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Bu ne insalsızlık ? Şampiyon olan yaşarm galebesile 
ı, kanununun vecibelerinden kurtulmak için 5 2 m i 11 e f ara s l n da 
Evli ve çocuklu ameleyi 
işten çıkartıyorlarmış 24 üncülükten 19 unculuğ 

Bu kurnazhğa mani olmak için y Ü k S e 1 d İ k 
tedbir alınacak 

Lehistan, Yugoslavya, Belçika gibi eski k lı kanun.unun tatbikatı ıçın 
Ur)llıı.•.ı...1< teşkilit münasebetile ıehri

lniıde yapılmakta olen tetkikler bazı 
Çok acı hadise ve hakikatleri de mey
dina koymuıtur. 

Yeni kanun, işinde bulunan hastala
nan ve itinden çıkanlacak olan itÇiye 
lta:-ıı it sahibine bir takım vecibeler 
YÜkletilmekte, iı sahibi kanun hliküm-
ler~n- .. b. k .k . .. i;ore, ır ta ım ı ramıye ve taz-
~t vermeğe mecbur bulunmaktadır. 

•nun bu ikramiye veya tazminattan 
•ınete yevmiyesinin miktanna, o lıte 
ta)d)• w • 

ıgıne, evli bulunuıuna ve çocukla-
rır:n fazlalığına gCSre çoğaltmaktadır. 

diden tertibat aldıklannı meydana çı

kamuttır. Bu tertibat, evli ameleyi bir 
fırsatla itinden çıkararal yerine bekar 
amele almak, çok çocuklu ameleden 
mümkün olduğu kadar kaçınmak ve 
çok yevmiyeli ayni zamanda eski olma 
sı itibarile müktesep hak aahibi amele
nin yerine yeni ve az yevmiyeli amele
ler almak teklinde olmaktadır. 
Kıu bir tetkik ve yapılan ıikayetler 

den bu vakalann taaddüt ettifi tee11ilr 
le görülmüt ve anlatılmıttır. 

Alikadar makamlar bu ite ehemmi
yetle el koymuflar ve önüne geçecek 
tedbirleri teıbite baıtamıılardır. 

sporcu milletler bizden geride ... 
Şimdiye kadar Almanya birinci, Amerika ikinci mevkii işgal 

ediyor. Diğer bfttllo mllletlerlo derecelerlnl yazıyoruz. 
2ei - 80 memleket bir tek bronz madalya bile kazanamadı 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 
Dün bayrağımız ,eref diğerine nasıl çekUdi? - Greko Romen güreşlerde ikinci oün - Baaketbolcularınuz na

ııl mağlup oldular? - Gittikçe yükselen dünya rekorları. -
izzet Muhittin Apağın "Yazması benden,, sütunu, lsveç usulü jimnast!ğe hücum eden bir serbed sütun, 

herkesi alakadar edecek enteresan yazılar spor sahifelerimi:dedir. 

!\te, yapılan tetkı"kler ve temaalar 
•ırasında bazı it sahiplerinin kanunun 
:elccek yıl kendilerine tahmil decefi 
~ecburiyete katlanmamak için tim-

(Bu mevzu üzeründeki mütaleamızı ;. 
ikinci .. :rfamn 1-tinci ıütununcla oku- ,... 
yunuz!) 

l ngiliz kralı 
Alusolini ile görüşecek 
Mülakat Adirr.atik den1zinde 
--..~.,......lılUl-... .l.&lımda oJaça 

Yvntın balı lngiliz kralı' MU8oZini 

ta n'l salahki posta ile ~elen İngiliz ay tatil yapmak için Korfu adasına 
ıetes· "S y gi f D 1 "P •. andey Reterl,, yazıyor: giden Ydnan kralı or n n ama~-

