair günü saat 14 de kapalı zarf U· 

iyle almacaktn. 
Muvakkat teminatı 702 lira olup prtnameai her gün komiıyon

HAVACiA'!I şof-beni 
Tetslllt ı letlklll c•dd••I ten -paraaı~ verilir. 

lateklilerin 2490 aayılı kanunda yazılı vealblarla teklifi havi 
lı arfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kaamıpqa-

bulunan komiıyc..t- ba·lr~nlıJrna vent1elori. (1358) Doktor li 

Talimin edilen bedeli (4800) lira olan (20000) kilo..,... 16- Ömer Abdftrrahmao 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden 

BaaımeviDde k .. if nnıciblace ppılacak otomatik 
tealaatı açık eluiltmeJe konulmuftur. 

O - 1936 tarihine rastlayan cumaıünü saat 14 de kapalı sarf ueulti 
alınacaktır. Clldlr• mUteh•••• 
Muvakkat teminatı (360) lira olup tartnameti •• sGn koaiıyon- Mua1enebanni J Kadıköy 
paraıız verilir. SUreıı• ıin_... karımnda 1 

ihale il - ıo - 938 prpnba aUnl aaat 15 de Baumnln 
yapılacaktır. isteklilerin ekıiltme çaimdan ince % 7,5 ille pey 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka· hl M>katr numara 8 her g(ln ıi olan 266,S lirayı Baanevi venesine 7abrmalan gerektir. Şart 

ı Zf[fı belli a·· ve-~~ıaa:::1111:..;111Mı.:1 ... Mı11-.•••• .. •-.n f 'm~====•k:·:d•::r~ .. i.ii.if1 
9111ma.n komisyon Batkanlığına vermeleri. (1696) • 

... direldörlükten iatenilebilir. (980) 

118 MAC!LOP FAUST~ 
Şövalye birdenbire başını kaldırın· 

ea Faustanın elinde bir hançerle ken
dfalne doğru ilerlemekte olduğunu 
alrd8. Genç kadının afzından klplk· 
Jer çıkıyordu ve anlaşılmaz kelimeler 
mmldanıyordu. Pardayan hiç kımıl· 
damadan bekled~ tam bıçatr yfyeeefl 
zaman, hemen Faustanın biletini ya
kalayarak: 

- Ne yapıyorsunuz? dedi. Ben Uy
Je kolaylıkla 81mem t Hen Uz vaktim 
JrehnedJ. r,te elin!zi bırakıyorum, ce
saretiniz •arsa nrun t 

~ardayan hakikaten Faustanm bl
lef,ıni bırakmış kollannr ka'Yllştarmus 
ta. Fausta Pardayanı o bctar,sald~ 
Ye cesur balda ki elinden silahı dilştU. 
Ceri çekilerek atlamafa başladı: 

Şövalye ııon derece YllmulJll'k 1'1r 
•le: 

- Madam r dedi. Şartr Katedralin· 
deki sahneyi hınilz 11nutmadrm. Da· 
d~klarmm duda•Janma defmfştt •• Be-
111 buraya pUrea ba hatıradır. Gizin 
iltimü haberini vererek meram11111 ye-
line getirmemi pek de habız bulma
Ylnrz. Fakat sisin dı hakJmnz ftl' 
belki de bu yolda hareket ıtmem ali: 
eenabane olmamıftır. Yalnıs •tiuadf' 
nizle pnu mö7Uyeylm ki buraya ~1-
ınekten lllabadım ikidir. EnelA Aizfn 
krallte olaıaaJ&tafmıa haber •ermık 
istedim •e b1I suretle söıümUa eri ol· 
•hıfumu i&bat ettim. Sonra madam, 
tatoda Kardinal dö Giz, ml9yl Des
Pina. m&r,t dl Burbon Ye dlferlerlnfn 
tnkff olunduklarrnı gözOmle glrdUm 
B11 esnada Kardinal d8 Gizin kendi81: 
.. tevkif edın DUmona: .. Bu P'auta-
11111 ltfyanetfclfr,. declfflnf fsfttfm. 

