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C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
~~ Bu akşam Harbiyede ~ ~-111111ı_ ... .__.""'1ıtnnıll'I"'•• • u.-

Haber gazetesinde 10 Ağuıtos tarihinde münakaauı ilin edilen ıinema makineleri 
ve ıair malzemenin münakaıuı günü bazı firmalar tarafından bu 
müddet zarfında teklif yapılamıyacağı anlqıldığından ve ıartname
de de bazı tadilat yapıldıimdan dolayı 15/9/936 tarihine kadar 
temdit edilmiıtir. 

neşredilen Fa usta 
romanları 10 kuruş 
mukabilinde clltlen
meğe haşlamıştır. 

BEL V C Bahçesinde 

' Yavrunun Gecesi 
~ Yeni.. tartnameler 5/8/936 tarihinden itibaren Ankarada C. H. P. 

Genel Sekreterliği ve lıtanbulda C. H. P. tlyönkunıl bqkanlığı ta. 
rafından parasız olarak verilecektir. (111) 

Vakıt kütUpbane
slne getlrllmesl. 

Memleketin tarunrmı bütilu muaiki~inaş arkadaılan Bu geceyi 
ıereflendireceklerdir, Telefon: 49091 

~"""""""""'m ___ .. 

82 MAlıLUP FAUSTA 

niz. Ben de ıizi fU anda pençeıine 
geçirmit olan ıeytandan kurtarma 
çaresine bakayım. 

Jak Kleman batını eğdi. O her 
feyi anlıyordu. Li.zım gelen darbe
yi indiremediği için reiı bu huıuı· 
ta artık hiçbir ıey bilmek iatemi-
7ordu. 

ı Yalnız Jak Kleman bir noktada 
aldanıyordu. O, Reiıin kendiıini 
höcresinde ibadetle geceyi geçir
meğe teıvik ettiğini sanıyordu. Fa
kat dıtarıya çıkar çıkmaz etrafı. 
nın bir düzüne kadar güçlü kuv. 
vetli papas tarafından çevrilmit 
elduğunu gördü. Bunlardan biri 
ona: 

- Bizimle beraber çile odaıına 
geleceksin! dedi. 

İtte o zaman Jak Kleman, ken
disinin yalnız suımuını iıtemedik. 
)erini, kralı vurmadığı için cezaya 
çarptırılacağını anladı. Bağırmak, 

çabalam&k istedi. Çünkü çile odası 
pek müthiş bir yer, adeta iıkence 
odası idi. Şimdiye kadar oradan 
sağ çıkan görülmemitti. Hemen o 
anda kendisini yakalayarak elini 
ay3ğını bağladılar. Ağzını tıkadı

laT. Sütükliyerek götürdüler. Bir 
kaç dakika ıonra çilehaneye atıl
mıi bulunuyordu. 

Reis Burguvani tekrar sofraya 
t>turmuı, kendisine hizmet eden 
papaılara: 

- Betbaht biraderimiz Jak Kle. 

nım. Fakat zavallıyı ıeytan iyice 
pençesine geçirmif. Korkunç, deli
ce tözler söyliyor •. Ona bu tekilde 
küfürler ettiren ifritin bütün tari· 
katımızı kaplamasından korkuyo. 
rum. Bütün papaslara a§&ğıya 

inip onun sözlerini duymağı yasak 
ediyorum. Kendim yanma inece
ğim, ~iki fU zavallının aklını batı· 
na getiririm de kendisini çileha
neden çıkarırım. Fakat hiç de um. 
mıyorum ! diyordu. 

Çilehane manutır mahzenleri· 
nin en altında. idi. Oraya helezon 
teklinde kırk buamak merdivenle 
inilirdi. Fakat mahzenlere kadar 
inen merdivenler bu merdivenlere 
dahil değildi. 

Çilehane odası oldukça genitti. 
lılemeli basık tavan, köıelerdeki 
ufak sütunlar, küflenmit olmaları· 
na rağmen yine eski güzelliklerini 

muhafaza ederi süsler bu yerin vak 
tile timdikinden bambaıka bir it 
görmesi için yapılmıt olduğunu an
latıyordu. Höcrenin zemini, dört 
köteli ve düz kapak latlarile dö
ıenmitti. Her tafın üstünde zaman. 
la paslanan büyük bir halka vardı. 
Bu tatların herbirinin altında da 
bir tabut bulunuyordu. 

Jakobinlerin manastırına zin· 
dan hizmetini gören bu oda vakti. · 
le bir mezarmıf. Bugün burası, ad. 
liye hakimlerinin haber alma.mala. 
n lazım gelen bazı gizli cinayetleri 
cezalaadınaak İiİA hapishane ol&-

MACLOP FAUSTA: 

rak kullanılıyordu. 
Burada ne sıra~ ne de sandalye 

vardı. Üzerinde yatacak bir parça 
ot bile bulunmıyordu. Jak Kleman 
burada ağzına kadar suyla dol11 bir 
desti buldu ki, bu ona manaıbr 
reiıinin her feyi evvelden dütün
müt ve kendisini buraya hapsettir
meğe karar vemıit olduğunu anla
tıyordu. Şu clütünce, elile yoklaya 
yoklaya destinin yanı batında bir 
de siyah ekmek bulunca bir haki
kat teklini aldı. Demek oluyordu. 
Onun hapıi, kendisi manaıbra gel. 
meden evvel manutır reisi tarafın 
dan kararlattırılmııtı. Vaziyet fe
na idi. Jak Kleman için artık ya. 
pacak hiçbir fey yoktu. 

Çilehaneye sokulduğu zaman 
Klemanın elleri ayakları çözülmüf, 
ağzındaki tıkaç ç.ıkarılmıtıt. Fakat 
karanlık son derece koyu idi. Jak 
Klem:.ın evveli. kımıldanmadan 
Ayağının destiye iliştiği köıeye 
çöktü. Batını dizlerine dayayarak 
düıünmeğe baıladf. 

Jak Kleman da üç dütünce 
vardı. Biri aık, biri intikam, biri 
Allah ... Bu üç dütünce onun bütün 
varlığına hakimdi. Ve bir vücutta
ki üç nıh gibiydi. 

Allaha bütün kalbile inanıyor
du. 

Mari dö Monpansiyeyi bütün 
nıhile seviyordu. 

Kral Hanriyi muhakkak öldüre
cekti. 

Atkı çok büyüktü. Mari onun 
nazannda bir kadm, öbürkilerine 
benzemiyen bafka bir kadındı. 

Gömıüt olduğu, Allahın emirlerini 
taııyan meleğe son derece benze
mesi yüzünden ona itaab li.zım ad
dediyordu. Anneei gibi daima aıka 
mağlup oluyor, bu bahiılerde çok 
muhteriı bulunuyordu. Annesi 
Katerin dö Mediçi yüzünden çok 
ıztırap çekmiıti. Onun için ihtiyar 
kraliçeyi öldürmek istiyordu. 

Atk ve intikam kaf aıını bü~ 
müıtü. 

. 
Üçüncü Hanriyi Sen Barteleaıl 

gününü tekrarlamak istemediği 
için değil, ıırf Mari dö Monpansi· 
yenin dütmanı olduiu için sevnıİ• 
yor, onu kendi elile öldürmek iati• 
yordu. Melek de bunu emretınittİ• 
Bu emir Allahtan geliyordu. 

Mari de bunu ıöyliyordu. O bal• 
de atkı da bu emirde bulunuyordu· 

Annesi mezarının içinden bunu 
kendisine f 111ldıyordu, demek İP. 
tikam da bunu emrediyordu. 

O halde o da kralı muhakkak 
öldürmeli idi. 

• 
Jak Kleman, bu yeraltı höcreıı• 

ne atıldıktan ıonra kapıldığı asabi 
buhranlar geçti. Artık bu dütüJI• 
celeri kafaıından çıkarmak lazıdl 
geldiğini anladı. Çünkü üçün~~ 
Hanri yafıyordu. Kendisi onu ö • 

dürmeğe Allah tarafından rneırı~ 
olduğu için bu vazifeyi yapın , 
tq kendiıinl alakOJ..cak Jıii1'it 



Bulgaristan 
Boğazlar mukavelesini tasdik etti 

- Yazısı ikinci sayfada 

~uruş - Telefon: 23872 6 Ağustos 1936 Perşemoe Sene: 5 Sayı: 1637 

Üç 111eı11leket kan .. çinde ! 

s 
= 41 = 

a ihtilali 
devrinde! 

Denizde ve karada korkunç 
muharebeler oldu. 

~ lııgiiizleı· de yaralandı. 
A~.•nan ar ve talyanlar asilere yardım 
e er.ken, Fransız sol cenahı da lspanyol 

~Şçiieı·ine ir milyonluk bir para 
~anesi gönderecek 

114 1• cL WWQiiiıil~ 
'0§ıtnl!lr m•Mlara bcı ::iyor . . Pa1wt 1ıayvaıı peşinde dc!iil, kendi millctdm; 

laı·s pefnde J,oş ı ı , · r .. l8t 0 ispanyanın feci vaziyeti/ 

CI 

ll şistanda 
t>e~ lmru' un 60,000 kişilik bir ordu ile ha
l~r t~te geçtifl·J bildiriliyor. Faliat bu haber-

ltaıya lar tarafından yalanlanmaktadır 
(Yazılan 4 üncüde) 

Bu sabah 
hissedarlar 

Şark Şimen 
diferlerini 

Hükumete satmağa 
kurar verdi ıer 

Şark demiryolları ışletmesinin hü
kumetimize satılması hakkında karar 
vermek üzere Paristen gelen şir}tet his 
sedarlan bu sabah on birde şark demir 
yollarının Sirkecideki binasında fevka. 
Hide bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda Nafia Vekaleti tarife 
dairesi müdürü Naki ile şark demir
yolları nezdinde hükumet komiseri 
Sa!ahattin, şark demiryollan meclisi 
idare ikinci reisi Dövis, hissedarlardan 
Obanel, Şaseriyer, Puaran Fovestier, 
Laser, Garilyan bulunmuşlardır. 

Toplantıda yüz bin hisseden elli 
bir bin hisse temsil edilmiştir. 

Zenci Ovcnsı raki717crini i§te bu derece geçerek birinci gr?di .•• 

Toplantı, hissedarlar arasında çıkan 
bir ihtiHif yüzünden bir saat kadar ge. 
cikmiş ise de neticede toplantı yapıl

( Devamı -~ üncüde) 

Son ümidimiz bunda .~ 

GREKO-ROMEN 
Güreşler hu sabah haşladı 

Mersinli Ahmedin dünya üçüncüsü olması üzerine 

Bugün Türk bayrağı olimpiyat 
direğine çekilecek 

Berllnde yapılan 
güreşleri o tafsil Atı 
(Hususi muhabiri
mizin gönderdiği 

mektup) 
Futbolcu Zeki Rıza ile Nedim kale. 

ilerlin, 6 (lfadyo ile) - llitler 
dün öğleden sonra lngiliz Hariciye 
nezareti daimi müsteşarı bay Yan~it 
rats'ı kabul etmiştir. l\lülrlkatta ln . 
giliz Bahriye nezaretinin bir müme.s 
sili de hazır bulunmuştur. 

Siyasi mahafilde bu mülfıkat:ı ' 
büyük bir ehemmiyet ntfedilmekk 
dir. )fontrö muka,·elenamesinin ak. 
di üzerine lngiliz - Alman deniz· 
muahede-inde bazı tadiUlt yapılaca 1 
ğı sö"yleniyor. 

Bir genç 
Arkadaşını yaban 

domuzu sanıp 
vurdu 

(Yazııı 3 üncüde). 

Bugün Türk sporunun büyük ümitler beslediği Greko - Romen güreşler 

başlıyor. Saat 14,30 a kadar Berlin hllsusi muhabirimizin telefonunu bekle
dik; neticeleri son d~kikada öğrenecek olursak yetiştirmeğe çalışacağız. 

RWJ pc7ılivan Kavriani 

os bu akşam geliyor 

an ı pehlivanla 
:> ılaşacak Rus 

Bu sabah ekspresle geldi 

Dinarlı yenilmediğini, yendiği-

ni SÖ1Jliyerek meydan okuyoı 
(Yazısı 2 inci sayfada ) 
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ispanyadan sonra 
Yunanistan 

Komşutia yangın olur, yanındakine tirayet eder. Hastalık olur, bulaıır ... 
K-.a, motlalar da öyle: Birinden görüp taklit edersiniz! 

De\·let itlerinin batka türlü cereyan ettiğine ihtimal vennemek lazım. 

dır. Bunun da ishali, mesela muhtelif menlleketlerdeki iıçi hareketleri: Fn.n. 
aada grevler olur, akabinde hmr.cn Belçika tarafmdan kopya edilir. !talyada 
Faşizm çıkar, bir ayni da Almanyada görülür. Sovyetlerde kapalı gümrük 
mü? Al d:ğer devletlerde ce ... Tarihte siyasi suikaatlerin bile moda haline gel. 
eliği kaydedilmiştir. Hele müstemlekeleri ele geçirmek ve onlan elden kaçırmak 
hep taklit eserleri olarak tevali etmiştir. 

Şimdi de, ispanyadaki faşistleşme ihtililin=.n ardından Yunaniıtanda 

diktatörlük beliriyor. Parli.mentonun "münasip bir zamana kadar,, dağıtıldı. 

ğını, idarei örfiyenin ilan edildiğini dün haber verdik ..• Yani faşizme dörtte 
üç nisbetinde girilm1ı oluyor ... 

Yunani:ıtan gibi, siyasi muvazenenin tahtıravallide durduğu bir memle -
kette böyle bir ''hük\ımet tedbiri,, ne netice verecektir? Kestirmek güç it! 
Sol cenah, kollan bağlı mı kıılacak? Gelen ve gelecek olan telgraf haberlerine 
bakarak bunun kabil ofonuyacağıru anlamak kolaydır. Çok korkuludur ki, Yu. 
nanistanm dahili vaziyeti ele lspanyaninkine benzemesin, ve uzun sürecek bir 
CWüli ınuhare.bedir baılnn:asm. .. 1 mart İsyanının daha beterinin garp komıu
muzda başlamamasını dileriz. 

Bh, Balkanlarda aükiınet istiyoruz, bilhassa, Yunanistan gi.bi bir dos. 
tun-.ızun ve müttefikimôzin dahilen çok kuvvetli, tikaksız ve nifaksız olması· 
nı arzu ediyoruz ... Menfaatimiz böyle olduğu için sam.imi temennim de budur. 

Hüseyin Faruk Tanur 

lnJdll.erede fırka mUcadelelerl -BAL D V i N' i 
düşürnıek 

Bu saba.hki posta ile gelen İngilizce 
"The People,, gazetesinde okunmuş
tur: 

"İrigiıtere Başvekili Ba.ldvin altmış 
dokuz yaşına giriyor. Kendisi yetmi§ 
yaşına kadar Başvekil olarak kalmak 
istlyor. Fakat başkalarının arzusu bu 
yolda değildir. 

İngiltere muhafazakar partisinin 
sahne gerisinde, Bladvinf başvekô.let
ten atmak için şiddetli b1r mücadele 
yapılmaktadır. 

Ba.tavhi, 1'ngiıterc 'kralına taç giy. 
dirme merasfnlinden sonraya kadar 
mevkiinde kalmak ve sonra bir haşmet 
panltısı i~inde tekaüde çekilmek isti
yor. 

Şimdiki müdaf::ıa nazırı Sir Tomas 
tnskip'i kendisine halef olarak göster-

istiyenıer 
mektcdir. Sir Tomas lnskip bekleme. 
ğe razıdır. 

Eskidenberi başvcklctc namzet gi
bi göıiinen şimdiki maliye nazırı Nevit 
Çembcrlayn ise beklemek taraflısı de
ğildir. O, Mister Baldvinin hemen 
düşmesini ve kendisinin gecikmeden o 
mevkie gelmesini tercih ediyor. 

Bu suretle muhafazakar parti içe. 
risinde bir de Tomas lnskip ve Nevil 
Çemberlayn mücadelesi mevcuttur ki, 
partinin meselelerinden birini teşkil e
diyor. 

Diğer taraftan Mister Çorçil ve ar
kadaşları, lngiltcrcnin yeniden silah. 
lanmasmı terviç yollu başvekalete ar
zettikleri talepler gö1..c alınmadığı tak
dirde, b1r toplantı yaparak Baldvinin 
istifasını istiyeceklcrdir.,, 

Cim Londos bu akşam geliyor 
~ 

Yunanlı pehlivanla 
karşılaşacak ·Rus 

Bu sabah ekspresle geldi 

Dinarlı yenilmediğini, yendiği-
ni SÖ1Jliyerek meydan okuyor 

9 kğuetoe Pazar gUnU Cim Londos reş başlayınca derhal hücuma geçtim. 
ile Tiblm etadyomunda kar§ıla§acak O da saldırdı. Ringin yakınında olan· 
olan meehur Rua pehlivanı Kola Kuvar- lar Cimin sırtını birkaç defa yere getir. 
yani bu sabahki ekspresle Avrupadan diğimi görmüşlerdir. Fakat hakem bun
eehrimit.e gelmiotir. ların hiç birini saymadı. GUreş otuz ye. 

Ci~ Londos da bu akşam Romanya dinci dakikayı bulduğu ve ben de mU· 
vapuriyle eehrimize gelecektir. Aynı dafaa vaziyetinde bulunduğum sırada 
gt1n Dinarlı ile bir de Yunanlı pehlivan hakem beni mağlup addetti. 
gtlreşeceklerdir. Geçen hafta Atinada Ben şaşırmış vaziyetteydim. Birçok 
Cim Londosla yaptığı maçta mağlup mUbadil Rumlar ''Türk mağlup olma
olan Dinarlı Mehmet şehrimize gelmiş- dı,, diye bağıryorlnrdı. Bir çokları dr.. 
tir. ge hUcum ettiler. Ayağımı yerden ke 

Dl:na.rlı Cim Londosla yaptığı güreş serek soyunma odasına götUrdUler. 
hakmdn şunları söylemektedir: lstanbulda yapılacak revanşi sabır-

"- Ben maçın Türkiyede yapılmD• sızhkla bekliyorum. Hakikati vatan. 
sını l'stedim. Cim Londos u;. maçın dnşlarımın önüde göstereceğim.,, 
Yunatıistanda, ikincisinin Türkiyede 
olmasını teklif etti. K:ıbul ettim. Gü-

Bekir KB.minin 
vefatı 

Şurayı Dc\'let \'C Ziraat bankası 
meclisi idare azalıklarında devlete 
uzun yıl~ar hizmet etmiş olan, Cadde 
bostanı kereste ve marangoz fabrikası 
sahibi Ilekir Kftmil hayli zamandan 
beri devam eden hastalığından kurtu. 
lamıyarak vefat etmiştir. 

Cena:&esi yarınki cuma günü kaldı. 
nlarak, namazı Göztepe camii şerifin. 
~e eda tdfldikten sonra Sahrayı. ce_ 
dlttekf ailem 1ft8kbere.sine defnedile. 
cektlr. Allah rahmet eyleye. 

Boznk oto 1U~ler 

Hayatımız için 
tehlikedir! 

Çatalca ile İstanbul arasında işli· 
yen otobüslerden birinin Topknpı dı

şında devrilmesi üzerine Çatalca bek· 
diyesi on iki otobüsün i~liy~ıniyecck 
bir derecede olduğunu tesbit etmiştir. 

Ancak bunların scyrliscferden kat'i 
olarak men'i için İstanbt.ldan Çatnlca· 
ya bir mühendisin giderek muayene 
yapması ve rapor. veımesine lüzum gö· 
ıiilmüştür. Yakında İstanbul beldıyc. 

sinden bir makine mühendisi Çatalca· il 
ya gidecektir. 

HABER - Akşam Postası 

Marmara boğazlarında 
......................................................... 

Yeni mukavelenin~ 
tatbikine başlanıyor 
Rulgarlstao mukaveleyi tasdik~ etti 

Ankara, 5 (A.A.) - 20 Temmuz! nasında mezkur istas:Yonların rüyet 
1936 tarihli Montrö mukavclenamesin· mesafesi dahilinde bulundukça mer'i C• 

de tasrih edilen Boğazlar rejimınin lan beynelmilel işaretlerle isimlerini 
mezkftr mukaveleye merbut protokol· çekmiş bulunacaklardır. 

da derpiş edildiği veçhile muvakkatcti 4 - Yabancı harp gemileriyle y:rr
kaydiyle 15 Ağustostan itibaren tat- dımcı gemiler geçi§leri esnasında ha
bik edileceğine ve buna mütedair tan· sara uğrarlarsı;t 20 Temmuz 1936 ta
zim olunan ahkama dair Ti!r~iye nez• rihli mukavclenamenin 14 Uncu mad 
dindeki bilumum ecnebi mem414!ketlere desinin son fıkrasına tevfikan derhal 
Hariciye Vekaleti tarafından bir nota yukarıda zkiredilen işaret istasyonları-
verildf<Yi istihbar edilmiştir. na telsiz telgrafla bulundukları mevki-

Bu'gartar da tasdik etti leri vearızalarınm nev'ini "arz ve tui 
Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar hUkCımeti göstermek şartiyle,, bildireceklerdir. 

