
Yeni Tefrikalarımız 
Meziyet Çüriiksulunun (Bir iftira yüzünden) eseri şöyle başlıyor: Kocaaı taşrada olan bir 
genç anneye, Mahir isminde bir delikanlı taarruz ediyor ve a:enc kadın komsl.!Su Ahmedi im, 
dadma çağmyor... Arkası iç aayfalanmızdadır. - - · 
Murat Sertoğlunun yeni tefrikası da ayni sayfadadır. ' 

~ S Kuruı. Telefon: 23872 13 Temmuz 1936 Pazartesi Sene: 5 - Sayı: 1613 

Ak denizden lngilizlerin filolarını çekmeleri ve Fransa ile Yunanistanın 
Akdeniz anlaşmasını bozmaları üzerine 

ltalyanın Montrö konfer s a 
iştirak ih ima i gene ı·r is{;~~~ 
~·~---------------------------------------------------------.----~--------------------------:--~~---------------------------------------------------

Almanya - Avusturya - Italya ve 
Macaristan anlaşması 

lıaıtıktan kdenize 
kadar 

Muhalif Orta 
birleşmesi 

Avrupa 
üzerine 

Fransız efk8rı ikiye ayrıldı 

Hiikü et gazete eri küplere 
b~niyor, muhalifler memnun! 

ih J\~anya ile Avusturya arasında! yahların beraberlerinde döviz ~.l· 
.. ıa.ti bir anlaşma akdedilmek karmalarını kolaylaştmnaya henuz 
U~e.re olduğunu dün yazmıştık. Bu mütemayil olmadığını bildirmiştir. 
cı.nıaŞinanm metni neşrolunmuştur. 3 - Kapalı mahallerde yapılan 

Bu ınetinde yazılı olanlar ilerde tezahüratta Alman vatandatları-
~" ' h lll\\kere edilecektir, dünkü nüs· mn gamalı haç işaretini taşnnala-
I aınııda verdiklerimize ilave edi. rına müsaade edilmesi. 
e~ek Ve ilerde iki devit arasında 4 - Avusturyalı göçmenler me-
~Ulakcrey mevzu olacak madde· selesinin görüşülmesi ileride yapt-
er Un}n.rdır: lac.ak.müzakerelere bırakılmı§tır. 

~ - ----.. taJt . """ 'r'C'tl::~ cnuırnimJ oı n .tt.lmanya ile Avusturya arasın-

?! 1 l'ıdat dahilinde olmak üzere ge. daki yakınlık Fransada endişe 
e af 
2 ' uyandırmaktadır. 

ley - Almanya.dan A vusturyaya Bugünkü hükfunet reisinin nafi· 
r111;hat edenlerden Almanya tara· ri efkarı olan Populer diyor ki: 
lık nn alınnıakta olan 1000 mark- "Bu itilafname haddi zatında 

"etı:cinin tedrlcorı kaldınlmasr. gayet dürüst bir akittir. Fakat bu 
ti J\ Maamafih Almanya hükfune itilafnamc, Milletler cemiyeti ve 
~l'uryt".ya gidec;ek olan sey (Devamı 4 üncüde) 

E:lazı "ehemmiyetsiz,, 
Sokak nünıayişleri 

11 1 l 

-~'t 

~rı~:nlerde ga.,.etelerde ~ık sık tesadilf edilen iki satırlık telgraf ha· 

l (. §Unları okuyoruz· it ... d . 
. ) c bazı ehemmiyetsiz hadiseler oln.uş, polis nümayişçileri dağıtmış . 

sıJu ehe . 
llada E:rt bas tnrnıyetsiz ( ! ) hndiselerden bir i!dsi hakkında elde ettiğimiz re· 

ti 8oıı l'Yoruz. Nasıl, oldukça ehemmiyetsiz değil mi 1. Resimler Fran. 
Yakalara aittir. Polislerle faşistlik müzahirler! çarpışıyor ... 

Başbakan 
bugün tayyare 

ile geldi 
Batvekil ismet llrıönü, refa. 

katinde Adliye vekili Şükrü Sa
raçoğlu, kalemi mahsus müdürü 
Veditle beraber bugün saat 11. 
20 de pilot Lutf i ve makinist Sa· 
minin idare ettikleri poıta tay
yaresile Y etilköye gelmitler ve 
doğruca Floryaya gitmişlerdir. I 
Ba,bakan Atatürke mülaki ol-

muılardır. / 
Gene 3 - 3 berabere kala>ı Yugoslav milli tak"ımile dünkil maçta ha.sım 

kalesine bir hücumumuz 

Yugoslav nzaçlarının tecrübelerinden sonra 

IF lUI 1t b © O ~ lYI O c§l rr o liifi) o ~ 
Olimpiyatlara gitmiyecek 

Spor Kurumu başkanı General Ali Hikmet 
Ayerdem'in gazetemize beyanatı: 

Dünkii maçt.ın sonra futboZ f ede
TClS'IJonu, fııtbolcularımızın olimpiya.d
lara iştirakinin doğru olmıyacağını, 
çünk-ü ta7cımmırzın zayıf bulunduğunu 
bir raporla genel merkeze bildirmiş. 
tir. 

Bımun üzerine toplanan genel mer
kez raporıt tefl...-ik ct•11i§tir. Bu husus. 
ta b~kan Ge11eral Ali Hikmet Ayer" 
dem ile görii§Wk. 

Gl'11eraZ bize §Unlan söyledi: 
- Dünkü (Milli Maç) neticesinden 

çok memnunum. Milli taktnımm:nı 

biraz evvel Avrupanru maruf ve pro· 
fesyonel bkınılarrndan biri bulunan 
Boçkay Macar takımrm 5 - 1 yenmiş. 
ken bu defa da Yugoslav milli takımı 
gibi içinde 7 si (20 : 50) defa beynel" 
milel oyunlara girmi5 kuvvetli bir ta. 
knnla 3 - 3 berabere kalması milli 

takımımızı teşkil eden gençlerin kıY.' 
met ve kuvvetlerini göstermek itibari. 
le cidden ütihara şayandır. Samimi 
olarak kt!IldıJerini takdir ve tebrik e· 
derim. Yazık ki senelerdenbari fut. 
bolculanmız böyle milli takım halinde 
hiç tuplanıp çalışmamış ve bu kudret 
ve muvaffakiyeti ancak bu son ayla~ 
daki çalışmaları neticesinde kazana.. 

(Devamı 4 üncüde) 

Vazifesini görürken 

kahraman O·en 
itfaiye çavuşu Şükrünün 

büyük merasimle 
cenazesi bugün 
kaldırıldı 

Yalnız yurdunu korurken değil, insanlara faydalı bir içtfmat 
vazife görürken kahramanca ölen insanlar da büyük şehit-

Büyük müsabakamız Jerlo mertebesin~ ulaşırlar! 
" • 

No. 33 
Bu resmi, kenarlarında hiç beya2 I 

kalmıyacak bir şekilde kesip sakınyt 

nız. Bu parça, tam bir resmin 42 ye 
bölünmüş parçalarından biridir. Bun· ' 
lar kırk iki tane olunca yanyana geti' 
rerek asıl resmi vücuda getireceksiniz. 

. ...... 4•• 

Kahraman §ehidin cena zeıi el üıtünde tcqınırken •• 
(Y azm 4 iinCiül'Jl' 
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Floryada 

Denize giren bir 
çoeuk boğuldu 

Elbiselerinin de çahndığı 
anlaşılmaktadır 

Dün öileden ıcnıra Flcl-ya ile f 
Küçük Çekmeçe iıtuyonu aruın
da denizde bir çocuk cesedi bulun
mıuıtur. 

Cesedi görenler hemen Bakırköy 
jandarma kumandanlığına haber 
vermiılerdir. 

Denizden çrkanlan cesedin 14 
yqında bir çocuğa ait olduğu an

latılmıı, eahilde arattım- yapd
m.ıı, elbiseleri bulunamamııtır. 

Jandarma kumandanlığı tarafın 
dan yapılan ıorufturmalarda Eyüp 
te oturan bir çocuiun evvelki gün
denberi ortada olmadıfI anlqrlm
ca çoculun daynı bulunerak Flor
yaya ıatGrülmOt, bu zat çocuiu ta-

Dayısının söylediğine göre çocu 
ğun adı Kemaldir. Eyüpte Arpa 
Emini mahallesinde Zahireci soka

ğında oturan fırıncı Rasimin oğlu
dur. 

Kemal cumartesi günü babuın
dan elli kuruş istemiş, parayı alın
ca Babıali caddesinde bir mecmu
adan kendisine çıkan hediyeyi al
mak üzere evden çıkmııtrr. 

Kemal hediyeyi aldıktan sonrll 
trenle Floryaya gitmiı, açık bir 
yerde aoyunup denize girmit, yüz
me bilmediği için boğulmuştur. 

Sahilde kalan elbiıelerinin ça

lındığı anlaıılmııtır. Çocuğun ce
sedi morga kaldınlmıttır. 

Çocojunozon mesleğlnf tayin ettiniz mi? 

Askeri liselere 
yazdma şartları 

936 - 937 ders yılı için Kuleli, Mal-ı 7 - Altı adet fotoğraf. 
tepe Bursa askeri liselerile Kmkkale- 8 - Pullu istida (istidada okula gir
deki askeri sanat liseıine ve Konya, mek için şart konşulmıyacak, meaelA, 
Erzincan aakerf orta okullanna girmek doktorluk, eczacılık, dişçilik gibi), 
iıtiycnlerin temmuz sonuna kadar bu- 9 - Okuduğu orta okuldan alacağı 

lundaklan viliy.etlerdeki askeri liaelere, askeri ehliyetname (askeri ders gör
askert lise olmadığı takdirde bir dilekçe düğüne dair verilen ehliyetname). 
ile askerlik §Ubelerine ba§vurmalan ıa- 10 - Fi§ doldurulacak (fiş.ter okul-
zrmdır. dan verilir). 

Bu milddeti geçirenler ileride açılacak 11 - Huıual ve meslek okullarmdan 
müsabaka üMihaimıa kabul edllJnlye- gelenler imtiliana tabidir. • 

cekleriiir.; ~ 12 - Velisinin ve kendisinin taahhüt 
Gkoceklerin apftdaki prt1an haiz senedi (örnekleri okullardan verilir). 

olmalan ve ipret edilen vesikalan bu- 13 - Dokuzuncu sınıflara girmek 

JIABER - xıc:.am Postan"' ..., 

Hüseyin 
MenemenH Ali'yl 

Niçin ve nasıl 
öldürmüş 

Bundan bir müddet evvel Mene
menin Türkelli köyünde Ali oğlu 
Emin ismindeki şahsı sopa ve taş
la beynini parçalayarak öldürmek
ten suçlu Mehmet oğlu yan bastı 

Hüseyin hakkındaki tahkikat ta· 
mamlanmıf, maznun İzmir ağır ce

za mahkemesine verilmiştir. Tahki 
kata göre Hüseyin bu cinayeti eski 
bir kinin tesiri altında kalarak işle
miştir. Vaka bundan altı sene ev
vel başlanmıı ve Hüseyinle Eminin 

araları bir ağız kavgası neticesin
de fevkadade açılmıştır. Hüseyin 

bu vakadan sonra ötede beride 
Emini öldüreceğini söylemişse de 
Emin daha ziyade kuvvetli oldu
ğundan kendisine şimdiye kadar 
bir şey yapamamıştır. Nihayet va
ka gününden bir hafta evvel, Emin 

13 TEınruz - 1936 

Sosyalistler bUkftmet başına geçtikten so 

Fransız ordusunda 
"Demokratlaşma,, cereyanı 

F ransada sol cenah galebe çal· ı ardından gelen umera arasın~ 
dıktan sonra orduda da Kızılordu- nakkalede kolunu kaybetmıt 
ya benzer bir "Demokratlaşma,, methur general Guro da ıeç" 
yapılması zaruri idi. Ordunun sal tedir. 
cenah temayülünden bu suretle Bir methur süvari cenerali 
kurtarılması mevzuubahıti. sırtına almıttır. 

Bu fikrin ortaya atılmaeı üzeri· Sağ cenah gazeteleri, ask 
ne milli cephe gazeteleri mukabil ıosyalistlerin "Demokratla 
bir mücadele aÇlllJtlardır. Yukari- fikrini böylece tehzil ediy 
ki karikatür milli cephe gazetele. Alt köıecfe Cumhurreisi Lö 
rinde görübnüştür. kıntıdan ter içinde meraıiıDe 

Marepl asa.aını hamil neferin rak etmektedir. 
hastalanarak kuvvetten düşmüş ve ---------------------------1 
bunu frraat bilen Hüseyin de yolu- ~1•k•ô.•q•e-t l.e.r_ı.e.m_e.n.n_il.e.r K CJ Ç CJ 
nu bekliyerek hazırladığı kaim SO· Sergiye iştirak eden H A B E R L E 
pa ile batına vumıuı ve Emini ba- böyle mi muamele 
11Itm1ıtır. gUrmell ? 
Hmcmı Emini l>ayıltmakla ala- Sekizinci yerli mallar sergiainde 

mıyan Hüseyin eline geçirdiği ucu pavyonu bulunan yerli Kornit 

sivri bir tqla yerde baygın yatan fabrikuı ıahibi Halil Barutcu bu 
adamın kafasına vurmağa başla- gün bize gelerek baımdan geçen 

mlJ ve beynini dağıtarak derhal fU vakayı anlattı: 
ölmesine sebep olmuıtur. - Ben akf&D1 üstü, hop.lan 

Vaka yalnız Abdullah isminde pavyonumu doldurmak için yeni 
ve Eminin akrabası olan küçük bir mallar getiriyorum. Dün de adam. 

çocuk tarafmdan görülmüftür. Ab. larmı kapıya mal getirmiıler, pav
dullah ibu vaziyeti görünce doğru yondan ayrılmadığım için elimde. 

ki eerbest girit vesikasını oğluma 
köye ko,arak meseleyi haber ver- vererek adamlarımı bırakmaları 
miı, köylüler vaka mahalline ye. 

için kapıya gönderdim. Memurlar 
.:-!'-imi zaman Eminin ceaedile 

•Nafia Veki.leti mühendis me 
nin tevsiine ve bu arada naf' 
mekt~binin mühendis mektebi 
nakledilmesine karar vermiştir. 

• Üniversitenin KUltUr Bak 
dan i!tediği 2,5 milyon liralık 
satın verilmesine şimdilik imkln 
nam:ıdığı rektörlüğe bildirilmışt1 

• Kültür Bakanlığı Üniversite 
sunda bazı değişiklikler ya.pm 
rar vermiştir. 

•Yerli mallar sergisine göste 
lAka devam etmelstcdir. Sergi 
heyeti eğlenceli bir sergi geceef 
mağ:ı karar vermiştir. 

~ oflumun elindeki vesikayı alarak 
~rlapnıtlenlı. hini geri gnndermi~!or ,.e o • r-?fnl'n AnlrArııı 't'ınvnlı' ,.,.,,., ... ~ 

• Ölçüler baş mUf ettişliği bir 
istasyonu kurmağa karar ve 
İstasyonda her nevi ha va gazı ve 
trik eaatlerl kontrol edilehilecekt 

sikanın üzerindeki resmimi yırta- Hayıa. - Otsu dUn tayyare ile 
dan §ehrlmize gelmi~tir. 

rak sergi heyetine vemıiıler. •Devlet Hava yollan tarafmdt Vedfkulede 
ıunmalan lazımdır.: için ıs-19, ~~un~u amıfa ~irmek. i~ Lastik fabrikası 

1 - Ana ve babası Türk olacak, 16-20, on bınncı sınıfa gınnek ıçm 

Ben bu vaziyet karıısmda vesi- ıatadr.ı. bir acenta açılmıştır. 
kamı almak üzere sergi heyetine hava seferleri için bilet satışlarJ 

2 - NUfua kağıdmdn ya§ dilzeltmeai de 17-21 yaşında olmak. bır" yandı 
ve askerlik yoklaması yapılmıt olmıya- Bütün talipler arasında aynca 
cak. müsabaka itntihaıı_ı da yapılacaktır. tm- Sebep anlaşılamıyor 

3 - ~ndiainin ve ailesinin hUanühal tihana girmiyenler okula girme hakkım Dün saat 14,30 da Yedikuledeki lfur 
kAfıdr. da kaybederler. İmtihan l 5 ağustos ile 

4 - Müddeti bir yıh doldurmıyan 21 ağustos arasında yapılacaktır. 
ap ktftdı bulunacak. Bir yıl tahsili terketmiş olanların bu 

5 - lıtanbuldaki Maltepe, Kuleli, arzuları dikkate alınmaz. 
Buna ve Kınkkaledki askeri liseler için Okullar parasız ve yatılıdır. Talebe· 
orta okul) Konya ve Erzincan için de nin iaşe ve yatmasından başka ayrıca 
(ilk okul) mezunu olmak. kendilerine cep harçlığı da verilir. 

Aakert liselerin 10, 11 inci sınıfları Askeri liseleri muvaffakiyetle biti· 
isin d9 ( tudllaıame) getirmek. renlerden istiyenler müsabaka imtiha • 

6 - Sıhhat nporu tam tqkiJAth bir nrna girerek A vrupada tahsil etmek 
ukert hastaneden) • hakkını da kazanırlar. 

Anadolu gazetelerin
den bir rica 

İzmirde çıkan "Yeni Asır,, refi

lstanbul 
surlarının 

kimiz ve diğer Anadolu refikleri- Bazı kısımları yıkılıp 
miz pzetemiz için yazılan imzalı T • hA k 1 
1azdan, müelliflerile anlatmadan arı 1 ısım ar 
ve ıazetemizden alındığına dair 
bir kaJJt koym.adan sütunlarına 
keneli mallıanymJt gibi geçirmekte
dirler. 

tamir edilecek 
İstanbul belediyesi, Bizanslılar za_ 

manından kalan surlar hakkında ge• 
bircilik mütehassısı M. Proet'a tetki. 
kat yaptırmıştı. 

tik fabrikasında yangın çıkmış ve ba. 
zı daireler tamamen harap olduktan 
sonra. söndilrülebilmi~tir. 

DUn pazar olması hasebile fabrika 
tatildir. Yalnız mUdUr, makineleri 
temizleteceği için, polisten izin atarak 
bir k.sım ieı;ileri makine ve ambalA.j 
dairalerinde çalı§tırmağa ba§lamır 
tır. 

Saat 16,10 da ameleler fabrikanın 
makine dairesinde yangın çıktığını gö. 
rerek dışarı :Cırlauuşlar ve mesele po· 
lise haber verilmiştir 

Y c:Ulglnı polis vasıtasile haber alan 
itfaiye vaka mahalline gelerek çalı!'). 
mağa başlamış ve yangın ancak saat 
19 da söndUrülebilmiştir. 

Yangının sebebi henüz katiyetle 
malfun değildir. Fabrika içindeki eşya 
tamamen sigortalıdır. Yangmm ver
diği hasar 60 bin lira kadar tahmin 
edilmektedir. 

Polis yangının kast eseri olup ol. 
mad:ğıru tahkika ba.ı:hımıştır. Yangın 
başladığı zaman çall§&D 10 i§Çi sorgu· 
ya ;ekilmişti':'. 

gittimae de alamadım. lacaktır. 
Gece dııarı çıkmak icap etti, ge- • Tapu ve kadastro dairelerin 

ri döndüğüm zaman kapıdaki da- ağustostan itibaren yeni tapu t 
tı kor;unu tatbik edilecektir. 

rüliceze memurlarile bahçe müste- ------------
cirinin adamlan yakama sarılarak 
ve polisin de yardımını istiyerek 
beni yaka paça zorla dttarı attılar. 

Fransa gibi 

Yunanistan d 
H.Jbuki içlerind? birçoğu ... beni Akdeniz ani 
tanıyordu ve benı dııarı degıl ıer-

gi heyetinin yanma ıötürmelmini masın 1 bozu 
söylediiim halde dinlemediler. · 

Bu memurlar serıiye iftirak Atina, 1~ (A.A.) - A~na A 
• diriyor: Milletler cemiyeti naıın:ıııı• 

edenlere bıra7. daha nazikane mu- mcı maddesinin muhtemel bir 

amelede bulunamazlar mı? halinde tnptere ile Akdenizde 
Sucuların elkAyatl oıan devletler aramdaki 

Kereateciler hali civarmda Hy• ne olacalzna dair nqredilmiı olaO 
yar suculuk yapan bilkaç kitinin 1ara atfen, akpm gazeteleri 
söylediklerine göre, Keresteciler malOmata nazaran, bu mesel 
halindeki ıu sabcıbfmı iizerine naniatan için mevcut olmadıiJOI 
1 ha d d_u maktadırlar. Zecrt tedbirlerin 

a an zat bu ı~culara J qm &&ı eanumda lnpterenin Akdenls 
sokaklarda bile su ıattırmamakta· hilleri olan memleketlere yani T 
dır. tan, Türkiye, Yugoslavya. Fnı,.. 

Cemal, Bursalı Mehmet Bedri, panyaya, 16 ıncı maddeyi btıdlO 
F ahrettin, Osman, Buraalı Çalar ia ve ıumuIU ile ve sonuna kadar 
mindeki bu ıikiyetçiler haldeki ıu dip etmiyeceklerini sormuı oldu 
müteahhidinin ken:lilerinden tün· kQr gazeteler iltve etme'lrtedir • 
de on lira iıtediğini söylemekte- leketler o n.man milabet cevap 

Müelliflerile anlqmayı imza sa
... lerine ait olan bir hak diye fİm· 
dilik bir köteYe bınkarak, herhan
ci bir tam iktibasta hiç deiiJ1e, 

"HABER ıazetesinden abnmıttır,, 
diye malın ıWerilmeaini rica 
ederiz. 

Mütehassısın yaptığı tetkikler ne· 
tices~deıurlarmeimdikihalllebıra.. 
kılamıyacağı a.nlaşılmıgtır. 