l>aı arıste çıkan haberlere göre. ya sahlllerinden"blr_ kaç mil ötede 
tııı ~açya r .. ı.hillerlnde bir gezinti ta- bulunduğunu ve orada mütenekkiren 
~k· .aPına.kta olan lngiltere kralı seyahat etmekte olan İngiliz kralı 
~u:ıııncı Edvard ile ltalya başvekili sekizinci Edvartla buluşması rivayet 
~du~!~~r~·tsında bir mülakat teshit edfldiiini yazıyor. 
~~~nıldıtına cire, Musolfni bir İtal- l1191Uz kr•lı TUrklJeıe de 
lltı:ıı, . arp gemisine ~nerek Adiryatik gelecek mi 7 
'traı:. ortalarında bir yerde kralm Nahlin yatile Dalmaçya kıyılann-
OJacak t ettltf Nahlin yatına miiliki da bir gezinti yapmakta olan lngil-
~llıt•~r.:._ tere kralı sekizinci Edvardm Tlrkl-

"b "ra ııe de glrllfec ek ye aulanna da ıelecetl lstanbulda 
~ Ekeapres,, gazetesi de bir oldufu aibi Ankrada da pyfdir. 

ispanyada hükômet 
kuvvetleri fena vaziyette 

Birkaç yerde mağliibiyete 
uğradllar, Madrit bile 

, tehlikeye düştü 
f 'PotaYa '-·- • e1gr"/lQ ""'~tıı hakkında aon gelen 
:;:le,.i,.~ ~;u M ~~t hükümeti kuv
t Gdı§ı,., ~ mühım mağliimyete 
be,. flfcttGifi: h~~~etin miıfkül vanye 

' lerıı 'bildınyor. Bununla bera-
;::;. 1Je ~~ tarafından diltt "e
ı....: _alo,. 1ıaber; nılıuru.11 '8tifa ettiğine 
~ ~ Jeyit ııeya tekzip eden 
~ne.. ·-~~"'6İff'7'. ı.,,. ...,. 

•-..c1Tdır: 

Hendaye: 12 (A.A.) - Astlerin 
Sent Sebaatiyene 20 kilometre mesafe
de bulunan Toloıu zaptetmiı ve hükQ
met kuvvetlerini Pıcoqueta tepelerin
den tardeylemiı olduldan haber veril
mektedir. 

DOn akpm aaat 19,30 da asiler tru
na bet kilometre yatdapnıf ve ileri 
hareketlerini orada tevkif etmit bulunu 
yorlar~ .it (Deoanu 4 llndld•). 

'' 

T ürk pehlivanıa.r ı 
Cinı Londosıa 
karşılaşıyor 

Bu pazar Dinarlının Yunanlı 
pehlivanla rövanş maçı var 
Diğer pehlivanlarımız arasında seçmeler nasıl yapılacak ? 
Yunanlı güreşçi Cim Londosun bulunan Yunanlı Matsos ile, Müla- livanları arasında bir nevi seçme de 

şehrimizde Tlirk pehlivanlarile kar- yim pehlivan da Tekirdağlı Hüseyin yapılmış olacağı mütaleasındadırlar. 
plaşması hakkında a1akadar1arca ile güreşeceklerdir. Bu itibarla bu akşam yapılacağ& 
yeni bir karar verilmiştir. Kat'I ma- Organizatörler böylece Türk peh- evvelce ilin edilmiş bulunan seçme 
hiyet alan bu karar şudur: müsabakalarından da vazgf'çmişler • 

Cim Londos, önü~üzdeki pazar dir. Yunanlı .Motsos karşısında Mü-
giinü saat beşte Taksım stadında Di- Jayimin aldığı netice maH'ım olduğu-
narb Mehmetle k~rşıJaşacaktır. Bu na göre, ayni güreşçi ile Kara Alinin 
maç geçenlerde ~tı~ada yap!lıp Di- yapacağı güreşin neticesi Mü la) im 
narlının mağh1bıyetlle • n~ticelenen ve Kara Ali arasında mukay~eye im 
maçın bir revanşı mahıyetınde ola- kan verecektir. Diğer taraftan Miıla-
caktıı. Ayni gün Kara Ali pehli"lan, 
Cim Londosla birlikte şehrimizde 

Dllnya fu tbol 
şampiyonu yarın· 

be lli olaca k 
Berlin 12 (hususi) - Yann olimpi

yat stadında son futbol maçlan oynana 
cak dördüncüden birinciye kadar dün
ya pmpiyonlan belli olacaktır. 

İtalya ile Avusturya milli takımları 
maçı neticesinde galip gelen dünya 
pmpiyonu, maflt1p da ik'.ncl c.lacak
tır. 

ttçllncil ve dördOncDytl tayin etmek 
için Norveç ile Lehistan ekipleri de 
cene yamı karırlapcaklardır. Cim Londoa 

ylm de eneke Dinarlıyı yenmiş hu
lunduğu için Tekirdağlı - Mülfı~ im 
maçının neticesi de ayni surette mu
kayese imkanını hazı rhyacaktır. 

Dinarlı - Cim Londos maçından 
\'e yukarıda yazdığımız diğer maçla~ 
dan sonra bir dahaki haftaya Cim 
I.ondosun - bu hafta alacakları 

neticelere göre - Kara Ali, Müla-
yim Veya Tekirdağlı Hüseyinden bl
rile karşılaşma.q,ı da mukarrerdir. 

Lakin, bu henüz kuvvetli bir ih
timal halindedir v2 kafi bir mahiyet 

alması Cim Londosun muvafakatine 
bağhrlır. 

Maamafih Cim Londosun bu ü

(Dewmı .J itaeadeJ. 
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nai sın t oruya~ım 
Orte. halli sınıf! ... Onu korumak? ... DÜ§ÜnÜn ki, içtimai ilinller nokta• 

a~dan bu sıv.ıfın adı "Küçük Burjuva,,dır .. Zengin kısım bunlan "adi, tüc
car z;hniyetJi, menfaatperest, ıüfliyane bir felsefe sahibi!,, ilh. diye tezyif 
eder. Proleter ta.birleri arasında ise "Küçiik Burjuva,, lafı adeta küfür 

lu&atr.uinc dahildir. 
Buna raı;.men, aağlnr, - sollar ile faıiıtler - sosyalistler, milli cephe-

halk ct!phesi diye başka başka isimlerle fakat aşağı yukan a:rni mahiyette 
olarak ikiye aynhm siyasi muharipler, ancak ortada müteredd",t vaziyette 
kalan bu küçük Burjuvaları kendi taraflanna cclbcdebildikleri nisbette ~ 

CJ?".Cllcrinde muvaffak oluyor. 
Lenir.in mahareti, - Hatta Leninizmin felsefe zübcesi - köylünün 

ortn tabakasını işçi ile birleıtirınek olmuştur. Bütün sağ fırkalar, klise 
vaızbrı vasıtasi1e, küçük Burjuvaları hanedana bağlarlar. ispanyadaki 

k!..-r:aşalrklan misal cöstercrcl<, Fransız rniJliyetçilcri, "Ey mutavassıt Fran 
sızla.d Görüyonunuz ya! Sosyalistlere rey vermenin neticesi neymiş!. .. ,, 

diyorlar. 
Kısacası, küçük Burjuvanın siyasette rolü pek mühimdir. O, aa.ğlann 

b;ışına geçerek ortftlığı hodbinane ve müsteb:.cidane kasup kavurmasını iı,. 
tcmez. Bu takdirde amele ile birleşir. Yo'.J: eğer sollar, inkılapçılık namına 
işi ifrata vardmr, bütün teşebbüs ve hür hareket im'kanlannı selbederlerse 
o zaman da "biz bu inkılaplan nafile yapmışız! Meğer eılci devir daha 
iyimiş. Geçmiıe nJımet okuttunıyorlar!., diye homurdanmağa be.ılar. Or" 
hı ımıf, böylelikle ifrat ile tefrit ortasında muvazene rolü oynar. O, öyle 
bir smıftno ki, kapitalist devri, - bütün sennaye temerküzlerine rağmen 
-onu mnhvedemcdi; ortadan kaldıramadı. Bolşevikliğin, on yedi ıene ıüren 
faaliyeti de bu tasfiyeye muvaffak olamadı. Orta sımfm mülkiyeti, Sovyet 
kanunues.nsisinde taıundı. 

Böylelikle, artık küçük Burjuva, bütün dünyanın herhangi bir reP
nıinde vatandaşlık hakkmı kazanmrı bulunuyor! Bu son zaferden ıonra, ona 
Fransız matbuatında büyÜk methiyeler yapılıyor: 

"Unutmamalı ki, küçük Burjuva, çok defa sanıldığı gibi menfur bir 
manhik değildir; o tasarrufu mütemadi ıayi, fedakarlığı sayesinde alt taha 
kadan sivrilnıiıtir; ya bir küçük •ermaye yahut bir büyük ihtisas sahibi oJ
rr.nıtur. Şimdi de, ün taabkanm namzedidir.,, diyorlar. Ve; bu içtjmai ımı 
fın befeJ'İyete verdiği yÜksek §&lmyetler birer birer w.ydıp dökülüyOt'. ~·.._ 
Sosyalistler tarafından çıkardan yeni Fransız kanunlarmm iıçileri himaye 
ederken sermayedardır diye bunlan ezmemesi lamngeldiği ileri sürülüyor .. 

Bizde ecnebi sermaye ortadan kalkımıtır. Büyük ferdi sennayedarJa• 
rm bclinncıi arzu edilmez. Devletçilik, memleketin biricik büyük sermaye. 
dan olm:ılı ve küçük sermayeyi m3hve'tmek ıöyle dunun, daima k on.aya., 
rnk, teıvik ederek ilerlemelidir. Bunun neticesi olarak küçük sennayelerin 
birlcımesinden meydana gelen büyiik tenlkümler de ~ömdc istiyoruz. 

Devletçilik, küçük letcbbüı ve &ıçi! Tüliôyenin arzuya pyan, bina· 
yeye layık iktisadi uıuurlan bunlardır. 

Hodbin, ve az1ı1n büyük 9ern'iılye, lcapkaçıçı ecnebi ıennaye! Bunlar. 
ise menfururmızdur! ' 

Hüseyin Faruk TANUR 

yanlar Habeşis
da ne ha deler? 

Ras assanın oğlu hücumların-
da çok muvaffak oldu 

Ortadan kaldırılacağı söylenen esaret 
şimdi başka bir şekilde ortaya çıkmış 

t:ransız sosyalistlerinin naşiri cfkan lar tarafmdan ilga edilen esaret şimdi 
olan Populaire gazetesi italyanlann başka şekillerde ve daha geniş bir çer-

HABER - Aksam Postas\ 

açooacak D<ömttlıır 

m lYı nasebe'U:n De 

Şehrimize gelecek 
seyyahlara k olay
lıklar gösterilecek 
Ankarada 16 kanunusanide açılacak! ya limanlarından istanbula yapılacak 

olan beynelmilel kömür sergisi müna- nakliyatta yüzde 20 tenzilat yapacak· 
sebetile Vekiller heyeti konsoloslannu- tır. 

zın hariçten geleceklerin vizelerini 
dört ay müddetli olarak parasız yapma 
larına karar vermiştir. 

Denizyolları işletmesi yolcu ve e§ya 
nakliyatında yüzde 50, Şark demiryol
ları yolculara yüzde 50, eşyalara yüzde 
70 nisbetinde bir tenzilat yapmağa ka· 
rar vermiştir. 

Bir Alman vapur kumpanyası da 
Anvers, I:Iamburg ve Bremenden li
manlarımıza yüzde 50 tenzilatla yolcu 
ve eşya nakletmeği kabul etmiştir. Bir 

Ankara elektrik ve havagazi şirketi 
de sergi için vereceği cereyan fiyatın· 

da yüzde 50 tenzilat yapmağı taahhüt 
etmiştir. 

Şehrimizde ve Ankaradaki otellerde 
bu münasebetle mühim tenzilat yapa· 
caklardır. 

Sergiyi ziyaret edecek turistlere 
mümkün olan her kolaylığı göstermek 
üzere bütün tedbirler alınacaktır • 

Memleketimizdeki kömür firmaları 

İtalyan kumpanyası da Barselon, Va· da sergiye iştirak için şimdiden çalış
lansiya, Cenova, Marsilya ve Katam- mağa ba§lamışlardır. 

KCÇCK 
HABERLER 

ı çeride : 
~ Lise ve orta.mekteplerde talebe kaydı. 

na 20 ağustostan itibaren b8.§lanacaktır. 

J/. Dı§l§leri bakanı Tevfik RUştU Ara.s 
dUn akşam Ya.levaya gitmiştir. 

aıı TUrk borcu tahvlllerlnln yükselmesi de 
vam etmektedir. DUn 22,152,lS da. açılan bu 
tahviller 27,67,5 de kapanmıştır. Merkez 
bankası hisse senetleri de 75 liradan mu11-
mele görmektedir 

1(. Şimdiki halde hukuk fakWteslne bağlı 
bulunan iktisat ve içtimaiyat enstltUaUnUn 
mUata.kll bir kUraü haline i!rağı kararl8.§tı. 
nlmı~tır. 

'* Kadık!Sy BU §frketlndc maliye mUtettlş 
lerl tarafından yapılmakta olan tetkikler 
blbnl§ ve bu hususta bir rapor hazırı~. 
tır. Bu rapor flrkeUn satın alınmasında e. 
aaa tutulacaktır. 

• Natia vekili Ali Çct1nkaya Devlet de 
miryollan mUdUrü ile beraber dün Samıru 
na vasıl olmugtur. Vekil bu havallnln su 
tııcrtnt tcUdk edecektir. 

:/o Birkaç gündür lzmfrde bulunan filo. 
muz dUn Umandan aynlmı§tır 

• İnhisar 1darcsl yeni senenin şarap ima. 
llne ba§lamak Uzere hazırlıklarını ikmal 
etml§tlr. Bunun için 1nh1sar yakında mlla. 
tahsilden UzUm mUbayaatma başlayacaktır. 

Dısarıda: 
-\'O !<'on Rlbtentrop Almanyanm Londra 

ıre!lrllğf ne tayin edllml;ıtfr. 

Ü n iversitelilerin 

Şark seyahati 
geri kaldı 

Ankara 12 (Telefonla) - Yükaek 
tahsil gençliği 3 üncü müfettişlik tara· 
fından 3 üncü müfettişlik mıntakasın
da bir tetkik seyahatine çağrılmıştı. 

Bu seyahat şimdilik geri bırakılmıştır. 

ltalya ile 

Ticaret 
müzakereleri 

Bugilnlerde yeniden 
başlıyor 

Ankara 12 (Telefona!) - İtalya ile 
aramızda yapılan ticaret anlaşması 

konuşmaları, ltalyanların mütekabil 
cevaplarını hazırlamaları için durmuş
tu. İtalyanlar, cevaplarını hazırlamış· 
lar ve bundan alakadar makamlar ha
berdar edilmişlerdir. 

Cevabın bugün verileceği m uhtemel 
görillmktedir. !stanbulda bulunan ! tal· 
ya ticaret ataşesinin de yeniden başla· 
yacak müzakerelere iştirak etmek üze
re bugünlerde buraya gelmesi bekleni
yor. 

•Bu seneki dil kurultnyma. lşUra.k edecek==~~=.=::=::;:=~======== 
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Doğru mf!.ı 
değil mi1 

Bu ne aıçakltk ı 
Bugü.11 gazetemizin sütunlarında lJif 

ya::ı göreceksiniz. 
iş sahiplerinden bazılan yeni iş klY 

nununun tatbikinden sonra "Vazif;}!. 
rindcn,, çıkaracaklaN°işçileriııe cemiyet 
içindeki vaziyetlerine göre tı-ranıi!f 
vermek nıecburiyelincle kalacalcları11' 
dii.şünerck alçak{a bir te~ebbiise girir 
mişlcr. 

Eııli, çoluk çocuk Mhibi i§çilcriıı~ 
scnelerdenberi bira:: da oımn alın tef'' 
le, OJUtn gayretile ka;:andıkkınnı d~ırilıl 
nıiycrek, daJo.a şimdiden yol ııermi!Jl 
ba§lamı§Zar ve bu te.,bit edilmi§ . 

Bu şayet doğruysa ne acı bir hak+ 
kattır. Bu iş sahipleri acaba bıı 1ıart· 

ketlerini insani bir hareket gibi mi 1t' 
lal·:ki etmişlerdir de bunu yapmışlardıf 
Böyleyse bilmelidirler ki kendileri 1ırf 
haıde insandan ba.şka bir şeydirler. 

Kanunun tatbikinden ,,onra, yol "'(' 
rilccck amelelere fazla ikramiye t'11 
tazminat vcrmiyelim diye l>•ı zava111' 

lankollarındaıı tutup so1ı."4klara fırıot· 
mak bilmiyomz ne ile tav.<ttf edilir. 

Yine bilmiyoruz, 1.:aııımlarımız, lJtl 
yola sapankırı cezalandıracak madd~ 
Zeri içi>ıc alıyor nı.u t 

Alıyorsa, bunlar, bu mnddelerin tf. 
ağır hükümlerine ufjratılnıalıdır T.~ 
sa>ılığm yiizüne '1urulmak istenen ıel' 
temizlenebilsin.. • 

Halkın Dostıt 

Bu da geçe r y ahu 1 
• 

Diktatörlük 
modası 

Büyük İngiliz alimlerinden Bertra11d 
Rasel "Sandey Referi., gazetesiJ1' 
de diktatörlüğe dair yazdığı bir rnalc'' 
lede ezcümle diyor ki: 

"Bugünlerde bir milleti diğer mille'' 
lerle temasından tamaınile alıkoyıı1ıı~ 

'f 
zordur. Memleket dışına yapılacak b

1
• 

seyahat, diktatörlük altında bir ha>" 
tın, serbesti ve tenevvü içerisinde gt' 
çen bir hayattan daha muzlim oldıır' 
kanaatini insana ergeç verir. Diktııt6t' 
tükler bir modadır. Fakat, diğer ırıod'; 
lar gibi geçecektir. Umalım ki çab

11 

olan Sovyet protes!irlerl memleketimize mu 
teveccltıen hareket ctmiglerdlr. · 

rı ve Amiral Stamdley Avrupa ırularmda bir j 
Amerikan dono.nması teala! için ınUzakerele _g_e_çs_i_nı_e_r_ı,_, _________ __./ 

• Tokyoda örn idare kat'l olarak kaldınl 
mıştır 

'lo Geçenlerde limanımızdan geçerek Kös_ 
tenceye gitmiş olan ilk Romanya denlzalh 
gemisine mcrasfmlo bn)Tllk çekilmiştir. 

:/> Amerika reisicumhuru ile bahriye nazı 

re bS§lnnuglardır. l'~' 
11- Bu sabahki posta ile gelen "People,, ZA Yl İstanbul Dumlupınar ~iP' 

gazetesi bu seneki lta.lyan manevralannm tebinden 193:> senesinde aldığını Jll' 
lomayı kaybettim. Yenisini alacd1 

bUytlk ölçUdo ve gizil yapılacağını yazıyor. 
Hiç bir yab3neı gazeteci ve totoğratçı bu da n hükmü yok tur. 
manevralara iştirak edemlyecektır. 191 No. lı lf!elımet Ek~ 

ordunıuz 
geçit resmi 

Habeşistandaki vaziyetleri hakkında çeve içerisinde yapılmakta, yüzlerce T k d 
yazdığı bir yazıda Ras Kassarun oğlu kişi muhtelif sebeplerle sürgünlere gön r a ya a bugün büyüt' 

yapıyor 
tarafrndnn yapılan hücumların çok mu- derilerek bedava çalrştırılmaktadır. 
vaffak oJduğu ve yağmurlar yüzünden Bazı kimseler Mareşal Grazyaninin 
Ussülharekelerinden uzak bulunan İ· v:ıziyeti kavrayamayarak idare edilme
talyan kuvvetlerinin btl taarruzlarla si kolay olan halkı isyana sevkettiğini 
hayli sarsılmış bulunduğunu bildirmek 1 söylemektedirler. Bu gazeteye göre Ha 
tedir. f beşistanın fethi İtalya ya çok pahalıya 

Ayni gazeteye göre evvelce İtalyan-! mal olacaktır. 

• 
ın y ha D ve, 

e a ı: 
" ..... ana aşılanmak istenilen yabancı 

nazariyeler hep yalandı r ! ,, 
. ~t!Jııı.. 11 (A.A.) - At~na ajansı bil-, Bil.akis k~münlst tazyikından ve parti-

dırıyor: lerm tazyıkından kurtulduğunuzu his-
Başba !W Mctaksas, dün gece radyo setmiyor musunuz? 

il_c nc?redilcn nutkunda ezcümle demiş- Bilhassa Yunan gençliği, sana hitap 

tır kı: ediyorum. Ruhsuz idareciler seni bet-, 
"- Sizlere, birincisinden sonuncusu· bin yaptılarsa senin bunda kabahatin 

na kadar bütün Yunanlılara. burjuva· yoktur. Yegane hakikat olan vatani ha
lara, köylülere ve işçilere hitap ediyo- kikatmda kendini yeniden bulacaksın. 
rum. Hcp"nizi bütün kuvvetinizle milli Sen, an'ane!crin ve ideallerin mevcut 
kalkınma işi yolunda çalıııımağa davet olmadan ya.5ıyamazsm. Sana zerkedc
ediyorum. Sosyal rejim ve Yunan an-
aneleri düı:manlarınm hazırladıkları da 
bili kanşıkhk içinde mahvolmak husu
sunda geçirdiğimiz tehlikeyi artık he· 
piniz biliyorsunuz. Bilhassa gençlik bu 
arada ezilecek ve idealleri ayaklar altı
na alınacaktı. 

4 ağustosta kırılan hareket uçuru
mun ta 1$enannda, sizlerin hayatınızı 
kurtarmı[]tır. Hareketimizin bütün me
suliyctini kabul ediyoruz. Sizler hür
riyetlerinlzl katiycn kaybetmeyiniz. 

rek zehirlemek istedikleri yabancı na
zariyeler, hep yalandır.!,, 

Yunan hükQmctinin gazetelere ver
diği beyanatta komünizmin deniz efra
dı arasındaki hululunun bunlara karfjı 
aldığı tedbirin p ·~ haklı bulunduğu 
kaydedilmektedir. 

Netckim son defa donanma manev· 
ralara çağrıldığı zaman Tetos muhri
binde kazaen olmasına f ennen imkan 
görUlmiycn bir infil!k çıkarılmıştır. 

bir 

Trakya manevraları esnasında yüksek kumanda 
Edirne 11 ( hususi) - Saat tam 17 J · nılmiş ve Sarayiçine gidilerek 

de ıehre vasıl olan Mareşal Fevzi ve 
diğer kumandanlar şehrin dışında vali bir müddet istirahat edilmiştir. 
Osman Şahinbaş tarafından karşılan· Gece Ziraat bahçesinde umumi m ü-

fettiş General K§zım Dirik tarafından 
mış, heyet şehre girerken bir jandar· 
ma bölüğü §ehir bandosu, müfettişlik 1 OO kişilik bir ziyafet verilmiş•. Geçit 
erkanı ve kalabalık bir halk tarafından resmi y<:rın (bugün) yapılacaktır. Bil· 

istikbal edilmi§tir. tün Edirne halkı ordumu7u gCSrmek için 

Mareşale polis müdürü tarafından muhtelif vasıtalarla geçit yerine git-
halk namına "ho§ geldiniz,, de- mektcdirler. 

. . 
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Pıro1Fesör 
Patnnnn nnaınt 

vaznfFesn 
""' l' Rasathane profesörü Fatir.e acı· 

~ftlnt. dt>ğrusu... Yağmur yağar; 
1Jif d rt, telefona aç.ar; profesör Fatin-

h
tn. 'aziyeti sorarız; gök gürler, 
ayd' . 

/(IY b 
1 

1 Yıne telefona... Rasathaneyi 
~14' 11 u-: Bay Fatini ararız. 
~ tii ~knklarda ıiki kova fazla su gö
f~ nur; "aman, tuğyan oluyor,, der 

r,ıııt ;e ~e~ebini araştırmak üzere Bay 
~ atını buluşturur, sorar, öğreniriz. 

i Sou defa yine gökten taş mı ya_ 
ııı~· ~cakrnış nedir! Telefonlar açılıp 
rr+ Y Fatin bülbül gibi söyletilmiş ... 
;aıı '8:t Zavallı profesör Fatin •. Tabiatın 
'11' arından Adeta kendini mes'ul sa-

:ata~ derecede ilahi bir '·arlık ha ti. 
ık+ dte teldi ... Fakat nihayet iHihlar da 
rt- lllenrnelidir . 

t8' llU .Lakin bir taraftan da dü:~ü-
ıf· at·)Orurn profesör }•'atin nikbin bir 
ef ıın 1\1 IA k" . • b' h l'a ... ese a urremızın ır şa ap 

ı.. hnuru arasından geçmek üzere ol-
:t' "'llsı .., .... 

t lik _.ı.ızunden bir takım gayri tabii. 
tıd ler~ ... g.. w .. 1 . k 

11
" 11 .. rayacagımız .:oy enır ·en, 
• tor .. 

to esor Fatin buna ihtimal vermi-
"'' t, 

1)·· 
da· Unyanın çatlayıp patlıyacağına 

~ "t 
1~1 bazı şayiaları da a~ni güler yüz 
1 .mi emniyetle tekzip etmişti. 

bır~cndisini bir müddet için rahat 
~•k · ırsak acaba, başımıza geleceğini 
~· ı:ıı~ söylediğimiz tabiat ar~tler'ni 
ı~e f'ıh 

~iııı· ı. akikn layik görecek bir mu. 
ık tasarlar"mı dersiniz! 
lfa~· 1 ,, ır, >unu da ilfıhlar yapmaz. 

'-------.Hikmet MUnlr 

:~amada 

Avu:; uryada 
kraJhk 

~evzuu üzerinde 
llıüzakereler mi 

"' yapllmış ? 
r ~Usturya Başvekılinin son zaman-

1.Çe •• 
lti rısındc İtalyaya bir defa değil, 

clcfa · . 
ttıc,.i gıtmış olduğunu Belçika gaze-

Yaznıaktadır. 
liun1a d 

~a1c· r an temmuz ayının sonunda 
ı olan 2 in . . . h ,_ 'k b' ili~ . cı zıyaretm a,.ı i sebe ı, 

~ Pıyat ıner . . .. . 
·•acıa asımı muna:tebetılc Viya-
lıııı Yapılacak Nazi tezahüratında bu-
•,, llıatnaktır O • • V. 
".rtıJ • nun ıçm ıyanadan 
'4a .. rtıı§tır. Bu sırada Avusturya - Al-

.. Ilı" 
~a1c1c1 unasebatının daha zayıflaşması 

nda Mu l' .. tcıc so ını ıle yeniden müzake-
r tas 

t.dir. A. avvur edildiği dahi bildirilmek 
ti tc vusturyada büyük Alman birli
t • tnayuıı · · 
c<tar erının ancak Habsburglann 
~. tahta geti· ·1 • • ltl hı rı mesı aayesınde a-
~iVi /akıJabüeceğine Şuşnig, Musoli-

11:naa ç l bj a ı§rnaktaynuş. 
tı~ ğcr taraft · 

ttiai • an V ıyanadaki kraliyet 
Ilı reısi V 
~itir. E k' . aysmer de 1talyaya git-

lıırıu" 5 1 ırnparatosiçe Zita da orada 
V· ,,or. 

li.ı:· 1
hnada kı . 

~ı otıc ğ Ya nda bır kabine değiJik 
ıı._1..... a t havad· - · 
~"'tad ısı 1sc boyuna çalkan 
tıı rr. Ba•vek'l' 
~ tdcce"· :ı 1 ın bu sonbaharda is-
~gı sanılıyor. 

..... k 
ı letıe Yola 
Çıkan 

IESıır kadın 

Sanayide 
zararh rekabet 
Iktısat Veki\letloce 
alınacok tedbirlerle 

önlenecek 
Iktisat Vekaletinin sınai mamula. 

tı stıındardize etmrk hususundaki 

karatı ~ümullenmektedir. En·cla i-

pekli kumaşlar ve daha .sonra ~orap. 
Jar üt.erine başlıyan tetkikleı· ~imdi 

pamuklu men. ucata H dokumalara 
teşmıl edil mi:. tir. 

iktisat \'ekfdetinin i.-.teği üzerine 
ticaret odası pamuklu ve dokuma 

fabrika törJerilc temas l'dcrek bir rn-
por hazırlamış ,.c Hkalt>te gönder

mişti!'. llunu daha bazı maddelerin 
takip edeceği anlaşılmaktndır. 

Hükumeti bu tl'dhirlcri almağa 

sevkeden Şl'Y hilhassa son bir kaç se-

ne içinde birdenbire pek ~iddt•tlenmiş 

olan sana) i rekahetidir. Ilu rekabet 
neticl~si olarak ipekti kuma~ \·e çorap 

lann fiyatlarından yiizde 70 e kadar 
kaybettikleri tcsbit cdilmi~tir. 

Bu rekabet bir taraftan sanayiin 
zararına olarak ve bazı fabrikalann 

mahvına kadar yüriiyerek d('vam e. 
derken diğer taraftan da halkrn zara-

rına o!muş, sınai mamulatın cinsleri 
çok bozulmuştur. 

Bu yüzden halk a::-asında yerli 
mallara karşı itimat azalmakta ve 
hoşnutsuzluk uyanmaktadır. Yeni ted 
birlerle bu halin öniine ge~ilmiş ola. 
cllktrı·. 

Tramvay biletlerl 
Tram\·ay şirketi, mü~terinin gide

ceği istasyonun tesbit işini değiştir-

miş ve yeni bir şekil ihdas etmiştir. 

~imdiye kadar bilet~iler bilet üze
rinde müşterinin gideceği istasyon 

üzerine mayi kalemle hir i~aret ko" 
yarlardı. Şirket biletçilere bunun ye-

rine müşterinin bindiği istasyonun 
İj<lretlenmcsini hildirmi~tir. 

Radyo mütehassısı 
geldi 

Nafia vekaletinin Ankarada biri kısa 
ve diğeri uzun dalgalı iki radyo istas-

yomı kurmağa karar verdiğini ve bu 
hususta tetkiklere başlanarak bir de 
mütehassıs çağrıldığını evvelce yaznuş . 

tık. Holan<lalı mütehassıs dün şehrimi
ze gelmiştir. Her iki istasyonun şart-

nameleri hazırlanmış olup ihaleleri iki 
ay sonra yapılabilecektir. 

İstanbul radyosunun genişletilmesi 
gelecek seneye bırakılmıştır. 

A ,-cılara 
Jatanbul Avcılar kurumundan: 
İstanbul Avcılar kurumu merkezini 

İstanbul Eminönünde köprü başındaki 
Hüseyinefendi Hanına nakletmiştir. 

Bütün cemiyet muamelatı için buraya 
müracaat edilmesi lazımdır. 

* Anbarh Av .sahasına mahsus duhu 
liye kartları hazrrlannnıtır. Bütün av
cıların 22-8-936 cumartesi günü ıak
şaıruna kadar kartlarını almak Uzere 
saat 10-12 ye ve 6-9 kadar Eminönü 
köprü başında Hüseyinefendi Hanında 
ki kurum merkezine müracaat etmeleri. 

Yeni 
sevki 

mahsul 
başladı 

Geçen sene mabsulil 
ihracat dolaylslle 

hiç yok 
Yeni mevsimin muhtelif mahsul

leri ba ay başından itibaren lstan. 
bul ;uyasasına .. gelmeğe başlamıştır. 

Fakat hiç bir sene lstanbııl piya
sası yeni ı·ekoltc gelirken bu kadar 
ho~ n- stoksız bulunmamıştır. Deni
lebilir ki piyasada eski mahsulden 

hi~ stok yoktur. Bu da geçen bir se
ne i~inde ihracatımızın ne kadar 

düzenli ge~tiğini gösteren en bari l 
misaldir. 

Geçen ı-ıene ağustos ayına girer
ken ~rpa stoku ş<'11rimizde .11:1 tondu. 

Bu r:;en('nin ıyni hafta~ında :se bir 
tek gram hile ıtrpa stoku yoktur. 
Kuru bakla, bezelya, börülce stokları 
da hiç kalmamı~tır. 

feyiz ,.e ~avdar !'~okları kezalik 
tamamile tiikenmiştir. Fasulye sto
kundan ise barbunya olmak üzere 
ancak 3 ton stok kalmıştır. Fındık 
stokundan yalnız sini fındık olarak 
sekiz hu~uk ton ,·ardır. Ancak bes 
ton mercimek stoku me,·cuttur. 

Mısır stoku bitmistir. Yulaf sto. .. 
ku hit; yoktur. Bu sene büyük bir 
rağbet gören kuş yemlerimizden ise 
İstanbul piyasa~mda ancak 18 ton 
vardır. 

Kazanç vergisi 
hakkında yeni 

bir karar 
Yabancı memleketlerde bulunan 
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Habe§ imparatoru, menfaat mukablll ola
rak ttalyaya arazi verebUeceğinl aöylcml§tlr 

Amerikada ltatyanlarla zenciler araamda 
Jeraey sıu oehrlnde ldcta bir muharebe ol-, 
mU§tur. 

~&c:Jh~ 
7li, ~? I 

••--••-''NA"""""w-....,. .. _....., .............. .._nwıwııw 

Şoförleri mutlaka 
kur·tarmak lôzımdır 
Pazarllk usulünün ve on kuruşa yolcu 

taşımanın serbestli~i buna imkan 
verecektir 

ManevıraDaırotnl 
m uva'lf'lfalkoyetn 
Kurunda Asım Us yazıyor: 
Manevralardaki muvaffakiyetle heri 

hangi bir muharebede elde edilen mu
vaf akiyet arasında hiçbir fark yok gi
bidir. Bu itibarla Trakya manevraları
nın verdiği güzel neticeden dolayı yük

sek kumanda heyetimizle beraber bütün 
memleket büyük bir memnuniyet· du· 
yacaktır; nihayet Türk milleti Kazım 
Özalpın çok haklı olarak dediği gibi 
kahraman ordusu ile iftihar edecektir. 

os~al1ily<0>D ırna<dl n ... 
seoeırn ya~oa=i©laı 
netn~eUelii1~«:ek 

Ta11 gazctcsüıdc, Raif 'Necdet Mete. 
lspaııyol vckaı]iiııi şöyle aıılahyoı·: 

General Frankonun herhalde mu-

