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Gftzel ve gflrbftz 

çocuk müsabakamız 

Faşist devletler lspanyol Asilerine 
yardımı derhal kesmezlerse 

ovyetler Madrid hükôme-
tine yardıma başlıyacak 

spanyol Cumhur Reisi acıklı Musolini 
eyanatta bulundu - Hükil- damadmı 
~tçiler mu.hasara ve mah~e- Berline yolluyor 
dılmeden rlCat etmiş Olmagı Almanya ile ltalya 

nimet sayıyorlar arasında neler 
Loııdra. • (A.A.) - Ademi miida- gUrOşUlecek 'l 
e koaaitıeei ltalya, Almanya ve Por- Roma, 8 (A. A.) _ Havas ajansı 

tuafmdan bitaraflığın ihlll edil- muhabirinden: 
esi ~esini müzakereye yanaımadı- Siyasi mahafil, hariciye nazırı Ci~-

takc!irde Sovyet Rusya ispanyadaki no, önümüzdeki hafta baf~da Berli-
ket Hl'heatiaini tek'tar ele alacak- ne gideceğini teyit etmektedir. Bu se

Salahiyettar mabafil, Sovyet maala
tiilıan B. Xaıamn ademi müdahale 
aıi~ relline Sovyet lillk<Unetinin bir 
uhtırupu teYdJ etmft olduğunu be

e-.trtedir. Bu muhtırada, Sovyet 
1111k1UMI~ bitarafbp Almanya, İtalya 

Nlhs11a Portekis tarafından ihW 
~üt lll ... luna komitenin nuan dik

celbetmekte n naaele komite ta
,.m:ldQ hemen mflaakere edilmediği 

ismi ıesen dnletler lapuı101 aaileri
,.pmakta olduklan )'Udımdan he-
~ CJPDedilderi takdirde Sovyet 

lbltJ'UllD ademi mild•hsJe için ciritmit 
d+ tealilaltJerden lrendWnJ beti ad 
--ıu..ı"'-·~ 
il l)l,ı1Dab$a~ ademi QUlcSIJllkn 

teahh~ ne denceye bdar lhlll 
olclıı&unu teabit -etmek Gnr~ 

._.,..~ bir tabkik komla,oou 181ı
!Cnllllltallıl 'ft teahhlltleri muhil hare-

91etlıer. hı tekerrilrilne mani olunmasını 
"8ye etmektedir. 

Relet C11mbu..._ b.Y••b 
Parlı, 8 (A.A.) - Petlt Pariaien 

guetesliılil hu•ull mauwtl Madam 
Andree Viollis'ya beyanatta bulunan 

( Deoamı 9 uncuda) 

ntakya, lskenderun hakkında 
Hariciye Vekilimizin 

Cenevredeki ·beyanatı 
Suriyedeki kesif Türk kütlesi 
~ Cliyasi rüşde sahiptir 

1• •eklllmfa Tevfik R8ştti "- Memleketimin ba komp mem-
b~e, Milletler Cemiyeti lekete karp SÖBterditf derin allka tize 

dalar alJUI komisyonunda rinde tekrar usun uzadıya tevakkuf 
nra Sari ._lesi konuıulduktan etmek istemem. 
erek : 

1
• ı.ı...ne yeniden temas Bu hususu konseydeki beyanatımda 

(DtWamı 9 uneuda) 

yahate, geçenlerde Muıolini ile Al
man sefiri Fon Hasael arasında yapı
lan görüşme emıuında karar veril
miştir. 

Cianonun yapacağı bu aeyalıatfn 
gayeleri, henüz esrarengiz bir mahl· 
yettedir. 

Bununla 'beraber öğrenildiğine göre 
kendisinin Berlinde yapacağı görUş. 
meler, siyasi mahiyette olacak ve~ 
manm kendi armau ile yapm11 olduiu 
liret kıymetinin lndlrilmesl meselesi, 
Almanyanm bundan memnun. olma· 
Dllf olmasına ralmen mbakere edil

(beoarı ' uneuda) 

A kere 
gidenlerin 

aileleri 
Yoksul iseler 
Semtleri ahallsl 
tarafından taıe 

edilecekler 
Dahiliye Vekileti askerlik mWıcelle· 

fiyeti kanununun bir maddesi baklanda 
mühim bir tamim yapmııtır. 

Bu maddeye göre askerlik yapmak
ta olanl&nn ailelerine bakacak Jdmlele
ri yokla bu aileye o muhitin balla ba
Jrac:aktır. Şimdiye kadar tatbib ceçi& 
lemiyen bu madde bundan aonra tatbik 
edilecektir. 

Köylerde muhtarlar, buba ve vf. 
ıtyetlerde belediyeler bu neviden aile
leri teabit ederek diğer askerde bulun
mıyanlardan mail vaziyetlerine gare 
teabit olunan meblift alacaklardır. 
Vermiyenlerden bu para tahlili emnl 
kanununa göre alınacaktır. 

Aıker aileleri hiç Qir veçhile yobul
luia dütilriilmiyecektir. 

- Tafsilatı 9 uncu sayfada -
Sene: 5 • Sayı: 1700 

Camcılar imamının oğlu 

NöşanOusunu 
VlUI rd lUI 

Delikanll evin içinde 
tabancasile yaylım ateş açtı 
Kızın karde teri de gllç kurtuldular 

Dün gece Şeh
zadebqında :Mil
ıı sinema binasr
nm arkasındaki 
sokakta 13 numa
ralı evde bir ci
nayet olm.Ultur. 

Bir arkadafı • 
mızın vaka yerin· 
de yaptığı tahki
katı yazıyoruz: 

M.illl sinema ar 
kasındaki Hacı 

Emin Efendi so • 
kağmda 13 numa
ralı evde 2lS ya
pnda Cemile ile 
ablası Şadiye Nev 

tıç ay evvel Hamit ismh>de bir gençle u.&81-zat ve anneleri oturmaktadır. Cemile ı 

t.JınI§JDlf ve sevi§meye bqlamJ§lardır. 

BugDn yDk•lt keldırımdll 

Vazife uQrunda 
Bir polis 
memuru 

yaralan 
,... .. ıh aıağındau v 

TtNfik (P"f'I) aon aenelerinde 

Osmanlı 
imparatorluğunun 

son sadrAzamı 
Tevfik (Paşa) 
dün gece öldü 

Blkl aadr6amlandan Tevfik pap 

95 yapnda oldufu halde Nipatapnda 
'Kodaman aobintda 130 numaralı evin
de dün akpıD saat onu yirmi ıeçe öl
miiftilr. 

Tevfik pap, İsmail papnm oflu 
idi. tstanbulda dofmuıtu. Evvell as

kerlile iDtbap ettilf halde aonradan 
iıtifa edip 1282 Hicd ıeneainde Babıili 
tercilme odasına girmit. 1284 den 1293 
senesine kadar muhtelif ufaret kltip
llklerinde ve maalahatgUzarlıklarda bu-

(DtıJaım 4 ilnc/Jde) 

ralmak suretlle 
yakalandı 

Bqtln saat yanmcla Ytlksek kal ... 
nmda bir sivilin n bir de polWa ,... 
ralaıımasile neticelenen bir Yaka o~ 
muftar: 

Bir miiddettenberf tıbbı aclUde mt
phede altında bulundurulan Ibralda 
isminde bir adam evvelki da ka 
tır. Emniyet direldirUliünce bu adaıı 
mın yakalanmuı ~in memurlara emir 
verflmi§tfr. 

Sivil memurlardan Osman bqtla 
saat yarımda Ytlksek kaldmıadaa 

çıkarken yakalanması için emir.,... 
len adamı girmlf, arkasından k019-
rak yakalamak fBtemiştir. Jbralda 
kolunu tutan memurdan ku~ 
için brçatıiu ~erek zabıta memuw 
Oamanı kulfmdan yaralaqtır. 

Nokta bekllyen resmi elblaeJi saı.ta 
memura Rffat hemen atılat .. lbtalilm 
bu memura ela bıçakla sal4mnca .... 
mur Rlfat tabancasını çekmiş, ibra. 
himln ayaklanna doğru ateş etmqtfr. 
Çıkan kurşun lbrahiml saf bacafm\ 
dan yaralamıştır . 

ski Harbiye binası 
edek subay okulu tarafından 

bugün işgal · edildi Sovyet Rusyaya giden 

Futbolcularımızdan bazıları 
vazifelerini müdrik değiller mi 7 
Seyahat esnasında şlddetll tedbirler almaQa mecbur 

kaldıQı söylenllen kafile reisi diyor ki : 
" Kabahati bu sporcuların maddi ve manevi yetl•me 

ve yetl•tlrllme tarzındaki eksiklikte buluyorum." 
Sovyet Rusyaya rfden Halkevi spor 

culan heyetinin reisi Cevdet Kerim 
f utboleularımızın her maçta yenil mit 
olmalanndan bahsederken mfihim nok 
talara temas etmiştir. 

Disiplin bakımından tiddetll tedbir
ler almafa mecbur kaldığı söylenen ,._,,... .... ,__"""' 
Cndet Kerimin beyanatı spor salfa
mı&dadır11 



• 
Si izimle: A 

hak, insaf 
mantık, 

• • • 
Fransız murablwu, Antakya meselesi-Ü Türkiye ile görU§mcği muvafık 

bnlmuf... Bu haber, bu tekilde geldiği için, bUtün TilrklUk '1cm.inde, yirmi 
dört saat silren bir memnuniyet havası cstı. Ukin, Uluslar Kurumunda mu-

rahbasrn t:öyledifi sözlerin tamamını okuyunca, üzerimizdeki iyi intiba birden
bire uıil oluverdi. Soğuk dug yemişe döndük!. 

Gerçi, Fransanm bu mevzu üzerinde bir mllzakercye giripneğe razı olması, 
gene iyi bir şeydir. Fransa, bize karşı gösterdiği dostluk silsilesine böylelikle 

devam etmiş oluyor. Ukin, diplomatça kanştmlmış dolamba51ı cümlelerin 
altmclaki mana aynidir: 

"Fransa, elindeki haklan Suriyeyedevrcdiyor. Bu devlet vaktile nasıl 

ıskcnderun Türklerinin muhtariyetini temin ettise Suriyeliler de aynı şekilde 
teminde devam etsinler... Buna dair müzakere edelim ... ,, 

İşte konuşmanın şartı bu olmalı imi§ I! ..• Fakat , bakalım, Fransanm mand 

ası zamanındaki muhtariyet sancakTilrklerini tatmin ediyor muydu?. O m 

1 
ulıtarlyct ki, vergi ıistemile ırkta;ılnn-mızr zarara sokmuş, toprağından etmi 

ştir. O muhtariyet ki, 178 memurundanancak SO tanesi TürktU. (Hem de ne 
Tilrkl) O muhtariyet ki, ınckteplerindeyetlıen ~ocuklar her gün milli bcnlil:ler 
inden biramu daha kaybediyorlardı. 

Ve imdi: "İ§te model budur! Siz de böyle yapın!., Diye, acemi bir idarenin 
f'li:ıe, bu anlattıklamnız verilecek ve 280 bin TUrk bu usulle idare olunmak
ta devam edilecek... Y ğma yok t. 

Fransa bunun mOzakereainc rad oluyor dlyc mi ısevinmişi.z?. Vah yirmi ô8rt 
saatlilı: in irahııxıl%a 1. 

Bereket vcrıin ki, biliyoruz: Bizim namnmza bu işi mfü:akere edecek olan 
murahh lıınmız kandınlacak çocuk de ğildirlcr.... Ve onlaT gayet iyi biliyor
lar ki, mflll uur Antakya ve İakendcrunun kendi idnreslni bizzat temin etme

sini Amirdirt. Ynlnu: mıııt guur değil: Akıl, mantık, insaf... Hepıi bizimle 
beraberdir. Hak, hakkaniyet, hepsi! Hilıeyin .Faruk TANUR 

··rk 
Yurd iç de bir ·etkik 
seyahatına çıkacak 

BUyük ö:ıder Atatilrkün gelecek ay 
·çinde memleket içinde bir tctkı"lt seya

hatine çıkmalan ihtimali olduğu An
karadan haber verilmektedir. 

Dün Ankaraya vasıl olan Atatilrk 

istasyonda vckiUcr, anylavlar, askeri 
ve millki erktin ve büyük bir halk 

kalabnhğr tarafından karşılanmı§tır. 

l3asveJc.il ismet İnönü, beraberinde 
Ankara valisi Nevzat olduğu belde BO
yük ~efi vi16yet hududundan ve Milli 

·,rndafaa Vekili Khım Özalp da Eti
mcsuttan kargılamışlardır. 

Ankara istasyonunda saat 13 de 
trenden inen Reisi Cumhur, halkın bü

yUk tezahüratı arasındn Çankayaya 
gitmiştir. 

• er n 
• e erı 

Na ia Vekili dönüyor, 
isarlar Vekili 
oçhisarında 

Trakyadan sonra garp viliyetleri
m.i?.dc tetkik ccyaha.tine devam eden 
Nafıa vekili Ali Çetinknya lmıirden 

Anknraya miiteveocihcn diln hareket 

Yeni ticaret 
a laşması 

Yugoslavya, Arjantin 
ve Brezilya ile 
müzakereler 

Londrnda İngiltere ve İrlanda ile 
yeni ticaret anlaamalarmı ve Kc.ra
bUk demir ve çelik fabrikalarına ait 
esna mukaveleyi imzalıyan lktısat Ve 
krueti ~ ~ai~ :Kur.toğlu ve be
raoermaCkl neyet LOD.araaau rıu•oo 

geçmiatir. Heyet Arjantin ve Brezil
ya ile yenl ticaret a.nla§Illo.lan yapıl
ması içln mumkerelerde bulunacak
f.no. Yugoslavya ile yeni ticaret anlaş
mam mllmkcreleri de önUmllz.deki cu
mnrtcsl gUnn Anknrada başlıyacak
tır. 

na do 
ve 

da kış 
kar 

Evveta Şark vilayetlerimizde Şimal 
mmtnlcısrndan doğru baılıyan kı ve 
kar yavaş yavaş bir taraftan garbe, bir 
taraftan cenuba doğru ilerlemektedir. 
Diln de Malatyadan gckn bir h:ıberc 
göre Beydağına kar yağmağa başla 
mıştrr. 

Yalan zamanlarda Malatya civanna 
bu kadM erken kar düştüğünü bilen 
yoktur. 

etmiştir. Nafıa. vekili Afyonda bir aric· e Vek·ıı· 
müddet kalacaktır. 1 Y 

ınhlaar!ar Veklll Cenevrede Bulgar 
Evvelki ~bah d~ ve Karadeniz Başvekili ile görüştli 

mıntnka..1l vilt'lyctlennde tetkik scya- Son günlerde cereyan eden bazı ha-
ha.tinden dönen Gilmrük ve İnhisar- diaat Bulgaristarun Balkan Antanbna 
lnr Vekili Ali Rana Tarhan berabe- temaylililne bir delil sayılmaktadır. 

rinde lnhisarlnr umum müdürü Mit- Hariciye Vekilimiz Tevfik RUştU 
hat olduğu halde yarm Konya Koçhi- Arasla Cenevrcde Bulgar Başvekil ve 
sarma giderek ~ memlehalarmı tet- Hariciye Nazın Köse ivanof ikinci de

:kik edecektir. 

Izmirde 
manevralar 

Bu ay ortalarında 
başlayacak 

Ege mıntakasında askeri manevra
lar yapılacağım Ankaradan verilen bir 

habere atfen yazmıJtık. tmılrden ve· 
rilen malQmata göre dört gUn slltecek 
olan bu manevralar için ilk muharebe 

tatbikatı batlnmı bulunmaktadir, Hava 
imvvctteriınlz de manevralara genlj 
mikyasta i tlnık edecektir. 

fa olarak çok uzun süren bir mUiakat 
yapmıştır. Bu mülakatı müteakip Kö
se ivanof Yugoslavyanrn Cenevrcdelti 
daim! murahhnsile g6ril§müıtilr. 

Bir gazeteci arkadaşı 
kaybettik 

ikan t itası 
dı 

Doğıu nı .... 
değil mL 

Romanya murahha ı "i pirtolu içkilerle 
bazı hastalıkların tedavisi,. mevzulu 

IMCınla.nn maymunlardan gddi4 
ne inananl4rdt:ın değilb. FtıJ«ıt tj1lt 
nn taklit dllşkUnlllklcritıc ~j 
bu iddic.da. bulunanlara. hak vernı ııi 
de elimizden gelmiyor. Takliditı, 
kıy para kazanmanın 1.."'lSa yo11 n 
dan bhi telakkisine son veril 
müddetçe hi9'bir f61Jde fClhsiyct 
olmamıza imkdn g6rmüyoroı:. 

bir konf ran verdi 
-,...lf":'""'~~~""""~ r 

Bir tsmhı §IJhretinden i.<ıtifcu'. 
mck için onun benzerini yaıxıra 11 

ay1li §ekilde ambalaj ederek, o,.
dım hatır'ltıtcıca.k bir isim taktırak \i 
taycı a.tnuık bilmeyiz ne dt:r ~~ 
dar doğnulur. 

Böyl.c iStmJere ruh.8at veril~ 
biz nuıhaırlu buluyonı:'. Ett ço'k 

Sıhhat Mtıste,..w:n Hüsamc&lin (&oüıa.) t.ıo Doktor 
okurlarken 

.Akil Muhtar nutukl4nnı 

bi milşfahzarlarda gözümü::a Ç01'f_ 
bu noktamn şimdiye kadar tnfı.,ıf 
edilenlerini menetmek bcllvi de ~ 
1·:.dMf.Zdır. Fa.kat bari bundmı ,,qt• 

ı:mlecck ru1ısatiyelcrdc bu nok~e 
98z~nibıde bulundurulması iccıp 

0 
Birkaç misal de veriyoruz: 

0 
Enos = E~, Aspirin = A 

OTm{)klin = Ormobin, Lizol = 1 
rol Likroform = ıı 

DördilncU Balkan tıp haftası dün 
saat on be§ buçukta Sıhhiye Vekftleti 
mUstegarı HUsamettin Kuralın bir söy
levıle nçrlmı_ştır. 

HUsamettin Kural ezcUmle şunlan 
söylemiştir: 

"- Görülilyor ki Balkan hekimle-

içeride. 
"' Sultanahmctteld Slhhlyo mUUııdnln 

tamiri yaprlmııktadır. Taıiılrl mUtca.klp mll.. 
ze )'Clllden tanzim edilecc.kUr. .Bu sebeple 
mllzo kapalı bulunmaktadır. 

ıt: latanbul vakıflar dirckWrlUğ{l mUn
hıı.llcre tnyin edlleoek otuz kadar imam ve 
mUemnl iınUhan c~t1r. 

* Evknt, ~hrlm1zdek1 cami avtulan.. 
nın mtınnsıp kumnlarmm derhnl park vo 
bahCC lıallne getirilmesine karar vcrml§Ur. 

* F..cnebl SC'yyahların en çok uğrağı olan 
"''uy v" .r.n.... - ·· _ 
kün olduğu kadar uılahı 4.akarrilr etm1şUr. 

$ Evkrıf 1daresinln tam elli scııellk o. 
dacı ~ı.sı Abdullcih yetmi§ yqmdn oldui\'U 
halde kendi tateğtıe tekaüde scvkedilmtııUr. 
Abdullah çalıştığı mfiddet zar!mda on yedi 
ndzır, b~ mU.tc,nr ve daha sonra dıı ~ 
mUdilrOn dcğlıjUğinJ görm~Ulr. 

• EmJne adında bir b:ıyan Kmlııy Ku. 
rumuna BUy'llkdcredckl 2500 llrnlık iki evi. 
nl ve 100 llrnlık bir ar&3Sinl bağışlnml§br. 

* Geçen sene MArıillyada taytasJ !ııyan 
eden Erel vapurunda <lfuı d3 bir stırU kaçak 
eoya bulunmu3 ve cşyanm knptnnla tayfaya 
tııt olduğıı ıuı1ıııııtdtğından mahltemcye ve.. 

rllmlşlcrdir. 
ıeı Havala.mı t>ozUk gitmesi odtmun çe.. 

kisine 5 kunış bindirerek 300 - 305 kuru. 
on ve kömUrU de 20 para fazlasilc 8,15 ku 
nıp. çık.armı§tlr. 

ıe: Evvelce yazdığımız k!Sy kn}kmma tıt
nln talblkıılı hıı.kkmdn tctldkatta btılunmak 
Qzcre Dahlllye Vcktııet! mahalli idareler u. 
ınum mUdllrll Faik Cenup vnaycUciimizc 
gıtmJoUr. 

ıe: Zimmetine parn g~en BeYoğlu no. 
teri 7.Jya.um du~ dllD devam edil. 
nı1§ ve phlUer dlnlenmııur. 

ıe: İnhisarlar ldare.!11 tUtilnUn lçlndckl 
yabanCJ maddeleri kendiliğinden ayıran yeni 
btr tütnn layrpa maklnosl gcurtmııur. 

form, Validobromin - Val 1" . ı • mın, La.ksol = Takso , Reozil 
w. u 

~ 
Ralkm D~ 

ızmırde 

Otuz • • 
ışı 

nnın senelik toplantılan tıbb! ve içti
mai sahada müşterek dertlerimizi teşhis 
etmek ve tedavilerini aramakla §imdiye 
kadar memleketlerimiz için çok laydah 
hizmetler etmiştir. Aynı mesut neti • 
celcr için toplanan bu entellektUel kor
porasyonun çok kıymetli ve insani olan 
mesnilcri için muvaffakiyetlcr diler ve 
huzurlarile bizlere sevinç ve gercf ve
ren muhterem misafirlerimizi Tilrkiye 

Cwnhur~yeti Sıhhat ve !çtlmat Muavc- zehirlendi 
net Vckıli namına selamlarmı.,. 

Bundan sonra Balkan hekimleri bir- Sebep bJr hah ka d 
liği reisi Doktor Akıl Mu~ta.r sö.z almış alJ080 peynfrdit 
ve Balkan doktorlannın ıştirakile elde . f:e 
edilen hayırlı neticelere işaretle: lzmirdc bır bakkalın sattığı 

1•- Ferdi çatışmalarımız sayesinde nirlcr yUzUnden otuz kişinin zeb 
sulha, bugiln dünyanın çok muhtaç ol- mcsfyle neticelenen bir v&ka o1'tl 
duğu sulhu takviyeye çalııtığımızı dü- tur. lzmirin lki Çeşmelik ma.haıı"z 
şUnmek bile bize ho§ geliyor.,. demiş· de otuz klgi bakkaldan peynir ~a 
tir. ve hepsi de tehirlenmiştir. Ba)c~ 

peynirleri mUsadere edilmi~. ,,eb"-n Doktor Akıl Muhtan müteakip Yu-
nan murahhas heyeti reisi Doktor Ben- ncnler hruıtaneve kaldrrilmrştı~ 

o.-mu.aı ~ a et• u ~aun"•..ıo .. :- -~- _, __ , -· ... • • . -. 
Balkan haftalarının tarihçelerini yap
mış ve sonra: ''Biz Balkan yanm ada
sının arılan olmak ve toprakalnmızın 
her kö esinin en gtizel çiçeklerinden 
topladığımız balı sizin kovanrnıza koy
mak istiyoruz . ., diyerek bu işe olan 
ilgisinin derinliğini anlatmıştır. 

Müteakiben Romanya murahhası 
Doktor Giorgos: "Atatürkün direktifi 
ite ilerleyiş sahasında yol alan Türkiye 
Cumhuriyetinin sulha hizmetlerinden,, 
bahsetmiş ve sonra Yugoslav delegesi 
Doktor Markcviç bilhassa şunl,an de -
migtir: 

"- Balkan memleketleri müşterek 
parolası, Balkan milletlerinin menfaat 
birliğı ve Balkanldann tam bir hUrriyc· 
tidir.,. 

Henüz teşekküllerini tamamlama
mış olduktan için dördüncü Balkan 
haftasına iştirak edemiycn Bulgarlardan 
ahnnn mektup okunmuş. Atatürke, Bag· 
b::kun İsmet İnönüne ve diğer Balkan 
devletleri hükumet reislerine saygı tel· 
grafları çekilmiştir. 