M. Prost, yapacağı gehir pllnmda 
surlaı m alacajı vaziyeti şimdiden tes· 
bit etmigtir. 

dirler. lerdi. BugUn 16 mcı maddeniO 
Yangmm neden çıktığı hakkında Alik d k .1•k nihayet bulmuı ve bundan dola,_ 

a ar m&.! amm nazan '411 • tere tarafından sorulan ıualln bir ~k rivayetler dolaşmaktadır. Ki. •--

Yunan bfltçeslnde 
açık 

Atma, 12 - HükGmet liderler 
mecliaini içtima& çaiırmıfbr. Bu 
dante aebep bütçenin muraf ka
mile 9U'İclat lmmı arumcla 200 
milyon drahmi açık bulunmasıdır. 

Bapeldl toplantıda açıfm tetki
ki için im endiıQeıı ku.rulmasmı il
ti)-ec411dıir. 

Surların tamamen tamiri kabil ol. 
mamakla beraber buraya sarfedllecek 
paranın beş milyon lirayı bulacağı he· 
sap ~it ve bu paranın şehrin ima. 
rma sarfedilmesl daha muvafık gönıı· 
mUştUr. 

Pliııa. göre, surlarm tarihi kıyme 
ti fazla olan kısımlarile kapılan mu· 
hafaza ve tamir edilecek, diğerleri ta.. 
mamen yıkılacaktır. 

Yıkılacak surlardan bot kalan yer
lere parklar yapılacak ve plAndan son. 
ra yapılacak yolarm son noktalan bu 
parklarda nihayet bulacaktır. 

misi. yere sigara atıldığından, kimisi 
kazar1ın patladığından, kimisi de elek· 
trlk Jıontağından ileri geldiğini söyle. 
mektedir. Ancak bu rivayetlerin hiç 
birinin aslı olmadığı sanılmaktadır .. 

Fabrikada 200 amele çalışmakta 
idi •. 

Bir Alman kadını 
iş arıyor 

Bir Alman kadını evlerde hizmetçi• 
lik veya mürebbiyelik aramaktadır. 

Adresi: 
L. Macar Lokantası. Galata Rıhtım 

caddesi 75 

&atını çekeriz. koydufu meselenin de artık 
Otomobil sU ra t yetı k•hnam"tır. 

rekoru Atina, 12 CA.A.> - ıcatimerial 
Bonneville: Flatı • Stalts • Utah - A 

ınerika 13(A.A.)- İngiliz otomobil kotu 
cuau, saatte 244 kilometre, 621 metre 
katetmek suretile 500 kilometrelik dUn 
ya rekorunu kırmı9tır. 

Tenis maçı 
Paris: 13 (A.A.) - Fransa - Ameri

ka tenis maçı, sona ermiştir. Amerika· 
Jılar Fransızların kazandıklan üç ga
libiyete karJı sekiz galibiyet kazanmak 
suretile büyük bir teveffük göatermit 
lcrdir, 

lesinde büllaaten diyor ki: 
Birincitetrin Akdeniz anla 

taarruzi maksadı yoktur. Mil 
yapılan bu kabil anlapmlanıı 
yade tilmullenmeai arzuya p ~ 
sa gibi Yunan hükumetinin de 
anlaımasmın lüzumsuz hale 
beyanda acele etmesine ne 1~ 
dı. Anlıyamadık. 

Küçük Akdeniz devletleri 
daha iyi kavrayarak saf lam ve 
bir Akdeniz misakı y&,Pabilirdİ
ıef bu fırsat kaçırılmqtırıııı 
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~ IJÖd4ii!!':_ l.~v~I ~al,&.~ 
.. Bay "Makas,,ın k 
U~ . . •• Pamu 
'r\İyedeki gazetelerın dıktator istihsalatımt? 

Türkiyeele 

165 şehir, 
kasaba RlUharrirlig.-inden azli İÇİn Beş altı misli arttu•ıl-

sa bile müşterisi Vli\r Elektlrlk tesisatı 

Çare nedl·r?. . iktisat vekale.ti yeni pam~~~u ıab yaptırmıQ bulunuyor 
rikalamu.ı dolayısıyle daha bilyuk bf r V 
ehemmiyet almıt olan pamuk işleri pt .e Nafia vekaletinin yaptığı bir tetki· 

b. f kr d H haletı" ruhı"ye arA ız olmu•tur. Dahili ke go·· ml k t" ı· ı· bu""tu""n •chı· ~ ır ı a var ır • ızır 'S bilhasaa meığul olmaktadır. Bunl a: a re me e e ım z n Y r • c 
.... ~•e~ müalüman, hristiyan bir mevzua dair ıöyle ıerbestçe bilhassa yilkselmit bulunan pamuk fi. kasabaları sür'atli bir §ekildc elektrikle 
,,.._dıye demit ki: kalem oynablıa, matbuat kanunu· yatlarımızın behemehal beynelmilel !Pi- tenvir edilmektedir. Bugün elektrik san 

...._O b f d · ·· de ttalı olan ve elektrik ceı eyaru tenvirat vt: ÇÜnüzde birer dua edin, ka- nun maddeleri ir tara ta ursun, yasaya iktibak ettirilmesi gö.ı onu. ı 
a.l:L l l b") d d k l d i tali tutulmaktadır. sanayide kullanılabilen. şehiı ve kasaba 
~e eri için Cenabıhak nezı. on ann ı e ıtın a a ın 1 1 • larım11.n adedi ıtı5 ~ir. 

l Ziraat vekaleti memleketimizde 'P8· 
aı.. .tavassutta bulunacağım. dirde, eıdoıt bat ıyor: muk mahsulü cinsinin istikrarı için son 
...._bt..._ •. - Yazmamalıydm ! Sana yakı-

'&'llD&D hızla çalışmktadır. Veldletin bu ıene 
~4lıaJı ıu hristiyanın camnı al. tır mı? Halk tabakası üzerinde verdiği tek çeıit tohum kiiylü tarafıı Adaı.n 
ILz~if. bunun meydana getireceği ıuiteairi kapı1ılırcasma almmıı ve her taraa. e-
... lltiJan da: dü1ünecek kadar manevi bir dilip kilmi1tir. 
'.l•ı-h ı· b" d i"l • • ? M"" bet ten Pamuk iıtihsalatrmız §imdi bi:r. sene 

Bunlardan 61 i N:.ıfia v:kaletınir. 

tasdikine: iktıraıı etmiş projelere göre.
yapılan. tcsısattır ki muı :tazaın bır ~ckıl· 

declir. Diğer 104 şchiı ve k?.sabadak. 
'tcsısat ise projelrri h('thar gi bir -şekildı 
yapılmış ve gayri muntvarn bir vaziyct 
"tedir. !~~ §u müslümanm canını ıne ta ı e ı mıaın uı · 

85, ertesi sene 135 • 150 bin ba!yt ara-
l • denıiı. kit yap.. 11J1da olmaktadır. Halbu ki büyü1; bir Nafia veklleti bu vaziyetin deva 
--di kiı kia gülüyormUf: Fakat taarruz! ve tedafüi sili.hın sanayi memleketi müracaat ta 'I'..ırkiye- mına müsaade edr:miyecı:ği için bu gay· 
'ıt_ydi &en de bir teY aöyle ! • tarifi bulunamadı ki menfi ve mÜS· den her yıl S00,000 balye 1\alt'.uk ala· ri mnntaıam tesisatlı tehirlerin munta 
...._ ~ ebnitler. bet tenkidimki bulunsun.. bileceğini bildirmiştir. Binaenaleyh istih- .zam tesisat ve elektrik santıralına ka 1 
"'._ H • b" 1 d • ·· I --'·t • 1 ml L k f vuıtunJJmasına 1rarar vermiştir. Fa· 'le diyeyim. •• Bu iki" zat, em.el arıcl ır meae eye aır fOY e - ı çoga tmasma me e&ete ço ay· 

dalı • k Yal uk a 1 :kat bu yapılırken bu şehirlerin elekttik 
taJı-1.1 __ 1__ ı"le memnun olur azıcık maruf hudutlar dııına çık oıaca tır. nı.ı pam yat anru 
L_ a&KWW Beynelmilel piyasa hudutlan d ıhilinde itlerine zarar verilmiyecektir. 
.,_de aaadete eritirim... may gör: tutmak mecburiyeti bulunmakta 1ır. Diğer taraftan ikinci bet yıllık pıo~· 
İçin ikisinin de duası kabul - Yahu! •• (Türk matbuatında Pamuk ekicilerine muvaffal JYet için ramla §İmdiden Uç yerde kurulmasma 

• bence kafidir! • cevabını aleyhimizde yazılar çıkıyor!) diye öteden beri olduğu gibi artık döıı Um bqı- karar verilen dört büyük elektrik santra. 
duveli muazzamayı aleyhimize yü. na Uç çeki almak yolundaki dütünc~ h yurdun büyük dört kısmının elektril. 
rütecekain f bırakarak arazilerini genitletn ıeleri ve _c_e_re-=ya~ru_ih_t_iy_a_c:::-ın_ka_rfl~ya-ca_k_t_r. __ _ 

insaf! Ben Tevfik Rüttü Aras :.~::r~lçU bulmalan tavaqyre olun- Haydarpaşa 
mıyım ki, ıöylediiimin, yazdığı- liiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiii 
mm anıulusal münasebatta rolü 1 demiryolunda 
olsun! ..• Olmaza, pyet biT ecnebi 
buyazrmaitirazedene: (Onlarla. Yolculara kolaylık 
lcttayin bir yurtdqın yazdıkları· gösterilecek 
dır. Ulus gazetesinde çıkmıyor, Haycfarı>ata ile Pendik arasın· 
reaml değildir! Ve bizde matbuat daki tren . üeTetlerinin indirilmesi 
büniyeti varda. Kbmenin aizmr yolunda yapdaıı tetkikat bitmit, 
kapatamayız!) denemez mi? ücretlerin Şark demiryollarına na· 

Denir; bunu anlarlar ve kapitü- zaran yüzde yirmi yedi nisbetindr 
)i.ayon memleketi matbuatı gibi ucuz bulunduğu, daha fazla ir.dir 

bir daha iz'aç etmezler... meye imkan olmadığı a.h~a~-hr.-l, · 
Sübjektif bakımdan böyle •. Ge- ,,::_ uı 12,19 10.a 19,'2 2uı br. 

lelim olup liitenleTl yazmaia •• Ge- t!:o 'r.tt " 11 B.lf ıı,oo 1•119 Yalnız yolculara bir kolayl:k gös 

çen gün bir mektep müdürüne, bir tererek rağbeti temin için cumar!e 
GEÇEN SESE RUGCN NIC OU>UT. 

arkadq telefon etmiı: Eski Bulgar bqvekıli Ciöreiyef Jua. ıi günü öfleden sonra almaca!~ ı:i · ı 
-Talebe kabul teraitinizin ne la suikast cilrmile aIAkadar olarak. tev- dip gelme biletler yüzde yirmi ten. 

olduğunu bir kariimiz ıoruyor, l6t- kif edilmiıtir. zilatlı olacak ve pazartesi sabahı. 
fen söyler misiniz? İngiltere donanmaamı Altdenüde- top na kadar muteber tutulacaktır. 

- Gazetelere beyanatta bulun- larrağa baıtamııtır. Bu biletlerin Göztepeden yukarı 

mak bizim için memnudur! dil'. istasyonlar için alınması prttır. 
Şrak! .. Telefon kapanmıf. EğeT olmasaydı bu ıatırları ya. Bu tarife on bet temmuzdan iti. 
Bu cevap, artık umumi kaide ha- zabilir miydim? lıte yazıyonım: ve baren muteber olacakıtr. 

line ıeldi bunlardan clıolayı kimsenin hana E • • İ 
• • • birıey yapmıyacafını görecelainiz, y u p e 

itte, bütün bunlar, Türk mubar- N ak b b 1 d • d • • .e gazetem ka~ac • ne ir·te.v. e e ıye aıresı 
ririndeki, sazeteciıindeki yenıyı bıhna.me alacağım, ne de bana. kım 
araytp bulmak, keödi fikrini enda- ae yan gözle bakacak... j .. Eyüp nahiyeıinin kaza haline 
ze endaze yazinak hasletlerini öl- • • • ., konulması üzerine, burada bir de 
dürüyor; yahut liakal körletiyor; Ailamayan çocuğa meme ver. Belediye dairesi tetkili lazım gel-
ilerletmiyor. mezler .. Bizde ne ıikiyetimi~ var- mektedir. Ancak burada Belediye· 

O zaman, gelıin makas cenapla- aa onu haykırmalıyız. Hep~anden nin kurulabilmesi için Cemiyeti 
n .. Kes Avrupa gazetelerinden inti vazgeçtik: Şu "Gazetelere beyanat Belediyenin toplanarak karar ver. 
püften ıeyleri •. Doldur ıütunlan ! verme,, nin ne olduiu tarif ve ta. mesi ve lıtanbul halkının, burad~ 

Eskiden pek çok kimse, üç bet mim edilse de her adımda müfkü. bir Belediye dair~i teşkilini kabul 
gazete alırdı, çünkü fikir çarpıtma Jitla kartılqmasak .• Resmi daire- ettiğine dair rey vermeıi icap et. 
lan vardı. Şimdi iae, ekseriyet tek lerle matbuat, ekseriya biribirinin mektedir. 

gazete ile gününü geçi,tiriyor. Bqb yardmıcısıdır. Öyleyse niçin CSnü. Rey verme iki dereceli olacak 
ca sebep, bay Makaa'ın telifabchr müzdekapılarduvarkeıilain?... br. Cemiyeti Belediye de, Eyüpte, 
ve yerli muharririn kaleminden kı- Mak tediye dairesinin tesisi kabul ed1. as ••• 
vılcım aaçılamamasıdır. Onu tamamen çıkannalak bile, dikten sonra buranın bütçesi ya. 

• • • Türk matbuatında iıgal ettiği dik- pılacaktır. Yalnız 937 senesi bül· 

Yalnız tahkim 
değnı geçıırme
mek hakka <dla 

bDzDm 1 
KURUN'dıı A • .,ım U11 yazıyor: 

Birdenbire konferanstaki bulanık! 
bavaLin açılmasını uzak bir ihtimal o• 
larai( görmemeliyiz. Şu ~haldt! Boğaz. 
lan J'ilrkiyenin mutlak istıklfıl ve ha• 
kimiyetine nakleden •..&hkim pren~ipinl 
kabul ederken, birbirıne zıt noktaı na.
zarları teli! hususunda t!n do;ru karar 
Türkiye ooktai uazarı etrHfında top' 

lanmı~ olanıdır. Bwıurı böyle olması. 
nı ummıya engel olacak sebep gönnU• 
yonw1 Zira hepsinderı t!VV(>I göz önün. 
de tutulması lazım gelen şudur: Tür" 
kiyenın Boğazlan tahkim etmek hakla 
apaçık olunca, ora.fan ge<:irmt'!k, ge. 
çınnemek münakaşasında da son ~öz 
kendit1inin olacaktır. 

* ~ tJ. 
Mektep, f akt 

niçin?. 
Açık Söz gazetesinde Hatice Hatip 

yazayor: 
Gazeteler harıl bani haber veri yol" 

lar. Bu yıl da blr çok orta mektep, 
lise ştihelerı açılacak. 

~lı r 0 r mektep ıı.tiyor, her illıC 

mekt· ı nt'r yıl geçerJ bir ydda.o daha 
::..:ıbı:r .k ,ckunlar halinde mezunlar 
v•· r~ yuı. Orta mektep, liseler de öy
le. Llaha on yıl :klnra bütün memıe• 
ket .;o.:uklarının elleruıde bırt'r Üni• 
v,,.rsitt dıploması göl"t...ocek ka.:iar yut' 
dun her yerinde okııma iştiha.iı var. 
Bu ışt ihayı takuir ve tebrik etmeme:C 
günahların günahı olur. 

Okuma ve .. mekwp. Bu ihtiyaç fi. 
zerinde mUttt'!i~iz. Fakat, nıçin, han• 
gl meslek ve ha.'lgi ihtiyaç içın oku. 
mak. İşte bunda, yani, bugünkü oku4 
ma <(:dişi ve sısteml Ue kendi telakki. 
terimiz arasında farklıyı1. F..skiden 
bütiln dUnya yollan Romaya <:ıkat" 

mış. Şimdide TUrkiyede bi~tilrt okuma 
yoJlan Üniversiteye çıkıyor. Biz bun. 
dan kendi hesabımıza şiki\'etçlyiı ve 
kısaca gu kanaatteyiz: 

Okutalım. Çok okutalını. Fakat 
niçin okutacağımızı önceden pli.nlaştt' 
rahm. Yoksa sadece orta mektep ve 
lise ar.mak, üniversiteye talet>E' yetiş. 
tirmekten başka bir şeye faramaz. U
se ve orta mektep Onlvenıııtenin ya. 
nm ve Uçte bir yol\andır. tJniverai" 
teyi l!tirmiyenler yolarında yarım o. 
lan, yanın kalanlardır. 

Biz yarım okumuşa değil, hedefine 
ve hayatında alacağı hizmete ve yere 
göre ckumuş olanlara muhtacız. 

* {t ~ 
AtatOrkün 

resmi ve bayırak 
Cum.huriyet ga.zetesınde A tatürkii.ra 

heykel ve reaminin gel~ güzel yer'ler
ds ve kendisine benzcmiyen nümune. 

1er ol..ırak satıldığından fikôyeı edill. 
yor 116 deniyor ki: 

B!lyrağımWD ,eklini, hacmini. ası.. 
hş v~ mdiriliş tarzını kanunlarla tayiıı 
ve ~bit ettiğimiz gibi AtatürkUn- ret 
siml.:rile bUstfori için de mutlaka bir 

'1izam vücuda getirmeliyiz. TUrk bay"' 
rağı kanuni biçimınden başka tUrlll 

ya puamaz, AtatUrkUD reımıJ ve bUsttı 
de öyle bir katiyetle ve aslına tam 
bir mutabakatle yapılmalıdır. TUrk 
bayr:ı.ğı uluorta asılamaz. Atattlrkiln 
resmi ve büstü de gelişlf'i!zel satılma• Buna rafmen, belki de kendi tatör muhanir rolünden azletmek çesi tasdik edildiğinden Eyüp Be· 

pısınklığımızdır. Türkiyede mat- kabHdir. , f , , l lediyesi için ancak 938 senesi büt- '_m_a_ı:d_ı_r. __________ _ 

buat ıerbestist yok demek bühtan- 'VA-NO' çesinden tahs:a&t ayrılabilecektir. Sarası tutarak mı 

• 

1 
• 
1 c • 
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Galata kahveleri ve sokağa 
iskemle komak 

Galatada Yağkapanı 2 numaralı kahveci M. Tug· 
saydan ıu mektubu aldık: 

''Geçen hafta Galata nahiye müdürünün vermit oldu
ğu karar mucibince bütün kahvedler undalyelerini dı· 

pnya atamıyacaktır. Bizim mevkilmiz olan Galata eaki 
Yağkapanr Balıkhane sokaktan hattı vesaiti nakliye geç· 
medifinden mda bir insan bile geçmiyor. Burası göze 
çarpan bir sokak delildir. Kahvemizin önüne sandalye 

koyanuyoruz. Bu aapa sokağa olaun iskemle koymağa mü· 
aaade edilaiin diye rica ettik kabul etmediler. Böyle gider
se kahvelerimizi kapatmak meçburiyctüıde kalaca&ız. Ne· 
yapacalumn bilmiyoruz.,, 

HABER: Bu dilek üzerine Galata nahiye müdiriinün 
dikkat nuanm çekeriz. Ve hakikaten bir mahzur görülmez 
.., ....U. bir kahvecİDİD iatejiaia 1eriae setirileccğini 

UlmOş? 
Akıarayda Gureba Hüseyin ma. 

hallesinde Nalıncı sokağında otu. 
ran nakkaı Salih dün Aksaray ka. 
rakoluna bat vumıu,, henııire za
desi 17 yaımda Fethinin sar'ası ba. 
tarak bayıldığını bildinnittir • 

Zabıta hemen hasta otomobilini 
çağırtmıf, Fethi Cerrahpqa hasta. 
hllllesine kalc:hrılmq.a ela yolda 
öfm6ıtür. 

Çoculun cesedi morıa kal.im). 
mqta. ÖlümünGn hakiki Mbebl 

oto.Dıiden aoın. ~11~./ 



oğazlar meselesi 
ta yanın konferansa iştirak 

ihtima i gene belirdi 
Boğazlar konferansının bugün U-ı Böyle bir hal vaki olursa Boğazlar ve 

mum? toplantısını yapması mukarer Karadeniz bütün muhariplere mÜS3vat 
ise 1~e hi.?kumetlerinden. talimat alma· üzere açık olmalıdır. Rakat Türkiye 
ğa gıcten delegelerden bır k?smı ancak kendi emniyetini tehdide uğramış gö
yarın gelecektir. Bugün tam manasi. rürse Boğazları herhangi lahzada kapa
le umumi bir toplantı yapı1amamış oı· mak hakkım haiz bulunmalıdır. 
sa bile, gene delegelerin, bilhasa ara. Rusyanın ise teklifi şudur: 
larml'a mühim fikir ayrılıkları görü· 

Mevzuubahs vaziyette Karadeniz bü-
len devlet delegelerinin aralarında hu t.. h · 1 k 1 d A k un mu arıp ere apanma ı ır. nca 
su~i görilşmeler yapmaları ve Türk Milletler cemiyetinin kararile müteca
dcleg~ lerine danışmaları mümkündür. 

vize karşı koymasına saHihiyet verilmiş 
Diğer taraftan komisyonlar faali· 

kuvvetlere açık olmalıdır. 
yetb'ine devam etmektedirler. 

Montröde temaslar 
Ji'ı ansız dış bakanı Delbos, Montrö. 

den t."'elen Fransız baş murahhası Pol 
Bonkurla Sovyet Rusyanın Paris bü• 
yük elçisi Potemkini kabul etmiştir. 

İngiltere ile Sovyet Rusya arasın
da Boğazlar meselesi üzerindeki ihti· 
lafı rörüşmtişlerdir temin edildiğine 
göre, bu ihtilaf Avrupo. siyaseti üze. 
rinde bir tesir yapabilecek mahiyette· 
dir. 