ayyen bir plim dahilinde hareket et
mekte olduğu anlaşılıyor. Afrika or
dusun un İspanyaya geçirilmesi bir mu

vaffakiyettir. Bu mütereddit birçok ls
panyolları asiler lehine çevirebileceği 
gibi yirmi gündenberi mütemadi bir 
harple yıpranan asi kuvvetlerin mane
viyatına iyi bir tesir yapacaktır. 

Diğer taraftan İspanya - Portekiz 
hududunun da asiler tarafından tutul
ması da ehemmiyetli bir hadisedir. Ve 
asiler Jehinde olan Portekizin bunlara 
yardım etmesini kolaylaştıracak bir 
keyfiyettir. 

Devletler arasında İspanya işlerine 
ademi mUdahalc hakkında müzakerat 
ilerlemektedir. Şimdiye kad:r bu hu· 

susta çok gergin olan siyasi vaziyet 
şimdi biraz hafiflemiştir. Buna rağmen 
Almanyanın bu meselede canlı bir rol 

oynadığı ve oynamak istediği aşikar
dır. Fakat Almanyanm kimseyi koş
kulandırmak istemediği de meydanda
dır. 

tsapnyol dramının sonu çok uzak 
değildir. Fakat biran evvel perde ka· 
pansa da tüyler ürpertici facia nihayet 
bulsa .. 

oonmpDya'tDaır<dla 
hezDmete lYlğra ... 
muş <dle~nonz 2 

-A.bidüı Daver1 dii.lı aa.::ctcmizde ya:::ı
laıı bir fıkrayla famamcıı lıcm/ikir ol
duğıı>ıı.< imgiin1.-il şu yazısında gösteri
yor: 

Olimpiyatlar münasebtile yazılan her 
yazıda futbolcularımı1.a \'e futbolumu
za bir iğne batırılıyor. 

Norveç takımına yenildik. Paristc 
2-0, Amsterdamda ise 7-1 yenilmiştik. 
Milli takımın mağlubiyeti teessürümü· 
zü mucip oldu. Fakat §imdi bu teessü
rümüz yavaş yavaş azalıyor. Çünkü 
Nor,·cç takımı, Alman milli takımı gi
bi zorlu ve dünya birinciliğine namzet 
bir takımı 2-0 yendi; yarım saat temdit 
edilen çetin bir maçta, çok bakim oy
namasrna rağmen, bir talisizlik CS('rı 

olarak 2·1 İtalyan takımına mağllıp 
oldu. 

Bu mağlubiyete rağmen Norveç in 

olimpiyatlara iştirak eden takımların 

en iyisi olduğu muhakkaktır. 

Alman spor gazeteleri Non·eçlileri 
çok methetmekle beraber Türk takımı
nın oyunundan takdirle bahsettiler; ta-

bii bazı kusurlarımızı bihakkın tenkit 
ederek bir merkez muhacimimiz olma
dığım yazdılar. Herhalde kış olimpi-

yatlanndn, Avrupa gazetelrinin kayak
çılarımız hakkında ya:r.dıkları yazılnra 

benzer hiçbir yazı çıkmadı. Çünkü 4-0 
mağlübiyet bizim için elim olmakla be-

raber, az çok normal bir netice idi. 
Türk takımı, çok kuvvetli olan Non•eç 

takımı karşısında, yenilmi~i. Bu mağ
lübiyet, Amsterdamdaki. meşhurların 

7-1 hezimetilc kabili kıyas bile değildir. 
Şu halde neden olimpiyatlardan bah-

sederken "Vurabalıya,. kabilinden h8.la 
futbolcularımıza çatıyoruz? 

ŞofföırDeıre de 
!MlaD!Ka<dla yazolktoır 

Burhan Oa1ıil, Açık Sözde yazıyor: 
İstanbul Belediyesi, tayin ettiği tak-

si ücretinden dalın ucuz müşteri almak 
istiyen şoförlere müsaade etmiyor. Bu 

adamlar işsizliği ve parasızlığı göre

rek müşteri bulmak, ekmek parasını 
çıkarmak. devlet ve Belediye borçlarını 

karşılayabilmek için haklarından feda
karlık ederek ucuz fiyatla mü5teri alı

yorlar. Onlar memnun, müşteri mem

nun, fakat Belediye bütün savletile ön-
lerine dikiliyor: · 

- Hayır, ucuz müşteri taşıyamaz

sın. 

Ve bu kontrolünü o kadar ileri göUi
rliyor ki böyle ucuz müşteri toplayıp gi 

den otomobili çe\•iriyor, içindekileri ıs
tintak ediyor. Ve memnuniyetle ekle 

verip bu otomobile binen vatandaşları 

zorla yalan söylcmiye mecbur ediyor. 
Buna ne lüzum var? 

Ortada hakkı yenmiş bir şikayetçi 
mi var. Devlet kanunlarına karşı işlen
miş bir hareket mi var. Hayır. 

Bugün buhran yüzünden malını ser
mayesine hatta sermayesinden eksiği
ne satan bir tüccara kim çıkıp da: 

- Yapamazsın. Malını sermayesine 
satnmazsm? diyebilir. Bu hak kimseye 

verilmiş olmadığına göre Belediyenin 
de aç kalmamak için taksiden ucu1.a 
müşteri taşıyan şofö:e müdahale et

mesi hukuk bakımından sakattır. 

Bu ''atandaşlar işsizlik, müştcnsiz
lik yüzünden aç kalır, çoluk çocukları 
sefil olur, vergilerini \•eremez, hapis

lere düşerlerse Belediye kasasından ik
ramiye verecek mi? 

Bir vatandaşa: 
- Çalışma, iş bulma! 
Demekten farkı olmıyan bu mC'rbu

riyetler emin olalım ki cemiyetin ve 
devlet bünyesinin istikrarını bozar. 

1(. :(. .. 

Biz Burhan Cahide yerden göğe ka
dar hak v<'rmekle beraber şunları da 
iUn·c ederiz: 

b,&zetecı 
" !Jehrlmize 

1 
• 1 
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l - Bazı vatandaşlar kira ot~mo
billcrine, ancak taksi fiyatından ucuz 
olduk1an takdirde binebiliyorlar. aksi 
takdirde, tramvnylnra ko5uyorlnr. Bi
naenaleyh, pazarlıkla dahi taksiye bi
nebilmek imkanı, umumiyetle şoförle· 
rin aleyhinde degildir. Arabası iyi olan 

C •1r. nmıze 

tth ~ctcci 114a 
>ııı tırıdcn 12 daın lsviçrenin Zilrih 
rıı; Sıkrnı1 6 t~~ınuz sabahı bisikletle 

llttıır. gun sonra Vcnediğe vasıl 
C~Ct 

'oltt Cci burad . . .. • . 
'tf ' tekrar 

1 
a ıkı gun ıstırahatten 

Stı 'lc~c. oradYo a çıknnı, Ven edikten 
kit an :Fiyu 

l~ • Splite k meye ve aırasile 
tc l>t]t faıt adar gelebilmi! ve sıcak 
~c a Olduv d 

iM -.e orad gun an vapurla Pi-
:·~c an da 
~ tcbııiıtir k gene vapurla şehri-
~Ql ttltı ~dık endisi Şehrimizde bir 
~ a \' tan sonra ya bisikletle 

..,deya doğruca vapurla 
•• etektir. 

'• . , 
. ~ 

'• 

Kasımpaşada Neva sokağından 
yilk$elen bir şikayet 

Hastalıktan korkuyoruz: Çöpleri toplattırın 
Kaaımpapda Camiikebir mahallesinde Neva sokağın· 

da oturan okuyucumuz bize §U şikayette bulundu: 

"Hastalık, pislikten gelir. Sıhhat müdürlüğü de zaman 
zaman Belediye §Ubelcrine emir gönderir, müdürlerin mın• 
takalarındaki temizliğe dikkat etmelerini bildirir. On beı 
gün evvel bizim mahallen!n çöplerini toplayan çöpçü isti• 

fa ( 1) cttigindcn evlerde biriken çöpler tenekelerle doldu· 
rularak kapıların önüne çıkarıldı. Günlerce koktu. Nihayet 
ikl cUn evvel tanıır. tunıur bir araba sokak batındı CÖ"' 

ründü. Çöpçü her evden birer teneke çöp almek isteyince 

halk bağırdı, çağırdı. Nihayet çöpçü arabasile birkaç sefer 

yaptıktan sonra on günlük pisliklerden sokak kapılan ve 

evlerin mutpakları temizlendi. Fakat iki gündür iene uğ" I 
rayan yok Beyoğiu Aayınaiı:anııı\nı üiru iıimınct eciip Öe · 

Kasımpaşaya inmesi, bizim sokakla birlikte diğer sokakla-

rın pisliğini görmesi vazife icabındandır. zannederim. Has• 
talıkla b8yle mi mücadele edilecek?,. 

lar, ancak taksi fiyatına kabul ederler, 
diğerleri keyfinin istediği gibi hareket 
eder: pazarlık usulüne sapar. 

2 - Eğer bu tatbik edilirse, on ku
ruşa yolcu taşımağa doğru da bir adım 
atılmış olur. Bu ise şehrin kati bir ih
tiyacıdır. Tramvay şirketinin noksam
nı ancak on kuruşa taksi doldurabilir. 

3 - Belediye, tramvay şirketi zarar 

ederse dıye de cndışe ctmemel!aır. uu 
kadar dolu tramvaylnrdan azıcık kala.-

balık eksilse hiçbir zarar olmaz. 
-rıat - Sıfr) 



Ye sonra kaşlarını ~atıp sordu: 
- Kimdir bu Cim IJondos? 

- Yunanistanlı bir pehlimndıı 
l\endi memleketinde şöhret buldıı'. 
tan sonra Arnerikaya gitmiş, hiiFı 

rakiplerini yenmiştir. Şimdi de buı :' 
ya gelmiş, Rus pehlivanı Gvarianiyı 
yenmiştir. 

- Peki, bunu yenecek bir Türk 
.rok mudur. sanıyorsunuz? Gazeteler· 
de okuduğumdan anladım ki, Din1r. 
h profesyonellik yapıp Cim Lonc!o-

' sa yenilmiş ... Yoksa burada Kanı 

Ali var, 'l'ekirdağlı var, l\lülayım var,I 
hep i de Türkiyenin büyük pehlivan. 
landır. içlerinde bu Cim Londosu 
yene~ek bulunmaz olur mu? Elbette 
birisi yener! Daha olmazsa, ben peh
livan l etişiyorum. Yensin bakalım 

beni! ... 

Çocuğun gözleri parlıyordu. Göğ. 

sünü şişirdi • Pehlivan gibi durdu: 
- lşte bu iH1nımr basınız!... Pa· 

Cim Londos 
(Baı tarafı I incide) 

çüncü rna~ı da kabul etmesi beklene-ı 
bilit. 

Çun ·ü "karşıma çıkacak iki a
yaklı her ziruhu yenerim!,, iddiasın
da bulunduktan sonra, burada yalnız 
Dinarlı ile karşılaşarak başka Türk I 
pehlivanlarile güreşmemesi keııclk;ini 1 
sözün\\ isbat etmemiş bir laziyclte 
bıralmcaktır. Maruf güre:.çi her hal
de bunu istcmiyecektir. 

Bonclan başka Dinarlı burada 
Miilü:}ime yenilmiş bulunduğu için 
Cim Londos en iyi Türk güre çisi ile 

gürc.,miş olmak vaziyetinde de bulu
namıyncaktır. Bununla beraber, ~e-

nclercc serbest güreş yaparak mu
vnff.ıkıyetler kazanmış olan Dinarlı-

nın Yunanlı karşısında mumffakı-

yet kazanıp nihayet intikamınr alma
sı ihtimali de y-0k değildir. 

Onümüzdcki iki hafta içinde he
yecanlı maçlar seyredeceğimiz anJa
şılıy.:>r. 

Diğer taraftan Tekirdağlı Hiise
yin giireJer hakkındaki bu son kara
ra itiraz etmektedir. nu pehlivan di
yor ki: 

- Çarşamba gecesi <bu gece) ya
pılacağı ilan edilmiş olan seçmeler

den vazgeçilmesi doğru değildir. Di
narlr Cim Londosa müteaddit kere-

ler yenilmiştir. Kendi i en iyi 'l'ürk 
pehlivanı değildir. Diğer pehlh·anlar
dan Cim Londosu yenecek pek çok 
Icimse vardır. 

Peru da 
nümayişler 
011 mpiyatlarda 

yapılan haksızlık 
Limada çok fena 

tesir yaptı 
Lima 11 (A.A.) - Per~:nun Avus , 

turya üzerinde kazandığı futbol gali· 
biyetini fesheden karar üzerine, 
cumur başkanı Peru spor delegasyo
nuna Derlin olimpiyntlarını terket
mek emrini Yermiştir. 

Derlindc verilen karardan müte
essir olan halk Uma sokaklarında 

protesto nümayişlerinde bulunmak -
tadır. 

Miistal:bel pclzliı:aıı Kenan 

ılıyor. Ilanını parasız 

dedik. 
basarız! -

Ilu küçüğün ismi Kenandır. Sirke. 
cide lokantacılık yapan ;Bay Zelrnri
yanın oğludur. Samimiyeti o den:ce 
tn~kındı ki, söylediklerini yaımnktan 
kendimizi alamadık. 

Son Dakika 

Olimpiyatlarda 

işgal ediyoruz 
Berlin 12 (Saat on üç, hususi) -

Jimnastik hareketlerinde gösterdikleri 
t::yük muvaffakiyetten sonra olimpi-

yatlarda Almanlar şimdilik birinci safa 
geçmeğc muvaffak olmuşlıırdır. 

Almanlar bugüne kadar 18 altın, 18 
gümüş, 24 tane de bronz madalye 
almışlardır. 

Almanlardan sonra ikinci yeri Ame
rika işgal etmektedir. Onların da 17 al-

tın, 13 gümüş, 6 da bronz madalyeleri 
vardır. 

Bundan sonra sıra ile şu 
gelmektedir: 

milletler 

İsveç, Finlandiya, Macaristan, Fran
sa, İtalya, Japonyn, İngiltere, Avustur 

ya, Çekoslovakya, Felemenk, Estonya, 
Mısır, İsviçre, Kanada, Arjantin, Nor

veç, Türkiye, Yeni Zellinda, Lehistan, 
Letonya, Yugoslavya, Avusturalya, Bel 
çika, Danimarka, Meksika, Filipin. 

Bunlardan başka gene olimpiyatlara 
girmiş olan milletlerden 25-30 u hiç 
bir derece alamamışlardır. 

İki gün evvel 24 üncü derecede 
bulunuyorduk. Yaşarın muvrifakiyeti 
bizim 19 uncu dereceye yükselmemize 
sebep olmuştur. 

Istanbul şenlikleri 
Kırk gün kırk gece sürecek olan İs

tanbul şenliklerinin ikinci haftası dün 
başlamıştır. 

Bu ikinci haftada Türk sahnesinin 
ilk zamanlarından bugüne kadar geçir
diği safhaları sırasile göstermek üzere 
tertip olunan program cidden görülme
ğe değer bir surette hazırlanmı!Jtır. 

Gene festival komitesi tarafından 

Taksimde Emlak şirketi tarafından yap 

tmlan binada dün bir fotoğraf sergisi 
açılmıştır. 

Sergi Ankarada teşhir edilen resim-
lerle sonradan memleketin muhtelif 
yerlcrinöc çekilmiş fotoğrafları ihtiva 
etmektedir. 

12 kısma ayrılınıt olan serıidc 220 
·fotoğraf vardır. 

tır. 

Asılır 

Asi kuvvetlerin lruna taarruz et. 
tikleri zannolunmaktadır. 

Bütün cephe hattı boyunca bir 
ruzun g~neral Molanın Tol<>Sayı ele 
geçirmek için Guipuzcoa mıntakasın. 

olma<;, muhtemeldir. 
fa da olarak iyi tcnşik edil mi~ hna 
ku''' etlerinden yardım görmektedir . 
ler. 

Maamafih asi kuvvetler ispanya-
nın Clnuhunda beklenilmi:.·en bir t:ı. 

kım mu,•affakı) etler f'lde t-tmcleri \'{ 
yahut general Frankonun l\faclrit 
istikametinde yeni bir ileri hareketi 
yapması takdirinde ~eneral Motarın 
taarruzunun tehir ediJme~inin ihti-
mali rnrdır. 

Asller bir ,ehrl bambardıman 
•tlil•r 

Lizbon, 11 <A.A.) - Radio • Cluh 
asilerin ellerinde bulunan tayyarele
rin dün akşam Badajozu bombardı. 

man etmiş olduğunu haber vermf'k· 
tcdir. 

Asiler, Badajozu zaptetmeğe he-
nüz muvaffak olamamışlardır. Çünkü 
hükumet kuvvetleri şehre giden yol 
üzerindeki köprlilcri btrhava etmiş. 

lerdir. 
Mark!ist mülteciltrden bir çok 

ki~I, hududa gelmişlerdir. 
Snilleden gelen habtr1erde Con. 

tejonın kumandası altında bulunan 
ve Sel ille den hareket etmiş olan ~uv 
vetin Merlda Bada.for., Careres Ma
valmoral, Ooropeza ve Taleveria de 
la R,?ina tarikile ilerlemekte oldııiu 
nu ,., pek yakında Madrlte tauruı 

etme~inin muhtemel bulunduğunu 

bildirmektedir. 
Diğer bir kuvvet te Llora del Rio 

ve CoMtantlna yolu ile Madrite doğ 
ru ilerlemektedir. 

452 11081 12056 25509 
9821 19462 9631 5801 
13222·ı 26602 27572 10303 
16627 16423 22450 10518 
13138 27365 2419 12414 

97 24765 21474 3579 
11113 5253 28196 3406 
13977 11285 25492 5538 
9692 228 20392 18945 

18576 28311 26139 17926 
9368 17565 23817 8104 

2::22 7116 21052 12333 
1598 11518 29192 18163 

17552 16953 638 20892 
11436 28249 19700 11861 
12830 22513 23644 18912 
23481 15952 7615 12678 
17219 26016 18841 21748 
16632 28960 25986 20447 
11114 17!44 17829 9772 
4663 29409 1025 1865 
6414 1662 19055 20418 
21945 8081 561: 26150 

12747 22373 29423 17589 
24036 29283 23829 26 
22929 8729 8955 16539 
28122 15861 2497 28087 

5533 26929 17007 22684 
2004 28123 17636 17072 
4567 15438 3122 10268 

24866 2719 11970 24957 
17771 11676 18736 4018 
1342 18067 22109 11312 

26422 18939 22173 18071 
20184 25674 9964 12862 

7541 24220 18114 19852 
22388 4825 12046 283~0 

25603 5190 19549 17060 

Soıı ~() bin liralık m!:1.:afat 1 
numara bc~cr yiiz lira kazcuıtzC6 • 
22759 16475 18254 3979 , 
20782 15157 4559 15938 • 
13691 20707 3226 28237 
22059 25274 21755 17349 
196~ 24530 17478 25523 

19869 2110 J 2066 342 
17163 25164 20085 27 02 1 
26714 26554 6106 13~ 

lkt «·eset buıuıı~1 

Erenköyde İbrahim cf cndi ~ 
de Memduheye ait köşkün balı 6ti1' 
çam ağacı altında bir ce!et ~JI f 
tahkikat yapılmış, Kastamorı1 ti 
adındaki bu adamın elektrik ce 
öldüğü tesblt edilmiştir. ~ 

Arnavutköyde Liman idat 'f 
ru çeşme şubesi önünde deni~~ 
set bulunmuştur. Cesedin btl J1I 

mUştlir. Ablak yüzlü orta 1'"1~ 
bu ceset morga kaldırılmıştı!· 
ti henüz belli değildir. _A 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetid;r. 

1 
ıı 

Adres: Yenipoıtahanıe karıısınd., Erzurum han, 2 ci kat 1;
1
f6. 

da icraı;ına girişmek tasavvurunda ••••••~••••••••••••••••• .. .,.... 
bulunduğu kat'i hareketin başlangıcı 
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Boş vakitleri nasıl 
geçirmeli? 

Fransızlar bunun için bir nezaret 
tesis ettiler 

k FrMF.:ıda, be~eriyetıyepyeni Alemin da teşkilata giriı:ilmek lazımdı ve sos. 
apısı eşiğinde bultınuyor: Orada in. yalist nazırlar paçaları sıvadı. 

~nlar, hayatın nimetlerinden yalnız 
•ıtıtiyazh \'C zengin sınıflara men.o;;up 
0~n!arı ~ğil, istisnasız olarak bütün 
: 11Ieti L;tlfnde ettirmek için devlet 

Uvvetne teşkilfıtlamyorlar. 
h~ ıı_alk cepiıesi intihabatta kazanıp 

* • 
Bu münasebetle, gazetelerde maka. 

lelere rastlandığı gibi, mecmualarda 
da fevkalfıde nüshalara tesadüf olunu. 
yor. Bunlardan biri, insanların boş 

vakitlerinde uğraşabilecekleri bütün 

meşgaleleri tem ili resimlerle göstere. 
rek hangi çağlarda n ne ahnlde ne. 
!erin yapılabileceğini anlatmış. Böy. 
lelikle, eğlenceli hir tablo husule gel. 

Ukumetl ele aldıktan sonra, ahalinin 
ho vakitlerini nasıl istifadeli şekilde 
Reçiı;eblleceğini tetkik, tayin ve idare 
etmek üzere kabinede bir makam ihdas 
et!i ve bunun başına Leo Lagrange is. 
ltıınde bir mütehassıs getirdi. miş kt, bu da ayrıca hoşça vakit geçir • 
. On, on beş ıo:ene evvelki sosyalb;tlerin mek üzere bir oyun teşkil etmektedir. 
•dear h Bu levhaya sizde bakabilir, neyle uğ. 

ı, aftada 4, saatten fazla çalıc;. 
~aınağ~ patronlara kabul et.tirm. ekti. raşabileceğlnızi tayin edersiniz. Gerçi, 
~albukı, son grevlerden ve sıyası mt:. biz, yeni yeni garp alt'mine giren \ 'C 

~affakiyetlerden sonra, Fransa işç~i, başkalarından daha çok çalışarak 
attada ancak 40 saat ~alışıp diğer onlara yetişmek mecburiyetini hisse. 

'-ltnanlarına bizzat tesahüp etmek den bir milletiz. Onun için, Fransızlar 
it' 1ntetine erişti. kadar boş zamanımız yoktur. Fakat, 
el Fakat, böylelikle yeni bir mesele az tatilimiz ol.sa bile, yine onu faydalı 
0htuş oldu: Geri kalan zamanlarda şekilde geçirmeliyiz. Şunu da unutma. 

lle Yapılacak? yın ki, bizde de iş kanunu ,.e tatil ka. 
k· Meşhur fıkradır; Çinliye demiıller nunu çıktı. Hayli boş zamanımız var ki 
ı: hunları milletçe israf ediyoruz. Diğer 

d - Şimendifer yapıyoruz. Yirmi gün cihetten de hu levhadaki bütün eğlen. 
e gittiğin yola artık bir günde, vara. celer bizim memleketimizde yoktur .. 

caksın. Fakat, dağcılık da eskiden yoktu, şim. 

Sarı adam hayretle sormuş: di ba~ladr. 
2a - Peki, geri kalan on dokuz gün Bu sebeple, Fransız gazetesinde 

16. Vo1cy1>ol 11. Çocıı1' brtkımı 18. Kilmcs hayvar..cılığı 19.ıw.yak 

Speal ~ıu·· 

Spriclit <kuıtcA 

& Aa&la ~l 

& Mrfa italiqno 

rfrnda ne yapacağım? rastladığımız lel·hadnn hiçbirini çr. 
d· lşte, Fransız halkını da bu me,·kie kartmıyoruz. Bundan herhalde istifa. ~.._.~h-~"*~l.. 
Uşihmemck için, hükumet mikyasın. de edenler olacaktır. 

IHla1n1~n yaşta 1n1aso o ecğ(Heını men n? 
14 yaşından 17 Eğer çocukları varsa: 

Yaşına kadar Spor vakti daha daralır. Yalnız 

01 
llel' sabah (1) ile 20 dakika meşgul karı koca (1) i bırakmamalıdır. Erkek 

le unacak. Bu adet, bütün ömür için arada sırada (33) ve (28), kadın için 
i~·ndtıerinde yerleşecek. yazın haftada! (17) ve (39) ... Ve (24) le oyıılanır •. Bu 

1 kere salı \'e perşenbe akşamları \'aziyetteki erkekler (8), (3) yahut (46) 
{3:l) e ·d·ı· • ·ı (2,1 gı .. ı ıp hır saat (32), bir saat de ı eve (53) le uğrnşmağa adeta mecbur 

) nevıınden bir spor. Kı~ın yine haf kalırlar. Dar.an ikisi de (47) ye gider. 
tada 'k' 
t 

ı ı kere açık havada oynayıp an. 
tenm 

§e an .)apacaklar. Pazartesi ,.c per. 

aknbe nk~~~arı 
0

(51) ve (14) de .. Cuma 

ötrını bliyuk hır (6) ... Cumartesileri 
ı.. _ eden sonra \'e pazarları bütün gün 
·~ş d 1. ' 
d 

8 tıkalarında \'ani vapurda tr"n e r·ı · - • " . 1 an (41) .. (25) le de eğlenirler .. 

(t7~:t.ı7 Yaşındaki kızlar için (51), (33) 
ve (39) ... 

,, den 21 e kadar 

Her sabah ~tla :. · (1) e devam .. Kışın pa. 
\>e 1.

1 
rlı oğJeden sonra erkekler için (.t) 

1\ ı ar iç' ?3 (:)) gğre . ın (- ) •• Pazar ~:ıbahları bir 
dek· nırler. Ve ecnebi memleketler 

ı bir ark d . 
l'tıarte.si .. w a a~ la mektuplaşırlar. Cu. 
''e Ren ~gleden sonra deliknnlr (2) ile 
l\ış aP;.ç ız 07) \'e {39) la uğraşır· 
Olanı1 .ŞarnJarr (23) l\'e (33) le meşgul 
Zeı sa~&cakları irin (3) ye (46) gibi gü 
ler (~atlara başlarlar. Yazları erkek: 
8' •l;::;) ''e (33) 
tlerj öğı kızlar (16) .. Cumarte. 

}'ahut (
3
Seden sonra delikanlılar (10), 

dttltsa b't) Yahut(43) .. Her fırsat bul. 
1 tabi (6) .• 

~O den 28 e kadar 

h.._~er sabah 
-~ b' (1) ... Yazları (3.'l) .)ahut 
tlbı ~•r Spor tercih eder· (11) ("·') 
& "· ~ah · ' •>it 

( lattal\i be~t da 0~) o~·nar'" Kışları 
21) ler en faahyetı yerine bazı 
~le 1 ve ekseriva {6) o•w k (~ r (S) .; ... ıger ·ış ge. 
( ), (3) ' ( > ve (50)... Yahut da 
'a4o) Yah "'tYa (34) ... Pazar akşamları 
hahlar~· . (S) yahut (45)... Pazar 

~ltt ... ~f:tırahat, kalp işleri, (30) ve 
<ı.ılar1 (

7 
r Yapabilirse (19) yahut 

21.28 ) ve Pazarları (28) .. 
teı· Ya§ındak' k •tı~e cı7) 1 ızlara, kadınlara 
'lar ' (39)._ Bu ~ağda boş za. 
Calt titglde d 
(la (19) YaPab ~ralıyor.. KJ.'ları an. 
İt > ... lfer ilır, Diğer zamanlar 
(~1k (3-1) 8;b~h (1) ve hazan (16) •. 

) 'e ekser gıtmez. (23) oynamaz. 
l:oe,. iya (24) yapar. 

~ evıı · ~1>0 .. .1_ 18cler • ha§ .... b. • 
'tablar. (8)ır aıatma olur. (35) ile (12) 
~I Ut (46) :ahut (50) ciddileşir. (3) 

tı haslangı evam eder. Yahut da (52) 
er •• 

28 ile 35 s. ra sı 

Bekarlar: En-ela yapabildiği kadar 
(1) me,,·sime, ze,,·kine, ,·ücuduna kese. 
sine göre (33), (19), (36). (49), (11), 
(29), (:!6), (6), (54), manen yüksclmi;; 
olma.<;ına rağmen (50) .)C \'e (8) e de. 
vam edip (20) ile meşgul olur ve (3) le 
(46) ile uğraşır. Bazan (:JO) oynamak 
hoşuna ı;idcr. Arkadaşlarla birlikte 
(28) Ye kna (7). 

Bekar kız: 
ze,,·kini ve kabiliyetini kontrol ede. 

rek ~por l ' e manevi eğlencelerden mü. 
vazene ile birkaçını seçer. 

Ediler: 
28.3:l şindeki bekardan daha az, fa. 

akt 23.2 yaşındaki evliden daha çok 
spor yaparlar. Fikri haart 2s,:ti deki 
bekaı· gibidir. Kan koca herabeı cc c ··> 
yaparlar. Keza (7)... Bilhassa (47), 
(3;>), (12), (.).'l) zaruridir. 

Evli ı•e çocuklular: 
Tabiatile 2S.3:> deki bekardan daha 

az, Jiı.kin 23.:!S C\'liden daha fazla spor. 
Fil<ri hayat yulrnrıki tarifte oldUJ1u 
gibi... Aynı 1..amanda (28), (7), (47), 
(35), (12), (53) ... Sal,ın (1) i unutma. 
yın. 

35 ten so vaşına 
kadar 

Bekar: 
floş ,,.aktin üçte biri, itiyatlar muci. 

hince spor hayatına sarfolunacak. Bun 
dan başka (27) .. Diğer üçte biri film 
hayat,, zait (18), (48), (31). Mütebaki 
üçte hir kalp işleri. 

Evliler: 
Yarı yarı.}a spor, yarr yarıya fikri 

hayat. Bunlardan maada (18), (48), 
(31), (37), (1:>), (42) ... 
Çocuğu olanlar: 
Yukankinin aynı ... (1) i unutmayın. 

50 den sonrakiler 

(1), tabiatile ... Boş ,,.aktin onda bL 
rinde spor. (15), (42), (37) ... Boş vak. 
tin diğer yarısında fikri hayat, zait 
(18), (48), (31) ... Vaktin onda dördü, 
torunlarına hasrolunacak. 

f9. Gıırc~ 30. Küçük mekanik 

31. Bağcılık '1~ Atletizm 33 .Slad Sq. lJ!ilzB 35. Ev .:.Şleri 

36. Dağlıcılc 37 Bilardo 38. [{ano 

• 
l.'i Pdintd 

47. Tiyatro, ,,incnıa 48. Kollcksiyoıı 49 'Bir.icilik .50. Halk üniuer.,.,ten 

51. Şaı kı stJy1cme'k 5~. tımı tetkikler 53. Elişlcri 54. Sıt topu 

- ···-·· 
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Yaşarın dünya 
şampiyonluğu merasimi 
Dün büyük stadda büyük bir 

heyecan içinde yapıldı 

Olinıpiyat haberleri 
Sukst Siitun : Atletizm 

--- ~~---------------------=rlYı ırıK .<BJ<elfilçn n~n 
n~lh1am e©Jnneme~ 

4 X 200 bayrak yüzme müsabakası: 

Birinci: Japonya 8 dakika 51 5/ 10 
olimpiyat ve aynı zamanda dünya re
koru. 

Berlilı, 11 (Sureti mahsusada gön-( Yüz bin kişilik bir kalabalığın ara-
derdiğim~ arkadaşımızdan telefon- smda elli altmış kişilik küçük bir ka
la) - Bugün öğleden sonra olimpiyat filenin, Galatasaray izcilerinin, ciğerle
stadında binlerce ki§inin önünde icra rinin bütün kuvvetile: 
edilen futbol maçından sonra Greko - Korkma sönmez bu §afaklarda yüzen 
Romen güreşlerin seremonisi yapıldı. al sancak 

Her sıkletin birinci, ikinci ve üçün- diye Milli marşımızı söylemeleri son 
cüsü stadın ortasında hususi tribüne derece müheyyiç bir manzara idi. Bu 

gün stada gelmiş olan bütün Berlindeki çıkıyorlar ve bu esnada da birinci ola
nın milli marşı bando tarafından çalı
nıyor ve §eref direğine de bayraklar 
çekiliyordu. 

Birinciye ayrıca saksı içinde bir me
şe fidanı veriliyor, üç genç Alman kızı 
tarafından da defne dalından örülmüş 
bir çelenk şampiyonun başına geçirili
yordu. 

Sıra 61 kilo şampiyonuna gelince as
lan Yaşar da diğer iki güreşçi arasında 
ilerliyerek şeref mevkiine çıktı, ikinci 
Finlandiyalı ile üçüncü İsveçli de onun 
önünde ve arkasında, fakat birer basa
mak a.~ağrsında durdular. 

Oparlörler, 61 kiloda dünya birinci
liğ;ni ve altın madalyayı Türk Yaşar 
kazandı diye haber verdi. 

Bunun üzerine bando İstiklal mar§ı
mızın ilk nağmelerini stadın dört bir 
"rafına yayarken şanlı bayrağımız bi
n::ilik direğine yavaş yavaş çekildi. 

Türkler, sevinçlerinden, heyecanların

dan, iftiharlarından ağladılar. 
Bu sırada bize bu mesut günü ya§a

tan aslan Yaşarın başına bir Alman kı
zı defne dalından bir çelenk taktı ve 
küçük bir saksı 1çinde bir meşe ağacı 
fidanı hediye etti. 

Stadı dolduran belki de içlerinde 
Türk bayrağını hiç görmemiş olanlar 
da bulunan yüz binlerce insan şanlı 

bayrağımm sürekli bir surette alkışla
dılar. 

Merasimden sonra bütün AlmanyaCia. 
ki Türkler, Yaşarın güreşçi arkadaşları 
ve birçok ecnebiler Türk bayrağını bi
rincilik direğine ilk defa çektirten Ya
şarı tebrik ediyorlar, yüzünü öpüyor
lardı. Yaşar heyecanından ve sevinçten 
ağlamakta idi. 

Kendisine hediye edilmiş olan meşe 
fidanını Yaşar memleketine getirecek 
v istediği yere dikecektir. 

e bolde Avusturya 