Bundan sonra Doktor Bensis "Bazı 
eıııri hastalıkların alkolle tedavisi. mcv· 

açıldı ~ 
Eski Elhamra sinemnsı birt~ 

yeniden tertip edilen Yeni Sal<-'
1 

sinemasmm açılış resmi dün gect 
at 21 de davetliler huzurunda l ~ 
mıştır. 

Merasime istiklal marşiyle , 
ml§tır. Sonra bir ?-ilki Fare filıtl .ıı 
daha. sonra dUnya haberleri mmi h 

tcrllmiştir. Dün akşamki progrııJl' .ıf 
yeni sinemanın ilk filmini teşkil r-a 
Jan Kipura'nm "BUtUn kndın1nt1 
verim,, isimli filin bundan sonra 
terilmiştir. -----l\lecarlstan siyaseti'; 
değiştirmiyecek ~ 

Pc tcde si;)a.st müşahitıer naibi 0 

kQmet nmirnl Hortinin general ~r 
bö~le olan fikir birliğinden do1M ı > 
caristnnrn iyasetinde l>ir gQ.na nd 
ş.iklik olmıyacağınr temin ctmcl•ft ( 
le~ n 

A l:'ikadar mahafiJdc bir Dorıat1) 

• Maliye Vck4leU mUhlm bir kıırl\r 

vermlf, Jdanlsa, Akhisar ve Kırkağaç lU -
tün eklcllcrlne ltcsilen paro. cezato.nnın hep. zuu üzerinde bir konferans vermiştir. 

Kanyn knbinesinin teşckkiilü ''e b a 
binenin bundan C\'vclki knbinenl11:: 
Jundn devam etmesi daha mubt• e 

Bini affetml§Ur. Bu sabahki ikinci toplantıda Roman• ·· fil k'"'d' u' gor me a.c ır . 
• Elektrik gtrketJnln tarife ve hcsnp - ya murahası Doktor Giorgosnun konlc

lnn tlzerlnde tcUdklcrr yaptın Nana VcktueU ransı dinlenmiıtir. Öğleden sonraki Alman p 8 mu il da I r 
teftiş h yeU dlln bazı nuıruslar hakkında toptantı üniversite salonunda olacaktır. i i 1 • •ttl 8 
ıtrkct mUdllrll Han.sensin malllmatma mU- re S ZmJre gt 
racnnt ctml~r. ============:z::=== 

• DUn ak§&m §chlr Uyatrosundn Amc.. karar üzc:rlne mU:ı:e haline gcU~. 
rf!talı mncma mUtehusıss• Brtynu teman • 934 yılmd:ı adlleyedc bAklmllk ııtll. 
edilmekte ol n '.Makbct,, den bazı pıırçalan jmn ba§layıp bu ırtajlamu ikmal edenlcrln 

taytnterl yapılmaktadır. 
filmo almıştır. 

• alatyıuım 1ıımetp8§a nahiycstndo bir • lnına gidecek bcyetlmlz curnartc.l 
günU Trabzon yolllc ha.reket edccckUr. 

7nngmda ya.nnn 4wlerin blrlndo ıs.klıllerl 
nln köşe bucağa saklo.dığı l'0.000 Ura da • Şair Namık Kemal merhumun en 
ynnml§tır. yakın arltadıı§lıırmdaıı pir Mwıtnta Ra§tt 

• El \'C ev ıııınayil sergisine g!Sndoril. ynlnu: ytı.§adığı Odıuımda dUn kalp !K'ktcslD.. 
mok Uzcre Trl.kynd"1d cl ııann.ytt eserlerin. den lllm~ olarak bulunmUJlur. 
den dokuz sandık qyn gc'ml§Ur. Merhum 8.2 yqm<b bulunınakt& ldJ. 

• Maıırlt mUdUrJOğUııUn be§lncl llkmck. • Evk&! 1d3rcs1 Be:lkla§ta tto.mvay Cad. 
tcptckl muı:illlm1er kUtSU bltmlg ve on mu. desindeki tArUıt caınlyt tamire btıŞl&mJ§tır. 
alllm ehliyetname atmıştır. Bu mlln lnf4 tarzı Bizans usUJUtıe ben.. 

• çın cumburlycUnln 2S tncl yıl cıısnu. ı:er gckllde olduğu halde ııonr&dan üzerine 
mu mUnasebcUlo cumartesi gUnU Anknrnda BIVn vunll~ ve badana cd1lml§Ur. ŞlmdJ 
ç:ın sc!ıırctlnde mcrnslm yapılacaktır. bu sıva kaldınlmıtıtır. 

• Bcıılktq ve Em1n6nU merkez memur. Dışarda: 
lıın bce&yl§ edllmlşlcrdlr. 

• hmir mc~hut cUrUınler mnhkemesi 
ıUt:t günde ylli: ne d3vııya baknrak knrnrn 
ra btctmıoUr. 

• Matırtf Vektuell e0 kl eserlerin harap 

• ı<:avaladarı telgrafla blldJrll~ gö. 
re, bir lııgmz mosu Kavala limanına gelmlt 
ı:ııo kumnndanı resmi zlynreUet'de bulun. 
muatur. 

Bir kaç gUn evel şehrimize 
1
: 

Almanya pamuk ithalat daireleri ..ı.k 
ml reisi Papst ile pamuk taciri ve~ 
bas11Js Okendel tchrimlı:de bazı t 

ter yaptıktan ve temaslarda buıuıı'tlı 
tan sonra !zmire gitmiılcrdlr. ad 

Evvelce de yazdığımız gibi b:d' !\'] 

sonra Ankarayı %İyaret edecekler ., ~ 
ha ıonra tetkiklerine devam etme1' 1 < 
re Çukurovaya gideceklerdir. lir. 

Her Papıt'in relel bulundıJğİlh 
man pamuk ithalat dairelerinln pı 
larunı.ıa F.O.B. 90 - 91 mark ve?c 
Uzerine son gilnlerdc piyasa cJJs 
mııtır. Bu fiatla, hatta daha f~ ' 
lb:erinden Almanyaya on bin blılF 
faıla satıı yaprlnu tır. titr 

l.!ı - TM'bah yoJu ib:erinde 
manevralann ıonunda bir geçit resmi 

Mlı.tbuat o.ilesi genç bir evladını da
ha knybetti. F.eki ''Milliyet" ve son
ra "Tnn" gazetelerinde daha sonra da 

"Açık Söz" de çalışmış olan Ekrem 
Neja.t genç yaşıııda tifodan vefat et
ml§tir. Yüksek lktısnt mektebini b:u
rcn nrko.daşımız bUtün tnnıdıklarına 
kendini sevdirmiş kıymetli ve hnlltk 
bir gençti. MevUı. rahmet eylesin. 

olmıı.mo.aı ic;ln b:lzı vllhyctlcr<'!e mUzc!er le. 
f ıtlBlne karar vcrmıııUr. Dlynrbcklr Senen. 

niye medrcscslle Koıı~adakl Ak medrese bu 

• Çinin tıınng ochriıide bir yangın çık. 
mıa 'c ııchrtn yıırnıı ile beraber adedi mn.. 
IQm olnuyıuı bir çok insan yanmıgllr. 

Alman pamuk ithalat dairesi ıcc 

nin bu seyahatinde vaziyeti daha fi' n 
dan' görerek bugllnUn icaplanrı• /n 
TUrk pamuk piyasasının görece i. ti 
yete uygun fiatlor vereceği Uınidı 
lcnmektedir, 
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Dnlveır"Snte -
tahsııı ve 
ecnebi dDO veni t:erttp lskenderuna universite dördüncü yılına dün baş- Tayyare 

dı; tebrik ederb; uğurlu kademli f 1 • 
• tın •• Bu yliksek kültür müessese • vapur se er erı 
ıı, ~ten değerli olan kadrosu üze- pıyangosu 

Mne ılave olunan beynelmilel kıymeti 
iz profesör1erıe de takviye edildik- Bilet adedi 30 binden 
~sonra, büsbütün ehemmJyet ktsb- 40 bine çıkarılıyor 
ı ... 

Profesörlerin k Tayyare piyangosunun 22 !nci ter· 
yi öğrenip dlU 

0~~ratlarmda TOrk tibi ha:mlanmııtır. Yeni biletler bu a
nmak da varın m ~ e tedrisatta bu- yın yirmisine doğru satıp çıkanlacak
r sahada kabi~ 

1 
akat, bu, ~dil~ tır. Yeni plan gelecek ayın on birin· 

nüyor. Olsa bllo amayacak gıbi go- den itibaren tatbik edilecektir. 
mlanmamıştı .e,Tyin~ m~le ~- Yeni tertipte numaralann adedi kırk 

er bahse d • rh. aknr katı degıl. bine çıkarılmaktadır. Şimdiki tertipte 
aır er gUn muhtelif k" · d" plardan sütu 1• numaraların adedi 30 hın ı. 

mı- n sfitun yazılar okumak İlk keşidenin bileti bir lira, beşinci 
Talebe bunu h • d"ld ye kadar olan ke§idclerin biletleri birer 
eni harfler} ang~ 1 e okuyacak? buçuk lira, son keşide bileti iki lirs

e neşrıyat matQm. Eski dı 
r~!~rl bilmiyen nesil neredeyse lise- r. 
bıtırecek. Bunlar hangi kitaplarda Birinci kcşidede 30,000 liralık bir 

Y1 takip edecek? ikramiype, 20,000 liralık bir mlika!at 

- Universitedekl 1lsan kurslarında vardır. 
ovs.ffak olmayanlar mezun olamı- İkinci ke~denin büyük ikramiyesi 
rlar ya!-. ~o.ooo, üçüncü ketidenin ikramiyesi 
Ecn~bi li8an, tahsil esnasında lazım 45,000, dördüncü ve bcıinci ketidele
an bir Alettir. Universiteye . k rin ikramiyeleri 50,000, son ketidenin 
cak onu edindikten sonra m~rmk~ büyük ikramiyesi de 200.000 liradır. 

tlmalıdır ka . um un 
naatindeyim, Aksi haJ 

9ına benzer· M .. h d. 
dikte • u en ıs mektebine 

r n sonra cebir öğrenmeğe kalk-
ak •. 
lleris' · · 

• 1 ~çın, Üniversiteye girişte ec-
ebi dıl hılmeği mutlaka esa..q şart k 
•alıyız. oy 

• • • 
Rus~, terc~me eserlerin Yilnrca hi

esı sayesınde., pek zengin kütüp
esl olan bir dildir. Buna rağm 

yoloji gibi Ruslarda ilerlemiş :?· 
bede bile müderr:•sı·n ta~ ır .. • ... ye etti· i 
rler bulunmazdı. Bonlann k. g. 

imanca, kimi Fransızca k. . I ı~ı 
e ld • • ' ımı ngı-

o ~~ ıçin, behemehal mubte-
larını ogrenmek zaruretin· d 
Mıs 1 .. • ı uyar-

ır 1 Musevı CharJott R l · · l' e ozent-. ısı1!:. 1~~r~~~~ır~.ız bu iiç dildeki 
b'J b '- ıL \.&lı""' '•V~UJ"\:.Q. 

uya 1 ccek derecede mlik 
liglot olduğu jçin bizi etremf mel bir 
r ~l h ' a nıa top. 
' n en tercüme edip süratJ k 
letirdi. e o ur 

Bu neviden ··t . 
tike . ~u ercımler, Charlotte 

mmelıyetınde olmasa bile bizde 
bulunabtJir ve Ü r d ' 

e, herh • ç ısan a olmasa 
lan ~ngı bir dilden muhtelif ki

Türkçeye okuyacak 
cuttur B·ıh gençler 

sa b : • ı assa evvelden hazırla
' 0 ışı mükemm ı b" . •h·ersite b e yapa ıhrler. 

lhÜdd ' u usulden istifade ederek 
Yolda dfet zaruı:r _metinleri talebeye 

nletebılır. 
'J AL• • e • 
.-.-ıun . 

ota , ~at ahvalde tatbik edile. 
muı.:ı-~ asuJ, bir talebenin kültü 

-.u almak · · k r e l'a&ta ıçın ullanıJan Ye-
UYUp olursa, gençlerimiz, adeta 
ima m:,:Uzma bilmeden, kulakta~ 
dir. "'Sok~ olmuş vaziyete düşecek
e bir tabi a akıl dört adım gider' r O)d • .,, 
nın biZZat ok uguno unutmayalım. 

de edilmis maıumadığı metinlerden 
Utlaka bi;, haı!nıat da o kabildir. 

zaruridir. flerd daha fazla ecnebi 

Sokakta bulu
nan 15 lira 

Çocuklarla bir kadm kovala· 
meca oynarlarken 

Pollsce mUsadere 
edlldl 

Balatta Çorbacı çeımesinde oturan 
Nedim, Ligor, İsmail isminde üç ço· 
cuk dün gece sokakta oynarlarken yer· 
de on beş lira bulmuılardır. Çoçuklar 
bu parayı ne yapaeaklarnu dütünürler· 
ken yoldan geçen Pakize isminde bir 
kadın ellerinden kaparak kaçmııaa da 

çocukların peıine bkılmaıı üzerine n· 
bıta memurJan tarafından yakalanmıf, 
Daralard elinden alınmıştır. Sahibi aran· 
makta ır. 

Sanayicilerimiz iki 
kısma mı ayrılıyor? 
Muamele vergl•I için kUçUk ve 

bUyUk aanaylcller arasında 
dUfUnu, farkı var 

Muamele vergisi kanununda yapıla· 
cak deği§iklikler dolayısile tehrimizde 
yapılan hazırlıklar dolayısile bidayetten 
beri ortaya çıkan garip bir vaziyet ni • 
hayct mühim bir tekilde kendini göster 
miştir. Bu vaziyet kanundaki küçük ve 
büyük sanayi farkından dolayı hadis 
olan vaziyettir. 

Muamele vergisi hakkında iktisat ve 
kiletinin emrile tetkikat yapan ticaret 
odası gerek küçük (yani bet beygirden 
aşağı kuvvetle çahpn müesseseler) 
sanayi gerek büyük sanayi erbabını bir 
arada içtimalara çağırmakta idi. Fakat 
az zamanda içtimaların daima birer mü 
nakaıa ile kesildiği görülerek bu şekilde 
içtimlara devama imkin görülmemiş ve 

yapllamaz mı? 
Denlzcller bu çok 

yerinde fikri ortaya 
atıyorlar 

Şu sıralarda istikbali mevzubahs 
olan ve bu istikbali her Türkün me
rak ve heyecanla beklediği Aptakya 
ve İskenderunun tabii vaziyet itibari
le hinterlandı her devirde şimdi cenup 
vilıiyetlcrimizi teşkil eden münbit A
nadolu toprakları olagelmiştir. Harp· 
ten evvel hiç değilse her gün bir v.a
purun kalktığı lskcnderundaıı şimdi ı 
halfa.da bir vapur ancak kalkmakta
dır. Söylendiğine göre bu biraz da ba-1 
zı maksatlarla bu ~kilde yapılmak
ta ve sancağın iktısadiyatı bu suretle 
sönmektedir. 

Bu münasebetle denizciler ortaya· 
bir fikir atmış bulunmaktadırlar. Bu 
fikri ileri sürenler deniz yotıarının 
Mersin postalanma lskenderuna ka
d-ır uzatılmasını istemektedirler. Bu 
deniz yolları idaresi için hiçbir kül
feti istilzam etmiyecektir. Mersin 
limanından İskenderun limanı yliz 
mil kadar bir şey futmaktadır. Buna 
mukabil hem deniz yollan idaresi ylik 
alaack, hem halkı Türk olan bu hava
liye malmı İzmir transiti yoluyla Av
nıpaya en kısa. bir şekilde sevketmek 
imkaru verilecek, hem de Türk bayra
ğına hasret olan bu Türk toprakları
na bayrak gösterme gibi en :yiiksek 
bir iş başarı~ 'Jlacaktır. 

Malftmdur ki eski idarei mahsusa 
bile Şn.m, Halep gibi birtakım kınk 
dökük vapurlarla bu limanlara sefer 
yapardı. Bir kısım armatörler eğer li
manlarımız arasında sefer inhisarı de 
niz yolları idaresinde olma.sına rağ
men bu i§i maalmemnuniyet yapacak-

lnglltereye 
yaptığımız blldlrllen 

slparlşler 
J,ondra radyo.-;unun ,·erdiği bir ha

bere göre hükumetimiz Jngiltere bah
ri inşaat tezgahlarına bir milyon In
tiz lirası kıymetinde ''apur ve fcribot 
sipariş etmektedir. 

Londra radyosunun verdiği bu ha
berin lngiltereye ısmarlayacağımız 

yeni vapurlar işile aliikadar olduğu 

anlaşılmaktadır. 

PERŞEMBE 
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Muaıoımoerl 
müteessnr ecdlen 

bir ıoan 
Bu mesıe.k 

sahipleri bunu 
muallimler birli§i 

kongresinde 
mevzuubahs 

edecekler 
Son günlePde bir kitabın reklamı 

dolayısile gazetelerde çıkan bir ilan 
maarif muhitinde bü)iik bir teessüfle 
karşılanmı§ ve muallimlerin ekserisi 
ni çok müteessir etmiştir. Mualimler 
önümüzdeki muallimler birliği kon
gresinde bu ilandan bahsederek pro
testosunu istiyeceklerdir. lliinın mU

him bir kısım muallimlere tariz mahi
yetinde oluşu alakadar makamların 

da nazarı dikatini cclbetmiştir. 
Bu ilanın başlangıcında şöyle dc

dilmektedir: 

"Türkiyede 18000 muallim vardır. 
Bunun iki bini asıl başka erlikten· 
dir. Muallimliği çerez gibi kullanır

lar. Üç bini de başka bir iş bulama· 
dığı için muallimlikte kalmak zorun

dadır, gözü dışarıdadır. Bunların her 
ikisi de bu ertiklerine ilgıli e~crlf'fi 
okumazlar.,, 

Bu şekilde devam eden ve (Maarif
te bir hadise) başlığını taşıyan ilanm 

hakikaten maarifte bir hadiseye sebe
biyet vereceği anlaşılmaktadır. Bir 
kısım muallimleri; meslektaşları, ta

lebeleri ve halk nazarında ba.5ka bir 
işe yaramaz, zoraki çalışır, mesleğin-

de dahi okumaz, kabiliyetsiz Direr un· 
sur haline sokan bu ilan fevkalade te
sir uyandırmıştır. 

Pamuk 
larını 

istiyeo 

ipliği fiyat
arttırmak 
fabrikalar 

Bazı iplik faurikal:ırının pamuk ip
liği çıkarmamaları fiı.erine lktısat n•
kaleti pamuk fabrikalan mümessille· 
rini Ankaraya çağırmış ve uzun top
lantılardan sonra iplik fiyatları eskisi 

gibi bırakılarak fabrikalar piyasaya 

lıizım olan ipliği çıkarmaları bildiril
mişti. 

Öğrendiğimize göre o zaman sanayi 

umum müdürlüğü pamuk rekoltesi so 

nunda piyasa Yaziyet1 tavazzuh edince 

Ankarada tekrar toplanılarak o za. 
man fiyatların tetkik edilme~ini va-

adetmiş tir. Şimdi yeni rekolteler an

laşılmış ,.e piyasa vaziyeti tcl>ellür et

miştir. Bunun için Anknrada toplanı
larak fiyatların yeniden tetkiki bekle-

nilmektedir. 

fplik fabrikaları lktısat Yckaletinin 

koyduğu narhlardan her an zarar et

tiklerini söylemektedirler. l•'akat alfl· 

kadar mahafildeki kanaatin bunun 
:ıksi olduğu anlaşılmaktadır. 

nın "On.ivers·t e buna sahip olma. 
. Fakat 

1 
eye &'ireınemesi lazım 

onun· · • 
kt.eJllerde l!;ın de, daha evvelki 

bu zümreler ayrı ayn içtimalar yapmıı 
lardır. Ticaret odası timdi raporunu 
!ardı.Ticaret odası timdi raporunu ge· 
rek küçük gerek büyUk sanayi erbabı· 
nrn noktai nazarlarına göre hazırlamak 
tadır.Fakat beri taraftan iktiaat vekaleti 
yalnız büyük sanayi erbabının bulundu 
ğu sanayi birliğinden de bu hususta 
tetkikat yapılarak bir rapor gönderil • 

Eroinden Ölen yahudf 
ecnehf d'J t d • 

etJendiıın J' ı e rı~trnı e ı ... 

(YI ·NO) 

1d~ğln tevkifi babe
z!tiy~enı _bir teyld 
hı f.e'Vki~aı:tesı baş muharriri Ra. 
muhtelif • kkında son zamanlar
mekte idi l'ı~ayetier ve havadisler 

,.:o ... 4.42 12,01 l:i,14 17,43 19,18 4,24 
...., 11,02 8.20 9,32 12,00 l,30 J0,44 

tur~o 

mesini istemiştir.Bu rapor ha%Irlanmak GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
ta ve her nedense küçük sanayi erbabr 
nın asabiyetini celbctmcktedir. HabC§lerin 'mukııddr!ll §ehrf Ak8Um da 

Od • b" r·· dO~tU. ~n raporıle ır ıgın _raporu ara· Devletin emniyetine muhaııt hareket. 
sında bır hayli farklar oldugu da görül- ıertndeıı dolay:ı Ç1nde 120 ktfl tevkJf edil. 
mcktedir. ml§Ur. 

Avram isminde hir attarın aldığı 

eroin yüzünden öldüğünü dün yazmış
tık. Anamın kardeşi bugün matbaa

mıza gelerek kardeşinin, yazıldığı gi

bi, beş tııenedenheri eroin kullanmadı
ğını, 193.'3 de başladığını, sonra te,·kif 

edilip sekizinci ihtisa..~ mahkemesince 

para cezasına çarptırıldığını, bir haf
ta evvel tekrar eroine başladığını bil

dirdi, bu şekilde ta\•zihini istedi. dan a]d ğı. Royter ajansının Mosko
ifi h hı bir habere göre Radekin 

a eri bu .. ----------------------------------------------------------------_,..----------------------iş buJ gun resmen teeyyüt 
dekin ~~maktadır. Resmi tahkikat •••••
iu r~· t ınoviyefin tertip etmiş ol
Und u~a harekatına iştirak etmiş 

gu meydana çıkarmıştır. 

dos fırtınasında bir 
Bndal parçalandı 
Kadırgada H ' d'b" k • ısar ı ı so agında beı 
arair evd . e oturan kayıkçı Nurı dün 

c bavutp 
1 

apdan Kumkapıya gelir-
odos frrtmamıdan sandalı parça

l ş, Nuri bofulmak üzere iken kur
Dll§tır. 

Sabırlı ve müşfik olunuz!. 
Çapadan \1.N lmzaaile yazılıyor: 
BabamL, i.i:ümündenberi annemle yaşamaklığımız im

kansız hale ~irdi. Daima kederli, daima içine kapan
~:~ bir haitti ruhiyededir. Evi terk etmek ve ~alıımak 
ıstiyorum. Mani oluyor. Ne yapayım? 

Cevabımız - Annenizi sinirli yapan ıztıraptrr. Yanın
da kalma~a. ona karşı sabırJr ve mütfik olmağa mecbur
sunuz. Az:\bını ona daima karşı gelerek fazlalaıtırma 

nız tfoğru clmaz. Bu hal yavaş yavaı tabiiliğe avdet 
edecek ve c zaman size gene eski ıefkatini gösterecek! 
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------· 1 -----~ ~ 
LelhlBstandakn 

attDo heylkeo 
Muharrir Abidin Dav'er son bir iki 

ay içinde Moskovadan ba..Jlıyaralc mii· 
him Avrupa merkezlerinden birl~
nı doZa§tıktan sonra tc'J."T'ar lstan'bula 
gelmiş bulunuyor. Bu sabahki Cıtm· 
huriyette diyor ki: 

Tilkinin dönUp dolaşıp geleccğ'i yer 
kürkçü dükkanı olduğu gibi ben de dö 
nUp dolaşıp yazı masasının başına 

geldim. Beş haftadır süvarilerimizin 
Viyanadaki muvaffakıyetlerini anla
tan yazılarım müstesna - hiçb r şey 
yazmadığım için adeta acemi olmu
şum. Halbuki birçok yeni memleket
ler gördüm, yeni mevzularla temns 
ettim. 