Dtlflnd&n ki, şimdi gelip sizi de 
tevkif edecekler. Banan için krallıft· 

nm yıkan fG kılıcı hayat '" Mtlrrlyetl· 
nfzl mtldafaa için kallanıuafa karar 
verdim. Heniz gtlzet Ye gen~lnlz. 
Belki ileride elde edemedlflak ikbal 
yerine b61Uk Mr saadet lnllursunaıı. 
Bl...adan iki f t1'881l kadar ileride Od 
.. Y\'&D huırlaclım. Biri slztn dlferl 
de h~niz için. Hentlı vakit ftr• 
kın beni takip edlnlL 

Pardayan bunları s8ylerken Faasta 
batik• ,e1ler dtlt&nU7orda. Kafasm· 
daki Giz ve taç emelleri lll)'nlmrş ye
rine btl&btlttn -. fikirler plmlttl. 
Pauta hayabna yeni bir yol Yermek 
istiyordu. Yaşamak! Mesut olmak! 
Kunet ye hakimiyet aPZ11lannclan TH 

~mek! Tıpkı Şartr katedralinde 
dilşUndfiğti gibi şimdi bUtun saadeti 
aşkta buluyordu. 

Faasta ötedenberl Pardayanı sevi· 
yordu. 

Kim bilir, bu anda belki Parda;ran 
da onu sel'lyordu. Gizi sırf bu sevgi-
sinden dolan kıskançlıkla öldürmedi· 
ğfni kim iddia edebflfrdi? 

Kendisini kurtarmalı istiyordu, 
acaba buna sebep ne idi? Kendiıd ona 
ihanet etmif hatta öldUrtmek bile iate
nıişti... Acaba neden timdi oaa ıenç· 
siniz, rüzelsiniz t diyordu •• 

Fausta ;reni yeni imltlere kapılma· 
ğa batlamııtı. Gözlerine götürmilt 
olduğu ellerini iki tarafına nrkıttı. 
Taftl bir teY aöyliyeeekti ki kapı tld· 
detle yorulduğunu işitti. Hemen ye
rinden fırlayarak iç avlaya bakan bir 
peaeertY• kotta. Kapı incllril.n dar· 
bf lere dayanamıyarak yıkılnhş ve 
fçtrl bir stlril uıker dolmnşta. Bunht· 
nn kumandanı Larpndt. askerlere 
törle bafln:rorda: 

- Kolunuzu bana verhuz t dtye IPU· 

kabele etti, 
Fakat Moriiver korkunun verdltt 

serserolikle yerinden kıD1ılda) amı· 

yordu. Şövalye onun kolunu alarak 
kendi kolu altına koydq. Snı? elite 
oınuzlarını örten mantonun altında 
bir bıçak tutuyordu. 

Pardayan: 
- Benimle beraber yUrüyünüz! Hi~ 

bir harekette bulunmayacak ve hiç 
bir şey .söylımiyeeık.lıiniz ! Bu sizin 
menfaatlniıedir, diyerek bıçafın ucu
nu gösterdi. 
Yürümeğe basladılar. Bu iki kiılyi 

görc:ılcr, samimi iki ah'.:,ıp zanneder 
]erdi. 

Büyük merclfvenden inmejı bqla
dılar. Şato fer1atlarla in1iyor, takip 
olunan adamların çıkardıklan imdat 
sesleri her tarafı kaphyordu. Parda· 
yanla Moröver bu gürültü aruında 
birbirlerine yapışmış iki hayal &ibi 
ge(tiler. Dtirt kite avluya çıktıklan 
zaman, Morlver kımıldanır rfbf olmat 
tu. Pardayan kındlltne dinerek mUt· 
hiı bir tebtMUmle baktı. Morlvır inll
yereK tekrar yflrilmeğe batladı. 

Büyük kapınuı yanına geldikleri 
zamaa asker silAhlannı (atarak yolu 
kapadılar. Kriyon biraz Utıde emirler 
nriyordu. 