Yi sırlılara 33 - 23 Polonyayı 3-1 
nasıl yenildik? 

B!rlin (Sureti mahsusada gönder· mağlup etti 
cl iğimiz arkadaşımızdan) : Berlin (hususi) - Dün olimpiyat 

Basketbol takımımız, dün Şili takı- stadında, geçen gün sahada 5-4 Peru 
ınına mağlUp olduktan sonra, bugün de takımına mağlüp olmasına rağmen ma
dünkü Mısır - Peru maçında mağlüp sa başında galip addedilen Avusturya
olan Mısır takımile karşılaştı. Ve bu lılarla Polonya milli ekibi arasındaki 
maçı da 23- 33 kaybettiğinden ilk seç dömifinal maçı oynandı. 
melcrde tasfiyeye uğra•dı. Bir Fransız Oyun çok durgun ve zevksiz oldu. 
hakemin idaresinde ve dünkü sahada On beşinci dakikada Avusturya sol iç 
oynanan oyuna takımımız şöyle bir muhacimi çok uzaktan Polonya kalesi-
takımla çıktı. ne gönderdiği top kalecinin iyi bloke 

Naili, Sadri, Hayri, Penço, Hab1b.. edememesinden kalenin içine giriverdL 
Daha oyunun ilk dakikalarında arka ar Ve birinci devrede iki taraf da başka 
kaya aleyhimize birkaç sayı olması bü- gol atamadan bitti. ikinci devre birin
tün §evkimizi kırmış, ümidimizi kes• ciye nazaran daha muntazam geçti. 
mişti. Altıncı dakkada vaziyet 7-2 ol· Avusturyalılar onuncu dakikada bir 
muştu. gol daha atabildiler. 

Biraz sonra bizim bir favülden yap- iki gol yemiş olan Polonyalılar işi 
tığımız sayıya Mısırlılar gene arka ar• sertliğe döktüler. Avusturya kalecisi 
kaya iki basket yaparak mukabele etti- sakatlandı. Ve sahayı terketti ise de 
ler ve vaziyet 11-3 oldu. Bu ıırada biraz sonra tekrar yerine döndü. 
zattn sakat makat oynayan Hayri çık- Bu arada Polonyalılar da bir gol at-
tı. Yerine Şeref girdi. tılar. Bundan sonra Avusturyalılar ga· 

Ancak Mısırlıların 17 inci basketin• libiyeti kaçırmamak Polonyalılar da be 
den sonra arka arkaya yaptığımız iki raberliği temin edip maçın yarım saat 
sayı ile vaziyetimizi 17-7 ye çıkardık. daha üzatılmasım temin için çok gay

Bu sırada hakem yaptığı favullerin ret etmeğe başladılar. Fakat son daki-
adedi dördü bulduğundan Nailiyi oyun kalarda Avusturya merkez muhacimi 
dan çrl<ardı. Yerine Sakalak girdi. şahsi bir hücumla üçüncü golü de kay-

Devre sonlarına doğru biraz açılır dedince netice tamamen belli olmuş 
gibi olduk bu aradaki sayı farkım 5 şe oldu. Biraz sonra hakemin düdüğü mü
kooar indirdik birinci devre 14- 19 a· sabakanm 3-1 Avusturyalılar tarafm-
leyhimize bitti. dan kazanıldığını ilan ediyordu. 

İkinci devre gene ayni tempo ile baş =============================== 
ladı. 4 üncü dakikada vaziyet 21-18 
olmuştu. 

Açıkça aleyhimizde 
eden hakem bize favül 

olduğunu belli 
üstüne favül 

veriyor ve bu sayede de Mısırlıların 

sayılan artıyordu. Bu sırada hakem 
dört favül yaptığı için bizden Habibi 
de çıkardı. Yerine gene hasta hasta 
Hayri g'.rdi. Bu anlarda biz iki sayı da" 
ha yaptık ve vaziyet 24-20 oldu. Fa
kat sevincimiz ağzımızda kaldı. Mısırlı· 
lar hemen hücuma geçerek iki basket 
yaptılar. Bu yetmiyormuş gibi hakem 
bu sefer de yaptığı favüllcrin adedi 
dördU buldu diye Hayriyi de çıkarınca 
üç oyuncumuz diskalifye edildiğinden 

"dııarda da ihtiyatımız kalmamıştı. Bu• 

nun üzerine takımımız bir kişi eksik 
olarak 4 kişi oynamak vaziyetine gelin· 
ce artık ümitlerimiz tamamen bitmişti. 
Takım da haklı olarak çok sinirlenmiş 

oyunu bozulmuştu. 
Bu hava içinde vaziyet çabucak 

31- 22 olmuştu. Bizim çocuklar sonla• 
ra doğru biraz açılarak birkaç basket 
yaptılar ve bu müsabaka da 33-23 
v:ı ni on sayı farkla mağlübiyetimizle 

bitti. 
Bütün basketbolcular, büyük bir ü• 

mitle iştirak ettikleri bu müsabakaların 
naha ilk c:e-:m~leri.,..t- bövlece tasfiye
, ... pnraT?ktan ve bilh"''>~ı son mağtQ• 

biyetten çok müteessirdirler. ı 
t. M. A. 

lsveç usulü jimnastiğe kar§ı da bir 
§ey denemez. Çii.nkü yerinde kulüınıl
mıyan ilaç nasıl fayda vermezse bizde 
de bu tlsulihı yanlış tatbiki yüzföıden 
iyi randıman alınamamıştır. 

İkinci: Amerika 9 dakika 3saniye. 
Üçüncü: Macaristan, 9 dakika 12 

3 / 10. 

Yalnız ilk mekteplerde, körpe vü- , ... • -,~ 
uucüıra mahsus olan bıt hafif jimnas. 
tik; ilk mekteplerdmı (Oniversite) ye 
kadar yirmi be§ senede1ıberi sanki si
hirli bir te.sir altında emir ve tatbik e
dilegelmiş, basit kol, bacak, bel 1ıe b<Ui 
hareketleriyle kıymetli bir gençlik 
beyhude oyaüındırılmıştır. Bıı tlstıl 
jimnastik ne cesareti arttırır; ne ma. 
neviyatı besler. 

Maamafih ilk teşekkül devrelerinde 
kemiklere sağüımlık ııe bede-ne güzellik 
ııerir. 

Yirmi be§ sene evvel askeri mek
teplerimizde Alman usulü tamamiyle 
bugün dahi kısmen caridir. Ve fayda
aına, kahraman ordularımızm talim 
ııe terbiyelerine memur siibayüırımı:m 
çeviklikleri büyük delildir. 

lsveç tlsuW; nazari beden terbiyesi 

uleması geçinenlere senelerdenberi mii. 1500 metre mukaremet koşusu nilıa
kemmel siper ve mekel olm~tur. Yük- yellenirken: Yeni Zelcindalı Loreloclı: 
selen itirazüır hava. mooceleri için-
de dağılmıştır. Bilgi ve teknik ara. 
maksızın her kolımu sallıyana öğret

menlik verilmi§tir. 

t §te rubu asırdanberi bizde mual
lim yeti§enler do böyle kol ve bacak 
sallıyarak yetişmişlerdir. Ve beden ter. 
biyesini de yalnız bu u81tle inhisar et
tirmi§lerdir. 

işte bu acı sebepten bfade hakiki 

Birinci geliyor 

Serbest eksersiz 
Birinci: Miez lsviçre, olimpiyat şam

piyonu. 
İkinci: Valter İsviçre, gümüş madal

ya. 
ÜçUncU: Frey Almanya ve Mac İsviç

re, bronz madalya. Bu son ikisi evvelce 
de berabere idiler. 

(atletler) yetişmek imkanı olmamış- BO k S 
tır. Türk gençliğinde mevcut her kabi. Yarı orta siklet: 
liy.et ııe ~e~her tefrik, tc§vik ve taltif Sucio (Finlandiya), Ri (Japonya)yi 
edılrr:emıştır. sayı hesabile yenmiştir. 

şimd~~erhaı.yapıı:ıca~ şey,yu~du· Tramblenle atlama 
muz dahılınde bır (olımpıyut) tasfıye-
sidir. Hakikat acıdır. Beni affetsin. • Er kek 1 er 
Zer. Bizde maalesef meslek cı§kiyle ye- Birinci, Dogener (Amerika), Olim-
ti§mi§ mütehassısüır yok gibidir. Zira piyat şampiyonu, ikinci Vagner (Ame
daima ecnebilere arzı iftikko,r ettiğimiz rika), üçüncü Green (Amerika), 
meyda1ıdadır. 

En güç ve faziletli meslek olan mu
allimlik bizde en rahat ve istifadeli 

Hockey 
müsabakası 

meslek haline gelmi§tir. İsviçre 5-1 Daniınarkaya galip gel-
Kat'iyetle an'laşılıyor Td mm şube. miştir. 

sine, bilgi ihtisasma btı hürmetsizliği
mizdir ki harikalar yaratan TürkU diin
ya önünde mm sahası?ıda hezimetten 
hezimete çarptırmıştır. 

Bütibı bu kültür muallimlerini, 
ve mensuplarım bilahimaye, tavsiye ve 
merhamet, ait olduğu bakanlık hemen 
umumi imtihana. davet etmelidir. Ve 
aile rızklarına dokunmamak şartiyle 
büyü1; ihfü~as mesleği. ol.an muallimlik# 
ten alınarak diğer memuriyetlere tev
zi edilmelidir. Ve yurt gençliğinin şe· 
ref ve terakkisine yol açılmalıdır. Yo],·. 
sa ömründe giille kaUl.ırmamış, disk 
a.tmam1ş, kürek çekmemiş, ata binme
miş, Stlya girmemi§, koşmamış, dağa 

tırmannu:rnıış, halter kaUl.ırmamış, pa· 
ralel, barfiks ve halka görmemiş ilah ... 
(deforme) vücutlar, sarkık omuzlar. 
idman.sız kollar ve bökiilmU.ş bellerle 
millet müvaceheshıe: 

"SPOR OGRETMENLERI,, 
çıkacaklardır ki "büyük yazıktır,, sö. 
züyle makalemi bitiririm. Ve atletlerin 
tıe suretle yet~tirildiklerini Almanya
ya. olimpi31ad.a gidip görenlerin ve bil
hassa. idareciler içüıde eli kalem tu. 
tanların takdirlerine bırakırım. Lisa
nımıza şimdiye kadar bir tanesi bile 
tercüme edilmemiş (atletizm) e ait ih
tisas 've pratik eserlerden getirip genç. 
liğe ya:::suılar ve buradakiler oJ;usım. 

Belki. bu suretle milletin maddi fe
dakô.rlığıncı hafif bir şükran muka:Of:le
si etmi~ olurüır ... 

Eski jimnastik, eskrim ve beden 
terbiyesi muallimlerinden 
Ş. Hasan Bahri ôzdeniz 

Futbol 
Olimpiyatlardaki Peru heyeti oyun

ları kati surette terketmek kararını 

vermiştir. Heyet, yarın Parise hareket 
edecektir. 

Hatırlardadır ki Peru futbol takımı 
Avusturya futbol takımını yenmiş ve 
fakat bazı itirazlar yüzünden A vustur
ya Peru maçının tekrar oynanılmasına 
karar verilmiş idi. 

Peru takımı, dün akşam sahada is
batı vücut etmemiştir. 

Avusturya takımı Lehistan takımına 
3-1 galip gelmiştir. Birinci haftaymda 
-vaziyet 1-0 idi. 

Jimnastik 
Tahta. fü::crinde ekzersi::: 
Birinci: Frey Almanya, olimpiyat 

şampiyonu. 

İkinci: Mack İsviçre, gümüş madalya 
ÜçüncU: Bachmann lsviçrc, bronz 

maadlya. 

Eskrim 
Birinci Saverio Riccardi İtalyan 

olimpiyat şampiyonu. 
İkinci: Saverio Ragno İtalyan. 
Üçüncü: Cornaggie Medici İtalyan. 

Barfiks 
Birinci: Konrad Frey Alman olim

piyat ~piyonu. 
İkinci: Michael Reusch İsviçre gü

müş madalya. 
Üçüncü: Karı Schvazmann Alman 

bronz madalya. 

Bisiklet 
100 kilometrelik olimp1yat bisikl~ 

Ş,ampiyonluğu müsabakası dün ç k~ 
ve biti§i Avus otomobil pisti üzeriod 
başlayıp, biten kapalı bir dairede yaııı' 
mxştır. 

Bu müsabakaya 29 millete mensW 
yüz kadar koşucu iştirak etmiştir. 

Avusta yapılmış olan yeni tribiioJel 
ı ·pcahınç dolmuş idi. , 

Depar işareti saat sekizde verilıtl1f 
ti r. 

Tabanca sesi işitilir işitilmez 'filrl 
takımı, verilmiş olan direktifleri nolc; 
'lI noktasına takip ederek, birinci talc f 
lar arasında yer ayrılmış ve her tar\ 
tan gelen mütevaJi hücumlara mu°" 
fayetle ıııukabelede bulunmuştur. 

1 
35 inci kilometrede Türk şampiyo:ı 

Talat, üçüncü ve Orhan on ikinci gelf 

yor lu. t 
SO mcı kilometrede Danimarkalı• 

talyan ve Felemenkli üç koşucudan ~ 
rekkep bir küme, elli metre aval1· r 
başta geliyor ve bu avansı arttırınıılc 
~in nevmidmc bir gayret sarfediyord t 

Fakat bu gayret boşa gitti. Ve diı~ 
koşucular kümeye yetiştiler ve A '1l1 

f . · · · k k ·· t ki"-iô' ın ış e ıştıra etm~ uze:e o uz -s-

mürekkep bir küme geldi. r 
Fransız şampiyonları Charpentier 

geldj)tr 
le La Pebie birinci ve ikinci 

A1111•0 
Arkalarından da tsviçleri ve 
koşucuları da geldi. ıJ' 

Talat tekerlek tekerleğe geldiği ~ 
de onı.ıncu oldu. Çünkü arive çok •· 
oldu. $· 

Talat yüz kilometreyi iki saat:ııı: 
dakika 6 saniyede katetmek surw 
yeni bir Tiirkiye rekoru tesis etti· <!' 

Şampiyonumuza galip gelenler dilcJ 
yanın en iyi amatörleri olmakla ıı>' 

11 
bulunan dokuz koşucudur. Burıd~ 
başka Tatattan evvel geldikleri le' 
edilmiş olan iki Belç ikalı koşucııll ı' 
zamanları tamamen Talatiinkinil1 ;~ 
nidir. Birincinin realize ettiği ıe ,

1 
ise 2 saat 33 dakika 5 saniyedir. ~ ~~ 
yüz kilometrelik bir mesafeyi bir si 
ye eksik bir zamanda katetmiştir: ~' 

Orhan on sekizinci . gelm~.ş. 1"';~~ 
;;ç dakika sonra gelmış, Eyup k 
uğrğamı~tır. 

Denizcilik 
Y iiznı e müsabakası : 

400 metre serbest: Erkekler: 
4 

1 
Birinci: Uta Japon 4 dakika 48 ~J 
İkinci: Flanagan Amerika 4 dl.\ 

54 9 / 10 ·1'11 ~ 
Üçüncü: Negami Japon 4 dal<I 

4/ 10. 
ikinci grup dömi final: ?JeÔ 4 
Birinci Makino Japon ve ~ j 

Amerika beraber aynı 4 dakika 4Z 
zamanını yapmışlardır. 

Su topu · ~t 
rıf111' Almanya 3-1 Avusturyayı ye . ti(• 

Fransa, lsveçi 2-1 mağlup etnı 1~~ 
200 metre k"1ırbağüınıa nviısCJ 

final: Kadml.ar: . f 
Birinci: Machata Japon olıfl'I 

birincisi, rekoru: 3,03 6 / 10 o4 ~ 
İkinci: Genenger Almanya 3 S 
Üçüncü: Soerensen Danirnar1'

3 
/ 
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Greko Romen giireşlerln ikinci gUnü 

3 mağlQbiyetimize mukabil 4 ı~-------= 
galibiyetimizle neticelendi. iki 
güreşçimiz tasfiyeye uğradı 
Bertin 7 ( Sureti mahsusada olimpi-r Saim • Bornovan (Romen) 

Yatl<ıra gönderdiğimiz arkadaşımız· B ·· b k S · 1 İstanbulda dan:) u musa a ayı aım e, Progranı 
~ lU1 ~ lidı ifil k lidı Bugün burada yapılan muhtelif spor 

har*etlerini sabahtan gece yarısına 
lı:adar nefes almadan takip ettim. 

Bütün gördüklerimin tafsilatını sıra· 
g'l 1 c yazıyorum. · 

ttuaay:n • Hiza Tschechı (Çak) 
Bu sabah saat 10 da ikinci seçmeleri 

ba§layan grekoromen müsabakalarda 
günU.ı ve bizim takımın ilk güreşını 
~Üçük Hüseyin Çekoslovakyalı Hyza
~e ~a~tı. İlk devre tamamen Hüseyinin 
ikırnıyetile geçti. İkinci devre gene 

Çekoslovakyalı altta olduğu halde baş
ladı. Fakat bu devre de hiç bir netice 
"crıncden bitti. Uçüncü devre Hüseyin 

alta g-tı R k"ı..! • b.. •. • ·• • r -.:ı • a ı~nın utun gayretıne 

dağrnen Hüseyin oyun vermiyordu. Son 
evre 4. k 

aıab· a,,a ta başladı. Bu devre puvan 
tak•ılınck netice üzerinde müessir ola· 
l'a ~.,. So.n saniye Hüseyin bir oyun 
ı:af :ak ıaterken devre bitti. Hakemler 
la •yet tamamen Hüseyinin hakkı c:r 

n bu ·· 
SJyd gur~~te ekseriyetle Çeki galip 
diin dar. H useyin bu müsabakada iki, 

de ·· k o]d uç i ceman ( 5) puvan almış 
Uğ'undan tasfiyeye uğramıştır. 

:n Yafarın talıl var 
ugun r . 

de 'Y e ımıze gelen kur'a listelerin• 
lllUsa:§ann tek kalarak ikinci seçmede 
llleye a~a Y'~pmadan üçüncü ve son seç 

~a)ti~ı.rebı.~eceğini gördük. 
~uncıa 1 rnusabakayı terketmi!} oldu
lıt. n Yaşar hiç fena puvan almamıf 

. .. ~ ...... z 
~· .. aharyas (Yunan) 

'iu::ıı;ı bugünkü ikinci güreşi Nuri 
tat~ ; Zaharyas ile yaptı. Yunanlı 
\:!iğin/ ~ kolayca ve birkaç kere yen· 
11· 11; hır r k' . . 1ll k a ıptı. Bınaenaleyh Nuri· 
ı.. ar§ısına bu k'b" kına .. 1 uıt ıan ra ı ın çı sr guze 

att. 
tıuaabak . 

tcail; b' .. anın ılk anlan ayakta neti.9 
d' ıt ıtıı::rn ·ı 1Yen k .:ı e 1 e geçti. Nuri mütema• 
llan11 kafa kapmak istiyor fakat Yu· 
bitti. :ı-ı?tırrnıyordu. İlk devre böylece 
here .,. k~rnlerden birisi Nuriyi bera-
~ errnı•l d' ta dii§t .. .:ı er 1• Kur'a atıldı. Yunanlı 
retlnc rat Bu devre Nuri bütün gay
dc"rc 'b tnen oyun yapamadı. Uçüncü 
b· ı;una ı · 1

t le}' n 1 Uste geçti. Fakat o da 
dc.,.te d Yapamadı. Ayakta yapılan son 

~:t oıd:. ~tsı.z tutsuz bir itişmeden iba 
it ı!lire etıcede biraz daha hücumlu 
~}'ıld1 !y Yapan Nuri ittifakla galip 
)" • • •-ce • 
liıulllU Yae talı bu güreşte biraz 

tc tülrnüştU. · 
Alt 

~~ ~anıkı gUrr,~er 
~ l•fabakaları "k· • 

Q de ı.._ n ı mı kısmı akpın aa-
"<l§ladri 

gene Saimin iki kere yendiği Romen 
Bornovan yapıyordu. Son dakikalarına 

yetiştiğimi:: bu müsabakanın ilk anları I 
bütün güreşlerimizde olduğu gibi tatsız 

ve itişmeden ibaretmiş .. Ne Saim alt 
ta yattığı devrede ne de Romenin aşağı 

yattığı devrede tek bir oyun bile yapıı
mamış. Biz geldikten sonraki son dev· 

rede de hiçbir şey yapılmadı. Neicede 
1 

hakemler b:..ı müsavi vaziyeti her zaman 

ki gibi aleyhimize çevirdiler. Saimi ekse 

riyetle hükmen mağlup saydılar. Bu 

müsabakayı da oldukça mühm bir hak

sızlıkla kaybetmiştik. Salın de (2) fena I 
puvan almııtı. 

Mustafa • Mracek (Çek) 
Bu geceki ikinci güreşimizi büyük 

Mustafa Çekoslovakyalı Mraçekle yap· 1 

tı. İlk devreyi rakipler ayakta 10 

dakika hiç bir oyun yapmadan geçird:

ler. Ve hakemlerin beraberlik kararile I 

m ~ Sa1 l§>a ka o aı ır 
Sabah: Eskrim, yüzme, binicilik, 

öğleden sonra: eskrim, hokey, fut· 

bol, yüzme, basketbol, kürek ve bi

nicilik. 

Akşam da : Yalnız boks maçı var

dır. Biz bunlardan jimnastikle, bini· 
ciliğe ve eskrime iştirak ediyoruz. 

Vaırolnlkn 
m lidısaıtt?>aıkaıDaır 

Sabah: Eskrim, yüzme, jimnastik, 

kürek ve binicilik, öğleden sonra, 

eskrim, hokey, hendbol, yüzme, bas 

ketbol, boks, jimnastik, kürek ve bi

nicilik, 

Ak!}am: Eskrim ve boks maçları 

vardır. bitirdiler. ._ ______________ _. 

İkin:i devre Mustafa kur'a ile alta 

geçti. Fakat bu devre de bir şey olma· 

dı. üçüncü devre Çek altta, Mustafa 
üstte olduğu halde başladı. Fakat Mus· 

tafa da rakiibne oyun yapamıyordu. 

Bazı rakibini bırakıyor, düşünüyor d~ 

şünüyor bir şeyler yapmak istiyor fakat 
herhalde :lklına hiçbir oyun gelmiyor
du ! .. 

Son devre ayakta başladı. iki tarar

da çetin hamleler yapmağa başladılar. 

Mustafa birinci dakikada rakibini bir• 
den altına aldı. Fakat bu o kadarla 
kaldı. Müsabaka da böylece bitti. 

Son yaptığı hamle ile Mustafa tama· 
men galibiyeti hak etmişti. Hakemle

rin lambaları yazdığı zaman hayretle 
iki hakemin Çek güreşçisine rey verdi• 

ğini gördük. Hep şaşrruştık. Etraftan 

protesto sesleri işitilmeğe başlandı. Bu 

vaziyet üzerine orta hakem yapılan 

büyük hatayı anlamış olacak ki, hemen 

(ah ben yanlışlık yaptım) diye reyini 
Mustafaya verdi ve Mustafa da böylece 
çok haklı olarak galip sayıldı. Fakat 
ekseriyetle ... 

Adnan • Juvatson (lsveç) 
Bu akşamki üçüncü güreşimizi Ad· 

nan İsveçli Juvaston ile yaptı. Bir iki 
dakika ayakta güreştikten sonra, İsveç 

li birden müthiş bir göğüs çaprazı ile 
Adnanı altına aldı. Fena halde ezme• 

ğe başladı. Adnan iki üç dakika büyük 
bir gayret sarfederek ve bir kaç kere 

köprü kurarak tuştan kurtuldu. Fakat 
nihayet kendisinden çok yüksek raki• 

bi önünde mukadder akibetine uğradı. 
Tuşla yenildi. Üç fena puvan daha ala· 
rak tasfiyeye uğradı. 

Çoban - Laraan (Danimar ka) 
Sıra Çobanın güreşine gelmişti. Bu· 

rada boyuna talisizlik ve mağlubiyete 

uğrayan bu sevdiğimiz güreşçi Dani• 
markalı Larsen ile karşılaştı. Uç daki

ka kadar ayakta güreştikten sonra Ço" 
ban rakibini birden alta aldı. Bir daki• 
ka kadar böyle ezdikten sonra, hasmının 
sol kolunu kaparak sırtüstü çevirdi. Ve 

5 dakika da tu!}la galip geldi. 
Çoban artık kötü taliini kırdı diye l 

çok sevindik ve belki beş dakika güreş
çimizi alkııtadık. 

Yafar • Yokyo (Japon) 

ye kadar sıfır fena puvan alarak gel

mişti. Uçüncü turun ilk güreşini, Japon 

şampiyonu Yokyo ile yaptı. 

Hepimiz Yaşarı iyi bir derece almağa 

yaklaştıracak bu güreşi heyecanla sey· 

rediyorduk. Japonun çok zorlu bir ra• 

kip olduğu daha ilk anlardaki aaldmş-

72 kiloda Nuri 

tarından belli oluyordu. Bir aralık Ya 

şar hasmının kafasını kaptı. Fakat bu 
netice vermedi. İlk devre hakemlerin 

berabere kararile bitti. İkinci devre 

kur'a ile Yaşar alta geçti. Fakat çok 

güzel kapandığından Japon tek bir o· 

yun bile yapamadı. Uçüncü devre bar 
ladığı zaman Yaşar alta düşen rakibini 
mutlak yenmek azmi ile arka arkaya 
tulan Japonun ikinci de sırtı yere gel· 
tutan Japonun ikinci de sırtını yere gel· 

di ve 13 dakika 13 saniyede tuşla ye
nilda. Yaşar çok güzel ve hakiki bir 
güreş yaparak imtihanın bir zorlu saf
hasını atlatmış ve şampiyonluk detece 
lerine doğru büyük bir adım daha at• 
mıştı. 

Bu akşamki güreşler de böylece Hü· 
seyin ile Adnanın tasfiyeye uğraması 
ve üç mağlubiyete karşı 4 galibiyet al· 
mamızla bitmiş oldu. 

izzet Muhiddin APAK 
ilk devre hasmının müsabakayı terkı .. .. '" • ~-

etmesile kazanmıJ bulunan ve ikinci, F&ruğun kOlU HJrllUJ 
devr:de kur'a harici kalarak hiç müsa- :Milli takımımızın müdafilerinden 
baka yapmadan galip sayılan Yaşar ı Faruk Berlinde bisikletteıı dü~erek 
eUzel talil ıayeıinde bu UçUncU ıeçmc"' k olu kırılmıştır. 

Yazması benden: - - - - --
Hiç olmazsa 

Bütün dünya elemanlarını gördükten 
sonra güreşlerdeki vaziyetimiz hakkın· 
da bende uyanan kanaat şudur: 

Bizim çocuklar, teknik itibarile ha· 
kikaten, acınacak kadar çok acemidir
ler. Bir dakika evvel, Japonundan Mı" 
sırhsrna kadar bir düzüneden fazla mil 
lete mensup güreşçilerin, biribirlerine 
dakikada değil, saniyede bir oyun yap· 
tıklarım, her müsabakada, hatta ağır 
sikletlerde bile en az 8-9 muhtelif o
yun yapıldığını gördükten sonra, bir 
dakika sonra ringe çıkan bizim çocuk
ların müsabakanın baştan sonuna kadar 
vakitlerini ve kuvvetlerini yalnız boş, 

bir itişme ile geçirdiklerini görmek, 
doğrusu insanın pek gücüne gidiyor. 

Bereket kuvvetimize ... Ancak bu sa· 
yede biraz bir şeyler yapabiliyoruz. 
Yalnız kuvvete istinat ederek güreş yap 
manın ne kadar boş bir şey olduğunu 

umarım ki, bu olimpiyatlar bize anlat

mrıtır. 

Çobanların, Mustafaların, Nurilerin, 
yani en güvendiğimiz adamların çeşit 
çeşit mağlfibiyetleri, bilhassa Çobanın, 
kolayca yeneceğini, hakikati görmeden 
evvel iddia edebileceğimiz rakiplere 
mağlôp oluşu, bize çok acıda olsa açık 
ve güzel bir ders vermiştir ümidinde· 
yim ..• 

Bu olimpiyatları gördükten sonra, 
güreşçilerimiz artık 

(Küçük dağlan biz yarattık), 
(Biz dünyanın en iyi güreşçileri• 

yiz) ... gibi iddialardan vazgeçmeli, bu· 

runlar Kafdağlarmdan aşağı inmelidir. 
Gördüler ki, el elden üstündür. Bizim 
iyi elemanlarımız Balkanların haricine 
çıkınca yapılacak 4 derecelik bir klas• 
rnande ekserisi üçüncü bir kısmı da 
zorla ıkinci derecece mevki alabilirler. 
Bütün bu satırları mağliıbiyetlerin te
essürü altında yazılmış sanmayın. 

Hayır bilakis çok düşünerek, ve gün· 

Her olimpiyattaJ 
değişen 

dereceler 
Almanların oJimpiyat organiza.s. 

yon k<.mitesi crkftnından J\arl fon 
Halt 1936 Berlin olimpiyatlarını, ah 
nan neticeler dolayısile, "harikulfı . 
delikler olimpiyadr,, diye tavsif Pt. 
miştir. Bu znt sözlerine devam ede . 

rek: 
- Olimpiyatlarda alınan derere. 

terin se\·İ} esi ş;:ı~;alacak derecede yiik 
seım:;; bulunuyor. 19.tO tan itibaren 
atlctlcrın seçme şeraitini değb;tirmek 
lfızım gelecektir. Mesel:"ı hugi.in "I
rıkla atlamaya :1 r.t{'trc SO den lıa:;-lı

yors:lk bu had, dört ~ene sonra .ı 

metreye çıkarılacaktır. Ayni 7e}. ya. 
rı~larda, disk atmalarda, halfl•rtle de 
böyle olacaktır. 

~'ünkü her zaman terakki etmek
te ol<tn dereceler hiıJeri böylece ha· 
reketc mecbur etme!itcdir ,, demiş. 
tir. 

Ha} Kari fon Haltın bu :-'Özlerinin 
ne derece do~ru oldu"'u 1S9fı ile 
1936 f.<'ncleri arasında yani kırk ..;c. 
nelik hir kaç rekor farklarile P<'k 
fılfı i."ha t edilebilir. 

600 me·re koşu 
1S96 olimpiyadında: 
llah ( Avu8turya) 2.11 

1:100 olimpiyadında : 
Vudrof (Amerika) 1.9 

100 metre ser t 
1 '9() olimpiyadında: 
Ilurke (Amerika) 12 saniye 
1936 olimpiyndındn 
Onms (Amerika) 10,6 saniye. 

Sırıkla yüksek niiama 
1S96 olimpiyadında: 
Tiler (Amerika) 3,30 metre 
1936 oUmpiyadında r· 

ders alalım 
lcrce dünya gurcşçilerının vaı..y .. tlerini 
dikaktle takip ettikten ı;onra bu birk .. ç 
satırı yazmağa karar verdim. 

Çünkü burada kendimizden kuvvetçe 
aşağı, ve ır:utlaka yenebilmemiz icap e· 
den adaml:ıra, gözbebeğimiz gibi sevdi· 
ğimiz çocukların arka arkaya yenilme
sinden n~sıl büyük bir acı duyuyorum 
sanırım vatandaşhrım tasavvur eder
ler. 

Çünkü mağlUbiyetlerin havadisleri 
biribiri peşi sıra oraya geldikçe her 
halde onlar da ayni acıyı duymaktadır
lar. Fakat ne de olsa göz görmeyince 
gönül katlanırmış derler. 

Hem beni b~sbütün sinirlendiren ne 
dir bilir misiniz? 1 

Herkes bir nal bulur, işi 3 nalla bir 
ata kalırmış. 

Halbuki biz bir atla üç nal bulmu
şuz, işimiz bir nala kalmış, vaziyetinde 
yiz. 

Türk güreşçisinde esas olan kuvvet 
var da, işin teferruatı olan teknik aşa• 
ğr yukarı sıfır denecek kadar yok. 

İşte şimdiden sonra bu noksanı tela• 
fi etmeye bütün varlığımızla gayret et
meliyiz. 

Aklımızı başımıza alıp haddimizi bi· 
lerek, çalışmah çok çalışmalıyız. 

Ta ki gelecek olimpiyatlara, : 
- Biz dünyanın en iyi elemanları 

ile boy ölçüşebilecek kabiliyetteyiz .• 
diye gittiğimiz zaman, gene böyle acı 
bir sukutu hayale uğramıyalım .. 

Türk sporunun en kuvvetli tarafı c:r 

lan güreş sporumuz, dünya s camia 
sında haklx olan, ve alm s.ı: "ca eden 
mevkü elde edebilsin. 

Büyük fedakarlıklarla geldiğimiz bu 
büyük olimpiyattan, muvaffakiyetli ne 
ticeler alamadıksa, hiç olmazsa ders a· 
lalım. ' 

izzet Muhiddin APAK 

Yüzme 
yarışları 

Kcnrlisindcn ııcni rekorlar tesisi bek
lenen Holandalı yii=ücii Bayan 

.Mastcm Bıuk 

Olimpiyat yüzme yarışlarına de-
vam edilmektedir. Şimdiye kadar yapı· 
lan karşılaşmalarda Japonlar en iyi d~ 
receleri almışlardır. 

Japonların birinciliği ikinciliği ve hat• 
ta üçüncülüğü de kazanmaları ihtimal 
dahilinde bulunmaktadır. 

Kadınlar arasında 100 metre dünya 
rekoru kırılmıştır. Mastembrok adında· 
ki genç Holandah kız da 1,06,4 ile 
yeni olimpiyat rekoru tesis etmiştir. 

Kendisinin dünya rekorunu da kırması 
beklenmektedir. 

Yido\~ (Amerika) :J,:r; metre. 

IVaraton koşusu 
1 96 olimpiyadında: 
iıoys (Yunan) (2) saat "58,, daki. ~ 

k " "O . .. a -> ,, ~anıye 
1930 olimpiyadında: 

Kitosou (Japon) 2 saat ~ aa1u .. 
ka 19 saniye. 



HABER - 'AlCşam Postası = 

-33-

Aykut birdenbire yere yatarak kapıya 
doğnı bir yılan gibi sUrUnmeğe başladı 

__..... 
~~~~~~=====:=::.::::::..__:._-"::-~~~~1~6~4-;-~~~~~~~~~~~-Vy~az=a~n~:fıtH~S~A~N~A:RRtf 
Hatıralarını anlatan : EFDA~a - - __ 