Herkesin cesedi toprak altında çü
rür veya kızgın bir dünya cehenne
minde kül olurken muhteşem türbesi
nin içinde, tatlı bir uykuda güzel rü
yalar görür gibi yatan Leninin pembe 
cildli mumyası, sonsuz denilecek ka· 
dar geniş bir memlekette yıllarca ya
rı ilah bir hükümdar halinde hüküm
ran olan Çar ikinci Nikola ile Çariçe
nin Leningradda Carskoeslovo sara
yındaki tabutu gibi dapdaracık ya
taklarının garabeti. 

Taksimini tanımadığımız ve istik
lalini muhafaza için başımızı belalara 
soktuğumuz Lehistan Varşo,·asında, 

Jan Sobycskinin muzaffer atının a
yaklan altında bir Türkil çiğniyen 

heykelinin, bir nankörlük abidesi ha
linde duruşu. 

Bir zamanlar kapısına kadar dayan 
mış olduğumuz o muhteşem Viyan:ı.

nın sokaklarında ızmarit tophyan fa. 
kirlerle bizim Göksu saf asma nazire 
olarak, caddelerde haşlanmış mısır 
yiyen sık şık Viyanalı kadınların obur 
luğu. 

Vaktile Türk idaresinde yaşamış o

lan Buda - Peştenin ucuzluğu, güzelli
ği ve meşhur bir kahvesinde herkesi 
hayrette bırakan, 10 • 15 yaşında ço
cuklardan mUrekkep çigan orkestra
~1. 

tıl... na... ila ... 
Yaz ve D<ış 

"Kurun" da H~an Kum.çayı 11azı
yor: 
Artık sonbahann ilk yağmurlan 

başladı. 

Bu sene yaz bir aralık çok sıcak. 
hatt.A bunaltıcı geçti. Buna baka. ak 
gelecek lışın da çok zorlu olacağım 
şimdiden haber verenler var. Bu tah
min ne derecelerde doğru çıkacak, bi
linemez. Fakat bu sene leyleklerin b'r 
ay evvel gitmiş olduğuna bakılınca 

şimdiden şiddetli bir kış hazırlığına 
başlamak lazımgeliyor. 

Yaz çok sıcak olunca kışın soğuk 
neden fazla olsun? Vakıa bu sı•al 
mantıkjdir. Fakat şu rnütalca da bir 
az mantıkiye benziyor: 
"- Yaz ile kış bir teraz'nin müte

vazin olan kefelerine benı.cr. Yaz J·e
fesinde nekadar sıcak varsa kış kefe
sinde de onunla mütenasip bir soğuk 
bulunur. Yazın fazla olması ancak 
kış kefesindeki soğuğu arttırmakla 
mümkün olur.,, 

Acaba bizim Fatin hocamız bu mü
taleaya ne der? 

Neşırnyat meırak
Ooso bDır 00fP)aşa00 
Tan'da Abdürrah11um Adilin .11ar:ı

~und.an: 

Fuat Paşa. genclğindc ismini gay,e. 
tede görmeye pek meraklıydı. 

"Eivm yansa da gazete ismimi yaz
sa razıyım!,, derdi. 

Nihayet sadrazam oldu ve çiçek ye
tiştirmeye heves etti. Her sabah SC'ra
sma iner, yeni bir çiçek görünce sevi
nir ve derdi ki: 

·•- Hayatta tekcrrilr ile her ŞC'V 
yeknasaklaşıyor. Fakat, çiçek yetiştir 
mek öyle değil. Her sabah yeni bir 
çiçek açtığını görmek her sabah yeni 
bir teceddüttür.,, 

Fuat Paşa, Paris scyahatindr ıl-
tan Abdül:lziz.c refakat etmişti. ~cya
~~t esnasında Abdülfız"zin yaptığı dC'
lihklerden pek i.izüldü, teverrüm etti. 
Tebdilhava için Nise gitti ve <'r:ıda 
vefat etti. O zamanın matbuatı Fan 
~~anm vefatına çok ncındılar, sütun 
sutun mersiyeler yazdılar, 



' 
Eski sadrıAzam 

Tevfik paşa öldü 
(BQftaralı 1 incide) 

tunmuı ve 1300 de Atina ve Bertin ee
faretlerlne nakledilmiıtir. 

1324 tarihinde Ayan meclisi bahfı· 
na getirllmiı. 3%4 de kabinenin istifası 
tlzerlne iuaı etmekte olduğu hariciye 
nezaretinden çekilmiı, 325 de Londra 
sefaretine tayin etdilınit ve aynı sene 
içinde sadarete getirilmigtir. 

Gene aynı sene içinde Tevfik pap. 
sadaretten istifa etmesi üzerine Londra J 
sefaretine tayin edilerek büyük harbin 
batlangıcma kadar o memuriyette kal
mııtrr. 

'Mütarekede ikinci kabineyi teıkil 
eylemiı ise de bası arasındaki fikir 
uygunsuzluğu yüzünden çekilmig ve 
sonunda Ferit pap.dan tımidini kesen 
Vahdettin 336 senesinde kendisini ye· 
niden kabineyi kurmağa memur etmis 
tir. Bu defa iki sene sadarette kal??"· 
tır. 

Atatlirkiln nutkundan Tevfık pa!" 
nm millt mücadele sıralarındaki vazi 
yetine dair milhim noktalar istidlil e · 
dilmektedir: 

:tstikW harbi arzu edilen ve bilinen 
zaferle neticelendikten sonra, Tevfik 
papdan Gaziye gönderilen bir telgraf, 
aon hadisenin, yani zaferin Ankara ve 
iatanbul btlldunetleri arasında mevcut 
ilıtillfı ortadan kaldmnıt olduğunu bil
Clirlyordu. Bununla Tevfik paga, zaferi 
Altanatm lehine telakki etmek istiyor· 
du. Buna mukabil, Tevfik pagaya çe
kilen telgrafa, böyle bir geyin imkln
llS olduğunu, yani Ankara ve İstanbul 
hükQmetleri arasındaki ihtilifm uzun, 
ve ikincinin aleyhine neticeleneceğini, 
ve binaenaleyh milli hakimiyeti mevzu
ubahsedecek kongreye katiyyen Aza yol
hımamalan arzusu bildiriliyordu. 

Böyle bir telgrafın muhteviyatından 
bihaber olduğu düşüncesile, Tevfik pa
p, Meclis Riyasetine doğrudan doğru
ya Sadrasamhk eaWıiyetile mUracaat 
etmif, ve iştirak teklif edilmitti. Bu da 

ec1i14J. 

idareıile bugün uğraımakta olanların 
hiyaneti vataniye ile tecziyesine dair 
takrirler okundu. Bunu takiben Osmaml 
imparatorluğunun munkariz olduğu 

hakkında hazırlanan, Gazinin de 
imzalamıı olduğu bir takrir okundu. 
En mühim mlinakaplar bu mesele üze
rinde cereyan etti. Fakat üzerinde du
rulan nokta, saltanatın hilafetten ayrı
lamryacağı meselesi idi. Nihayet, bu 
meselenin hallile uğraımak üzere teşki
litr esasiye, ıeriye ve adliye encümen
leri tavzif edildi. Gazinin fevkalade 
büyük bir rol oynadığı münakaşa · j 
lar neticesi olarak mesele halledilmiş. 

kanun liyi\lası hazırlanmış ve Mecliste 
okunmuştur. Uyiha reye konulmak is
tcnmit, Halbuki Gazi memleketin 
ve milletin bakimiyetile çok yakından 
'llikadar bir esaım reye konmasına lU· 

T6"/ik (PtJfO) mn gençUği 
zum olmadığını, herkesin bunu miltte· 
fikan kabul edcçciiaj. ileri ıiirmUıtür. 

Neticede Oamahh impal'atorluimıu:n 
~Ç~ mtltteflkm kih'fl'amrilj ft"b\i 

1»W tkınct Si!J:r 'b1mk tüanıl-
.upr. 

Tevfik papnm 10D zaJD1D1ara kadar 
JıafızMI gayet yerinde idi. Pek eald 
nbJan doedanaa tam bir babetle hi· 
kl1e edebiliyordu. Ceuaıe J&ftl1 Ni· 
pntqıııdaki evinden bldınlaC:aktır. 

BABBR - llpm \loillalı 

Marsllya sulkastlnln 1 
yıl dlJnDmD 

Ya.rm, herkese ölmez bir misal bı
rakmış ve sulha hizmet yolunda akan 
kam ile fedakA.rlıklar ve gayretlerle 
dolu hayatına lrudsiyet izafe et:liıle o
lan Kral Aleksandr'm kurbanı olduğu 
menfur cinayetin ikinci yıldönilınll

dUr. 

9 İlktelrin 1934 dost memleketin 
htıkilmdan Marsilyada o g.manJri 

Fransa Hariciye Nazın Bartu ile feci 
bir suikaste kurban gitnıi§tL 

Bu hldisenhı yıl döniımil milnue
betiyle Yugosla.vyad& merasim ya.pı

lacak, hatıraları1 vatamna hizmetleri 
anılacaktır. 

Sarhoşluk 
vakaları 

CDrmDmethut mah
kemelerlnde en çok 
bu suçlar gUrDIDyor 
Beyoğlu cllrmilıneghut mahkeme

li+ Mta-11 ....,_:!e, -
la.rdan 7 al ha.likmda UlllUd-
Uk takibata lilzum geri ka-
lan 11 va.Jranm muhabqıdltj'J 1&PJ]&o: 

rak aNJda1d kararlar ~-

1 - 8uGIU ~ ,arJıot1ü 
~ & lb. baftf har'• karar 
verllmlf. 

N)Qanı-~ını vurdu t-Nurltıelldlt ...,.,ıa .. ,. y .IIf!t çekilerek AIUye maJJ'IDemelllıe t.mll 

(8Gf taralı J ....,,., ı ft1'elD11 oıcıutunu, r.aten kendisini bı- edllmtgf:ir. 
-Wlialına 1'll ve vakti ,.etinde olan l'akacalml 16yleyfnce kavga tlddetlen 8 - Haralamboe liarhoetUttan 8 
--~('!emlle19 hemen ntaanJanm• mittir- Sarhot ~ eöyleDell Hamit gUn hafit hapeıe ve 7 llra alır para• 
•• ~ etmı. Oanrlle de 'buDU b derhal Cemileye ild el &tet etmJ.t, çı- zaaıa m•hlrftm olmupar. 
111 ec1ent W 19DQ ~arcbr. kan Jaırtun1ar kızm lfiisUııe ve sol 

I* mllddet aıma nleame bah- bC5irllDe glrm~r. Qmıile kanlar içtn-
etrarwnk 4a Jrarar wrDmf1, Ha- de yere 4Utftnce alt katta oturan ab

OemDMııtn nlfall 'k&pamt aJarak laa w yenge8l de yutan bta fJrla-
WJi muunel.ınl takibe bifl•nt11- Dllf)ardJr. 

Gasil d8nm Hamit faııUye De Ce-
milenin yengeelne de Uç el at.et etmil
ae de bunlar bn.ııbkta yere yattJkla
nndan kurpnJar labet ~

JJamlcUn bJrdenbfre aldı bqma ıeı
JIÜI, elinde ~ kannbk1arda 
merdmnlerdlll tntp bçarJr.en ayağı 
ti1sdarü dlf1DUI, tabanca patb18nk 
aıJran kurlun bafm.a gir;mjftir. 

Va.k'adan zabıta haberdar edf.lıııll, 
1*tah1ar otomobllle Cerrahpap. has
ta1lelfrıe ka1cbrslm.Jt1arcbr. !Jdıtnin d• 
,aralan atsrdJr. ~ 
lar. 

MELEK ....... 
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Bir ltalyanca gazeteye g·· 
Ingiltere ile aske 
bir ittifak yapmış 

ltalyanca Stampa gazetesi Türkiye 
ile lngiltere arasında gizli bir askeri 
ltifak lmzalanmıı olduğundan bahs
ediyor ve Türkiyeyi ziyaret eden bir 
çok İngiliz sermayedar ve fabrikatör
lerin sillh ve mühimmat fabrikaları 

tesis etmek için tetkikatta b 
yazıyor. 

ltalyan gazetesi Türkiy 
Uz fabrikalanna mühim 
harp malzemesi sipariş ett 
sürmektedir. 

Fransız Başvekili Ma 
kemeye mi verilecek 

Maliye Nazırile birlikte aleyhi 
adliyeye müracaat edildi 

Fransada vergi verenler cemiyeti 
reisi Dubre Fransız Başvekili Blum 
ile maliye nazırı Oriol aleyhitıe dava 
açılmam için adliye nazırına müraca
at etml§tir. Gönderdiği mektupta de
niyor ki: 

"'Bqvekil ve malye nazın, son ha
zine tahvilitı çıkarılırken suiistimal-

Nazmi Acar Cevdet 
Ferit davası 

Dtln dirmtl meşhut mahkemelerin
de bir avukat suçlu olarak muhakeme 
edilmlftir. 
~Avukat Cevdet Ferit dördüncü as

liye hukukta bir gayri menkulden mü
tevellit bir da va dan çıkmış, bu mrada 
faratlarclaa biri olan Nazmi Acarla 
aralarmda bu yüzden bir mtlnakap 
pkmp. 

B11 mada Cevdet Ferit Nazmi Aca
ra -Ben aana gösteririm,. demlft.lr. 
Numi A~ da mukabele edince iş 
dlrmtl m.,ııut mahkemesine intikal 

de bulunmuşlardır. Bunlar bit 
ta.n frangı dilşttrmek için h 
parken diğer taraftan (frank 

miyecektir) diye resmi be 

lunarak yalan söylemişlerdir. 
den hazine tahvilatı alanlar 
uğramqtır ... 

Liretin kıy 
Dilo tekrar 
dOşDrUldD 

Londr&dan gelen haberi 
İtalya lireti tekrar düşürmlil 

Şimdiye kadar 92 İtalyan 
qillz lirasıydı. İtalya devlet 
yeni bir beyanname ne§J'ed 
İtalyan liretinin bir sterliJl 
tesbit edildiğini illn etJniltir. 

Ferit tehdit suçundan muha.k 
mlflerdtr. 

Mahkeme maznunlann 
olup olmachtmm tetkikine 

~~ 1(~ ·~ ~~~~Cw~de~t ~~!M!!!..!~$!!.JS 

v• 
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Küçük 
anne 

- Ben kaç yaşında gösteriyorum' 
anne? 

- yirmi iki, yirmi üç. 
:Belkıs bir kahkaha att: 
- Amma yaptın anne. Kendini de 

küçültmek i'in nıi böyle söylüyorsun? 
Bir ayna alıp yüzilne baktı. Annesi 

pek yanılmıyordu. Siyah parlak saçla· 
rın çerçevelediği bu beyaz, bu taze yüz 
henüz pek genç görünüyordu. Gözleri 
canlı, dudaklar renkli idi. Tıpkı bir genç 
kız gibi ... 

Halbuki o, otuz yil§ında idi ve küçük 
bir de kızı vardı. Onu pek genç iken 
evlendirmişlerdi. Az zaman sonra koca
sı ölünce Belkis kucağındaki ~bekle 
yetiın iki kardcı gibi ka1nqtı. Ondan 
sonra hayatını yeniden kurmayı hiç dti· 
tUnınedi, ömrUnU küçük Jrı.zına Yerdi. 
Şinıdi kuı, on yapna gelmifti. Mektebe 
gidiyor. tncilizce konquyor, keman 
çalıyordu. Senelerini bir mektep ÇOCU· 

lu llbt temiz ve muntuam ceçiren 
Bellds kısmın yanında onun abluı ci
bi duruTOrdu. 

- Sahi ben bu kadar ıenç mi görü
nüyorum anne 1 

- Sana her .zaman llllylemiyor mu
)'Unı? Niçin bu kadar ton1yonun ! 

Hiç cevap vermedi. Kendi yatfyle, 
cilıellifiyle hakikaten Uk defa alika -
du oluyordu, Buna ıebep bir cençtL 

••• 
Teınb kıyafetli, yakı1ıkh ve pclr: gerıç 

tf. Trenl!e hergtın gelip onun katş!!ma 
oturmaktaydı. Uzun uzun onun yüzüne 
balayordu. Belkis bu bakışlara bir ma
na veremiyordu. Bu kadar ıenç bir a
danı kendisinden çok büyük olan bir 
kadını sevec:.ck defileli ya. O halde? 

Be1kis bu adamın çirkin bir maksadı 
olabileecğini tasavvur edemiyordu. 
ÇUnJdl halinden, yilziindcn onun pek i· 
yi bir aile çocuğu olduğu anlaşılıyordu. 
•• • .ı. • • ıl a• • .. :!_ --'--1- a-r 

ı,o._21~ olaa idi bugüne kadar maksadını 
belli etmez miydi. GUn geçtikçe genç 
adamın hali Bclkisa merak oluyordu. 
Bu merak genç kadına biraz da .zevk 
vermek~eydi. Onun kendisini hiç rahat 
ez etmıyen mevcudiyetine, korkarak 
bakışlarına adeta alrşnuştı. 

Nihayet bir giln konuştular. Kompar 
tenha olduğu bir zamanda genç 

•daın ona saati ıordu. Kadın cevap 
\'erdf. Kal'§ısındaki söztı keaıncdt: 

- Afederslnb dedi. Aylarca lbi 
~ rahatsu ediyorum. Mabadun ıiz 

en ~z saati öğrenıneJıc delfl •• 
Belki~ biıu korktu. Bu itin birden 
Yle hır safhaya girebileceğini hiç dU· 

•_ıunı.._ınezniıti. Fakat merakını yenemiye
·- •ordu: 

- Bir E feY mi sormak istiyorsunuz? 
br -:ld v:_~· Sizin pek ciddt bir genç 

e mW:•"nuzu g8rüyorum. Ben bu ae
eııdiı ıı-ılrtı E" ir ınanı • m. ger ... Efer lisce 

eniale ~ıc-: mU..ade edini%, Gidip 
tirmenizt be~ Mektebinisl bl-

Belkilin bii Nitanlnn olunuz. 
:Fakat ne IÖ litUıı merakı zail olmuftU. 
......,,_ .. ve /~:elini bilemiyordu. Bu 

elttep kızı •dasn kendiainl bir 
ona elin· .zannediyor, onu ıeviyor 

1 uzatıyordu. ' 

ı:;, P;kat, b.en ... Bir amıeyim. di:YO _ 
nrıa dili varmadı, Genç •dam. 

~vet biliyorum. dedl. Sisin gibt 

- Evet. 
Genç adam. bıktı. Hiçbir ter .CSyle

meden yürüdü. Belkiun gideri 1•'3 · 
nyor, dudaktan titriyordu. Bu ıtızel 
rüyadan uyandıtrna o 4a müte..U-4L O 
da bu rüyayı unutamıyacapı anlıyor· 
du. 

•••• 
Mühendis Turgutla Betkis bir daha 

biribirlerlni görmediler. Genç adam 
kendini işine ve kitaplarına verdi. Çok 
iyi keman çalardı. Bu ona bilyük teselli 
oluyordu. Böylelikle günler geçti. 

Bir akşam sofrada annesi: 
- Sana bir havadis var dedi. Bir 

genç kız sehden ders almak istiyor. 
- Ben keman muallimi delfHm kı 

anne dedi. 
- Evet ama çocuğumuz senfn kema· 

mm bir akşam karşı eY1er4en birinden 
dinlemi§ler çok meraklı imit DUn bü· 
yük annesi geldi rica ettl. Çok yaln· 
nyorlar. Ne olur baftaaa bir meıgul 
ol sen de eğleninıin. 

Turgut mağrur bir adam değildi. Gel 
ıin dedi. 

••• 
Perihan o akp.m annesini bByilk bir 

nqe ile kal'flladı. 
- Anne o adam bana derı vermeye 

razı olmUf. Göreceksin ne kadar ilerle. 
teceğim. Ah ne çalıyor bilaen anne. 

Belkis memnundu. Perihanm kemanı 
onun en bUyilk zevki idi. Kın çok mUs 
taitti. Onu bir gün mefhur görmek O· 
midi genç annenin kalbini dolduruyor· 
du. 

• • • 
Turgudun annesi Perlbanı oğlunun 

çalıştığı odaya çıkardı: 
- tıte taleben. 
Genç adam batını çevirdL Kapının 

biru içinde elinde bir keman Jrutuaile 
duran küçük kın g6riince yerinden 
kalktL Bu çocuk tıpkı 6te1rlne benri -
yordu. Ayni yüz. ayni ıö.zleı. 

Biraz Jıconuıtuıar. Tntgut Jlf aratın· 
da çocuğa bir ablası olup olmadığım 
sordu ve "hayır,. cevabını almca ra. 
hatladı. Demek bu kızın öteki ile bir 
yakınlığı yoktu. Derse başladılar. tldai 
de memnundu. Genç adam kı.tdaki fev· 
kalade kabiliyeti gördü ve onunla ince
den inceye uğra§lllaya batladı. Haftalar 
geçtikçe biri birlerini sevdiler; çocuk 
ona ''ağabey,, derneğe batladı. 

••• 
Hizmetçi Turguda: 
- Perihan hanımın anneai ıelmit 

sizinle konu§lllAk istiyor dedi. 
Turgut merakla aıairya indi. Salona 

girdi. 
Bellds kızına verilen denlerdcn do -

layı tqekkür etmeye ve 1ı:OçWc bir he
diye kabul ettirmeye gelmitti. 

KarfI).a§malan çok tuhaf oldu. ikisi 
de dona kaldılar ve bir rnflddct ıuatu
lar. Nihayet erkek aordu: 

- Siz sahiden Peribanm annet! ibisi· 
niz? 

Belkis yav~: 
- Evet 1 diyebildl 
- Bunun için mi beni reddettinfzdf? 
- Evet. 
Genç adam 1Uldil: 
- O halde timdi motele kalmadı de

dL Benim Perihanla aram çok iyi. Onu 
kandınr istediğimi alınını 

Belkis bapnı önilne eicli. 
..•. Bir ay ıonra evlendiler. sterse . herkese vermezler. Fakat a1z 

nız ebeye • • ,___ 
er sa yrunız ~ni reddetmez • 5:M 
ayı ~7 Onun için evvel& size sor- -:::;.-:-;;...-=:--;;:-::-==-:::-::-'.'."--~· _._ 
Gcnç0 k::ı!~ıdum. Orta Avrupada 
- Benint h kkım • yüksek tahsııe 

orrnadrnız rnı: da kimseye bır ıey ratbet YCk 
-k Hayır, Allkamı herkese bildir • Son bq yıl içinde Macariatan üniver-
e fsterned' S -ı 1 rin L- d , __ ,_ e k" ırn. iz istemezseniz gene mte e e -Y Ouu.uarm ayısı yüzd~ 

ir l'!'llse bir feY bilmiyecek. Ama ben 25 ftisbetiıide ebilmlftir. Uluaat 1dlltnr 
:r u~~tatnıyacafım. fitandardmda bu eksilıne MacarJan g. 
Del,..ıs bu temiz ~--- h · zilntü- dUıOrmektedir. ık .. aUiUUA er feyı a • .r _ 

.. ça soylcyip öziir dilemeği dlltiin • YUksek: tahsile ralbetsizlifin "Sebebi 
u. Fakat bunu yapamadı. Onun rüya- ilrtisadt vufyettiı'. Akademik tahsil 
ını bozrnak istemedi. Kendisine niıan- yapan gençlerin Avrupada it bulmalr 
~~rn~k teklif edilen genç mektepli kı- imk4nlan günden &fuıe azalınaktadır. 

bir kelime ile kaybolmasına, uçma- BUtUn mealekler tıklım tıklım dolu 
ına gönıu razı değildi. olduğu için Universitclerdcn çıbnlar 

- Nezaketini%e teıekktlr ederim de· bot kalmaktadırlar. Gençlik de bu va
. Ben hlyıe bir feyi dtlıtınemem. Faz ziyct karpsmda mekteplerde dinelr 

• 
110"'1aym,z bir daha beni g8rnıeyi· çilrUkmektense erkenden ıaantJara g'irc· 

ız. Rica ederim. rek onda ihıiaasa doiru ıitmektedir • 
- Böyle mi .18ti)ottcm11Sı. ler. 