Pardayan ona sulendl: 

- M&yB dti Kriyon, dışan çıkmak 
istiyorum! Kriyon biran kadar hay-
ret n korku ile karışık bir nazarla 
Pardayana baktıktan sonra kapıdaki 
asker1ue emretti: 

- Krahn adaletine yol veriniz! 
Asker şeJam durdu. Pardayap Mo

röverle beraber dışan çıktı. Yirmi 
adım kadar ilerlemişlerdi ki bir adam 

meydana çıkarak Mor6verln yanına 

sokuldu. Şimdi ber aça de Lunr nıh· 
rlııla yakan tarafına dotr'a ~ıkıyor
lardı. 

Btuva klprflsllnden bir fersah ka
dar ileride, boş bir kulllbealn önünde 
durdular. Kullibcnln yan tarafında 
eferleri hazır iki beygir duruyorda. 
Pardayan Mor6nri ku18beye sokt11, 
yabancı da onlarla beraber l~erl rl· 
rere1' kapıyı örttü. 

Pardayan bir iskemleyi lpret ede
rek: 

- Oturunuz t dedi. 
Moröver itaat etti. Dfflerl blrblrnı 

çarpnor yüzünde ölilme cfden bir 
adamın korkuu okunuyordu. Parda· 
>·aa. onun ayaklanaı i)iee balladı. 

Moröver bir parça nef • aldı, çUn· 
kü şimdi kendisini bağlamış olmalan 
bir ınUddet daha 7apyaeaiına delil
dL 

Pardayan bağlama işini bitirdikten 
sonra yabancıya dlanelu 

- Mösyö Kleman ı dedi. Sise itimat 
edebilir aalJI•? 

- Hl~ dtlttlnmeden işinize gldıbf11r. 
sini• doatam ! Allaha yımla ederim ki 
bana bıraktıfnnz rfbl bulununuz. 

Pardayan 'baflle tasdik ettikten 
sonra Morhere bakmadan dıprı çık
tı Te çabuk ~buk Blunya dofru rtl• 
rtmefe başladı. 

xxxv 
FAUSTANIN SON HAREKETi 

Fauata tertibatını sabahtan alnnıto 
tı. Hır tarafa postacılar slıadermlştl. 
Bunlardan bir tanesi Alebandr Far
neze gidiyordu ve ona hemen Parise 
doğru yürümesini tavsiye eden bir 



R Miki Afrikada 
haydutlar peşinde 

Türkiyenin en büyük sigorta şirketi 
Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 
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ez TCRK 

nıüessese.sidir 

SERMAYEDARLARI: Türkiye iş ve Ziraat bankaları 
_ .. Istanbul, Yeoipostabane karşısında, Biiyllk Kınacıyan ban .. Telefon: 24293 

...- Karaciğer - Barsak - Mide ~YJ Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 

Kus Tüyü Yastık 
100 Kuruştur 

Istikl8l Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Tedavisi için 

TUZLA iÇMELERi 
Mevsiminden istifade ediniz 

Y d.Stık, yorgan ve yataklarınızı 

kuş tüyünden kullanınız. Çil.akil pa. 
muktan ucuz, ömrü uzun her zaman 
yumuşaklığı devamlıdır. Kuş tUyU ya. 
tak ve yastıklarda yatanlar hiç bir za. 
man hastalık görmezJer. 

1 - Kayıtlara devam olunmaktadır. 

15 Hazirandan 15 Birinci-
2 - 7 inci, 10 uncu v~ 11 inci sınıflara nehari talebe için 

yer yoktur. 

teşrine kadar 8 
Fabrikası ve satış deposu: Istan. 

bulda ~a1'çılarda Ömer Bali oğlu 

3 - lıtiyenlere kayıt §artlarını bildi1en tarifname gönderi· 
lir. 

karakolu arkasında. Tele fon 22354 

888888:88.888~8888888888 ku§ttlyil fabrikası. Tel. 23027 -··ı 

MA~LOP FAUSTA 

mektup götürüyordu. Çünkü 1''austa 
onu, Fransaya girmiş zannediyordu. 
Akşam üstü kendisi de hareket ede

cekti. Kral öldürüldükten sonra yani 
geceleyin Burjansi ve Orlean yolile 
hareket etmeği Gizle beraber karar
laştırmıştı. Bu hareket Gizin krallığa 
olan hakkını ilan edecekti. Taç giyme 
merasimi Pariste yapılacak, Dük dö 
Giz Notrdam Katedralinde Faustayı 

elinden tutarak krali~e ilan edecek
ti. 