Montröde imza edilmiş olan Boğazlar Mezkur gemiler, gene bu istasyon. 
mukavelesini tasdik etmiştir. lar vasıtasiyle, mukavelenamenin aynı 

Hariciye Veklletlnln maddesinin aynı fıkrasına göre, Tür· 
rı•mt tebllll kiye tarafından kendilerine tayin edıle 

Ankara, 5 A.A.) - Hariciye Veka- cek hattı hareketi öğreneceklerdir. 
letinden tebliğ edilmiştir: Asked merasim için selam batarya-

Tilrkiye cumhuriyeti hükumeti Bo- ları: 
ğazlar rejimi hakkında. Montröde 20 Karadeniz ve Akdeni2 müstahkem 
Temmuz 1936 tarihinde imza edılen mevkileriyle yabancı harp gemHerl ve 
mukavelenameye merbut protokola yardımcı gemiler arasında yapılacak 
tevfikan 15 Ağustos 1936 tarihinden mütekabil merasim için Karadeniz Be· 
itibaren rejimi muvakkaten tatbik ede- ğazından girişte Anadolukavağında ve 
ceğinqen Boğazlar umumi tabiri altın- Çanakkale Boğazından giri§tc Çanak· 
da ifade edilen Çanakkale Boğazı, Mnr- kale Çemenlik mevkilerinde birer se
mara denizi ve Karadeniz boğazında lam bataryası bulunatılktır. 
15 Ağustos 1936 tarihinden itibaren Kılavuz istasyonları: 

muvakkaten tatbik edilmek üzere zir• Kılavuzluk hizmeti için aşağıda zik 
deki ahkamı ittihaz etmiştir: redilen istasyonlar çalışacaklardır: 

Harp gemileriyle yardımcı gemile· Çanakkale Boğazında: "Morto is • 
rin Boğazlardan geçişlerinde istifade tasyonu, Gelibolu istasyonu,, 
edecekleri işaret istasyonları. Karadeniz Boğazında: uBüyUk 11 • 

1-Boğazlar rejimi lıakkmdn Mon- man istasyonu, Haydarpaşa istasyo . 
tröde 20 Temmuz 1936 tarihinde imza nu.,, 
edilen mukavelenameye tevfikan ya· Hava yolları: 
bancı harp gemileriyle yardımcı gem!· Akdenizden Karadenize geçişlerin-
lerin Boğazlardan geçişlerinde yapmak de sivil hava. gemileri aşağıda'ki yol· 
mecburiyetinde oldukları muhabereler ları takip edeceklerdir: 
için aşağıda gösterilen işaret istasyon- Kara tayyareleri - Akdenfzden ka· 
lan tayin cdilmi3tir: radenize geçl§lerinde Enez. Midya ha-

Çanakkale Boğazı methalinde Scd· va yolunu, 
dilbahir işaret istasyonu "Seddilbahir Karadcnizden Akdenı1e geçişle\ in· 
telsizi.,, 

6 AGUSTOS - 193~ 

DoğJ'U m.-/ e 

değil !!!iJ ~ 
Gece 11 den sonr~ Air 
ikiye aynıan şetı'' 

Bu şehir, ilk zamanlarda yap~~ 
düşman hücumundan korunmak içııı d 
hendekJerile günün muayyen bir za~ 
mnda ikiye ayrılan bir şehir deme!' , 
Bu şehir İstanbuldur. Gece 11 den ; 
ra ikiye ayrılır. Kadıköyünden istaıı 
la, istanbuldan Kadıköyüne ge~en 
muayyen saatten sonra kendileri" 
otellerden birinde yer, aramak yiO 
kahve köşelerinde, barlarda sabahla 
mecburiyetinde kalırlar. re* 11 

Düşünüyoruz. Acaba Akay ida f , '
bu muayyen saatten ~onra nisbeterı tf dd 
ni§ aralıklarla küçük motörler çah!tı 1 d 
maz mı? J 

Bu teşebbüs masrafını korur• f 
korumasa bile İstanbulu ikiye 'b' 
lan şehir halinden çıkaracak ve fstan 
lulara büyük yardımı olacaktır. t 

Ti al km D~ ~i 
Kır balosu ~ · 

Çocuk Esirgeme kurumu Eren _..ı 
kolu yıllık kır balosunu bu 1;; 
ağustos cumartesi günü akşamı 

yirmi birden itibaren Suadiye plai f 
zinosunda verecektir. ~ 

r--~--~-·-~--~-;-ı . 
i lstanbulun en çok ıatılan b" 
i kiki ak,am gazetesidir. llaıı1' 
1 rmı HABER'e verenler k&r' 
1 derler. 
L ................................................ . 

de de Midya • Enez hava yolunu, ıJ 
Deniz tayyareJeri - Aynı Yo1; 

takip etmekle beraber lilzum ha•ıl 1 
duğu takdirde Marmara Ereğlisin• 
rıyabflf cek~rdir. , 

Bogazlarda memnu mıntakalat·, 
Türkiye cumhuriyeti hükftmeti ~ 

ğazlarda tesis olunacak memnu J1lJI" 
kaları yakında bildirecektir. 

Karadeniz Boğazında Karadeniz i· 
§aret istasyonu ''Büyük liman telsizi,,. 

2 - Boğazlardan geçecek yabancı 
harp gemileriyle yardımcı gemilerin 
kumadanı bu boğazların methallerinc 
yaklaşırken "50 mil kala,, telsiz vasıta
siyle mezkur istasyonlara emri altın
daki kuvvetin sarih teşekkülünü bildi. 
recektir. 

Y~nanistanda 

Grev, diktatörlük 

3 - Yabancı harp gemileriyle yar
dımcı gemiler Boğazlarda geçi§leri es-

KCJÇCK 
HABERLER 

içeride; 
• Gümrüklerde uzun müddettir toplanmııı 

olan sahipsiz cııyanın, kontenjan bariei oıa_ 
rak memlekete sokulmnsuıa gümrükler ve. 
k!letinco karar verilmi§tlr. 

• Nafia Veklletlnin ııehlrlcr arası telefon 
mUkllemelorinl ıılah 1ı;tn mukavele yaptığı 
telefon mUteha.ıısıaı M. Eltbunt dtin ııehrt_ 

mizo gelerek doğruca Ankaraya gitmiııUr. 
• Yunan UniversJtcsi talebelerinden mU. 

rokkep blr kafile gezinti mııksadlle dUn §eh_ 

rlmize gelmtııter ve lılilll Türk Talebe 
Birliği tarafından karııılanIJll§lardır. 

• Bursa dağcılık klUbilnUn Uludağda ter_ 
tıp ettiği yaz bayramı pazar g{lnU yapıl_ 

mı,,tır. Eğlencelere 500 ki§! l§Urak etrnl§. 
Ur. 

• İktillat vekili Celll Bayarla Gümrük ve 
İnhlsarlllr vekili .Ali Rana Tarhanı dUn §eh. 
rlm.lzc gelerek öğleden sonra Floryaya glL 
mlşler ve AtatUrko arzı tllzlmat etrnlııler _ 
dlr. 

• Eski~ehlr, 15 (A.A .) - Maarif vcklll Saf 
!et Arıkan, buraya gelmiş. Mahmuı.Uyede 
açılacak köy muallim mektebi hakkıpda 

tetkikler yapmıştır. 
Mnarlt vekAlcUncc Bandırma, Bafra, 

Çorlu, Muıı, .Ankara, Bolu ve Ağrıda yeni_ 
den birer orta mektep açılınıı.ııma karar 
vcrllmf§tlr. 

Dısarıda: 
• Londradan gelen bir habere göre, kral 

suklzlnct Edvarı1 ~·ıımertul gttnü huauat ya. 
Ulo ve iki muhrip refakatinde olarak Adlr_ 

ve çarpışmalar! 
Atina, 5 - Başvekil General Me· J Resmi daireler muhafa#• 

taksas diktatörlük ve örfi idare ilanın· edlllyor ~ 
dan sonra bütün ecnebi hükumetler sc. Atina, 5 (A.A.) - Atinanın ~ 
firlcrini davet etmiş ve son vaziyet daireleriyle sevkülceyş noktaları ~ 
hakkında kendilerine izahat vermi3tir kuvvetleri tarafından muhafaıe. ) 
Başvekil bundan sonra gazetecileri top- mektcdir. Fakat payıtahtta ,,e.ı~tl 
hyarak bir beyanat vermiş "Ve eğer hU· normaldır ve sükun hüküm surrııe 
kumet bu tedbirleri almamış olsaydı, dir. I 
memleket anarşi içinde kalmış olacaktı tdarei örfiye ilarundan berj 1ll 1 · 
demiştir. Başvekil beyanatında: nistanın hariçle olan bUtiin teıef~ 

"- Bütün emelim memleketi ktJr· telgraf muhaberesi kesilmiştir. ~ 
tarmaktır.,, demiştir. berat kesilmeden biraz evvel Lotl fi( 

Bütün kolordu ve fırka kumandan- gelen bir habere göre, Selanikte ıd'' 
ları diktatörlük ilanından sonra Baş- cilerle polis arasında çarpışma 0tf 1 
vekile telgraf çekerek krala ve kendi· ve 22 kişi yaralanmıştır. Grev J'f ~il 
sine itimatları olduğunu bildirmişler j Atinada tam bir sükun ıçinde y.eC 
dir. tedir. ___/ 

yatlk sahillerine gldecekUr. .. 
• ln!:"illz - Mıııır mUzakercleri gittikçe 

şnyanı memnuniyet bir hal almaktadır. Ba. /J 
zı mahafllln fddialarınıı göre, Jnglllz mu_ 1/ 
rahhn.aları kapltUJAsyonların 1lgaı11nt kabul 
etml§lerııe de muhtelit mahkemeler mesele. 
sini başka bir zamana bırakmak istemişler. , 
dlr. · !t, 

• Bcriln, 15 Bulgar kralı Borla, c\-velkll B . . 'k ld • . Y·-A~ ~nı•""' 
gtlndenberi kraliçe IJf' birlikte mUtenekklren , , ~§~nma tÇtn 'Ve8l •.a C C etmek tstiyen MNU - ltfQ.saadenıze;ı T 

Berıtnde bulunmaktadır. Kraliçeye dUn bılır nııyım1 
bir klinikte ufak bir ameliyat yapılmı§tır. l 
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llJ ~ ••.••. 
=9 ~*"l 
;, ~~hıa- aııraı~;nıı'da 
ı rB ~ ttlıit~ li"® !}<{ ~ 
tı j( llird 

' . e 8Poru beğenmezler... Şy 
ılffe J ~'Yatların mucizesine bakm 
• si e. 8u 
~ııı ııı' d ıncak havalarda gazetele· 
'8ı.ıil ııı, Utıunla§an sürümüne yeni bir 
e,. >'•ni b · k 1 k l ~ t, k lr an vermek e a mı· 
ıı~ ·

0
tr çılrk kininin ateşini de din· 

1 h. 
ti 1!itti . . . 

Iİltı llıı ını? Fransız komünıst 
il 'N:ni~e,,. gazetesine göre, Al-
lda 1/

1len, kendi azalarına şu 
cı ır tebliğde bulunmuş: ...... oı· dd llnpiyallar devam ettiğj 

l d~.tçe, sakın ha, Yahudilere 
1.1.r'• 

\' lltl hareket etmeyin. Hatta 
'" ayt~rda, trenlerde filan ba-
~tett y h . . 

dırıa 1/ a udı suratlı olan hır 
et ıle rastlarsanız, berayı ne. 

ay .. 
bj~ l\ga kalkıp yer verin!,, 

trig~ taraftan, olimpiyatlar, zen 
~ ınç eden Amerikaya, zenci 
~d \>asıtasile büyük bir şeref 
~ l?~r. 
le~ 1~t.ir çekirdegini doldur

::;-1 ·U hır hadiseden bir harpçı· . ~ :r ınısınız ki, ırklar arasın. 
J>h, larekeye sebebiyet veren 

Ja.Ua lh ? b•' r, au a da yol açaın. 

1•' ~b• • • • 
,. 1 °~<e1ii1Hlnl weırn 

~I> abidesinin yeri neresi 

erı ı~e anketler açıyorlar, mü. 
\?] erın fikirlerini soruyorlar. 

d~ ra.zetede okuyup Kadıkö. 
·~ Slanbula gelirken ,bir an 

11;aldırarak şehrimizin pano 
tll 8. baktını. 

husu . ı· 
.. aıyet ı olan lslanbul sem 

Rord"kl i u erinıi sıralayayım: 
''-ra 

•\ Y, surlar, Bayezit kulesi 
l\\" 1 

i kı~ıc olarak kullanılan Aya 
ı ıae . 

ıı l\dJj sı, Ayasofya, tcvkifha. 
l!t, s~~ sarayının enkaz yeri, 
~~e 

1
_ lanahmet! .. 

.-~ l'tte • 
ıtb.i....: n gı:ıde kontrol ediniz, 
• ._an ·1 
~İtti b 11 uetinde asnmızın hiç 

htt ed ulaınadığımzı görerek 
lıı~,1 • ecekainiz. 
d, . 1\1> anıt b . taıtıi , 1 uraya mı yapılma. 
d,ler· ı · Belki, diğer devirlerin 
tk i~ Yanına bir de bizimkini 

1lı a.p ed B 
t~.,.i • .er.. elki de inkılap 

l~f,~ k ll\ızın daha manidar bir 
'1ti onulnıalıdır. 
h ll tur 

i '1tiyet11 ~uhakkak ki, bu 
~~RÜrik~~Vrınde o tarihi sahil 
~ dı.,., \l alinde bırakmamak 

\ e'el" b' 
~GllJii~:ijYol Yapnıalr, hiç de

İ-> U, bö I _dolu kıyılan temiz. 
l{~i · Y chkle · k ı·b • tıı de ... 

1 
, ın ı a ımızın 

'~lı'a· gı se bı' l b" . . . b' , ... • e ır ızını ır 
l:ıh '111 bir ' 
· Ultırı urnran kıpırtısını 
l\d ı en gör" 

e oeH,..~ ~nen, en kıymetli 
· ... nelı ! 

~ ~\ltaeıbere ___ cv_a_ .. _N_oı:___ 
c~ 
tt~11 lasaray1ı B 
~~ b'ıcvzuun ay ~ras'a: Mcktu

Ct~izc u a daır görüşmek Ü· 

~~() hayınız. (V. N.) 

~~ I' Ilı .• 
"-.ı Usteşarhğı 
;~tara.~~Yacak mı? 

tl' dilce .. Bir spo .. 
l:\d Cginc d . r musteşarlığt 

Ilı~ e \>en aır evvela T 
t ltrj 1 en bir h an ga_ 
' .Yet tarar aber, bugünkü 
ı:ı. ından t k . 
~~ c zıp olunu -
\bir~iYetıi bir 
'• 

1lle zat c 
. l'urlt •unları .. urnhuriyetin 
ı~İı 'Por k soylemiş: 

tf · tı· ururn 
•i~ı·lt likfırnct u Yeni teşekkül 

cttıı ı oll'l'Jı.., ' sporda ycnilm.. . 
de .. acağ k -.nın 

Soflrcu i!ittneıctinı· anantile futboJ_ 
~ll ların 1 ı muvafık görın .. 

lt rullıu a dıkları . uş 

~le t' • t?tcsuı netıcclerden 
•rıırn tutula 

tı... c rncs 1 ınaz. Sporun 
~~ "'•it c csınc 1. ~ hır zaten d gc ıncc, spor 

tc ckkUldu·~vlcttcn müzaheret 
r . ., 

HAB~R ::::- ~'kşam Poataiı · 

iki facia 

Bir genç, arkadaşını 
domuz sanıp vurdu 

Bir adam da karısını aşı kile yakaladı ve 
küstah herifin kurşunıar1na hedef oldu 

İzmir, ı (Hususi) - Bundan ikı 
gün evvel Buca yakınındaki bağlarda 
kanlı bir \'aka o!ınuş ve Hanır.zan İS· 

minde bir adam domuz zanniyle ark::-. 
daşrnı öldürmüştür. 

Vaka. §ll §ckilde cereyan etmi!:tir: 
Ramazanla aym bağda ve aynı yer

de yatan Aslan, geceleyin yatağından 1 
kalkmış ve biraz dolaştıktan sonra ge
ri dönmiiştür. Uzaktan bir kanıttı gö-

Bunun uz.erine derhal bır köşeyr 

sinert Hasan Hüıleyin ele tabancasını 
çekerek hasmına ate§ etmeğe başlamış 
ve bu arada atılan kurı:;unlt-.rdan bir 
kısmı AyşcyC' isnbct ederek öldürmüş· 
tür. Hasan Hüseyinin de bacağında a
ğır bir yarası vardır. 

Vakadan biraz sonra her iki adam 
da jandarmalar tarafınıfa.n yakalar.• 
mışlardır. • 

ren Rama7..an bunu bir domuz zannPdr· ---
1
-N--H-l_S_A_R __ L_A __ R __ _ 

rek hemen av tUfcğine sarılmış ve jki 

defa ateş ederek .Aslanın kafaRının lu· i1 Aeı,..l U/"' a lıyoı"' 
rılmasma, sol ı;öziiniin kör olmaı:;ma ve 1Yl1 l ~ 
çene kemiğinin parçalanmasına sebe- Müsabaka 
biyet vermiştir. Yakadan 8onra derhal imtihanı açtı 
amcasınm C\'ine kançn Ramazan: Jnhisarlar kadro und:! gcçc!t ma-

- Ben domuz zannederek Aslanı yrst!ı HO ~aş•ıır ikmal elmiş olan me-
vurdum, demi~tir. mur ,c müstahdcmlcrd,.n 400 ki~i 

Vaka biraz sonra etraftan duyulmuş açrğ:ı çıkarılmıştı. 
ve Aslan hastahaneye kaldırılm.ış ve 

Hunların :yeri e' nice )apılmtş O· 
Ramazan te\'kif edilmistir. 

lan miisalmka imtihanında kazanan 
Çirkin bir alle faciası 

gençlerle ' 'e idarenin elindeki memur 
Balıkesir, (Husust) - Balıkesirin larla kısmen doldurulmuştur. 

Koru nahiyesine bağlı Mallıca köyün· 
de çirkin bir aile faciası neticesinde Fakat tam hu sırada geçen ayrn 
bir kadın vurularak ölmü~tür. ba~ında inhisardan )f.'niden 70 memur 

Mallıca köyünden Hasan Hüseyin, daha çıkarılmıştı ki hunların on be~i 
evde bulunmad1ğ1 bir l'lırada karısı Ay.. ı~tanhuldadır. 
§e dostunu e''e alarak cğlenmeğe baş· inhisarlar idaresi gerek bu münhallc
lamıştır. Tam bu esnada evine dönen ri doldunruık, gerek yeniden olacağı 

Hasan Hüı:;eyin kapıdan girer girmez anlaşılan mahallere tayinleri yapıl • 
kansı ile dostunu biçimsiz bir vaziyet- mak üzere yeniflen hiiyiik hir mii~aba 
te görmüş, fakat daha krprrdamağa va- ka imtihanı açarak ml·mur almağa 
kit bulmadan karşısındaki adamın kur.. karnı· vermi~tir. 
§Unlariyle karşılaşmıştır. 

lstanbul 
rıhtımları 

Parasızlıktan 
Bu sene Salıpazarına 

kadar 
uzalı la mıyacak 

Yeni liman idaresi kurulurken Is-

Müsabaka imtihanı hu ayın on 
ikisinde ):tpılacaktır. Bu imtihana 

orta mektep talı."ilini ikmal etmiş, 
askerliğini y<tpmı~ 'e 21 ya;:ından :n 
yaşına kadar olan herkes girebilecek
tir. 

lmtihan Sirkcıcidcki memurin kur

su binasında yapılacaktır. Du imtiha
na girenlerle de münhaller dolmaz..."3 

tekrar hir imtihan daha yapılacak-

tır. 

tanbul rıhtımlarının da bir ba~tan Çerkes Reşid haininin 
Sarayburnuna diğer ta.raftan da Dol 
rnabahçeye kadar uzatılm<Uıına karar yeni marifeti eri 
Yerilmi~ Ye derhal projeler yapılmı:;;- Romanyanın pazarcık kazasında çı-
tı. kan Romanya isimli Türkçe gazet~d.; 

Fakat ~imdilik hu rıhtımların ya- yazıldığına göre, yüz clliliklerden Çer
pılması geri kalmıştır. Buna da sebep kes Heşit Köstencede Türklük aleyhin· 
mali imkfm.~ızlıklardır. 

Yerilen k.:ırara ~öre, ;;;imdilik 
mevcut Galata \'e Sirkeci l'lhtımları
nın tamiri ye yükseltilmesi i:;i liman 
idarc..;;i tarafından yapılacak, gümrük 
binası antrepo haline getirilecek, me' 
cut rıhtımlar modern tesisatla techiz 
edilecek \'e liman dahilindeki şaman
dıra la ı· boğaza doğru alınacaktır. 

Fakat )·eni rıhtımlar ve diğer te.si 
.satın yapılması liman idare.si mali 
,aziyetinin üstünde olduğu için bunla 
rın de\'let elile ,·eya dC\·letin temin 
(.'deceği hir para ile yapılması takar
rür etmi~tir. 

Bu ela bittabi bu ~(.'ne i~in kabil 
olamıyacaktır. Bununla beraber ilk 
fırsatta. Galata rıh\tmınrn, mevcut 

rıhtımlar birbirine eklenmek ~uretile, 
Salıpazarrna kadar u1.atılma.ı;;ı da ay 
rıca karar nltına alınmış hulunmak-
1adrr. 

Zavalh tayfa 
Gemi He iskele 
arasında sıkıştı 
Rizcnin M::ıpa\·li nahiyesinden u. 

zun Ahmet oğlu Ahmet, Pendik vapu· 
runda tayfalık yaptığı sırada. vapur 
iskeleye yana.sırken balon denile:ı tam
ponu geminin çarpacağı yere koymak 
istediği sırada sarsıntı yüzünden deni
ze dü§mÜ§ ve vücudu iskele ile vapur 
arasında sıkışmıştır. 

Ahmet, ağır yaralı olarak Cerral:
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. Za
vallının altı tane çocuğu vardır Haya.i 
tı t~hlikededir. ı 

de neşrettiği bir hczcyannameyi tai.ıet
tirer~k oradaki Türkelre dağıtmak is-

temi~sc de bu hareket her tarafta umu
mi bir nefret uyandırmıştır. 

Çerkes Reşit bu - :::özde - eseri· 
ne: "Sabık Osmanlı ordusu iimerasm-

dan ve ilk Ankara Bilyük Millet Mecli. 
si azasından Saruhan meb'usu,, diye 
imza atmıştır. 

Romanya gazetesi bu mallımatı ver
dikten sonra, bu gibi hainlere Türklük 
arasında verilecek yer bulunmadığını 
yazmakta ve Türk gençliğinin böylele
rine en ağır cezayı vermekten çekiruni. 
yeceğini ilave etmektedir. 

1fl91'1Pilf TANYfWİ 

,.:o ..... 3.17 12,20 16,14 19,27 21,11 2,5!} 
elo 7,57 4,58 8,152 12,00 l,49 7,39 

t ... ı.o 

Giritteki isyan netıcesi: 7 ölü, 44 
yaralı . Bugün şehrimizde 7 vesaiti nak
liye kazası olmu§tur. 

• 
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Mısir radyosundan 
kurtulmak için 

Halk şarklları programını 
genişletmeliyiz ! 

o o n m [p> n va 't o a ıra iki saz heyeti iki ayn grup teşkil eder 
~ ve karşılıklı ses ve saz yanşma çıkar• 

g D<dl Dş 3 ını m =li"ll a so lardı. 
n e <dl n ır ? o zaman Boğazın her iki kıyısı da, 

Sadri Ertem Kurun refikimizdeki 
İşaretlerinde, olimpiyatlara iştirak e
den gporcuların kaybcdişlcrinden bir I 
çokluında doğan üzüntiiyü bir feyJc.

1 sof düşüncesiyle gidermeye çalışıyor 

ve hj bctmekle mağliıp olmanın haki· ı1 
ki manasını ortaya koyuyor. 

Mağlübiyet, diyor, bir sayıyı kay· ı' 
betmck değil, sayı}1 kaybettiğine ka-

naat getirmektir. ı 
S:ıuri Ertem ve onun yerinde ola· 

cak her hangi bir yazıcı için bö ·le 1 
mağl(ıbiyetle karşılaşılmış bir zaman· 
da zaten ba§ka türlü diişünınek kabi? 
olmazdı. Hiç şüphe yok ki olimpiyat
lara iştirakimiz bu dostun da söylediği 
gibi bize beynelmilel mikyasta ça!ış· 
manm aşkını, heyecanını ve metodla· 
rını öğretecek tC'k çaredir. Fakat ne 
de ol~a. bhe öyle g(.'liyor ki Sadri Er· 
tem, sporcularımız galip gelseydHer 
işi bu cepheden mütalea etmiyecek, O· 

limpiyatlara ~idi§in mana ve mah;ye
tini kazanmak mefhumundan başka bir 
şeyde arnmıyacnktı. 