Tonton amca 

adam kurtaırc:lı 

ı 
• ..e,, .. •~ 
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Y•zan : Niyazı Ahmet 

407 sene evvel bugün 

Viyana kapıları önünde kanii 
bir çarpışma oldu 

Gece bDcumuna hazırlanan dtişman 
sabahlamıştı. Bir zabitin kor" udan 
beğırmosı. her şeyi alt ast etti 

Viyananın muhasara edildjği yıldı Yeniçeriler mahmur mahmur silAh· 
Kont Palatin Fredrik, bütün ku larına sarılarak saldırmışlardı. il 

mandanlan yanına topladı. Şunları hücumda beş yüz düı;.man öldürüldü 
söyledi: Bir o kadar da esir alındı. Geri kala 

- Diltmanı mafl1lp etmek için çok lar gUçbell kaçarak kurtuldular. 
c!efa baskın yapmak faydalı neticeler Yeniçerilerin kahraman kumandan 
verir. Ben uzun tecrübelerden sonra )arından Köstendil alay beyi gen 
bunun faydasını gördüm. Simdi Ytr- yaıında tehit olmuştu. Hristiyan 
diğim karar, gece karanlığında haber Volf Haken adında bir zabit, Jor 
sizce düşmana hücum etmektir. Sterini Ye ispanyalı Gar~iya Gözmani• 

Kont, bu sözleri söyledikten sonra yi ölüler arasında bıraktılar. 
etrafında toplanmış olan kumandan- at:uiçerilcr, imparator askeriaf 
ların gözlerine baktı. Kimse ktmtlda- kadar yakından takip ecliyorlardt ki; 
mıyor, cevap vermeğe hazırlanmıyor· az kaldı onlarla birlikte şehre glre
du. Onlar biliyorlardı, ki bu hareket ceklerdf. Fakat şehir kapıları kapanır 
çok tehlikeliclir. Muvaffak olunsa da· kapanmaz dışarda kaldılar. Ye dUt-

. manın plinı, korkaklrk yüaünden H· 
hl büyük zayiat vermek mukadderdır. dU .. tii 
Çünkü Türk askeri, üzerine gelen düş ya şm_ı....,ış:--.----::----;;:--:;:---
mandan kolay kolay kaçmaz, çarpışır, 1 n g D Ute ıre ele ~ n n • 
ötür ve öldürür. den fazOa Fran• 

Hücumun kolay olmadığını kuman-
dan da biliyordu. onun için bu tşi ta- SDZ SSbokaDıSB 
lle bırakmak istemişlerdi. Yanında var 
bulunanlara: 

- Hücumu yapacak taburlar, kura 
lle teabit edilecek .. dedi. 

4 • • 

Kura Ek Doreyşaha düştü, Sekiz 
bin kiti ile Sel kapısına oradan kasır 
ye karantine kapılarına gidecektL Bu 
mrada Skizmund Leyserin kumanda· 
outdıı.h.i a.l.:ı.7 d.ı lı<:ı.~l\a cepheden çe

Yirme hareketini tamamlayacaktı. 
Emir verildikten sonra harekete ge· 

cen Mkerler, ıdtlri karanlıkta ilerliyor 
Ye baalun yapaeakalnaı unutarak her 
an bir baskına uğramak korkusu ile 

titriyorlardı. Hareket etmek için hay
li vakit kaybettikten ba!fka yürüyiişte 
de gösterilen tereddüt kumandanlan 
haklı bir endipye dUşUrilyordu. 

Skizmundun askerleri kasr kapısına 
geldikleri vakit, gündüz olmak üzere 
idi. Neferlerden biri, bllük kumanda· 
nma bunu söyleJince: 

- Bu yalancı abahtır cevabını al
dı. BölUk kumandanı sözünü töyle 
tamamladı: 

- Şimdi han tekrar kararaeak, iş· 
te o vakit btieum edecettz. 

( Londaradan bildiriliyor) : 
Fransız milli emniyet direktörltl• 

ğlinUnün yaptığı gizli bir statistiğe &öre 
şimdi lngilterede katil ve yankesici 
olarak binden fazla Fransıı: sabıkalısı 

bulunmaktadır. 

İstatistiği vtlcude getirenler dl 
rektörlüğün mütehassıs memurlarıdır. 

Bunlar muhtelif mem1eketlere ı:>eya-

hatler yaparak mahalli polislerle ta 
maaa gelmiller ve el birliii lıe y:lotık
lan ar&§tınnalar neticesinde raporlarını 
vermitlerdir. 

İngilterenin meşhur İskotland • 
yad tcıkilatı Fransa cinayet dosyala· 
nnda adı geçen 1013 kadın ve erkek 
sabıkalının yalnız Londrada vaf8 • 
makta olduklarını tesbit etmişlerdir. 

Bu sabıkalılar orduaundan 111 
i katildir. Kimisi mahkumiyetten eY. 

vcl kimisi de ~miyet karar&Adan 
sonra her nasıla bir fırsatını i:Jularak 
kapağı İngiltereye atmıg bulunmakta • 
dırlar. 

Geriye kalanlann ekserisi \1eyU 
kadın kaçakçılarıdır. Bunlardm da 
604 kitinin iami teabit edilmiıtir. 

İngiltereye aığmmı§lann arc111nda 
fe)'tan adalanndan kaçmıı 43 milebbcd 
kürek malıkQmu da vardır. 

Statiıtik tetkikatı biter bitmez Prttt-
11% }\ükQmeti bunların iade ve tesllmf.. 
ni tngiltereden ietlyecektir. 

An, çok tehlikeli idi. Yeniçerilerin 
bulunduktan yere tamamile J&klaş· 

mak tlzere idiler. Sabah, yalancı de· 
fil, haklkf abahtı. Bu saatte belki 
btltUn yenlceriler uyuyordu. Fakat, 
ıecenfn karanlığından fatffade etmek 
pllnı s111a dUpbilfrdl. 
-Hazır ol,. emri nrildL Birdenbire d6rt 
eımdt, btittn bir gece her an prpış· beş eti DO konu aa n 

ma !ıt,..anı lle yol ytlrUmtlş asker, .,,, 
ileri atılmak ilzere idi. Mümkün oldu- k OZ 
tu kadar iM pkarmamak vaziyeti, Franaarun La Nieppe k6yilnde Manel 
bUeumun can damarı idL Bu esnada adlı küçük bir çocuk biltün Franaz& 
hl~ beklenmiyen bir hadise oldu. ilk doktorlarını hayrete dU1Urmektedit. 
ufta bulunan askerler arasından bir Babaaı bahçivan olan Marael 1931 
haykırma Yükseldi, Sessiz boşlukta bu ıeneainin bir bahar gilnlinde gemıek 
haylmrfl akisler bırakarak yayıldı. için evinden UAklaşarak, ormanı gl~ 

Şimdi düşman safları birbirlerile miftL 
~rpıııyordu. Ne olmupu? Kim, niçin Kucağız yolunu kaybetmi§ 'H e•e ag
bağırmıttı? Bunu kimM bilmiyordu. hktan, yorgunluktal'l bitkin blr Jıalde 
Fakat batırmanın muhakkak bir teh· rttirilmiıtt • 
lik• olduiu belli idi. lşte bunun için Kendine geldiği zaman bütün hafı • 
dii~nıın saflan birbirine girmişti. zuını ve konupaa kudretini kaybetmit-

GilrUltü etr., fları çevrilmi~ b11lanan ti. Ku senelerce bayle kaldı. Ge~crı a
bütün yeniçerileri uyandırmıştı. Dilt- ğultOI ayında iae aklı başına gelerdk 
man saflarındaki gürültü, zabitlerden konuımağa bafladı. 
birinin korkudan bağırması idi. Ma· Meselenin asıl pplacak tarın ıu
car ı:arihleri buna şöyle kaydediyor· rasıdır ki ormanda kaybolduğu gamea 
lar: "Bir sıra r.abitinin korkaklıfı, yalım Fransızcayı hem de kunetH 
yahut hiyaneti saikaslle bağırması- bir taıralı lehçeat ite konuttu hat .. 

O vakitte hiyanet mevzubahs ola· de 'imdi mükemmel Frası.ıcadan , 
mazdı. Tamamile korku neticesinde bqb İtalyanca ve Ru ... • da k:m .. 
b x.. •d• -r- Uf 
a"'ınna ı ı. maktadır. Hattl lltlnce nesirler yu-' 
lkl tarafın karşılaşması sekiz[ tadır. 

birinci teşrin 1529 yıhnda, y~ni bun- Bu vaka i9idilir l§ldilmeıı Ma~U 
dan tam ıW1 sene evvel bugila vuku Parise g8tlirerek doktor ve mütclwtla9-
bulmut&11. Jum ml1phed411l aıtma ~ıı 
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Marletı Ditrih kocalarwaı 

lumtlilmifte bağlıyabiUm 
kadın14rın her halde aek-

aapelden 'ba§ka bir :meziyeti 
ol.abileceği kanaatinde. 

Kadınların istememeleri lazım gelen bir şeydir, 
ben erkek olsaydım, Seksapeli olan bir kadın 
yerine ev işlerini bilen, çocuklardan anhyan 

bir kadını tercih ederdim 
Batl!D.I o kadar ak gelir ki; hem çıl

dırtacak kadar çok.. Amerikada, ingil
terede, nereye gidersem orada ... 

Erkekler, kadmlar tanıdıklar, dost • 
lar, hiç bilmediğim yabancılar bana bo
yuna sorarlar: 

- Seks Apele dair düşünceniz ne-
dir? 

Onlara cevap veririm: 
- Ben Seks Apelle aUikadar değilim. 
Şaşıp kalırlar ve derler ki: 
- Fakat Mis Ditrih, bütün kadınlar 

Seka Apelin ne olduğunu bilmcğc çon 

atarlar. Bunun tarifi nedir? İnsanlar 

bununla mı doğarlar? Sonradan nu elde 
edilir, nasıl? Bundan nasıl istifade edi
lir. Ve ne suretle istismar edilebilir? 
İtte herkesin bilip an!amak istediği meç 
hOller. 

Pudra, koku, dudak boyası, ruj, tavır 
ve hareket, konuşma bir göz kapağının 
törle kırpılması, elin zarif bir hareketi 
vaartasile Seks Apele yardım edilebilir 
mi? Kadınlann öğrenmek istedikleri 
itte bunlar. 

Bana sorulan bu sualler ve &öylenen-
leri sonuna kadar dinledikten sonra 
ben de onlara: 

- Eğer bu doğru ise kadınların hep
si çılgındırlar. 

derim, ve benden cevaplarına karıı ... 
hk alamıyanlar da umumiyetle sersem. 
lemi§ bir halde aynlıp gider. 

Bazan onların beni biraz daha dinle
melerini isterim. Ona Seks Apelle niçin 
alakadar olmadığımı, Seks Apel sözü
nün bile neden canımı sıktığını, beni 
niçin kızdırdığını anlatmak isterim • 

Halk, film yıldızı olduğum için, yal
nız ihtişam ve parlaklığın sırnnı bil -
mekten başka, kadınlık vasıflarında en 
yüksek sırayı da iJgal ettiğimi sanmak 
tadır. 

Bu hiç de doğru değildir. Bilakis ben 
en apğı sıralarda dolaşan ve Tücuduna 
en az ihtiyaç hissedilen bir kadınım. 

Niçin? Bunun hem de üç sebebi var: 
B~rincisi: Çünkü Seks Apel sathi. 

fuzuli, lüzuııısuz bir şeydir. Bu gövde· 
ye taalluk eden bir şeydir ruha değil .. 
Bir erkek Seks Apeli olduğu için bir 
kadını isteyebilir. Fakat, söylediğim se
bepten dolayı onu hiçbir vakit hakiki 
bir aşkla sevmiyecektir. 

Bir kadının Seks Apele malik bulun
ması kötü yahut günahtır demiyorum. 
Nitekim bir erkeğin de oyunlar da usta 
olması hiç de kötü değildir. 

Ancak kendini bilen herhangi bir ka
dm sadece oyunlarda ustadır diye bir 
erkefi sevmez ve kendini bilen bir er
kek de bir kadına sadece Seks Apele 
maliktir diye ı,ık olmaz. İşte bunun 
içindir ki ihtişam ve cazibenin tamami-
11 eliemmiyetstz olduğuna kaniim. 

itte Ddllll -'-P: Erkek bir kadını 
tlftd g8rllnltftnc!en ve kendi üstünde 
,.,.caft et.mani aksülamellerden zi • 
J&c1a karakteri Çn tner,. Sise derin 

M a r Z e n Ditrih 
Seksapel diye bir 
§ey dü.şllnmediği

ni söyl.üyor. Fa
kat insan bu res .. 
mine 'baktığı za
man hiç de bö1Jlc 
dil§'ünmüyor. 

düşünce ve felsefeden bahsetmeğe vak 
tim yok .. Ahlakınızı bir kadına yakışa
cak bütün asilane vasıflarla nasıl yoğur 
manrz lazımgeldiğini söyleyemiyece • 
ğim. Hatta bu vasıfların nelerden iba
ret olduğunu belki de bilmiyorum. An

cak hayaumda, hangi vasıfların en mü
him olduklannı biliyorum. Eğer fay · 
dası dokunacaksa size söyliyeyim. Bu
nunla · ''Ben bütün bu faziletlere mali
kim., demek istemiyorum. "Malik olun 
ması icap eden faziletler bunlardır •. de· 
mek istiyorum. 

Evveli sıkı çalışmak için istek ve 
kabiliyet: Vücut için kan ne ise, ruh 
için de çalışmak odur. Cünkü erkeği 

olmıyan yahut ihtirasla sevdiği halde 
mukabele görmiyen kadm için iş. yegi· 
ne panzehirdir. insan itini btıtiln varh· 

ğı ve bütün duygularile sevebilir. İş 
her türlü inkisarları avutabilir. işte 

kadın i~in ilk ve en mühim vasıf bu -
dur. 

İkincisi: Evlenmek istiyen bir erkek 

her kadında aradığı bir fazilet vardır: 
O da vazife hissidir; bir kan ve bir a
na sıfatile vazife duygusu... Gerçi bu 

fidi. herkesin bildiği bir fazilet gibi 
görünürse de nadiren inkişaf ettirilen 
hasletlerden biridir. 

Koca kazanmak istiyen kadınlar u
mumiyetle yüzlerini kozmatiklerle kap 

tarlar, üstlerine b~şlanna lavantalar 
dökerler. saçlarının en küçük dalgala

... nı saatlerce münakaşa ederler, konu • 

şurlarken edalarını değiştirirler hUllsa 
.. ıaı ve hayale gelmedik silppelikler ya· 

B Brinciteşrin -1936 

Rusyadaki bütün maçlard 
mağlup olan futbolcularımız i 

Cevdet Kerim 
lncedayı 

"Bu gençlerden bazılarının y 
harici temaslarda üzerlerindeki 
yük vazifenin kıymetini takdir et 

mel erinde buluyorum,, diyor 
Rusyada müteaddit temaslar yap- Futbol bilginlerimiz n teşe 

mış olan Halkevi sporcularının dün nin ittifakile, bu zaman için ın 
sabah şehrimize gelmiş olduklarını tin en iyi oyuncularından ter 
yazmıştık. len futbol takımımızın mağJQ 

Kafilemezie başkanlık eden Sinop gelince, samimi olmak lazı 

saylavı bay Cevdet Kerim Jncedayı bunu daha ziyade futbolcu1a 
dün öğleden sonra Cumhurb et Halk maddi mane'i yetişme ve yeti 
Partisi genel sl'kreterlik bürosunil tarzındaki eksiklikte \'e bu gen 
gelmiştir. 

Burada kendisini gören bir muhar
ririmize bay Cndet Kerim lnceda) ı 
Rusya seyahati hakkında şu şayanı 

dikkat beyanatta bulunmuştur: 
"-Seyahat 22 gün demm etti. Rm; 

hükQmet erkanının, spor tcşekki.illeri
nin ve gençliğinin heyetimize kar~l 

gösterdikleri alaka iki memleketin 
büyük dostluğunun icap ettirdiği a
mimiyete Hlyık kuvvette olmu tur. Bu 
noktayı memnuniyetle ka) d('tm('ği 'a
zife bilirim. 

Her şehirde karşılaşma ve uğurla
ma halk kütlesinin candan iştirak et
tiği merasim ve büyük tezahürle cere
yan etmiştir. Sovyet matbuatı da bü
yük alaka göstermiş. gerek sporcula
rımız ve gerekse bu vesileden i~tifaclc 
ederek dostluğumuz hakkında kıymet 
1i ve fasıla.sız neşriyatta bulunmuşlal'- ı· 

dır. 

Bilindiği üzere gÜr('ş. eskrim, biı:ıik
let ve futbol olmak üzere dört ekiple 
gittik. Bunlardan güreş, e.::krim. hi.sik
let tamamen muvaffak olmuştur. 

Bu gruplara mensup arkadaşları 

memlekete her hususta se\gi ve tak
dire layık olarak tanıtma), borç bili
rim. :Qu spor subelPrt Son·pt mıPml.ı>. 
ketlerfnde vtısatını c;oıc geni ?etmiş ve 
ehemmiyet verilen kısımlar dır. 

Binlerce sporcu içinden seçilen kuv
vetli rakipler karşısında. gençlerimi
zin istihsal ettiği bu parlak netice her 
sporu aynı kıymette tutan dost mem
lekette kendilerini çok beğendirmiş vl' 
takdir ettirmiştir. Daima iyi neticr 
veren bu şubelere bug"ünkünden daha 
çok ehemmiyet vermek çok ) erinde 
olur kanaatindeyim. . 

Futbola gelince; b~ ekip her mü.;;n. 
bakayı kaybetmiştir. Moskovada ilk 
maçı yapan Dinamo takımı iyi çalış
mış, yetişkin ve bizden kun·etli bir 
takımdır. Binaenaleyh ilk kaybımız 
zaruri idi. Fakat diğer takımların 

fazl:ı bir üstünlUğü görülmemiştir. 

parlar. 
Bu ne manasızlıktır! Bu belki Seks 

Apel, belki de ihtişamdır; fakat hiçbir 
vakit erkeğin kansından istediği şey 

değildir. 

Ben bir erkek olsaydım, yemek pi · 
şinnesini, süpürmesini, ev idaresini bi
len, çocuktan anlayan ve onların ihti -
yaçlanm karşılayan çirkin bir kadını 

bunların hiçbirisini bilmiycn ve Seks 
Apel'den başka bir sanati olmayan çok 
güzel bir kadına tercih ederdim. Sanı
yorum ki bu sözlerimle birçoklarınızı 

kızdırdım. 

Ocvavc ııerim lnccdayı 

bazılarının yurd harici spor te 
rında Üzerlerindeki bil) ük \'e a 
vin kı) metini takdir edememe1 
buluyorum. 

Bu ,·ebalin bir kısmı bu gell 
olduğu gibi mühim hir kısmı 
lnrı yetiştiren ve muhafaza edt 
• *"' ·-. .."""6 ........... ".-. ...... g ' 

~ ' etice olarak 936 T ürk • So 
masını yapan heyet bu tcmastall 
do tluk 'e gerekse ~n:>r saha!' 
iyi netit>~lcri elde ed<'r~k dönın' 

KY<dl lYI ıra ın 
tno~nye kcaırş 

E!ıli hayvanlar gibi yetiştiril 
durmuş bir tilkinin hücumund 
çocuğu kurtardığı için Londral 
lnez Gomana bir altın mapl)a 
miştir. Cesur Mis Goman polis 
ma gelinceye kadar kuduz tiJ1'i 
neleri arasına koydufu bir odoO 
ğü s:ıyesinde muhafaza edebil 

Üçüncü sebep: Bunu iki kısma ayır
mak lazımgeliyor: Birincisi kadında 

yalnız beden güzelliği ve Seks Apel 
arayan erkek herhalde güvenilecek ve 
ümit bağlanacak adam değildir. ikinci· 
si ruhu ve maneviyatı güzel olmayan 
kadında Seks Apel olmaz. Sefil bir ka
dında Seks Apel hiç görülmü~ müdür? 
Kadın mes'ut ve bahtiyar olmadıkça 

Seks Apelli olamaz. Halbuki hayatt:ı 
yegane gayesi Seks Apel olan bir ka- ' ••iiiiiiii•iıiiiiiii..__._..._ ____ .... ..., 
dında ise saadet hissi bulunmaz. Sade· 
ce parlak ve güzel olmasını istiyen bir: 
kadın en acınacak bir halde bulunan 
kadındır. 

Bu, hakikatten kaçmak istiyen bir 
korkağın tasasıdır. İşte bunun için d<
rim ki eğer yaradılışınızda ihtişam v 

parlaklık varsa. bunu suiistimal etm<"-
' meğe uğraşınız. Eğer yoksa düşününüz 
1 

Daimi 

Gazetemizin evvelce, daimi 
>onlarını toplamış ve bu ku 
ıdarehanemizden kartla değlşt 
olanlara gazetemizin birer 
.ı bonesi gönderilecektir. 

Bu okuyucularımızın kart 
birlikte adreelerini idarehan 
ilc!irm<'lerini rica ederiz. 

ki onu istememek hayatta en müh!rr 1 

seydir. Emin otunuz ki sizi sevecek er·ı 
keği bu halinizle çok daha bahtiyar e- .;.. ______ .. ____ , 

deninlz.ı 



alkan oyunlarında 
ikinci gün 

Romenlerden ne ümit ediliyordu 
ne çıktı? 

Y~goslavların ikinciliği nasll 
tehlikeye düşmüştü ? 

• ~fffta, 3 (Sureti ma1ı.8u8ada 7 in- j bitirmesi herkesi sevindirdi. 
Ba11oıM <>yu.tıl.arına gönderdiffemiz Yarışın üçüncüsü Yunanlı, dördün
~) - Bir haftalık biri cü Yugoslav ve beşinci de gene Yu

ffMlt.llı"ıı. ı.b.atten. sonra Balkan oyunları - nanlıyclı ... 
ilciııcJ. günü bugün ya.pılclı. Son!. Rıza Maksut kazandığı büyük mu-

Osab&k&ıa.r yarın tamamlanacak ve vaffakıyetten sonra, bitkin bir halde 
inci Balkan oyunlan da bitmiş ola- 1 yere dü~üp bayıldı. Ancak 15 - 20 da

Atlnanm 60 bin kişilik büyük mer
er stadı bugUıı hemen hemen bom

TribUnlere dağılan seyirciler ı 
• lO bin kişi bile yoktu. Bu miktar 

lçbı her nekadar çok az değilse 
e. burada en ehemmiyet.siz bir ye

olarak kabul edilmektedir. 
Saat 3,48 de günün ilk müsabak:ısı 
~ atlama başlamıştı ki, 
Yunan kralmm kardeşi ve Ytı-

11&1Cll8lı;an veliahtı Pavlos geldi. Kendi
bahriye kumandanı elbisesi giymiş, 

boylu, da.ima yUzl1 güeln, sağ gö
ilde tek bir gözlük taşıyan bir adam 
Yf.verleıi tarafından takip edili

rdu. Halk veliahtı dakikalarca ve 
J,Cano.a.D. alkışladı. 

İşin seremoni tarafmdan günün ye
hldisesini bu teşkil etti 

MU.sa.bakalar kısınma gelince, ha
...... nLn.•n iyi olmasının da Ya.rdnniyle bu 

alman neticeler mucibi memnu
yettir. 
tık gün fevkalAde hiçbir şey yapı-

1..tJlllUnaımış olmaama muka.bil buiün iki 
Balkan rekonı t.esıs edildi. 400 

ma.niah koşuda a.rtılt evlenmiş 
ÇOCt.ık: sahibi olmuş ihltyar bir ba
olmasma rağmen Yunanır atlet 

~P:a.a.ıııQl.kaa, clr.it atmada da gene Yu
atıet Papayorgia eski Balkan 

lar.orla.rnu kırm.ıya. muvaffak oldu-

Bugiinkiı mUsabakala.rm neticesi 
dur: 

DlsK ATMA: 

Bu ~~bakaya bizden Veysi ve Et 
em g~er. Veysi kendisinden çok 

ler, hıç olmazsa üçüncülük bekler
en ancak beşinci olabildi. Buna da 
bep Babanın çok dar olması ve disk 
anın cidd:? tehlikeli bir vaziyet 

r denebilır. Bu müsabakada Yu
~u.ılu.11.l'n. meşhur Sillas'ı 48,44 ile bi

c ' Romen ikinci, Yugoslav üçüncü 
~!Ullanlı dördüncü oldular. ' 
lığı ~?8abakaları şimdiye kadar 

ılma.zcı unasebetiyle bu sahada ya -
tl lıd. Bu l!leferki organizasyonda 

o Uda bura , 
k teblik: le da yapıldı ve bir-
a.ınadık.e re Yol açıldı, doğrusu an-

UZUN A'T'T .A'h • • 
Güntın. :~. 