Montröden Bilkreşe gitmi§ olan 
Romen murahas heyeti reisi Titüles. 
ko, Bükreşte Romanya kralı tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

Titülesko, Montrö mesaisi hakkın. 
da kendisine malumat vermiştir. 

etalyanın konferansa lftlrak 
ihtimali 

Bu sabahki posta ile gelen "Dey. 

li Telgraf,, gazetesinde okunmuı

tur: 

"lngilterenin Akdenizde Hal>eş 
harbi dolayısile bulundurduğu faz 

la gemileri geri çekmek hususunda 

ki kararını Avam Kamarasında bil 

dirmesinden sonra, Paristen de §U 

haber gelmiştir: 

ltalyanın şimdi Boğazlann ye
niden tahkimi meselesini görüıen 
.Monfrö honleransına ve Brüksel
dehi Lokarno içtimaına İ§tirak et
mesi muhtemeldir. 

B!>Jinz ar ve Romanya 
Bu ~bahki posta ile gelen "Deyli 

T~lgraf,, gazetesinde ''Titülesko İngil· 
tereye hücum ediyor,, serlevhasile görü
len bir yazı, Romanya Dışbakanmm 

Boğazlar ve ltalya 
Morning Post gazetesi diploma

tik muhabiri yazıyor: 

"İtalyanın Montrö konferansına 
i§tirak etmemek yolundaki kararı, 
İngiliz noktai nazaraına göre, mü. 

zakerelere tesir etmiyecektir. Ka

nunen, Boğazlar mukavelenamesi 

ancak İtalya da dahil olduğu halde 

bütün imza koymuş devletlerin rı
zasile tadil edilebilir. 

Bununla beraber, ameli sahada 
vaziyet değişmektedir. 

Eğer Türkiye, mukaveleye imza 

koymu§ diğer devletlerle bir anla,. 

·maya varrrsa, onu Boğazları tah. 

kim etmekten ve yeni muahedenin 

diğer ,§artlannı yerine getirmekten 
hiçbir ıey menedemez. 

Bu takdirde İtalyanın muahede. 

ye İftiraki ya bilahare . yani onun 

bµgünkü itirazları kalktıktan son

ra - olur,· yahut İtalya Tiirkive ile 
ayrıca görüıür.,, 

• • • 
~·ynı gazete Boğaz!ar konferan· 

sının en aşağı on gün ve belki da. 
ha uzun süreceğini yazıyor . 

On iki adalarda 

Almanlara 
Bir bava 

Ussii mü verilecek 
Bı.ikreşeJlareketinden evvel Boğazlar Atinada çıkan Katimer.ini ga-
konfcransında İngilizlere karşı şiddetli zetesi ltalyanlarm on iki adada 
muhplefette bulunduğunu anlatıyor. 1 

Romanya Hariciye Nazın 1ngiltercnin" Almanyaya bir hava üssü ver-
Cenevrede mıntakavi ve mukabil yardım 1 mek istediklerinden bahis ile 
ı::ıisaklanm tutarken, Montröde bunun \ bundan ltalyanın Al!lllanya ile 
2,ksi bir siyaset takip ettiğini söylemiş teşriki mesaiyi tercih eylemekte l 
... c demiştir ki: olduğuma.nasını çıkarıyor ve di. 

" Bir tercih muamelesi istemiyorum. 
yor ki: Fakat konferans, Romanyanın bütün 

taahhüdatına riayet etmelidir., l "Bütün bu hadineler, Türkiye. 
"Deyli Telgraf,, gazetesinin Montrö nin Boğazları tahkim yolunda 

muhabiri diyor ki: 1 ki arzusul\un ne kadar haklı ol 
"M. Titülesko bu sözlerile şüphesiz duğunu jsbat etmektedir. 

R~~anya, Türkiye, :unanistan arasın- Artık Boğazların tahkimi Ak 
da.v anlaşmaya, aynı zamanda Fransız d . d lh d y l k 
- Rus anlaşmasına işaret ediyordu. tn- ı enız e su un ayana,gı o aca · 
giliz noktai nazarına göre ise, şimdi ak· tır.,. 

------·--------------.................. _ tedilecek Boğazlar mukavelenamesi, 
mümkiln olduğu kadar "ilerde mesele 
çıkmasına meydan vermiyecek mahi
yette,, olmalıdır. Eğer Türkiye, harp 
esnasında, bitaraf kaldığı takdirde, mu
haripler arasında fark gözetmek mecbu 
riyetinc girerse, mühim meseleler çık

masının önüne geçilemez. Bu, büyle 
düşünülüyor.,, 

Rusya ve Boğazlar 
"Deyli Ekspres,, gazetesi Montrö 

muhabiri, İngiliz prozesinin doğurduğu 
müşküllerden sonra Sovyet Rusyanm 
Boğazlar konferansını terketmek teh
didinde bulunduğu, Moskovadan Sovyet 
başmurahhası Litvinofa bu yolda tali
mat ge1diği yolundaki rivayetlerin asd· 
s:zlığını yazarken diyor ki: 

''Bununla beraber Sovyet murahhası 
l'!I. Litvinof Fransız delegesi M. Pol 
nc;nkura esas meseleler üzerinde Rus
yayı tatmin etrniyen bir Boğazlar mua
hedesini imzalamamak hususunda Mos 
kovadan talimat aldığını bilahare bil
dirmiştir. 

''Pürüzlü mesele, Türkiyeden gayri 
bir Karadeniz devletinin harpte olouğu 
sırada ,Boğazların vaziyctidir. 

l3u vaıiyette 1ngiltere §U tekelifte bu
lunuyor: 

Valence radyosuna 
sllôhh taarruz 

Valence, 12 (A.:A.) - Rüvel

verle mücehhez ve hüviyetleri meç 
bul bir takrm kiımeler, dün gece 
saat 23 de Valence radyosu neşri
yat salonuna girerek mezkfır saJo. 

nu adeta askerce işgal etmişler ve 

bu yüzden ciddi hadiseler olmu~· 
tur-J'1uhafzlar, mütenrrızları püs

kürtmeğe muvaffak olmUJlardır. 

Radyolar dinleyenleri tatmin için 

birçok defalar milli mar§lar çal
mışlardır. 

Gece sokaklarda bir takım nü· 

mnyişler olmuştur. Yaralanan kim 

se yoktur. Fakat §ehirde büyük hiT 
as.,,biyet hiiküm sürmektedir. 

Vona11!istanda har 
Sırp yakalandı 

Atina, ~ (A.A. ) - Yunan emni· 
yet te~kilatı ~lfıniktc doktor J.JOdovik 
Pcsleı !aminde bir Sırp'ı, vaziyetini 
şUphe:li görerek yakalamıstır. 

HABER - :.\lqam 1Poat'&iı" 

A1man - Avusturya 
anlaşması 

( B a§ taralı 1 incide) 
kollektif emniyet aleyhine teV'Cih 

edilmİ§ bir taarruzun ilk merhale· 

~ir ve ltalya bu taarruza bütün 

kuvvetile yardım ebnek emelinde
dir.,, \ A 

Fransız saO matbuatı 
ne diyor? 

Berlin, 13 (Radyo ile) - Paristen 
bildirildiğine göre, Alman - Avustur· 
ya itilafı Fransız matbuatı tarafından 

muhtelif surette tefsir edilmektedir. 
L'1ntransigent gazetesi bu meseleden 
bahsederek, yeni itilafın Fransız - İ
talyan anlaşmasını kolaylaştıracağım 

ve Streza cephesinin yeniden kurulma
sını temin edeceğini yazmaktadır. 

Tebrlk telgraf arı çekUlyor 
Berlin, 13 (Radyo ile) -Alman 

ya ve Avusturya arasında husule 

gelen itilaf üzerine bir taraftan 

Hitlerle doktor Şuşnig, diğer taraf 

tan Musolini ile Macar Ba§vekili 

Kenya arasında tebrik telgrafları 
teati edilmi§tir. 

Sp o~cular.ımız 
Olimpiyada 
gitmiyecek 

(BQf taralı 1 incide) 
bilmiştir. Fakat biitiln oyunlarında 
millt takımımızın bir iki oyuncu nok· 
sanı ve bilhassa uzunca zaman bir a. 
rada çalı§Dlak 'fırsatı bulunarak mü· 
maraselerinin daha ziyade arttırılma. 
sı ve bazı teknik eksiklerinin de ta· 
mamianması gibi §eylere ihtiyacı 

bulu.ıduğu daima göze çarpmakta bu 
lunmuştur. · 

Eğer olimpiyadlara hareket zama" 
ru bu ks.dar yaklaşmamış ve bu eksikle . 
rin de ikmali için biraz daha zaman· 
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Titülesko'nun vaziyeti sars 

istifa erse 
Romanqa Almany 
temaqül edeceknı 
Kii~ük itilafın da vaziyeti tered 

uyandırayor 
Boğazlar konferansından ayrılmııt ve n.azm Titülesko aleyhinde 

Bükreşe gelmiş olan Romanya Dışbaka- ıbaşlamış ve büyümekteyd 
nı Titülcskonun istifa ettiğine dair ha- Fakat Titülesko gerek 
herler bu sabahki posta ile gelen tngi-J rek Cenevrede İnigilz lia 
lizce gazetelerinin tahmi'nlerile de hır Edenin zecri tedbirler Je 
esasa dayanır mahiyette görülmektedir. yasetine kuvvetle müzahe 

"Niyuz Kronik!,, gazetesinde Nernon Şimdi ise İngilterenin le 
Bartlet bilhassa Romanyanın son ~ bey- tedbirleri kaldırmakta öna) 
nelmilel hadiseler içinde düştüğü f vazi- için Titüleskonun vaziyeti 
yeti anlatırken şu şayanı dikkat sözleri leşmiştir. Montröden de BÜ 
ıöylemektedir: buhranı dolayı sile ayrıldı· 

••Milletler misakından doğan taahhüt- Eğer Titülesko istifaya ısı 

leri hususi bir gayretle ~·erine getiren .se, Romanya süratle Frans• 
devletlere karşı İtalyanın fark gözetme- yaya sürüklenecektir. Bİ.ına 
sine mani olacak tedbirler almadan he- Yugoslavyadaki Alman t 

men alelacele zecri tcdbfrleri kaldırma· itiUHm (yani Yugoslavya. 
mn nasıl güçlükler çıkarabileceğine ev· Çekoıılovakyadan teşekkül 
velce işaret etmiştim. grupun) ittihadına epey 

·Bu güçlüklerden müteessir olması bir tehlike teşkil etmektedir 
muhtemel olan devletlerden biri Roman· İyi maJUmat alan müşahİ 
yadır. Bir zamandanberi zecri tedbirler 1 atine göre, Romanya, Küçil. 
dolayısile husule gelen ekonomik mü-! liğine şimdi daha büyük bı 
zayaka nisbetinde, Romanya hariciye 1 teşkil edecektir.,, 

Filistinde mücade.e 

lngilizler tak vi 
kuvvetleri gönderiy 
Londra, 13 (Radyo ile) - Filistinde 

ki İngiliz fevkalade komiserinin talebi 
üzerine Maltadan Filistine 3 tabur İn
giliz askeri daha gönderilmiştir. 
B'r lnglfJz bir yeıhu.dfJI .vurdu 

Kudüs: 13 (A.A.) - Bir rovelveri 

elinde evirip _çevirmekte olaıt 

askeri, Lydda istasyonuna 

Yahudi telefoncuyu kazaen 
tür. 

bulunmuş olsaydı hi~ tereddüt ve en. --------------------...---...,...,---
dişeye mahal görmeksizin bu kıymetli 
futbolcularımızı da olimpiyada. gön· 

rm kle zevk ve 'ftihar duyacaktım. 

Fakat hareket zamanının gelip Gatmış 
ve artık bu eksiklerimizin tamamlan. 

masl!la maddeten imkan kalmamış bu· 
Junduğundan ben şimdi öyle bir karar 
vermeği doğru bulmadığım gibi fut. 

bol federasyonumuz da aynı mtitaleada 
bulunmuş olduğundan bu sene için fut· 
bolcularımızm Bcrlin olimpiyadına 

gönderilmesinden sarfaı nazar ey!eme. 
ği maalesef zaruri gördüm. 

Mnahaza Fulbolcul:mnuzın bundan 
böyfo de ekzersizkrinc devam olunn 
rak oılardan iki takım teşkil oluna. 
cak \'e bu yakınlarda her iki takım 
bizdı:ın bir spor kafilesi davet <>tmi~ 
buluoan Rusyp.ya g<'nderileccktir, \'(' 
önümüzdeki senelerde de milli takımr. 
mıza sık sık toplu çalışmak fırsathırı 
verilerek muhtelif Avrupa merkezleri 
ile aleddevam spor temaslarının tt'mini 
ııe çalışılacak ve böylelikle yetiştirile 
c<'J{ olan daha kuvvetli bir milli takım 
ile bundan sonraki olimpiyadlara daha 
emniyetle iştirak imkanı bulunmuş o. 
lacal<tır. 

Sıcaklar 50 kişi daha 
öldürdü 

Londra, 12 (A.A.) - Ottava

dan gelen haberlere göre, Ontario, 

cya!etinde sıcaktan ölenlerin adedi 

elliyi geçmiştir. 

irtihal 
Merhum müverrih Ahmet Cev

det pa~ kerimesi ve müteveffa 

ferik Faik pa~a zevceşi edibei ma· 
ruf e bayan F atına Aliye ve f~t et· 

miştir. 

Cen:ızesi 14 temmuz 936 öğle· 
den evvel saat on birde Taksimde 

Tan apartımanından kaldırılarak 
namazı T eıvikiye cami inde kdın· 
dıktan sonra F eriköydeki kabrista

na defnedileceğinden arzu edenle

rin cenaze merasiminde hazır bu

lunması rica olunur. 

ZAYİ - Sandalcı ehliyetnamemi kay 
bettim. Y-enisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı iHin olunur. 

Muıtafa oğlu Bayram 

•• L!I., 
1.ır~ 

•• - -0 

ölen kahranıau 
itfaiye çavuşu 

Çavuşun cenaze merasimine resmi lllyafetlerile i~irc:ılı J 
Tepebaşında!<i mobilye mağazası yan

gınında bulunduğu yerin !;Ökmesile en
ku altında kalıp yanan fedakar itfaiye 
&avuşu Şükrünün cenazesi bu sabah pek 
büyük bir merasimle kaldırılmıştır. 

Kahraman itfaiyecinin tabutu Türk bay 
rağile ör.tülmüş. üzerine çiçekler döşen· 
mişti. Yangınlarda giydiği miğfer de 
tabutun başrna konmuştu. 

Saat on bire kadar başta Vali ve Be
lediye Reisi Muhiddin Üstündağ ol
mak üzere Vali muavini Hüdai, Bele· 
diye reis muavini Ekrem, polis mlidürü 
Salih Kılıç, bütün kaymakamlar, nahiye 
müdürleri, Belediye şube müdürleri. 
Parti idare heyeti azalan, §ehir meclisi 
üyeleri, bütün itfaiye şefleri Tepebaşın· 
da şehir tiyatrosu önünde toplanmış

lardı. 

Saat tam on birde yangın yerinde du
ran tabut itfaiyeciler tarafından kal
dırılarak caddeye çıkarılmış, tertip edi
len alayda gösterilen yere getirilmiştir. 

Biraz sonra önde süvari polisler arka· 
da itfaiye bandosu, itfaiye bölüğü, as
keri inzıbatlar, piyade polis müfrezesi 
çelenkler, arkada tabut olmak üzere ku· 
rulan alay hareket etmiştir. Tabutun 

arkasında kesif bir kalabalıle ) 
'k' <t8 başlamıştır. Alayın her ı ı . 

ker ve po1islcr de yürüyvr " 
min ediyorlardı. 't 

Alar yürüyüşe başlayınca 1 
4 

· zikası matem havasını ç.ı.11118) 
mıştır. Alay Şişhane yokuşı.1• 
yoluyla Y cnicamie gitmiştir· 

:Alay geçerken sokakları 

ve ekserisini kadınlar teşl<il e ~ 
hüngür, hüngür, ağlıyor, b~ıl 
sik feryatlarla haykınyo 

1
, 

geçtiği caddelerdeki dünkkıi11 

lerini tamamen indiriyorlardı'." 
Tbut eller üzerinde yeıtı 

tirildikten sonra camiin parlC 
ta~ üzerine kondu. Namaz 
dar beklenildi. " 11 • 
Yarımda namaz kılınlıkta 

but bir cenaze arabasına J:c / 

d b
.. 11e 

rasime gelenler e oto us ti' 
lere bindiler. Cenaze bu ~~r~. 
kapıdaki şcehitliğe götüruld / 

Mezar başında Vali, Jcal1r' 
yecinin yüksek !edakarhğıoJ Lifi 
ten sonra zavallı Şükrü ça~, y 

keder ya§ları arasında ebe 
1 

gahma konuldu. 



18 TEMXuz - 1936 
- ;;:z:7 

Oteki 
Erkek 

bo "'~t bu hayli ilerlemişti. Gazino bomr 
ke 1 gıbiydi. Kabak kafalı kasadar is
ıı:1tthlin UstUnde pinekliyor; kasesi
~tüne iki büklüm eğilmiş yaşlı bir 
Ilı i . dudaklannı şapırdatarak çorbası
bir Çiyordu. Pencerenin yanında duran 
~on peçeteleri katlıyordu. Arka· 
'İJıi • • ~ birinde, bir delikanlı, çene
letiııı iki elıne dayamış, hayalperver göz
~ Uzaklara dikmiş, dalgın dalgın o· 

'ordu. 
l>el;L . . 

Otı 41&4Ullı aşka dalmııtı. Ben de size 
11 lnlata v ~ cagım .. 

'it dı Mecdetti. Yirmi dört yaşında idi 
lıaı 01tu lokantada rüyalara dalmış bir 
1le tle ?ulduğumuzdan bir hafta evveli
~ Ctlınceye kadar kızlara hiç aldırış 
lt, tıdi. Küçük apartımanı mühendisli-
1-tı_lca.ıanıara ve makinelere dair kitap
)Qr dolu idi. Aşk onu aHikadar etmi-

du. 
~tl'.' 

tGıı ı. ne oldu? Olan şudur: Tam yedi 
~ t\>vel otomobili ile bir gezintiye 
loıııo '~: ~ir dönemeçten kıvrılırken o
tel büının hızını arttmverdi. Karşıdan 
ftı~ başka bir otomobil lüzumundan 
ıı.~anaşmıştı. Gemilerde ambar ka
dıı, S düşmesi gibi bir gilmbürtü ol
tt, ungur otomobilinden aşağıya inin
tl'bilol Ç&murluğunun armonik körüğü 

le katınerleşmiı olduğunu gördü. 
$()ı.. •ı çok ınüteessirdi. Çok hem de pek 

.. teea .. 
laıtı sur duymaktaydı. Ne kadar yak bele farkında olmadığını söyledi. 
liir . da çok kızmış gibi göründü. 
lCıı Polis bulmak için çevresine bakınd1. 
tnekto k•dar korkmuştu ki, Mecdet guı. 

So eıı kendini alamadı. 
bite :a kız ~ güldü. Ve Mecdet birden. 
Sok ıııı!:ıdı kı; hayatında mühendislik 
'tlı: 'le ın bir yer tutmakla beraber 
U noJc lllaceranın da kendine göre zevk-

taları vardı. 

~Yke 
b· ftiı;mw:ım~aıtılar. İki ıtaat sonra 
ltl'1iıı r gazınoda oturmut biri-

be,ecane ufak tefek şeyleri büyük bit 
hcııdia]i~~ anlatıyorlardı. Kız onun mü
dı. !de gınc alaka gösterir gibi davran-

~?flan~:c: de ~n~n açık a~zlUlüğünden 
llO}'ltdi lk gorüşte aşka ınanmadığmı 
!attı. 1~-~z da bu fikirde olduğunu an. 
~ıı 181 de yalan söylüyordu. 

l>~lt tı'~fak tefekti. Ne pek cılız, ne de 
l(ıı G" 1 • · oz erı tava kadar kara idı 

a... .. · Gül ~ deren olduğunu ve Nişanta-
~ Oturduğun .. 1 d' M . 

~ 
lra u ıoy e ı. ecdet evın. 

sıra . . ct'll. zıyaret edip edemiyeceğini 
t ,, 
lı tiil tv erek cevap verdi: 

ger gelmezseniz; sizinle bir daha 
lllanı 1 ••• 

' ~haf değil mi? .. 
duncu ·· ·· 1:.; ı.. . gunu güneıt ufka kavu,ur-

~ vıııın · · ~ ~ltta ikı }'oldaı da yanıp tutuşma-
~n baılamışlardı. Mecdet hiç 
~le: ~rak ~~ tereddüde meydan ver!' ~ d~ bıçımde, km sevdiğini, ken 

ır_ o' nyada başka hiçbir kızın aö-1 
taı!.~fi tatı?1, ve evlenmeğe muvafa-f 
~ 'daaıu takdırde kendini dünyanın en 
!tıı ıayacağını söyledi. 