şimdiki gibi boş değildi. Denize çıka· 
cak Ynsıtası olmıyanlar da kıyılarda 

toplanarak Boğazın nur)u sularında11 
fışkıran bu ahengi dinlerlerdi. Eski 
mehtap sefalarının en büyük mümey
yiz vMfı sessizlikti, Herkes dindara• 
ne bir sükiıtia musiki dinlerdi. Kürek 

çekenler bile, fnzla gürültü etmemek 
için küreklerini suya hafıfçe daldtnlar
dı. O devirde, Boğaziçinde, kürekleri 

denizden ~ıkarırken geriye su atarak 
şapırtılı ve cakalı bir küre k~ekme mo · 
dasr vardı. Yalnız, me.htap sefalar~ 

da, gürültü olmasın diye bu §ekilde kil· 
rck çekmezlerdi, ı 

O zamanki dindarane sük~ta mu· 
kabil, son mehtap aleminde, makine 
lıiı.kimdi. .Motörlerin takırtısı, uskur. 

!arın siiı i.illüsü. makinelerin hırıltusı, 
mehtap sefasında Denizkızı Eftalyanm, 
denizde daha çok ~ıkması lazım gelen 

sesini bile kimseye i;:;ittirmedi. Devir 
o kadar dcği§miş ki Boğazda mehtap 
alemini, makınc ve motör gürilltilsil öl-

M DSD ır ıradw@slUJ düriiyor. Mehtabı gördük amma, sefa• 
sınr süremedik, 1 

Peyami Sa.fa, bugünitü fıkrasında ---------------
çok haklı olarak alaturkanın yerini A· 
rap musikisinin kapladığını ve bunun 
alaturkadan çok daha 7.ararlı olduğunu 
söylüyor. diyor ki: 

"Türk halkı. Mısır radyosundan ge
len Arap sesini kendi sesi zan:ıetmeyc 
de\'aın ediyor. Gazetelerden Mısır prog· 
ramınm da neı;rcdilmesini istiyen oku· 
yucular pek çok, Ankara ve !stanbul 
radyolarında alaturka musiki yasak e· 
dildikten sonra Türk sesi .Mısıra mı 

hicret etmiştir?., 
Peyami Safa, bu yazısında: Anka· 

Korradina Mola'oın 
konseri tehir edildi 

Ağustosun 7 sinde Tepebaşındakt 

Şehir tiyatrosu bahçesinde valinin hi. 

mayesi altında bir konser vereceğini 

yazdığımız Kiavsenist matmazel Kor. 
radina Molanın konseri 11 ağustos sa. 
lz günü saat 21 re tehir cdilmi~tir. 

Biletler Tcpebaşz tiyatrosunda, Lon 
dra otelinde ve Natta acentasmda &atıl· 
ntaktadır. 

ra ve İstanbul radyolarında halk tür· ~------....ı--------·ı 
killerine ayrılan yeri geni~letecek olur. 
sak, !11ısır radyosunun Türk samiası· 
na her gece yaptığı bu Arap :ı§ısınm 
tesirlerinden halkı uzaklaştıracağını t 
henür. doğmıyan Avrupai ve muac:ıı 

Türk musikisi yerine halkın Arap mu
sikisiyle gıdalanması ve l~rbiyt? etmesi 
eski alaturka musikimizdf'n bin kat da
ha zararlıdır. demektedir. 

Me!Ml'tap saı'lraDaııro · 
Abidin Daver, eski mehtap sef:ı.la 

riyle, geçen gece Şirketi Hayriyenin 
yaptığı mehtap sefasını mukayese cd;· 
yor. Eski zamandan hatırıı satırlarını , 

da içinde tophyan bu yazıyı okuyuru ı 
larımıza aynen veriyoruz: , 

Boğaziçinde eski mehtap sefaları 

ihva edilmek isteniliyor. Bir düzinf' il 

Şi~keti Hayriye vapurlarının. evvelki 
akşam, bir filo halinde Boğazda yap
tıkları mehtap gezintisiyle eski mehtap 

Büyük 
müsabakamız 

Büyük müsab:ıkamıza iştirak e. 
den okuyucularımız t<'pladıklarr re.. 
sim parçalarını strasına koyduktan 
ve Forulan üç sun 'in cevabını verdik. 
ten sonra mufassal adreslerile bera 
ber, Ankara cadiesinde Vakit kü. 
tilpbanesine getirerek mukab!linde 
bir numara alacaklardır. 
Polis bilmeceleri için verilecek ce
vaplarda uzun uzadıya tafsilata lü" 
zum yoktur, yalnız neticeleri birer, 
ikişer kelime ile bildirmek kafidir. 

Cevapları posta lle göndere.. 
cekierin. hallettikleri resim ve sual 
!eri 

(HABER 9az-;tı:,si biiyiik müsa. 
baka mcmurlufjıı) 

sefaları arasında ne büyük fark vardı. AdreEinc göndermeleri rica olu 
Gençliğimin ilk yıllarında, Boğazın nur . Bu gibilerin sıra nu.mar&.ları 1 

Istatıbui 

mehtap sefalarına iııtirnk etmiştim; e"- ' poc;ta ile kendilerine gönderilecek 
velki akşamkini de gördüm. 

1 

tir. Ancak bunun için ayrıca üzer. 
Sultan Hamid devrinde üç kişinin j terme mufassal adresleri yazılı vr

bir araya toplanması memnu olduğu i- , puılu bir zarf s;öndcrmcleri li.zım 
çin, şimdiki gibi gazetelerle bütün ls 

dır. 
tanbul halkı mehtap a?emine davet t?• .Müsabakaya iştirak edenlere ve. 
dilmczdi. O alemler, sakin ve ılık meh ! rilr:n numaraların kaybedilmemesi 
tap gecelerinde, hemen hemen hiç ha- bilhassa rica olunur. 
zırlıksız, hiç gürültüsüz, ani bir şekil· 15 Aifustostau sonra göndNilen 
de ynpılırdı. Mesela, Sadrazam merhum ccl'aplar lwbı<l dilmiyccektir. 
Prens Said Halim paşanın y .. llısmdan ·---·-----------.... 
çıkan saz heyetini hamil bir balık ka-
yıgı heyetiyle birkaç üç çifte fıta veya 
kayık ya,·aş ya.va§ denize açılır. Dk ........ ,..,.,-mııı111111t1llH .... :t %1 ı:..

"hey, hey!,. Boğazın gümüşlenmiş su- Haber gazetesinde 
ları üstünde duyulur duyulmaz, her F 
taraftan ~andııllar, kayıklar, kikler, neşredilen a usta 
fıtalar denize dökülürdü. Bü~ün ~u romanları 10 kUrUŞ 
küçük deniz vasıtaları, esrarlı hır mık. 
natısla çekiliyorlarmış gibi. çalakürek. mukabilinde clltleo-
sesin geldiği tarafa doğru akarlardı. meğe başlamıştır. 
o vakit, henüz pek genç bir hanende V k t kfttil b 
olan Bimen Şenin şen sesi, Boğazın a 1 p &De• 
nurlu sulan üzerinde titriye titriye ya-, sine gellrllmesl. 
yıhr. Boğaz koylan sabaha kadar c;:e-1ıılllnıııııııu1MU!lllfllthıınıtllllHHllU1111ınt# 
şit. çeşit güzel ı5eslerle inlerdi! Ba.zan 



ispanya ihtil3li ~abeş~er ele 
avuca sığmıyor 

Azgın bir i~~kTos-ıgsv J 
Dün şehre dehşet 

saldı 
Madrit, 5 (A.A.) - Asilere ait o

larak elde edilen haberlere göre asile. 
rin CorBou Saragosse ve Bursogsta va
ziyetleri ümitsizdir ve oralarda mühim 
mat yoks~luğu vardır. 1 

K~lonya tayyareleri Saragosse 
şarkında Cl'6ilerin bir tayyaresini yere 
düşürmüşlerdir. 

HUk0m6t kuv.ıtt eri mUhlm bir 
r~~t:.b}ı lst r-dat ettiler 

flla6rit, S (A.A.) - Resmen bildi. 
rildiğine göre, hükumet kuvvetleri asi 
le!"den Guadarrama mıntakasında kain 
bulunan ve Seeocie ve Vallalolid yolla
rına hakim b:r sevkulceyş noktası olan 
Son Rafacli istirdat etmişlerdir. 

Gu; ral Frar ko Cc belUUarıkl 
zorlayacak 

Ce-.ıta, 5 CA.A.) - Havas muhabi. 
rinin haber aldığına göre, general Fran 
ko Cebelüttaxık boğazını zorlamağa ha
zırlanmaktadır. 

Silah ve asker dolu üç vapur hare. 
kete hazır bir haldedirler. Altısı itat
y<ın, üçü de Alman olmak üzere 15 tay 
,yare sevkiyatı korumak ıçın Tetuan 
hava meydanından uçmağa hazır bulu. 
nuyorlar. 

Alman harp gemileri Kadikse git
mek üzere dün Ccutadan hareket etmiş 
lerdir. 

Yahudiler cezaya çarptılar 
Tetotıan, 5 (A.A.) - Kıyamcılar 

Tetouanın yahudi cemaatini 120,000 
İngiliz lirası para cezasına çarpmışlar
dır. 

fNnsızlarm tekllfl 
Pa.'.'~ 5 (A.A.) - ispanya işlerine 

kanşrlmaması hakkındaki Fransız tek
lifine İngilizlerin verdikleri cevap bu. 
rada memnuniyet uyandırmıştır. 

Yalnız İtalyanların ayni teklif etra
fında müşkülat çıkaracakları ve bilmu. 
kabele bazı şartlar ileri sürecekleri tah 
min ediliyor. . 

Oeuvre gazetesi bu hususta İtalya
nın aşağıdaki Uç §artı ileri süreceklerini 
yazmaktadır: 

1 - Uç tar:ıflı müzakereler yaptl. 

mamasr, 
2 - Almanya ve Sovyet Rusyanm 

da bu işe iştirak etmeleri, 
3 - Fransa hükumetinin İspanya 

vakayiinden bilistifade faşizm aleyhine 
müteveccih bir ehlisalip vücuda getir
n:c'~ t vrını takınmaması. 

eosyallst1er de b1taraı1ıoı 
kaldırıyor 

Paris, 5 (A.A.) - Saylavlar kurulu 
dış işleri Gakanlrğı encümeninde bütün 
hatipler ispanya hadiselerine karışıl. 

maması lehinde söz söylemişlerdir. 
Yalnız bir sosyalist ve bir komünist 

mebus Delbosun saylavlar kurulunda
ki beyanatındanberi vaziyetin değişmi§ 
olduğunu ve yabancı devletlerin bita. 
raflığı tamamen muhafaza eylcmedikle 
rinin artık bugün aşikar bulunduğunu 
ileri sürerek ademi müdahale aleyhin. 
de vaziyet almışlardır. 
lnglllz elçisi ispanyayı terkettl 

Hendaye, S (A.A.) - İngiliz büyük 
elçisi ispanyayı terkederek buraya gel 
miştir. 

80 kl•I öldUrmu,ıer 

Madcit, 6 (A.A.) - Mangada kolu 
Navalperaldeki asileri yenmiş ve asile
re 80 kişi zayiat verdirmiştir. 

ltalyan tayyarelerlne dair 
tthklkatm neticesi 

Parrs, 6 (A.A.) - Havas ajansının 
bndirdiğine göre, Oran civarında mec 
buren yere inen İtalyan tayyareleri hak 
kında j'apılan tahkikat neticesinde bu 
tayyare!erin bomba hariç, harp levazı. 
mı yüklü oldukları ve makineli tüfek
lerinde kurşun bulunduğu tesbit edil. 
miştir. 

Fransızlar bir milyonluk iane 
gönderiyor 

Paris, 6 (A.A.) - Populaire gaze
tesi, halkçı birleşme komitesinin bir 
beyannamesini neşretmektcdir. 

Fransızların hamiyetine hitap eden 
bu beyannamede, (İspanyadaki kardeş
ler için) yaralıların yaralarını sarmak 
ve muharipler i!e ailelerinin yiyecekle 
rine medar olmak üzere 15 ağustosa 

kadar bir milyon franklık bir iane is
tenilmektedir. 

Bir deniz muharebesi 
BerHn, 6 (Radyo ile) - Dün Cebe.! 

lüttarık boğazında bir hükumet kru .. 
'\'UÖrü ile astlere ait iki deniz tayyare.! 

si arasında şiddetli bir muharebe ol. 
muştur. Bombardıman esnasında Ce. 
belüttarıkıı da bombalar düşmüş, bir 
çok İngilizler yaralanmıştır. 

İngiliz hükümti her iki taraf nez 
dinde şiddetli ihtarlarda bulunmuştur. 

Devletler ve isyan 
Berlin, 6 (Radyo ile) - İspanya iş. 

lerine karışmamak hususunda Fransa 
tarafından yapılan teklife henüz ce. 
vap ,·erilmemiştir. 

Alman Hariciye nazırı bu mesele 
hakkında dün de İngiliz ''e Fransız 
sefirlerile görüsmiiştür. Almanya her 
şeyden evvel ~o\'yetlerden teminat 
alrnm~t hususunda ısrar etmektedir. 

Aslter lehlnde haber:er 
Sevil, 6 (A.A.) - General Gueipo dö 

Slano dün gece saat 2:1 de radyo ile 

neşredilmiş olan bir hitabesinde ,·aıi. 
yetin ~asyona listler için pek parlak 

Ye hükumet tnraftnrları i~in ümitsiz 
olduğunu söylemiştir. 

lspa.ıyrı müfrit saf] c~ah y'lrtisi şefi 
t•e eski diktatörlin <'ğ:a J,.::r:, Antonio 

d<' Ri•ı(ra 

Mumaileyh, Grende'e taarruz etmiş 
olan MarkL~ist kolunu inhizama uğrat. 
mr'ştır. 

General kumandası altında beş bin 
muntazam asker ile İspanyol Fasından 
gelmiş lejyonlar bulunduğunu bu kuv. 
vetten bin kişinin dün karaya çıkmış 
olduklarını ilfn-e etmiştir. 

Bir sefaret istifa etti 

Bükreş, 6 (A.A.) - İspanya sefiri 
ile bütün sefarethane n konsoloshanr. 
memurları istifa etmişlerdir. 

Kasabalar alrmp verlllyor 

Portsait, 5 ,(A.A.) - Röyter ajan. 
sının muhabiri, salahiyettar bir mem
badan almış olduğu bir habere atfen, 
Habeşistanın sabık şimali garbi cephe. 
si kumandanı Ras imru, altmış bin ki
şilik bir ordu vücuda getirmiştir. 

Ras, kırk bin muharipten müteşek. 
kil bir kuvvetin başında olduğu halde 
şark istikametinden Dessie ve Adisaba
ba üzerine yürümekte olup İtalyanla -
nn bir takım ileri mevzilerine hücum 
ve bu mevzileri tahrip etmiş olduğu 

söylr-nmektedir. 
Goreyi, kendilerine istinatgah yap

mış olan Habeş kuvvetleri, Ras Kassa 
nın oğlu Dejasmatch Aberianın kuman 
dası altında Adisababaya karşı yapmış 
oldukları taarruzlar esnasında mühim 
miktarda mitralyöz ve mühimmat ele 
geçirmişlerdir. 

Bir ıtalyan tekzibi 
Roma, 5 (A.A.) - tstefani ajansı 

Dessie civarında kanlı çarpışmalar ol. 
duğunu yalanlamaktadır. 

• • • 
Roma. 6 (A.A.) - Müstemleke ba. 

kanlığı, Ras İmru ordusunun yeniden 
teşekkül ettiği ve Dessie ile Adisaba
baya hücumlarda bulunduğu haberle
rini yalanlamaktadır. 

Bu bakanlığın, bildirdiğine göre, 
Habrşistandaki İtalyan kuvvetlerinin 
vaziyeti tamamen sağlamdır. Ve halen 
geniş -niktarda temizleme hareketleri • 
nin yııpılmasına yalnız yağmurlar mti. 
maneat etmektedir. 

Ras Seyyum dehalet mi E tml• ? 
Londra, 5 - Buraya gelen haberle

re göre, Habeşistanın eski Paris elçisi 
Tekle Havariat'in kumandası altında 

:-bulunan kuvvetler Adisababa üzerine 
yürümektedirler. 

Tsana gölü civarında da çarpışma
lar olduğu ve Habeşlerin mühim mu. 
vaffakıyetler elde ettikleri haber veril 
mektedir. 

Romadan gelen bir haberde ise Ras 
Seyyumun mareşal Grazyani tarafından 
Adisababaya çağmldığr ve Rasın bu 
davete icabet ederek beyanı sadakat et 
tiği bildirilmektedir. 

Şark 
Şimendiferleri 

(Bat taralı 1 incide) 
mış, şirketin hükQmete satılması için 
Nafia Vekaleti tarafından yapılan teklif 
kabul edilmiş ve derhal müzakereye gi. 
rişilmiye karar verilmi§tir. 

Toplantıdan ıonra şirket hissedar
ları Ankaraya gidecek murahhasları 

seçmişlerdir. 

Tophane ile Ahırkapıya kadar olan mest 
feyl haraca 1'estl ve iki kişiyi yaraıad1 

Dün akşam bir 
· inek Tophane rıh
tımından Ahırka • 
pıya kadar olan 
mesafeyi yıldırım 

süratile geçmiş, 

yollardaki halkı 

heyecana düşür-

müş, iki kişiyi ya.. 
ralamıştır: 

Tophanede Te
kirdağ oteli sahibi 
ve hayvan komi•. 
yoncusu Şahabettin 
Bartın vapurile 
Tekirdağından o -
tuzdan fazla inek 
getirtmiştir. Bu L 
nekler vinçle rıhtı

ma indirilirken iç. 
lerinden biri ürk
müş, vinç daha ye.' 
re inmeden kurtu-
larak Tophane rıh. • 
tımının açık bulu- ,.. ~.,.. 1; ...,,;"< 
nan kapısından bir Iİi!lWt.....:.. 
ok süratile fırla. Azgın inek ba§ianıp h"apscdfldiktcn sonra işte My1~ 
mıştır. yorguıı ve mazltim bir hal almıştır! ~ 'I 

Rıhtım boyunu süratle geçen inekl ineğin peşine takılanlar b•f a 
Karaköye gelince etrafına bakınmış, ı labalık olmasına rağmen bir tiil11ı 
kendisini tutmak istediklerini anlayın- mak kabi~ olamamış, azgın ine~ lı 
ca köprüye sapmıştır. dar caddesinden Ayasofyaya 

ineğin peşine bir hayli adam düş. Ahırkapıya inmiş. otomobilleriJI ~ 
mü§, önünü keserek tutmaya savaşmış duğu bir garajın kapısını bo)'fl~ 
lusa da azgın inek büsbütün ürkmüş, kırarak içeri girmiş, garajda ~ 
Sirkeci, Babıali yokuşu yolile vilayetin bir adamı yere düşürmüş, sont' ~ 
önüne çıkmış, oradan emniyet müdür- çıkarak emrazı zühreviye hast•~ 
lüğü önünden Salkımsöğüde inmiştir. nin yanında bulunan Alinin 111' 

inek Gülhane parkı önünden ie- hanesine girmiştir. ./. 
çerken Fethi isminde bir çocuğa çar- Burada halk hemen kapıY1 :,J' 
parak yere düşürmüştür. Fethi başın- mış, azgın ineği zorla tutar.!!1< 
dan tehlikeli surette yaralanmıştrr. mışlardır. 

I 

Handaye, 6 (A.A.) - Havas ajansı. 
nın Somossiera cephe.c::indeki muhabi. 

ri, dün öğleden sonra asilerin birden ---------------"!! 
bire Gasconcs ka.c::abasını zabtetmiş n Siyasi 
hükumet kuvvetlerinin çetin bir mu. muvaffakiye1:1eri
h.arebeden sonra bu kasabayı istirdat miz yüzünden 
eylemiş olduklarını haber ,·ermektedir Paramızın ve 

HUkOmet lehine haberler 

~t:adrit, 6 (A.A.) Hariciye nazırı ha), tahvillerim izin 
Barcia llava.q ajansı muhabirine beya. 

,1, 
- Orası gazetenin ilan dairesi mi? Ne yaptınız yahu! Bir !lfır,/ 

koyup 200 liraya daktilo aradıfımızı yazmı~ınız. Aldığım cevaptır 
da boğuluyorum. · ___/ 

natta bulunarak a.c::ilerin Satago kasa. kıymetı• arttı 
basını 7.abtetmeğe kalkıştıktan 8ırada 
hu ka...qaba önünde bir muharebe zuhur Hükumetimizin son günlerde 
etmiş olduğunu söylemiştir. Bu ka.c::a. elde ettiği büyük siyasi muvaffakı. 
ha, büyük bir ehemmiyeti haizdir. Çün yetler yüzünden Türk parasının ve 

d ~' Hukuk Fakültesi Bakanlığın ~' 
Fakültemiz lktisa~ ve lçtimaiy at Enstitüsüne 50 lira ucret;t 

' daktilo alınacaktır. Yabancı dil bilmek §arttır. lstekli!eri~ P:65l 
ve pertenbe günleri Fakülte Bakan lığına müracaat etmelerı· ( J 

' 
kü Saragos.se'in elektrik ihtiyacını te. Türk tahvillerinin iç ve dı§ piyasa-
:min etmektedir. larda kıymetinin arttığını evvelce 

yazmıştık. 
Asilerden iki kol, Saragos.c::e'i terk. Merkez Bankası tahvilleri de bu 

etmi;;;tir. Z700 kişiden mürekkep olan meyanda büyük bir istekle kar§ılan. 
birinci kol, Barselondan gelmiş olan mış ve dün 74 liradan açılmıştır ki, 
hükumet kuvvetleri tarafından hezi. I bu tahviller §imdiye kadar hiç bir 
mete uğratılmıştır. zaman bu kadar kıymet bulmuş de-

ı 

Hükumet ku,·vetleri, 1300 esir almış ğildi. Diğer dahili istikrazlara ait 
,.e yirmi mitralyöz ile 1:> top ele geçir. tahviller de adeta kapışılmaktadır. 
mişlerdir. 

Asilerin ikinci kolu. hükumet kuv. 
vetlerine Pina yakınında tesadüf et. 
miştir. Asiler. nihayet ricAta mecbur 

olmuşlar. 70 e_c::ir, 3 top ,.e hir ha~·Ii 

miihimmat hırakmışlardır. Asilerden 
hir binbaşı. hir yiizbaşı hir mülazım ve 
l:l nefer telef olmuştur. 

---soydan 
Sünnetçi Ahmet 

Me§hur Sünnetçi bqı Halep. il 
linin torunu 

Kabineden •stlfalar ve 
karı,ıkh61n tekzibi 

.Atina, 6 (Hususi) - Maliye hava, , 
S·hhiye mü~tesarları \'e içtimai yar. 
dım nazırı istifa etmiş, yerlerine örrtl 
idare Yaziyetini kabul eden diğer si. 
yasiler getirilmiştir. 

SeHinikte kanlı lıııyanlar olduğuna 

dair haberler tekzip edilmektedir. ör. 