,__ ikınci ınUsabakası uzun t-
-.aıaydı B üaa: a 

ile LO.tt~ ~rdi bakaya bizden ŞUk-
1 gı ler. Kendi toprakla-

. B,M lık derece alan bu 
~genç atlet, beşinci gelen Yunanlı 
" 1 atlıyabildiği halde bizimkiler 
Ye bir d ' 

:ta.s!iy erece de yapamadılar ve 
· c~~e 11~lar. Bu müsabakada 

Ytuıan ı: ile Rumen Jonesku, ikinci 
ugosıa braki.8, UçUncü de meşhur 

Ruın v atleti Bradovi~., dördüncü 00:- beşinci de Yunan oldu. 

Gün··ME'rao: 
oldu. ~en. heyecanlı müsabakası bu 
na. k a ılk anından son dakika.sı

rı adar geçne hafta 10000 metrelik 
u Yarışı hatırlatıyordu. 

yarış başlar bqlamaz başı alan 
Utnen atleti Krista bu vaziyeti dai
~-deva.ın ettirdi. Ve mütemadiyen 

kikada kendine geldi. ' 
400 METRO MA.N1A: 
Bu müsabakanın ilk seçmelerinde 

bizden Münci tasfiyeye uğradı. Faik 
finale kaldı. Finalde meşhur Yunanlı 
Mandikas 54,5 ile birinci oldu. V ~ yeni 
Balkan rekorunu tesis etti. İkinciliği 
gene Yunanlı, üçüncü Rumen, dör
düncü Yugoslav, beşinci Rumen oldu
lar. Bizim Faik altıncı ve sonuncu ol
du. 

C!RtT ATMA: 
Günün ikinci· büyük muvaffakıyeti 

de cirit atmada yeni bir Balkan reko
ru kırılması teşkil etti. Bizim genç 
atletimiz Melihin beşinci olduğu bu 
müsabakada Yunanlı Papayorgio 
64,69 ile birinci, ikinciliği gene Yu
nanlı, üçüncülüğü Rumen dördüncü
lüğü de Yugoslav aldı. 

200 METRO: 
Bu yarışa giren iki . atletimiz Ve

datıa Melih. tık seçmelerde 5 kişi ara-
Snıda yalnız Bulgarı geçerek 
beşinci olabildikelrinden finale 
kalamadılar ve tasfiyeye uğradılar. 
Neticede bu müsabakanın ustası olan 
Yunanlılar birinciliği Frangudisin 
22,3 lük bir derecesi ile ikinciliği de 
Sakalaryunun sayesinde elde ettiler. 
Rumen üçüncü, Yugoslav dördüncü, 
gene Rumen beşinci oldu. 

BALKAN BAYRAK YARIŞI 
(800 x 400 x 200 x 100) 

Bu müsabakaya bizim takım, sıra
siyle Recep, Galip, Vedad ve Nazmi i
le iştirak etti. Ve ancak dördüncü ola
bildik. tık sekiz yüz metrede düşmüş 
olduğumuz dördüncülük mevkiinden 
sonuna kadar kurtulamadık. Bu ya
rışta Yunanlılar birinci, Yugoslavlar 
ikinci, Rumenler üçüncü ve Bulgarlar 
beşinci oldular. 
UMUMİ V AZ1YET: 
Bugün yapılan müsabakalar sonun

da umumi vaziyet şudur: 
Yunanlılar birdenbire ileri atlamış

lar ve puvan yaziyetini çok aşmışlar

clır. Yugoslavların vaziyeti çok kötü
leşmiş Yunanlılardan pek geri kaldık

ları gibi Rumenler de kendilerine iki 
puvan yz.kla.şmış bulunmaktaclırlar. 
Bu gidiş senelerdenberi Balkan ikin
ciliğini elinde rahat rahat tutan Yu-
goslavlar için hiç de hoş değildir. En 
iyi vaziyet Rumcnlerdedir. Bu sene 
yepyeni ve genç, tanınmamış atletler
le müsabakalara iştirak eden bu kafi
leyi biz bile gözümü?.e adamakıllı kes
tirmiş ve Rumenleri aşarak üçüncü 
olmayı kurmuştuk. Fakat evdeki he
sap çarşıya uymamış Rumenler Yu
goslavların ikinciliğini tehlikeye dü
şürür bir vaziyet almışlardır. 

Bulgarlar Allah razı olsun müsaba
kada sonunculuğu kimseye bırakma
makta biribirlcr:yle yarış etmektedir
ler. Şimdiye kadar topladıkları pu
vanlar, birinciye nazaran yüzde beş 

nispetinde bile değildir. 
Bize gelince, takımımız beklediği

mizden ne fazla ne de eksik bir dere
ce almıştrr. Yalnız başta cirit olmak 
üzere uzun atlamada ve bazı koşular
da daha iyi dereceler bekliyorduk. 

Bire karşı iki golle mağlup olduğumuz 

Rusyada son futbol maçı 

Leningraddaki m.açta!ı 

Odcsa ;, (Hususi muhabirimizden) 
) . 

- Halkevi futbol takımı son maçmı 

Odesada, yeni yapılan ve otuz beş bin 
kişi alan Kosyor stadında yaptı. Hava 
güneşli ve ılıktı. Saha maç saatinden 
çok evvel tamamilc d::ılmu.ş bulunu
yordu. Stadın ekabire tahsis edilen 
balkonunda Odesadaki Sovyet hüku
met erkanı, Odesadaki ecnebi konso
loslar ve askeri ümera yer almışlardı. 
Takımlar saat 16,30 da arka arkaya 
sahaya çıktılar. Mutat seremoniden 
sonra 16.37 de hakem Moskovalı Kor
niyef'in idaresi altında oyuna başlan
dı. Türk takımı §Öyle te.cıkil edilmiş-

ti ·. 
Mehmet Ali 

Hüsnü Lit.tfi 
M. Re§at Fikret Esad 

Necdet, Şaid, Gthufüz, Şeref, Dnrıyal 

Ru.syadan diirı en sporcularımız 

Oyun başlar ba,şlama.z Odesalılar 
kalemize indiler. Sol açığın ortaladı

ğı topu sağ açıkları durdurmadan içe
riye sokulmuş olan sağ içlerine geçir
di, yerden atılan şilt bizim oyuncular
dan birinin ayağına çarparak istika
metini değiştirdi ve kalemize girdi, 
Kaleci topun ilk istikametine göre bu
nu hiç beklemiyordu. Bir an süren bu 
şaşkınlıktan sonra bizim takım mu
kabil hücumlara başladı. Golün ver
diği hızla Odesahlar da mukabelede 
gecikmediler ve oyunda aşağı yukarı 
bir tevazün hasıl oldu. Hatta yava§ 
yavaş takımımız rakip nısıf sahasın-

da netice vermemekle beraber zevk-' . 
le seyredilir bir oyun oynamıya başla-
dı. Biribiri üstüne atılan şiltler kale
cinin elleri arasından ikinci defa kale
miz.e giriyor. Ve bizim gayret ederek 
çırpınarak faik oynamamıza rağmen 

çıkardığunız oyun semere vermiyor. 
onlar netice alıyvrlar. Oyun gene sıkı 
olarak cereyan ediyor. Bir ara sağ a
çık Necdeti on sekiz çizgisi yakınların 
da düşürdüler. Hakem favl veriyor. 
Frikiki Fikret aşırma olarak atıyor, 

kalecileri kornere atmak suretile kur
tarıyor. Kornerden gel~n top kalenin 
önünü karıştmyor. Gündüz, Said ve 
Necdet üçü birden topa fırlıyorlar. 
kalecileri hepsinin üstünden topu ka
parak uzaklaştırıyor. Sağdan derhal 

heyecanlı bir an 

kalemize doğru ilerliyorlar. Sağ içle
rinin güzel bir şütü kalemizi aşıyor. 
35 inci dakikada Danyal düşerek aya
ğını burkuyor, yerine Muhteşemi alı
yoruz. Odesalılarm kalesini iyice çe
virdik. Oywıcularımıza atak yaparak 
akmlarımızı favulle kesmek zorunda 
kalıyorlar. Üst üste attığımız ve 
Muhteşemin ayağından çıkan toplar 

üzere, güzel bir oyun oynuyor ve a
radaki rabıtayı kaybetmiyor. 30 uncu 
dakikada sağ açıklannın bir akınını 
kesmek istiyen Lütfi bileğinden sa
katlanarak oyunu bırakmak mecburi· 
yetinde kalıyor, yerine Fazıl giriyor. 
Gündüzün bir şütünü kalecileri gene 
kornere atmak suretiyle kesiyor. Kor· 
nerden gelen top ayaktan ayağa dola
şırknc ofsayd vaziyete giren Necdet 
hakem görüyor. Hücum hattında bil-
hassa Gündüz bütün Odesa müdafaa
sım oyalıyarak rakip kale için büyiik 
bir tehlike oluyor. Bir ara Gündüzün 
yerinde bir pasile kaleci ile karşı kar· 

şıya kalan Sait, bu fırsatı gole çevire
miyor. 42 inic dakikada santrforları 

kalemizin önünde bir top yakalıyor. 
Gol tehlikesi geçirirken Necdet ayak-

lanna kapanarak mani oluyor ve al· 
kışlanıyor. Oyunnu son dakikaları da 
hakimiyetimiz altında geçti, fakat ne 

yazık ki neticeyi mağlô.biyetten olsun 
kurtaramadık ve son maçımızı da 2-1 
mağlup olarak bitirdik. 
Maçın akşamı oturmakta olduğu

muz Krasni otelinde kafilemiz şerefi-

ne bir ziyafet veri1di, ertesi günü ak· 
şamı saat 22 de Odesadan ayrıldık. 

Niyazi SEI, 
bize bir şey kazandırmıyor, kalenin--------------
yukarsmdan avuta gidiyor. Biraz son- Alman futbol 
ra da devre 2 - O OdesaWarm lehine 
bitiyor. 

İkinci devreye 17 ,35 te başlanclı, 
Daha birinci hamlemizde Saidi ceza 
sahası içide çok bariz olarak hatalı 
bir şekilde durdurdular. Verilen pe
naltıyı Said güzel bir plase ile gole 
çevirdi ve takım bu golden sonra açı
larak bu devreyi ayni hızla ve sonuna 

vapurdan çı1;madan evvel 

kadar faik bir şekilde bitirdi. Bu dev
rede sol açığa Eşref girmişti. Oyunu
muz fevkalade güzel, bütün Sovyet 
Rusya seyahatinde bu derece normal 
ve düzgün oyun oynamaclık. Ne yazık 
ki oyunun -yirminci dakikasına geldi
ğimiz halde bir netice alamıyoruz. 
Gündüzün boşa kaçarak sol ayağıyle 

attığı çok güzel bir şütü gol diye bek
lerken kalecileri fevkalade bir plon
jonla kornere atıyor. Üst üste iki 
korner atıyoruz. İkinci korner top ka
lenin ağlarında, fakat kaleciyi favulla 

durdurduğumuz içni hakem bu golü 
vermiyor. Sağ açıkları uzun bir pas 
alarak L6tfi ile karşılaşıyor ve geçi
yor. Kaleci ile karşılaşmak üzere iken 
soldan Hüsnü yetişerek büyük bir 
tehlikenin önünü alıyor. Haf hattımız 
bilhassa ikinci devre, başta günün en 
güz.el oyununu çıkaran Esat olmak 

antrenörü 

Dr. Nerz 
çekiliyor mu? 
Olimpiyatlarda Alman takrmmm 

Norveçe mağlılp oluşu Almanyada bir 

çok nedikodula.ra sebep olmuet.ur. 
MağlUbiyetin W sistemi yüzünden ol· 
duğu ileri sürülmektedir. 

Bu dedikodular esnasında antrenör 
Dr. Nerz'in de yeni açrlan spor akade-

misi profesörlüğüne tayin edilmiş ol· 
masmın bu mağlubiyet yüzünden ileri 
geldiği zannını vermiştir. 

Doktor Nerz henüz antrenörlük va
ztfesinden ayrılmış değildir. Yeni işi
ne ba§ladıktan sonra Alman milli fut
bol takımını kimin antrene edeceği de 
şimdilik meçhuldür. 

Berlin 
olimpiyadı 

Bir milyon mark 
kir bıraktı 

Berlin olimpiyat komitesi bütün he-
1!'-aplanru bitirmiştir. Bu hesaplara gö· 
re: 

Olimpiyatlar için Berline 150.000 ni 
ecnebi olmak üzere 1,200,000 seyyah 
gelmiştir. Olimpiyatlar müddetince 156 
milyon mektup ile 500 bin telgraf çe• 
kilmiştir. 

Olimpiyat komitesi altı buçuk mil • 
yon mark masraf etmiş, buna mukabil 
yedi buçuk milyon mark hasılat yapımı 
tır ki bu suretle tam bir milyon mark 
kar etmiş olmaktadır. 

Müsabakalan hergün tam yüz bin 
kişi seyretmiştir. 

ıpleriyle arasını açtı. Neticede ya
şı (15,52,6) ile birinci olarak bitir-

Bugün Yun:ınlıların 102, Yugoslav- ============================= 
Bizi heyecana düşüren son tura ka

ar hep sonlarda giden Rıza Maksu
un son turda fevkalade bir enerji 
rfedereıt, beşind vaziyetten ikinci

.e geçınesı 11e tama.men ümidimizi j 
pa•~IDl:Ri:İlllı:mtllıs&balup. ikincmkle} 

larm 59, Rumenlerin 47, bizim 22 ve 
Bulgarların 5 puavnı bulunmaktadır. 

Bu pvvan vaziyetlerinin yarınki 

müsab:ık:ılardan sonra da çok değişe
ceği pek umulmamaktadrr. 
ÇEKİÇ ATMA: (Msrto) 
Evvelki gün başka bir saliada. yapı-

lan çekiç atma neticesi de şudur: 
Birinci Yunanlı Dimitrapuli 50.20, 

ik"nci Yugoslav. ücüncü Rumen, dör
düncii Rumen, Be:;;inci Bul~ar. 

B;zckn bu mürnb:ıknya kimse i!jti -
rak etmemiştir. j 
. izzet Mu1ıiddin :APAK 
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HolAgt\ yanında kumandanlarJ olduğu 
halde Bağdada girmiş, Çapulcuların bir 

harabeye çevirmiş olduktan 
sokaklarından geçiyordu 

- Elesen bir esirle bir hayvan ara-ı 
smda bir fark yoktur. Şimdi netice 
açıktlr. İkimiz de öltlme ma.hkllınuz. 
Ddmfz de ister bir hayvan, ister bir 
esir, ister bir kumandan ve halife gi
bi olalım. tk'imiz de ölmeye, geberme
ye mahkfımuz. 

- Evet, maalesef bu sözlerin do~
ndur. 

- Ne yapalım! 
- Ne yapabiliriz ki! 
- Hep kabahat sende Ubeyd! 
- Senin de kabahatin yok mu san-

il ! 
- t:Jdmiztn de aynı tıynette adam

lar ol.duPnıuz nekadar be1U? İkimiz 
le ayni m,.t1erle ve ayni fikirlerle 
lianket edi)'Ol'UZ. Ben de bana bUtUn 
tia hazineleri teklif ettiğin zaman ne 
lıadar eaeırmıatmı. 

- Ben de, sen bana halifeliği tek
llf ettiğin zaman o kadar §8.Şırdırn. 

- Sanki halif elikte göziln yok muy 
111? 

- Art.Ik bir mey saklamıya lüzum 
görmUyonım. Evet vardı. Ve bu hazi
neleri elde ettikten sonra buna mu
yaffak olacağıma da emindim. 

- Doğru düşünmüşsün! 
- Fakat ıim.di her şey bitti. 
- Acaba ölümUmtıze nekadar vakit 

Jialdı? 
- Çok değil, dem5ndenberi kOD\J3U

)'Ol'UZ. Nihayet blrbç daklka kalmış --·-!il' ol&caktzr. 
- Ben de öyle zannediyorum. Tuh, 

hayatını nekadar beyhude yere gitti? 
l'ickadar boşu~ gittL Şimdiye 
kadar sandık dolwru altın ve mUcev
her toplamıştnn. Hepsi beyhude oldu. 
Bu servetimin hepsi mab7..enimdc gö-1 

millUdUr. Onu h,ç kimse bulamıyacak.1 
J,t.e yegane tesellim de budur. j 

- Bana da çok yazık oldu. 
- Ne biçim dlinya bu böyle! Kcşki 

..ı daha evvel geberbıeydim. Bunu 
J!lprDamam en büyük aptallığım ve 
htlmdır. 

- Benim de olduğu kadar. 
- Başım dönmeye başladı. 
- Benim de. Artık ayakta duramı-

yacağmı. 

- Ben de. Bu ölmek Uzere olduğu
mm.a del!let eder. 

İkisi de yan yana yere çöktWer. 
Derin derin nefes alıyorlardı. Biriblr
Jeriyle konu.şm.ak istediler, biribirleri
ne bir şeyler söylemek istediler. Mu
vaffak olamadılar. Sesleri kısıldı. 
a&leri büyüdü. Yuvalarından çıka
eal'. gibi oldu. 

Sonra son bir ihtilaçla ellerini ileri 

uzatıp biribirelriniıı bolumı kavradı· 
lar. Ve öylece kaldılar. 

İkisi de gebermi§ti. Ve tam m.ilata
hak olduklan eezayı bulmutlardı. 

llullg<ı, yanında Jrıımandınlan ol. 
duğu halde Bağda.da girmlftl. Bu 
zamana kadar betbaht tehir, '4pulcu
lar ve yaimalar yUzUııden mahvol
m111 ve korkunç bir manqra alml§tı. 
Sokak bqlarmda "1f!I yer yJjm.lar ha
linde ölmilf, tef..uha yi1& tutınut ce
setler yatıyor, u,ida 901da korlnuıc 

bir yanpım IOll allmetleri olan du· 
manlar tiltUYonfu. Kıaacası koca 
Bağdad hemen hemen t.amımlle yaıı
mıg, yıkılmıı ve mahvolmUŞtu. 

HulagQ yanındakilere emretti: 

- Çal>uk bu betbaht halkın im
datlarına koşun. · · Ölillcri gömUn, ya
ralı olanların yaralanm sarm! Yan
~ da söndUrmeğe çah§Ill. Bu işler 
bittikten sonra Bağdadm yeniden inşa 
edilmesi için derhal faaliyete geçile
cektir. 

Askerler, derhal bu emri yerine ge
tirmek için Heri atıldılar. Hulft.gQ dtı
§ilnceli bir ta.vırla bUtUn şehri dolaş
tıktan sonra orduglhına döndü. 

Hulagftnun eehir içerisinde yJll)tı
ğI bu dolaşma, onda garip bir his do
ğını;r,ıuştu. Şüphe yok ki o, bu anda 
halife Mustasımm görülmemi§ bir 
v!Uı,şetıe öldürdüğil kızı Gökbigemi ve 
onun betbaht sevgili.si Aykutu hatır
:Iamı.ştı. Gözleri bir anda do
lu dolu oldu. Boğazında bir takım 
yııtulmıyan dilğüıµlerin şıralandığıpı 
nıssettı ve uzun muaoe~ 11ıy btr ~ 
söylemeden ve hiç kimseye bir teY 
sormadan auatu. 

Nihayet yanm aat kadar IOnr& 

Yatım• nöbe~i abl~ blrlnl ~ 
ğın,rak tordu: 

- Kustaamı ne yapıyor! 
- Hiç. Oduında lledirin Ur.erine 

çlSmelmif oturuyor. 
- Kendisine emrettiklerimi aöyle-

dbı mi? 
- SöylecUm. 
- Ne yaptı! 
- Hiç bir şey yapmadı. Ona evvelA 

artık orada yaşamalıın için gizlice 
Karakuruına göndermij olduj'umuz o
ğullamıı ve P,nsını öldürdüğümllzü 
söyledik. Sözlerimize qdece bir 
''Ya!,, hecesile cevap verdi. Dünyada 
ken.disind(,.n başka hiç bir kimsenin 
kalmamış oldu~ adeta ınem.nun bi
le olm!J3tu. 

- Size hiç bir şey sorınuyor mu? 
s~ hiç bir ~y JJtcınjyor mu? 

(Devamı fJor) 

K·ADIMLA•BEMI ı 
•N~L~R / t-tısst Roman 
Nakleden: Hatice Süreyya 
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Enisin gözlerini kendisinden çevir

diğini ve hilzllnle bqka bir tarafa 

baktıimı görilyor. YorubnUI gibi de 
arkası UstU yattı. ZDbeyde Hanıme
fendi: 

"- Haydi, artık çekil! Fazla Mye· 
canlanma!,, 

Manasma gelmek Uz.ere biJ' .(H.ret 

yapıyor. 

O da bqile cevç veriyor: 
- Peki, peki! 

Kapıya kadar çıJRyorlar. 

- Ksmn! Uliilnıe! nıı.ı nahak 
1ere fQla dillfln•! Ben buTN.4ymı. 
Onun her tlrfft ftltfyl,çlarmı ı;örUrttm. 
Haydi büatmı, g{Ue gWe seyahat et. 
İlleri t....... dOD.. 

İlk defa olarak annesinin sesinde 
bir tefka,t ifadeei IUiyor. Öyle bir 

ifade k1 &)'Dl zamllQda merbanıete 

benzemektedir. 

ÖpUfüp aynlıyortar. 
.Mtı hafta evvel oldufu gil>i, Iamet 

bu leler de kelıdhd karlamı tızerinde 
yapa yalıuz ve bikes buluyor ... Hasta

hanenin menhus ve abua bpm, üzeri

ne kap&DllUfbr. 

Bir kira otomoblll... Somurtuk, 

ebleh, insa.feu bir toför.. öylesine 
:Jnlafsıa ki, "Enialn ııuı1 !,, diye ha
tınnı bile sormuyor.. Enis... Şoföı11n 
bilmediği, tanmıadıfı, mevcud"yetln

den bile haberdar olmadığı Enis ... 

Bapt ~. eıtnftMi manzara-

RABD-Dşam~ 

Hallnlanıu ualataa ı ~FDA11 TALAT -221-

Beyoğlu tarafına Kalabalığın 
akın etmemesi için köprü<aı,~.m 

kapatılmasına lüzum 
görüyorlardı 

Bu emri vermekle beraber nefere 
yardım ettim. Kapıyı çabucak kapattı. 
Hallan binanın önünden geçifi devam 
ediyordu. Sokak mütbit bir gürWttı i
çinde hercümerç halinde idi. Krokerin 
k.arpsında da yübek binalar bulundu
~ndan eesler bir borudan çıkar cibi 
kuvvetli akillerle yükseliyordu. 

Odamnn bulunduğu orta kata çıktı· 

lmı zaman, Balların Krokerdeki diğer 
zabitlerle birlikte camm önüne gelerek 
dıpnyı •~yretmekte olduklannı gör • 
dllm. Elektrik limbalanru aöndilrmüı -
lerdi. Ballar beni görünce sordu: 

- Kapılar kapandı mı? 
- Evet! 
- Polisler hepsi iş başında mı? 
- Kimse izinli gitmedi. Hepsi emre 

ima dedir. 

- Peklllt 
Ballar kapiten Defreytasa dlSndU, de

di ki: 

- Biraz evvel Kapiten Sedan tele -
fon etti. Türkler ümidimiz hilafına ola 
rak sükun ve itidallerini muhafaza et
mişler. Zannettiğimiz gibi müessif hlç 
bir hadise cereyan etmemi§. Yalnız ka
labalık arasında fırsat kollayan birkaç 
kiti Galatada bazı dlikkinlan ta§lamış 
lar, camlan, çerçeveleri kırmışlar, halk 
önilmüzden geçtiği için belki bize de 
hıncı olanlardan biri çıkar, halkı. tahrik 
eder, bir tecavüze maruz kalınz diye 
kapılan kapattırdım. 

- lsabet etmiş!lnfz. 

Ben de llfa bnttım: 
- Bununla beraber halk nbnnı 

muJqfua ediyor. Hiç bir tecavU. hilal 
btcleıniyor. 