~. ?rıt:e; dedi. Tereddüt ederek değil 
~d~ akat cevabı veri~ken sıkılıp 
b... leJr da. ~unu sanki sesinin en 
,'O~:deaıle söylemek için can a-

~ ~ıı111bı :! ~evinç ve saadetle söyledi. 
b... t\_dorcı. rıne Mecdet, kızın evinde 
~ htr raatlanuş olduğu adam hak-

;'?lu, lair~1~~ ~ormak istedi. Şu uzun 
.,_ttınıa11 ~ ru~u.şlü adam; hani bü~n 
'tle ce endısınin malı imiş gibi a-

lt"ct Çen adam 
f1ııı 1.tecd ·· 
tı..ıı.ıı CSfrenın:t .. ? .adamın neci oldu-
;_,..._ fakat k ıatıyordu. Sormak is
~1ttt lcaıl,aP&ınadı. Sözler boğazına 
... "1r elbia kızın çalıımadığmı · çok 
"' fa e ve kil ' heıı.. tkına va- rkler giydiğini şim-

otf d ••Yordu Ev 
ıh.. e hiç h · ger sorarsa kızın 
·"leaı- oıa er;.__. l 'ilden korku .,. ... uıyecek ıeyler söy-

lte hıın . Yordu. 
~ • 1ln ıçln IO 

de b '!ırıct gU nnadt .. 
~-e~lerken ~c~ecdet aşağıdaki hol
~ l!ldi. :Mecde 1 adam asansörle aşa
tibi haktt. A. t dudaklarını sıktı ve 

)( ~\tranaraıc danı onu hiç görmemit 
Gtu ctdet l'tı'- YilrüdU gitti. 

ele...... 11;anya 
Oıııı -~"il llnki b" apartımana çıktı. 

atlı~.~ ır §ey olmamı, "b. 
~dr. Delik gı ı 

anlı ona inanmaz 

Artık gülemez 
olan adamı 

Viyana fotoğraf çılarmdan 36 ya. 
şmcfa. Leopold Feçner Çocukluğundan. 
beri rastgeldiği ve bilhasa arıyarak Yazan : Niyazi Anmet 
bulduğu mizahi yazılarla şen fıkrala-

balatlarla baktı. Kşz ziyaretçiye dair n toplayarak büyük bir kolleksiyon 3 7 4 Sene evvel bUQÜ n 
bir söz söylemedi. yapmıştır. M 

- Mecdet, ne oluyorsun? Şimdi zavallı adam ne gülümsiye. acar kumandanları esir 
- Ne oJuyorsundan maksadın ne? biliyor, ne de şöyle bir kahkaha at-

- Tuhaf görünüyorsun da... mak nasip oluyor. ahnarak padişaha go•• nderı·ıdı• 
- Canım çok sıkılıyor; pek sinirli- ı Gazetecilere bakın ne demiştir: 

yim.. - Artık tiyatroya da gidemez 01- Topuz havaya kalktı ve indi, kalktı ve indi. 
- Fikrinden caymadın ya dum. Sahnede insanı güldürecek bir 

- Hayır. Sadece berbat bir vazi- tekerleme söylemezler mi, hemen kol. Biraz sonra kumandan cansız bir halde 
yetteyim işte.. leksiyonum aklıma gelir ve "bu fıkra yere yıkılmıştı 

- Buna ben mi sebep oldum? 2 numaralı kitabımın 65 inci se.yıf a. 
- Çocuk olma canım. Bir çılgınlığım smdadır.,, derim. 

varı o kadar.. Haftada 30 lngiliz 
- Benim de .. Aşkından çılgına dön- lirası alan futbOICU 

düm.. Asansörle aşağıya inerke~ Mec- İspanyanın en meşhur ve en çok 
det cebinden bir liralık çıkararak asan- sevilen futbolcusu Rikardo Zamora 
sörcü çocuğa verdi. artık sahadan çekilmek üzeredir. Tam 

- Teşekkür ederim .. Nasıl teşekkür 22 sen.edir futbol oynamaktadır. 
edeceğimi bilemiyorum.. ~ 1931 senesinde İngiltereyi ziyaret et-

- Akşamlan kaçta paydos ediyor- diği zaman onun dünyada. en yüksek 
sun!. ücret alan futbolcu olduğu yazılmış.. 

- Saat onda .. 
tı. Madrid klUbü kendisint- haftada 

- Peki,. işte kartım. Saat on buçukta 30 İngiliz lirası {Bizim paramızla 188 
benim apartımana gel. Bir mesele için lira) veriyordu. 
senin yardımım istiyorum. Fakat ağzım 
sıkı tutmalısın. Meşhur İngiliz futbolcularmm is-

- Başüstüne 1 Bunu kendi kendime tandard maaşı haftada 8 İngiliz lira. 
bile söylemem... sı {Bizim paramızla 50 lira) dır. 

o gece Mecdetle, asansörcü çocuk; Ruzveıt ne vakit 
aparttmanda birleştiler. lkisi karşılıklı para verir 
bir isyan hazırlayan asiler gibi alçak Amerika Cumur reisi Ruzvelt mem. 
sesle konuştular: ' leketin örf ve adetine göre reislik sa.. 

- Hangi adam1 söylemek istediğimı rayında kendi ailesi, sarayın hademe. 
şimdi anladın artık. Uzun boylu, yapı- Ieri ve davet ettiği hususi misafirleri 
şık bıyıklı; güzel yüzlü.. Onu başka için mutbak masrafını kesesinden öder. 
bir yerde de görmüı olduğuma yemin Bu misafirler arasında memleketin 
edeceğim geliyor... iki siyasal partisinden de mümessiller 

- Tanımaz olur muyum hiç.. O dai- bulunacak olursa, ziyafet resmi bir 
ma Bayan Güldereni ziyaret eder. O 
biltün kadınlann çıldırdığı bir aktördür mahiyet alır ve masarif hükfunetin 

hususi tahsisatından ödenir 
Adı Rıza .. 

Mecdet yukanya çıktrı Gülderen ıanki 
hiç bir ıey yokmut gibi onu kartıladı 

Eğer cumur reisi sabah kahvaltısı. 
na, yahut öğle yemeğine ays.n mecli. 
sinden bir kaç kişiyi davet edecek o~ 

lursa bunların yalnız bir partiye men. 
sup olmamalarına bakmalıdır. Yoıtsa 
masra.flan tıkır tıkır kendi cebinden 
öder. 

Güzellik müsabala
rının iç yüzü 

Lehistanm Lodz şehri milyoneri 
olan adam istihdam ettiği otuz kıza 
sataştığı için tevkif olunmuştur. 

Bu milyoner sık sık güzellik müsa
bakalan tertip eder ve kazananları 

idare etmekte olduğu büyük çamaşir. 
hane fabrikasına memur olarak alırdı. 

Müsabakalara girmek istiyenler 
müracaat edince bunları hususi yazı
hanesine alır ve kim bilir ne yapardı 
ki polis nihayet kendisini yakalıyarak 

- Rıza mı? Tabii değilmi ya!.. Te- ' mahkemeye vermeğe mecbur olmuş.. 
vekkeli değil, onu tanıdığımı sanıyor- tur. 
dum. Bütün kadınlan çıldırtan bir ak- --------------
tör ha 1 Ve Gülderen de böyle bir adam
la düşüp kalkıyor .. 

Çocuğun yüzüne bir müddet baktık-
tan sonra: 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cafaloğlu Nuruoamaqlye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Ecsaneai yanında) 

Sah günleri meccanendir. 

Telefon. 22500 

- Öğrenmek istediğim bir şey daha 
var; Gülderenin apartıman kirasını aca 

ba bu adam mı veriyor? diye sordu. 
- Elbette o veriyor. Nereden mi bi·liı••••••••••••••llııill 

liyorum. Çünkü bir çok geceler Gülde- =============== 
renin apartımanında kahyor. Bir sa
bah onların ikisini birlikte asansörle 
aşağıya indirdim. Kıza "kirayı gönder
meği unutmamalıyım., dediğini, ıu ku
laklarımla işittim .. 

Daha da diyordu ki.. 
- Bu kadarı yeter 1 
Sözler delikanlının ağzından Adeta 

bir hıçkırık keskinliğile çıkıyordu: 

apartmıanında oturuyordu. Mavi pija
malar içinde fevkalde cazip olan kız, 

tezlo:ıge lavnlınııtı. Erkek saatine bak
tı. Kın dedi ki: 

- Gülüm artık gitmeliyim. Matine
den evvel görülecek birkaç itim var • 

KIZ da fIBıldadt. : 

- Peki .. Yalnız Mecdet hakkında ne 
düşündüğünü söyle. Fikrini öğrenmek 
isterim. - Artık gidebilirsin. İşte sana zah

metin için beş lira daha. Buraya gelmiş 
olduğunu unut. Adam başını salladı. 
Şaşmp kalmış olan asansörcü çocuk - Mükemmel bir adam olduğunu aa-

kapıdan çıkarken: ' ruyorum. Senin saadetin benim saade-

- Bana verdiğiniz paralarla bir ban- timdir. Eğer delikanlıyı seviyorsan, hıç 
ka kuracağımı.. diyebildi.. durma evlen. Fakat rica ederim bunu 

~ • • sessizce yap. Adımın seninle ortaya a-
tılmasıru istemiyorum, Eğer gazetelerde 
falan yazılacak olursa, işim bitiktir .. 

Macar kumandanı Jan Blasa, 

Zatmar da muhasara edilmiş olan 

kardeıini kurtarmağa çalışıyor, fa. 

kat bir türlü yolunu bulamıyordu. 
Kumandan, dört bin piyade asker

le bin süvari hazırladı. Bu kuvvet· 
le, hasmına tatkınlık verecek, kar

deşini kurtaracaktı. 
Tarihte sık sık rastlanan hadise

lerden biri de birçok kumandanla
nn kurdukları pli.na kendilerinin 

kurban gitmeleridir. Jan Blasaya 
da böyle oldu. İlk çarpıflllada se. 

kiz yüz on süvari ile karıısına çı· 

kan bir kuvvet, askerinin sekiz yüz 

den fazlasını mahvetti. Jan Krosiç 
ile T omas Palfi adlı kumandanlar 

ve diğer zabitler esir edilerek pa

dişaha gönderildi. 13 temmuz 1562 
yani 374 sene evvel bugün .• 

• • • 

Kendilerine doğnı ilerliyen pa-c 
talara kmııldamadan teslim oldu .. 
lar. F olek sancak beyi Hasan, elin., 

de bir topuz taııyordu. Doğru Şar 

Gözünün yanına yaklaıtı. 

- Sen misin. diye sordu. Pqte 
süvariler kumandam Uzun Meh .. 
met ile Translivanya sakıonlarm .. 
dan iken ihtida eden Hidayet ça.. 

vuşu yakalatarak Bulduğ kalesine 
götüren •• Macar kumandan cevap 
vermiyordu. Hasan sözüne devam 
etti: 

- Sonra onlara Beb~e salt"' 
değil mi? 

Topuz havaya kalktı ve indi. 

Kalktı ve indi .• Biraz sonra Şarg~ 

zü cansız bir halde yere yıkıldı. 

Diğer kumandanlardan Magoçi. 
Rakoçi, Hangoni fidye vererek 

Bu mağlubiyet Macarları fena kurtuld 1 
halde asabileştirdi. llk iş olarak ............. -~ •• ~: .. :r.-·· .. ··-:ı·r.~ 
Balatun gölü üzerindeki kaleye 55····· .. •• .. ••••••••••• ............ • •• 
hücum ederek aldılar. Diğer bir ka İİ 
le harabeye çevrildi. içinde bulu. ii 
nan seksen kişi esir edilerek kale n 
duvarları toprağa karıştırıldı. i5 

- Bütün Osmanlıları kovaca- U 
~~ fi 

B ·· h M ... d d :: u soz, er acarın agzın a o- :: 
laşıyordu. 55 

Drave nehri civarındaki Osman- ~~ 
lı kuvveti bin süvari ve iM bin pi- ii 
yade kar§ısmda büyük bir ricata ii 
uğradılar. Kumandan Arslan bev Si 
hile bi at çatlatlıktan sonra ku;. ii 
tulabildi. Altın eğer takımlarını, i~ 
av köpeklerini, dört doğanım, bü- ii 
yük çapta iki topu düpnana bırak ii 
mağa mecbur oldu. ii 

• • • •• :: .. 

ı 
1 

1 

Macarların bu muvaffakiyeti ii En hoa eyv 1 ril h 
:: 111 m a usare e e azır"' 

çok sürmedi. Alınan intikam, daha as lanmıetır. Hazmi kolaylaştırır. 
ağır oldu. Bütün kumandanlar, um ii kıbazı izale eder. Kanı temizllye
madıklan bir tuzağa düşerek esir !! rek vücude tazelik ve catılılık bah• 
edildiler. 55 şeder. 

Bu tuzağı F olek sancak beyj İ 1NG!Ltz KANZUK EC2ANE1s st 
H T d · ku ! Beyoğlu - tanbul asan ra ovıç rmuıtu. ...................................... ..... • .. 

.............................. 11 ••••••• 1 ...... 111 •• ::==m 
Müslüman iken hristiyan dinini 

kabul eden, sonra tekrar baıma 

sarık sararak gezen biri ikinci de

fa sarığı batından atmıı hristiyan 

dinine girmiıti. Sarıklı iken Os
manlılarla, sarıksız iken Macarlar

la dost olmağa muvaffak olan bu 

adam, son defa hristiyanhğı kabul 

edince Macarlar gene etrafını sar
dılar. Herkes: 

- O her ıeyi bilir •• Bize Osman 
lrlar hakkında lazım olan maluma 

b ondan başka kimse veremez •. 

diyordu. Bunun içindir ki, bir gün 

Macaristanın en değerli kuman

danları hazan hristiyan, hazan 

müslüman olan yabancının etrafın 
da Rima ırmağındaki Balog kalesi 

ormanına gidiyorlardı. 
Macar kumandanları, amansız 

bir hücum yapabilmek için birçok 

sırlar öğreneceklerdi. Fakat orma

Eski kitap alınır 

Eski ve yeni harflerle tiirkçe ft 
başka lisanlarla yazılmış her türlü ki• 
tap alınz. Bir kartla adresi bildirmelt 
kafidir. · 

- Adres: İstanbul Ankara caddesi 155 
numara İnkılap kitaphanesi. 

HABER 
AKSAM .POSTA Si 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

, Telçı raf adresi: ıstanbul HABER 
Vazı ışıerl telefonu : 2!JR72 

· idare ve ll~n .. : 24370 

ABONE ŞARTLARI 
Türk ııır E"nebi 

Seneuıc ,400 Kr. 2700 Kr. 
6 AViık 730 14~0 
3 •vıııc 400 .. 800 " 
' aylık ,SO .. 300 ,. 

Ertesi sabah Mecdet yazıhanesinde 
oturmu§ patronuna mektup yazıyordu 
Üç cümle bütün hikayeyi anlatıyordu: 

''Yer deiittirmek ihtiyacmdayım.. E
ğer Erzurum - Srvaı hathndaki o bü
yük köprü için Jıaia bir mühendis bula. 
madmızsa, ben gitmek istiyorum. E§yam 
hazır, bugün yola çıkabilirim.,, 

Biliyorsun ya Gülüm; benim kazan-
cını kadınlar üstünde olan nüfuzuma nın gölgeli bir yerinde şöylece otu-

bağlıdır. Eğer Rıza adlı genç ve güzel rur oturmaz, etraflarının sarıldığı

Tam da bu arrada Rıza, GUlderenin 

aktörün, senin gibi yetişkin bir kızı ol- nı gördüler. 
du&unu igitirlerse, yıldızım sonra söner ı - Teslim .•• 

Ahmet EKREM Kumandanlann gözleri sarıksız 
dostlarına dikildi. O, gülüyordu. 

SuJııbi ve Neşrtgal Müdiirü: 

a Hasa".' Rasim Us 
\ Basıldığı qe, (YAKIT) ma_t!_~Ô•ı 
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RADYO 

1 S TAN BUL: 
ıs. oda musikisi (plak), 19 haberler 

19,15 muhtelif plaklar, 20 halk musikisi, 
20,30, stüdyo orkestraları, 21,30 son ha
berler, Saat 22 den sonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

V l YANA: 
18,20 piyano musikisi, eski Viyana, 

19,15 kanşık yayın, 19,55 polislerin za
manı, haberler, hava raporu, 20,15 sıhhi 
konuşma, yeni hayat, eğlenceli yayın, ve 
musiki, 22,05 konser, Vagnerin eserleri, 
23,05 haberler, gramofon, 23,55 konuş· 
ma, 24,10 dans musikisi, 

BE R L 1 N: 
18,05 gramofon, askeri kqnuşma, 19, 

05 musiki konuşması, ve opera parçala
n, 20,05 edebi yayın, piyano musikisi, 
2,50 günün akisleri. haberler, 21,15 
Laypzigden nakil, 23,05 hava raporu, 
spor, 23,35 gece musikisi, 

BU AP EŞTE: 
18,50 cazband takımı, 19,50 konferans 

20,20 şan konseri, konferans, 21,20 or
kestra konseri, 22,45 haberler, 23,05 
gramofon, 23,50 İtalyanca konferans, 
24,15 çingene musikisi, havadis, 

B 0 KREŞ: 
18,0 5 konser, havadis, J 9,20 konserin 

devaınr, 20,25 piyano konseri, kitaplara 
ve mecmualara dair, 21,05 milli Rumen 
şarkıları, konferans, 21,40 oda musikisi, 
Çaykofskinin şarkılan, 22,35 haberler, 
22,50 orkestra konseri, 23,55 fransızca 
haberler, 

P A R t S(P, T, T,): 
18,05 orkestra konseri, konuşma, 19 

gramofon, orkestra konseri, havadis, 20, 
40 orkestra konseri, edebiyat,, 21,20 
haberler, şarkılar, 21,35 piyes, Danton 
23,35 havadis, 23,50 dans musikisi, 

ROMA: 
19,25 yabancı dillerde yayrn, eğlence

li konser, gramofon, 20,10 fransızca se
yahat haberleri, eğlenceli musiki, 20,50 
fransızca haberler, 20,55 Yunanistan için 
yayın, 21,10 havadis, gramofon, 21,45 
konser, 22,45 seyahat haberleri, 

Saçların köklerini kuvwtlend• 
rir. Dökülmesine mani olur. Ke· 
pekleri izale eder. Neşvüniimasmı 
kolaylaştırarak nayat kabiliyetini 
arttırır. Latif rayihalı bir saı;: ek" 
siridir. 

INGlLlZ KANZUK ECZANES! 

• 

BEYOCLU - İSTANBUL 

amışta 
a~ ak 
nere 

SiNEMALAR 

BEYOC,LU 
TUIU< 
IUEU~K 

lPEK 

ı Programını bildirmemiştir 

ı Sevmek yasak mı ve 
Holivut eğleniyor 

ı Karım benJ aldatırsa 

( türkc;:e) ve Donanmada 
cinayet 

SAHA V ı Parls esran ve Kızıl ova 
:stıım~ıc ı Güzel günler ve Mcc;hm 

kuvvet 
\'il.HU. ı Çalmmı§ aşk ve Stüdyo 

çılgmlıklan 

TA.!'li ı Hava kahramanları ve 
Fakir bir dalikanlmm 
hfüO.yesi 

ŞIK ı Gizli sevda ve Dertsi:t 
arkadaşlar. 

Al.KAZAR ı Vahşilere hücum \"e 
Fnntoma geliyor 

ŞAUK ı Programını blldlrmemlşUr 

A:STOJ<VA ı Batakhane gölgeleri ve 
Kaçakçılar krah Alga
pon 

CUIJVltlVE1 Tarzan ve eşi, Şen mü
Jazim v~ Genmanyar 
hafiye. 

ISTANBUL 
HlLLI 
WLAL 

ı Nlnon ve Tarzan geliyor 
ı Kadın ne yapsın ve 

Topogan 
1 Alibaba (türkçe) ve 

Zincirli mahkumlar 
AZAR ı Voronzotıarın esran ve 

Kadın avcısı 

KE?\IALREV ı Binbir tehlike adası 
KADI KOY 

SUBEYYA J Bir gecenin skandalı ve 
MlkJ Mavz (sinema gece 
bahcede oynar ve birer 
dondurma verilir) 

BALE ı Aşktan korkma 

ÜSKODAR 
JIALJjl ı Dokunma kalbime 

BALAT 
MİLLJ ı Garp süvarileri ve DU:man 

elinde esir 

KARAGOMROK 
OZEN ı Aysey (türkçe) ve Ö-

lüm kasırgası · 
TiYATROLAR 

TAK~t:M BAHÇESİNDE 

Bu akşam 21,45 de 

HALK OPERETi 
Salı ak§allll: 

ltahmet Efendi 
Yeni büyük operet 

Mııs:ılar t'\0 \"l'lden ayırtılo• 
bUlr. Tl'lcfon: 43703 

üçü 
ilanlar 

Kabul şeraiti: Ticari mahiyeti haiz 
olmayan küçük ilanlardan: 

20 kelimeye kadar 30 kuruş, 
Beş def ası 100 kuruş, 
Fazlası iki misli ücrete tabidir. 
tş arayanlardan 10 kelimeye kadar 

ücret alınmaz! 

SATILIK KONAK, ARAZ! VE 
DEGIRMEN 

Bir dönüm bahçe içinde Ramide 15 
oda 4 taşlık 1 matbah, kelepir. 

Pendikle Tuzla arasında aydınlık 

köyünde bin dönümden fazla arazi için 
de su kaynağım havi arazi ve 16 bey
girlik mazot motörlü un değirmeni a· 
celc satılıktır. 

lstiyenlerin 1 Ağustos tarihinde Ra· 
mide Boşnak mahallesinde 5 numaralı 
hanede Bayan NEVRESE müracaat· 
ları. 

lsleno da~ tilo 
• 
ış arıyor 

Türkçe, fransızca, lisanlarına ve ter 1 
cümeye muktedir, !steno, daktilo ''e 
usulü muhasebeye vakıf Alman lise
sinden mezun b r bayan iş aramakta· 
dır. tstiyenlerin, Vakit propaganda 
servisine lf,;t~no \ rumuzile müracaat
ları. 

HABER - 'A.k"şam Postası 
-

Asrımızın 

n çok a n 
alan 

Gar 
e • 

ı 

Brigham Yımg. kar1larından yirmi tn.. 
ncsimn ihtivarlanıı.J hali. 

13 TEMMUZ - 1936 ~ 
Tarihten evvelki devirlerde yaşamış 

c a rı 
A imler a 

d·rilte e 
Kabuklu bir takım deniz hayvanı 

larile gene aynı cinsten su piresi 
denilen hayvanların bundan 5000 
sene evvel yumurtlamış oldukla!ı 
ve bu kadar zamandır Sibiryanın 
donmuş mmlakalarında gömülü 
kalan minicik yumurtalar toprak ı 
altından çıkarılarak kuluçka mak!. 
nelerine konmuş ve içlerinden car. 
lı hayvanlar doğurtulmuştur. 