_Pek fı.liı.! dedi, haydi sen de bi- kuyorsan şimdi vakit var. Git, teslin 
zimle gel! ol. Yok, teslim olmak istemiyorsan. f. 

kykut en scmra gerek halifenin, gc- lümü buna tercih ediyorsan cevap ver! 

lnQilizler polis müdürlüğüne Esa~ 
eyden başkas ı nı getireceklerdte:gu 

Galibin odasını hazırlattıktan sonra. tle 
polis Oskildarlı Saibi çağırdım. Kendi' 
sini, Esat beyin yerinde olup olmadığ1 'a.aÇe 
nı öğrenmek üzere Polis müdüriyetin< 
telefon etmesi için karşımızdaki ınulı" 
lebiciye gönderdim. Saip, beş daki1'1 

sonra geldi ve Esat beyin saat do)<\11 

buçukta evine gitmiş olduğunu habt1 

verdi. Bence, her şeyi göze alarak po' 

r ek müneccim Ubcydin ağızlarını da, - Mustasımm eline ~eçmckter.se, Büyük fırtınalardan evvel, ortalığa! inzıbat ve asayiş bozulmağa yüz tuttu. 
halifenin başından çıkardığı tübent i- ölilmü bin kat tercih ederim. bir ağırlık çöker, etraf kararır, hava pa - Polis müdürü, icap eden tedbirle-
le tıkadıktan sonra masanın üzerinde - O halde krarlaştırıldt. Al sen şu razıtlenir. işte, Beyoğlu muhitine böyl!! 