Ballar buıa cevap Terdi: 
- Ş~diye kadar hiçbir tef olmadı 

uyılır. Fakat dahı yubnda ne olaca· 
f1nı 1rimblllr? 
-------......... -----

Yakında 
Bu yylada 
1-Son 
korsan 

1914 - 1918 senesinin en heye
canlı deniz m.acerasL 

2-Harem 
ağasının oğlu 

VA - :NO'nun telif eseri. 

tar akıyor ... Akıyor ve onu bir yerden 
uzaklaştınp öteki yere götürüyor •.. 

Soka.le, yolcular ... Bütün bu meç
huller, bütUn bu llkaytlar... Ah şu 
bakkal çırağı... Yenlerini dirseklerine 
kadar SIV&mlf, açları rilzgirda. .. 
Yilrliyor... YUrilrken de koskocaman 
bir aomundan, koskocaman lokmaları 
hart hart uıınyor... Acıkmış oğlan ... 
halbuki ava.Ilı Enis. bir lokma yemek 

Bu sırada gene telefon. 
Kenedi telefonda hırçın bir aeale ba

ğırıyor: 

- Bu akşam başımıza bir beli Kele
cek. Çünkü demin Galataya Ktçen ka • 
!abalık bir ıey değil... Şimdi belki el
li bin kişi daha toplanmış köprüye ini
yorlarmı§. Bunlar da karfıya geçerlerae 
ve ortalık bir karııırsa hepimiz i.ciz ka
lırız. Ballara aöyle ne yapalım? 

Telefonu kapatmadan Kenedinin ıöy 
lediklerini kolonele anlatıyorum. Bal • 
lar arkadaşlarına diyor ki: .. 

- Bu elli bin kitiyi naaıl geriye çe-

viririz? ' 
Diğerleri de fU mütlealar.da bulu • 

nuyorlar: 
- Polis kuvvetimiz kUi değildir. 
- Halkın önüne asker 5ıkarmak 

doğru olmaz. 

Ballar onları susturuyor: 
- Bir kere prensip itibarile Türkle

re kanımamağı kabul etmit bulunuyo
ruz. Eğer bize ve tebaalanmıza bir to
cavilz olursa ancak o mevzii hadiselere 
müdahale edeceğu. 

- O halde bu kadar bliyUk bir ~· 
balığın hu tarafa geçmesine muvafakat 
edelim mi? 
- Bütün İstanbulun Beyoğluna b<>pn· 
maıı doğru değildir. 

- O halde? 
Defreytas atıldı: 
- Köprüleri kapatalım. 
1'aııar t>e-grrcn: 

- Mükemmel fikir. 
Sonra bana döndü: 
- Derhal deniz polisine emir ver. 

Vakit geçirmeden köprüleri bpabun· 
lar. 

Telefonda be1diyen Kenediye iıi kı

saca anlattım. Deniz polisine de tele -
fonla emri tebliğ ettim. Yinni dakika 
sonra telefon çaldı. Deniz polis kuman 
dam bize •aziyeti bildirdi. 

- Halk Galata köprüaUne geldiği 

zaman orta dubayı çekmcğe başladık. 
Hattı, halktan bir kıımr dubada kaldı. 
Ka11rya kimse geçemedi. Bunun üzeri
ne halk Unkapanı köprüıüne hücum 
etti. Fakat biz oraıını da kapatını,tık. 

Limandaki knyıkları da tGpladık. Va -
purlar i§lemiyor. Binaen.aleyh. brırya 
geç~iyeceklerdir. 

Kolonel alınan tedbirleri öğrenince 
memnuniyetten ıırıttı. 

Bu •ırada Galata tarafına atbmıı 
olan alayın bizim önümüzden ıesııı 
bit.'nifti. Art~k gUrliltjiler TepebatıM 

Otomobil yollarda ilerlemektedir. 
Vidatan gıcırdıyor, freni acı acı in-
liyor. İşte nihayet istasyona vardı· 
lar. Elektrikler de yandı ... Bu kadar 
çok ışığa ne ihtiyaç var.. Bunlar bile 

İsmete manasız, lil;unuıuz görUntt

yor. Bu kadar ışık neyi aydmlatıp 
belirtmek için? ~u anda karaıılıldar
la gizlenmek, hUınUne daha uygun ge
lecekti. 

bile (hem de ne kadar itinalı pi§iril-
dlğl halde) boğazından geçiremiyor... Gi§Cnin önU kalabalık.. Haylı nö-

!smet, bakkal c;ırağırun bu kuv- bet beklemesi 1lzım geldi. İri yen 
vetini, bu tabii mazhariyetini r.aif bir köylU kadını, biletin pahalı oldu

ISISka ve ha.ata oğlu nam ve hesabına ğunu ileri sUrerek gişe memuruna dert 
kıskanıyor... Ne ynman oğlan .. O da yanıyor. Sepetjnden bir aUrU seb~ler 
§ilphesiz yirmi ya.,ında olacak.. En· sarkıyor; orta.lığa aanmaak kokusu 
aeeine dokunsan kan dambyace.ğı bel- neşrolunuyor. Vay gidi onunla ıaeya
ll.. Bazulan da yaman! Adımlarını bat edeceklerin haline!. 
fU toprağın Uzer~nc öyle emniyetle &· tsmet, onun arkasına dilştU. Asa-
byor ki ..• 

İmnet başını çevirip uzun uzun bak 
tı. Enisin yaşında, Enisin boyunda 

olan bu oğlanı sevmeli mi, yoksa on
dan nefret mi etmeli ? Bunu tayin e-
demiyor, her halde muhakkak olan 
bir şey varsa yüreği burkulqyor, bir 
neyi ANtM'ık P.fHlf:U1.or. 

biyetten tepin;yor ... 

Köylü kadın. ne söylelM! bilet fi 
atını ucıız1atamıyacağmı anlıyarak pa 

ralar. vcı ji, e"yasmı topladı ve İsme: 
gişenin i)"1ne vardı. 

Bile'(,.' derhal aldı. Şimdi köylü 
kadının J y!li keyfli ~ 1.~ ~
~ &Wü19r.ı 

doiru uzaklapyordu. Yüzbaş! P 
tas gülerek; 

- HcpiG'ıize gcı;mi§ ol&\Jn, dedf. 
.Piğer zabitler de gülüyorlardı. 

larm bu güfü§leri korkulu bir 
gören insanların uyandıkları :r. 
niı bir ncf es ahılarına ne Qdar 
ziyordu. Kahkaha atarlarken tel 
~ili gene öttU. K,:apjten Sedan .... 
dum: 

- Hayrola kumandan ne vır? 
- Köprüleri açmaınıı para 
- Niçin? 
- H;llk gene karııya geçiyonrı 
Muhavereınlze nıerak eden 

telefonu aldı. 'M!;ji .a ve biraz da 
biyetle sordu: 

- Kayık yok, vapur yok, kiprUJd 
palı. Nereden geçiyorlar, yilze yüd 

Kapiten Sedanın ne cevap ver 
duyııı,dık tabii.. Fakat, bizim ib 
Ballar mUthiı bir kUfilr savurarak 
fonu kapadı. Birinci yaver sordu: 

_.Fena bir haber mi var kuaıa~1&a1nı 
- Tedbir para etmedi. Halk bp 

fa gcsiyorm~. 

- Nasıl ıeçedcr? 
- J(iğrtbanı tepelerini 

ŞiJli yoluyla Beyoğluna inece~ 
- .Ne yapaCAğız. 

Ballar kendisini bir koltuğa ıei 
- Artık yapacak bir ıcy yok. 

yi bekliyecefü. 

Beı dakika ı~edcn bir tele~ 
daha ... i!u da Hatiçfenerlnde 
cM.rlye suuıundan. teu,ıı teutl' 
ğmyor: 

- Tlkkler buraya geliyorlar, 
patrikhanesine teca'riiz edecekl 
ne yapalnn? 

Ballar homurdanıyor: 
- Dört polis ne yapabılir? 1Ca 

çekilsinler. 

Kolonelin emrile Esat beyi a 
patrikhaneye tecavtlz edileceği 1 

kındaki haberi bildiriyorum: 

- Müsteri]) otunuz diyor. J>a 
v~l tedbir aldım. PJ,trikhane Tür~ 
sinin çifte kordonu altındadır .. 

1'u haber Ballann çok hoıuna 
yor: 

- Bravo Elat beye .•• CidcJcıı 
bir adam ~iye taJulir e4iypr .. ,, 

Arıdan bet QJl da•ika ıeçiyor. 
hepimiz f~v)t.ılde J:>ir vaıiyete · 
eden iP'3J\lfrın m~rakı i'indeyu. 
tün %Jbitler B'11Jmı o!f "'şın~ ..• 

(Deııa11H 

"- Öyle ya... Umurunda 
Pnramn olmamasından bqka bil 
din yok ki... Şayet senin de gu 
te ateşi yükselen bir hasta oğl 
saydı .. .,, 

İsmet. kuıkanıyor.,. Her ~yt. 
kesin saadefni kıskanıyor ... 

air hamal, efYaYl vp.ıona 

~vuJalrı file r.t list~e ~·ıtml»tbiil 
b.aYJrlı yolculuk djl~..,. ve 
ni aldıktan sonrı& ~ildj. 

Kompartımanda bqta 

yok. lsabet!. Daha iyi! 6a 
mantosunu ~r. BavulunUll 
na, filen·n fuıttlne koydu. 

Oturdu ... _ 

- Ay... Diye ibti1ar gibJ 
Buna rağmen bir yeri 

ğildir. F~at, erkası hı!itç~ raıırmr 
tır. Tam oihuauıı vücudundaki 

olan yer - kesdtılne ıztfn.p 

s:zin - zedelenmiştir. İşte "A1 
ye haykırması bundan ileri gel...--....aaı 

Köşeye yerl~fyor. Ç15~ 
pıyor. ı,imdl beyni bo§s.lmq 
Hiç, hiç bir gey dU§ünmUyor. 

(Dt_. 



Sovyetler Madride lskenderun ve Antakyaya daır 
yardıma başlıyacaklar Hariciye Vekilimizin beyanatı 

(&ı,tmv/ı 1 lndde) 
ya reisi cumhuru Azana, ezcümle 

le demiştir: 
•• M - escle yalnız lspanyolları ala-

J\~dar ve müteessir eden dahili bir ni
k değildir. Eğer münhasıran böyle 
r nifak mevzuu bahs olmuş olsa idi 

ele, .JimdiY.e kadar meşru hükfune-
• ,. ... ... ı..,. ··~,~: fi ~ .. ş olurdu. 

Asilere her ı.ııretle muavenet edil-
.esi, meııru hükilmete ise muavenet 
ınek şöyle dursun, dost memleketler 
~ ticaret muameleleri yapmasma en
!l olacak bir abloka altına alı 

lm
. 

1 
ntnaın 

~e ıle nizam hukuku nokt • r aı na-
t ınndan doğrusu çok feci bir d' 

U 
• . şey ır. 

murru sıyaset bakımından da bu 
i:,..•!~karun feci neticeleri olabilir, Fil

. vucıka, zahirde ispanyaya mu'"nha 
ı«r dahil. h sır 

ı ~r~ gibi görünen bu işte ts-

rinin himayesinde olarak lspanyaya (Baş tarafı 1 incide) Suriyenin bazı ha\'alisinde müçtemi zakere) e girişmekten l\:ıçmnta) acak-
geçmişlerdir. ifade ettim. Fikrimce mandalar ko- kesif ekalliyetler kadnr diğer dağınık tır. 

Hali hazırda, Akdanizde hükOmete misyonunun raporunda ekseriyetteki ekalliyetleri de himayeye matuftur. Pransa hülnimcti hu müuıkerelere 
sadık bir tek harp gemisi mevcut olup, tolerans derecesi hakkında tezahür Bu teminat harpten sonruki ekalliyet- Suriye)'i de iştirak ettirmek niyetinde
o da Malagaya sığınmış olan bir deniz eden endişeler haklıdır. Fakat bu me- lerin himayesini istihdaf eden muahe- dir. Mantıki olmak için mandater dev
altrdır. sele üzerinde şimdilik ısrar etmek is- deler kadrosunda daha geniştir. Du let üç senelik istihale devrini bir de-

llükllmet Madridi tahliyeye başla- temem. Çünkü bu hususta Fransa ile noktada Lkenderun ha valisinde yaşa- rece) e kadar Suı-iye devletinin siyasi 
mıŞtır. Sıhhi vaziyelteri dolayısile Türkiye arasında dostane mükaleme yan Türk ekalliyetinin mukadderatı terbiyesini iknml için l\ulJanmak arzu 
harp edemiyecek olanlara şehri terk ,.e müzakereler cereyan edecektir. hakkında Türkiye baş murnhhasınrn sundadır. Bunun içindir ki Fransa 
etmeleri için emir nrmiştir. Yalnız bu komisyon azası sıfatile düşüncelerini haklı bulurum. Fransa mandater kaldığı bu clenede Suriyeyi 

Hükumetin Çin sefiri istifa etmiş- mandalar komisyonunun nazarı dik- hükümeti Suriye ile müzakerelerinde beynelmilel mahiyette> müzakerelere 
tir. İspanyanın Sovyet Rusyaya gön- katini bir mesele hakkında celbetmek bu Türk ekalliyetine gerek umumi su- iştirak ettirmek niyetindedir . ., 
derdiği ilk büyük elçi Mosko\'aya git- isterim. rette bir ekalliyet olduğu için, gerek Suriye heyeti bUyU1< şehlrlerl 
miştir. l\fevzubahs memlekette ayırmalar mandater hükumet olarak l"ransanm ziyaret edecek 

Madritte ki Sovyet elçisi M. ,Bosen- kadar birleştirmelerin de büyük bir deruhte ettiği mesuliyet dolayı. ile hu- lskenclerunda çıkan Arapça (Elli-
berg Rusya amele teşkilatı namına ehemmiyeti Yardır. Bu memlekette su.si bir ehemmiyet atfetmiştir. Bu rn) gazetesinin yazdığına göre, Paris
Madrit hükumetine miiracaat ederek husule gelecek siyasi tebeddül neti- ehemmiyete başka bir sebep daha \'ar· ten dönen Suriye he\ eti pek ynkınd.-ı 
yaralı ve nekahat halinde bulunan cesi kabul olunacak Iıal şekilleri dik- dır. Bu da Fransayı Türkiyeyc bağ- Suriyenin büyük şehirlerini ziyaret 
bütün hükumet askerlerinin Sovyct h:atle tahlil edilmek gerektir. Bu nok- !ayan hususi itiltiflar mevcut olmnsı- için bir seyahate çıkacaktır. 
Rusynya meccanen naklini teklif et- tada istikli'lline sahip bulunacak mil- dır. Gazetemn haber \'erdiğine göre he
miştir. Jetlerin erginliği. riiştii siyasi~i hak- Bu itilaflar mucibince Fransa ma- yet ayın on beşine doğru Jskenderun, aJI \nyanm hünyet ve istiklalinden baş-

1"' Akdenizdeki kuvvetlerinin -ü __ : ... vaze-
efı:r.a:• Cebelüttank boğazının hakimi y d k b 
5o'ıti, • A~antik denizindeki üssübahrilc- e e 5 U ay 

km<la ~Ö) lenen bazı fikirlere iştirak' zide hu Türk ekalliyetine ''ereceği te- şehrini de ziyaret edecekmiş .. 
edemem. minatı tasrih etmiştir. Bu da 1921 mu- intihabat ne zaman yapılacak? 

Fikrimce bir milletin siyasi tuhiye- ahcd<'si mucibince Tiirklcrin lisan ve Şam 4 (Hu u i) _ Fevkalfı.de komi· 
en ıstifade meseleleri ile t Q k U 1 U b la spanya-
n a r, cıva, kurıun ve pota "bi 
bzul · s~ 

suı-ette malık oldug·u ı"ptı"da·ı 'LT--'bi d 
dd 1 .ı.ııu- ·yenin Ankara ya gidişin en 

ı e er meselesi de mevzuu bah· t" , ıs ır.,. sonra boş kalan Hn.rbiye mektebi bi-
uJ Aakerr Harekat nası bugün yedek subay okulu tara-
B 1 Burgoa, 8 (A.A.) .:s-. 1 si kuvvetler fından merasimle i§gal edilmiştir. 
3 

:>ledo mmtakasmdaki ileri hareketleri- Dün gece yedek subay okulunun su
devam ederek Alvoroksu ve mühim bay namzetleri eski binada son gece-

ıet r mevki' .. lerını· · b 1 mustabkcm olan Escalanya- u mektepte geçen günlerin ha-
~· zaptetnıişlerdir. Asiler bu son tıralarını naklederek geçirmişlerdir. 

r 'fe:'kide bir kaç esir almışlardır Esir- Saat 9,30 da yedek subay mektebi ta
tıln arasında çok mühimmat da elde le~si Halıcıoğlundaki mekteplerini 

l< ınişlerdir. selfunlıyarak ayrılmışlardır. Saat 10 
: Bir tebliğ, Santa Kruz'un · r b?çukta Kasımpa.5aya gelinmiş ve 
ft~~mda hükQmet kuvvetlerinde~§;~~ Şışhanc yoku.~u başında bir müddet 

u tllıının telef olmuş oldug~unu bildi k mola C'\Tilmiştir. Bundan sonra önde .a'-. rıne . 

si için en iyi ~are kendi idaresini ken- kültür itibarile 1'ürklüklcrini muha- serlikten baş vezarete gelen bir tebliğ
di eline bıralimaktır. Bundan aoıayı faza etmek vaadidir. Fransa, mandası de intihabatın süratte icrası için hizım 
Suriyenin istiklfile Jfıyık olduğuna nın devamı müddetince bu Ynadini da- gelen hazırlıklnrm yapılması bildiril
tam emniyetimiz \'ardır. Bilhassa Su· ima tutmuştur. Yakında resmen imza mektedir. Bnş vezaret bu teb1iğ üzeri
riyede yaşayan kr.sir Türk kütlesinin edilecek muahede de bu vaadi tutacak- ne intihap ceh'ellerinin hazırlanması-
rüştü siya.c;isi tam olduğu zerre kadar tır. için bir program hazırlamaktadır. 
şüphe götürmiyen bir keyfiyettir.,, Konseyde de söylediğim gibi m:ın- Cefrellerin birkaç güne kndar askı-

11. 1 1 da ter hükumet tarafından alınan ta- ''a alınması Ye intihabatın on gu .. n son-Fransız murahhasınm suz er .; 
hh ahhütler mandater hükumetin varisi ra icrası muhtemeldir. Bilahare söz alnn Fransız mura a-

sı Filistin meselesine dair fikrini söy- olan Suriyeye denedilecekfir. intihabatın nctkesi her farafta 
ledikten sonrn Rüştü Arasa cevap ve- Hiç gizlemeğe lüzum görmem ki merakla lıcklenmektedir. Antakye ve 

mesele hakkında Rüştü Ara.'Sla muh· Jskenderun meselesinden sonra Yata-rerek demiştir ld: 
"-Fransa_ Suriye muahedesi lngil- telif defalar görüştlik ,.e gerek itilfıfın niler arasında bir takım ihtiUıflar 
tere • Irak muahedesinden mülhem hududu ve gerek Türk ekalliyetinin çıktığı haber verilmektedir. Dolaşan 
olmakla beraber muahedeye siyasi mukadderntı üzerinde icra <'dt>ceği te- rivayetlere göre. HalepiiJer Antakyc 

sir itibarile kendisine temı"nat "er- ,.e lsk""derun Tu"rlrı",..e,'e "ererse Su ahkam ilave edilmiştir. Bu hükümler • • "'' ' .; • b ~ • 
wr mızıka olduğu halde muntazam bir 

Malagaya ka11ı büyük bir taarruz ylirüyUşlc İstiklal caddesine çıkılmış- ---------• 
t'*.zırlanınaktadrr. tır. İstiklfil caddesinde toplanan bin-

~ HUkOmetçllerln vaziyeti lerce kişi yarının subaylarını şiddet-
le alkışlamakta ve tezahürat yapmak-

_.: Madrid, 8 (A.A.) - Havas a· taydı. , • .ld" . Jansı 'ti,,. ırıyor: Muntazam adruılnrla il erli yen alay K llıl al~ D rr n a k 

dim. Ve bildirdim ki eğer Türk hüku- riyedcn ziyade 1'ürkiyeye müte:na~;ı 
meti Spriye istiklftJi fırsatı ile lsken- bir idare Qekli kabul etmeğe tnraftar
derunda hali hazırda cari olan muh- dırlar. 
tariyet rejimini yeniden tasrih zaru
retini hissediyorsa 1921 itilafı çerçe
vesi dahilinde kalmak. yani aynı mev
zua, yani hu ahalinin Türk karakt~ri
ni muhafaza etmek mevzuuna temas 
etmek şartile Fransa bu ~ekilde mü-

Suriye matbuatı Sancak m~ elesi 
hakkmda ketumiyet muhafaza etmek
te ve yalnız Tevfik Rüştü Ara~ın Ce
nerrede söylediği sözleri neşrederek 

bu husustn hiçbir hüküm vermemekte
dirler. 