Bu tecrübeleri yapmakta obr. ı 
Sovyet bilginlerinden prof csfü 

Karap:etov ileride daha büyük ne· 
ticeler alarak dünyayı hayretler 
içinde bırakacağını iddia ~tmekte
dir. 

le o? 1 • 
• 

birisinin karnı deşilmiş ve ınideS 

nin içinden çıkarılan yaprak ha11~ 
. '·f cinsten olduğu tayin edilec~k 

1 ı: dar bozulmamış bir halde bu tlıı! 
mu~tur. Fil azmanı olan bu Mtııt 

• Tari1. tcıı evvelki devirlerde va§aııı • 
canat arkırclan Dino.::or'un kafa t.ıst 

lar dünya yüzünden çekileli ene~~ 
ğı 3000 sene vardır. 

Bilgi dünyası bunca asır buzlar 
altında kalmış olan yumurtarlarda 
hayat eseri bulunamıyacağını ileri 
sürerek profesöre protestolar yağ
dırmakta bulunmalarına rağmen 
Sovyct bilginleri iddialarından ka. Profesör kırılmamış ve bozulııt'' 
tiyen vazgeçmemektedirler. mış bir Dinozor yumurtası bultJr•' 

Kendilerine "son günlerin azizleri,, N t k' s·b· b ı it ne olacak dı'ye clu""su""nenler pek rO~ e e ım ı ırya uz arının a ın , 3" 

unvanını veren Morman'larm şeflerin· M I tur. Bu hayvanlar ma!um oldtı ·~ 
den olan ve tarikatin banisi Jozef dan çıkardan koca koca amut ar ~· 
Smit'ten _ lateşbih _ Ebubekir'i deri, et ve kemiklerile hiç bozulma. üzere tarihten evvelki devirler · 
vaziyttinde bulunan Brigham Yung, mı_ş ve çürümemiş oldukları halde yaşamış müthiş canavarlardır. 13oi 
son devirlerdeki A vrupahlar Rrasmda ,_bu __ ıu_n_m_u_ş_Ia_r_d_ı_r_. _H_a_tt_a_b_u_n_l_a_r_d_n_n __ ıa._r_ı_y_i_r_mi_b_e_ş_metreyi bulu~ 
en çok nikahlı zevce alan erkektir. 27 ~ /2!\ ~ O~ n,, ~.!!. ~le!\ ~t n n f6\ n .!!S\ r::ın 
kadın almı§tır ki, bunların dört tanesi uwu\W'u u u 'S'~'W'l6 u u U\50 ~ IFU!glu 
aynı gün zarfrndadır. 

İngiliz şairlerinden biri, kendisile 
alay ederek: 

"Bu kadar zevceyi anladık. Fakat 
bu kadar kaynanayı nasıl edecek?.,, 
deml§tir, 

başına 1 

Bdyant"r, boğucu temmı•z ,,."n1C'rin
dc b6ylc bir elbise hoıunuza gider de 
ğil .ni ?. Du eJb:seye "Tahiti plaj kos. 
tümü dC"liyor. Kostüm P::ı .. is makı..s. 
tarları elinden <;ıkmıştır. Elbiseyi gi. 
yen de N .. vyork şehri güzcllerinocn 
Mis Marjori Bru l{eı dir. Görüyorsur.uz 
ya, <'Jindc elbiseye yakışacak ve uya. 
cak torbası da v:ır. 

Birle:ımiş Amerikanın Vesport 
şehri.ııdcki pHi.jla:::-a cioğru bir gczi~ .. ti
ye gitmchtcdir. Şık plajlnrile meş11ur 
olan Vcsport so1ı:!ık1:-rmda bu giyim 
ku§am a'.icta moda olmuştur. 

ve 
T ekirJağ muhabirimiz yazıyor: 
Muratlı nahiyesi yakınında 37 

metre uzunluğunda beton arma 

inşa edilecek olan ve 38.500 lira 
bedelle ihale edilen Ergene köprü
sünün temel atma töreni için çar

§antba günü ilbay Haşım İşcan ve 
şose köprüler reis muavinlerinden 
Bedri ile birlikte ilimiz devair mü· 
dürleri, Belediye vesair müessesat 

mümessilleri otomobil ve otobüs
lerle akşam üzeri Muratlıya gitmiş 
lerdir. 

Muratlıda Çorludan gelen heyet 
le birleşilmi§ hep birlikte otomo
billerle köprü mahalline gidilmiş· 

tir. Köprü başmda kurban kesildik 
ten sonra ilbayımız Haşım İşcan 

tarafından bir söylev verilerek şah 

merdaıı mal<:inesi faaliyete ı:eçmiş. 
tir. Geç vakit heyetler T c!drdnj!ına 
ve Çorluya dönmüşlerdir. 

Günden güne bayındırlık izleri 
le güzelleşen ve kalkman Traky"' 

mızda p:?k y~kmda Ergene köpri! 

sünün ve beton asfaltla in!}aatı sıl<ı 

bir tutumda ilerliyen İstanbul -
Edirne yolunun da sev:r.çle açılış 
törenini yapac-f;1Mız ta 1 iidtr. 

Tck'rdaijma he!o l fsi< ete 

Tckirclağ ııarbaylığmca in~ası 
dü. '"nül"":ı be::on arma iskelenin 

ay 

ke§if bedelini bir Türk şirketi 
hale göre tesbit etmi§tİr: 

Birinci: skelen;n Pnrtf:.nt .~ 
mentosile inşa ve iskele mebde'' 
deki imlunın şose ile örtülmesİ111 

göre 370.000 lira olarak .. 

ık. . . d . k l . . f t j!I 
ıncısı e ıs e enıı sıma on 

inşa ve iskele rnebdeindeki iıtl11 

üzerinin parke i!e örtülr-ıesine' g~•' 
445.000 Hra olarak göstermel•l' 
dir. 

Bu yönler Tekirdağ ~ar baylığı~~ 
ca tetkik edilmekte ve iskele~' 

l 1 · d ·· .. ·· ı e~-tt' yapı ması çare erı u~unu m 
dir. 

"' ııt~ Tekirdağ hükumet konagı r,5 
natamam lmmmın itışası için 63 d' 
liralık tahsi~at gelmiştir. Y akıJl f11 

hükumet konağı inşaatm:l deVIJbİ' 
edilerek noksan ka.an kısımlar 
ti rilecektir. 

Hac?rzade camii 

·Tarihi ve mimari değeri ~~1 • 
k

. pş 
olduğu anlasılan Malknrada ı . 

d • .. · ı tte t~ 
ccrz:ı c car.:ı . ":lI'. esas ı sure e 

··~C: 
miri Evkaf genel direklörlüğl.1 r• 

B .. 1-·bb onaylanmıştır. u ca::nnn ~ .. dıl' 
kurşun ferşi, minare, beden , 

varları, taraklama işi dahili ve bfl 

rici bütün müteferrik nokıan1~,e 
•• i)'l 

nın keşfi hazır!"'~ar~k camım 

tamirin~ l:a~' anıl:-n.~~ .. zere~ 

isarlar Umum Müdür:üğünde11=1_. 
Orta ::~rnat Mektebi mezunlhrmdan a!;kerliğini yapmış ve Y~ş ~~ 

rı otuz beşi geçmemiş olanların mü!hakahmızda münh~l b~lı.ıt1tıbi 
Ziraat ve tahrir kontrol memurluldermda bir ay müddetle stnJll t ~' 
tutulduktan sonra ve rr.uvaffokiyt>tleri görüldüğünde harcırahlarığıJ1'' 
rilerek bu vazifelere "50,, lira ücretle tayinleri mukarrer bulundıı ı:r 

d 
,,~!i 

dan talip olanb.rm ilan tarihinden iti baron bir hafta zarf m a a., ıil' 
da yazılı evrakı müsbitelcrini hamilen bir dilekçe ile müracaatltıt• 
zumu bildirilir. (3943) 

1 - Orta mektebi ~ehadetnamc veya tasdilmamc:i 
2 - Nüfus hüviyet varakası. 
3 - Askerlik vesikası. 
4 - Hüsnühal kağıdı. 
5 - Sıhhat raporu. 

6 - 3 tane fotoğraf. 



Milli takımımız da 3 -3 be abere kaldı ----y --~~-. ..--~~~~ 
~ması bencJ..en_: Yugoslavlar dün daha Sadi karsan diqor k 1 : 

_-.-. ~ ._ ,,_, ._. .. ..--
Dünkü maçın 

tenkidi 
~e'"7tı. garip bir talihim oor. Ne 

~t milli bir spor teması seyretsem 
~tlak hemen hasta olurum. Bunu 
rı~ 8enelerde beş defa arka. arka.ya 
~edim. 

oyun oynadılar 
Oyuncularımız beklediğimiz 

veremedilerll Aksayan yerleri 
randmanı 
ÇCJktu 
.• 

Türk(lJe 
Yugoslavya 

maçı 

bi l>iın de maçtan eve döner dönmez, 
t: r 0~teş, bir ba.ş dönmesidir başladı, 
~ .ır derece kodum ki, 39 ateşim var. 
'il l'ıp talihim gene yakamı bırakma. 
~ı!. 

bir 8ıuıa rağmen dün7dl maçtan sonra 
kaç satır 1ıazmaktan kendimi aUJ.· 

~mı. Fak~ ne ya::ık h."i bu karma 
=~k 1.af a ile istediğim bir ya-:ı ya .. 
"IJİlLc W• • " cgımı umnmyorum. 

••• 
1crı l>ün milli takımımız Yugoslavlara 
dı rşı beklediğimiz oyunu oynıyama: 
di "e belc1ediğimiz randmam tıereme,. 
'le.. Fakat bana öyıc geliyor ki Yugo5· 
ta~kzrıa yaptığımı:: iki mar bize, milli 
l>ıe l>ıtmı:-ın teş1dli hakında mükem .. 

ı bir fikir ve ders verdi. 
lQ 1'ıkım teşkilinde dü§illen yanlışlt1~
iiı~' aksayan yerleri bütün sırıtkanlı 
Yib~ TJc her nok$anilc açığa çıkardığı 
°ttt{ıı, tamamen güvenebileceğimiz ele 

>ılorı "a meuclana 'koydu. 
~ ~fl?>ıiyorum: eğer alınan 11cticeler 
Yi;§~>ıda futbo1cıılarımız olimpiyada 
1:ı ecck8e bugiin en iyi bir milli t<r 
i~tıı 1CŞkil etmek, dilrüst davranaca1c 
bir a.~<ır için art1k çok daha doğru 

~ olacaktır. 
re1•8.ıı 1ı~ıstald düşiincclerimi gele,. 
111 " .~lk Ya::ımda yc:::mağa bırakarak 
brı'f::.JL..lı.ir kaa satırla dünkü oyJmclan 

e.rJip yıızınıı bitirmek isterim. 
• • * 

Türkiye ve Yug~slav-;a milli fut' 
bol takımlarının maçı dün Taksim 
stadyomunda müdhiş bir kalabalık s< 

yirci kütlesi önünd~ ya::ııldı. 
Sa~t beş buçukta evvela Yugoslav· 

lar, biraz sonra da bizimkiler saha· 
ya çıktılar. Şehir bandosu her iki mil
let milli marşlarını çaldı Bundarı 

sonra evvelti. Türk ı:ıpor kurumu baş· 
kanı General Ali Hikmet, sonra da 
Yugoslav kafile reisi çok samimi hi· 
rer :ıutuk söylediler · 

B:.ı merasimin sonunda Türk takı
mı Cihat - Yaşar, Hüsnü - lıleh, . 

met RC§at, lla1:kı, lbrahim - Niya. 
::i, Sait, Gündüz, Şeref. Fikret 
Yugo::;!av takımı da Spasir - Tfo9l 
Mataf.iç - Arsemiycvir. Ya::bcç. 
Lehncr - Tirnaniç, Viyadinoı iç, Mar. 
yonoviç, Temaşev,ç, Se1wliç şeklin· 

de karşı karşıya dizildiler ve Macar 1" L ! U~ Yasodav muhacimleri Türk kalesi önünde 

Senelerde~bed hasretini çeı:tiğl. 
miz 0ır milli müsabaka heyecanını dün 
bütü.1 zevkile yaşadık. 

Taksim stadyomunda oynar.an 
Türkiye - Yugoslavva maçında dekor 
gene aynı dekor, sahaya çıkan oyun· 
cular hepimizin bildiği oyuncular idi. 

Fakat maçtan evvel çalınan her iki 
memieketin milli marşı oyuncuların 

göğü5lerinde taşıdıkları milli takım 
alameti farikaları, bugün cereyan ede
cek ınUsabakanm her vakitkinden da• 
ha başka bir hususiyet ve büyük bir 
ehemiyeti haiz olacağını bize açıkça 
anlatıyordu. 

B.l itibarla herkesi bir parça daha 
fazla asabiyet ve heyecan sarmıştı. 

Ne netice vereceği ihtimali bUtün 
dudakları bir istifham işareti şeklin
de büken maç başlar başlamaz, çok 
sakin görilnmeğe gayret ettikleri haı· 

Bu yüzden diğerlerinin çalışması da de b:itün oyuncuların da bu asabi ha· 
boşa gidiyordu. vadan kendilerini iyice koruyamadık

Yirminci dakikada Gündüz, üç ra- !arı belli oluyordu. 
kip oyuncu arasından topu çıkardı; Birinci devreyi hulasa etmek lazım 
fakat çektiği şütü ~aleci bloke etti. ı ı. "'· Sadi Kar•an 

Bu arada oyun mütevazin oluyor" ı '!tT"r (Devamı 9 ncuda) 
du. l<,akat 36 ıncı dakika~a ortadan ---------------
Yug.:>slav sağaçığa f'elen bir pası Tir- Caferin f!Örüşüne göre: 
navi;; sağ içe geçirc!i, o da, Cihadın --- - -- - - -
yer tı.tmamasmdan istifade ederek A ~ 1 
sol ıtöşcden çok sıkı bir ~ütJe ikinci yagımıza ge en 
golü attı. fırsatı kaçırdık 

Bu golden sonra mağlup vaziyete Cumartesi günkü dostluk maçını sey• 
düş"', Türk takımı gene canlanır gibi rettikten sonra, Yugoslavya takımrı~ın 
oldu. Hücumlar daha ziyadf' bizim• kuvveti hakkmda kafi malUmat edindik.. 
kilerd~. fakat Niyazi, Sait fena oy- Dünkü oyunlarına nazaran pazar gil· 
nuyor!ar. Merkez muhacim Gündüz- nü icra edilecek maçta milli oyuncula
de de çok durgun bir hal var. rımızın behemehal bu takımı yenecek• 

~r Diın?-ca tukımımız evvelisi gilne na· 
fl1J>ıaıı ~k daha iyi oynadığı halde, 
hiç 1 ~tioetJi a'ldı. Bunun sebebi de 
et>u ~Phe yok Yugoslavların bir gün 
111' el7ci'le nazaran çok daha iyi bir o. T ürk muh~cimlerinin neticesiz bir akını 

42 inci dakikadP. soldan Yugoslav !eri tahmininde isabetsiılik etmediği· 
kalesine iniyoruz. Müdafaa güc::lükle mizi düşünerek maçın başlamasını sa· 
topu kornere atarak tehlike savuştuM hırsızlıkla bekledik. Mutat merasimden 
ruyor. Fakat Fikrctin çektiği kornere sonra meşhurluğunu iki maçta göreme
Niya~i kafa ile ikinci defa mi~afirıe- diğimiz "Miki Fare,, tipinde Macar ha· 
rimim: kalesine gönderiyor ve gene kemin idaresile milli oyuna başlanıldı. 

>ı oY?ıaıtı§1arıdır. 
•· l>iın7eü, takını.da lbr. ahim, Hii.sniL ve 'F'kr 
'fıil'ia~ et müstesna, 01.11mculardan hiç 
t~ Oıi beğenmedim desem yalan oZ-

bjl' CiJıat, büyük bir istilcbal vadeden 
ligi ~e~~ olm.a.sına rağmen tecrübesiz. 
ı.-Ql Ytt~nden yanlış yer tufoyor ve 
l>~ bu Yüzden tehlikeye giriyordu. 
~l<>ı~r formunu çok kay1;etmiş gö_ 
t!lt 9°0tdu. Yugoslavlar Mehmet Re .. 
~ 8atıJ.i karşılarında yo~ gibi O'lf 

"q
11

12ar. Hakkının heniiz mi!li takı .. 
c~ ::::;kc; muhacim yerini doldıır<r 

rette olmadığı göriindü. 
"N· 

t~t ıy~zi vasattı. Gündüz bôyle bir 
llec<l" tlk defa oynamanın verdiği he. 
bu'!Jii.~~<ı. ~ğrur ve şaşkındı. Şeref 
~İ/e . ' bır iş görmemekle beraber va· 

.iın· • 
8 .' kısmen ba.Jard1. 

bo::ı.ı.:1de gelince; takımın hemen en 
'1ııı b 0Yuncusu idi. Muhncim hattı 
QQ>ıd 0~l1c OtJunlannda, Niyazi ile 
<lrq<lq~""ü~ muvaffah."iyetsizliklerinde, 
Olcırcık 1 ırtibatın 1caybolmasına sebep 

lh .Çok amil oldu denebilir. Başl~an Ali Hikmet .4.yerdem ıwtkırnu 
~ttı tım.az dün7dl ta1:ımda muhacim söyler'kP.n 

Q~lt. Şer_ct 11ağ içe alınarak Rebii sol=====================-
0~cıyd Fıkret sol iç şeklinde yapılmış en tanınmış lıakemlerinden birisi o!· 
l ,., hı, hem netice bambaşka olabi• dufju söylenen Macar J<lein'in, e-ı•ı-e~ 
°1.14"rlct( em Rebii gibi milkemmel bir lisi günkü ilk maçtan sonra yazdığım ! 

1' Qçıkta 'bırakılmazdı. yazıda sıraladığım 1.·11surlarım Zıu o· 

~ 'J~~"ırn.ın ba.<jka hatlarını diin oldtı .. yunda da fazlasile dcmm ettirmesi iisfc 
~1.qzi. 1 t~kiı etmek, bu oyunda çan· lik Yııgoslavlann yersiz itirazların· 
1/47c<ltcı:akat §imdiden sonrası için dan tmıbelc olarak koskoca bir o/say
tı ~ha ela Yazdığım gibi, milli tak-ı. dı çalmıyaral; Tiirl.: talcımının üçü1wii 
' başka tiirlü teşkil etmek golü apaçık bir hal:sızlıkla yemesine 

cı<lııcı çg:ldiği bir Ju:rc daha mey- sebep olması gibi gayri kabili af ı,ii· 
ni/ :m.ış oldu.. yilk bir hata işlemesi ve biitfüı 01Jıtncla 

~le Ütt C<ı_ç satır da hakem için yaz. id.arei maslahat yolunıı tutarak ilk o· 
n~1:1nı. . . yunda ~ldtıjiu ~ibi dil~ıkii. m.açta da a: 

ı~. ı.. rı b-izım hakemleri beg· enmcz- dahamuessıf bır 1ı.ıdıse>ıın çıkmasına 
q vı,, o· 

,., :r kabahat ve kusur bulur.. rnmak kalmasına meydan bırakmam.! 
liıılb •. m gördiikten sonra da, sanırım 1:i z, ;·ı 

~Clccıı-f:tkı dünlcü oyunu idare eden .:im. ııakemlerin l•ıymcti an1aşılmı§t1T ı 
cının, hatta Orta Avrupanın izzet Muhiddin AP AK 

hakeır.in düdüğü ile saat ti,55 de bi
zimkilerin neticesiz bir hücumu ile o· 
yuna başlandı. Bir iki da !<ika kadar 
ortai&.rda dolaşan top, dördüncü da· 
kikada Niyazinin ortalaması çe Şere· 
fin kafasile Yugoslav kalesine gifr 
verdi. 

• Oyun tekrar ba~layınca üst üste 
iki tehlike atlattık ve onuncu dakika 
Şeref, Fikret ve İbrahim vasıtasile 
düzgünce' bir hücum yaptıksa da Ni" 
yazinin ofsayd durmasından bu fır· 
sat kaçmış oldu. Bundan sonra der
hal Yugoslavlar hakimiyeti ele aldı
lar. Bir çok tehlikeleri Hiisnıinün fe• 
dakar oyunu geçirdı 

15 inci daldkada uzaktan kalemize 
doğr~ çekilen frikiki durdurmadan 
sıkı b!r şilte tahvil cdE:n Toma~eviç ta
kımına beraberliği kazandırdı. 

Bu golden sonra bizimkiler biraz 
faaliyete geçer gibi oldular. Biıim mu· 
avin hattı - 1brahim müstesna - çok 
fena uynuyor. gerek müdafaa, ve get 
reksc muhacimlerle hiç irtibatı yok 

berabere oluyoruz. • Maç seyrini ve şu nasıl oynadı bu ne 
Birinci haftaym da böylece 2 - 2 yaptı gibi yazı tarzlarını diğer arkada§• 

beraberlikle bitiyor. lara bırakarak milli takımda yer alan 
/J(/NCI HAFTAYM (ll)in kusur taraflarım şimdilik kritik 

Tiirk tnkımı Rüzgarı da arkasına etmeyi olimpiyad arifesi olması itibarile 
almı~ olmasına rağmen ikinci haftay- faydalı bulmaktayım. 
mm taşında Yugosla\'lar hakimiyeti Bu yazılarıma başlamadan evvel düıı 
derhal tesis ettiler. Yalnız dördüncü de gördüğüm iki garabeti yazmadan 
dakikadaki bir hücum esnasında Sait geçemiyeceğim: 

kaleci1e karşı karşıya kaldığı halde 1 - Orta hakemin maç idaresi, yan 
gol .ıtamadı. hakemlerinin hak1ı, haksız sahaya mü-

Onuncu dakikadan sonra bi7Jmkile· Jahaleleri. 
rin daha üstün oynadıkları görülüyoı:- 2 - Milli bir maç yaptırmağı taahhüt 
du. ıl"akat ara sıra yapılan Yugoslav eden stadyom idaresinin ekli ve bel 
hücurr.ları da çok tehlikeli idi. vermiş gayri nizami kale direklerile bu 

o,: dördüncü dakikada Fikret gü· maçın icrasına vasıta olması. 

zcl bır süriiş yaptı, fakat vtrdiği pas3 YUGOSLAVYA TAKiMi 
Şeref yetişemedi. Bu tehlikeden kur-
tuln-ı misafirierimız sağdan derhal 
kalemize indiler. Çok seri koşan sa~ 

(Devamı 9 ucuda) 
O. M. K. 