1 
ri almı§tı. Ben kendisini sözünde duruı 

yanlln mumu söndürdü. Kapıyı sıkı kılıcımı! Kabzasından iyi tut yalnız. elektrik, korkulu bir hava hakim .. Teh· bir aciam olarak bilirim. 
sıkı kapadı ve hep birlikte aşağıya in- - Merak etme! likcli bir sükunet, büyük fırtınaların - Ben de öyle bilirdim. Fakat henüz 
diler. Gene aynı §ekilde sessizce kap;. - Sen de Gökbigem, şu uzun bıça- arifesini hatırlatıyor .. Yunan mümessil bir tedbir almadığı anla§ılıyor. Bir kere 
dan çıkarak bahçede ilerlemeğe başla- ğımı al! liğinin önünden geçiyoruz. Siyah tebli· Galip beyin Vaniköyündeki evinin cam 
dılar. - Ya sen? gi resmi levhası bomboş duruyor. Ga· larıru tZJlamışlar. Kolonel Maksvelin 

Müeyyedettin: - Bana bakmayın! Ben kendime rip bir tesadüf eseri olarak levhayı istihbaratına nazaran, eski birinci şube 
- Mademki beni kurtardın. Ben de bulurum. Şimdi beni dfoley:n! Taarruz tutan çivilerden bir kaçı da sökülmüş.. müdürü Refik beyin ayastafanostaki 

sizi kurtaracağım. Gelin şöyle! Burada programımız şudur: Mavili beyazlı bayrak yerinde asılı.. köşküne hücum etmek istemişler. Hai· 
ben gizli bir kapı biliyol"Upl. Oradan Aykut Mlieyyedettinle Gökblgemc Fakat nedense onda da mahzun bir hal kın bu şekildeki taşkınlıkları devam 
dışarı sıvışırız. planını anlatırken, diğer taraftan uzak- var. Adeta bu yabancı muhitte teşhir ettiği t;:kdirde - maalesef şehrin asa-

Böylece birkaç dakika yürüdüler. tan duyulan gürUltü ve uğultu, onlara edilmesinden utanıyor gibi. Her zaman yiş ve ınzıbatım - biz temine çalışa· 
Bahçeyi çevreleyen yUksek duvara yal' • gitikçc yaklaşıyordu. ortalığı velveleye veren Beyoğlu sakin· cağız. Bu müdahale iyi bir şey değil 
laştılar. Fakat önde yürüyen MUeyye- Şimdi birçok mesaleler de yanmış leri nerede? Ne bir <Zito) feryadı, ne ama, buna muztar kalırsak ne yapalım! 
dettin ve arkasındakiler birdenbıre ve gürültü daha ziyade vuzuh peyda et- bir latarne sesi duyuyorum. Meyhane- Binaenaleyh, yarından itibaren itimat 
durdular. miı:ı.ti. Aykut en sonra: b b H · k h e ttig~imiz bir zatı polis müdürlüg~üne ~ ler de om oş.. anı asap avasına 

Duvarın üstünde iki ve dibinde de - Daha fazla vakit kaybetmemel!- k f'l 1 ., H k getı'receğı"z. Bu zatın idaresile istediği-el uyduran sarhoş a ı e en. er es 
iki asker nöbet bekliyordu. Nöbetçi- yiz! dıyerek onlara ileri kumandasını adeta sinmiş gibi .. Mukaddes sağanak miz in.ııbat ve asayiş işini deruhte ey· 
ler kendilerini görmemişlerdi. Müeyye• vermiş oldu. Sonra birdenbire yere ya- tan kaçmışlar .. Bazı köşe başlarında top liyeceğiz.,, 
dett!n bunu görünce bütün ciddiyetine tarak sarayın duvarına doğru yılan gi- lanmış küçük küçük gruplara tesadüf Hiçbir şey söylemeden onu dinliyor 
rağmen kendisini ağır bir küfür savur- bi sürünerek yakl!'lcmaP.a başladı. · h · k dum. Kumandan sözlerini bitirince o-.....,, c ediyoruz, hararetlı araretlı onuşuyor 
maktan kurtaramadı: Müeyyedetinle Gökbigem oldukları daya derin bir sükut çöktü. Saat onu lar. Mevzuu hep ayni şey .. Yunan oı-

- Feltlket! Gizli kapıya nöbetçi uerde kaldılar. Aradan bir dakika geç- ı · <'aldı. Bu sırada Galip Kolonele dog-ru "' dusu mağlup olmuş.. Türkler zmırt :s 
dikm~ler • .Maamafih merak etmeyin.. memicti ki kısa bir: B f 1 1 k ı'lerlı'verek kulag-ına bir ceyler söyledi. ,_ "' doğru ilerliyorlarmış.. u ısı tı ara u J :s 
Biraz ileride başKa bir kapı daha var. - Ah! feryadı duyuldu. Bunu g&- lak vermek bana ne kadar zevk veriyor Ballar da bana dönerek : 
Oraya gidelim. yet serı· bir kılıç çarpıcması takip "'t- ·k - Galı'p beyin yeri uzaktadır. Gece 

• v i "' " bir bilseniz .. İstanbul tarafına geçtı . 
O tarafa dogru ilerled ler. Bir daki- tı·. Bı'rka" sanı'yc sonra ı' kı" ncı· bı'r ses ld B k d. · · b d ·-

1' Uzun u.mandanberi milli bir matemin geç o u. u gece en ısını ura a mı 
ka kadar gittikten sonra yeniden dur- de: Eafı'r edelı·m. Yukarıda bir oda hazırla-

B k d k b. uhaf acisile boğulmuş olan bu muhit biraz 
dular. u apı a sı ı ır m aza al- _ Ah! diye çınladı. tınız dedi. 
tına nlınmıştı. ' • canlanmış gibi.. Gözler ümitle parlıyor. 

Bundan sonra Aykutun sesi duyul· Herkes hayata yeni bir neşe ile atılma· Odadan çıktım. Bora kopmak üzerey 
Mileyyedettin tekrar: du: di. Ballar da iyice kızmıştı. Fakat ne 

· - Ne yapacağız? Kapana kısıldık, ğa çalışıyor. Yüzlerdeki karanlık ma· 
- Çabuk buraya gelin! nalar yerine tebessümler kaim olmucı.. çare mukadderata boyun eğmek lazım. diye söylendi. :s 

A k t d' Bir ağacın gövdesini kendilerine si- ISTANBULDA NOMA YIŞLER Hakikat gömülmez, beyhude bu gayre 
Y u cevap ver ı: per yapan Mileyyedettin ile Gökbigem tin mezarcı! Fakat işin içinde bu gayre 

- Saraydan uzaklaşarnadığımız her BAŞLIYOR 
derhal yerlerinden dışarı çıkarak sesirı Esat bey okkanın altına gidiyordu. 0-

daltika bizim iç~ bUyUk bir tehlike· geldiği tnra.fa dogrw u seğirttiler. Krokere döndüğüm zaman, nöbetçi . d 1 .. w .. d 1 h 
dir. Eğer onlar kendilerini kurtarır ve nun polıs mü ür ugun en atJ ması e-

Kııl "~"pı aları ve b "t olan Türk polisine kimsenin gelip gel · · · · t" · sa sacaktı Normal yahut ba§kaları onları bulacak olursa ~· unu mu ea• pımızın vazıye ını r . 
mahvoluruz. kip kısa feryatlar halfı. devam ediyor- mcdiğini sordum. Kolonel Maksvel ile §erait dahilinde yaşayan bir şehir için 

Müeyyedettin yeniden sordu: du. Onlar duvarın dibine geldikleri va- eski polis müdürü Galibin geldiğini polis müdürlüğü o kadar haizi ehemmi 
_Ne yapalım? kit yerde upuzun serilmiş dört gövde söyledi. Odama çıktım. Arakapıya yet bir mevki olmayabilir. Fakat, ts-

yatr d kulak 11erdim. ikisi de Balların yanın· t b 1 ·b· · l ltı d bulunan ve - Kapılardan birine hücum edelim. yor u. an u gı ı ışga a n a 

lis müdür:.inün Kızıltopraktaki eviııe 
kadar gitmekten ba§ka çare kalmaroı( 

tı. Polis mektebi müdürü Galip odası.~ 
çıkmıştı . Ballar ise bu akşam aksi gı 
yazıhanesinin başından ayrılmıyord~ 
Kolonel, daha iki saat kadar Maks"'e n 
ile görüştü. ıra 

Saat on iki olmuştu. Telefon çaldı- ~ 
Açtım. İngiliz zabıta kumandanlığıııtl' "r·e 
bulunduğu Arapyan hanından kuınaıı' ' 
dan Sanford Balları arıyordu. Kolollt' 
lin telefon zilini çaldım. Onlar göril' 
şürlerken ben de ayni hatta bağlı ola~ 
kendi telefonumla onları dinleınde 
ba§ladım. ~e 

Şöyle konuştular: . 
1 

lij 
Kumandan Sanford - Koloneli.tl1 ~e· 

nasılsınız? . ~ 
Ballar - Son haberlerden sonra if J:a 

değilim. ~e 
Sanford - Evet 1 Beklenmiyen t>lf ~ 

vaziyet hadis oldu. 
11 

:;ı-ıa 

Ballar - Öyle! Yunanlılar son koı 
nnı d:ı oynadılar. Ve kaybettiler. ~ 

Sanford - Hem kaybettiler, beııı dt ~ 
bizi rezil ettiler. ' r~ 

Ballar - Maalesef öyle.. At 
Sanford - Biz de burada ciddi ınG( la 

Ilı külata maruzuz. •/ 
Ballar - Evet! Türk halkı, Kemali 

terin muvaffakiyetlerinden dolayı ~ 1 
leyan halinde ... Ben de şimdi asa 
cihetinden alınacak tedbirlerle metf' 
Iüm .• 

(Devamı vtrf ~ _ Deli misin, böyle şey olur ınu? Müeyyedettin bu manzarayı görün- da idi. Kolonel ayak patırdısından be- yerli halk ile düşmanın daima temas 
İmkanı yok muvaffak olamayız. ce: nim geldiğimi anlamış olacak ki biraz halinde bulunduğu bir yerde bu vazife ---K---,-----t---

- O halde? - Hayret! diye seslendi, bu adam sonra kapıyı açarak: nin ne kadar büyük bir ehemmiyeti bu a a m iŞ a 
_ O halde aklıma bir şey geliyor. değil, bir ordu .. Yerde yatan bu muha.- - Bir parça buraya geliniz diye lunduğu gün gibi aşikardrr. Binaena· ko• • şk a 1 m ak 

Ya 1:1unlara teslim olacağız, yahut da fızlann her biri binlerle silah§or ara- beni rrağırdr. leyh, bu gece İngilizler bir emrivaki 
öleceğiz. smdan seçilmiş fevkalade kuvvetli ve Balların odasına geçtiğim zaman gör yaparak Esat Beyi işten uzaklaştırır- • t• • 

Tam bu sırada uzaktan bir uğultu mahir silfıhşorlardır. Bu <lelikanhnm düğüm manzara şu idi. Maksvel her tarsa h~pı yuttuğumuz gündür. Bu şc- IS ıyen i ere 'fJ 
yü}(scldi. Kulak verdiler. Gürültü kule böyle göz yumup açıncıya kadar bir zamanki tabii haliyle bir koltuğa otuı· kilde vaziyet bizim için kötüleşiyor. Kalamış caddesinde 7 numaralı lı el' 
istikametinden geliyordu. Müeyyedet• zaman zarfında dört kişiyi haklaması muştu. Galibin yüzü kireç gibi bcmbc- Buna karşı derhal tedbir almak lazım. satılıktır. Uç dönümden fazla baM + 
tin ağlar gibi bir sesle: şayanı hayret bir şey! Üstelik elinde yazdı. Bir iskemleye ilişmiş, tirtir tir Fakat, tedbir almak için de serbest iki caddeye kapısı olan dışı yağ1ıb0~ıl' 

- Korktuğumuz başımıza geldi. bir şey de yoktu. Anlaşılan ilk hakladı- riyordu. olmak lazımdı. Halbuki, bir yere kımıl içi sanatkarane nakışlarla süslU bılb', 
Halife kendisini kurtardı. Şimdi artık ğı nöbetçinin elinden almış! Ballar yazıhanesinin başına geçip dayamazdım. Çünkü bu akşam kolonel nan bu köşkün on odası iki salonu• ~ 
bizim işimiz bitiktir. Hem sen, hem de Aykutun önünde şimdi sadece iki oturduktan sonra bana döndü, dedi ki: bir yere gitmemişti. Yazıhanesinde dur mamı, taşlığı, çamaşırlığı.kileri, ir. 1o1e

1
,, 

ben en ağır ve en feci igkencelerle öl- muhafız kalmıştı. Fakat tam bu sı- - Mist::- Efdal. Korktuğumuz şey· madan çalışıyor, ikide bir de beni çağı· şı ve mutfak uşak odası, havagazi, e 
mcğe mahkfım bulunuyoruz. bir nöbetçi avazı çıktığı kadar bağır2. ler birer birer tahakkuk ediyor. Esat rıyordu. trik ve kumpanya suyu tesisatı. kll.~1ı 

- Şimdi beni dinleyin. Senin P.lin rak imdat istemeğe başlamıştı Eğer Bey sözünde durmadı. Fa!<at, buna rağmen bu gece Esat ilh. mevcuttur. Mükemmel nezareti 6J 
kılıç tutar mı? · azami yarım dakikaya kadar dışarı - Hangi iş dolayısile? beyi bizzat görmeliydim. Evet, hem de liyat ve çarşıya yakınlığı olan bU ~) 

- Eh, şöyle böyle.. çıkma7Jarsa diğer muhafızlar yeti§e- - Dünkü mülakatımızda bize asay~· bizzat .. SL'b1ha kadar bu işi savsakla- hakkında fazla malümat almak istı)di' 
- Pek alil.! Eğer dövüşmekten kor- cek, mahvolacaklardı. şin temini hususunda her türlü tedbiri mak ele geçen fırsatı kaybetmek de"" terin Hebr gazetesinde Vala Nuret1 

rada duvarın Uzerinde bulunan diğer (De1Jamı Llar) alacağını vaadetmişti. Halbuki şehirde mekti. ne müracaatları. 
Et±L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~d 
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-Hayhay, zaten masum olduğumu! 
bu suretle daha iyi isbat etmiş olurum. 
Unutmayın ki burası evim, istersem 
sizi kapı dışarı da atarım. Lakin söy
liyecoklerinizi merak ettiğim için din· 
liyeceğim. 

- Şayet benim yer ime şimdi karşı

nızda hakim olsa da s ize "köı;ıkte da
vet gecesi saa t ona doğru niçin gizlice 
kaçtınız, doktorun t akip ettiği yola 
doğru yttrüdünüz,, diye sorsa ne cevap 
verirdiniz? 

- İçim sıkıldı, biraz sükun aradım, 
canım do1aşmak istedi, derdim. 

- Nihal hanımın da aynı saatte i
çi mkılıp o taraflara doğru g:tmesi doğ. 
rusu garlp tesadüf! 

Mahir öfke ile yerinden fırladı: 

- Fazla ileri varıyorsunuz. Siz kim
siniz. Size ne oluyor? Vnzifcniı olmı

yan işlere burun sokmak pek hayırlı 
değildir, haberiniz olsun,' 

Ahmet tebessüm etti: 
- İsterseniz bu şahidi de ortadan 

kaldırın. Yalnızım, üstümde de silah 
yok! 

Bir an Mahir afalladı, sonra hali de
ğişti. Yalvarmağa başladı: 

- Ahmet bey, siz vicdanlı bir F. • 

damsmız. Rica eder im , bizi ele verme
yin. Va llahi Ferruh bey bu ihaneti du
yacak olursa bizi köpek gibi gebertir. 
Bana acımıyorsanız Nihale de mi mer
hamet etmiyorsunuz? 

- Nihal hanımla bir iş;m yok. Onu 
gUç mevkie sokmak istemem. Mua§a-

kanız hakkında kimseye bahsetmem. 
onun ismi geçmez, emin olun. Lakin si
zi niçin esirgiyecek mişim. Bilhassa ki 
sizin yüzUnUzden zavallı bir masnm 
hapi:3lerde ~ürüyor! ... Onu kurtarmak 
15.zım ve bunu sizden bekliyorum!. .. 

-Asla! 
- Demek itirafı cürum etnıiyecek-

siniz, öyle mi? 
- Remzi beyi öldüren ben değilim 

ki! ... 
- Ya kim? 
- Söylemem! ... 
- O halde, mahkemede izahat ver-

mcğe mecbur kalacaksınız! 

- Kimse benden bir söz alamaz! .. 
Hem bu çılgınlık, ben öldürmedim! 

- İkiniz birden bu işi yaptınız! 

- Vallahi ne ben ... NE' o ! ... 
- O h alde kim? Tekrar ediyorum, 

kim? 

- Söylemem ki! ... 
- Pek altı, anlaşılan ya cani stz-

s iniz veya şeriki cürümsünüz. Ben sizi 
ihbar edecrğim, Nihal hanımın ismi 
mevzuu bahis bile olmaz, bu hususta 
ikimi7. de sükOt ederiz. Kimsenin de 
al:lına gelmez! 

- MümkUn değil! Hfıkimin huzu. 
runa çıkamam ... 

- Mademki katil değilsiniz, neden 
korkuyorsunuz'! · · 

- Bir sualden., 
- O da ne imiş~ 
- "Cı.nayet işlenirken göroünüz rle 

neye imdada yetişmedlniz,. derlerse, 
ne cevap vereceğim? 

- Korktum, cesaret edemedim der 
siniz? Hem sahih neden yardıma git 
mediniz? 

- Gidemezdim! ..• Ben hiç korkak 
değilim ... Fakat gidemezdim! 

- Allah, Allah. Bence siz meseleyi 
uzatıyorsunuz, büyütüyorsunuz. M~. 

demki katili biliyorsunuz, ismini söy
leyin, olup bitsin. Zannediyor musunuı 
ki sizin inadınız yüzünden bir zavallı 
kadının hapislerde çürümesine razı ge. 
lcccğim. Buna imkan var mı? Hem siz 
de zerre kadar vicdan olsa tereddüt 
bile etmezdiniz! 

Mahir ezilip büzülüyordu. Azap i. 

çinde olduğu halinden belliydi. Kalk
tı, bir bardak su içti: 

- Katilin ismini size söyliyeceğim, 
lfıklıı bir prtla.. 

- Ne gibi şart! 
- Eğer Nihal mUııaade ederse söy-

lerim, etmezse öleceğimi bilsem, Şadi· 

yenin idam edileceğini duysam gene 

söylemem ... Söylemem! 
Ahmet Sükünetle cevap verdi: 

1 
~f 

- Bundan kolay ne var, Nihll 
nımı görüp müsaade alın... ~j 

- Hasta, yatıyor... Yanın8 
1 

giderim. Nazarı dikkati celbcdet·\,cı 
- Bir mektup yazın bana 1' 

kendı eline teslim ederim. bendell~~' 
se şüphe etmez. her halde onunla 
meğe muvaffak olurum. ıl 

- P ek ala, şimdi iki satır ka~, 
Al 

. . jlıtı. 
rum. Amma, lah rızası ıçın 

' davranın. .o~ 
- Merak etmeyin, sırrınız plC) 

çıkmaz! lJC/ 
A~met, kağıdı alır almaz ııJ 

Ferruh beyin .kö~küne gitti. ~iJ1 ,tı> 
kikaten hasta idi. Kocasını~ .i~f \I~ 
doktor Naili bey gelip kendını ıı1 f.~ 
ne etmi.§ti. Genç kadın günde~, ~ 
eriyor, cidden merak edilecek ~1 ~ 
deydi. Biltün gün yatıyor, ba§ .r 
dırmağa mecali yok. f <'~ 

Ahmet beyin gelı:liğini he.lJC ııf 
dikleri zaman odasınca şezlonGs.);,r ~ 
rrııştı. Tesndüfen Ferruh ~y tıif ~ 
Nihal şaşırdı, hele pek mUhtı?l ;6 
söyliyecekmfş dedikleri vakit 
kalbi dururcasına çarptı. ~J 

,(Deıuvrıı 



Kadınlar 
G·üzelleşmek için 
neler çekiyorlar! 
VUz biçimini, endamı değiştirmek ve 
lhtiyarhk buruşuklukl~rını saklamak 

Jçln bin bir eziyetli çareler .•• 

'6ıı'.t1inelerimizin günlerınde, ırndınlar 
ıı_ıı!uk çağının getireceği ·~ıC'ri gö 
"'{'r· 

• Yanaklar sarkıp da. buruşuk1ar 
~ &osterince, kcndıliklerinden tekstii · 
~Çekilirler ve uçup giden gençlik i~irı 

.. tutarlardı. Büyük nnnc eline ör-
t UnU alarak ateş başına geçer ve ha 
: kayıp gitme~ine tevekkel ile ba

<atı 1• 1'.,akat bugünün kndınları, za 
~ ın getireceği izlere kolay kolay ter
'Jıil01ınuyorlar. Yüzlcrımlt.> ilk çizgiy' 