Ellerinde top, tayyare ve tank bu- saat 11,45 te Taksim abidesine gelmiş U Ş Ql 
'li k b Son bahar kendini gösterdi. Gerçi 

t\ ~ ryan mı s uvvetleri Santa Cruzu ve u binlerce subay nanıudi abide-
frı~~ettn:k mecburiyetinde kalmışlardır. nin etrafını çevirmiştir. gündüzleri hazan sıcak oluyorsa. da 
~~~~ ~rit~~m~m ~n -~~~~~wmm~~~- ~~~rıukwdenve~pm~eri-------------------------------

~et, iki Fas taburu ile bir motörlü turke tazim.ini üade' eden çelenk ko- üşütücü havalar Yar. _., ı 1 IZ:1111llfl'l'"*lllllll--~lllllll1ımııı1ıtlllR1J111111111ıııııınııınıııılflTlllllllflfttıtttlllllllıtıl 
tl.Jyon Etranjer taburu ve tayyareler- nwdukta.n sonra bu arada kuvvetli Çok değişen havalnr adi nezleden Gu•• zel ee b ee 
;1· bir: tutun da, grip ve şiddetli boğaz ilti- ve gur uz 

e Hükfımet kuvvetleri, az kaJsm tank- _ Süngü tak.. haplarına kadar rahatsızlıkların tür-

:ın yardım gören ve çevirme hare- Kumandası verilmiş ve tiz bir bon- Jüsüne sebebiyet verir. Bu bulaşık has k • • b k 
yapan kuvvetli bir kol tarafından zan sesini müteakip bando tarafından talıkla~dan korunmak çok zordur. çocu musa a amız 

rt ınamil "h tst·kı· Hatta ımkansızdır. Fakat, sık sık ya-be e ı ata edileceklerdi. Bu se- ı al marşı çalınmış ve selam vazi-
<" • J:u ~"l akşama kadar mücadele yetinde dinlenmiştir. Bundan sonra k?J.anmamak için bazı tedbirler alına- A - 1 - 2 yaşındaki süt ÇOCU klan 

n ~·'._ıııonra Madrid - Talavera yo- asII hedef olan Harbiyeye dogruv gı"dil- bıhr. B 3 7 yaşındakı· oyun çocukları·ıe a do- · Herkes senede bir ynhut iki defa - -gru rücat etmişlerdir. mıştir. Tam saat 12 de Harbiyeye va-

ti.n~rada asiler tarafından hattı rücat- ran yedek subay okulu krt'nlan sert soğuk algı~Jığına tutulur. Soğuk al- C - 8 • 13 yaşındaki ÇOCUklar ara-
t.• ın kes·ı · d l gınlıgvı ek.c;eriya kendi kabahatimiz ol· 
,,.. l mesıne ramak kalmıct 'eli. a ım arla at üzerinde durnn kuman- sında yapılacaktır 
"'1nunıa b b :ı 1 d maksızın bulaşmak suretiJe de gelir. • le ru.. era er kurtulmağa ve Santa anlan Behza.dı sclfımlamışlar ve bu 

"un cenubundak· "k k yenı' 1 · · 1 d' Bundan sakınmak ancak sağlık kaide- Gazetemi= bıı mii.sabakanın yalnız tcrtibilc kazananlara 1ıcdiyc vcrmcgı 
l ı yu se mevzilere yuva arına f'lrmış er ır. 
eşrncğe --------:-:::---:------ }erine riayet \'e sıhhatlı bir hayat ya- üzerine almı§tır. Güzel t:e gürbüz çocuklan seçecek hakcmılcr aramnda ga::e-

ı ·uava1 h Dlraluvaffak olmuşlardır. Musoıı·nı·nı·n J t . ,_ -~- h" k" ı 't B 1 . f ... ,. re şamnkla mümkündür. Jcr gün açık emız mensııpıurııu.w.n ıç ımse bu ıtn1myacaıc ır. öy ece scçrnı çok bilara 
F.rn mıntakasmda muharebe nd 

etnıtk ha,·ada mutedil ckzersizler, geceleri bir heyetin huzunt a yapılmış olacaktır. 
ııı ri ile b' tedir. Asiler, Fas süvari- dama d 1 ırlıkt hü sık sık sokağa çıkmamak çok faydalı- Mu··sabaka şekli •• ~ırlar. e cumlarda bulunmak-

Siperlcre aa~l (Baştarafı ı incide) dı~~' sade ,.e l'ağJam yemekler esa.cı- 1 - 2 Yaşındaki ÇOCU k lar 
olan hiı'ltQ g aın bir surette yerleş- miyccektir. A§ağıdakl meselelerin trr. Soğuklara karşı vitaminleri zen- Bunların seçimi gp.çlüğü dolayısiylo hakem huzunında yapılmıyaca1dır . 
.rftnda iki m:t kuvvetleri, son üç gün müzakere edilmesi muhtemeldir. gln bol yağlı yemekler tavsiye ederiz. Bunların gazetemizde yalnız resimleri neşredilecek, en güzel ve giirbü:: çoc1lk 

,t.n asi ta bınden fazla bomba atmış 1 - Avusturaydaki Nazi propagan- Hele nezle ,-e soğuk nlgınhklnnna sok olcuyuculanmızm TC1jlcriyle aynlaca1•tır. Bu müsabakamı~ çocul:lannı ~ 
' ızlanna ~arelerin müteaddit taar- dası, binbaşı Fcy'in hattı hareketi. müstait olan vücutlar için havalar so- tirak ettirmek istiycn ana ve babalar c;octlk'14rının: 

ektcdirler. gmen mukavemet göster- 2 - Almanyanın Roma protokol- ğumağa ba"layınca balık yağı, ciğer. 1 - Ya§larmı 
.ııl T I · · h · al' -s ! - Kilolarını eı: 0Iedo nu t k anna ışürnki i tım 1• halık, yumurtanın sarısı hol sebze, ha-

it kaınctind na. asmda ve Araujuez 3 - Viyanada aktedilccek İtalyan- vu~ Ye clomatr4'! hnha hiC'ilmiyrcek ka- yazıp göndcrecck~aır. En faz14 rey toplıya,cak on çocuk arasmdan da veri-
~klenu· • tic yenı. taarruzlar yapılMası Avusturya • Macarı'stan konferansı a- T len m.al1lmata göre en güzel ve gürbiiziinü ayırmak i.cri mütehassıs doktorlara ,, ~ r A ı dar değerlidir. aze mene ile yeşil ~ 

l~ r.kilomctre ~c:~r:~e~~~:=a~~~;~ rifcsindc İtalya ile Almanya arasında sebze unutulmamalıdır, Yeşil seb7.e de ~~::::!:~aktır. Onların verecekleri kararla birinci, ilcinci ve iiçüncü ilan cdi--
mütekaddim müzakereler icrası. C ,;tamini boldur. 

• b Bu .müsabakaya iştirak edeceklerin birincisine 15, ikincisine lOı üçünctisU-
, n·· * • • oyter a • 

Ortada dolaşan bir şayiaya göre Kış günlerinde ış aşına gitmeden ne 5 lira verilecektir. 
Ciano, Romaya dönerken Pcşteye uğ- en·el sağlam \'e kU\'\'etJi kah,·ealtı ih- 1 ledoYu Jansınr? biJdirdiğine göre, 

- >ndan zaptetmış olan asilerin ku
tr.büyijkı :;:neraı Vare]a Madride kar
'"'· Taa rııızu bizzat idare edecck-

k mal edı'Jmemelı'dir. Sabah kah•·"·altısı 3 • ya,.<rındaki kız tıe erkek çocuklar 
nyaca br. ..... 8 - 13 yaşındaki lcız ve erkek çocuklar 

IJI"• • rruz ij 

Bugünkü otomobil 
kazası p1ar Ra ç koldan yapılacaktır. 

ııı'!eskos • ~ero - Naval, Aranjuez ve Bugün saat 12 de Bahçekapıda dör-
,ln iki lSb~ametıeridir. Bunlardan diincü Vakıf hanının önünden geç

it .Mıterın~hrı~. ciddi bir mukaYemet mekte olan 2:;78 numnrnh taksi oto-
rAsiJ ~Yecegı tahmin edilmektedir. mobili, önünden geçerken birdenbire 

d enn Madride göndeıyiiği bir ha- fre~ yapan Knap çam~şır~an~'iine ait 
r e, şehrin biı:• k d t t 1. 406.) numaralı otomo!nle hındırmiş ve 

J!lllad ~ 4 ay uşnr es ım 1 • 1 • •1 ~.. ıgı takdirde k h k ar m sag çamur ugunun ezı me.sine se-ka d gere ava ve gere '--b· . . · 
ra an müthis b" tna • l1C ıyet nrmıştır. 

cağı hildiril • i· ı~ ;z:uza ugra- --------
' .ıZJh old ~ış ır. u ~o- hmatomun s:ı• ...... ıııı•-ı~ıııııııııııııııııı 
ta"_ 'Qğq bınlcrce kagıt tayyare- ç k h d. . 

l'asıf.asiıe şehre atılmıştr. Şehir ocu e ıyesı 
! ~ ~ nıanzarasl arzetmektedir. k 1 
·~ Ynreler Madrit civarndaki de- aza nan ar 
1
• otıu... .....-Weri kışla ve lstih- LI l 

mlan tahrip etmişlerdir. s e yarın 
j11 nyo1Fıısından16000 asker, asi- DeŞredfleceklir 

re iltihak et k ·· ı ·ı mc uzerc ıarp gemı e- aııınwınuınt111Uaııot11rlfflllllıuudNIAl111lwıııt1mll1Jıuuınırını 
ti 

yemeklerin en faydalısı ve en ehem-
Bu YCJ§taki çocukwrın önce gazetemizde resimleri çıkacak sonra da ilerde 

miyetli. idir. Boş knnnla evden tık- tayin edilecek bir günde umumi bir yerde seçmeler yapılacaktır. S ve 7 yCZ§la 
mak, her türlü bulaşık hastalıkl~ra 8 • 1S yaş arasında1ı."i 1..-üçüklerden kı:: ve erkek olmak iizcrc ilci birinci, iki 
yol açar. ik"inci, iki ilfilncU seçilecektir. 
Soğuk aylarda 1..ayıflamak da çok Bunların birincilerine fO şer, ilcitıcilerinc 12 ~er bııçulc, üçüncülerine de 

kötlidür; hastalıkları da\"et eder. Ek- beşer lira para mükfıfatı, bundan başka gerek sUt çocuklarından, gerek diğer
zersis çok i:- idir. Çünkü, \'Ücudun if- ıerinden onar çocuğa da birer hediye verilecektir. 
razat ,.e kirlerini defetmekte faydası Yalnız şuna dikkat etmek lcizımdır. Mflsabakamı::a resim göndererek tıe. 
dokunur. Bunların birikmesi i:;;e iCrn- ya göndermiyerck iştirak edecek çocuk babalarının llabcr oJ:uyucusu o1m<L81 
zat uzu\'larını fazla çalıştırarak yo- şarttır. Müsabakamız yalnız kendi okııyucularırnızm çocukları içindir. Bunu 
rar; halbuki ekzersislerle deri \'e so- ispat etmek için de miisabakamızm devam ettiği milddetçe ncşredcceğimi:: 
luk alma cihnzlarrna ,·aziflereinde yar kuponların toplanmış olması l&ımdır. 
dım etmiş olursunuz. Çocuklarını müsabakamıza i§tirak ettirmek istiyenler gazetemiz hesabına 

Ekzersis aynı zamandn size daha resimlerini parasız çektirebilirler. 
derin nefes aldırır, ciğerleriniz daha 
derin bir surette hava Ue dolarak sağ 
lam durumlarını muhafaza ederler, 
her türlü mikroplnrln mücadeleye ha
zırlıklı bulunur. Bağırsaklarınıza da 
dikkat etmek Jiizımdır. 

Doktor 

Çocu1:lannın resimlerini çektirmek istiycm 0Tcııyucu1anm1z idarehanemize 
müracaatla birer kart almalıdırlar. Bu kartlarla BC1JOğlunda 1sti1dti.l Cadde
sinde Foto Etem lstanbulda Ankara caddc8inde Basın lı'oto müesseselerine 
müracaat ederlerse parasız olarak 1 ycı~ından 13 ycı..<nna 1mdar çocuklannın 
resimlerini Ç!lktirtcbilirler. 

Süt çocıtklan için kart a1mıya gelecek babaları çocuklarının '/ı,"ilolariyle 
b01J l5lçi4/crini de getirmelidirler. 
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RADro BINEMALAB 

lSTA'NBUL: 

12,30 Plakla Tnrk mualldal - 12,tlO ha.. 
~ aı4.1.a - 18,0G plakla baftf m11sllı: - 13,215 : 

m'Jhtellf plak nepiyatı - 18,30 çak l&&ti, TILDIZ 

dsn 1 muaUd.sf - 19,30 konteram doktor lb. stnoca 
rahirn Zati tarafından - 20,00 Rlfat ve ar. SABAY 
kada\Jan raratmıtan TUrk Jııl\ııdJdsl ve halk vgupr 

ovkılan - 20,30 Tnrk mwdkt Jıeyett tara.. SA.KABYA 

tmdan k1AaUt eaerler - 21 pWda BOlolar - TAN 

21 ao orkutra - 22,ao AJau ballertm -
28,00 llOD. ALKAZA.B 

~ttANA: ŞDl 

18,30 Opera parçalan - 19,10 tiyatro ŞARK 

BEYOCLU 
: Ölllm perial 
: Franaa 1htlllll. 
: Çılgm gençlik 
: Franaa 1htll&ll 
ı ÖpUfmeden yatıımu. 
: Ave Karta 
: BtltUıı g(lzelllklerl eeve. 

rtm. 
: Bir kI§ geceal rtlyuı. 

Kontlııantaı 

ı Pranga ve tuno v11cutl&r 
: blldirmemlftir 
ı GUJ:el günler ve 

haberleri, koımpnaıar - 20,0!5 aat haber. ASRI ı 
Yılmaz tayyarecl 
Kleopatra ve Çılgm kan 
Garp cephesbıde kanlı 

hllcumlar ve tngUtz ajuu 

t•r, hava raporu - 20,25 mwıDd, etıem:e, CUMUBIYJcT : 
eğlencell )'&)'Dl - 22,15 kllalk plye9 - 23,lti 

baberler, bava raporu - 23,25 prkdar -

24.0l5 spor - 2436 konupna - 24,tlO damı 
mwdldsL 

"W!JllJ'N: 

AIJTOBYA Saadet geceal. Kaçakçı -
ıar peflnde, Habef - 1 • 
taıyan harbi 

lSTANBUL 
18,0& musiki - 18,33 pıçUk lf bqm lıdLLt 

d9. - 19,0l5 gramofon - 20,015 kan§ık yaym, 
ı Kadml&rdan bıktım, Ku. 

keler 8f&lı 
ganan aJı::lalerl. haberler - 21,15 dam ha. B1IAL : Kr&llçe Kuiattn, ıı:ımu 

JımDZl&n nJan - 23,0G hava raporu, hava.rla, çor 
23,llS dam muUdsf. 

BtmAPqTı::: 

18,0G bman koııaerl, kon:upna - 19,15 
1ı:omer' - ıo,OG memleket yaynu, gramofon 

11,0& ~ - 22,15 haberler - 22,33 çtn. 
pm mu.Ddal - 23,2:5 piyano kouert -
H,215 cuband takımı - 1,10 son haberler. 

B'OlmEŞ: 

18,0& orkestra kor.ı.eerl, hav&dl8 - 19, 
20 lııxıa8el', konferans, gramdan konferans 

21.15 orkestra komerl, haberler - 22,50 

Jaıa8mo - 23,0G .Alm•no ft Franm ha.. 
berter - 24 Romence haberler. 

LONDRA.: 
18,315 mu81kt ve p.rlalar - 19,20 ço.. 

ALEMDAR : CUrtlm ve ceza, Altın top 
ıayan ku:l&r. 

AZA& : BUdirmem1ftir. 
KElılALBZY : Kar& kedl ve Çarda§ 

ırurstüı 

KADI KOY 
ı Kahraman haydut 

blldirmemlftir 
au.g 
S'CBEYYA 
ERENKOY : P etrol muha.rebe-1 ve A. 

man kanm geUyor 

OSKODAR 
BALm ı büdlrmemlfUr. 

KARAGOMROK 

J'&U ahçı çıratı 

BALAT 

ve 

HABER - llpm podalı 

Mektepler 
açıldı 

Kitabınızı 
Kolaylıkla almak 

lsterseotz 
Ankara caddesinde 

VAKiT kitap 
evinden alınız 

Telefon : 24370 

-Dün ve Yarın
Tercüme külliyab 

No. eo 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı : 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 
kUttıphanesi 1stanbu1 

Bu kitapla DUn ve Yarm tercOme 
kUlliyatmm altmcı eerlai tamam
la.nmı§tır. 

KURUN Doktoru 
Neeaeddin Atasagıın 

Her gUıı 16,30 dan 20 ye kadar 
Lllellde Tayyare apartmıanlarm

da daire 2 numara 3 de haatalan· 
nı kabul eder. Cumartesi gUnleri 14 
den 20 ye kadar muayene paraaız
dır. 

10 Blrloelletrln 

NERI 

Melike Cemal; Sabriy 
Bfyoflunda L Q N D R A Birahan 

Keman: CEVDET, Kemençe: SOTlRI, Piyar.o: FEYZi, Ut: 
IBRAHIM, Kanun: AHMET. Okuyucular: YAŞAR, HA 

Fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. Tel. 40227 

Is tan bul 6 ıncı 
memurluğundan: 

~2783 Adilenin ubteainde olup Emniyet Sandıi-
derecede ipotek bulunan ve tamamına 1747 lira kIJJDet 
len Lilelide Meaihpqa mahallesinin kayden Mektep 
zimkir sokağında eski 33 No. taj. 55 No. lı bir tarafı Abm 
anuı ve bir tarafı Perver arauı bir tarafı 12 metrelik ve 
20 metrelik yol ile mahdut ve evsafı qağıda yazılı kayd 
mahallen kagir bir evin aatılmuına karar verilmittir. 

Bodrum kabnda: Zemin kattan ah§&p merdivenle inil 
zemini karosimen alaturka ocaklı mutfak bir heli, banyo 
kömürlük zemin katında: karoıimen antre, üç ayak merd" 
lalan sofa, iki oda. Birinci kabnda: ahşap merdivenle çıkıl&JI 
fa, iki oda (birinin önü balkon) mutfak ve bir heli vardıı 

cmJdarm zamanı - 20,0l5 mmDd. melodiler 

20,GG üeo - 21,o5 havam. - 21,33 cır. 

n.tn kcmerf - 22,35 pı,. - M,O& ha. 

ndllı - ~ daDI mUlfldal - 1,35 baftdlJI 
l,~ gramotonl& komer. 

PABIS (P. T.T.): 

18,15 Tmtmı baber1ert - 18,41 ı..tore 
mulldsl - 19,0& kıra&'- gramofon - IO,OG 

ı AP bandosu ve Kabrman 
aQvart 

BAKIR KOY · 
Şendul • 

trik, hava ıazı teaisab mevcuttur. Bina köıe batında olup h .--------------.1 vuızcln-. Bodrum pencereleri demir parmaklıklıdır. Umum 
39,30 metre murabbaı olan bir kigir evin tamamı açık 

orkestra konaert. bavadfa, ıronn.,... -

21,~ prkıl-.r, konU§m& - 22,35 operet: 
k §&hı - 2"315 baftdla. 

Yeni TUrk 
Her ayın sonunda çıkan .,Siyasal 

Bilgiler,, mecmuasının altmış altıncı 

TIYA!'ROLAR 
f f. J ,\:IBtı J, 6EUD1Rst 

Tepebqı dram Jmımı 

Bu &k§&m 1&&t 20 de 

KAXBET 
Fransız 'l'l7af;roılanda 

Operet kumı 
saat 20,30 da 

•YI81 da çıkmıştır. DUDAKLARIN 

Bu nidada &ilhassa "KJtle n Elit, --
Türkiyde şehirciliğin tarihi tekAmiilü, Askerliğe davet 
kredi ve pra meselesi. BugtlnkU dev- Eminönü Askerlik Şubesinden: 
Jetlerin mali sistemleri, emperyallz- MUstafı ve mütekait istihkam ve mu
min iktsadi mesnetleri,. isimli eUtlerle habere yüzbaşılarından hizmete alına 
zengin bir siyasi kronik bulanmakta- caklanpdan talip olanların acilen 
dır. • Emlninil askerlik ıubesine m6racaat 

Çıplaklar "' 
Roman 

Yum: 

Refik Ahmet Sevengil 

Kitap halinde basılıp çıkb. 

100 Kuraı 

Dağıtma yeri: V AXIT Klltilphaneai 

Okuyuculanmıza tavsiye ederiz. etmeleri lazımdır. ----·-----------

Siyasal bllgller 
Eminönü Halkevi tarafından her ay 

çıkarılmakta olan (Yeni Türkün) 46 
ıncı sayısı ~mıştır. Bu sayıda; 

Agah Sırn Levend, Ziyaeddin Fah
ri, Salih Mtlnir Çorlu, Cemil Sena 
Ongun, Behçet Kemal, Çağlar, Nahit 

Klmyagerlcrln çayı Operatör aroıog 
lstanbulda bulunan kimyagerleri D kt 

meslek topluluğu ve hasbihal için bir o or 
araya getirmek üzere "Türkiye genel i SUreyya Alamal 
kimyarerler kurumu,, Jstanbul şubesi Muayeneha.tıe: Beyoğlu • Parmak" 
bir çay ziyafeti tertip etmi§tlr. kapı tramvay durağı, Roma oteli 

Bıı cuma günÜ saat 17,30 da Emin- yanında 121 birinci kat 3-8 

vazedilmif tir. 
Arttuma petİndir. Arttırmaya ittirak edecek 

,~mtıi mvh•mmenenin ıtii•d· u mieheti=.lo ........ ,_i 
1
• bit- bank•nıa teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. 

kim verıi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir• 
ma §&rtnamesi 10-11-936 tarihine müsadif 1ab günü dai 
halli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci arttmnuı 7-12-
bine müsadif pazartesi ıünü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
ra edilecek. Birinci artbrmada bedel, kıymeti muhammen 
de 75 ini bulduiu takdirde üste bırakılır. Abi takdirde aoıa 
manın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet gün d 
dit edilerek 22-12-936 tarihine müsadif ıalı ıünü saat t4 
ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflia k 
128 mcı maddesine tevfikan hakları tapu aicillerile aabit o 
potekli alacaklarla diier allkadaranm ve irtifak hakkı aab

0 

bu haklanm ve hususile faiz ve masarife dair olan iddial 
tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müabitelerile 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapd 
rile sabit olmayanlar satıı bedelinin paylqmuuıdan hariç 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan bel 
sumu ve vakıf icareai bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 
vakıf icareai taviz bedeli mütteriye aittir. Daha fazla mal 

Sırrı, Mehmet Halit Bayn, Şerif Ha
lGsi, N. Sefa Çoşkan gibi tanınmış 

imzalann yazılan vardır. 

önü Halkevinde verilecek bu çaya Is- Her gün 15 - 20 Je kadar. 
tanbulda bulunan kimyagerler neı•------------•ı 
kimya muallim ve talebeleri davetli- ı .. -----------mııııııl 
dir. 

mak istiyenlerin 35 - 2783 numaralı dosyada mevcut evrak 
hallen haciz ve takdiri kıymet raporunu ıörüp anlıya.caklarl 
lunur. (1956) 

Edirne Kültür 
Direktörlüğünden: 

C"msi ve evsafı Miktan Tutan Teminab tarihi 
DLV extra Valton B. dunkelbaum 850 met· 2000 L 150 L 16:10:936 
3 mm. ayar ve enafmda "Line· re murabbaı 
lmn,, düz açık renkte olacak ve okul 
yatakhanesine ve sair mahallerine 
2 mm. kalmlığmda mukavva ile mu-
kavvalanarak "Linoleoum,, dötene· 
rek herteyi müteahhide aid olmak 

üzere 850 mm. murabbaı c:lö
fe!UDİf olduğu haJc:le okula teslim 
edilecek. 

cuma günü 

Edime Sanat okulu ihtiyacı için alınacak ve okulca gösten1ecek yer- 1 
lere dö§enecek olan cinı, mikdar ve<'vsafı yukarda yazılı "Linoleum,, 
miinakaaaama S - 1 O - 936 tarihinde yapılan açık eksiltmede talip 1 

pkmadığmdan 2490 aayıh münakasa ve ihale kanunu ahkimma tevfikan 
yeniden münakuumm temdit edilerek 16 - 1 O - 936 tarihinde cuma 
g6nG Kühftr DirelcUSrlüğü binumdasaat 14 de açık eksiltmesi yapdacak
tlr. isteklilerin pey akçelerini Mal Direktörlüğüne yatırarak vakti mu· 
ayyeninde komisyona gebneleri ilin olunur. (1963) 

Yakacıkta satılık 
arsalar 

Y akacığm en gUz.el Yeri olan Sa
natoryom caddesinde gayet ucuz fi
yatla sat.Ilıktrr. 

Arzu edenler Şeref ot.el mtıate
clrine milracaat. 

, 

OOKTOx 

Kemal özsan 
Urolao - C>perat~r 

Bevliye MUtehaaaı•ı 
fCralcöy - Ebelsi11or mağazaıı 