Fausta şimdi hep bunun için çalı~ı
yordu ki, Giz, kraliçe tacını kendi ba
şına koymadıkça, ,·aitlerin den vazgeç
mesi ihtimali vardı. 

Son emirler verildikten ve postacı 
da yola çıktıktan sonra, sabah sekizde 
Fausta kardinal dö Burlonun Gizle 
nikahlarını kıydığı salonda, Gizin ge
lerek: 

- :!\f.adam ! Her şey hazırdır, bu ak· 
şam kraliçe olacaksınız! demesini 
bekliyordu. 

Onünde nçılmağa başlayan taliine 
bakarak gülümsiyordu: 

Birdenbire karma karışık bir takım 
gürültüler işitti. En·ela buna aldırış 
etmediyse de, birdenbire doğruldu . 

Çünkü tüfek sesleri duyuluyordu. 
Nal t'<lkırhlan, haykırışlar, muharehe 
gürültüleri etrafı kaplamıştı. Alnın
da soğuk terler belirdi. Acaba ne olu· 
yordu? Bir uşak göndererek ne oldu
ğunu anlamak istedi ise de sonra mz 
geçti. 

Hakikatı anlar gibi olmuştu, fakat 
buna rağmen vaknJ, mümkün olduğu 
kadar geç haber almak istiyordu. Yü
sü ölü gibi bembeyaz olmuş, nefes ne
t~, yana doğru eğilmiş dışarıdaki 

.,Urliltüleri dinliyordu. Kendisine ka
dar yükselen haykırışlardan aklına 

gelen şeyin doğru olduğunu anladı. 

Artık düşünmiyordu. Kafasının içi 
uğulduyor, titriyor, di~lerini gıcırda
tıyordu. 

Böylece iki saat geçmiş, gürültüler 
uzaklaşmıştı. Fausta yavaş yavaşken 
dini toplayarak alnını oğuşturdu. 

- Acaba ne olduğunu öğrenebilecek 
kadar kendimi toplayabilecek miyim? 
diye !'Öylendi. Ne'! .. Fakat bu müm
kündür?. Tam zafere yaklaşırken 
böyle bir mağlfibiyet •. Korkunç! .. Ha
yır, hayır .. Bu. köylülerin bir kavgası 
olacak,. Giz emniyet altındadır .. Ra 
akşam saat onda kararlaştırılan vaka 
olacak .. 

Zili çaldı, bir uşak göründü. Tam 
sokaktaki gürültülerin sebebini sora
cnğı zaman uşak: 

- Madam, bir a."il1.ade gelmiş: de-
di. ismini söylemiyor ,.e sizinle görüş
mek istiyor. 

Fausta zayıf bir sesle: 
- Gelsin! dedi. 
Fakat böyle söylediğine pişman ol

muştu, Gelen asilzade kendisine miit
hiş rnkayı anlatacağını düşündü. Ru 
anda Pardayan içeri girmişti. Fausta 
a.salıi bir titreme ile sarsılarak, tarif 
l'clilemıyecek bir korku ile yuva.c;ından 
fırlayan gözlerini ona dikti . Bağırmak 
isti)·or. fakat ağzındnn bir kelime çık
mı~·ordu . 

Ahretten gelmiş bir mahllıkun kar
~ısında bulunuyormuş gibi oldu. geri 
geri çekilmek istedi fakat iki. elile ar
kasındaki koltui!a sarılmaktan başka 
hir !"ey yapamadı. Pardayan şapkasını 
elinde>. Faustanın önüne kadar geldi 
ve eğilerek: 

- Madam! de <li. Oiik clö Gizi öldür· 
miiş olduğumu size arzetmek i~in gel
dim. 
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Acı bir iç çekiş Faustanın göğsünü 
doldurdu. Hemen öleceğini z.a.nnedi· 
yordu. Pardayanın karşısında ... 