Atlet cüsseli, iyi yer tutan, bıze ,. ... 
zaran takım halinde biribirine alışmış, 
ayaklarında top saklamayan, pas veriş· 
!eri emin, biri on bir, on hiri de bir için 
oynamağa alışmış fena denmiyecek bir 
takım. 

TÜRK T AKiMi: 
Yerlerini yadırgayan, bütün oyun 

müddetince yorgun ve şevksiz, yüklen
dikleri mühim oyun mes'uliyetinden 
korkan, şüphesiz ki neticesi ille galıbi· 
yet ümidi olan bu oyunun, futbol tarz• 
!arım çok iyi bildiğimiz bu on birin tam 
randıman verememelerini şu şekilde tef• 
sir edebiliriz: 

1 - Az antrenman ve maç yapmağa 
alışmış oyuncularımızın üstüste ı:;ıkı 

maçlarda kontrolsuz adalelerini faz1a 
yıpratmaları ve "sürantrene,, gözükme 
.leri . 

2 - Yanındaki arkadaşının oyun dü
şüniişüne alışkın olmaması itibarile ya· 
pacağı hareketi evvelden tayin edrme
mesi ve dolayısile fazla yorulmağa ve 

Do:;t Yugoslav milli takım oyuncuları 
Cafer Çagatay 

(Devamı 9 ncuda) 



-3-
- Seni gebertmek benim Jçln ayıptır. 

Sana sadece ufak bir ders vereceğim. Hatıralannı anlatan ·: EFDA~ TALAT -134- Yazan: IHSA~ 

DUnkU kısmın hulasası 

Esirci Kanbur ReJid Halife 
,Mustasım'a Güzide isimli fevka
lade güzel bir kız getiriyor. Ha
life kızın vücudunu yoklamak is
tiyor. Kız ona tokat atıyor. O da 
kızıp Esircinin gözlerini çıkartı-
yor. 

Bu sırada Sarayın kapısı.ıvı 
bir serseri muwlat oluyor. 

CellAd Be§irin bir hususiyeti de dil
siz ohnasıydı. Kulaklan duyar, fakat 
konuşamazdı. Böylelikle ayni zamanda 
Halifenin emriyle yapmış olduğu cina
yetler de ebedi bir zulmet içinde kalır· 
dı. Okumak yazmak da bilmediğinden 
hiç bir srrnn sızmasına imkan yoktu. 

Bir dakika sonra Beşir pırıl prnl 
yanan palasryle birlikte içeri girdi. Kan 
bur Reşit korkusundan bayılmak dere -
celerine gelmişti. Bir şeyler kekeliyor, 
beyhude yere Halifenin hiddetini yatış· 
tırmak istiyordu. Fakat nerede.. Söz
leri Halifeyi bilAkis daha ziyade kızdırı
yordu: 

- Ben sana göstereceğim. Kör göz 
lerini açacağmı ! İyi akhma geldi. Çıkar 
şunun g5zlerini 1 

Kanbur Re§it herkesi hayrette bıra
kan müthiş bir sayha kopardı: 

- Merhamet, affet t Köpeğin ola -
ynn. 

Fakat bu en vahşi hayvanların bile 
kalbini sızlatacak kadar acı sözler Hali
feye vız geliyordu. Zerre kadar mer
hametini tahrik etmiyordu. 

Beşirin kocaman kara eli, bir kara 
leke gibi Reşidin omuzunu kavramıştı. 
Bir hamlede onu yere aldı. İki mUthiş 
dizini kollar.ma dayadı. Sol eliyle saka
lım Jcavnyarak csirciyi kıptldayamaz bir 
hale getirdi. Sonra son bir bakI§la Ha
lifeye baktı. İşte esircinin bUtiln hay
ratı ancak bu birkaç saniye stiren ba
kışlara bağlı kaldı. Kanbur Reıit de 
Halifeye bakaFak gözlerinde nafile yere 
ıon bir merhamet 1şığı aradı. 

Ne beyhude ümit! 
Ve işte esirci kan bur Reşidin haya -

tında en son olarak gördüğü §ey hiddet 
hiyanet, ahlaksızlık ve denaetle dolu bu 
gözler oldu. 

İki kalın kara parmak bir anda göz -
lerine girdi. Esirci son bir çığlık kopar
dı. Şimdi Beşirin kara avucunda iki be
yaz ölü göz duruyordu. Kanbur Reşit 
kendisini k~ybetmişti. Bir uçurumdan 
daha derin kalan göz boşluklanndan 
koyu kırmızı renkte kan akıyordu. 

Halife homurdandı: 
- Şimdi öbür rezile cezasını ver -

mek lbım. Bunu da bizzat ben kendim 
yapacağım. 

Ve hareme doğru yürüdil. 

-2-
Bir yabancı 

Ayni gecedeyiz. Fakat Esirci kan
bur Reşidin gözleri henüz kör edil· 
memiş, bir inci tanesinden daha güzel 
ve daha beyaz olan Güzideyi Halife ka· 
ranlık odaya hapis etmemişti. Çalğrlar, 
büyük bir hararetle çalmakta, Halife 
keyif etmekte devam ediyordu. 

Bu srrada sarayın taş kapısı önünde, 
.zayıf bir ata binmiş genç ve fena kılık
lı bir delikanlı durdu. Atın }TIÜtemndi
yen soluması, saatlerdenberi durma • 
dan yürümüş olduğuna delildi. 

Solğun benizli, zayıfca görünen su-
varisi nöbetçilerden birinin yanına 
yaklaşarak sordu: 

- Halifenin sarayı burası mrdrr? 
Nöbetçi bu serseri kıyafetli adamı 

dikkatle başından ayağına kadar süzdü: 
- Burasıdır. Fakat sen şöyle alarga 

et 1 Fazla yaklaşma 1 
Yabancı sanki bu sözlerin son kısmı

m işitmemiş gibi sormakta devam et
ti: 

- Galiba bu gece sarayda eğlence 
nr? 

- Çok sordun, haydi bas, git bu
radan. Yoksa ... 

N5betç{ ıı8zlerinin sonunu elindeki 

~:::~~:;~:s:;::::.,~:~~:·b~~: Fakat o tehlikeyi de göze almasa 
dan bir iki saat evvel yanında bir ka- d b el . l' J J d • 
dınla bir esi~ci geldi mi? ım, arı aqı e ue euemez l 

- Sen galıbe laf anlamıyorsun 1 Son 
defa ihtar ediyorum. Çekip gidiyor mu· 
sun hayvan herif? 

Bu son iki kelime atlıya, göksüne sap 
lanmış iki ok gibi tesir etti. İnce bir 

kayışla beline bağlanmış kalın bir kılıcı 
sıyrrmasiyle nöbetı;inin üzerine yürümesi 
bir oldu. 

Nöbetçiye gelince yabancının küs
tahlığı karşısında ağzım büsbütün bozdu. 
Ve kendisine iyi bir ders vermek için 
palasını savurarak yabancıyı karşrladr. 

Çarpışma çok kısa sürdü. Bir da
kika bile geçmemişti ki nöbetçinin ~tin
deki pala kırılmış, sırt üstil yere yuvar-
1nnuştI. 

Yabancı yaklaştI: 

- Seni gebertmek benim için ayıptır. 
Sana sadece ufak bir ders verecegım. 
Sözünün sonunu nöbetçinin ağzına bir 
tekme vurarak bitirdi. 

Bu esnada vaka yerine derhal diğer 
nöbetçiler yetiştiler. Gayet galiz küfürler 
savurarak mızrak, kılıç, balta, ve pala
lariyle yabancının üzerine saldırdılar. 

Yabancı du hücum karşısında zerre 
kadar irgilip çekinmedi. Sadece: 

- Siz ne ahlaksız adamlarsınız ? 
Uşaklık ettiğiniz efendileriniz sizi ne fe
na terbiye etmiş. Anlaşıldı. Sizi patak
Jamadan sizinle konuşmak imkansız. Ma-

dem ki dayak istiyorsunuz, haydi, han
giniz dayağı birinci yemek cesaretini ve 
arzusunu besliyorsanız önilme çıksın r 

Bu söze karşı nöbetçiler yeniden ağız 
dolusu kUfürler savurdular. Ve hep bir-

den yabancının üzerine yüklendiler. Hat 
ta bunlardan biri geriye doğru: 

- İmdat r haydutlar sarayr basıyor
lar! diye bağırarak yardım bile istedi. 

Şimdi beş nöbetçj ile yabancı öldü
resiye çarpışıyorlardı. Yabancı: 

- Siz ne biçim silahşorsunuz? Be
nim bildiğim silahşorlar bir kfşiye karşı 
ancak bir kişi olarak döğüşürler. Koca 

bir Halifenin böyle karr tabiatlı, kahpe 
ruhlu adamlardan başka muhafız bu
lamadığına şaştrm doğrusu. 

Tam bu sırada nöbetçilerin şefi o
lan Hüseyin koşarak vaka yerine gel
mişti. 

- Ne var? ne oluyor? hani haydut-
lar nerede? 

- 1ştel 
- Bu bir kişi ... 
- Bir kişi amma, herhalde arkadaş· 

lan arkasında olacak. 
(Devamı var) 

Polis müdürüne haritayı ele geçir
mek için nasıl başımı tehlikeye koydu· 
ğumu, geceyarısı Kolonelin yazıhanesi
ne girdiğimi, yazıhaneyi nasıl söktü
ğümü anlattım. 

O, beni dikaktle dinliyordu. Hikayemi 
bitirdikten sonra kendini tutamadı. Be· 
ni kucaklıyarak alnımdan öptü. 

- Efdal oğlum 1 A11ah senden razı 
olsun. Hizmetlerinin kıymeti büyüktür. 
Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemi
yorum. Yalnız şimden sonra daha dik
katli ol. Ya sen yazıhaneyi sökerken i" 
çeri birisi girseydi. 

- Mahvolurdum. Fakat o tehlikeyi 
de göze almasaydım, bu haritayı elde 
edemezdim. 

- Haklısın! Teşekkür ederim çocu
ğum. 

- Estağfurullah ... Bana teşekkilr et
meyiniz. ÇUnkü vazifemi yapmağa çatı· 
şıyorum. 

- Evet, bu toprak için çalışmak bor
cumuzdur. Hepimiz vazifelerimizi yap:
yonız. 

İkimiz de heyecan içindeydik. Bu söz• 
ler gözlerimi dolu dolu etmişti. 

Polis müdürünün nezdinden yüksek 
bir manevi kuvvet içinde aynldım. Ona 
tevdi ettiğim bu vesikanın kıymeti çok 
büyüktü. Esat (Bey) ilk bakışta onun 
ehemmiyetini kavramıştı. Bittabi onu 
vakit geçirmeden alakadar olan yere 
gönderecekti. Ve benim, arhk bu işteki 
vazifem bitmişti. 

KROKER'DE GECELERi DE 
KALMAK L.AZIM 

Öğleden sonra Krokere döndüm. 
Daireyi telaş içinde buldum 1 Birden 

yUreğim ağzıma geldi. Harita işinin far 
kına varmış olmasınlar? Geri dönilp 
kaçmalı mı? Yoksa bir şeyin farkında 
değilmiş gibi mi yapmalı? 

Merdivenlere yürürken kararımı ver'" 
dim: 

Haritayı benim alıp kopyesini çıkar
dığımı gören olmadığına göre bir şey
den haberdar değilmiş gibi görilnmeli. 
Odama çıkarken, koridorda Galata is• 
tihbarat bürosuna mensup bir sürü me
mur gördilm. Kolonel Ballar, bunlann 
bir kısmını grup halinde, bir kısmını da 
teker teker kabul ederek kendilerile 
görUşüyordu. 

Acaba ne vardı. Bu herifler neden gel· 
mişlerdi? lçeriki odada neler konuşulu-j 
yordu? inanır mısınız ki artık eskisi 

kadar merak ve şüphe içinde değildim. 
Çünkü, tesadüf beni hadiselere karşı 
hakim bir vaziyete koymuştu. Artık, 
Krokerde, İngiliz istihbaratında geçen 
her gizli şeyi öğrenmek imkanlarına 

maliktim. Bu imkan iki vasıta ile ta• 
hakkuk ediyordu. Biri, sevgililerim o· 
lan daktilo kızlar, diğeri de Kolonelin 

arkadan sökülen yazıhanesi.. Artık her 
şeye kulak kabartmağa, onu bunu sual 
yağmuruna tutmağa pek lüzum kalmı· 

yordu. Her gizli raporun yazılmak üze· 
re tevdi olunduğu mini mini ellere fişı
kane bir buse kondurmak ve her mah

rem yazının saklandığı kilitli göze ar· 
kadan açılan delikten el uzatmak işimi
ze kafi gelecekti. 

Odamda uzanmış bunları düşünüyor
dum ki adamlarımızdan olan tercüman 
Necati içeri girdi. Ona vaziyeti sormak· 
ta bir tehlike yoktu: 

- Gel bakalım, yahu! Nerelerdesin? 

- Sen nerelerdesin? 

- Her zamanki gibi burada .. Nedir 
bu telaş, bu gelip gitmeler? .. 

- Evet, ortalıkta bir fevkaladelik var. 
Galiba aşağı kata yeni misafirler gele
cek. · 

- Deme yahu! Yeniden tevkif at mı 
yapılıyor. 

- Öyle gibi bir şey .. Fakat bu sefer 
geleceklerden herhalde sen de memnun 
kalacaksın!.. 

Tam bu sırada odaya Yahudi• tercü
man Bahar girdi ve N ecatiyi alıp gitti. 
Söz de bu suretle yarıda kaldı. 

Geleceklerin kim olduğunu ogrene
memiştim. Fakat. öğrenmek güç bir şey 
değildi. 

Asıl mesele, siyasi faaliyetin hararet 
kesbettiği bugünlerde geceleri de Kro· 
kerde geçirerek istihbarat randımanını 

azami hadde çıkarmaktı. Ben o zamana 
kadar ekser gecelerimi evde geçirir, an· 
cak fevkalade işler olduğu zaman Kro
kerde kalırdım. 

Fakat, dün akşam, yazıhanedeki gizli 
gözden kağıt aşırmak usulünü keşfet" 

tikten sonra, her gece olmasa bile, mü-

him hadiseler ve vakalarla geçen gün· 
lerin gecelerini Krokerde geçirmem ır.· 

zımdı. 

Yalnız ekser geceleri, mutat hilafına 
dairede geçirişim belki şilpheyi mucip 
olurdu. Binaenaleyh. buna bir ııebep ı 
bir mazeret icat etmek lazımdı. 

Bunu da buldum: 

Küçükken uzun müddet Boğa 
Vaniköyünde oturmuştuk. ora 
çok ahbaplarımız vardı. Annemi b 
aile dostlarından birinin evine 

olarak gönderecektim. Kendim 
kardım. Her akşam geç vakit S 
daki eve gidip de ne yapacaktım· 

köy de uzaktı. Geceyarısı gidip, 
erkenden işe dönmek müşkül ola 
Binaenaleyh, Krokerde kalıverird 

Bu plan mutedildi ve herkes 
fından tabii görülebilirdi. 

Akşam üstü miralay Ballarin 
girdiğim zaman bir münasebetini 
rerek dedim ki: 

- Kumandanım, annemi Boğa 

zak bir köyüne hava tepdiline g 
dim. Ben de büsbütün yalnız 
Her gece annemin yanına gitmek 

kün olamıyacak. Yalnız başıma e'I 
bir şey yapamam. Bu sebeple g 

burada kalmayı düşünüyorum. S 
ziyette size karşı daha faydalı o 
mı düşünüyorum. Çünkü gündüt. 

her emrettiğiniz zaman beni bula 
siniz. Bilhassa gece servisleri iç 
fena bir şey olmıyacak gibi geli:Y 
na .. Acaba siz ne emir buyururs 

- Ben memnun olurum. Evve; 
söylediğim gibi akşamlan sokağ 

çıksam gideceğim yerlerden seni 
dar ederim. Bir iş olursa beni kO 
bulabilirsin.,, 

Kolonelden sonra tercUman 
dasına giderek orada da ayni 'il 

ileri sürerek badema geceleri 
geçireceğimi anlattım. 

Bu suretle hiç kimsenin kafasın 
şüphe uyanmadan bu işi halletnıi 

Krokerde bir çok tercüman ve 
kalırdı. Bunların hepsi alt katta 
dı. Yazıhane katında yalnız ben 
caktım. Bu da işlerimi kısmen tehl1 

bir halde görebilmem için iyi bir 
taj demekti. 

LEDt DOSMUND GtDtYOll 

O gece, Ledi Düsmundu teşyi 
Sirkeciye gittim. İstasyon çok 
lıktı. Başta Kapiten Benet olduğ\' 
de bütün istihbarat amirleri ora 
lunuyordu. Müttefikin ordulan 1' 
rinden bir çoğu da bu meşhur c• 
teşyie gelmişlerdi. 

(Devamı ıJ 

Bir ifti üzünde 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: 
M~~UW®~ ~lYırr=cYı~SlUIOY 
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Dönrnüş, elile Mahirin durduğu yeri işaret edi. 

yordu. Fakat delikanlının yerinde yeller esiyCJr, 
dört nala koşan bir at sesi işitiliyordu. 

- Korkak herif! Nasıl da kaçtı, sefil! 
- Öyle acı acı neye bağırıyordun kardeşiın ?. 

Ne vardı? Ne oldun? Bir tehlike mi? 
Bu sözleri söyliyen yirmi yirmi beş yaşların. 

da, basit giyinmış, yüzü temiz ifadeli bir gençti. 
Mavı gözlerinde parlıyan doğruluk nsana derhal 
emniyet bahşediyordu. 

Genç kadın, ıkf erkek arasında kavga çıkn vk 
ihtimalini düşünmeden heyecanla: 

- Evet, Mahir Bey geldi!. Dedi. 
- Anladım. Alçak herif.. İstediği kadar 

kaçsın, ben onu yakalarım Merak etme bir df'ha 
seni rahatsız etmez! 

Şadiye korktu: 
- Yok, yok. Kavga etmeyin, istemem! 
- Cezasını vermek ıaı~ım. 

- Olmaz, hem ne hakla. F'ılhakika çocuk'uk 
arkadaşıyız, konı§u çocuğuyuz. Lakin benim yU. 
züınden atışacak olursanız herkes ne der? 

Delikanlı boynunu büktü, meyUs bir sesle . 
- Hakkınız var!. Dedi. 

O da Şadiyeyi seviyordu. Çoçukluğundanberi 

ona karşı kalbinde derın bir muhabbet bissedivı..r. 
du. Hatta düğün günü intihu etıneği hilE' düşün 
müştü. Senelerce ıztırup çekmiş, fakat en u!ak 
bir imada bile bulunmamıştı. Elden ne gelebilir. 
di ki?. Kadın kocasmı seviyordu. Yavrular;na 
da bağlı.. Rahatını bozmaktn mar.a yoktu! lyi ~ir 
arkadaş kalmağa ahdetmişti. 

Genç kadın bunların hepsim biliyordu o .mn 
için Ahmede karşı pek derin bir dostluk h.s. 
sctlerdi. 

- Beni bu akşam kurtardın. Eksik olma! ~en 
benim en iyi arkadaşımsın, buna eminsin değil mi? 

- Eminim Şadiye. Dostluğun benim için }Jek 
kıymetlidir. 

- Bun dinle.• Bu son zamanlarda içimi ke:ni. 
ren bir derdi söyliyeyim. Çok yalnızım . Beni hi. 
maye edecek ne kocam, ne de kendi tarafımdan 
bir akrabam var. eeun gideli garipliğimi bir irat 

daha hissettim. Kimse ile görüc:müyorum Çekik 
bir hayat ya§ıyorum. Bir gün başıma bir fel5!\ct 
gelecek olursa babalan döniinceye kndar rocuk'a. 
rıma kim bakacak ? Ahmet. onları daima vik;ıyc 
edeceğini bana vaad et. 

Delikanlı telfışla sordu: 

- Ne var. Başındci bir tchlıke mı doln~ 
- Yok. Vallahi hir şey yok. Yalııız 

lerdc biraz rahatsızım. Çok as:ıbyim uer 
karanlık görüyorum. Bana söz \"Cl Ark 
ğlmıza hürmeten beni her zaman rntidnfaa e4" 
misin?. Çocuklarımı kayıracak mısın? 

- Ben yaşadıkça e!imden geıcn her şeyi" 
den ve çocuklarından esirgemiycceğımP k8~ 
emin ol. Sana namus ve vicdanım Ü?Rrine 
ederim. . 

- Teşekkiir ederim Ahmet, içim rahat ctt1 
tık geç oldu. Kızıarım beni bekler. GUle 
Ahmetçiğim. ı 

Samimiyetle birbirlerinin ellerini sıktılnt'· p 
den içeri girinceye kadar genç adam kndll~ 
lcdi. Sonra içini çekerek arabasına doğru ) 
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Köy derin bir sessizlik içinde uyuyordu· !,, 

küçük köşkün bitişiğinde kayalıklar arns fil 
kireç ocakları ve hlçı fırını harıl harıl işli.~ 
Burası henüz iki ı::.yd!l.ııberi açılmıştı !{~ t ı 
beyaz tekneler karanlıkta insana müthi~ bı:e el' 
yula hissini veriyordu. Zehir saçan ferı 
varlar! f, 

Bir kaç gecedenbcn Şadiye kendisinde ~ 
bir rahatsızlık hissetmeğe başladı. Rahat ) 

.(Devam• ıJ~ 
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ıadi Karsan diyor ki: .. --
Ur ye- Yugoslav-

ya maçi 
, •os f BQ§taralı ? 11cide) yor, iki cenah hat bekimizin de iyi 

llltn b·t ve komşu dev!etin futbol· yer tuttukları ve a<;ıldan kollayışları 
fatkıyet:lh~ssa hücum hattında bi. gittikçe s?klaşan tehlikeleri savuştur. 

erı açıkça göze çarpıyor· mamıza yardım ediyordu. 
PYtın Onların beş mubacimi to· 
be ~ da.ha ilk daldkalarmda ka. pa ayaklarında mekik dokuturken 
~ ÇlJtın 1 bir gol atarak üstUn vazi• bizim forvedlerimizde gene bir insi· 

1 "el"di~~!! oinı~ıza ve bu faikiye. camsızlık vardı. 
~ gı ... eınnıyet ve şevk ile oyna• Mütemadiyen geri kaçarak yalnız 
atır ~agınen, misafirlerimizin da· karşı taraf akmlannı kesmeğe çalışan 
~le ~stıklan görülüyordu. mer!:cez muavınımız ortayı çok 
1 telııi~ııin önUnde her an dolaşan boş bıraktığından cenah haf bekleri. 
~ ~es~~eri, heyecandan zaten ne. miz vazifelerini şaşırıyorlar, muha· 
.18. ıığr 1!! olanları göğiis tıkanıklı• cimlerimiz iyi beslenemiyor, bu yüz. 

er~tıyordu. den hUcum hattında bir' ahenk görUie· 
ası rnuavinimizin iyi yer tuta miyordu. 