yanında. Her oün 6ğleden tonra 
2 • dm 8 • e tcadnr _ Tel: 11%35 

• • 
Istanbul Belediyesi Ilanl,1 

Memur alınacak 
Turimı fllbeainde açılan yüz lira ücretli memurluk içİll 

larla bir müaabaka imtihanı açılmqtır: 
1 - Her hangi bir mekteple ve askerlikle hiç bir al .. 

yacak, belediyece aranılan tekilde hüannhal ve ııbbat ves 
terilecek, 2 - Batka yerde vazifeıi bulunmıyacak, 3 -
her hanri bir mevzu üzerinde Fransızca tahrire muvaffak 
bunda ayni dereceyi kazananlar oluna tabail derecesi ·· 
larla franıızcadan türkçeye iyi tercüme yapabilen tercih e 
Müsabakayı kazanan dört ay içinde makine ile yazı ya·-...,• 
renmeyi taahhüt edecektir. imtihan birinci tetrin ayının on 

Göz Hekimi caktır. (8.) (191' 1 
cü çarf&lllba günü saat on diirtte belediye turizm tubesind• 

Dr. Şükrü Ertan ı- J b l G•• ••kJ • S t • 1 Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No 31 Stan U llMfU efJ 3 JŞ JŞ e 
(Cağaloğlu Eczanesi yanmda) Müdür)Üg" ünd 

Telcfvı ı 22566 

Gümrük aatqmdan aablacak 50396 Kilo SOO pam k_... 
ilim KURUN sueteainin 1 - 10 -1936 ıünlü nüabasmdadr· 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

.. 
Ön~~ 
ipliii 
Gıı çorap 

liii 
ıre çorap 

2000 kil~ 

1500 kilo 

Tahmin Muvakkat 
bedeli teminatı 

lira Lira Kr. 

5000 375 00 ısı. tetrin 936petJemlie14 

3300 397 50 ıs ı. tetrin 936 Pe~be ıs 

liii 1260 kilo 2000 

Y ukarcla cins ve miktar lan ile tahmin bedelleri ve muvakkat le. 
"natlan Yazılı olan üç kalem eJYa hizalarında gösterilen ıüıı 'Ye 

tlerde kapalı zarf uaulile alınacaktır. 
Bunlara ait f artname komisyon dan her gün paruız verilir· 
isteklilerin, 2490 ıayıh kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi ka· 

1 zarfı belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar Kunnpa· 
da bulunan komisyon baıkanlığı na vermeleri. (1647) 

SAGLAM 
Sıhhat ve sağlık mecmuası 

Birinci teşrin nüshası çıktı 
Hastalıkların aebeplerinl, ~abile~ bir Jiunla biJıe anlatan ve 

miltehassıs doktor1a.rmuz tarafından yazılan makalelerle dolu olan bu 
:11at mecnı.uasmı mutlaka alrp okumalarmr karllenml~ tavsiye ede 

,ı.·:•.· 

· .. ~; .ISTANBUL HARİCi ASKERi . 
· ·;~ KITAATI iLANLARI , 

3/1011936 vaziyeti 

• • • . . ,. 
D=Nlt ld 11.ıaahlrler 1 

TQrk llNm: .. • 
lluiltıt*t muballlrlerı 

Altm -.ıı kUop.ı ,,391.2" 
.ua. Ulmll lratıD ...-.t 
clıl-111•. 

Diler dlhtsl• '" aıorı;l\l sm 
~~ ... '. ....... ~: 
SUUIUID 6 n 1 IDc1 m-4. 
delertııe teYfDran Bama. ~ 

8.186.48'l.30 

29.482.39t 
1 

4tH.27ö.12 

11.137.9'22. 75 17.3M.887 • .U 

= .m- nrakı D&kti'9t. ıSS.748.563-
fmdan vaki tedlyat. !! 12.064.611- 146.68.1.952-

8enflda& tıll9damı 
H&z1ne ~ •• • j!L 2.165.750.-
'ncarl eeneUer, , , • • ,J,22.010.387.13 24.176.137.13 
Eebam ve ~.-& .,...._, ı 
jI>eruJ)te edilen "1'&kı DtP.k. 

,A ıu,enın Jı:aJ'fllılı eaham Vl ı...34.256.700.23 
'tahvilA.t 1Ub&ı1 la)tılıetıe ı 

B Serbest eaham ve t.uvil&t 4.169.261.31 38.425.961.5 

A vanaları ı 79 2T~ a 1 I 
Altm ve döviz UzerlDıe a•an• ı "" ~ 
Tahvfllt a..nn. •vana. 17. 253.007. 72 17 • .Q2.431.53 

a.-19' • • • • • 1 
tlaıa,.ı akONI , • • • 1 

l'ed&VWd&kt B&DlmotlAr: 

Demhte edilen eYr&kJ naktıp tl58.148~63-
Kanunun 6 ırc 8 lnd ~ 
llırlD• tevfikan bUIDe ıtaratm. 
dao nk1 tedfyat, 12.0fH.611-
DeruJıte edilen e'n'&la o.k.U,.-

tıakiyesi, .. l 146.683.952-
Kal'fllılı tamameu aıtm olarak 
tedavWe Ulyeten vaudilea L. 18.000.000- UW.--
Ttlrk Uram lılw._-. l 4.31.e.oı~~ 
mm Tan1th9dllbı 
/Jtm tabvlll kabU dOvtaer ı.. 1.210.11 
Diğer dövizler ve alacaklı kf. 

llr1ng ba lclyclP.rl L25..532. l 2 J .44 

' MubkW • , , , • 

4.500.000-
6.424.729.46 

ı2t_f?.9 J 7.~6.,2 ı _ 
2 Mart 1033 tarihlndell IU'.ıareo: 

;lüonto baddl ;yUzd9 15 1..2 - IJtır. e...mne avaıuı )'ilacla • ı~ 

Umum 
Mektep 

Merzifon ıarnizonu için noC>Oo rin ilk teminat makbu:ıdarile 'birlik· 
i1o aıı Ji:apah zarfla eksiltmeye te teklif mekt:uplamu M&t 15 e ka-

kitaplarınızı 

Mevsimlik yeni modellerimin 
geldiğini sayın müşterilerime 

arzederim 

9oııru1mUJtur, Tahmin edilen bede- dar nnneJeri. (329)' '(1575) 
30800 liradır. :ilk teminatı 2310 

Yorulmadan tekmil oluak İstanbul 
Ankara caddesi tnkılıp kitaphanesin 

den alımnıs. sı 
dır. Ş.rtııamedeki ev.s~f ve ıe-lllllll!~'-'·~~--ı=lllSJllll!lfl'8!1==• 

ildiye ve Zilhreviye mUteha.Mtsı 
iti görmek iatiyenlerıı her gün Dr. Ç 

1
• p R U T 

o:niıyona müracaatla gÖTebilir-
ler. Mftnakua Merzifon arttırma Bepotiu, Ruı sefaret!waeal •rn-

Kitap utın alıyoruz 
Büi ve yeni harflerle her nm kitap 

tar " okunmuf ,.al barflule 1iN kitap 
mr t)'i li,_tla •tm .ıımr. f•t191ıbul An
lml'I *d-' 155 No. 

YAVUZ .IEIEM 
T-Elf.lZI 

c eksiltme komisyonu tarafmdan arnda Posta solaafl klSfealnde Mey 

InkılAp ki aphanesl · ı 0-936 Çarıamba günü ıaatf a.:a:e.:..:=.,,:::.~c::.~!~!!.. 
yapıluaimdan isteklile 

fstanl:iul Yenlpostahane karşısında Foto Nur yanında Letafet hanmda .. ______ _ 

xxxvu 
MARŞENUV AR ORMANI 

Pardayan ko~rak nehrin kenarına 
indi ve salın her zaman yaklaştığı 
Yerde saklandı. Bu sırada salcı da 
karşı taraf tan aldıiı bir araba ile iki 
köyJUyij bu tarafa aeçidyordu.( Sal 
Yanaşıp da içindekiler ~ıkır..ea Parda
~an hemen fırladı, sala bindi. Herif 
titriyordu. 
Şövalye: 

-:- Haydi! dedi beni ka!Jı tarafa 
geçır, fakat dikkat et sabahki gibi 
yanlış bir manevra yapıp tekrar suya 
düşUrnıe ! Bu sefer yalnız para verme
m~kl~ kalmam, üstelik ölen beygfri
mın ücretini de ahnm. 

.salcı bu sözlerden Sonra tamamen 
lçı rahatlayarak: 

- Ah monseny·•, dedi. Sabahki 
ka7..ad benim hiç kabahatim yok. Ue
telik işittiğim tüfek sesleri URrlne 
ak~rn başımda11 gitti. Çok tiztildtim. 
Sag olarak kurtuldufunuzu gUrerek 
Dıemnun oldum. Bari fQ iki herifin 
cezasını verdiniE nü? 

- Şuna bak! iki kiti olduklannı 
nereden biliyorsun? 

Salcı §a§Jrdı: 
- Şey •• Görmil§tiinı de!. • 
- Ha, anladım, f akaı ben oılları 

bulamadım, kaçmış olacaklar. 
Salcı artık tamamen emin olarak 

manevralara ba§ladı. Par~yan da 
zahiren oralı olmararak bir iskemle
ye oturmuştu. 'faın nehrin ortasına 
geldikleri zaman, evvelce kendisinin 
dUştOğU yerde herifi yakalayarak ka
fasını suya daldırdı. Salcının rengi 
bembeyaz olmuş yalvanyordu: 

- Aman! Beni çıkarın, yüzmek 
bllmiıonun, boğulurum 1 

- Yii:zmek bilmiyor JRUSRD? Daba 
iyi ya... 

- A.ıM,a.. 
_. Hayd•t, ııöyJe bakalım beni bfl. 

mak isUyordun WU mj? 
Sala kork11daa deli libi olar.ak: 
- Hayır l dedi. 
Pardap.n heritbl bqnaı 8W7'1Jl klJae 

iyice sokarak bir müflclet ...... uupr 
çıkardı. Salcı boğulmak üzere idi. 

- Söyle diyorum! Beqi lldlrsnek 
lstiy•• o iki herifi biliyor mun ! Be
ni boğmak için aaaa para 'ftl'•t ler cle
til mi? 

- Ha)'D'. Hayır .. 
Y:enl4en ha§1a,aa •aya batrnnak 

i~ llerlfla seıdal yanda k•mlfti. Par
üyan aataam bqını ar.ıak ~na-
ea: 

- Aman yapmayın! dedi. HeJ8lni 
s6ylfyeeefl• ! .. 

- Haydi bakabıa ! 
- Nasıl n111n ~ele mi! 
- Su içinde ah aiylemek, 1Mtt1m ıf-

bi kurpna tutulmaktan her halde da
ha b1dir r.anneclerim. Ceftp .. er yoksa 
bofaeafım. 

_.Ya söylerseuı? 
- Pardayan namına ~mf ıt ederfın 

ki o zam.aıı kurtulıarsun ! 
- Parda7an mı? TaQt m&ıyts dö 

Moröverin sCSyledlll isim!.. 
- Oını tanıyor Jll~UD? 
Sala bir i.stııvroz çıkardı~tf.n ,.an• 

ra: 
- Sen Lige lirdiğim tarJhteaberl 

yani seki:& senedir ona tanırım. Mösyl 
Moröver bura)..a selerek müthi~ bh 
~e~rioiıl ef eııdU..iı büy~ ffanriy. 
i)Jdürmek istediğindtJJ hahMtti .• 

- l>Uk dö Gizi ~i? 
- Evçtt.. !'wı an1Afılı1pı: '!l a;s;:· 

MAGLUP FAUSTA 

deki bıçağı masaya bırakarak dışan 
çıktım. ,Moröverin yalnız ayaklarının 
bağlı olduğun\! biliyorsunuz. lşte bu 
birkaç dakikalık kayboluşum onun 
'°k ijine yaramış. 

-§imdi aalıyorum .. Herif, mas.anın 
üstündeki bıçatı alarak bacaklarında
ki J>ağı ke.smij ve bu .suretle kaçl'llış. 

- JbeU .. Ta• kapıdan İS<?ri girer· 
ken ağır bir şeyin kafama indiğini 
hissettüıı, ik.ind bir d4rbe daha yiyin-
ce yere ruvarJaadı•. .A)·ağa kalktı· 
iım ıamtn taraclaki beygirlerden bf. 
,ine J>inJp dört ualla kaçtığını gör
düm~ 

_ Peki ı Parite beraber döameğl 

'.kalrarJaştırını,tfl[. 
Fakat 'imdi it detiıU. Siz yaln1°z 

ctdecek.Unis. ben sonradan sid bulu
rum. 

- Ona takip ml edeceksiniz? 
Par4ara• ~ltada1d beygirin üzerine 

Maerlten cevap verdi: 
_ E\·et! .. Hangi Uırnfn dOb'TU kaç

tı 7 
- Bojaul yolunu tuttu .. Sld nere

de butaeafnn1 
- lsterseni-ı Jakobenlerin manastı

nnda. Allaha ısmarladık, onu bulma
yınca bealm için durmak yok! 

Jak Kleıunın ~amlı yüzünde garip 
btr tebeMUın görUJdil, biraz düşilndük 
ten sonra: 

- Şimdi, acaba serbest miyjm? diye 
sordu. 

- Ne gibi? 
- Valvavı öldürmek Jçin ! .. 
Pardayan titredi. Bir müddet dü

şündükten sonra: 
• - Mademki öyJeliizım g'eliyor, iste
diğiniz gibi hareket e:lin ! dedi. lı!u-l 
~ddqatın iioüoe gesile•ez 
--l"t..ı::.:L:.#~ - ' 

Jak Kleman Pardayanın uzattıtı 
eli helecanla sıktıktan sonra Btuva. 
istikametine doiru koşmata ba§ladL 
Pardayan bir müddet arkasından 

baktıktan ,so11ra hayvanını Moröverin 
şeklini tarif ederek - bCiyle J:>ir adamın 
Tur tarafına ıtidip gitmediğini sordu. 
Aradıtı adamın dolu dizsin o tarafa 
iİtti(inj öğrenince, köylünün eline bir 
1>3ra atarak yıJdırım gibi o tarafa aııı
dL AJtı teraah kadar ilerlemişti ki bir 
dörı )·ı>I .pına gelince, durdu ve ora
da bulunan bir hana ~rerek Moröveri 
tarif ettiyse de böyle bir adamm lfÇ· 
ı:nediği ıeevabını aldı. 
Hancı pek de namuslu bir allama 

benzemiyordu. Aynca yolcusu pek as 
olan böyle bir han lçln fazla geletek 
iki vşaiı vardı. Hulba, han bütün 
ınanzarasHe bir batakhaneye benziyor 
du. Gelecek her yolcu :muba~ak ki 
burada yatnıamağı tercih ederdi. Fa· 
kat Şövalye böyle şeylere aldırır ta· 
kımdan obnadıit için bir oda istiyerek 
çıktı, ayaklarını attte dotru uzatarak 
düşünmefe baflaclı. Halbuki gözünün 
ucile d' ortalığı ~özetliyordu. Nihayet 
yorgunluktan gözleri kapanmağa baş
lanuştı ld. karpında duran aynadan, 
ortalığı biraz aydınlatan mu111 saye
sinde arkasındaki kapıuıu yavaşça 

aralandıfıoı rördü. Kapının arasın

dan otelcinin başı görünüyor, ate, sa
çan pıJeri kendi üıtrine dikilmiş bu
lunayorda. 

Pardayan bu hali ıörilnee hiç kımıl 
damadn btklemeğe batladı, hancı or· 
talığı gözden geçirdikten sonra Puda. 
yanın ayumUf olduğuna iyice kanaat 
getirerek iki uşağile beraber içeri sü
züldü. hiç gürültü yapmıyorlardı, in
san ne kadar ceaur oı.a, ı•oı hö1le 



HABER Miki Afrikada 
haydutlar peşinde 

..$u•SA.-O"'-' 
9\R OIN\· 
2~ iNOfA.&. 
91LS&M•·· 

AM '4! Ot.UR 

IstiklAl Lisesi 
Direktörlüğünden: 

Profesnr K. 
KUmUrcanın 

.... -KIŞ YAKLAŞIYOR-
Jııtodern n berkeM elsem kitapları G Al~A TADA 

JCrt. 

1 - Ka)'ltlara devam olunmaktadır. 
2 - 7 inci, 10 uncu ve 11 inci ıınıflara nehari talebe için 

"I• "IOJdm. 
3 - lati"19Dlere kayıt prtlannı bildiren tarifname gönderi

lir. 
Şehzadebqı polis karakolu arkasında. Telefon 22354 

Amel'! ve tatbUd kambiyo 81 
Yeal muhMebe uu11l 122,llO 
11caı1 maJQmat ve bankacdlk 100 
IkU.t Uml • • • • 87.llO 
IbU.U muhUebelerl (flrket. .anaJl 
ziraat. banka) 
11caı1 ve malt hesap ı el. lamla 
Zllml beap kaideleri 
Lop.ritm• cetvelleri (yeni rakam) 
Yeal buabı Ucaı1 (mutuaal eler) 

Mal'! cebir <tatıkraz ve .tgorta be.. 
eaplan) 

EKSELSYO 
Büyük elbise 
mağazasında 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir 

5 ıncı keşide. 11 Birinci teşrin 936 dadır. 

~ıca •tıf yeri: ikbal kltapevl 

Mercanda bir tarafı Orlıclller IOD 
fi bir tarafı Emlnpap 10kafı k~ 
bqmda her tarafa y&1mı Mercan .... 
pubmuımc1a ktlçllk ve bllytlk daire
ler Jdrahkbr. Btlt:On konforu tamam. 

dır. Kapıcıya mtlracaat. 

Elbiseye dair ihtiyacınızı en ucuz 
tlatlarla alablllrslolz 

Pardesller lnglllz biçimi ti 1/au 
,, Empermeablize Gabardin 17 112 

Mopmbalar her renkte ıı 11a 
Kostlmler ,, ,, ıcs 11a 
Kadın Mantoları 11 112 

Büyük ikramiya: 200.000 Liradır. 
rrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (50.000) liralık iki adet mükafat vardır 

Dan• Dersterı .-&1111181 
ve mtlDferidıen (url dana clenleri) 

Çocuk llo1&mbalan G 'la 
Kadın ,, 10 1/a 

BeJotlu, Karlman bıpmda eüi Po
lonya Nur m,a mb1t No. S. Ktlracal.t Yalnız Ekselsyor Galata ..... ~ ....... --................................. .._ ...ıı.ı: ca • ıt> 11 • 20 r.ıw11.llıi:••••~HHF-1~1'1"1~~T'G~tt1'-.ı• 
SOR PANOSYAN. 

- MACLOP FAUSTA 

ularda hafif bir titreme pçirir. Par- - Dolru slylersen 7apmam. Ama, 
daJU& hafitçe Utrf70rdu. bir de yalan elyledlthd anlarsam, ıe-

81'ta17979 IJlce J&kl•fllllf olan ban tiruttbı iplerle seni turaya ballar ve 
a Jallllld&kflere hafife-: beni iildlrmet için tqıdıfln bıçakla 

- UJ117Q1', talD ftktidlrl dedL da kulaklannı keeerim. Haydi bab-
Parda,u badi keacllae: hm, pcll eiamekte olan 111 llmba11 
- Ac:aba plea ftklt nedir? cll1e J&k ve birkaç life prap ıetlr. 

101117ordu. Birden gidne oteldnin Oteld Şhalyellin emrini derbat 1e
ellnde brN& beuer bir 1'7 " apk- rine getirdi. Pardaran kadelabil dold11 
larda da ip demetleri oldllfa prptı. rarak: 
Herif elladeki brNı banya kaldır- - Ha1dl, anlat bakalım 1 dedi. 
-. ve nraeak YUlyet ahmftı 1d, Par- - Budan bet saat kadar eTYel, sf. 
dayan 11ldırma ılbi fırlayarak ve kah· zln 90rdatunuz fe)dlde bir ullzade 
küa ile ıtlleret batırdı: pJerek ba odada otvdu .Benimle ta· 

- Beni baflaJJP kanmu mı alac:ak- rap içmefe bqladı, sonra •izin tekli· 
tnml Dizi tarif ederek, muhakkak buraya 

A7DI aacla Dd up.k nratlarma ye- • ıeJecelfnlzf ve kendWnl aorac:atım 
AJerl ~ 711JU11)ıla yere 111ftl'lan- lli1ledL Eter pline size, ona Tar 
mıılarclı. Vasiyetin tehlikeli oldatanu taratma littifini slyJememl ve balbu· 
siren halla 41s isti -erek yalftl'- ki kendisinin Bojansiye gldeceflnl ve 
mala bqladı aync:a sizi on bet gilf yerlalzden kal· 

• kamıyaeak kadar yaralamaldıtnm ten 
-Affedin efendim, hepalnf anlata- bih ederek bet Ura verdi ve çıkıp ılt-

calml ti. 
- NeJi aalatac:abm, 1lenl 80)'Jllak 

llteml70r ••TdU T 
Bana ~lnme•ea: 
- Ha1U' efendim, dedL Sizi lldtlr

mek lstl70rd11111. 
- Anlıyorum, fakat çalmak l~n 

defli ml'l 
- Vakıa bir sebep de bu idi ama, 

uıl sebep hbe talimat veren ullzade
nln •rlne itaat etmekti. 

- Bal .. BaJma it pmdl çatallqtı. 
BaTdi bakalım sis ~ekntn 1 Batnı, 
tmlaimıs kesilmlf gibi barn11nndan 
kan pJlyer. Blru atanızla slrifece
lfm. 

...... ,_._ blkarak ralnnr si· 
11lılr8M1e: 

- Bana bir fenalık ,apma1aeabı
.-.ı .ıı-. 

Parcla)'an bunlan dinledikten aonra 
kendf8ine bir yat.ak hazırlamamı ve 
pfak sökerken de uyandrrmuını •1· 
ledi. 

Otelci hürmetle ettlerek çıktı, on 
dakika sonra seri geldlfl zaman yata
im hazır oldaiunu bildiriyordu. Şö
nl1e gösterilen •ya ıttU. oldukça 
temizdi. 

Beril, kapmm arkasında blytlk bir 
sllrgU old'*tınu söyleyince, Parda· 
yan: 

- Bu ne için? dedi. Eter kapıyı ka· 
param bent aahallleyln nasıl uyandı· 
nnın'l 

Oteld 1'a sizleri işitince hayretle 
kend: lendhıe: 

-Am&:.ü. ceB1lr adamı dl)-e dtlfb· 

MACLOP FAUSTA 

dtl. Kendfalnden intikam alacağımı 
bile dllşilnmlyor. 

Gerçi ş&valyenln bu hareketi bir 
llatiyatmzlıktı. Fakat o, luanlan öyle 
tanıyordu ki.. Adam bu ela berine 
yapaeafr nlblttea ~tltl gibi 
sabaha kadar da kapının lalnde nii
het bek1l7erek diler iki arkadqmın 
Şhal1919 1'lr 197 ,., .......... dik
kat etti. 
Sahüıa uat yedisinde Şiftlye ya

taktan kalktı. Hareket etmede• enel 
•telclTe ldr den vermek i~: 

- Birka~ para için tammadlirD blr 
adamı lldllrmek dofn mat dedL 

- O,lı ama mon.aea7ör, bir taraf
tan proa.taalar, diler ı.raftaa ka· 
&elikler lüde IC'\l•eeek laal barakaa
dılar idi .. Yapmak için her feYl JaP
mata ram ol•70ru. 

- Şu llra11 al, babll§lll olau. Fa· 
kat ıun11 da unutma ki bir acı.un ha
yatı ona ~- flJaU.. daha kıymet
lidir •. Oınua içbl it -'Fdtlila adamlara 
dikkat et, daJaa fasla lqasaluı'ml& 

Pardaraa bulan .U7lediktea aonra 
aynldı, kendlaiae ıilllterllen dal yo
lundan llerllyerek Od uat Hara neh· 
rln kenanna p1c1L Kaqıdan Bojanai 
ıörtlntlyordu. 

Biraz sonra bir ataç .Jllmıa ara
sından s~t70rdu. Birdenbire Mi ta
raftan plen bir kurpn yamadaki 
atacın dallanndan blmr.,l kırdL Par
dayan hemen •ayvanm• atlayarak 
ormana daldı ve kendilllnden yirmi 
adım kadar Deride bant du
manlan vardı. Her tarafı aradı ise de 
kimseyi "lmak kabil ohaadı. Ac:aha 
ba kurıau atan kJmdlT YoDarı kir
leten eşklyalardan birimi, yoksa Par
dayanın handan •af kartulması ihti
laallal dllflblıea llıorlverla bir aümı 

mı? Şövalye bir teY anlamayınca tek· 
rar hayvana atlayarak dirt nalla Bo
janslnin karpına ıeldi. Orada nehri 
geçmek l~ln genlf bir sal vardL Par
dayan saleıya Moröverl tarif edfl'ek 
böyle blr adamın ıeçip ~medllhıl 
sorduysa da herif, ılrmedllfal M 

yalnız bir gUn evve11tlr adamm salma 
bindltfnl Te: 

- O l8f taraftan ıttmlt ise. bfıa de 
sol taraftan liderim. diyerek hayvaıo 
nlle karp tarafa ıeçtiilnf lliyledL 
Şlvatye, tam nehrin ortasında fkrn, 

salanın yaptığı fena blr maaevra 18· 
dinden hayvanlle beraber aehre fırt•· 
mıı ve hemea kendi.sini toplayarak 
ayaldannı dfqinden kurtarmak ve 
atın yelealnl tutarak sahile dptnr yls 
mele bqlamıttı. Bu MUda kaqı 
taraftan ailAh birden pattadL (ikan 
karpnlardan biri. beygjrla almaa p. 

lerek on• ildllrdl. Şlvalye hemen 
llellre Ularak eereJUUll t..lrlle e 
adim kadar ötede tekrar 
ne pkb, epeyce wtrafbktan 
hile nrmafa m•vaff: 
yere ntarak etrafı 
ladı. Ortada kimse yo'Jcn. 
ki kendisine yaprlmlf 1dr 

Hatta aanclillenun 'faA..,. 
a1dmf etmeylfl bu ite dahil el 
alaterf1ordu. Şlvalye 711m 
S1karak ha herifin eezumı n 
kararlattırdı. heri J11rl7erek ilk ruf 
gelcİlft bir kirli h1Bbeslade atet 
yaktırarak elblselerlnt kuruttu. Tall
lıpde ara sıra banyo yapmak var-.. 
diye slyte11tyorda. Jyfee 1S1Bcbkta• 
sonra kuvvetini toplamak l"n pek 
meşhur nlan BoJan!llf şarabından bir 
şişe l~mefl ihmal etmi1erek dıpn 
fırladı. 