Sultanahmet Cağ1Lloğlu cad. 

de.si No. •ı Tel: 20196 

ve M - 37 

fi idare olduğuna göre, grev hareketi. 
nin de baş gösteremiyeceğine muhak. 
kak nazarile bakılmaktadır! Hükümet 
patronla amelenin arasını bulmak için 
teşebbüse airişmiştir, 

lstanbul Umanı Sahil Sıhhiye Mer~e~ 
Satınalma Komisyonundan : 11 

Merkezimiz motörleri ihtiyacı için 12 kalem müteferril< tJJ' 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. I 

1 - Tahmin bedeli 1274 lira 75 kuruttur. 
L' e( 

2 - Adı geçen efya için f&rtnameler Merkezimiz 
dan paraaız alınır. t ı' 

3 - Eksiltme açık olarak 21 Ağustos 936 cuma günü •':,., ' 
Galatada Karamuıtafa pafa sokağında mezkur merkez •• 
komisyonunda yapılacakhr. 

4 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
5 -Teminat paraıı 95 lira 60 kuruttur. e 
6 - Eksiltmeye gireceklerin teminat paralarmı eksiltıt' 

vel mezkur Merkez veznesine yatırmaları ıarttır. (134) 

~ 

SatJlık okazlyon tezgah 1rıP'~ıı1 
Sütçü, pastacı, şekerci dükkanlarile beraber kullanılabilecek t "' 

kristal vitrinli Alman mamul!tı lüküs bir tezgah ve iki etajer ıaYc: ~ 
yatla satılıktır. ,iııe 

Galatada Kuto hanında 7 - 11 numaralı tNTRAK müessc:sc: 
c.aat cdilmeıi. Tel. 42173 r 



f;t •••• ., .... ~ .. 
El ve ayaklar 

Nesoo gttlızen kaDoır ve nasal 
glt'!ızeDDeştlırD o lır 

tazı Eller 
~ uı~:a doğrudan doğruya par 
au:!illrından baılayalım: 

ft dof CcçtJkçe tırnakların rengi tabiili
' ru gidiyor. Artık kan kırmıtı 
Si baıt rcnıcterinden vazgeçiyorlar. Ger
S tırnaklarını daha ziyade siyahı 
' Q koyu mor renklerle boyatanlar 
dtıı lt4t bunlar devede kulak kabilin-
~~ r. 

~llıı tırnak verniklerlnden en çoğu 
~Utckkebatı yağlıdır ve bunlar 
~ ~lıdır. Çünkü cıki boya cine· 

kları kurutacak mahiyette idi. 

zi uğuştururken bir parça aalatalık 

(hıyar) kullanın. Bu limon iİbi deri'" 
yi kurutmaz. -. 

Ayaklar 
Ayaklar kadınların ba§hca güzellik 

ve zarafet cihazlarından biridir. Hele 
§İmdi yarı açık sandallar çorapsız gi· 
yilmeğe batlandıjındanberi, büıbütün 

ehemmiyet kazandı. Bunların tazclık 

ve zarafetini muhafaza etmek lazımdır. 

Ayaklara da tıpkı eller~ yapıldığı gi· 
bi masaj tatbik edilmelidir, En mühim 
meselelerden biri, tırnak ıarlanm geri· 
ye itmektir. Eğer tırnaklar ıerbeıtçc 

büyüye ~iliyorıa tırnak batmasından 

korkulmaz. 
Hamama girmeden, ayaklan yıkama

dan evvel tırnaklan krem yahut vaze· 
linle uğuıturmak §arttır. Ayak tır

naklarınıza bir tırnak fır~aaile ve sabun 
la iyice fırçaladıktan aonra, tımakları

nır:m arasını bir fildişi hilal ile temizli· 
yor musunuz? Tırnaklar bundan sonra 
:ızıcık törpülenip biçime sokulduktan, 
üstleri de azıcık verniklcndiktcn sonra 
ayağınızın biçimi derhal başkalaıır. 

ı... l'll'n~a. Pedikür için aynca pcdikUrcüye git· 
°"'dUf " gayet ~tak kadlnlara 
d cd'}' meğe hiç de lüzum yoktur. Bunu yuka-~~ll "' ı ır: VUcutJarında 18.zım ol- · 
~tt~ "ısbette kireç yoktur böyleleri rıda tarifimiz gibi evinızde kendi kcn-
llır, ~Ptcr gıdalar almağa çalışmalı · dinize yapabilirsiniz. 
~ tt.... lliZ"Clliğini ve tazcli"fini muha- Burun kısmı açık olan sandallarda a· 
lıı.e ""'ltlc • • çık ten yahut şampanya rengi çoraplar 'l\lr• ,... ıçm dünyada en basit usul 
~t ' "il d içinde görünıün diye ayak tırnaklarını 
1 ııı İl n e birkaç defa sanki sabun 
~~ e Yrk mosmor yahut kankımu.zı verniklerle "ttı;>a ıyormuş gibi, ellere kuru 
"t, t ~ıkaına hareketleri yaptırmak· boyamak herhalde güzel bir zevki okşa-
~'cııc "~terseniz böyle yaparken yabilccck ıcylcrden değildir. 
~ ""' k Ayak tırnaklarının rengi tabiiye ne 
. d.t rot. rem kullanınız; kremin her 

tl:.. " ıı: f kadar yakın olursa o kadar caziplcııir. ~ti~ .. aydasını göreceksniz. Bir 
ııı oteki · Ka,iın taban ve topuğu için en ziyade 
~ ilt ''e 

1 
nı uğuşturun; parmağın 

t •. " r etin· b' istenen renk hafif ve açık bir penbclik-

~"ltrı,,.ı.1 l ıraz fazlaca tazyik edin 
.. ,.. ar tir: bunun için tırnaklarda mütenazır 

h tcrı\, 1.rıt.zın çevresindeki yumuşak 
cı11 ,,e ıtın olmak üzere pcnbe görünmelidir. 

bır Çoic kol · Güzellik doktoru 
'hı·llıuıdu ay ve çok muvaffakiyetli -~".'"'""------,,-------

1 Zat... r, :Ellere güzel biçim verir ÇOCU k baftaSJ Odft 
tıı -"'nda de . . h dl k ~ "t'ttn b rıyı yumuşatır. e ye uzananlar 

lt~~ bi cyazıaşması için limon çok 20 temmuz 9315 tarihli bilmecemizi 
~~İ(1• 1r1• Çare olarak tanınmaktadır. 

rtı. ancak 19 kişi hallcdebilmittir. Kaza. 
~-i deuriyi kuruztur. Ellerini· nanların iıim ve adreslerini aıraıilc 
1 YI yazıyoruz: 

~ Bir vazhk a y a kka b 
Oı~eoon<ğnırı kazan a n 
~ li'ı} Birinci: Slizan Biru Beyoğlu 29 un 

tfl ~tlliJt . as o <dl o ır cu okul 214. 
•tt ... , ıçin en . . k 

~'IJt telll' ıyı şey muzdurl D~ 1.S llr a a z a n a n 
ıı.. ~t}' 1Zligini ve yüzlerinin güzel• ikinci: A. Ertürk Gcdikpııa eıirci _"Q" artlara li l' 
~ •l'di~i o ıvut mütehassısları Kemal cami sokak 12. 

ııı .ı.ı en son öğU . BI d 1 k 1 tt 'tı '""Ylediği t ışte budur. Bun r 0 ma 8 e m 
,~le rtı.uzne bakılırsa güzel bir de kazanan 
~t\ ~ tazelik ~emekle olur. Yüz· Uçüncü: Halil İbrahim, Gclenbcvi 
~tUı 1•tiycrı.l derılerine güzellik ver· orta okulu 3-A . 

tr· ere li l' ,,,. • • tt 1 tnu:ı: ' 0 ıvut güzellik cns-
lıı~~ lıaf~ ~ethizlcri tertip etmektedir. BÜYÜK iPEK.Lİ MENDİL 
~ 11! ı. adar .. AZANANLAR 'Efa.\· 0 ... rı.lar suren bu perhizleri K • 
1 1Yct tccrUbelcr' b"' ··k 1 - Burhan Sezer Kürük Ayasofya tr. !:i gösterdi~. . ın uyu mu· ~ 
«ttiı llntattn . gını söylemektedir-- Meydan Arkası sokak 7. 2 - Hakkı 
trı trı '- görUn .. 1 · E •. 1 " k'"d A~ h D 1 "t. ll' ıı:<irpcclk " en gençleşmiş ve ngın us u ar ga amam o ap so-
~rıl ~t h kızlarınkine d'" ·· • kak 20. 3 - Hulüıi İnönü orta okulu "lt ergu onmuş 
bı.ı1111 "ardır ı n muz yemekte de müş 866. 4 - Salim Adsan Şişhane karakol. 
~ıı niçin, it 01~an kan"ksar ve tiksinir; 5 - Ayten 'Osküdar Bağlarbaşı Şata. 

}'ıı... o ıvut .. 
t~ ı.-,..tltnı., . mutchassısları muz• ret sokak 15. 

C11;t d' " Çcşıt l" • \. e ırıe :reşıt Yemekler ihzar 
~ '"ıı:ı: r. 
ı~.:ı. hatla 

., ... t..... rtı.aaı m 
c tu~•ıaaı, tnu l • uz yahnisi, muz 

blld· rııı. tUrıu z u içkiler, muz l"Orbası 
ıt Past ı ~ ' 

~i · a ar bu listelere da 
•ıı· 'llcli tn 
~· ı bııld Uz Unu bil 
ı~ ay un, c vardır ki kadınlar 

d tc1ı: • undan 
~ıı tlc t1ırtı.artı.l Yapılmış ekmekleri 

ı. ~il ~ele ~cm a~am~k için muz unun 
~d ~ ıl e tcdırler 
tı 'rı.latıtıı ç gınlığı bUt" · . 
"~It •ar un Amcrıkan 

'it,) h-._t maktadır.. Bu çıl· 
tt Yavaı A 

ttdcccJctir. vrupaya da 

,,,. ~ "" 
BiSKtlVi KAZANANLAR 

6 - Necdet Şişli tramvay deposunda 
biletçi 388. 7 - Jan bıçakçı Beyoğlu 

Rum katolik mektebi 107. 8 - Necmi
ye İnönü kız orta okulu 333. 9 - E. 
özek Pcrtevniyal lisesi. 10 - Suat Boz 
dağ Edirnekapı Meydancık sokak 35. 
11 - Berç Çağlı Samatya Müdafaai 
Milliye caddesi 52. 12 - Ziya Ccsuner 
Malatya 29. 13 Vahe Azat pangaltı 

Çayır sokak 46. 14 - Burhan İstanbul 
lisesi 1761. 1.5 - Kenan 193. 16 - Hali 
me Edirnckapı Gülgeçmcz mahallesi. 

HABER - Mfam Postan 

Yazan 

Niyazi Ahmet 
--- - önce bugün 2 91 yıl 

"Ili heler diyarı,, ve ''mesut memle
Girit amansız 
uğradı 

ket,, diye anılan 
bir hücu~a 

Osman ll serdara lstanbuldan kuvvet istediği gun 
düşman te slim bayrağını çekti. Şehrin anahtarlannı 

teslim eden kumandana gümüş kupalarla nefis 
Girit şaraplan sonuldu 

Tam yirmi beş yıl süren kanlı bir 
seferin hikayesinden bir parça ... 

Vak'aya geçmeden vak'anın sahne. 
sinden, Girittcn kısaca bahsedelim: 

Genişliği dokuz, uzunluğu otuz altı 

mil olan bu ada, Yunan hurafelcrinin . 
beşiğidir. Efsaneye göre, bnraya 
"Mesut memleket,, denirdi. Madencilik 
burada icat edildi. 

ırcn ton amca 

Mızrakla avlamak, hayvanı terbiye 
etmek, toprağı ekmek, ilk defa burada 
görüldü. Demir, ilk defa burada ida 
dağı üzerinde dövüldü, kılıç ve miğfer 
ilk defa burada yapıldı. Harp makinesi 
burada kuruldu, jimnastik oyunları, şiir 
ilk defa burada hurma yapraklan üze. 
rinc yazıldı. 

Girit, ayni zamandda sayısız mez
heplerin kaynağı idi. Bir zamanlar er -
kek ve kız kardeşler arasında izdivaca 
müsaade edilmişti. Esirlik burada icat 
edilmiş, bin bir güzelliğin timsali ilahe 
ler hep burada yaşıyordu. 

Efsanelerinden fazla bahsetmiyelim. 
1645 yılında Osmanlı saltanatının 

deli padişahı İbrahim, bu adayı fethet
meğe karar verdi ve orduyu sevkctti. 
Fakat asker, uzun müddet nerenin fet. 
hcdilcccğini bilmiyordu. Bir gece ufuk 
ta Girit görününce serdar Yusuf Paşa 
gemilerin fenerlerini yaktırdı. 

tik yanaştıktan karaya asker çıkar· 
dr. Buraya hSkim olan V cncdiklilerin 
karakol neferleri yakalandı. Gece Han. 
ya üzerine yüründü ve sabah olduğu 

vakit bütün tepeler işgal edildi. 
Hanyanın biraz uzağında çevresi 

üç dört milden ibaret bulunan küçük 
bir ada, iki müstahkem kule ile muha
faza ediliyordu. Yusuf Paşa askerleri 
sahile çıkmağa haZirlanırlarken Amas
ya sancak beyi Ahmet paşa ile Turhale 
sancak beyi Ahmet bey yeniçerilerle 
buraya geldiler ve ilk kaleyi kolayca 
zaptcttilcr. Güneş doğarken, ikinci ka· 
leye doğru yaklaşıyorlardı. Buranın 

muhafızı Vencdik zabiti Biyaciyo Ki. 
yülyani, hiç bir suretle mukavemet ede 

miyeccğini biliyordu. maiyetine emir ver 
di: 

- Hepiniz yere yatın. Bir taneniz 
kımıldamasın. 

Askerlerden bir kaçı itiraz etti: 
- Naad olsa öleceğiz. Ya teslim o

lalım, ya müdafaa edelim. 
- Hayır .. Siz hiç bir §ey yapmıya. 

caksınız. Bütün işi ben yapacağım. 
Yeniçeriler yaklaşıyorlardı. }}alenin 

etrafında tek düşman askeri gözükmü

yordu. Tam kale önüne gelinmişti. Bir 
vücut fırladı ve sonra korkunç bir zel. 
zclc etrafı sarstı. Vencdik zabiti, cep
haneyi ate~lemişti. Be§ yüz muhacim 
etrafa fışkıran taşlara karıştı. Kale mu 
hafızları da onlann arasındaydı. 

Buranın zaptından sonra seksen 
kadirgadan mürekkep olan donanma 
Hanya limanına girdi. Muhasara top. 
ları ile bütün mühimmat sahile çıka

rıldı. Kcstantin tepesi üzerine metris. 
ler açılacaktı. 

Hanya kalesinin nasıl müdafaa edil 
mekte olduğuna kısaca işaret edelim: 
Kale her birinin üzerinde yirmi top 
bulunan yedi bu;c ile çevrilmişti. Her 
istihkamın arkasında, her birinde on 

beş top bulunan dokuz tabya vardı. 

Setlerin önünde ve arkasında dolmalar 
yapılmıştı, ki bunların her biri gene 
yirmi top ile muhafaza ediliyordu. 
, Bodrumlar kurşun ve barutla dol~ 
idi. Kale duvarları beş süvarinin yan 
yana geçebileceği kadar genişti. 

Ayrıca bu duvarları tutan dolmala
rın üzerinden de yirmi atlı yanyana 
geçebilirdi. Hendek on beş zıra derin
liğinde, yetmiş iki zıra genişliğinde 

ldL Deni: tarafında bulunan tc::-r.:ı~e 
kurşun ile örtülü idi. Buranın yirmi üç 
mahzen ve tcz~ahı vardı. 

Osmanlı ordusu Retmo kapısını yık 
mak için Kostantin kilisesinin karşı. 

sında altı topluk bir batarya kurmuı
tu. Muhasaranın on yedinci günü elli 

Cezayir gemisi ile imdat geldiği görül. 
dü. Gemiler, Suda limanında demirle

mek için istihkamların ateşi altından 

geçtiler. Türk topları durmadan ateş 

püskürüyordu. Aya Dimitri istihkamı • 

mn altına çok mahirane bir suretle ko
nan lağam, burayr havaya uçurdu. Bü
yük bir gedik açıldı. Burası, şehre gir· 
mek için yol olacaktı. Fakat yapılan 
hücum bir netice vermedi. Bunun üze. 
rine ikinci bir lağam daha açılarak bi

rincisinden çok kuvvetli bir hücuma 
daha -girişildi. Bunun da bir faydası 

görülmedi. Düşman yılmadan müdafaa 
ediyordu. 

291 yıl önce bugün, 
1645 yılı altı ağustos günü, yeniçe. 

ri okunun ucuna bağladığı bir klfıdı, 
bütün kuvvctile gerdiği yayla Hanya 

kaleleri içine fırlattı. Bu kağıtta düı

mana teslim olmaları bildiriliyordu. Fa. 
kat hiç bir cevap verilmedi. Ayni gün, 
muazzam bir hücuma geçildi. Top atcı 

leri düşman siperleri ve kaleleri Ü· 

zerinde kara bir bulut dalgası bırakı

yordu. Serdar: 

- Hücumlann ardı gelmiyecck. Düş 
manı ancak bu ıuretle sındırabiliriz. 
Diyordu. 

Birinci hücumu ikincisi takip etti. 
Büyük zayiat veriliyordu. Fakat buna 
rağmen düşmana hi bir gey hisscttiril 
mcdi. 

- Hücum durmıyacak. Kaleler tcs
liın oluncaya kadar hücum.. Ordunun 
parulası olmuştu. 

Bu hücumlar devam ederken İltar 
buldan imdat istendi. ' 

Kale muhafızlannm bundan haber. 
leri yoktu. Dinmiycn top ateşi altında 
czilmektense teslim olmayı ehven bul

dular ve teslim bayrağım can ve mal. 
lanna dokunulmamak şartile çektiler .. 

Düşman ordusu kumandanı §chrin 

anahtarlarını teslime geldiği vakit, bil -
yük bir merasimle karşılandı. Çadırda 
gümüş kupalarla Giridin nefis prapla 

rı ikram edildi. Uç Cezayir gemisi tce 
lim olanların eşyasını aldı. Ertesi gün 

kadınlar ve çocuklar iki sıra halinde 
yollara dizilmişlerdi. 

Ne bir kadın, ne bir çocuk, ne bir 
ihtiyar incitildi. 

Hanyanm fethi, istanbulda üç gün 
üç gece büyük şenliklerle kutlulandı. 
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B~ırn n lril melk'ltY ~Daııro -Serbest güreş müsabakaları 
nasıl oldu? . 

Dünya güreşçilerini olimpiyatlarda nastl 
yendik ve nasıl yenildik ? 

Va7an: izzet Muhittin Apak 
Bertin, 2 (Hususi surette müsaba. Neticede Fintandiya rakibini tu:;;laı ------

kalan t::ı\-:ip eden arkadaş:ımzdan) - yendi. 
Serbes~ güre;; müsabakalarını telefon. Ve öğleden enel yapı1an güreşl<'r 
la haber Hımiştim. Bugünde müsaba. böylece nihayet buldu. ı' 
kaların n~ıl cereyan ettiğinin tafsila. Sadı~ m~C:~ Op 
tını ,·eri.} orum. Öğleden sonra yapı!an müsabaka. 1 

2000) seyirci alan \'e dünyanın en ]arda 66 kiloda Sadık ı akibi merika. 'ı 
büyük kapalı sahası olan Deutschland. lıya bire kar~ı iki sayı ile hükmen mağ. 
halle'e girince insan hayretler içeri. liıp oldu. Baştan sona kadar heyecanlı I 
sinde lıalıyor. Bu muazzam bina yarı olan bu miisnbakada Amerikalının Sa. 
yarıya dolmuş bulunuyordu. dıktan daha faik ye teknik giireştiği 

Ortr.·da büyük bir ringin üstünde gözüküyordu. 

Progranı 
~ U:JJ <gJ lYı ifil ~ lYı 

m lYı s~ IQ)<al ~~o aı ır iki minder vardı. Yan hakemler için Hüseyin mağlüp 
muntazam yerler yapılmıı;;, gazctecile. 72 kiloda da Ankaralı Hüseyin he Subahlcyin atletizm, Groko - Ik· 
re de muhtelif kısımlarda yer ayrıl. men hemen müsavi denecek bir oyun. men güreş, asri Pentatlon'un finali, 
mıştı. • dan sonra 933 _ 931 Avrupa şampiyon lskrım, yat ve alıcılık; öğleden son-

Türk sporcuları hemen hemen hep ı luğunu kazanan Fransız rakibine say. ra atletizm, iskrım, hokey, futbol 
si buraya gelmi:>lerdi. Şeref tribünün. hesabile mağliıp oldu. Bu suretle 56, 1 polo, yat, atıcılık, hir.tbol ve bis;lt• 
de başta general Ali Hikmet olmak 61, 66 ve 72 kilo serbest güreşlerden Jet, gece de tekrar Groko - Romen 

1ürk takımı 
güreşte umumi 

dokuzuncu oldu 
Serbest 
tasnifte 

üzere Türk kafile reic;lerinin oturduk. ikisini tu~la ,.e ikisini de hükmen mağ. güreş. ~ 
ları görülüyordu. lüp olarak kaybettik. ci, Türl:iye ı puvanla dokuzuncıl 

Güreşçilerimiz soyunmuş bir vazi. Bilhassa kendilerinden büyük ümit Yaı lrD ifil B<n cesinde yapılan umumi tasnifte Ame. ı·anada l puvanla onuncu olJll11 

yette ringin etrafında, futbolcular da ler beslenen Ya~r ve Sadık beklenil. mlbiısalQ>aı~aDaır rika 9 puvanla birinci, Macaristan 6 dır. 
kanapelerde oturmuşlardı. dig-i gibi güreşemediler. Ringe çıktık. 1 . . Mersinli Ahmedin üçüncülUğil 

Yarının programı bugünün aynı- puvanla ikinci, sveç 6 puvanla üçün· ıı 
llk müsabakada cenubi Afrika ile ları \'akit etrafı yadırgadıkları ,.e zanması neticesinde olarak yarı 

dır, Ayrıca atlama ve basketbol mt'. c:ü, Estonya 5 puvanla dördüncü, Fin- d ·· 'ill' 
Çe!rnslovakyanın :l6 kiloluk güreşçileri mağllıbiyeti ba5lamadan evYel kabul giin) olimpiyat sahasm a uçt f· 

- sabakaları başalmaktadır. Bizim de 1 a· 5 ı b · · Al ya 4 ı,tJ 
karşılaştı. Neticede az bir farkla ce. ettikleri "'Üzlerinden pek belli o1uyor. an ıya puvnn a eıııncı, man ' direğine Ti.irk bayrağı çekilecc" ..,1 ., basketbol takımımız Şili ile karşıl::ı- d .,. 
nul>i Afrikalı sayı hesabile galip geldi. du.. puvanla altıncı, Frans:ı 3 puvanla ye. Groko - Romen güreşlere c 

~~ / İkinci minderde de Japon la, İngiliz Meralnll Al met- Schdler (Alman] -------------·---- dinci, Çekoslo\•akya 2 nuvanln. sekizir,- bah başlanacaktır. ./ {\ 
.56 kilocuları g-iireşmeğe başladılar. Ahmet ringe çıkar çıkmaz hücuma • • • • del' 
A~atı yukarı tamamen müsavi bir gU. geçti ve ilk 5 dakika böyle geçti. Be~ Çoban purnn toplamağa çalışıyor. iki kadeh şampanya yuzun tı1j 
re~tl'.'n ... onra Ingiltere hükmen gaJip dakika neticesinde hakemler bir lehine Tekrar rakibini altına aldı. Nihayet Amerikan takımından çıkarllan sp_ or_cu ," 
sayıldı. ve iki berabere karar verdiklerinden "'onk c.aldı ,.e Çoban hu'"kmen Belçı'ka. • d h dıtl ~ - Bcrlın mektubu: iki !<.ı e ~ampany-ı ıçmesı ı.. ! 