1ı1tı ~krnutad hilafına sağ ml!da.fi· Birinci devrede yalnız Saltle Şeref 
eıı ~h . durgun oynayışı, oyunla- ve Niyazinin gayretleri göze çarpıyor 

t 'eı hkeli ve bilgili akıncısı olan ve bu üç oyuncu hücum hattını sürük
'<ı? \"e ~u acimlerin('t çok fırsat ve· lemeğe çabalıyorlardı. 
tı ~lde "il ınahir oyuncunun müsa. 
Çljf~ etnıek ihtimallerini dakikalar Tarafeynin ikişer golü ile birinci 
~~ go!ealıa ziynıle arttmyordu. devre nihayet bulduğu zaman misafir· 
tııı.ıu ı. ~atan tehlikenin maalesef !erimiz bize nazaran daha iyi oyna. 
~e;nUne geçilemedi. Orta mu· mış ve galibiyeti hakketml§lerdi. 

~~altını boş kalıyordu.. Ve onların İkinci devrede iş berakis oldu. Bi• 
"1l? l"e arı da buradan inkişaf e. zim t:ıkım daha bliyilk bir canlılık ve 
~O!-d ltalernlzi bir kara bulut gibi varlık gösterdi. Ne çare ki bu sefer 
nllııa u. de istifade etmesini bilemedik. 

~~ tatb~arşı koyacak tabiyeyi bir. 
i''ı.' ~k edemedik. Nihayet kork• 
~~ aşımıza geldi. Kaleci ile kar_ 
~ a kalacak kadar önü boş bı

.lıııJ 
8 
~iaanrlerimizin mel'kez mu. 

~e 0 
dan aldığı yerinde bir pası 

~eç~. Plase bir şiltle ağl:ınmız-
ell ı. 

golde 
a b n sonra takımımız boca. 

i OllJa ~ladı. Oyunun sevk ve ida· 
-ttı~ l'Ill eline geçti. Onlar daha 
~ltt:ak oynuyorlar, do.ha seri 

lt~ı. ::a paslarla kalemizi sarı. 
be 1.~ ılhassa muhacirolcrin kom· 
Q.. u biıiın deferansı hırpalıyor. 
ıtudar 

To.kunmıızın yenmek azm.ile oyna. 
yışı lrn;şısmda Yugoslavlar biraz şa· 
şaladılar. 

Rüzgftnn yardımile misafirlerimizi 
bir haylı sıkıştırdık. Kendini bulan 
Fikretin soldan tehlikeli akınları ve 
Şerefle yer değiştirerek paslaşmalan 

hasım müdafaamı Ppice zorladı. 

Heyhat ki bu devrede de bizim bü
tün gayretlerimiz boşa gitti. Galibiyet 
sayıs:nı koparmak nasibimiz olama· 
dı. 

Dünkü maçı hulA..sa etmek 18.zım. 
gelirse birinci devrede hakimiyet 01· 
lardd., ikinr ide bizde idi. Fakat gali. 
biyet tacını ne onlar, ne de biz sırası 

zeldii1'i vakit b~mııza takmasını bi· 
lemedik. 

aaua RUsnü canla başla oy
lıca tnn 11kınıar.ı -dardurmılğa 

lııd,,. Ilı Aınn oluyor, kalecimizin ye. 
) Udnlıaleleri gol fırsatı vermi· Sadi Kar•a.n 

-~--..~-----..~o~H----,...- ~~- --

Türk kalesi tehlikeli bir an geçiriyor 

Milli takımımız da 3 
berabere kaldı 

(Btl§taralı 1 ncide) 
içleri müdafamızı atlatarak ve kale" 
cim.izin hatasından üçUncU golil de 
yaptı. 

Mağlup olmamak için btiyük gay
retle hücuma geçen Tilrk takımı, sağ" 
dan Goldan Yugoslav kalesini sardı. 
42 iııci dakika Yugosla.v müdafiiniu 
iska c;cçmesinden topu kapan Fikretin 
demi-: gibi bir ştitlj kale direğile ka· 
lecinirı parmakları arasından kaleye 
girdi. 

B·ı suretle 3 - 3 e berabere olan 
takımlar galibiyeti elde etmek için 
epi~ uğraştılar. Bilhassa Yugoslav
lar çok tehlikeli akınlar yaptılar. 

Fakat bugün yirmi iki oyuncunun 
en iyileri olan lbrnhimle, BüsnU bun· 
ları C:ef etmekte idi. 
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q .pe • Oyunun bitmesine iki dak\ka k8.la {}_ rın go_ .. r_üş_Üf!e_f!_ÖJ~e_: Niyazi ile Yugoslav kaleci çarpıstılar Türk milli takımı oyunculan • 
a~ _ _ _ _ = _ -~-- =- ve dü§tüler. Kaleci yerde yatan Ni· lar, takmmnızm beraberı:: kalabilme" ne sebep oldu ve ldarel maslahat 
ı\ yazinin kafasına tekme ile vurduğun· sine en büyük ~mil Öldular. siyaseti ~le dilnk:il oyunun da son da• 

C\_ y g"" za gele o dan .1akem tarafından dı§an çıkarıl• Merkez muavini Hakkı, sağ mua· klkalarda çığırından çıkmasına mey"' 
dı. ~akatlanan Niyazi de oyundan it vfa Reşat ne müdafaaya, ne de hücu· dan verdi. . e k çıktı. · Oyunun geri kalan son bir kaç ma Hl.zım olan yariımı 1fa etmediler. 

•lrsatı 3P1rdık dakikasında vaziyet deği§emedl. Bu Hilcurn hattında Niyazi çal .ştı, 11ğraş-y suretle Türk ve Yugoslav milll takım· tı. Fakat muvaffak oldu denilemez. 

ta (BQ§taralı 7 ncide) nahlara top sevkini ihmal etmek, çı- lan üçüncü karşılaşmalannda da be• Sait biltün hattın bozuk oynaması-
a '. lttaıni işi asgar kuvvetle yapa· kışlarda tereddüt. rabercı kalmı§ oldular. na sebep oldu. Ne Gi1ndüzü, oe dt> 
, (:·· Reşat: ayakta topu çok saklamak ve DUnkü oyunda. kalecimizin acemi ~iyhazıü·yi o

1
ynatmadt vke ~UtUfn ~ües-

>~~Seli hasımlannın hava oyunu· j hasmın kuvvetli tarafı olan içeri topla olduf!u gözüküyordu. Yediği Uç golden sır . cum arımm anca -:ı. ·ere , b1lhas'" 
Ilı ~ ~t ~lduktannr bildikleri h<ılde kaçmak, ayakta fazla top saklamak, in- ikincl ve üçüncüye pek Alil mani ola· sa ~ikret vas1truıile yapabildik. Ma· 
~ı, ta ısa paslarla anlan bozama- saydi fazla ihmal, santrhafa çok yakın bilirdi. mafın Fikret de - her halce hasta oı· 

11~ f ltını kabiliyetini azaltıyor, be bulunmak, ondan geri hizada çalı~mak, Müdafilerden Yaşar iyi değildi. duğu 'için olacak - her zamanki Fik-
" "~ '~di oyun tarzını idameye ça- forlannı ileri itememek, topu yere <lli- Hüsni· ile İbrahim çok gilzel oynadr ret değildi. 

' eklerin çok geride, cenah şürdükten sonra müdahale yapmak, ================== Gündüz çok asabi ve yavaştı. 

Ziyafet 
DUn gece maçtan sonra Türk Spor 

kurumu tarafından aziz misafirlerımiz 

ve bilyük müttefikimiz Yugoslav m~lle· 

tinin sporcu gençleri şerefıne Parkutcl-

de bir ziyafet verilmiıtir. Çok aanıimt 
geçen bu toplantıda ikinci ba~k.ın Ha
lit Bayrak bir nutuk söylemiş buna Y u· 

gos.lav kafile reisi mukabele etmı~ ve 
Atattirk, kral Pol şerefim· içilmiştir. Bu 
gün saat 10,40 da Adaya gidilt c<'k ve 1 ı..... ·ll açıkı 

1
. driblinc fazla kaçmak. Misafirlerimize ("l'elince: 

~ ~'falt :ırı tlzumul-ıdan ziyade si az, ayak hakimiyeti bati, seri karat 
0 

ı.. ııınd,,~arı, santrhafın geride an- Hakkı: Sürati az, yalnız tedafüi Kalecileri takımın en zayıf oyuncu· akşam saat 8 t enilc misafirlerimız mem 
"' "<I ve cenahlara yardımı santrhafla irtibatı 
"• 

1 
aa ile ugv ra!:mast, muh"'cı"m kudreti müsait olmak, cenah forlara su. Sol mildafiler ve merkez muavin· leketlerinc döneceklerdir. 

"ı :ıı " ttmini noksan. Kafa vuruştan p:ıs ver· 
~ alranı t yardım edememek, topu ayakta fazla leri mükemmel. Hücum hattında hep· 

tıtı.ı e e ve fazl:ı geri ile uğ- mede hafif. Kendisinde santfordan zi· ı-. • dolayısıle hasım ilerleme· saklamak ve yapacağını tereddütle has- si çoit iyi anlaşmış, bilhassa merkeı SUvarller~mlz u•ıttl 
~ llt yade idare edilmeğe ve insayid oyna- ıı ,., 

IİtıLı, Çoğaltıyordu. ma bildirmek, hasma top gelirken sil- . muhacim rok iyı· oynuvor. \'elhasıl 
<t._ mağa müsait bir oyuncu tıpi var. '$ .; 

?tdc h .. Iok~un tesadüflerine göre biz ratsizlikten topu ondan evvel alama- bizimkilerden üslUıı bir oyun çıkardı-
~ lta~a: ı beraberlikten ziyade bir mak; kafa oyunlanna alışkın olmamak, Sait: Sürati iyi, ayak hakimiyeti az, lar. 
d"" ''tlllRol b" pas tevziinde betaat. top sürüşü noksan ve isticalliği, deplase 

Berlin olimpiyadlanna iştirak edecek 
olan aüvarilerimiz düıı cıı<!iclm ekspresle 
Almanyaya hareket etnıı~lerdit . • ..... 'la • :r a ılirdik. Fakat oyun ve ı. il ltiba •

1 
İbrahim: Nefessizlik, bek yanına faz. olmak kabiliyeti santrhaf ve santrforla 

!tJ, • l't bi~ rı. e Yugoslavların dünkü ar kl a · · mu .. teredd"t "l'il -.;e st l la kaçmak, çok geri oynamak, çalmı yap :rı ar pas verışı ı . 
" c Uar 1 • pas ve kombinezon i- N · · i '\ı' Undü. mak, hedefi yalnız insayd ve açığa top iyazi: Acul, süratı ıy geri kaçışları 
~: kalec·d vermekte görmek, kafa vuruşları topu zararlı, top sürüşlerde ayakta fazla top 
clllti l en itibaren noksanları- &toplan az, hasmın iç tarafından ısrar- saklayan, süratinden istifade de geç 
t "t: r- ,_ kalan ı;antrhafla, geri hafla az irtibat te-

Hakem çok geç karar veriyordu 
Ve ikinci haftaym .n başlc.rında Yu· 
goslıw müdafiin yııptığı bır ııenaltıyı 

venncdi. Türk takımrııın son ;olü mii" 
kemmel bir ofsayddan yeınesı· 

Kafile: Yarbay Saimın reisliğınde 

bavtar binbaşı Sadettin. yiizbaşı Cevat. 
mülti.zim Cevat, Eyüp, Saim, Sadi ve 
Fahriden ibarettir. 

tq -:rı11:1şta la geçmeğe çalışmak, geri ve ileri hat-
~- nk~~~ .. ~ger, lm~~n ~~rr~ ~fı d !=a~e~e~~~~~~~~=:~~~§~~m~=~~~~mcJ ı... ıı4<1r1, •a · :r :r larla ı"rtı"bat temı"nde zayıf bulunmak. ' geçme e " ..v.-.....-4 "'P " v k .~~s;· · .:;;+c. -e;~:Aza.:gtw;ilJ 

~. kaıec:·ı· ı:e apatmalan kat'i hatalı Geriden gelen top almalarda çok 
\, ı ık surat ve revı"klı"gwı• tu· Fikret: Geri ve yan yardımlardan . k 1 ı d Tu·· rk Ha va 'il~ :r mahrum olmak itibarile lüzumundan zi· gen aması kafa vuruş ar a geç sıçra-
. t: ll f malan, insaydlerile anlaşması noksan. 

.. er. a ark yade ilerleyişinde açık tarafa kaçmak, 

... ~ . ., içe asından iki foru bek- Dünkü milli takım maçında en son söz 
ırıa Çok kac k d"" h içeri girmemekte ve geri ile pas yap· 1 f;ı du§en .an, e ser uz at o arak: Sol hafa Mehmet Reşadın, sağ 
'ltı • vuru ı h d f k mağa fır ~at bulmamak faz!a driplingle 

~ tuşları Ş arı e e e uza • hafa Esat, Cevat gibi oyunculann O}'na 
"~alt ark d süratini tenkis etmek, ortaya havale e-
~. Jı&,_i .... : a. aşına değil basma, ma zarureti olduğunu, santrfora behe-
11,c 11: ...... y ti dilebilecek paslan geç yapmak. 

fııı tclt e çok az. topu yere mchal Beşiktaşlı Hakkının oynatılması 
ıı. ~ to \'\ırmak h Şeref: Sürati iptidaisi az, ayakta top 1 ,..,, .. ,. Pa r

1
,_

1 
• asmrn depanndan ve bu şekilde noksan olan takım ilerle-

11,l\ ~ ... ş 6 saklaması, ve çahmr çok, sol açıkla sol · 
'ıııı,ı_ llıU0•~g"n'· antrhafla irtibat temi mesı temin edileceği aşikardır. 
ı... "" .. ~ k hafla irtibat temininde ihmalkar, geri 
~?h- ÇoJı: "a,_ 1 alınası ve ona o· Umumiyetle takım randımanımız 

"'<t J ... ı yardımları ekser lüzumundan fazla ye-
'ih, ~ıltt>.. a;;ınası, toptan ziyade . d milli maçlar için çok zayıftır. Olimpi-

JC\l d:"'<tsı, tedaf·· rın en ayrılmağı mucip olan, şüt çekme- dl d 
lt~ ~dol uı vaziyette kale teri kapalı zaviyelerde bazan lüzumsuz ya ar a tesadüf edeceğimiz çetin maç-

~tı>... il: S·· kalınası. k k k f 1 larda bu takımla müsbet iyi netice al· 
""~"'- Utati i t"d . _ ve geç, ortaya ço açan a a vuruş ann mak k . 
it, lı ""'I:, bafın p 1 aısı az, vuruşlarda da geç kalma, deplase olmağı ve ileri ço zor. .. 

asllılll, arkasından gideme • şar1"lan ihmal etmek. 
gc•nı . 

• esıni beklemek, ce- Gündüz: Santfor yerinde takım idare-
Cafer Çagatay 

Büyük 
urumu 

Pwyangosu 
Şimdiye kadar bin'erce kişiyi zengin etmişfr 

4. cü keşide 11 Ağustos 936 dadır. 
Büyük ll<ramiye 35.000 Liradır 

Ayrıca: 15.COO, 12.000, 10.000 Hra'ık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardJr. 

•• : .. ·: ·~ , t ., , • ;..,,· , • ,.'. i ~'il .......... ı~ .. ~" .. 4 : • • " : ... 1 • • ..... ' •• 

{ 
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odaya girip 1~ Saray Burnu Camit Köş~ 

1111 Gazinosu a(:ıid 
Cldürülnıüş olduğu 

skeletiyle 
bayılan 

ı arşı 

kadın. 
mı Rakı parasızdır. inhisar fiatma. Bomunti birası fabrika f~ 
H=ı Bira için meze ser.befittir. Rakı için mcza gayet ucuzdur. 

ca 
H~İ· köşkleri gezmek serbesettir. Çay ziyafetleri ve cemiyetler 
:ı: mi jçin kö~klerimiz. gayet ehven fiatle kiraya verilir. 
Hl! Çay, kahve 9 kuru tur. 

HALiD~ SU:irbazlık esrarım tetldk etmekte\ 
ve esrarengiz hadiseleri toplamakta o . 
lan Londralı Doktor Aleksnndr Kan. 
non, Şarkın eski akide ve törenlerine 
çok sağlam bir surette inanmaktadır. 

!ş'tc size k!tabından sihirbazlığa da. 
ir garip bir hikaye: 

güç b.r şcy?aptıracaksınız diye tasa· lifi Pazar ırünleri NAŞIT 
!anıyordum.. :.:................................ ..... T ' l I ...... , 

~ ··············:=···: 
1918 de Cezayirde yaşamakta olan 

bir Arap, yaptığı acaip ve akıl sır er. 
mez sihirbazlıklarla ortalığı endi§Cye 
düşürmekte idi. 

·····························-··- e m s ı e r ı Yer:den bir çakıl taşı alarak ırma. ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ s:::::a::::::::::=-

Bu doktor, akıl hastalıkları müte. 
hassısıöır ve Londarda büyUk bir ı;ıöh. 
ret kazanmıı;ıtır. Geçen seneye kadar 
devlet hastahanelerinden birinde akıl 
hastalıkları pavyonunun şefi idi. U. 
zakşarkta da mühim memuriyetlerde 
bulunmuştur. Kendisi aklın ermiye. 
ceği bazı hikayeler anlatmakta ve bun. 
lann doğru olduklarına dair teminat 
vermektedir. 

Bir çok kimseler yeni bir yere ilk 
defa gittikleri zaman tuhaf bir tesirin 
altında kalırlar ve bu manzaralann 
kendilerine hiç yabancı olmadığını his 
ederler. Doktor bu gibi hisleri tenıı
sUhe bir delil olmak üzere ileri sür. 
mektedir. 

Fransız hükumeti. halkın fevkatta. 
biiye kuvvete olan inançlarını sars. 
mak ıçin bu Arabı bir imtihandan ge. 
çirmck istedi. Mıntakanın komiseri 
yanıl"da bir takım asker olduğu hnl. 
de sihirbazın çadırına gitti. Mınta. 

ka komiseri olan Fransız yUzbaşısı 

Labriff e Araba, feyezan halinde olan 
ırmağın akışını durdurmasını, misa. 
firlere bir ' yemek pişirmek üzere ır. 
ma~n yatağırw.a ateş yakmasını em
retti. 

Arap bu emre ne karşılık verd\ 
dersiniz: 

- Baş Ustüne, dedi. Ben de dahe 

ğa attı; sular derhal durdu ve ırma. ---.--------------------~ 

ğın yatağı kupkuru oldu. _.nlll!Jllll:mımıı M'u ııııııırıı ··ıı rııııııı nl!lllıııı~r ımııııır.ıııvınmmıııımrımnmıııı~rım 'I S~mra da çalT çirpi toplıyarak ır. warn l!f/Jll~!! 1 ımlı ıHır.ıu~fil llffiffljfflJ!!,illmı!ID!!ınl!lilltillıa:lnı::ıM ıımıunııııııııııDlllllillll:ııııM t1111ı 
mağm ortasında bir ateş yaktı ve ne. _ . 
reden geldikleri belli olmıyan bir dü. ~ 
zine kadar keklik kızarttı. 

Fransızlar oturup yemeği büyük bir -· 
iştahla yediler. Bundan sonra sihir. 
bazın bir sözü Uzerine ırmak gene es. 
kisi g-ibi akmağa başladı.,, 

Doktor Kannou: "Bu hadisenin - . 
doğru olup olmadığı, Cezayir hUkfune. _ 
ti hazinei evrak dairesinden tahkik 
edilebilir.,, demektedir. .... 

Senelerdenberi deli ve yarını akıl. ~ 
. Iıları tedavi etmeğe uğraşan kitabın ~ 
müellifi Doktor Kannon da acaba kırk. -
!ara mı karıştı dersiniz? 

Son günlerde "Karmanın kudreti,, 
adile neşretmiş olduğu kitaptan şu 

vakayı alıyoruz: 
Himalaya zirvelerinde kurulan 

tehlikeli bir köprü 
Budapeşteli genç bir avukat son za

manlarda evlenmiş ve balayını Tunıı 
boyunca bir seyahatle geçirmeğe çık. 
mıştı. Gelin, gidilen yeri· hayatında 
hiç görmemişti. Passu şehrine var • ., 
dıklan ztı.man başka vapura aktarma 
ettile". Kadıncağız burada bUylik bir 
heyecan gösterdi ve manzaranın ken
disine hiç de yabancı gelmediğini an. 
latma.ğa başladı. 

Yoia koyuldukları zaman ırmağın 
iki ta,·afındaki araziyi, hatta dağların 
ıırkasında görünmiyen çayır ve ovala. 
rı tarif etti. 