Sen nehrinin derinliklerinde boğul· 
duğunu zannettiği müthiş Pardayan, 
sağ salim karşısına çıkmış ve bu söz
leri söylemişti ha!_ Rüya görüyorum 
zannetti. Fena ve kabul edilemiyecek 
bir rüya .. Bu muhakkak rüya idi.. Her 
halde uyanacaktı. 

Pardayan bir müddet sustuktan 
sonra devam etti: 

- Madam, yapbğım şeyi kendim 
haber vermek üzere yanınıza kadar 
çıkmak benim i~in haklı bir sevinçtir. 
E'·velce size birkaç kere demiştim ki, 
ben sağ oldukça Giz kral ve siz de kra· 
liçe olamıyacaksınız I 
Faustanın bembeyaz dudaklarından 

bir inilti döküldü: 
- Pardayan! 
- Ta kendisi madam I Hayretinizi 

haklı buluyorum, çünkü sizi papanın 
elinden kurtardığım zaman siz beni 
Gizin adamlarına teslim ettinizdi. 

Fa usta tekrar inledi: 
- Pardayan! 
- Eti '"e kemiğile odur madam! Hiç 

şüphe etmeyiniz. Şimdi anlatacağım. 

Monlt'artr manastırında zavallı Viyo
lt:ttayı çarmıha gerdikten sonra ha
in !erin arasında sizi o kadar cesur 
gi)rr.1üştüm ki, o zamana kadar bana 
yapmış olduğunuz fenalıkları ve hat· 
ta hu arada Gizi de affetmiştim. Hal
buki siz buna mukabil bana mahut 
ağınızda tekrar bir seyahat yaptırdı· 
nız. O zaman f'İzin insanlıktan hari~ 
hir yaradılışta olduğunuzu anladım 
, .e nmeğe karar verdim ,·e sizi eziyo
rum; bunun için bir söz kafidir 1.an
nederim, Giz ölmüştür madam! Ken·! 

disi kral ,.esiz kraliçe olamadan öldü. 
Onu ben öldürdüm. 

Pardayan burada sustu, kollarını 
kavuşturarak sessizce ve mütebessi
mane Faustaya bakmağa başladı. O 
zaman l<'austa, sanki kelimeler ağzına 
yapıyormuş gibi bir ağır ağır şunları 
söyledi: 

- Siz yaşadıkça, düşündüğüm şe) te
rin olamaması pek de şaşılacak şeJ de
ğildir. Sokaktaki haykırışları duydu
ğum zaman Gizin öldüğü kalbime 
doğdu~ O anda gözümün önüne siz 
geldiniz .• O menfur yüzünüzü naza-

rımdan silmek istedimse de muvaffak 
olamadım, çünkü karşıma gelmiştiniz. 

Fausta buraya gelince bir müddet 
sustu.. Titriyor, gözleri bir delinlnki 
gibi parlıyordu. 
-Artık felaketim tamamlandı. Bir 

az evvel büyük bir kudrete sahip ol
mama rağmen şimdi lıir hic;im. Ji~akat 
siz, bugünkü keder ,.e hüzünümle in

tikamınızı söndürdüğünüzden ve aciz 
bir kadının düşmesile sevindiğinizden 
dolayı benden çok daha aşağı bir mev 
kidesiniı. Sizin gibi iyililt maskesi al· 
tında bir kadını f eli\ ket zamanında 

tahkir edenler hakiki bir Şönlye ola
mazlar. Sizin taşıdığınız şey kılıç de
ğil, ':>ir bıçaktır. Siz bir asilzade değil, 
bir haydut, adi bir eşkiyasınız!. Hay. 
di dışarı çıkınız! Sizi insan zannetti
ğim zaman öldürmek istemiştim. Hal· 
bu ki siz efendisini arkadan vuran bir 
uşakmışsınız, bunun için sizi yanım
dan kovuyorum. Hem bir uşak gibi 
kovuyorum, haydi git Valvadan işle
diğin cinayetin ücretini iste l 

Faıısta bunları söylerken titriyor, 
ağzından boğuk bir ses halinde çıkan 
kelimelerin yarısı anlaşılmJ>:Ordu. 