Üçüncü güreş tsveç ile İtalya ara. kura çekildi. Ahmet alta düştü Alman lıya galip geldi. Bir iki kadeh ~limpanyanın güna. tede-ı silinmesıne sebep 0lm•1ştıl~ 
sın da yapıldı. Neticede İtalya 8 dakika bir şey yapamadı. Ahmet üste çıktı ve Ahmet • Pomb ~ [Japon) hını silmek için Aıuerika ve olimpi. Hnberi alır almaz -;;avaJlJ 
30 ~11niyede tuşla yenildi. mütemadiyen oyunlar tatbik etmeğe yadlarm yüzme şampiycnu yüzel Ele- hüngür hiingür ağhımış ve: 
Ahmedin yenilişi başladı. 3:; dakikada böyel bitti. :Ayak. Günün üçüncü giire~ini bir güne••. anor Holm Jarrett, resmi Amerikan - Bütün mcsle;!im maın·oJdıl 

Dördüncü güreşte sıra bize gelmiş. ta on dakika daima Ahmedin lehine nl yenilmiş olan Ankaralı Ahmet (56 timi'ıin hariçinde bırakılmıştır. D.ye hıçkırmışt:ı · 
ti. Kurada Almana düşmüştük. Anka. geçti. Ve hakemlerin müttefikan kara. kilo) yaptı. Amerikan oliını'iynd kon itcsi reisi - Küçücük iki kadeh ;nfll.~ 
rah Ahmet sahaya çıkar çıkmaz müt. rile galip ilan edildi. tık anları sıkı bir hücumla Japon bugün verdiği bey~natla şampiyonun iç.aJcJ. le mi.ithış bır günah ışıcd'~ğ 
hiş bir alkışla karşılandı. Hepimiz he. Mustafa • Vard [lnglllz) rakibini altına alan Ahmet az daha Am..:riknn tnlmnmılan çıkarıld•ğmı farkaıda bile değilf.!m. sarıece ıı 
yecan içind~ bekliyorduk. Güreş çabuk Daha ringe çıkar çıkmaz .Mın;tafa. tuşla kazanıyoı·du. Japon seri hir köp. resmen söylemiştiL·: niyo:<lum. Fakat ou sucu iş.iY~ 111 
n sıkı hamlelerle başladı. Krsmen bi. nın heykel gibi vücudu etrafta alaka rü ile tehlikeyi atlattı. Ve hemen arka. nız lx·n değilim ki; , tuhtelif tıı!t\ 
zimki, kısmen de Alman hakim güreşi. uyandırdı. sına geçerek Ahmedi altına aldı. Fena dan c.'lahn yirmi iki kicşinin JıS· 
yordu. Mustafa ilk dakikada lngilizi altına halde sıkı-:tıı-mağa başladı. 3 üncü çıknt .lmasr lazımd·t t 

Ahmet birden sırt üstü geldi. Ve ha. aldı. Giireşin bütün imtidadınca güreş dakikada Ahmet ani bir hamle ile ra. Ar.ıerıkanm oliı•ıpiya1larıı gı 
kem derhal tuş çaldı. Yan hakemleri. bu ~~kilde deyam etti. Mu.cıtafa çelik kibini tekrar fena bir rnzi)cte getirdi te :l.an sportmeııle inden 220 ": 
miz itiraz ettiler. Buna rağmen hakem adalelerile lngilizi eziyor, İngiliz de Fakat Japon bundan da yakasını sıyı. rafı ıd:::ı.n imza ediiı:.:~ bir h;1id:ıl'' 
Almam galip, Ahmedi mağlup ilan boş değ.il, bir yandan Mustafanın ko. rarak tekrar üste getçi. Bir aralık hem rika~. olimpiya<l k :nitesine ,·e~ 
etti kafa, hem de bacağını kaptıran Ahmet ınad.1mın su~unun b·ığ 1 7la11Jı'l:ı 1t 

' b lunu kapmaya uğraşıyor. edil·.··.·ctir. Fakat ne bu ist dil· ı' Bundan sonra 61 kilo güreşler aş. Tam dokuzuncu dakikada Mustafa. büyük bir tehlikeden kurtuldu. Fakat • ~ , 
ladı. Minderlerin birinde Almanya ile tek kol kaparak lngilizi ha,·alan. seri haı·eket etmediğinden hepsi neti mndo.ınm akıttıi;ı g-öz yaş1~tı 
lngiltere, birinde de Macarla Belçika dırdı. cesiz kalıyordu. er•ucınişl:r. Jll 
güreştiler. Ve Macarla İngiliz rakiple. Birinci dene bu vaziyette bitti. Yan t ~ yaşında ola>J M&darı .11 rini yendiler. İngiliz tekrar kapaklanıyor, tek sır. <lt:'r%. Anıcrikaya •!f'nmt>si ;çtı""" 

tı yere değdi. Mustafa çe\'irdi öteki hakemler hep ayrı ayrı karar \'ermi~. e ,,. 
Bundan sonra Amerika ile Fransa )erdi. Orta hakemin kararile vaziyet ver: 'dığı halde, Pm•P al<lırJ'} t'~ 

Çekosıovak,,a ı"le latl"'a gu··res .. tı'ler. sırtı da yerde tuş .. Yan hakemlerden ld' tir. ,)!imııiyad oyl!.r.larmı gftt11 
.J ., - berabere olarak kabul etli ı. Ve atılan 

Neticede ltalyan güzel bir kafa kapma biri tu. diye elini kaldırıyor ötekiler bur ol:t kalmak tadı;-. ol 
tus ,-ermi~·orlar. Bu suretle Mustafa kurada .fopon alta dii:;;tii. Ahmet hii. d 1. n·ıı ile rakibini tu-.ıa yendi. Amerikalı ise • " nfa am Jarı'eL: o ımP 

:.- d a t · k bed' ,_·ük hir enerJ'i sarfcdiyordu. Japon . f·lfll nefis bir hamle ile Fransızın sırtını a a\' n aJı ·ay ıyor. sonr.ı profesyonel olara< . ..-.t'~ 
1Lf t r i h" d t ·ı . r tehlikeli bir ''aziyetten küçlükle kur. . O'll'"' yere getirdi. "" usa a Y ne ucum a ngı izı ena pan/•· Iarile angaJö~.anlara r 

sıkıştırıyor bu :;;efer de gonk lngilizin tuldu. Bundan sonra devre bitti. Ah. yeti.-ıde idı. ~ 
Vaşarı n güreşi imdadına yeti'5ti. Hakemler ittifakla mte alta geçli. Japon un bütün gayreti. t<ocası Nevyorkta b~- g..:cC ıı 

\ Bundan sonra bizim Yaşarla Fin. ilk on dakikada l\1ustafayı faik adde. Ahmedin canlı miidafaa.sı sayesinrl<· nürı ehhibi1ır. Afa ıam da ~ti rt 
landiyah güreşi başladı. Daha ilk diyorlar. netice vermiyordu. Ayakta devam ede. kas'i:.ı1.!rdır. Mada.n galdE'l1 ~ .' 

. dakikalardan itibaren hakimiyeti tam ln~iliz yine altfa. Mustafa eziyor. cek .son devre haşlar başlamaz Ahmt•! - Durada beiki b.r kn<' ıı; 
.mana.sile ele alan Finlandiyalı Yaşarı lngilizi yine revirdi. !kinci tuş oluyor raldbini hemt•n altına aldı. Ve kunetli yüz'1.esi yaparım. Her hal~e ı.~d 
altına alıp hırpalamağa başladı. Bere. hakem yine vermiyor. hamlelerle .Japonu ezmeğe puvan top. de f&rışm3k üzer'. geım:r- "4 
ket bu ~ok devam etmedi ve Yaşar alt. Mustafa d:ıim:-ı hakim ve üstte gU. lamağa başladı. Ve güreş böylece bitti. _ M ~ . ıc bir c.1;ıha katiyven düşii müsaı·,akaları görrıwk nzcre 
tan kurtuldu. Ayakta güreşmeğe baş. recı nihtt'·et hi•F. fki tu!'>tan .c:onra l\flı •. Neticede hakemlerden üçiiniin ekseri. 
)adılar. :Fakat biraz sonra tekrar teh. t .. r .. ittifakla ,.e &'lyı hesabile r,alip yetile Ahmet sayı he~abile galip c;a. 
likeli bir rnziyete geldi. Güzel bir köp. ge di. yıldı. 

rü ile bu tehlikeden kurtuldu. Finlan. Çoban - ŞarHya [3elçlka] Sadık ve Yaşarm galebes: 
diyahnın bütün hakimiyetine rağmen Ahmedin güreşi son dakikalarında 
Yaşar büyük bir gayretle kendini ko. de\'am ederken yanındaki minderdt"! Öğleden sonra bizler futbol maçın. 
rudu. Yaşar tehlikeli bir ,·aziyetten de Çoban da Belçikalı Şarliye ile gü. da iken, bizim güreşçilerden ikic;i daha 
bir daha kurtuldu. Fakat daha iki sa. reşmeğe başladı. Çobanın rakibi ken. gürcşmişler ,-e Sadık tamamen haldm, 
niye geçmeden tekrar rakibinin altına dinden daha iri idi. Ayakta geçen ha. hatta rakibini birkaç kere de tuş vazi. 
geçti. Yarım dak!ka kadar köprüde fif bir itişmeden sonra, 30 uncu saniye. yetine getirerek Isveç şampiyonunu, 
durduktan sonra nihayet tuş oldu. Ve de Çoban rakibini altına aldı. Bu rnıi. Yaşar da yine haldm bir güreşle Ilel. 
bu güreşi böylece kaybettik. yet iyi de,·am etti. l'ikaiı rakibini sayı iıesai>iie yenmi~'lt•ı. 

Bundan sonra diğer minderde yapı. Çoban bir ara hatta (tuş) bile yap. dir. 
lan gilreşte İsveç Finlandiyalıyı yend.i. tı. Fakat hakem düdiik calmnkta ge. 

Belçfka ile Finlandir.a karşılaştılar. cildi. Ayağa kaldırdı. Sorf dakikalarda 

J.M. A. 

nülmf:mek şnrtilc kapa.ımı~trr. Ma 
dam Jarrett a<lı lı ~telerien silinmiş. 

tir. Jarrett bizim ~;uı.trolün•üze karşı 
gebılİ§ ve Nevyork•.an çıktıemdan 48 
saat sonra disiplil'ımizi ihlal etmiş 
tir. 

Amerikan kadınlarının cu güzelle 
rinden biri olan Madam J<tırett 100 
metrr.: sırt Ustu yüzmede dünya ve o 
limpiyad rekorunuı. sahibidir. Bu de. 
fasındo. clıı. oli!npiyı:ı.dla.rn ır.tiraki ü. 
çiıncu oınc:ı.ktı. 

Nevyorktan Hr.nburga olan Eeya.. 
halt" vnpurda bir · !yafct tertip Pdi!. 
miş}.i. Bu ziyafette M::ı.damın yalnız 

rum. 
!.Jcmir;ıtir. ıetl 
~ir çok Amerik:ın grzett ıtıJ' " 

yük manşetlerle te~~dJat!D b:111 ' 

protesto etmekte, genç lt~d';~tcııı 
!ara iştirak ettirıi'llesinı ~ 



fR~V.:IQ)@D IFD®~H m®tn ını<dle ını soınura 

Nede n 1Jenildik? 
Eski Milli takım kaptam Zeki Riza ve Nedim 

kaleci neler düşünüyorlar ? 
lti ~ki Inilli takım kaptanı 'C şinıdi
:berı~tanbul futbol ajanı Zeki Rıza, 
b·y~ndc takımımızın uğradığı mağlf -

~ hakkında şöyle demekt~r.lir: 
lleçi; B~n bu şekilde bir milli takını 
ınu esıne ve ço.Iışma tarzına. esasen 
ı:_ arızdnn. Bunun icin bu mag~llıbıyet 1,Q;-.r· • 
y :e:~de uzaktan mütalea beyan etmi-
'tu" gıın. Ben hiç bir nunan seçilen o-

ra:c~Jarın en kuvvetli milli takımı kl'• 
f,era larına emin değıldim. Bunu da 
"e e.t buradaki çalısına. sistemlerınde 
~-gerek e !stanbuld:ı. yaptıklar; son 
~ .. ebi t en eznasl:ırmdan anladım. Bunun 

açık zn· ı· . . ı dı~ .. k ısa ı, ızın n ımıma gı ıçın 
aınap rrjr . b" h' te r"b cı emıyen ır oyuncunun ı" 

dır ~~ <:-di!me!::sizin takıma konması· 
~ • Utün bunlar yapılan takımların 
ili r~~rııız:ı.. ~ıhın m ) ,e le-rin ı-uvvetlcri
\re hılnı.edıgimiz halde, bir takım indi 
l'ah 1~:V~li tahminler, esaslar üzerine 

t>l Ciırrını .. t . 0 gos crıyor. 
duğGe:n.e gelen havadislerden de dur
ları Uınuza göre, ikinci devre, oyuncu· 
ha tnız arasında bir par.ik başlamış, 
de:.1 0Yuncuıar devrenin devamı müd
le ~n~e mütemadiyen yer değiştirmek .. 
du a it geçirmişlerdir. Bütün bunları 

l'dllkç 
qın a, artık uluorta takım yapmak 
lin :ı.nının çoktan geçtiğini ve bu i~le
tecr~~kar Yolunu bulmak için birçok 
tı.ın e e ~.?:P1:1a~ ve kafa yormak zama 
l'iın~ ldıgını bır kere hatırlatmak i~tc. 

~·ap~~diki 'halde, be;e bundan başka 
tUr. qcak ve söylenecek bir şey yok-

Eski milli takım kalecilerinden Ne
dim Kaleci de son 1!1ağlubiyet hafkır:· 
da şöyle diyor: 

Eski milli. takım kaptanı 
lstanbıü futbol ajam Zeki Rıza 

- Takımımızın mağlubiyetine se
bep, futbolcular değil, idarecilerdir . 
Çünkü ilk devreyi (1 - 0) gibi !lisbeten 
iyi bitirmelerine rağmen, anlaşılmaz 

nedendir , ikinci devre takım değiştiril· 
miş. Hafa Hüsnü, merkez muhacime 
Fikret alınmıştır. Acaba idareciler imiz 
devrelerin devam edeceğine mi zahip 
oldular .. İlk devre oldukça iyi bir oyun 
çıkaran çocuklar, aynı kadrola:-ını mu
hafaza etselerdi, her halde böyle ( 4. - 0) 

mağlp değil, belki, benim ve bazı kim• 
selerin düşündüğü olur, maçı galibi-

yetle bitirirdik. Bu çok acı misal qi
ze mesuliyetin çocuklardr.. değil, bu i· 
şin idaresini üzerine alm:rş olanlarda 
olduğunu açıkça gösteriyor. Takımı bu 
hale sokanların kim olduğunu bilmr .. 
diğim için şimdilik şahsı!ara karşı sii· 
kfıt etmeği tercih ediyorum. 

Bu mesele hakkında daha fazhı 
malumat alırsam, veya Çocukların aY
detinde feci mağlbiyetin kimin tara
fından emredildiği meydana çıkacak· 
tır. 

B~z eski ve emektar milli oyunC'1 • 
lar, bu vaziyetin böylece id::ımesini ve 
binn~tice eski hayratın ua yıkılmasını 
seyredemeyiz. Bu işlerin başına, bu İ· 

şin içinden yeti:miş kim~eler gelmeli· 
dir. Anlamıyanlar biraz olsun insaf! 
olmalı ve yerlerini bırakmalıdırlar. 

Eldeki kuvvetten istifade etmesini 
bilmiyerek anavatana mağlfıp dönmek 
elbette ki bizleri müteessir edecek fc· 
ci bir vaziyettir. 1934 Paris olimpiya· 
dından dönüşte, Şimali Avrupa turne· 
sinde, Estonya, Litvanya, Finlandiya 
İsveç ve bilahare M.Jsır takımını da ye .. 
nerck memleketimize dönen bizler, var
lığını kendilerine terkettiğimiz kardeş· 
!erimizin, idareciler yüzünden böyle 
feci mağlubiyetlere uğramalarına elbet 
te en çok üzülen ve ağlıyanlarız.,, 

Nedim bundan sonra Türk spor ku. 
rumu başkanına hitap ederek: 

- Çok değerli ve saygı değer baş· 
kanımız, idari bakımdan olduğu gibı 
tekni!:: bakımından da bu işelcr fayda 1ı 
olabilecek arkadaşları intihap ve tavzif 
buyuracaklarma eminiz,, diyor. 

Nasıl y üksek atlanır? 
Vücudu iki metreye kadar yükselten melod 

, .,_, narckctlerc iyi dikkat ederseniz yüksek atlamanın sırlarını öğrenebilirsiniz •.• . ·•c ...... tkag r:• 
'Ylll' "'llll ı 

ıI ırat, ~ 0 ursa olsun bir şeye' irtifa 1,95 metre ve bilhassa Japonlar ı 
ll'ıı -rnaı • s · . 

iltJa der. 1-I • evıncımden hopla _ boylarından otuz santim fazlasına ka -
ılı ll'ıa1t ar 0

Plamakla, zıplamakla dar atladılar. 
r. asında pel· b" .. k l A . 

• uyu fark var- 1912 de en yüksek at ıyan merı-

\oij ''J\tıatl'ıak kalı Horine idi. Bu adamı!1 boyu 1,80 
ılı tucıunu " tnanası idmanda: Kendi metre , atladığı irtifa tam iki metre i. "il geçrnck d 
ıı~ cudund " emektir. Yani ken dı' 
"ll el an "k · 

)Uk olay, kü :u s_ek atlamak. Bun- Halbuki bugün dünya rekordü 2,06 
metredir. Bunu da yine bir Amerikalı 

yapmıştır. 

bu k~·k attıya ç k bır viicudun pek 
iltJ uçlik \IU rnıyacagı tabidir. Fakat 

arııil cut kcnd" b 
'"kıy 0nun ic' 1 oyundan fazla 
'1or ettir O ın bu pek hilyük muvaf 

lllat b' nun ic::in ,. k .. 
ıı~a ır İrff -:O yuksek yani 
lq~~~nclan in 

1 
aı atlatnak idman noktai 

ıtlı\ .. n kendi u 1 w 

~· rrıusavidi zun ugunu at 
~O ır roı. " r. 
..,. 'antı • • tlayıciJ 1 • 
"lit rn d~h r, •endı boylannı 

~ 'b a t:ert"l 
)ti~ "t.ıhn b er. ! sela Alman 
ı. •cıtı·k oyu 1 67 
"l:ll"rı. l .~~ 5 metre atladı~ 
b. boY tnetre A . """ t u ı ~o 1 merıkıı.lı Os-

C\rden b • t dı ı irtifa 2 03 f 
oyu 1 7 • ' ran 

' O tnetre, atladığı 

Beşeri mesele insan nasıl "yüksek,. 
atlar? Burada en miıihim nokta' budur: 
Evvelemirde hoplamak kuvvetine ma -
lik olmak, yani ufki vücudun merkezi 
rik1etini biraz koşarken birdenbire amu 
di b:r noktaya tophyarak lastik gibi 
"vnla'll2 k.,. "Birdqt bire.. kelimesine 
d'kkat ediniz. Bu kelimede yani "bir-
denbire .. vücudun siklcfnin merkezini 
uf1d bir koşma vazivetinden, amudi 
bir noktaya toplavın bir lahza vakit 
kaybetmiyerek derhal var kunctle 

"zıplamak,, bu meselenin başlıca tek. 
nik muammasıdır. Yani merkezi sikle
tin ufki vaziyetten amudi vaziyete teb 
dili anında bir dinamit işal edilirken 
ve bir topun ağzından bir gülle çıkar 
gibi fırlamak. 

Binaenaleyh atlamak, yüksek atla-
mak istiyen bir insan evvelemirde işte 
bu hareket ini tekemmül ettirmelidir. 

Bunu öğrendikten sonra ikinci mü
h im bir teknik noktayı daha öğrenme
lidir. Bu da atlanan değneği aşmak.' 

düşürmeden geçmek. Bu da üçüncü 
defa olarak vücudün merkezi sikletini 
değneğin iizerinde küçük uzvi bir hare 
ketle değiştirmek yani öne Vf'rmektir. 

fşte atlamak bunlardan ibarettir. 
fmcli: Orta elfistiki koşarnk vü:udun 
ufki sikletini birdenbire amudi bir nok 
taya toplayıp zıplamak ve değneği ge
çerken yine bu siklet merkezini ön 
tarata vererek aşağı inmek. 

ÔV~ liil~ 
200 metrede üçüncü altır~ 

madalyayi de kazandı 

Dünyanın en biiyilk atleti Zenci Ovcns'in bir çıkı§ı ... 

Berlin, 6 (Hususi surette gönderdi. 
ğimiz arkadaşımızdan) - Dün hava
nın yağışlı ve kötü olmasına rağmen 
atletizm müsabakalarına devam edil
miştir. Ve koca stndda 100.000 kişi bı! 
müsabakaları hararet ve heyecanla ta. 
kip etmiştir. 

Amerikalı Küningam, Isveçli NI, 
İngiliz Komey, Yeni Zelandlı Hovelok, 
Amerikalı Venzke ve bir Yugoslav at· 
let. 

200 metre 
Bu sen olimpiyatların yıldızı kesi

len Amerikalı zenci Oven!', bu mesafe· 
de de bir birincilik kazanmış, böylece 
aldığı altın madalyaların sayısı ilçli 
bulmuştur. Ovens'in derecesi 20,7 dir. 
Ve bu derece bir olimpiyııt rekorudur. 

İkinci 21,lile Amerikalı Robinson 
ve üçüncü 21,3 ile Felemenkli Oser.
darp olmuşlardır. • 

Dis k atma 
Havanın yağışlı olm:ı.sı bu mcsa · 

fede ıyi dereceler yapılmasına imkar j 
vermemiştir. Birinciliği ::i0,·18 ile Amc I 
rikah Carpenter, ikincifıği 49,36 ile · 
Amerikalı Dann, Uçiincülüğü 49,23 ile l • 

Oberweger kazanmışla1·dır. ! 
1 

1500 seçme 1 

Seçmelerden sonra bu mcsakde ko'~ 

mak için aşağıdaki atletler finale kal j 
mışlardır. 

so kilometre 
yürüyüş 

Öğleden sonra yapılan ve dört bu. 
çuk faat süren bu müsabakayı dört bu
çuk saat 4.1 saniye ile lrigiliz VaYtloh 
kazandı. !kinciliği İsviçre, üçüııcülüğil 
Lehistan kazandı. 