11 ncc, hemen bir güZC>llık miilchh 
~~~ koşuyorlar: onunla başb1şa ,. 
ij • ne yapmak Jfızım gcldiği:rıe dniı 
~Uzadıya konuşuyorlar. 
~ Ulu~an çare baznn c-anı çok acıta 
~ ~~hıyettedir; fakat rrnçleşmf'l: ;. 
ır lı.uçiicük bir limit ıc;ın bile olsa 
~ ab.?n en bliyüğUne boyun eğiyorlar 
ıı/1lık ameliyatı b:ı1.an boğazı kesi 
j:§ık kemiklerinin etrafındaki cıj~ 

1/kleri indiriyor; vi.;cutta perdatı:ı 
?lıncrleri yok ediy">r: deriyı vr. 

r1 'ıtgilerinc gör" dü1e 1t iyor: gii1 
:enişletiyor ve ağzı kiiçüll iiyor. 
~ undan b:ışkn güzellik miitcha~sı 
ı~~~ .beğenmesi için mUşterisinr 

~e· ıçıın ve sckild" burunlar takdirr 
~led_ir. Bu tamirlcrm her biri~i 
'ndıne mahsus bir teknisyen mu. 

ıst vardır ve kadmları gü:r.ellf'ş 
~~sahası ndını \'erdiğımiz bu geni:: 
la anaa birçok şarlatanlar, sahte 
~ve dolandırıcılar durmadan ça 
h ladırlar. Avukathrla doktorla
~~Psi usta olmıyacağl gibi güzellik 
~t3sıslarımn hepsi sanatlarında 
~U ten nıUmtaz olamazlar. 
tıa lehassısm birisi göğüs ve meme 
ıtı~nı düzeltir. Baznn memelere öy
~ entnıeı bir biçim vcrmeğe mu .. 
l~ 0Iu~ ki bunlar yeni te:-lemeifo 
~ korpecik göğüslerden çok da

l görünUrler. 

Geçen ay Pariste ölen doktor Fas
sot ya§lr yüzleri düzeltmekte eşi bulun
maz bir sanatkftrdı. Onun yanakları, 
gözleri ve burunları tekrar in~- etmek· 
te kullandığı usul o tcferrüatı plastik 
ameliyat yapan doktorlar incedrm in
ceye tetkik ediyorlar. 

Tıbbi il' bat ue otlal'dan vupı1mış ve 
bulama gibi pi§i1ilmiş bh· cins 1;o::mc

ti/..', deriyi ta:;c/c111e.k içfo 
1-;ıı1/o nılmaktadır. 

En c;ok yapılmakta olnn ameliyat 
(yüzü kaldırmak) tır. ·Mutat nsul: A 
vurtta. çene kemiğinin yanında saçla
rın kulakla birleştiği yerde bir yarık 
yapmak \'C yüzün sathı dümdüz olunci. 

~nocfçi 
>ı Parafin hamuriylc sıvanan kadınlar çoktur. -

- - - :.:ı 

BalçıkJ çamur ve yağsız Tacmlcrdcıı -va:!ıl1.11~ biı· sı1·cı. "!Jmm t:ı7.al'mfl'. trım yir mi dal'i7w sürdüiiii halde ~7:cnc:~ 
· sonraki tazelik içüı ·madam~ 1·cl;tiği {ı.zaba lıiç aldırı§ caer yibı göriimııiyor dcjjil mır 

' ya kadar deriyi çekmektir; sonra derl-
yi keserek yarığı dikiyorlar. Bunun 
üzerine yüzde hiç bir kırışıklık ve bu
ruşukluk kalmaz. Bu ameliyattan son
ra en zahmetli iş berberlerin \lmuz1a· 
rına yüklenir. Bu saç sanatkan, gü 
zcllik runeliyatı neticesinde kalan kesik 
izlerini kapatacak şekilde tuvalet yap
mak mecburiyetindedir. Halbuki ka
dınların saçlarını kısa kestirdikleri bir 
zamanda bu öyle güç \'C zahmetli bir 
iştir ki.. 

Amcrikada güzellik enstltüleri ~
det.'\ birer milli akademi hali.ae gelmi~ 
olmakla övünmektedir Jeti ha.'ıbuki A ,._ 
rupada bunlar henüz pek i·ptidai çağ
larmda bulunmaktadırlar. lştc bunun 
içindir ki Avrup:ımn zengin kadınları 
scned,~ bir iki defa Amerikaya giderek 
birkaç yaş daha genç görUnmek üzere 
yiizlcrindeki bir iki ;;izgiyi yok ettirir
ler. 

Dünyada bıı ameliyat liadar zahmet 
verici bir şey yoktur; çiinkü sık sık 
tekr .ır edilmesi lazımdır. Bazan }ii1.de 
artık kesilebilecek deri kalmaz. Arası
ra der: öyle müsavatsız bir §ekilde ke

s~.li:. ~~· sağ göz sol gözdem daha küçük j 
gorunur. 

Bu kesmeler ve dikmeler yüzün ta. 
bii tesirini yavaş, yavaıı bozar. Bir va
kitlec tava büyüklüğünde olan göz1"r. 
gün g<..lir ki Çinlilerin göıleri gibi çe
kik .:>lur; bir vakitler çocuk tazeliği ren 
ginde olan yanaklar çul:urlaşabilir. 

Amerikanın bazı güzellik enstıtü

leri, tedavi edilmek için müracaatta 
bulunanları pansiyoner olarak almak
tadırlar. Üç hafta karlar sür~n · şid
detli tedaviye "kabuk soymak., adım 

vermektedirler. Yüzibı kurumuş deri
si, tıbkı patates yahut soğan kabuğu 
gibi soyulmakta, eski derinin yerinf' 
venisini yetiştirmektedir. 

Reerket versin ki mektep kızı ta
zeliğini arıyanlarm hepsi de ameliyat 
yaptırmağa mecbur değildirler. TerU. 
taze görünüşlil bir deri elde etmek i
çin geçici olmakla beraber muvaffaki· 
yelli bir usul de; bol bol çamur kulan· 
maktır. Fakat bu, bahçenin her har.
gi bir köşesinden alınan toprakla ya
pılacak bir çamur değildir. Büyük an
nelerimizin çocuklara kurdeşen ve kan 
çıbanı için kullandıkları karışık lapa
lar gibi tesir eden hususi bir cins baJ. 
çıktan yuğurulan ~amurdur. 

Bu lapalar gibi çamur da kurur· 
ken deriyi sımsıkı çekmekte. buruşuk
lukları yok etmekte ve r-örünUşü yu
muşak, tazecik bırakmaktadır. Güze!
lik çamuru, büyük annelPrimizin lapa 
!arı kadar vıck vıcık ve karma karışık 
bir şeydir; bütün yüze sıvanır; hatta 
istiyenler bütün viicutlarına çamunı 

tatbik ettirirler. Çamuru kuruyup ka
tılaştıktan sonra, sökün çıkarmak da 
öyle güç bir iştir ki: ;;ördüğünüz re
simler çamurla sn'anmış bir yilzU; ikir
ci resim de güzellik arryan bir kadının 
bütün vücudunu çamurla sıvatmış ol
duğunu göstermektedir. 

N\! yazık ki çamurun \'erdiği ta1c
lik, uzun ömürlli olmuyor. Genç g~run. 
mek ve öyle kalmak istiyenler vakti
nin büyük bir kıRmmı çamur maRkesiv· 
le geı;irmek mccburiyetirıdedir. 

Çnmuru çok vırık vıcık bulanlar ;_ 
çin başka bir çare var: Balçık çamııru 
yerine parafin kullanıyorlar. Parafin 
evvela eritildiği icin, sıcak ıncak tat
bik edilmesi hayli rahatsızlık verir. 
Yüzde kurudukı;a. tıbkı lapa gibi tecıir 
etmekte ve deriyi ta;.eleştirmektedfr. 

Çamur gibi bu erimi§ mum da bütün 
vücuda tatbik edilebilir. 

Mum maskesi, çamur sıvası kadar 
çirkin görUnUşlü değildir; daJ:ı.a kolay 
~kUlüp çıkarılabilmektedir. Fakat ol-

" 

Çamıır baııyolarını:ı ııc·ı: 1>ir clcri yaptıriı söy1cndiğhıdcn bu gcıtç 1:-ızcağız kcıtdi-
n: ·"'' ıırıa sıvamaktan iğrcnmemcktedir 

Ccıır;1c.şfiı'ilcıı yii.:dcıı ma.~1.-cnhı 

siikiilmcsi ... 
dukc;a rahatsızlık vermektedir. 

Güzellik mülehmısısları çamur ya -
hut parafin kadar tesirli olan bir .. Jıı. 
pa., d11ha bulmu§lardır. Bu güzellik 
tertibi de nebatlarln bir takım tıbbi 

otların tıbkı çorba piş;rilme:li gibi kay
natılarak tam kıvamını bulunca yüze 
süriilmektedir. 

Çamur badanası, parafin banyosu, 
ncbat'lt kürii, şimdikı kadınların güzel
leşeceğiz diye hem d~ nvu~ dolusu par:ı 
harcıyarak, kııtlanmakta oldukları bir
çok acı ve ıstıraptır. Gençlik dah'i 
doğrusu giizellik ne ele pahalı bir mr .. 
tahmıl'i! ... 

Bir kadının saı~larına, güzellik ''e 
revnak tacı adını veriyorlar. Bundan 
birkaç sene cHel, hani bizim altı aylık 
dediğimiz, daimi öndülasyon icat edi
lince, kadınlar için yeni bir işkence ve 
ıstıran vasıtası bulunmuş olundu. On
dülasyon makinesinin altında oturan 
kadııı korkunç kabuslar geçirir. Bir
kaç Haat için saçları çekiUr; kafatas1 
derisi cayır cayır yanar ve çektiği bi'• 
tiin acılara karşı dişkrini sıkarak gık 
bile demez .. 

Gerçi zamanla bu öndülasyon ma
kineleri ıslah edilid. lşkence kısmen a-

zaltıldı amma, glizel bir ôndüle için 
gene saatlerce müddetle vakit kaybet
mek lfızım geliyor. Daimi halde bun• 
lar ancak bir iki ay devam ediyor. 

Güzellik tedavilerinin bazıları tehli
kelidir. Yağ eritici ilaçlardan alan 
kadınların arasında ölenler de az değil
dir. Bu ilaçlnrm terkibatı arasında 
tıb dünyasının tanıdığı en tehlikeli 
cezalar vardır. 

Acıya, ara sıra çıkan tehlikelere, ve 
güzellik tedavilerinden bir çoklarının 
umumiyetle hiç de hoş olmamasına rap
men, kadınların takındıkları vaziyet1er 
alınacak netice için bütün bunlara kat
lanmak lftzım geldiğine delalet ediyor. 

F ran11z plajlarında rastlanan en ıon 

noda mayolardan biri 
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RADYO 

f S TAN B V L: 

18 orkestra eserleri (plAk), 19 haberler, 
19,Ui tı.ı.!if parçabr ve türkçe Operet ve fılm 
parc;aları, 20,30 stüdyo orlcestralaıı, 21,05 
llOll haberlcr, Saat 22 den aonra Anadolu a.. 
jan.smm gazetelere mahslU havadia servlal 
vcrllr" kUr. 

Il UDA PEŞTE: 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
TUJın 
61ELEU 

iPEK 

8A.RAV 

ı Pepo ve Ak kartal 

~ Maskeli balo ve Son 
günah 

ı Eskimo ve Viyana bill
bUIU 

ı Milyon peşinde ve ö
lüm ve zafer 

) Yataklı vagonlar kontn>
lörU ve Çitte çavuşlar 

HABER - Ak$Am Postası 

Kiralık e v 
Şchzadebaşında Kemalpaşa mahalle

sinde ~ektep sokağında 30 numaralı 

5 oda, mutfak, küçük bir bahçe, için· 
dekilere müracaat ediniz. 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mah. 
kemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
baytar ölü Mustafa Santura ait baytar 
fil.it ve edevatı ile kitaplar 14-ı·n6 cu 
ma günü saat 14 te İstanbul Büyükçar
ŞI Belediye mezat mahallinde satılacak
tır. İsteklilerin mezat mahallinde yukar 
da gösterilen gün ve saatte hazır bulun 
maları i an olunur. 

1 •• .. .. , , , .. .. 
1 

f 

Muhtelif elektrik malzemesı 
Tahmin edilen bedeli (31000) lira olan yukarıda cinsi yazılı 

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komisyoıı 

28 /Eylul/936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile 
le edilecektir. Şartname (Bir) lira (55) kurut mukabilinde k 
yondan verilir. 

lD,30 keman konseri, 20,30 çiçek b:üı!i, 

20,40 haberler, 21,10 hayvanat bahçesinden 
ko:ı5er nakli, 22,30 haberler, 2t cazband, 

\'il.DiZ J !stlklAI uğrunda (Vlva ---------- ----

Taliplerin muvakkat teminat olan (2325) Jirayı havi teklif 
tuplarını mezkur günde saat 14 ekadar komisyona vermeleri ve 
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelrindeki , 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ( 190 ) 

VAR ŞOVA: 

18 hayvanat bahçwndcn konser, 18,50 
konuşmalar, 21 pll\k muhtelif kon\Şllalar, 

22 Şopcnln eserlerinden ltonscr, 22,30 "A u 
clalrc de lune,, §arkıları (keman \'C gitar 

refakaWe) , 23: Olimpiyat ncticelerl, 23,35 
plAk, 24 dans musikisi, 

P R A G: 

lS,40 keman kon.seri, 19,05 Almanca ne!J
rlyat, konuımaıar, 21,45 ses veren resim. 
ler, (orkestra refakaWe) 22,45 olimpiyat 
neUceler!, 23,15 çek halk , prkılan, 23,45 
Fransızca haberler, 

Bb KREŞ: 

19,10 orkestra, 20 konferans, 20,20 koruıc 
rln devamı. 21 konferans, 21,15 viyolonsel 
konseri, 21,50 romen daruılan, 2250, Aktttall 
te, 22,10 prlalar (Bayan A. Helta). 22,80 
Habcrlel", 22,45 ldlçUk orkestra. 23,45 Alın 
- Fr. ea haberler, 

BEL on AT: 
25,50 viyolonsel piyano sonaUan, 21,80 

Mizah,, 22,80 Lyilbllyanadan na.kil, 23 Berlln 
olimpiyadı not1cclcrl, 23,15 haberler, 23,30 
plOlı:, 

'l'AN 

ŞIK 

vfl11) 
J Bir ta§la iki kuş, Kiralık 

&önUI 

ı Amstcrdamd:ı bir a§k 

hlkliyesl 

ALKA7.AR : Cinayet yolu \ 'O DcnlzaJ-
tı arkadll§ları 

ŞARK ı Benli kadm ve Voronzof 
lann esran 

ASTORVA ı Zehirli gaz çetesi, Tamun 
intikamı ve surat şampl· 
yonu 

<JVMUHIVET ı Rahmetli amcn, ölümden 

ftflLLJ 
lllLAL 

ALElUUAU 

AZAK 

korkmayan adam 

lSTANBUL 
ı Programını bildirmemiştir 

ı Kallfomlyn haydutları ve 
Aşk kadrlll 

ı Vencdlk ~arkıın ve Karo 
Çaylak 

ı &ın uçuıı. yaşamak tstıyo.I 
nız. 

KE!IALBEV ı PergUn ve Gizli define 

SUREYYA 
BALE 

KA D lKO)' 
: Prognımım blldJrmemlgtlı 

1 Allbabıı. 

OS KOD A R 
MO SK OV A: 

17,30 piyano konaert, 18,80 Raayo sonat- BALE 
ltırl, tarafından ı.ıarlalı konser, (bariton), 

ı Kadın ne yapsın, Adalar 
fJarlası 

K A R A G OMROK 19 babrlycll radyo piyes!, 22 yabancı diller 
le ncı.ırlynt, OZEN ı DilmbUllU tsmall HUllecl 

V tY ANA: B AL AT 
20: haberler, 21,45 konu,şmalar, 22 karışık ılLLI Bozambo Ye Tunç vücut 

ıar yaz saati, 23 haberler, 23,10 dans muslklst, 

İstanb~l Komutanhğı 
Satn:ıalma Komisyonu ilanb.r1 

Gümüf auyu hastah an esi için 
:".'950 ton komutan ı karargahı i in 
50 ton ki hepsi 400 ton kok kömürü 

T i YATROLAR 

TAKSlM BAHÇESlNDE 

HALK OPERET! 

Bu o.k§Rm 21,45 de 
FLORYA 

Büyük operet 8 perde 

satın alınacaktır. ihalesi 26/8/936 ------------
çarşamba günü saat 14 de kapalı Fakir kızın 
zarfla yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 7200 liradır. Şartnamesi her evlenmesi 

gün komisyonumuzda görülebilir. 
540 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber 2490 sayılı 

kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
ve:saikle beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektup 
larını Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna vermeleri (225) 

Komotanlık birlikleri ihtiyacı 

olan 2135 ton Levamarin kömürü
nün 25-8-1936 sah günü saat 
15 de kapalı zarfla iha lesi yapı· 
lacaktır. Muhammen tutarı 28288 
lira 7S kuruştur. İlk teminatı 21 21 
lira 66 kuruştur. Şartname ve ev· 
safı her gün komisyonda görüle· 
bileceği gibi 142 kuruş mukabilin 
de de alınabilir. isteklilerin belli 
gün ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar ilk teminat 
mektup veya makbuzlarile 2490 
sq-ıh kanunun 2, 3 üncü madde 
)erindeki vesaikle birlikte teklif 
mektuplarım Fındıklıda sabnal 
ma komisyonu başkanlığına ver-

1 mcleri. (212) 

Çatalca MST. MV. eratının ih
flyacı olan on bir bin kilo sade 
yağına verilen fiat makamca pn· 
halı görül~ .. ğünden tekrar kapalı 
zarfla 25 ~1936 salı günü sa
at 15,30 da ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen tutan (8800) lira o· 
lup ilk teminatı 660 liradır. Şart
namesi her gün görülebilir. lstck· 
lilcrin ilk teminat mektup veyn 
makbuzlarile beraber belli gün ve 
ihale saatinden en az bir 5aat ev
.dine kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda komutanlık satınalma 
ko;nıisyonuna vermeleri. (215) 

( / 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idJ 
tabii fakidm beni her erkek ala. 
mazdı tesadüfen parfümeri mües. 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECJP Bey 
yağsız lcreınini verdiler müessese 
salnız bu kremi kullanmaklığımı 
tavsiye etti bir sene bu kremi tcc. 
rübe ettim çehremde bir pembelik 
fevkalade değişiklik gördüm mü
temadi üç senedir NErtp Bep kre. 
mi ve pudrasını kullamyomm bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmaklığnna rağmen iyi biliyor
dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

Hüvük fı rsat 
&i 

Beyoğlu İstikllil caddesinde fevkala
de lüks bir apartıman asansör, kalöri
fer, telefon, ayrıca mefruş mükemmel 
salon içinde bulunan bir diş tabibi tara· 
fından iki doktora ikişer oda olarak 
pek ucuz kiralayacaktr. Salondan da 
istifade edilebilir. Adres: Beyoğlu is· 
tiklaI caddesi 22 numara tütüncü dük" 
kanından sorulacak. 

24/ 2612813()/temmuz 936 günlerinde gazetenizde neşred 
olan muhtelif cins eğeler ve muhtelif cins makkapla r hakkı 
ilanların hükmü yoktur. Şartnamelerinde değitiklik vardır. Yetı 
ilan edilmiştir (222) 

4000 kilo sarı sabunlu köıele 

1000 ,, ,, Vakıtı 

250 ,, Şaplı deri. 

ı· 
b 
ş 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mah. 
kemesinden: 

250 ,, Salmastralık 9a?lı kösele ~ 

Terekesine mahkemece elkonulan ö

1000 ,, ,, Kromlu kösele k 
Tahmin edilen bedeli (15,SOO) lira olan yukarıda 'miktarı "'e' 

lil doktor J-:intiryan uhtesinde bulunan yazılı malzeme Askeri Fab!ikab.rUmum Müdürlüğü Satına!nı• 
Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Valide misyonunca 1/ Eylul/936 tarihindeSalı günü saat 15 de kapalı ı• 
çeşme sokak 99 numaralı ahşap hane· ihale edilecektir. Şartname para-sız olarak komisyondan verilir 
nin tamamı açık arttırma suretile 14- Taliplerin muvakkat teminat olan (1162) lira (50) kurut"' 
g-gt3

1
6

4
ttarihintel m~~adifTpazartesi guk"n~ teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komi!yona ~ 

saa e sa ı acaınır. amamının ıy d 
meti 4000 liradır Yüzde iki buçuk teı· leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 üncü nıtl 
Uiliye resmi ile ihale pulu müşterisine rindeki vesaiklc mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları ( 
aittir. 

Muhtelif cins eğeler Tafsilat mezkur ev yedi odalı 22,23 
metre bahçeli ve 77,22 metre murab-' 
baı arsa üzerinde mebni ah,ap hanedir. Tahmin edilen bedeli (11031 ) lira olan yukarıda cinıi yazılr 

Satış bedeli yüzde 75 ~i bulduğu tak•l zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komisyo 
dirde en cok arttıranın üzerine ihale 29/ E l Al/ 93& t 'h' d 5 1 ·· ·· t 1 S d k l fi "h•le . . ~ . . .. y u arı ın e a ı gunu saa e apa ı .zar a l .. 
edılecektır. isteklılenn yukarıda gost~ • Ş . · . · 1 ~~ 
·ı ·· tt B ~ 1 d .. d"' .. lecektır. artname paraıız olarak komısyondan vcrılır. Talıp e 

rı en gun ve saa e eyog u or uncu . . ,_ . . 
sulh hukuk mahkemesine baş vurmaları vakkat temınat olan (827) lıra ,-3 ) kuruşu havı teklıf mekt~P 
ilan olunur. mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendıl 

de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddlerindeki veıaikle dl 
Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mah. gün ve saatte komisyona müracaat ları 

kemesinden : 
(221 ) 

Terekesine mahkemece elkonulan M h ı·f c· M kk ı 
ölü doktor Hintiryan uhteainde buıu· U te l 105 3 ap ar 
nan Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle- tı 
sin~e Fcridiye sokak 79 numaralı 79,93 Tahmin edilen bedeli (17200) lira olan yukarıda cinai ya.ı1 
metre murabbaı bahçeli 40,12 metre zeme Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma kornı~ 
zemin üzerine. bir bab barakanın açı~ ~a 30/E:lul/9~6 tarihinde Çarıam ba günü sa~t tS de kap~l~ 1 
a:~~~ma surctıle 14-9-936 pazartesı ıhale edılecektır. Şartname par:uızolarak komııyondan verıht• I 
gunu saat 14 te satılacaktır. Tamamr lerin muvakkat teminat olan (1290) lirayı havi teklif mektdP 
nın kıymeti : 1000 lirad ı r. Tellaliye res mezku"r ·· d a t 14 k d k • 1 • k ııdil •. • "h 

1 1 
.• . . . . S gun e ı a e a ar omııyona verme erı ve e 

mı ile ı a e pu u muşterısıne aıttu. a· d • . 
b deli .. d 75 . b ld • t kd' d e 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerındeki veaaıkle 

tış e yuz c şı u ugu a ır e .. . .. 
en çok arttıranın üzerine ihale edilecek gun ve saatte komısyona muracaatlan (223) 
tir. isteklilerin yukarda gösterilen gün 
ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine başvurmaları ilin olunur. 

Tashih: 4-8-936 tarihli nüsha-
mızın dokuzuncu sahifesinde ikif'ci 
sütunda ikinci icranın Emniyet 
sandığına ait ilanının hudut kısmı 
Sağ tarafı, .Ahmet hane.si 
Sol ,, Rnhmi hanesi 
Arka " Saka .l\fehmedin hane ve 

hah~csi 

Onü, Çeşme soknğı 
olarak tashih olunur. 

D O K TOR 

Kemal Özsan 
ll rolog - Operatör 

B evliye MUtehassnu 
l\raköu - Eksel siyor aıağaı.ası 

yanında. Her gün öğleden sonra ı 
2 . den 8 · e kadar _ Ttl: 4123~ 

,. 

HABER 
AKSAM .POS T A& I 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu : lı.tanbul 214 

Tclgret acıreoı : ıstanouı HABEf:! 
Yazı lşıerı telefonu : !?:\117:? 
idare ve ıı~n .. • : '.?4:\i o 

" ABONE ŞARTLAR! 
Turlcİfl~ E'nebı 

Senelik 1400 Kr. 270 0 K•. 
e avlık 73o1, .. 1450 ., ) 
3 avlık cıoo t .. eoo .. 
' _ a y hk 1 SO..:.. .. _ 300 ,. • 

Salııbi ve Neşrıgat Müdürü: 

H a san Rasim Us 
Basıldığı qu (V AKIT) malbaaıı 

Tt:J Q KiV~ 

llQL\6.1 
ôANKA:51 
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~==ı IRK~iM HBIJ~esinde 16 Ağustos! ~ 
Pazar -. , ADEMi lKTIDAK ÇARPINTl\'A 

Nevrol 
TERi KOKUYU 

Hidrol Galata Çocuk Esirgeme Kurumu menfaatine Forte s ti n 
BÜYÜK MÜSAMERE ve SONNETDOCONO 

H.\t.K ŞEHiR TtYA TROSUNDAN Sanatkar NAŞiD 
OPERETi Sanatkar HAZIM ve arkada,Iarı 

DENiZ KIZI EFTALYA SADi • SAFiYE• Bando. Varyete. Kukla 

'7 Orkest~a • Hokkabaz. çocuk kaydı için Bahçeye mUracaat 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 
b' 1 - Efrat için (35400) metre kaputluk, (19200) metre kıtlık el· 
ıael'ik kvmaı a§ağıda yazılı gün ve saatte kapalı zarfla satın alına· 

Clktır. 

1
. 2 - Kaputluğa (99120) lira kıymet biçilmi!, ilk teminatı (6206) 
h~~ fartname bedeli (490) kunıf, kıflık için de (50880) lira kıymet 

Şıçıluıiı ilk teminatı (3794) lira §artname bedeli (255) kuru§tur. 
lrttıame komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat ve şartnamede yazılı 
~e&ikalar içinde bulunacak mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel 
0ıniayona vermit olamaları ( 50) 

Kaputluk kumaf. 13/8/936 Perıembe günü saat 11 
.__Kışlık ,, 14/8/936 Cuma ,, ,, 11 . . , ·~,, "' . ' . . "' . . ·.... .· .. .. 

Istanbul .· ... Belediyesl: .·~ Ilarilaı~i> 
·". . . . .. ~ ... ··.• . . . . ~ . . ~ .. ; 

ile dl\!rhal geçer. Erken ihtiyarlıyan 

Jara gençlik ve dinçlik verir. 

~--soydan 

Sünnetçi Ahmet 
Me,hur SUnnctçt başı Halep. 

llnln torunu 

Stiltanahmet Cnğaloğlu cad. 

desi No. 41 Tel: 20196 

birebird.ir.Btitun sinir aobctlerine, 
teessürle hsvılnnlnrn h ııva t verir. 

derhal keser. Vücuda zarar vermez, 

Her eczanede bulunur. 40 kurutt\J" 

e inden: 
Afyon - Antalya hattının Burdur - Antalya arasında Barutlu. 

bel - Korucu - Bayatbademlesi - Burhan boğazı - Y enicek&hve 
istikameti takip edilmek üzere takriben 32 kilometrelik Barutlube) -
Yenicekahve arası etüdünün yapılınası 24/ 8 936 pazartesi günü saat 
:m bette Nafia vekaleti demiryollar inşaat dairesindeki münakasa ko-

._ ______ :::::::=::;; •• .;;__ nisyonunda pazarlığa konulmuştur. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 

1 - Bu işin muhammen bedeli 10000 ve muvakkat teminatı 
750 liradır. 

2 - Mukavele projesi, Etüt fenni şartnamesi, ve eksiltme tart
namesinden mürekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı 50 kurut 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

Fatihte Kıztaşırıda Sofular cadde 3 - Pazarlığa 2490 No. lu kanun mucibince ibrazına mecbur 
sinde üç tarafı muntazam cadde, .)eni oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 51936 tarih ve 3297 No, lu resmi ce-
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya. 'd d .1.. d"l 1. ·· (b"l" N f' · l · ") k . ktı-n rı e e ı an e ı en ta ımatnameye gore ı umum a ıa ı~ erını ve 

m, cıvan w.w.ıen mamur, 702 met (D · il · · I · ") h b 'b" (Et'"t h · · ı · re murabbaı, kısmı azamı mülk mils. ya emıryo ar ıntaat ış ermı veya ut u gı ı u ve arıta ış erı. 

tatililşşekil ve altı parçaya mufrez arsa ni) yapabileceklerine dair Nafia vekaletinden verilmiş müteahhitlik 
acele satılıktır. Talihlerinin saat on. vesikasını ibraz edenler girebilecekler. 
dan bire kadar HABER gazetesinde 4 - Bu işe talip olanların 24/8; 936 tarihinde saat on beşte 
Bay Fethiye müracaatları. Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonunda hazır bu. 