Him.aldya tepelerine çıkmak te:şcbbüsiln de bultlrnın aon he. 
.., 1ıetin havanın müsaa.desizliği yüzi.l?tden geriye dönmek mcc ·§11 

bııriyetinde kaldığı telgraf haberleri olarak uerilmi§ti: ~'=1 
"llli.hlar Evcrestin bfk-rin~ el sürdürmedi!,, diye lôti· -::: 

/eler edilmişti. 
Resmimiz HimaUi.ya zin.•elerindeuçurumlar 

de kurulan muvakkat ve tehlikeli bir köprüyü gl)ster-
mcktcdir. 

Az uzakta bulunan bir şatonun ö- ı' 
nlinde.1 geçeceklerini söyledikten baş. U M DA A O E ~ TE KT 
ka binanın §ekil ve biçimini anlattı. 1.1 ~ 
Avukat. karısının heyecanım t(>skin B it~ 
e.tmelt için şatoyu soruı;ıturdu ve kadı. eş an hasının ı, um haralarını alma .. 
n ın sözlerinin tıpatıp doğru olduğu P.n. ) ' a 111 z para lir k tl r m ş . o 1m8 z, 
!aşıldı. Vapur durunca, avukatla ka d 

aynı zaman a : rısı ı;ıatoyu ziyarete gittiler. 

~~b~ -~un~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~i .T 1·· - - d d ~i 
yanınaalarakburadakııavu:ııukyap. B nlar henıen ~ a ıınızı e ene •• , 
tı ve odalardan birisinin senelerdenbe. aya 
ri kapalı bulunduğunu söyledL Bekçi k ' o 1 u r su n uz. 

böyle bir oda olduğunu ve fakat anahtar o şu n uz . 1 
ıarm bulunamadığını için açılamadığı. il Jş Bankası asgari 25 lira mevdaJtl 
nı anlattı. Kadın anahtarların nerede ÇünkU; en son moda ve en güzel desen .111 

bulunan bütün kumbara sahipler•J' 
gizli olduklarını söyledi ve gerçekten •• pek ı ı· em p r •. nı e 1 er, 
söylediği yerde de bulundular. senede 7 defa kur'a çelierek 

Oda açılıp da içeriye girerlerken k k 1 t 
kadm: "Burada iki cest var!,, dedi. yaz 1 pan1 u u 20,000 Lı·ra mu·· ıı.za" f ~ 
Odada yan yana yatmakta olan iki ki. l'- ~ 

§inin iE:keleti bulundu. Birisinde sap. kumaş ar ve yünlüler 
lanmış paslı bir hançer görUnUyordu. 
"ÖldUrillmUş olduğum oda işte bu- lFeVl!<aOa<dle lYl<CIYIZ ifnyarltOaırOa 
öur!,, diyen kadın yere yığılarak ba.. ya O ın OZa .. 
yıldı.,, 

veriyor. Mükaf atJarın 10,000 L:rası her s , 
1 Nisan ve 1 Ieşrinievvel tarihlerinde kıır, 
ç~~ilerek verilmekted r: Bu iki. keş~deniıı ~ı 

- bırınde 5000 l ı ra, şu şekılde tevzı edılmekte , D'Jktor Kaıuıon bu hikayeyi anlaL 
tıktan sonra: "Kadını hastaha'!leye te. 
öavi altına almış olan doktorlann bu 
acaip hadiseye bir türlU akıl erdireme. 
diklerini söylemeke bilmem lüzum var 

Manifatura Ltd şirketi ~i Birinciye 1000 (il 
Mağazasında sa1:ılmakt:adır. ~ ik!nciye 250 ff 

~AMAN 
mı?,, diyor. Sultanhamam No. 26 - lstanbulda başka şubesi yoktur. - 10 k• • 100 •• 1000 • • • - . ış ye yuzer liradan 

~~~~H~~~~hi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-20 " 50ellişer ,, 1000 §ehrtnde yaşamakta olan sekiz yaşında ~ 

bir kızı anlatmaktadır. Kızcağz ko. KAıRVOLA meşheri - 175 " 10 onar " 1750 ,. 
nuştuğu gündenberi geçmişte yaşadığı 
hayata dair gari~ hikayeler söylemek- Fabrikanın yeni binasında hususi surette açtığı meşberin bir kere g& C 207 k• " 5000 ff 
te, yUzlerce kilometre uzak bir şehir . rülmesini rica ederiz. l{aryolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerimiz dün· eman ışıye 
de yaşıyan kocasının adresini vermek. yanm en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri memnun 

teidi. edccekmUkHemmcAliyetteLdir.,. L S E z E R ı•kı•şer bı•n ıı·ralıklar: 
Burdan başka filan tarihte ölmliş 

ve arkasında adlarını da verdiği ak. ..ıl 
:rabalarını teessür ve acı içinde bırnk. Karyola ve madeni eşya fabrikası 1 -" Ciğer beş keşidenin her birinde.,_ 
mış olduğunu anlatmakta idi. Kızın Sirkeci Salkımsöğüt Demirkapı ca·ldesi No. 7 (Eski Ford I -~, nız 1 kişiye iki bin lira veriliyor'-(' 
söylediği şehri; adını verdiği kocayı Garajı binası) TelE'fon: 21632 ••••••' ·-;:_ keşideler her sene Şubat, Ha~i 41 
§imdiki ana ve babası katiyen bilmi. -- E ı -· 1 b · · · K - urt,, 
yorla!'dı. - - Temmuz, y u ve ırıncı an cJ•'' 

Bu işe merak sardıran bir tngiliz, •••-----Dün ve Yarın neşriyatı-----•• ~o; larının ilk günleri yapılmakta 
t '3 

~:1:n S:~~ıe:ii!ı a:~r b:~m:~rc::e k::ı~!: 5 Q kitap kO Ca bir k Üt Ü p hane '1llliID_fülm~11~m~11001~ummrnm111rnm11~nımnı~m1~111rn~mllM~W~llW~MlllüWOOlllll~ull~WW~R 
um, gene kızın söylediği tarihte ölmUs k. 
olduğunu anlamıştır. teş il eder 

İşin asıl tuhaf olan tarafı şudur 
ki: Bunları anlatan kız, o adamın 
karımnm ölümünCien tam dokuz ay 
i5onra doğmuştur. 

BLl mühim eser~cri 8 liret. peşin -vermek ve her ay 3 lira öc:e
.mekle elde .tmek mümk;.hdür. İlk .serilere abone olanlar ye
ni çıkanları da be<lellerini taksi'he öckyerek alabilirl~r. 

lstanbul - Ankara Caddesi - VAKl7 Kütüphane.İne Doktor Ka.nnon bu hikayeyi tena. 
sUhUn derhal olabilcc~ine .bir delil f 
göstermektedir. •ı•ııılıl1111-•••-• müracaat edinfa A 

- Fotograf Amatörlerine ~ 
Basın Foto amatcr ~ler:ine en ziyade itina eden ve uc~ı: 

müessesedir. Çektiğiniz fotoğrafların daha iyi olmasını isti~ 
filmlerinizi Basın Fot-O'ya götür erek oanyo ve kopyalarını yal' pl' rre . Adres : tstanbul ArJrnra caddesi :N·), 72 BASIN FOTO. 
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Aç karnına bır kahv~ kaşığı alıııı1ıkta 

Kabızllğı defeder 
Yemeklerden birer saat sonra alınır. 

sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tat.sı.ı· 

1ık ve kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajına dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza de
posu, Y enlpostane arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. 
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Sünnetçi Ahmet 
Meşhur SUnnetçi ba.gı Haleplinln 

torunu 

Sayah dokuzdan akşam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya ha
cet yok. tşte; havalandın}. 
mrş yeni Tokalan pudrası
nın garanti muha~enatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırtlmış yegfı.ne hafif 
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pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha
fiftir. Bu usul, Tokalan 
pudrasının istihzarmda 
kullanılmaktadır. İşte bu
nun i~dir ki, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemen 
hemen göriinınez bir güzel 

lik: ta ıJ •••• ct:>ı ile ka pıaı v~ 
yüze tabii bir güzellik ve. 
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 

vermeden kalın acli pud
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalan pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu. 
run, ne yağlr cilt görünmi
yecek, belki ıiizg<ar, yağ: 

murun ve terlemnin icrayı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
cektir. 
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. 612 F:(USTA -
baıkasıru tevmemit olsaydım, onun 
hayali kalbimde gömülü olmaaay. 
dı, mutlaka ıu halinizle ıizi sever
dim. 

F austa iıe, ne qk, ne kin, ne 
Jnerakla; yalnız demin bahıetmit 
olduğumuz korkunç bir soğuk kan 
lıhkla: 

- Seviyorıunuz ha! .. dedi. 
Pardayan aynı tatlılıkla: 

- Evet madam, seviyorum. 
Hem de ömrümün ıon dakikasına 
kadar ıeveceğim. Kalbimde bu aık 
tan batka bir duygu yok. Eğer bu 
duygu da kaybolacak olursa benim 
de bu dünya ile alakam kalmaz. 
Onu ıeviyonım madam, bir ölüyü 
•evi yorum. 

- Bir ölüyü mü? 
Fauıtanrn ıu bağrıtında hayret, 

ıevinç ve hiddet kantık olarak bu. 
lunuyordu. 

F austa her teYden evvel yüksek 
hir gunır taımıaktaydı ve eğer sağ 
bir kimse kendisine rakip olıayd! 
nıuhakkak ki izzeti nefsine ağu 
ıelerek bu aıktan vazgeçerdi. 

Pardayan devam etti: 
- Şunu hatırlamalısınız ki, ben 

helki bir deliyim. Fakat ne yapa. 
Yun? Hakikat bu! .. Öldüğü tarih. 
tenberi, on altı ıenedir gittikçe ar· 
tan bir aıkla onu seviyorum. Hat
ta kapının arkuına dizmiı olduğu. 
lluz haydutlar içeriye girerek Uz~. 
riıne atrlıp beni öldürmüt olsalar, 
'hamwum üzeri.ne yemin ederim ki 

çok sevinirdim. O anı ebediyen 
takdis ederdim. Fakat ne yapayım 
ki ıimdilik ya§&Dlağa mecburum. 
Hem de yaıayacağmı, Çünkü öyle 
lazım. • 

ikinci kere olarak, F austa yenil
diğini hissetti. Fakat Pardayanın 
dediği gibi o kapmm arkasma bir 

sürü haydut yerlettirmi§ti Bir ita· 
reti üzerine bu haydut sürüsü içe
riye dalarak Şövalyenin üzerine 
atılacaklardı. 

Pardayan kendisine mahsus bir 
ifade ile: 

- Daha yaşay:ıcağım. Çünki! 
öyle lazımdır. diyordu. Fauata he· 
emn düdüğünü öttürecek gibi ol
muıtu. Fakat bu adamı daha iyi ta. 
mrnak meramı bu hareketine en. 

gel oldu. Büyük bir gayret barcıya. 
rak Şövalyeyi tetkik etti. o; dütü
nüyormuı gibi batını önüne eğm;§· 

ti. Birdenbire bu baş kalktı. Hafif 
bir gülümseyit dudaklarında belir. 
di. 

- Madam, haydutlarınızla kar
tıla§ıp onlan akıl ve mantık daire
sine solanazdan evvel ... 

- Onları nasıl akıl ve mantık 
dairesine sokacaksınız?. 

F austa bu sözü korkunç bir gü
lümseme ile birlikte söylemişti. 

Pardayan sadece: 
- Mada:m, elde edilmesi bence 

lazım olan şeyi elde etmeden bu
radan çık111;1yaca~mı. F•kat evvela 

FAUSTA 

:snasına bağlıdır. Acaba huna mu
vaffak olabilecek miyim. diyordu. 

Tam hunları dütünürken araka. 
pııınlil bir kere vuruldu. 

Fausta kendi kendisine: 
- Bu zamanda buradan kim 

gelebilir? dedi. 
ikinci darbe vurulunca: 
- Acaba Giz mi? .. Yoksa yine 

Jak Kleman mı? Belki de Morö
ver ... diye düıündü. 

Darbeler tamam vurulduğu zn. 
man kapı kendiliğinden açılırdr. 

Fakat F austa isterse makanizma· 
nm i~lemesine engel olan sürgüyü 

sürer kapının açılmasına meydan 
vermezdi. Dördüncü darbe vurul
duğu zaman Faustaya sürgüyü sür-

mek isteği geldi. Kim olursa 
olsun, ziyaretçi kabul etmemek 
istiyordu. Hızla ayağa kalkarak 
kapıya doğru yürüdü. 

Bu anda kapıya son darbe vu
rularak kanat kapı açıldı. Faustn 
donup kaldı. Pardayan karşısın· 

daydı. 

Şövalye Şarle dönerek: 

- Monsinyör, mahpusun muha · 
faza edilmesini !İzden bekliyorum. 

Şarl kendi kendine hayretle: 
- Nasıl mahpus! diye düşünd:i. 
- Eğer bir saat sonra yanınıza 

gelmezsem hiç acımadan onu öldü. 
rünüz. Sonra atınıza binerek dolu 
dizgin Şartre gidip krala olan bi. 
tenleri haber veriniz. 

Genç Dük f&Jırarak kendi ken
dine: 

- Neyi haber vereceğim? dedi. 
Şarl Pardayana yüzde yüz iti

mat beslediği için derhal Şövalye
nin müthiş bir oyun oynamakta ol
duğuna ve omı mutlaka yalnız hı· 
ralanamağa karar verdi. Bu karar
la ileriye doğru bir admı attı: 

Pardayan onu kolundan tuta· 
rak: 

- Monsinyör? dedi, sözlerimi 
iyice anladınız mı? 

Bu anda Pardayamn aeıinde ve 
söz söyleyiıinde öyle bir hal vardı 
ki Şarl, Şövalyenin hayatının ve 
giriştiği işte muvaffak olmasının 
söylediği sözlere kendisinin tam 
bir itaat göstermesine bağlı oldu. 
ğunu anladı ve: 

- Emin olunuz Şövalye, eğer 
bir saate kadar geri dönmeszseniz, 
onu öldürecek ve yarın sabah, bel
ki de hu akıam üçüncü Hanri her 
şeyi haber alacaktır. dedi. 

Pardayan:• 
- Mükemmel! dedi. Kapıyı 

açık bırakarak içeri girdi. Fakat 
kapı kendiliğinden kapanıverdi. 

Şarl şaşkın, kendisinden geçmi, 
bir halde, böyle bir anda Parda
yandan ayrıldığına pişman olmu,. 
tu. Kulağını yapıştırdı. Fakat hiç 
bir şey duyamadı. 

Pardayan Faustaya doğru iler
lemişti. Başı açıktı. Elinde tuttuğu 
şapkasımn tüY.leri halıları süpürü· 
yordu. 



Mikinin Kanguru~ 
Boksör 
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KOZMiN diş nıacunu 

Dişleri parlatır ve muhafaza eder. Şu gördüğünüz bayan oundan 
evvel başka dit macunu kullanıyordu ve diıleri katiyen temizlen· 

miy01·du. Çünkü bir dit macununun yalnız köpürmesi kafi değil

dir, ayni zamanda temizleyici ve mikropları öldürücü hassası olma· 
ııdır. 

lşt;: bütün bu hassalara malili ojan KOZMtN dit macunu ku11ım
Jığı rilndenberi ditleri bembeyaz oldu. ağzındaki mikroplar öldü, 
,ediği yemeğin tadını, tuzunu anlam.ağa bqladı. , 
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Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailelerin ve bilh~ 
gençlerin lezzet ve kokusunu se· 
ve seve kullandığı yegane dit ma· 
cunudur. Dişleri beyazlatır, mik
ropları izale edıer. Türk malıdır. 
Her yerde bulunur. · 

F.iatı 15 kuru§tur. . 

2 r 2 ~- --- --

Yoıt ... 

51'.. YX-UST~, ...... 511 

Pardayan Fauatamn önüne ge- -1ılba§mdaık:açjantiyom var?ı 
lince hürmetle eiildi. - On iki ordi~r; fakat ... 

F austa bu hürmette lier gün, lier - Sus! Muhafızları silahla! Bil. 
kesten görnıeğe alışık olduğu hare.

1 
tün geçitleri muhafaza altma a}. 

ketten farklı bir teY göremedi. Şö. dır. Jantiyomlar ilk düdük sesinde 
valye doğrularak: burada bulunsunlar. Haydi!. •. 

- Madam! dedi, böyle geç bir Gelen adam eğilerek dışarıya 
vakitte ve bir gizli kapıdan geçe- çıktı. Pardayan gülümsedi. F austa. 
rek sizi rahauız etmit olduğum Diıi tertibat alışı onu merak ve ız. 
için beni affediniz. tıraptan kurtarıyordu. Bu kadın 

Fausta oturuyordu. Uğursuz :.ir belki bir kaplandı. Fakat nihayet 
gülümseme dudaklarında belirmiş. yine bir kadmdı. Şimdi, icabında 
ti. Koltuğunun koluna dayanmış, çarpışacağı kimselerin erkek oldu. 
mermer bir heykel gibi duruyordu. ğunu düşünerek içi rahatlamıştı. 

Pardayan tekrar söze başladı: Fausta, karşısındaki adamı illi 
- Sizinle görü§lJleğe ıiddetle defa görüyor muş gibi: 

ihtiyacım vardı. Bunun için de bel. - Siz kimsiniz! dedi. 
ki enı iyi değil, fakat en kolay yolu Par dayan: 
seçtim. İşte şimdi yanınızdayım. -Affolunmaz bir hatada bulun 
Prenslere, krallara yahut papalara durmuş olduğunuz kimseyim. Ken4 
karşı yapılan merasime uygun ha- dinizi gizlemek hususundaki usta
reket etmediğim için de affımı is- hğımz ve kılıç kullanmaktaki b:.i. 
terim. Bu husustaki kusurumu bil- yük kudretinizle Deviniyer lokan
glsizliğime bağışlayın! tasının karşısında bir adamla çar· 

Bu sefer Fausta da bir hareket pıştınız. Beni bir kadına silah çek
göründü. Ufak bir Çekiç ile bir zi. meğe mecbur etti1'11z ve o kadını 
)in i!zerine vurdu. içeriye bir adam alnından yaralamama sebep oldu. 
girdi. Pardayarn görünce hiç hay. nuz. Sizin kadm olduğunuzu bilme 
:ret izi göstermedi.. diğim bir mazeret olarak ileriye 

Fausta sakin bir halde: sürülebilirse de herhalde kadın ol-
- Sarayda kaç muhafız var? 

aedi. 

- Yirmi dört tüfekçi. Fakat 
Sa Sentöte arzu buyururlarsa gece 
yarısına kadar izinli bulunan mız
raklı muhafızları da hemen topla-
J:abiliriz. l 

duğunuzu tar..ıımalı ve kılıcımı size 
karşı çekeceğime onu kırmalı idim 
İşte bu öyle bir hadisedir ki ma
dam, kendi kendimi katiyen nffP.. 
demem. 

Pardayan şapkası sağ elinde, 
sol eli kıbcmın kabzesinde. dayan-

pııf, ha.kışı sa.kin, yüzü gülümser 
bir halde .söz söyliyordu. 

F austa Şövalyeye bir bakış fır
lattı. Gözleri bulandı. Göğsü inip 
kalkmağa başladı. • 

Fausta son derece güzeldi. Bu
nunla beraber Pardayan da bu an
da her hangi bir kadını büyüliye
cek kadar güzel görünüyordu. 

Fausta, karşısındaki kimsenin 
ustalıkça kendisinden pek de aşağı 
olmadığını anladı. Kurnazca hare
ket edeyim derken kendisi şimdi 
fena vaziyete düşmüştü. 

- Mösyö lö Pardayan, davet 
edilmeden buraya girişinizi affedi. 
yorum. Alnıma kılıcınızla vurdu
nuz, onu da affediyorum. Fakat şu
nu da bilmiş olunuz ki buradan sağ 
olarak çıkmanıza imkan yoktur. 
Verdiğim emirleri duydunuz zan
nederim. 

Pardayan başile bunu tasdik et· 
ti. Soğuk bir gülümseyiş Fausta. 
nın dudaklarında dolaştı. 

- Mademki idama mahkUm.su
nuz, esrarımı öğrenmenizi hoş gö
rüyorum. Kim olduğumu bilmedi
ğinizi, bununla beraber hazrrladJ
ğım birçok planları altüst etmenizi 
de size bağışlıyorum. 

Pardayan eğildi. Kendine mah
sus bir soğuk kanlılıkla: 

- Mademki bütün bunları affe. 
diyorsunuz, neden heni öldürmek 
istiyorsunuz? dedi. Fausta büsbü
tün sarardı. Kafasında hasıl olan 

-
heyecanların hepsi kayboluyor gİ• 
bi oldu ve ölü gibi ahenksiz bir ses 
le: 

- Sizi ne kadar takdir ettiğimi 
ve ne kadar hayranınız olduğum 
timdi anlayacak, sizi öldüreceğ; 
min ne kadar kati olduğunu öğr 
neceksiniz. Sizi öldüreceğim. Çün 
kü siz benim alnıma değil, kalbi 
me dokundunuz. Eğer sizden nef 
ret etseydim o zaman belki yaşa 

manıza müsaade ederdim. Faka 
ölmeniz lazımdır. Çünkü sizi sevi 
yonım. 

Pardayan titredi. 

Faustanın bu anda söylemiş ot 
duğu sözler, az evvel verdiği emir. 
lerden daha müthişti. Mahvoldu. 
ğunu anladı. Fakat Par dayan bu 
sn.hada bile yenilmeği kabul ede
cek yaradılışta değildi. Faustanın 
bu son sözleri konuşmayı öyle yük. 
sek bir noktaya çıkarmıştı ki, ke 
mikelrini kırmamak için insan'n 
oradan düşmemeğe çalışması la 
zımdı. 

Şövalyenin başı döner gibi ol .. 
muştu. Fakat tavırlarında sükllne!-, 
sesinde yumuşaklık gösterere'K 
müthiş düşmanını yenmek istedi. 
Ve onun için şu cevabı verdi: 

- Madam, beni seviyorsunuz .• 
Fakat benim gözümde siz, son de
rece parlak bir çirkinsiniz. Karşı 

gelinmez bir güzellik ve çekiciliğe 
aynı zamanda k9rku ve matem 
veren tavırlara sahipsiniz. Eğer bir 