80 metre maniah 
ı{adnılar arası.nda 80 metre mani· 

alı yarışın seçmelerinden sonra üç A-

merikalı, ikişer Alman, ltalyan, lngi. 
liz ve birer de Kanadalı ve Yunan at-. 
let kadını dömifinale kalmışlardır. 

HABER 
Spor haberlerini en doğru ve er 

:.nükemmel bir şekilde veren gaze 
tcdir. Yarın da spor sayfalarımıza. 
lzzet Muhiddin Apak'ın Türk -
forveç maçını tahlil eden bir yazı. 
sını vesair- birçok güze! ve mera~ 
' 1 "nZ'lar bulacaksınız 

Uçuyor mu athyor mu ? 
• 

100 ı•2 200 r.ıRtrcdc11 son,.a uzun atlamada da dünya şampiyonluğunu ko. 
zanar. zc;ıci Oı·c11s licf,iz mefrc orı üç sa11tim uzun atlarken 

Bu resim Zenci Ot· ns'in yiiz metre- yi 'MS1l kazandığını gösteriyor. Siyah 
ır1mı bc•ıa-: ırka T:arşı b sahadaki iis.. tilnliiğii ne kadar bariz. Fakat HitleT 
Oucns'i tebrik çtmcn ek için müsaba- kalardaıı evvel sahadan çıTcmı§tır~ 
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Bir sultanla bir cariyenin bu derece 
sıkı fıkı ahbap olmasına bir türlü aklım 
ermiyor. 

Bunuala beraber nasıl diyeyim ' l 
Doğrusunu istersen Hilseyine kar§ı o· 
lan hislerimi bir türlli kat'i bir şekil· 
de tayin edemiyorum. Kendisini sev
mediğim muhakkak. Çün~j bu anda 
burada senin yanında bulunuyorum. 
Ve sen benim her §eyime onun kadar, 
hatta fnzlasiyle sahipsin. 

Ondan nefret mi ediyorum? Hayır .. 
Bu da doğru olamaz. Onunla konu~· 

mnk, onunla gezmek ve batı! sevişmek 
hoşuma gidiyor. Ondan hQ5lanıyorum . 

Fakat biz Hüseyinle birbirimize eş de
ğiliz. Hüseyin hlç bir zaman benim gl· 
bl aşkta. ve sevişmekte baş döndtirUcU 
hızlar arayan bir kadına yetecek, onun 
ihtiyaçlannı hakkiyle anlıyacak ve o
nu tatmin edecek kabiliyette bir erkek 
değildir. 

Nasıl diyeyim, ben çok hırslı bir 
kızım. Hatta icabında. dl;vUlmek, da
yak yemek de isterim. Halbuki Hüse
yin benim bu gibi ihtiyaçlarım oldu· 
ğunu aklından bile geGirmez. Geçire
mez. 

Ne ise bunu konuşmıyalım. Biz bu. 
rada HUseyini konuşmak için değil, se
vlş~k içln geldik. 

- lijte doğru bir BÖ2.. 
Ba§ka başka emellerle hareket eden 

iki çift haris dudak ve göz t.esadüm 
ettiler. Eymen belki hislerini apaçık 
olarak ortaya vurmuştu. Fakat İbni ö· 
merin içinde muhakkak başka gayeler 
ve cıneller mevcuttu. 

Eymeni seviyor muydu? 
Haflr 1 Esasen ibni ömerin kalbi, i· 

çinde aşk gibi fevkaUide bir hissin ba· 
rmanıayacağı derecede kötü idi. Onu 
ist~:si tabil idi. Hangi erkek güzel bir 
kad m istemez. 

' 
Fakat !bnı Ömerin bu aşkta güttüğil 

en birinci gaye bu yolla dahi olsa Hali" 
f e Mustasuna yaklaşabilmek emeli idi. 
Eymenin Halifenin gözünde büyük bir 
itibarı olduğu muhakkaktı. Her İl!tediği 
zaman Halifenin yanına yakla~bilmek 
imtiyazına sahip olan bu kadına bazı 

gayrimeşru işler yaptırmak için de an· 
cak bu yolla hareket edilebilirdi. Bir 
kadın gayet yüksek meziyetler taşısa bi• 
le bir defa sevdikten sonra ona en kötü 
işleri kolaylıkla yaptırmak zor bir iş 
değildir. 

t~te 1bni ömer ilk önce bunu düşün• 
müş ve kendi menfaatine filet etmek i
çin hatta hayatını bile medyun olduğu 
arkadaşı Hyseyinin karısına göz koy• 
muş ve neticede gayesine muvaffak ol· 
muştu. 

İbni Örtıer birdenbire Eymene sordu: 
- Halife ile Güzidenin arası nasıl? 

- Eskisi gibi. 

~· 

- Anlamıyorum. Halife kendisini 
hatt8 tahkir eden bir esir cariyeye kar-

şı nasıl bu kadar zayıf yürekle hareket 
ediyor. Başkası olsa çoktan boynunu 
vurdurur, yahut boğdururdu. 

- Güzideyi Halifenin kızı Zübeyde 
himaye ediyor. 

- Ya? 
- Bir sultanla bir cariyenin bu dere· 

cc sıkı fıkı adeta arkadaş olması şaşı

lacak şey. Görsen. gündüz beraberler, 
gece beraberler .. Deraber yemek yerler, 

beraber konuşurlar, beraber gezerler .. 
Hatt! odalan bile yan yana. Doğrusu ya 
ben Hatif enin kızını bu kadar şımart· 

masrna hayret ediyorum. 

Canım biz de gene nelerden bahsetme 
ğe başladık. Halbuki her gece fırsat 
ve yer bulup sevişmek için yapmadığı• 
mız kalmıyordu. Sevişecek yerde saçma 
sapan dedikodu yapıyoruz. 

Eymen birdenbire yerden kalkaral• 
1bni ömerin kucağına oturdu: 

- Bıyıkların ve gözlerin hoşuma gi• 
diyor. Birçok manalar dolu tuhaf ve 
korkunç bir bakışın var. Beni öperken 

sert bıyıklarının yüzümü zedeleme--

sinden de zevk alıyorum. Haydi öp be" 
ni! 

Eymen kollarını ibni Ömerin boynu· 
na doladı. ibni Ömer de onu kucakla· 
dı. 

iki baş biribirine yaklaştı. 

Tam öpüşüycrlardı ki .. 

Birdenbire ayak altında 
kuru dalın çrtırdısr onları 

ezilen bir 
uyandırdı. 

Dallar kırılmakta ve sert adımlar on" 
lara doğru yaklaşmakta devam etti. Ey
men ve ibni Ömer ayağa fırladılar. Ey-

men başmı ve yüzünü örterek tbni Öm< 
rin arkasına saklandı. Ve tam bu anda 

ayın bol bir ışıkla aydınlattığı ufak 
mcydaplıkta iri bir cölge belirdi. 

Gölgeyi ikisi birden tanıdılar: 
- Hüseyin! 
Gölge sarhoş adımlarla sendeliyerek 

onlara doğru yakl8§tı. Aralannda altı, 

beş, dört adım mesafe akldıktan sonra 
durdu: 

- Demek doğru imiş.· diye kekeledi. ı 
Ve iki eliyle birdenbire yüzünü örterek 
hıçkırmağa başladı: 

- Zavallı ben 1 Zavallı ben l Ah buna 
nasıl tahammül ettim Gözüm karıcığı" 

mm bir başkasının kucağına oturmasını, 
ve sevişmesini görmeğe nasıl dayanabil 

dim? Nasıl kalbim kopmadı.? Nasıl nefe 
sim tıkanmadı? Nasıl hala yaşıyorum? 

Nasıl? 
"(Drnınmı tı11r) 
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Jandarma izah~l verdi; müs3ade 

aldı. Bir dakika sonra, Ahmet Bey 
hakim adımlarla yürüyerek, gözleri 
hiddetle parhyarak ve halinde azim. 
kar bir ifade ile içeri girdi. 

--· Olup bitenlerı duyc um Buranın 
ahaıis~ iaten böyleı:lir. Alçaklar! Se 
filler!. Şadiye gitya doktoru öldür. 
mU!J, ~rıe mi?. Bu inanılır iş mi? 

3cs'nde o kadar katiyet vardı ki, 
bükôı.~u~t memurları 5aşalac1. 

- i<tr.1seye hesap vermek mecbu. 
riyet;nde değiliz .. Ne 1'akh buraya 
gelip devlet işlerim• mUdnhale ediyor. 
sunuz? 

Kadın bağırdı: 

- İnanıyorlar. Hcfües inanıyor. 
.cterkes beni terkediyor. Alimet! Ba.ı 

ri, seu bt ni mtidaf aa et ı 
Delikanlı Celali işaret ederek sor. 

du: 
- O da mı inan.yor? 
- Bilhassa o. Kızamıyorum. Çiln 

kil, bak haline!. 
Ahmet, Celalin peri~an vaziyetini 

görUııce içinde bUvUk bir merhamet 
uyanıiı. Yavaşça söylendi: 

- Zavallı adam. 
SQnra hışımla adliyeciy~ dônerck: 
- Kuzum siz ne biçim insanlarsı. 

ruz?. Her söylenen söze im.nır mısı. 
ruz?. Bir kadının haya+.ma b:r ~özle 

nasıl kastediyorsUıtuz? 

Kadri Bey, jandtırmalara seslen. 
di: 

- Atın şu herifi dışarı!. Şımdi 

HABER - Akşam Postası -

Mümessil ile ihtiqar kolonel 
birbirlerine müthiş kızmışlardı · .. 

daha ileri gitmiıı olsaydı ve 1stanbtliaıa 
en halim \; selim adamı olarak tanı dit 
Miralay Ballan biraz daha hidedtl~ 
se neticenin çok fena olacağını anl ·rdJı 
tı. Bu sebeple derhal vaziyeti değigt:.
tl:i k;ıt olarak mükemmel bir re\'C 

Yunan mümessili Ballara tercüman 
vasıtasiyle §U sözleri söyledi. 

_Yirmi dört saattanberi Yunan or 
duları baş kumandanlığından ve Atina· 
dan harekati harbiye hakkında hiç bir 
mallımat alamadım. Bu hususta bir ha· 
ber alabilmek için İngiliz karargahına 
gittim. General Haringtonu ziyaret et· 
tim. General Harington -her neden· 
es- Bütün malumatın kolonel Ballarda 
olduğunu söyliyerek bana bir izahat 
vermedi ve size gönderdi. 

Her gün neşretmekte olduğumuz 
resmi tebliğ i<iin biraz malumat rica e· 

diyorum. 
O zaman, Yunan mümessili Par· 

makapıda idi. Bu binanın penceresın· 
den ta sokağa kadar kocaman bir Yu
nan bayrağı daima asılı dururdu. Bu 
bayrağın altında büyük siyah bir t~h· 
ta vardı. Her gün Yunan resmi teblığ· 
Ieri bu tahtaya yapıştırılırdı. Binanın 
avusu bu resmi tebliğleri oku .. 
mak için sabırsızlanan malum dostları· 
mız ilP. dolup boşalırdı. İşte, Yunan 
mümessili bu tahtaya yapıştıracağı ka· 
ğıda koyacağını müjdeli haberler isti-

yordu. 
Yunan mümessilinin bu sözlerini 

pipoııu ağzında, iskemlesi üzerinde sal 
}anarak lakaydane dinliyen Kolonel 
Ballar , tercümanın sözleri bittiği za. 
man bana dönerek dedi ki: 

- Mister Efdal: Zannederim kı 
bu mümessil efendi, türkçe bilirler. Bi· 
naenaleyh kendisine söyleyiniz. Biz de 
hakikati bilmiyoruz. 

Herife Balların söı;lerini anlattım. 

İnanmamış görUndü ; 
- İngiliz istihbaratının vaziyeti ön· 

renmesine imkan var mıdır? 
Bu sefer ben cevap verdim : 

- İngiliz istihbaratının Anadolu • 
da ajanları yoktur. Yunan ordusundaki 
irtibat zabitleri ise belki vaziyeti bil· 
dirmiye vakit bulamamışlardır. 

- Peki ama, ben tebliğ neşretmek 
mecburiyetindeyim. 

Sözlerini Ballara anlattım. Canı ıt· 
kıldı. dedi ki : 

- Söyle bu adama, fazla heyecanlı 
ve hassas olan şehir efkarını anarşiye 

sevkedecek ıeyler yazmasın. Kendisine 
neşredeceği tebliğin her satırına bile 
dikkat etmesini ve asılsız haberler yaz
mamasını ıöyleyinlz.tleride vaziyet hak 
kmda ilk alacağımız malumatı kendileri 
ne bildiririz. 

Mümessil efendi , bu sözlerden de 
hi~ memnun kalmadı. Adamcağızın 

onu 1lf. tevkif ettireceğim Delinin ba. ,. 
şına i§ açılacak! 

Şadiye yalvarırcasına.: 

- Yapma Ahmet! Kendine gel! 
J)elikanlı bu sev5iği kadının CJÖzle. 

rinin tesirile aklın başına topladı. 

Tnvr:nı değiştircrc:ı: 

- Affedersiniz beyler! Bu hadise 
bcnı çok sarstı. Ks.nun adamlarına 

kar~ı gelmek istemezdim. Fakat ço. 
cukluktanberi beral'ıcr büyüdüğüm ve 
hürmet ettiğim bu kadının başına ge. 
len folaket beni ço~ Uzdu. Bu biçare 
has!.adır. Ara sıra baygınlıklar geçi. 
rir. Ölmüş gibi dı>Jnr. Hiç bir dok. 
tor •Jnun illetinin sebebini anlamadı. 
Bu ı:.s.bah şafak vakti ben onu bir a. 
ğacm dibinde buldum. Ayılttım; evi. 
ne gdirdim. 

MLlddeiumumi AhmP.di başından 

savmak ister gıbi: 
- Bütün söyliv~ceklcriniz bunlar 

mı?. 

-· Belkı yakıncta fazla izahat ve. 
re bilirim. 

- Bildiğiniz vnrsa niçin söylemi. 
yora muz? 

- Helvanın meyanesi gelmedı. 
Genç kadının görleri'lde sevinç a. 

liimi gör..indü. l{al~inde ufak bir Umit 

hakkı da va~dı. Çünkü şimdiye kadar 
İngiliz makamların.dan hürmet ve iltifat 
görmeğe alışmıştı. Hatta bir merasım 

esnasında kendisinin General Haring
tonun yanında yer aldığını görmüştüm. 

Tabii, İngilizlerin kendisirıe verdiklerı 

bu ehemmiyet ve mevki herifi hayli §1· 

martmıştı. Şimdi de hiç ummadığı bir 
muamele karşısında kalıyoı, Bir lrıgi· 

tiz koloneli kendisine adeta hakaret edi· 
yordu. Tabiatiyle bu muamele mUmes· 
sil efendiyi hem hayrete .düşürmüş hem 

de sinirlendirmişti. Balların son söz·! 
Jcri üzerine ka~larını çattı ve bana 1 
dönerek sert bir sesle §Unları söyledi. ' 

- Siz de Kolonel Ballara lutf en 
söylenyiniz ben buraya kendisinden na· 
sihat almağa ge\medim. Mümessilliğin 

neşredeceği tebliğlerden doğrudan doğ· 
ruya biz mesulUz. Binaenaleyh neyi 

münasip görUraek onu yazarız. Ve bu 
hususta bize kimsenin müdahale etme:· 
ğe hak ve salahiyeti yoktur. Gösterdik· 
leri hüsnü muameleye teşekkür ettiğimi 
söylemeyi de unutmayınız. 

Bu sözleri söylerken ayağa kalk · 
mıştı. Asabiyetten her tarafı titriyor
du. Herif bu kadar söyl~ndi ya, ben 
Kostantinidis'in mevcudiyetine bile al· 
dmnadan, onun sözlerini mana itibariy
le büsbütün şiddetlendirerek Ballara 
anlattım. 

Ballar da derhal fitili aldı. İki bu· 
çuk senedir yanında salıştığım bu ihfr 

yar zabiti bu kadar hiddetli görmemiş· 
tim. Sert bir hareketle yerinden fırladı. 
Gözleri yerinden fırlamış, dudakları 
solmuştu, Elinin parmağını tehdit ma· 
kamında sallıyarak şöyle bağırdı : 

- İstanbulun asayişinden şahsan 
ben mesulüm. Binaenaleyh, kendi fik· 

rim ve kanaatimce asayişi ihUU edeceği· 
ni zan ve tahmin ettiğim her hangi bir 
bir hareketi derhal zabita kuvveti ile 

menederim. Müscbbiblerini dilediğim 

şekilde tecziye ederim. Yunan mUmessi· 
li efendi bunu böyle bilmelidir. 

Veda etmek üzere hazırlanmış olan 
Yunanlıya bu sözler bir yıldırım gibi te

sir etti. Miralay Ballann tehdidi mana 
itibarile açıktı. Eğer istemediği bir ha· 

rekette bulunursa. Yunan siyasi mümes 
silini hapsedeceğini söylüyordu. 

Vaziyet o kadar gergin bir hal almış 
tı ki ya birinden biri rUcu edecek, yahut 

bir skandal olacaktı. Yunan mUmessili 
de bunu dü ünmüş olacaktı. Eğer biraz 

belirdi. 
- Ahmet! Doğ:-•J mu söy!Uyorsun" 

Yo'rna heni tef'elli için mi? 
- . Yok, yok Şadi ve, dahf. kat'i blı 

§ey bilmiyorum. Fakat Allahtan Umi~ 
kesil.nez .. Sana itlmadım v;ır .. Yalan 
söylemediğine eminim.. tık znmaıılnr 

herkts seni sarhoşıukla itham .-~tiğ· 

vakıt ben inanmak jftemPdiın. Hasta.· 
dır, anlaşılmıyan bir derdi var, diye dl! .. 
şü.n.Ji:m., Fakat soı-!ra dünyaya o çvcuk 
gelince fena şa§ırd m .. A!enı gibi dil· 
şün:r.eğe başladım, fakat bt ssbah o 
kad'l.r samimiyet!' masumiy€t~"ldcn 

bahüettin ki gene ~ana itimadım can. 
lanri •. Seni ne §ekih.1e kurtsırrnak kabil 
se alimden geleni vapacağım. Sen te
miz bir kadınsın.. ~n sana innmyo-
rum ' ~ 

- Teşekkür ed.:?rim Ahmet .. Fakat 
ne yr..pabilirsin... ;\lasıl lsbat edP.bilr .. 
ceksn.? 

Kadın ilerledi, :>aşını önüne eğmiş, 

dalgın bir halde duran koca~mm vam 
na y3klaştı, elini tufarak · 

- · Celal, işittin mi Ahmet beyin 
söylP.diklerini, if;JiWn mi' 

- Evet! 
- Sen ne diyorcıun? Bıı.k o sUzUme 

itimat ediyor, benim bigünah old:.ığu-

yaptıktan sonra şunları söyledi: ~ 

- Kumandanın emirlerinden dı ıl 
çıkmıyacağunız tabidir. Buna eınin ° 
bilir; ~r. it 

Fakat, Ballar ne bu reveransı gör~ 
l)e de bu sözleri işitti. Çünkü çoktall ,. 

millakata nihayet vermiıı ve yerifld c' 
kalkarak onlara arkasını dönmil§ ve P 
cereye doğru yürümüştü. t 

Yunan mümessili gittikten bir ıı:ı;.ı 
det sonra başını çeviren kolonel sor 

- Defoldular ya 1 

- Gittiler ef cndim.\ 
- C .lecek efendim. ıo 
- Esat bey yarın sabah buraya I' 

' cek mi? 
- Gelecek cf endim. .. ' .. ~ 
- Bugün, emniyet ettiğiniz birtfl ~ 

sıtasile bu Yunan mümessili olan ııe 
göz hapsine aldırınız. 

- Başüstüne ... 
- Bana vaziyet hakkında 

por vereceksiniz. 

- Peki efendim. 
1 
ti 

Klonel Ballar, bayağı Yunanlı ~t 
karşı düşmanlık hisleri bcslemeğe 1,. 

lamıştı. Esasen İngilizlerle Yuna11
1
" 

rın arasının asılması ve İngiliz hükÔ~ 
tinin Yunanlılara karşı yardımları(ll~ 
mamen terketmesi de bu tarihten (Y 

başlamıştı. Bu ha~ise Balları Yu~ 
lardan soğutmuştu. İngiliz kumand~~ 
ğı nezdinde büyük nüfuzu olan gol ~ 
diğer arkadaşlarını da kendi fikri11' 

tıl
maleye kolaylıkla muvaffak oımııŞ 

AZİZ HtlDAi 1LE TEMASL~~ 

·1110 
Polis birinci şube müdürü (§1 j 

Ankara valisi) Nevzatla köprünUn ıııt 
yükada iskeıesinde her akşamki bıl 11, 
malarm İngiliz istihbaratınca 9UP .~ 
görülerek takibimize başlanddıktJ11• j
ra benim vaziyetim müşkülleşıni~~f' 
sat bey bunun üzerine A~iz Hü~aı ,_IJ 
temasta bulunmamı teblığ etmıtt1j,t1 
Hüdai, o günlerde Ankaradan, , 
buldaki istihbarnt idaresine ıaylt1 o•f' 
mitti. Binaenaleyh. şimdi bu ar1c• 
temasa başlamışıtm. f) 

(Devam• rJO 

-- - şlı'f 
ma min ... Sen ... S"41 ki lıane d (,? 
kın~ın. Sen ki benı rlaha iy• ts: 1 
Anlattıklarıma inanmıyor musıı 

\.!.:-!al boğuk bır ~esl~: /. 
- Hayır. dedi . h an nıyorııfllt 

kil .A-J: senin içiıı oı ·.:ın ı::-;bi bir yıı al 
değ .:m. ~ana aşık •ılan h!r ı:.ocıı~, 
benı:r. içim sızlıyor • lna:ıın1Yorııbutıı' 

·~ı.diye içinı c.;eıtti bir a~ da ,.vı~t" 
maz. gözUnün önün Jrn ge~tı' ııd~ 
onu ar mı sevmişti! Küt:!.ik yııŞlrıı.ı~, 
beri genç kadını o.~l'imser:ıış. d~' e" 
evleııınek istcmiştı. lialbııla Ştı 111 1 
Celai. görünce aşı~t olmus. zo.''

8 
"' 

likanlının muhabbetine laknYt ~ 
gitmi§ti. tıtM ~ 

O zamandan beri ona hUrtJlC öe ~.J 
arkaua§ olarak kalmı~tı. ~i~,.~iıte" Y'

1
• 

bütün herkes aleyhine dönmu~ ·oe '/ 
nız v itimat ediyor, masumh:~t~e ol 
nıyordu. İ§te semı"l: asıl b0 Y I' 
du! ~cı~ 

Dayanamadı, et,.sftaki ya . ,.ı, 
unuttu ve gayd ihtiyari: (}".., 

·- Niçin böyle söylüyorsııtl 1' ,e~ 
Ahmet bey vaktilc beni pek '~ ./ 
mişt .. Çılgın bir aşk!a. halil:, t 
hissin kendinde mevcut oldllo 

nim. t)~" 
.(DeıJarrı' 



Hem ampul parasından hem değiştirme 
masrafından ve hem de cereyan sarfiyatından 

L hep bir arada tasarruf için 
L U M A A M P U L LA. R 1 N 1 

KULLANINIZ 

LUMA Ampulları 
En az 1500 saat yanmaktadır. 