~~~~~~~~~~~~~-
lunmaları ilan olunur. (259) (152) 

._ ........ -................. . 
i_ .... A~;i";···;·~t;i~k======1 

d . Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyazıt Cümhuriyet cad. 
taınde 22 No. 1ı arkasında bir odalı ahıap dükkan 937 veya 938, 939 

'eneıferi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa konul. 
~§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür, istekli olanlar 13 

0 
•ta 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 

a.le ~Ağustos 936 Salı günü saat 14 ed daimi encümende bulunmalıdır 

~; ve bostan il 
:: Eı· !i Eyüp Arpaemini mahallesinde : 
f: Tekke sokağında 22 numaralı altı o-iİ 
~~ dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah11 
:: §ap bir ev ile bu evin önünde türlü:f 
!~ meyveli ve sebze yeti}tirmeğe elve"i]

0

f 
:: rişli biri büyük öteki küçük iki ha .: 
:: ı b" . • u :: vuz u ır bostan kuyulu ve ıkı bu-:: 

ril (B) (258) 

.• ı· 

•• 1 

P~ . SeneliK muhammen kirası 72 lira olan Fatihte Kirmastı malialle· 
il ' 1ııin Hafız pata sokağında 136 metre 21 santim murabbaındaki 
rf>' ~•a. 937 veya 938 • 939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya veril

~~~ Üzere açık artırmaya konulmu,tur. Şartnamesi levazım müdür· 

:: çuk masura suyu olan on iki dönümı=i 
is mülk bostan acele satılıktır. Görmek 
iE istiyenler o mahallede polislikten • 
H mütekait Bay Halile, pazarlık için il 
g Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı U 

Satılık okaziyon tezg4h 
~llgunde görülür. İstekli olanlar 540~tluk muvakkat teminat mak
du~ veya mektubile beraber 25 A:ğustos 936 Sl\IJ ~ünü saat 14. de ii eve müracaat. "! 

:: : 

Sütçü, pastacı, şekerci dükkanlarile beraber kullanılabilecek kapaklı ve 
kristal vitrinli Alman mamulatı lüküs bir tezgah ve iki etajer gayet ucuz fi
yatla satılıktır. 

11•tni encümende bulunmalıdır '(B) '.(260) Wti •ı wr.nın:::::cm:m1•ı=ma=m=ii Galatada Kuto hanında 7 - 11 numaralr iNTRAK müessesesine mlira. 

Luizi tekrar kazanmanın imkanı· kıyordu. Belliydi ki o onu tanıyol' 
yoktur. ı ve Esperanı otelindeki vakayı ha. 

Şu düşünceler ile mezara kadar tırlıyordu. 
yaklaımıt ve şapkası elinde, batı Son derece tatlı bir nele: 
aıağıda bu fedakarlıktan doğan - Hainden sakm!. Yemin eden 
duygularını anlatan bir takım söz. lerden çekin! .. Vaktile birisi bana 
ler mmldanıyordu. Batını kaldırır da böyle yeminler etmitti. Ondan 
kaldırmaz, aarı saçlı kadının ken- ne fayda hasıl oldu? Felaket, ı.zıı.l. 
disini büyük bir dikkatle ıüzmek· ruz felaket! .. sözlerini söyledi. · 
te olduğunu gördü. Pardayan: 

itte o zaman onu tanıdı. O, Sai-
12ümft denilen çingene karısı, yani 
:Viyoleltanın annesiydi. 

Şarl Dangulemde, onu tanımıı 
ve yanına yaklatmııtı. Fakat Par· 
dayanın babasının mezarı üzerin· 
de dua ettiğini görünce arkadatı· 
nı rahatsız etmek istemedi. 

Şövalyenin, Benediktinlerin ma. 
nastırını ziyaret ettikten sonra onu 
oradan alarak Parise, Deviniyere 
getirip Hügete teslim ettiğini oku
yucularımız :unutmamıılardır sa· 
nırız. 

. 
Fakat Şövalyenin Dük dö Gize 

b~alim olduğu ıünden sonra o da 
ortadan kaybolmuftu. 

Acaba gürültüden mi ho§lanma
nıııtı, yoksa kaç.ınak için bu gü
ı-ültüden mi istifade etmitti? O za. 
nıandanberi ne yapmıttı?.. Nasıl 
YaıamıJll? .. Nerede yatıp kalkmıt 
b? 
Şövalyenin aklına böyle binlerce 

tual geliyor, fakat hiçbirisine ka
fasında bir cevap bulamıyordu. 

Saizüma ona gülümsiyerek ba-

- Madam! dedi, bizimle bera
ber geliniz!., Sizin gibi Montegü 
ailesinden olan birisinin böyle ser 
seri bir hayat geçirmesi doğru de-•-ğildir. dedi. 

• 
Çingene karısı titriyerek: 
- Montegü?.. Bu ne demek? 

dedi. 

- Leonor, la Baron dö Montegü, 
sizin iıminiz değil mi? 

- Benim is.mimin Leonor oldu
ğunu size kim söyledi? Leonor .. Ne 
delil:k? Bu isimde bir zavallı kız 
tanırdım .. Fakat o çoktan öldü! 

Çingene karısı bembeyaz kesil. 
mitti. Tepeyi kızdıran güneşin sı
caklığına rağmen elleri titriyordu. 

Şarl bu ellerden birini tutarak 
avuçlarının içinde ııktı. 

- Siz Leonorsunuz sevgilimin 
annesisiniz. Ah madam, beni din· 
leyiniz ... Sizi bulmuş olduğumu:t 

!köıkü hatırlıyorsunuz değil mi? 
Sevdiğiniz adamla orada karşıla§· 
mııtrnız .•. O, prens Farnezdir. Psi
kopos !.. Sizin isminiıi ve kendisi· 
ninkini ıöy lemişti. 

caal edilmesi. T el. 421 '73 . ' 
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- Bilmiyorum! cevabını verdi. 
Şu sözlerimi duyan Allahm ismine 
yemin ederim·ki bilmiyorum. Bns-

tilde size bütün söylemi§ olduklarım 1 
yalandır. Hepsi uydurmadır. Onla. 
rı, sırf size biraz ıztırap verebilmek 

için söylemiştim. Canımı ıeytan al. 
sın ki, sorduğunuz kızın nerede bu. 
lunduğundan haberim yok, fakat .. 

Pardayan §U ıon kelimeyi du· 
·yunca geniş bir nefea aldı. Omil· 
sizliğe kapılan Şarl tekrar ümide 
başladı. 

ikisi birden\ 
- Fakat mı? .. Faknt diyorsu

nuz, demek bildiğiniz bir şey var? 
Bu anda altın saçlı kadın: 

- O hiçbir !ey bilmez... O bir 
hilekardır. Çingenenin nerede ol 
duğunu itim bilebilir?.. dedi ve 
gülmeğe haşladı. Fakat ne Parda· 
yan ne Dangulem ne de Moröver 
ona aldırı etmiyorlardı. Moröver 
gözlerini yummuş, içinden taş:ın 

sevinç ve nc§eyi göstermemek ve 
onun doğurduğu alçakça bir düşün 
ceyi anlatmamak istiyordu. Kalbin 
de yine vııhti bir kin uyanmı§lı. So 
luk ıoluğn: 

- Evet, mösyöler, benim de bil 
diklerim vnr .. Fakat doğrusunu is· 
terseniz bunları ı;iıe haber vermek 
ihanettir. Lakin ne olursa ol un, 
mademki hayatımı bağışlıyorsu 

nuz, ben de bu akşamdan tezi yok 
ıenyörum Dük dö Gizin menfaat ı 
lerine aykırı olarak o.re.dığuıız lu 

zm nerede olduğunu öğrenirim, .. 
hem de pek kolaylıkla .. Yalnız bir 
meram edeyim. dedi. 

Moröver başını önüne eğdi. Bu 
anda yalnız bir eyden korkusu 
vardı. O da söz söyleyişinden ve 
tavırlarından duyduğu büyük se• 
vincin anlaşılmasıydı. Fakat bu 
korkusu beyhude idi. Çünkü tavır· 
ları olsun, sesi olsun :son derece ta~ 
bii idi. Hele Gize ihanet etmek lü
zumundan bahsederken Şövalya 
ile Dük ona büsbütün inanmıtlar• 
dı. .. . 

Şövalye: . 
- Genç kızın nerede bulundu. 

ğunu bilmediğinizi söyliyordunuz 
değil mi? dedi. 

- Şimdilik öyle .. Meryem ve lsa 
üzerine yemin ederim ki bilmiyo· 
rum. 

- Fakat öğreneceğinizi söyliyor~ 
sunuz? 

- Bu ak§amdan tezi yok mösyö .• 
istersem bir saat içinde de bulu. 
rum. Bu benim işim. Acaba Paris
ten ayrılmazdan evvel neden bu 
hususta malumat almak aklımc\ 

gelmedi? Bu o kadar kolaydı ki .• 
Fakat size ... Rastlayacağımı bilir 
miydim? 

Dük yalvarır bir sesle: 
- Pnrdayan !. .. dedi. 
Moröver ellerini uzattı: 
- Mösyöler, - mösyöler! .• iste

ğinizi yerine getireceğime All hın 
ismine yemin ettim. Namusum üze, 
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rine de aöz veriyorum. isterseniz 
·biriniz benimle birlikte gelin. Ha
yır, yalnız gitmem daha doğru .. 

Fakat bu aef er de bana itimat et
mezseniz ve buna yerden göğe ka
dar hakkınız var... Ne yapayım? 
Ah yarabbi, bana bir çare ilham 
eti 

Pardayan Şarle bir bakıt fır· 
lattı. Genç Dük, ümitle ümitsizlik 
arasında çırpınıyordu. 

- Merak etmeyiniz mösyö! de 
di. 

- Oh, demek bir çare buldu. 
nuz?.. Söyleyiniz, çabuk aöyleyi 

· ' H h ' ruz... er §eye azırı.m .. 

- Eğer dediğiniz doğruysa ... 
- Allahın bütün melekleri adı 

için yemin ederim. 

- inanıyorum. mösyö. Hakika. 
ten bizim sizinle birlikte gelmemİ7. 
imkansızdır. Gerek ben ve gerekse 

Dük Dangulem, bizim için birçok 
tehlikeler saklayan Parise girme· 
meğe karar verdik. 

Moröver bu sözleri büyük bir 
dikkatle dinliyordu. 

Pardayan devam etti: 

- Biz Vil Levek de yerlettik. 
Bu ak1am lüzumu yok, çünkü gece 
görülen itten hayır yoktur. Yarın, 
aabahleyin saat onda sayesinde ha. 
yatınızı kUrtaracak olduğunuz ma. 

t 

IGmatı bize getirirsiniz .. Giderse 
niz geleecek misiniz? 

· ~_r, aevi~ini belli etpı~. 

mek için büyük bir emek harcaya. 
rak: 

- Geleceğim mösyö, yemin ede. 
rim ki istemiı olduğunuz ıeyi de 
öğrenmit olarak geleceğim! diye 
cevap verdi. 

Moröver etrafına bakındı. Sali· 
bin bulunduğu yere doğru sıçradı. 
Elini uzatarak: 

- Şurada yatan ölünün, yani 
babanızın ruhuna yemin ederim 
ki geleceğim! .• diye ilave etti. 

- Peki ıerbeatainiz ... 

Üçüncü kere olarak altın saçlı 
kadının kahkahası duyuldu. Morö 
ver fapkasını çıkartarak kımıldan. 
madan duran Şövalye ile Dükü se· 
li.mladı. 

- Yarına görüfürüz mösyöler! 
diyerek ayrıldı. Pardayanla Şarlin 
gözü önünde sakin adımlarla yü. 
rüyüyordu. Fakat kestane ağaçla
nnın altına vanr vamaz, artık on
ların göremiyeceğine emin olarak 
çılgınca bir hareketle kotmağa bat 
ladı ve soluk soluğa Monmartr ka
pısına vardı. 

O zaman geriye dönerek inmit 
olduğu tepeye doğru bir bakıt fır
lattı. Kahkaha ile gülüyordu. Fa· 
kat bu kahkaha o kadar müthit 
idi ki, en ağır bir küfürden daha 
iğrenç bir mana tafıyordu. 

Bu esnada Şarl Dangulem: 
- Gelecek! diyordu. 
Pardayan içini çekerekı 
- Zannederim 1 dedL 
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Fakat Şarl o kadar mesut bir - Moröverin verdiği sözü tuta-
halde idi ki, arkadaıının kendi sa cağı muhakkaktır. Mesele, benim 
adeti için on altı senelik bir intİ· verdiğim sözü tutup tutamıyacağım 
kamdan vazgeçmit olduğunu, bul dadır. Onu unutacağıma y~~in et. 
yüzden acı acı gülümsediğini bile tim. Bunun için bu yemin mutlaka 
farkedemedi. yer~ne g?tirilmelidir. Evet .. Demek 

- Fakat neden Vil Levek de §U küçük çingene uğrunda on altı 
yerlef tiğimizi ve katiyen Parise senelik intikar. ımdan vazgeçiyo
dönmiyeceğimizi söylediniz? rum!... Şu iki zavallı yavrunun 

- Son bir ihtiyat .. Moröver ge· saadeti için bu azaba katlanıyo· 

lecek .. Bunu kuvvetle zannediyo rum. Moröveri affediyorum. Ah, 
rum .. Kendisine hayatını bağıtla Şarlin annesi neden benim ve ha· 
yan adama hiyanet etmez her hal. bamın hayatlarını kurtardı? O 
rle ... Buna eminim .. Fakat bilinir güne lanet olsun! dedi. 
mi? 

Her ikisi dütünceli bir halde bir 
müddet durdular. Şarl Moröverin 
gelip gelmiyeceğini düıünüyordu . 
Pardayanın ise bu hususta şüphesi 
yoktu. Moröverin ciddiyeti beli: 

idi. Bu adamın ufak bir hizmet kar 
tılığı olarak hayatını tehdit eden 
büyük bir tehlikeden kurtulmak
tan vazgeçmiyeceğini sanıyordu 

Bu sefer de ihanet ederse, Parda· 
yan elbette onu bir daha yakalaya 
caktı. 

Fakat hayır .. Moröver bu sefer 
sözünde duracaktı. Yarın Vil Le. 
veke gelerek malUınat verecekti. 
On altı senedenbri altında ezildiğı 

kabustan böyle kolayca kurtulma. 
ğı canına minnet bilecekti. Parda· 
yan yine içini çekti. intikamından 
vazgeçmek oun için herhalde bü 
yük bir fedakarlıktı. Kendi kend!. 
neı 

Pardayan titriyordu. Moröver 
kartısında yoktu. Nasıl olup da 
onu öldürmemit olduğuna fimdi 
kendisi de ıaııyordu. 

Batını sallıyarak: 

- Bu yaptığım fedakarlık pek 
büyüktür. Zannedersem ıu menhuı 
herifi unutmak için çok güçlük çe· 
keceğim. Neden Şarl bütün saade· 
Üni şu kızın üzerinde topladı. Ne 
için annesi onu bana teslim etti. 

Neden ben onu bu kadar benimse• 
dim?.. Ah babacığım, muhterem 
babacığım! .. Çok hakkın varmıt• 

sözlerini söyledi. Ve mezara doğ· 
ru hazin bir bakı§ fırlattı. 

- Ey kendi ellerimle buraya 
gömmüş olduğum mösyö dö Par• 
dayan, timdi hayatta bulunınut 

olsaydın fU hareket:rrıe ne derdin? 
Şüphesiz Moröverin hayatı ile ölü· 
mü sence bir olurdu .. Çünkü o 
melunu öldürmekle ne seni ne de 