Bu yüksek faikiyetine rağmen 
LUMA ampulları daha az cereyan sarfcdcr ve daha bol ışık verir. 
Hesabını Bilen Yalnız L U M A Kullanır. 

Lu .,· Elektron müessesatı: 
5
MA ampul~ va~nız bu ambalajla Galata Voyvoda eaddesl No. 58/60/62 
atılır. Taklıtlennden sakınınız. Ankara, Anafartalar caddesi 10 No. 

)~~.~!~ güy ~~b!.~~~~~~~!!~,~--P-e_i_s_s_i_s---D-i posunda 
hy af tnşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında Aydın Mevcut kadın şapka levazımlltı mevsim ıonu dolayıaile büyük tenzilatla elden çıkanlmaktadrr. 

'eto Unun 67 200, 274 + 000, 390 1 450 ve 435 + 600 üncü 
b,tetrindcki taş ocaklarının herbirinden on beıer bin metre mi- Lez - Panama-Baku -Sizol- Bangakok vesaire 

liı .. astın ihznr, nakil ve vagonlarla yüklenmesi i~lcri kapalı zarf " ay ADRES: Tünelbatı Beyoğlu 9ubcsi: lıtiklil caddesi Sent - Mari kilisesi kar•ııında No. 340 
l rı ayrı münakasaya çıkarılmııtır. :r 

de- Bunlardan 67 + 200, 274 ~ 000 \'C 390 + 450 i_nci kilo mel· 
~'-kk çıkarılacak bnlastılnrın muhammen bedelleri 21750 lira olup 
~ at terninalı 1631 lira 25 kuruıtur. 
•tı- 435 -~ 600 üncü kilometredel<i taş ocağından çıkl\rılacilk 
~ rnuharnrnen bedeli 23250 lira ve muvakkat tcminalt 1743 lira 

ttur. 
3 . 
Ilı~ Mukavele projesi ile bayındırlık işleri genel şarlnamesin
U lti;:kkep bir takım münakn.ııa evrakı 55 ve yalnız 435 !- 600 
·«lbili l'tıetreden çıkarılacnk b"Jasltn münakasa evrakı 58 kuru~ 
4 ilde dcmiryollar inşaat dairesinden verilmektedir . . ........ 8 1hce ib u esksiltmeyc girmek istiyenler, 2490 numaralı kanun mu· 

4~97 ta.ıına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 ı 5 936 tarih 
~i nurna 1 · ·d d ·t· d·ı ı· 'b' l "ek· ra ı resmı cerı e e ı an e ı en ta ımalname mucı mce 
Ilı l'tı aletinden almış oldukla~ımüteahhitlik vesikası ve teklif ı.arf · 
'-~t eıkur kanunun tarif alı dairesinde hazırlayarak 11 8 936 gÜ· 
• On d" d •ııı6 t or e kadar mal<buz mukabilinde demiryollar inıaal da· 

C\rdi etmeleri lazımdır. (28) 

!~~but limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
1 lıt ·~alına Komisyonundan : 

~1tl '-k'~hdernı · · 
lıt 1 elbis . er ıçın ma kasket yerli malından 168 takım yazlık 
~ e ıle 168 çift fotin ayrı ayrı açık ekıiltme ile yaptırıla· 

l11cı;-- l<ıthk elbise} · h · b d ı · 'k b' b ·· l ·k· it <rn bi .. erın la mın e e ı ı i ın et yuz a tmıt ı ı 

8· n Yu~ Yetmi§ altı lira,fotinlerin ise dokuz yüz yirmi dört 

{: ........_ Şatlnarn 1 
\q~ Ekailtnı e er Merkezimiz Levazımından parasız alınır. 
ı. , f, l>a.. c 18 Ağustos 936 salı günü saat 14 de Galatada Ka 
~ .. '- :ra soka v d ,. . d b "4(tır, grn a mezkur Merkez Satınalma Komısyonun a 

t ........_ Ekailtrn 
~ ........_ l<ııJık el a~ık olarak yapılacaktır. 

'1~"1..ı, ~a;,:Jık elb~senin muvakkat teminatı yüz doksan iki lira on 
r,- •t dokuz l~ bıselerin seksensekiz lira yirmi kuru,. F otinlerin 
~ı' lstekı·ı't~ otuz kuru,tur. ' 

~1._ ı erın t · t~ ~ndukı erzı ve kunduracı olduklarına ve halen bu işle 
ele . arına d . T' Od "k 1 ~ tı !art\ aır ıcaret asının 936 senesi vesı a arını 

~t~"':" Eksilt~r. Aks.i takdirde eksiltmeye giremezler. 
\lt ~erk eye gıreceklerin teminat paralarını eksiltmeden ev 

ez vez · nesıne yatırmaları ıarttır. (129) 

Aç karnına bir kah\'e kaşığı nlındıktn 

Kabızlığı defeder 
Yemeklerden birer saat sonra alınır. 

sa HAZIMSIZLICI, mide ekşilik ve 
yanmalarını gidcrır. Ağızdaki tatsız ' 
lık \'e kokuyu izale eder. HOROS mar. 
kalı ambalajına dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza de· 
posu, Ycnipostanc arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Moda Banyoları 
Bu sene fcvkalAde. Duhuliye - tO - kuruş 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere 
imtihanla memur alınacaktır. imtihan lstanbulda ve 12/ 8/ 936 
Çarşamba günü sal't 13 de Sirkecide 1nhisarlar Memurin kursu 
binasında yapılacaktır. İmtihana girmek istiyenlerin aıağıdaki 
evsaf ve teriti haiz olmaları gerektir. 

1 - Laakal orta mektep tahsilini bitirmit olmak 
2 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmit olmak 

veya müeccel bulunmak 
3 - 21 yatından atağı ve 35 ya,ından yukarı olmamak. 

4 - Sıhhatli, olmak, sari hastalıklara bedeni ve akil an· 
zalara müptela olmamak. 

5 - iyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir 
cürüm veya alel'itlak ağır hapiı veya o derece cezayı müıtelizm 
bir fiil ile mahkum olmamak. 

"Bu bet maddedeki §artların muhakkak tevsiki gerektir,, 
İmtihan mevzuu ~unlardır: 

1 - Hesap hendese "Hesap: Adadı mürekkebe, taksimi 
gurcma, halita, tenasüp, faiz iskonto "Hendese: Satıhlar, ha. 
cimler.,, 

2 - Muhasebe "Uıulü defteri,, 
3 - Coğrafya "Umumi ve Türkiye,, 
4 - Kitabet "Orta tahsile göre,, 
İmtihana girmek istiyenlerin şimdiden bir dilekçe ile Te 

evrakı müsbitelerile idaremiz cmmurin tubesine müracaatlan 
ilan olunur. 4379,, 

1 IHT AR: imtihan günü vaki olacak müracaatlar kabul 

1 edilmez . 

niksek aileleıin ve bilhassa 
gençJerin lezzet ve kokusunu se· 
,.t;? scYe kullandığı yegane diş ma· 
cum:dur. Dişleri beyazlatıı, mik
roplan izale eder. Türk malıdır. 
Her yerde bulunur. 

Fiatı 15 kuruttur. 

.......................................... 
ı lstanbuı Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Satınalma Komisyo
nundan 

Merkezimiz için bin bet yüz ili ikin bin teneke benzin satm alı. 
nacaktır. 

A - Tahmin bedeli çift tenekesine dokuz yüz yirmi kuruıtur. 
B - Şartnameler MerkezimizLevazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 21Ağustos936 cuma günü saat 15 de Galatada 

Karamuıtaf a pafa sokağında mezkur Merkez Satınalma Komiıyonun 
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasından 936 ıeneaine 

ait veıikaiarını göıiermeleri !liı au. 
F - Eksiltmeye girecekler saat 14 e kadar teklif mektuplarını 

mühürlü olarak makbuz mukabilinde komisyona vermeleri ıarttır. 

(128) 



RADYO 

tSTANBUL: 
18 dans musi!dsi (plak), 19: haberler, 
19,15: muhtelif plaklar, 20: sıhhi kon-, 
ferans, 20,30: stüdyo orkestralan. l 
ViYANA: 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 
TURK 

&IELE.K 
iPEK : 

ı Vencdlk §arkıaı ve Beı 
kocalı kadın 

ı Şampiyon, Yaralı kuı 

J Dell kız, ve Beklenmfyen 
eahlt 

SARAY 
18,20: konser, 19: konuşma, 19,15: bir ı Çin batakhaneleri, ve 

Muzafferiyet 
tayyare m~cerası, Amerika hayatı, 20, 
05: haberler, hava raporu, 20,15: Ber. 
linden naklen olimpiyat müsabakaları, 
20,45: edebi yayın, 21,10: Salzburg 
musiki şenlikleri, 22,45: eğlenceli kon· 
ser, 23,05: haberler, 23, 15: Berlinden 
naklen olimpiyat haberleri, 23,25: kon. 
ser, 24,35: konuşma, 24,50: dans musi 
l "si. 
EERUN: 
17,05: şarkılar ve musiki, 19,05: kon
ser, 20,05: eğlenceli yayın, 20,55: ha
berler, 21,05: olimpiyat haberleri, 21, 
25: eğlenceli yayın, 22,35: piyano kon 
ıeri, 23,05: haberler, 23,20: olimpiyat 
haberleri, 23,35: musiki, 24,05: Şan ve 
orkestra konseri, 1,05: büyük konser, 
2,05: gramofonla konser. 
BÜDAPE:;>TE: 
18,05: Macar prkıları, konferans, 18, 
'55: gramofonla dans musikisi, 19,45: 
konferans, 20,15: konser, 20,35: siyasi 
haberler, 21,05: olimpiyat haberleri, 
21,35: konser, 2:' ,15: haberler, 23,20: 

çin:tne musikisi, 24,25: gramofon, 1, 
10: haberler. 
BOKREŞ: 

19,10: konser, 20,05: 'konferans, 20,25: 
konserin devamı, 20,45: kitaplara dair, 
21,10: Viyanadan nakil, 23,05: gece 
konseri~ 23,50: almanca, fransızca ve 
romence .haberler. 
LONDRA: 
17,50: gramofon, 18,20: çocukların za. 
manr, 19,05: havadis, 19,35: National 
istasyonu, 21 ,05: Ork konseri, 21,50: 
operet, Paris hayatı, 23,05: spor, ha. 
vadis, 23,35: dans musikisi, havadis. 
24,45: musiki. 
!'ARtS (P. T. T.) ·: 
l 7,35: gramofon, konuşma, 19,05: org 
konseri, havadis, 20,30: tıb ve spor, 
20,40: piyano konseri, 21 ,05: konu§ma 
21,35: opera yayını. 

suımm 

TAN 

ŞIK 

AL KAZAR 

ŞARK 

ASTORYA 

ı Moıskova Geceleri, Dul 
Ni§anlı 

J A§k uğrunda ve Knock

Avt 

ı Slngapuı postası ve GönUI 
oyımlan 

ı maakell kadm ve Frrtma 
ı Makineli adam 24 kısım 

blrdcn 
a Kntcste aşk ve cehennem 

motosikletli polls 
ı Aslan Tarzan. ve Dostum 

kral, Teluıaa kaaırga.ıııı 

OUMUJUYET ı Fedailer alayı, Söz eli~· 

lllLLI 
HU.AL 

AZAR 

bındır 

tSTANBUL 
: Programını bildlrmcml§Ur. 

Tivoll canbazhancei ve 
GUzel günler 

ı Çingene baron ve Harp 
muhabiri 
SOn UÇU§, yaşamak ietlvo-
ruz. 

K.EMALBEV ı Grap kahramanlar: 

15UREYYA 
BALI) 

KADlKOY 
Programmı btldlrmeml8Ur 
Programını bildirmemııur. 

OSKUDAR 
ı A§k bandosu 

Bağlarbaşı HALE bahçesi 
Sekoya kaplan kız 

KARAGOMROK 
a Karyoka 

ve Miki Mavz 
BALAT 

lnııan kaçakçılan, Fan_ 
torna geliyor. 

TiYATROLAR 

TAKSİM BAHÇESİ 

HALK OPERET) 

Bu akşam 
Saat 21,45 
FLOR.YA 

Büytlk operet 3 perde 
Yakından: B A B A L I K 

Fiatlar: 75, 50, 30 
meşrubatla beraber 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Cim ve mevkii 
Ulelide eski Mesihpa§a yeni Ke· 
malpata mahallesinin eski Aksa· 
ray Yetil Tulumba yeni Genç Türk 
sokağında Laleli camii arkasında 
20, 24, 27 No. im 158,35 metre mu· 
rabbaı arsa (beher metre murab
baı). 

Aynı mahalle ve sokakta 20, 24, 
27 /1 No. lı 245,36 metre murabbaı 
arsa beher metre murabbaı. 

Aym mahalle ve sokakta 20, 24, 
27/2 No. lı 91,98 metre murabbaı 
arsa beher mtere murabbaı. 
Aynı mahalle ve sokakta 20,24, 

27/3 No. h 73,73 metre murabbaı 
ana beher metre murabbaı. 

Marpuççularda Leblebici hanı. 
nm üst katında 15 No. lı kagir oda. 

nmtamamı. 

Osküdarda eski yeni mahalle 
yeni pazar ba§ı mahallesinin Dibek 
sokağında iki katta beı odası kuyu 
vesair müştemilatı havi eski 84 ye. 
ni 76 No. h evin tamamı. 

Mevlevihane kapısı dı!ında Ha
cı Evliya Melek hatun mahallesi· 
nin Mevlevihane kapısı caddesin. 
de eski 5/ 5 yeni 172 No. lı üç oda 
bir mutbak ve bir helayı müştemil 

eski karakol binası. 

Muhnmmen kıymet 
Lira K. 

8 50 

8 

6 

5 50 
' 

360 

612 

350 

Yukahda cins ve mevkileri yazılı emliktan Mevlevihane kapı dı. 

trndaki karakol binasından maadasmm parası nakit veya yüzde bet 
faizli hazine tahvili ve karakol binasının da sırf nakit olarak peıin 
verilmek ve yirmi senelik evkaf icaresi alıcıya ait olmak ıartile hi. 
zalarındaki bedeller üzerinden açık artırma usulile ayrı ayrı sat:}a. 
caktır. isteklilerin 13 8 936 perıenbe günü saat on dörtte yüzde 
7,5 pey akçelerilc ~efterdarlık binasında toplanan komiıyona ıelme 
leri. (M) (65) 

Mevsim 
rahatsızhkları 

~- Laypçig 
' 

:<iUSTOS-~ 

Sonbahar Panavırı .,, 

30 Ağustos 1936 dan 3 Eylôi 1936 Y' · 
kadar devam eden 

NUMUNE PANAYIRI ile , . 
YAPI PAN A YIRJNıt 

Sizi ıaygıl~rımızla davet ede. iz. 

Gerçi küçük çocuklar ellerine ne M a 1 um at a 1 m a k içi n 
geçirirlerse ağızlarına götürürler amma Türikye fahri mümessili mühendiı H. Zeckser tıstanbul - Galata Ahell 
ağustosun bu bunaltıcı sıcaklarında •••••• Münih Hanı müessesesine müracaat ediniz. 
büyükler de yiyecek içecek meselelerin ---------------------------
de çocuklar kadar dikkatsizdirler. 

Harareti gidermek için bol bol içi
len soğuk sular, kavun, karpuz, üzüm 
ve meyvalarm envaı bilhassa bu aylar. 
da hazım cihazının berbat olmasına se
bebiyet vermektedir. Nitekim son gün. 
lerde şehrimizde ishal, hatta dizanteri 
vak'aları çoğalmıştır. 

Hazım cihazımızın değişikliğe karşı 

niçin isyan ettiğini anlamak güç değil
dir. İnsan bütün sene zarfında yiyecek 
içecek meselesinde ayni tarza devam 
eder. Muayyen §ekilde pişirilmiş yemek 
tere ve daima içtiğimiz mu.:ıyyen bir 
suya alışıksınız. Yemek vakitleri mun. 
tazamdır ve faaliyetleriniz de hep ayni 
kıvamda devam eder. Bu intizam bir 
tabiat saniye hükmünü alır. 

Yaz geldi mi intizam altüst olur. 
Sıcaklardan kaçmak için hafta sonların 
da ve tatil günlerinde kırlara ve gezin
tilere çıkmak büyük bir değişikliktir. 

Açık ve taze hava iştahi arttırır. 

Yemekler başkalaştıkları için daha ca. 
zip bir hal alırlar ve insan ister istemez 
lüzumundan fazla yer. 

Fazla tıkınmak vücuda bir gevşek -
lik verir, insan hiç bir iş görmek iste
mez. Öğleden sonra kapı ve pencereyi 
açarak serin hava cereyanında şöyle 

bir iki saat şekerleme yapmayı kim is
temez. İşte bunun içindir ki safra ke. 
sesi ile kara ciğer lüzumu veçhile işle
mez. 

Bu halin önüne geçecek en iyi çare 
vücudu yoracak hareketlerde bulunmak 
tır. Kır ve deniz kıyısı gezintilerinde 
iskemlelere oturup yahut hasırlara uza· 
zanarak akşama kadar hareketsiz kal
mamalısınız. Fazla yemeği istihlak et
mek için gezip dolaşın; vücudunuzu 
yormağa bakın. 

Hepsine 150 lira değer biçilen Nafiaya ait Kadıköy ve SıtJtl 
ra garajlarında hurda bir vaziyette bulunan 3 tane kamyon a~tı 
üzere açık artırmaya konulmuftur. Şartnamesi levazım müdürl 
de görülür. İstekli olanlar 11 lira 50 kurutluk muvakkat teıninlll 
buz veya mektubile beraber 17/ Ağustos/936 pazartesi günil 
14 de daimi encümende hulnnmalıdır. (t) (4310) b/ 

Hepsine 350 lira değer biçilen ~· atıhte Kadı çeşmesinde y~tLİ 
Muslihi :idin mahallesinin Medrese sokağın:la 3 numaralı Muit P~ 
Ef. medresesinin ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulııt 
Şartnamesi levazım müdürlüğünrlf~ görülür. lstekli olanla: 26 !i~ 
kuru9luk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 1

1 
ğustoa 936 pazarteıi günü saat 15 de daimi encümer.de bulunııı• 

4 . (1.) (43{)8) 

Bulgurluda Çınaraltı sokağında 66 
N. lı kahve kar§ısında 42/ 96 metre 
murabbaı yol artığı 937 mayısı so· 
nuna kadar. 
Çağaloğlunda Ha:lım Hasanpa,a 

-- -,.., 
~entı .~ rr.u.1ammen 

Kira~ı 

medıesesinin 1 N. lı odası 937 ve· -
ya 938 yılı sonuna kadar. 24· 1 / 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat te:; 
yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayn ayrı açık artlJ'' 
konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. hl~ ~ 
lanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya '/ 
biyle beraber 12 Ağustos 936 çar ıanba günü saat 14 de daiıııl • 
mer:ıde bulunmalıdır. (E.) (4269) ./. 

Istanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

Yaz mevsiminde meyva iyi bir §ey- Hususi telefonunu para mukabili halkın konutmasına açılı 
dir. Ancak bunların hamlan ile fazla durmak suretile telefonu bir kar vasıtası olarak kullanan d 
olgunlaşmışlarını katiyen yememelisi • yazıhane, otel, ev ne olursa oslun bu gibi yerlerden yaptırılac:J 
niz. Bunların her ikisi de hjlzım ciha- her ko?~fma umumi merkezlerde olduğu gibi 7,5 kuruftur. . ı,P 
zında bozukluk ve iltihap yaparak ka. Hılafında hareket ederek halktan fazla para aldığı sabıt -~kİ 
rın ağrılarına, ishallere sebep olurlar. telefon sahipleri umumi merkezler hakkında tatbik olunan lY 

Yaz ishallerinde en iyi ilaç, bir ter. maruz kalacaklardır. ( 4358) j 
t"p hint yağıdır. Bu faydalı müshil ra- __./ -

hatsız:lığın sebebini çabucacık yok eder. 1 b } y d • • • ..,, d9 
Çok küçük çocuklara şüpheli mey- stan u e ıncı ıcra memurlugun fi. 

valar !ıiç verilmemelidir. Çünkü bunlar R f' t M h d c;: f"k A H d" F t Ş"k · nİJJ . . . ı a , e me ~e ı , yse a ıye, a ma u rıye .ıll1 
tehlıkelı ıshallere sebep olur. v • • • : 14D" 11 

yet Sandıgma hırmcı ~erecede ıpotek bulunup tamam:na i r, 
Gezinti yerlerinde çocuklarınızın sı kıyme~ takdir edilen Saraçh~nede Dülgerzade mahalle .. inin etl'fı > 

cak güneş altında fazla koşup yorul- ı 
kapı yeni Karaman sokağmda e~ki 32 yeni 59 No. lı sağtaf ı 

mamalarına çok dikkat etmelisiniz. Ye. 10 
mek aralarında öyle her gidip geldikçe mahdumu arkası Hüsnü solu saraç Mustafa arsaları cephe:;i ~,, 
öteberi yememelidir. mahdut ve evaafı aşağıda yazılı olan bit dükkanın satılma•111~~ 

Fazla tatlı ve dondurmalardan da verilmiştir. Cephesi istoı kepenkli üst kısmı camekanlı olup d i
çekinmelidir. Uzun gezintilerden sonra üstü camlı bir kapısı vardır. Altında bodrum mevcut oh:p ıet" ~ 

mentodur. Üstündeki odaya müteharrik merdivenle çıkıhr bi~'dil~ 
dir, umum meıahaaı 29,60 metre murabbaı olan maa oda bıt 

çocukları-: bol bol uyumaları ve lüzu
mu veçhile istirahat etmeleri lhımdır. 

Bu tedbirlere dikkat edildiği takdir 
de mevsim rahatsızlıklarından hiç sıkın 
tı çekilmez. 

Doktor 

Satılık ev ve tarla 
BCLkırköy Mahmutbey (KalfE>köy) 

köyünde suyu ve bahçeyi h&.vi bir ev 
ile 30 donüm tarla satılıktır. Tahple. 
rin nıezk\ır ev sah~pleri=ıe ı&üracaat. 
ları. 

Banyo hamamı 

Y,emek terlemek banyo ve masajla 
kuvvetlenmek için yeni örnek bir banyo 
hamam plSnı ile suyu istenilen hararet 
derecesinde veren ofefor adlı duş ale· 
tinin ve banyo leğeninde rahat yıkan• 

mak için asma küvetin 25 mayıs 936 

tarihli beratla alınan yapış ve satış hak· 
kı devredileceğinden Vakit propaganda 
servisine doktor M. adresine müracaat 
edilmesi rie& olunur, 

nm tamamı açık arttırmaya vazed ilmiştiı. . ~ 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mü~teri!erııı .,~ 
ti muhammenin o/0 7,5 nisbetinde pey akçesi veyamilli bir b'şi 
teminat mektulıunu hamil olmaları icap eder. Müterakim "e~ 
zifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. ArUırır.a §°' ıl 
si 1. 9. 936 tarihine müsadif salı günü dairede mahalli mah5~1 ,.ı 
lik edilecektir. Birinci arttırması 22. 9. 936 tarihine müı;adı ·t 
nü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar cra edilecek, birinci d,.r· 

d. ' da bedel, kıymeti muhammenenin o/o 7. ini bulduğu tak ıt ,y. 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdü baki k1ol~jsıe 
re arttırma on beş gün daha temdit ediierek 7. 10. 936 tar•J'~ 
sadif çar9anba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapıl" ı1'' 
cici arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla~ lİJ 
numaralı lcra ve iflas kanununun 126 ncı maddesine tevfıl< ı;J'I 
rı tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di~er İı/ıil 
ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin hu haklarını ve hususıyle .. ,, 
maaarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 ıı" i 
da evrakı müsbiteleriyle dairemize bildirmeleri lazımdır •. "-~' İ 
de hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelint ~1J sından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzi~Je"; 
baret olan Belediye rusumu ve Vakıf icareıi bedeli müzake ~f· 
zil olunur. 20 ıenelik Vakıf icareıi taviz bedeli müfieri:V- JI 
ha fazla malumat almak iatiyep]erin 35/ 1980 numaralı do~;, 
cut evrak ve mahallen haciz ve tal<diri kıymet raporunu gö 
yacaklan ilan olunur. ( 4447). · 
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~ ~N~a~f~ia~:;V===e=k~i=leıı::llmt=i=n===d===e·=n=:=--==-=HATür~;~ ... ı..ıcumhuriyet--=· M~e~rk;;;:::;:ıe~z=s=a=n~k=-as~.~11 
:~on -Antalya hattı:un Burdur - Antalya arasında Barutlu- f / 8/ l 936 Va Z İ Yet İ 

t?rucu - Bayatbademlesi - Burhan boğazı - Y enicekahve t\ K T i F Lira p A S 1 F 
İcek .. 1h tvake İp edilme .. k .u.·z.e.re takriben 32 kilometrelik Barutlubel - K••• 

1 Lire 

t ... ar t d 1 Altın safi kilogram 1'l.Oi9,i i 4 L. 24.024 068. 5 ı 
uttte N . ası e u unun yapı ması 24/ 8/ 936 pazartesi günü saat Banknot • , , •. 8 398_369 _ 

011 afıa vekaleti demiryollar inıaat dairesindeki münakasa ko· Ufaklık • • , , , p 1 ısı s~5.10 
1 Unda pazarhla konulmu§tur. 

- B\l • . h litad IJın mu ammen bedeli 10000 ve muvakkat . teminatı 
ır. 

2 M Türk lira11 • 1 • • N i; u~ave)e projesi, Etüt fenni ıartnameıi, ve ekıiltme ıart- ·ıı L 
bu· e: ınUrekkep bir takım pazarlık münakasa evrakı 50 kuruş t. •rlçtekl Muhabirler . 
3 111 e demiryollar inıaat dairesinden verilmektedir. Altın Safi kilogram 4 398,244 

- Paz 1 i 2490 N 1 k Altına tahvilikabil Serbest döviı-ar ı a o. u anun mucibince ibrazına mecbur 
ete •1 .. e"1'ak ve veaikalarla 7 /5/936 tarih ve 3297 No. lu reımi ce- ~;ğer dövizler ve borçlu killrinı 221 rn9 55 

(~~.•n edilen talimatnameye göre (bilumum Nafia İflerini) ve bıldyelcri. . • 

l hpa~~Yollar inıaat işlerini) veyahut bu gibi (Etüt ve harita işleri- H•zlne T•hYUlerl: 
~ı 1.leccklerine dair Nafia vekaletinden verilmiş müteahhitlik Deruhte edilen evrakı nektiye 
4 nı ıbraz edenler girebilecekler. k•ftıhtJ. L 1~8.748 56a-

-on Bu.ite talip olanların 2418/ 936 tarihinde saat on bette Kanunun 
6 ve 8 lnci mad· 

a delerine tevfikan Hazine tarı-

9. 2~8. 292. 71 

Dahlldekl Muheblrter 

ı 994 200.92 

6 186 482 ~o 

~s 554.763 21 

1. 99-1 200 92 

1ş640.914 ~'l 

Sermaye ...................................................... . 
İhtiyat akçesi ····································· .................. . 

1 euıvlJlt.ekl ı onknotlar. 

Deruhte edilen evrakı n•ktfye' L 15~ 748.So.S r
i(anunun 6 ve 8 incı madde 

lerlne tevfikan hazine tarafın · 

\ den vaki tediyat. 

, Deruhte edilen evrakı naktiyc. 

\ 

bakiyesi • • • . • 
Karıılığı tamamen altın olarak 

12 OCı4 Ol ı -

146.683 952 ,.. 

l s.000.000 -
1.551 J82 53 

tedavüle illlveten vazc~ilen ı 16 000.000 - (62 68.~ 9~2 . .; 

Lirası Mevduatı ......... __ _ J3.98l.2526 

Döviz Taahhüdah 
Altına tahvili kabil döviıleı 1 4 072 105.84 
Diğer dövizler ve alacaklı ki-
lirlng bakiyeleri. 21411.200.l:l 1.. .r _ ınıaat daireıindc:ki münakaıa komisyonunda hazır bu- k 1 ı t\ nA ı A ııı. ııı.•3 9•eoı •rı ı- fındın va i tedlyıt. . ~.vy4,t)J 1.- Tu.vc .:ııı -

~ 1 an olunur. (259) (152) St Se11edat CUzd•nı . 
MuhleUt ..................................................... _ 

27.508 sos 9? 

56 947.2~&1Q 

1 an bul Deniz TicaretMüdürlügv ünden ~i:::·,:::~~r".· • ·J l-
2012·~00 -

l\öıten d • · •. 12 ~:t:i.'6t.B4- 15 001.96~.84 
il (13.

00 
ce .~n 90?0 ve Varnadan 3700 ve Burıazdan 300 ki ce. Eaham ve T•hvlllt CU3!danı · 

~l'fı d ) goçmenın 22 ağu•toe 936 tarihinden itibaren azami iki · f Dcnıhte edilen evr•kt nalc. 
ıltl: a Tuzla limanına nakilleri kapalı zarf usulile münakasaya ~\tiycnin ka11ılıfr tabım ve 54 085 093 05 

~ktlur, Olbaptaki mukavele ve §artnamesi dahilinde münakaıa- tahvilat itibari kıyıııetle 
e ı etınek üzere bluumum vapur idarelerinin 10 ağustos 936 tari· H Serbest Esham ~e TahvUlt .. '- r nt2::14 18 ~8.259 2i7.25 

~So)~:a.l4 d~ nakliyat . be~e1~ muhammenenin • % ,7,5 n~sl>etinde Avan•l'lr : 
bi lemınat akçesıle bnlıkte Galatada Denız Tıcaretı Müdür· nasınd k' k . h Altın Te dl:lvfz üzerine anrn~ .. 74 209.40 

tltt- a ı omısyonu ma susunda bulunmaları ve mukavele Tıhvillt Uzerlnt · •QıLrne • 
1 

avını. . Hi.685.~87. ı ~ 
Yı an amak üzere Fen heyeti reiıliğine müracaatları(186~ 

ı e '1 ~9 596.ss 
4~00000 -
5 272 9~4 M l'lkara Yüksek Ziraat EnstitüsüJ:·:~:~~,r••r································· · .. ···· 

ekt• Yekin 
,_ C.rlüğünden: 1 

YekOn ~77.672.951.83 

~ Mart 1933 tarihinden itibaren ı 
rıi(orıfotıc'c11~l2ce51·2 - Altln ü2erıne avans yUztle 4 1·2 

9.77 612.!l~I 8S = 

~ttıı ~ uksek Enstitü ihtiyacı olan mevcut nümunesine göre S0 
~ nıye açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
~ ih-ı Eksiltme Yükıek Enıtitü Rektörlük bina11nda toplanan ida-

a. ek . 1 t 3 _ l 0mııyonu tarafından yapı acaktır. 

J. ~ta ed'hale günü 7/8/ 936 tarihine raıtlayan cuma günü saat 16 'I 4 _ decektir. 

OOftTOR 

Kemal özsan 
Urolog - O/lfrat~r 

llevllye MUteha••ı•ı 
ICraltly - BkNlıluor rna6aıaı 

panında.. Her flfJ11 IJll•dın ıonro 

ı · den 8 · e lrat/nr ~ Trl ı 11286 

lstanbul Gümrükleri Sahş işleri 
müdürlüğünden : 

1060 mezat kayimesi 311 kilo 2799 lira 7o 10 dan az ipekli pt.
muklu mensucat, 641 moıat K. 121 K. 654 lira galalit entreptör, 1237. 
mezat K. 199.500 K. 358 o.det 179 lira hasır erkek ppkuı. 1 • Muhammen bedel beheri(1650) kurut h .. abile (825t lira-

' , 

s _ M 
6 uvakkat teminat '(62) liradır. 
~ ;;Tasız fal'\nanıeıini almak ve nümuneıini görmek istiyen
~üdürliliUne müracaatları (12) 

awa u o -u 
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d'. 
tıınden geçerek kızarıp sararma-

ia. baıladı. Artık o,bu a1il oroıpu
:un Pefpefe doldurup uzattığı ka. 

ehleri birer birer botaltıyordu. 
te.~~ fi.raplar, bir takım baharatla 

rık edici bir hassa verilmit olan 
tu Yenıekler, bu kokulaT ve bu gü . :el ~adının görünütü zavallı pap::ıs 
ti. f ınıdiye kadar nefsini kurtarma. 
! ~bin güçlükle muvaffak olduğu 
de Vet duyguıunu uyandırarak onu 
1.Yanılnıaz bir hale getinniıti. 
l\1a • d·· M it h rı o onpansiye aşiftece bir 

ı~ a kaha ile vücudunu koltugu"' n 
"1?eri d 
Jcı n e arkaya doğru bıraktı. Jak 

ı,{rınan beyninin döndüğünü, ku
teri~~~n~n ofuldayıp sinirlerinin 

B ıfıni hiasetti. 

(!uk~nunla beraber sofraya· otur
lıi arı •nrlanberi son derece mü. 
it\~ teyle,-den bahsetmeğe baıla-

f ardı Fak t 1 l d" .. Celer· h · a on arın ası uıun· 
J.e.run1 

ep batka bir noktada top· 
ııtı. Ma . d'· M . k tııınd k' . rı o onpansıye ar. 

ltıa.ıı .• ını büyülemeğe, Jak Kle-
hatd~~ kendisinden geçmif bir 
Sal 0 f Yere kendini müdafaaya 

• 
1t 1Yorlard M . tıni 1_ 

1
• 1

• arı olanc:ı kuvve-
1. 11;e trnele teonu re vererek durmadan 
..1 IUYor b'ı b'"lb") "b" k qu. O ' r u u gı ı ta ıyor-
... ?tada döne b"t" .. 1 k ••Utllıaf a • n u un soz er o 
icat 

1 
.. bırer bl'lhaneydiler. Fa

...... k 'U aozlerin bı'l J 1 .. b" .,u ı,· k e aKa gore u 
ır 1"- ti . 'l• J ... e erı vardı 

'TlııJi d" M . 0 onpansiye• ...._ s· . 
ıı. •ıi aıhh t '-ekı-1.r le a ve ıağlamlığınna 

avufmut görmekle bahti 

yarım. diyordu. Artık kurtuldunuz. 
Dokuz gündenberi bu yatakta ya• 
tıyorıunuz. Öyle zamanlar oldu ki. 

- Dokuz gün mü? .. Dokuz gün 
den beri burada bulunuyorum ha? 

- Şüpheıiz !.. Hatırlamıyor mu. 
sunuz? Mutlaka humma sizi ken
dinizd~n geçirtmit olacak! 

- Madam, hiçbir §ey hatırlamı· 
yorum. 

- Ne, demek sizi yan ölü bir 
halde kaldırıp buraya naklettiğimi 
hatırlamıyorsunuz? 

- Beni yarı ölü bir halde bura. 
ya mı getirdiniz? 

- Sitede, Notrdamın arka tara
fında sokak ortasında buldum. Ge. 
ce saat on sularındaydı .. Bildiğiniz 
bir evden çıkarak buraya dönüyor. 

dum. Birdenbire metale tutanlar. 
dan biri, yerde bir jantiyomun bay 
gın, belki de ölü bir halde yattığı· 
nı haber verdi. Teskeremden uzan. 
dım ... Sizi hemen tanıdım. O za
man kalbimin nasıl burkulduğunu 
tarif edemem! 

Jak Kleman sarardığını hiu. 
etti. 

Mari çapkın bir bakııla onu sü 
zerelt sözüne devam etti: 

-Hemen aıağıya indim. Eğilin 
ce sizde bir hareket hiuettim. San 
ra kendinize geldiniz ve bana üze
rinize bir takım gece hıraızlarının 
hücum ettiğini ve ıizi ölmüt ıana
rak orada bıraktıklarını anlattınız. 

- Böyle söyledim ha!.. Sizi gör. 

\ 

( 

Yukarıda yazılı eşya 10 ağustosta saat 14 de İstanbul gümril, 
ğündeki satış salonunda açık artırma ile satılacaktır. Artırmaya girfh 
ccklerden yüzde yedi buçuk pey ~.k~eıi ve unvan teıker~ıi aranır. 

(143) 
1 [9 & sa 
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olan dudaklarının arasından yal· 
nız boğuk bir hırıltı döküldü. Ka 
pının bulunduğu tarafa doğru sü 
rüklendi ve ona vurmafia çalıştı · 
Fakat kuvvetten keıilmit olan kol. 
ları kapıya dokunamadı bile .. Kuv. 
veti kesilmit olarak yere yılnldı 
lztırap bütün tiddetile hüküm ıür 
meğe batlamııtı. Hançeresinin ne 
fes bile alamıyacak bir tekilde
tittiiini hiuetti. Ölmekte olan bi> 
vah~i hayvanın çıkardığı gibi bo 
iuk bir hırıltı, çocuk hıçkırığına 

benzer bir ıes duydu. Bunun kend~ 
ıoluğundan bntka bir şey olmadı· 
ğını anladı. 

Ölçemediği bir zaman sonra bu 
ıztll'ap geçti. Yalnız hafif bir d~r· 
mansızlık kaldı. Geçen zamanı he 

aap etmeğe çalııtı. Bir ay kadar 
bir müddet geçmit olduğuna ve 
Sll'f bir mucize eseri olarak ya,a 
dığına karar verdi. Hakikatte ise 
ıon damla suyu içtiğindenberi üç 
ıün ve hapis olunduğu andanberi 
beş ıün geçmitti. 

Soluyarak ve çırpınarah sırt üa 
tü yeTde 'uzanıp kalmıt olduğunu 
müddetin ne kadar olduğunu bil· 
miyordu. Derin bir uykuya dalmış 
gibi bütün duyguları uyuımuttu 

• • • 
Rüyasında onu, Mari dö Mon· 

pansiyeyi görüyordu. 
Kendisini son dreece güzel bir 

dairede ıördü. Her rüyada olduğu 
eibi odanın mobilyaıına dikkat et· 

miyordu. Yalnız kendisini gayet 
ıüslü ve e§i az bulunur, rahat mü
kemmel bir karyolaya uzanmıt gö
rüyordu. Karyolanın abanozdan 
yapılmı! üzeri son derece u.tahkla 
i§lenmi§ dört sütunu vardı. İpekli 
bir cibinlik onların üzerinden &!&• 

ğıya doğru sarkıyordu. 

işte bu odad\l Mari dö Monpan• 
siye bir aşağı bir yukaTı dolaııyor· 
du. Yürüyüşü son derece bafiftL 
Adeta bir hayale benziyordu. 

Jak Kleman rüyasında heyecano: 
1ı ve uyanmaktan ödü koparak göz 
lerile bu hayali takip ediyordu vt 
arasıra: 

- Ah, timdi kaybolacak! Çün .. 
kü ben rüy..a görüyorum .. diyordu. 

Bununla beraber açlık ve suıuz. 
luğun vemıit olduğu ıztırabın din· 
miş olduğuna dikkat etmitti. Ken· 
disine bir parça bir ıey yedirilmit 
ve hala tadı damaÖında kalan hot 
bir içki içirilmit olduğunu sanıyor· 
du. 

- Nerede ise iİmdi ıztırap!ar 
yeniden batlayacak .. Bunların hep 
si güzel bir rüyadan baıka bir ıey 
değil! diyordu. 

Mari dö Monpnnsiyeye bakıyor, 
atkım anlatmaktan çok yalvaran 
bir tavırla ellerini ona doğru uza. 

tıyordu. Fakat ellerinin gayet ince 
bi?- lruma~a dokundub'1111U hissetti. 
Biraz sonra gözlerinin hakikaten 
açık olduğu ve bu kuma§ın yatak 
çaqaf ı olduğunu, gördüğü abanoz 
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direklerin hakiki bulunduiun~ rahlıyor, yen.iden hayat buluyorum 
laayretle farketti. Yattıiı yataim aamyordu. 
Ye bulunduia odanın. •• Ye prdüiü Batı tekrar yutıklanıı aruma 
myalin riiJa delil halrilrat oldup. dütünce bir IÖZ söylemek istedi ... 
na lramat ıetircli. Fakat Mari, auamumı anlatan bir 

1 o rilJa slrmiyonlu! .. o em tarzda elini Jakm aizma bpadı 
mezar taf)armm üzerine boyla bo- Ye alnına bir CSpiicük kondurdu. Bu 
JUll& mamnq delildi. öpücük Jakm blbini titretti. 
l Nanl oluyordu da ha odada bu· Mari hafifçe: 
lanayordu. Çilehanenin ratuhtli - Uyu~! Şimdi öyle li.zım. 
Ye bonk hanaı yerine bq dandü- dır .•• dedi. 
rücU kolmlarla dolu temiz bir ha. Jak bu emre itaat etti. Gözlerini 
ft teneffüs Miyordu? Acaba ki· yumdu ve hemen derin bir uykuya 
min TUıtaaile buraya ıetirilmitti 7 daldı. Artık •rüya bile gönniyordu. 
lztırap ile kantDUf olan kafaamda Yalnız araaıra ferahlatıcı ve kuv· 
ha aorplar birbirini takip ediyor Yet verici bir fU111bun dudaklanna 
fakat o bunların hiçbirine bfum- akıtılmakta olduiunu hiuediyor. 
ifa bir cevap bulamıyordu. Buldu. du. 
lu yeılne cevap, bunan bir mucize U:randıiı zaman kendisini aYııı 
.-ri olduiu idi. yerele ıördü. Gündüzdü. Zaten 

Jak Kl-.nm yalnnrcaama UJUduiu zamanda böylece ortalık 
kollarını uzattılı sırada Mari dö aydmlıkb. Jak, tam bir gün ve bir 
Monpansiye plümaiyerek kendisi. ıece UJUDIUflu. Kendisini kuvvet· 
ne yaklqmııtı. Zavallı keıit ;;ıu. lenmit, dütünceaini toplamıf, ge-
7ordu. o, bu aülümaeyiı için en rilmit olan adalelerini gevıemit 
müthit ıztıraplarla can vermeli buldu. Y anmda bir koltujun üy· 

rinde Şartrden Parite kadar giy. 
hile ıaze almıtb. Mari da Monpan 
9İye olduiuna karar verdili kadm 

mit olduiu ıüvari elbiseıi duruyor. 
du. Hemen fırladı, ıiyindi. Bakışİ· 

bir elinde altın bir kupa tutuyor 1 ha • .1. Faka ı e nçen ara..,. t ya nız o 
&bür elile de Jakı bqmm altmdan yoktu. Bununla meıgul olmaia ' '3· 

tutarak biraz yukarıya bldınyor- kit bulamadan gözleri iki kitilik 
du. . 

olarak bazırlanmıı olan sofraya 
' Merhamet Ye tefkat dolu bir 
· .. ıe: 

- Biraz daha içiniz! diyordu. 
Jak' ba kupadan içtikçe içi fe. 

dikildi. Bu anda kapı açılarak içe· 
riye Mari dö Monpansiye rirdi. 

Jak Kleman titredi. Topallığını 
ıizlemek için adeta sıçrar ıibi bir 
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yürüyüıle büıbütün hot bir hal verecek bir üçüncü kimse yoktu. 
alan Mari dö Monpanıiye, Dük dö Mari dö Monpansiye yüksek bir 
Gizin kız brdeıi gülümsiyerek ustalıkla börekleri, karaca ve gii• 
kendisine yaklaıtı ve: verein etlerini kesip aymyor, pır• 

- E, naaılıımz bakalım mö~- lantalar içinde parlayan beyaz ve 
yö? •• dedi. ince ellerile kadehlere ıarap dol .. 

- Madam, acaba cennette mi- duruyordu. 
yim? Vaadedilmit olan ebedi 1&· Zavallı delikanlı rüya görüyo
adet mi bqladı diye dütünüyo. rum sanıyordu. Farkına varmadall 
rum ve bu düıüncemde de haklı- mütemadiyen yiyor, içiyor ve ya• 
yun. Çünkü karıımda bi~ melek vaı yavaı sarhoı oluyordu. Fakat 
duruyor. bu sarhoıluk ıaraptan değil ,kartı• 

Mari, güzel bir kahkaha ıavur- ~andaki inanılmaz manzaradandı. 
du: Mar; dö Monpanıiyenin üzerin-

- Ne yazık ki, hayır ... Burası de yüksek kokotların bile hasedini 
cennet değil, sadece Otel dö Mon çekecek derecede açık ve güzel bit 
panıiyedir. Ve melek dediğiniz elbise vardı. Adeta ipek bir bulut 
kimse ise, melek olmaktan çok halinde bulunan bu elbise vücudu• 
uzak bir zavallı günahkardır. Fa nun hiçbir tarafını örtemiyord• 
kat turaya otursanıza mösyö. Ben Biraz tombul fakat ıaıılacak detr: 
de oturacağım. Size ikram etmek cede güzel olan kolları tamaJll.•11 
istiyorum. Papaslarımızın en din· çıplakb. Korsajının ön tarafı iy~ 
darı olan sizinle baıbap yemek açıktı. Göğsünün beyaz yuvarl•lc 
yemek benim için en doyulmaz bir süsleri bütün güzelliklerile görUnil• 
ıaadet ve en büyük bir ıereftir yorlardı. Boynunda baha biçibo•• 
Onun için bu teklifimi reddetmeyi derecede kıymetli bir gerdaıddı 
niz. göze çarpıyordu. 

Şu sözlerle öyle bir göz ıüzütü Sahi ve dindarca bir qkla ,..-
ilave etmiıti ki, Jak Kleman insanı diği bu vücuttan gözlerini aJUll!-!: 
büyülüyen bu bakıt karıısında mü. Jak Kleman için imkansız J,ir na
vazeneıini kaybetti ve Marinin almııtı. Papaata bu mütemadi tfl" 
g5stennit olduğu koltuğa oturmak. yir, yavaı ya vat çılgın bJr ,eb•el 
ta:ı çok yığıldı. uyandırıyordu. Bu çekici ve büyil-

SoEra, en yüksek yemekler ve leyici, her hareketi bir d,.vet olaıa 
çerezlerle süılenmiıti. Billur sura· kadının gözlerinde ııcak bir &a"1f 
hiler içinde gül renkli praplar hasıl olmağa başlamıttı. Jak JCJ• 
göze çarpıyordu. Onlara yemekJ man bunu görünce büsbütün k.0-


