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memnuniyetle Uğrenlyoruz D<ftkDeırD müslb>et neticeye varıyorr 

Sancak Tü~Ierinin ~K-ir-a~be_d_e_II-e-rı-·ıe--: 
1 

1-Milli hisleri memurlar bina 
sahibi o1abilecekle~ 

g al e Yan ı• P }• fide ! Müteşebbislerden biri AnkaradS, 
Y resmi makamlarla k 

Ana vatanın alakasından çok mütehassisler... tem;;;:ı .. J~.~şlad!.. 
Ankaraya heyetler gönderiyorlar ... 

Matbaamıza gelen 
bir Antakyahnın 

anlattıkları 

······················································-·········-· ................................................ . 
Ulu• pazete•lnln bugUnkU ba• makale•lnden : i 

Suriyeliler bizimle yeni, müsavi bir doıtluk politikaaına girdikleri i 
ilk aünlerde böyle bir politikanın gayretlerini mütemadiyen zehirli-~ 
yecek olan bu davanın halledilmesinde ancak ve yalnız menfaat ta-: 

·.• ıavvur ebneliclirler. : 

........ ········································•··• ----·- ···-----·· ··-·······-··-············-. 
Yarından it:ibaren 

dairelerde 
Koş saatı 

Tatbik edilecek 
Yann sabahtan itibaren devlet da

irelerinde kış saatlerine göre hazırla
nan yeni mesai şekli başlayacaktır. 

Memurlar saat 9 da işe bşlayack, bir }"apılacak memur evleri bir tipte olacaktır. 
saat bğle tatili yapacak ve saat beşte (Yazıaı 6 uu:ula) 
tatil yapacaklardır. 43 
Yarından itibaren bankaların ve Kurşuna dlzlldlğl sanılan -

mali müesseselerin kişeleri de saat 10 Sovyet suı·kastıaı· ıerl da aç:!acak ve 16 da kapanacaktır. ~ 

BaJ.1annın tanınmaaını beldiien Anl:akllf' Cenup vllayetıerlnde 

••J•h•lte bulunan 
Antakyada T.Ul'k 1.ıa~ ;yırlıl

dığma dair "Tan,, refikimizin verdiği 
havadis, dün umduğumuz gibi yalan 

~ıktı. Yalan olsun. Yalan oıSün ! 
bundan çok memnunuz.. Çünkil gu

nun hakiki olınası pek ağır neticeler 
Cioğurabilirdi. 

Haber verildiğine göre İskenderun 
ve Antakyayı ana vatana kavuştur-

mil( teiiıennlslle Anıcaraya Türk he- Başvekı·ı ve 
yelleri gelmek tlzfredlr. . 1 

• • • t 
Suriye heyeti reisinin bura.dan ge- Mareşal Fevzı· 

çerken lskenderun ve Antakya. Türk-

lerinin Suriye mandası altında yaşıya- Ordu mUlettl'1l 
cağı şeklin.de beyanatta bulunması, Y 

her iki gehlrde 300 b'ine yakın TUrktc KAzımın lştlraklle 
acı bir tesır bırakmıştır. Obl bl t 1 t 

Bu yurt parçasında milli hisler ga- m m r op an 1 
(Devamı 4 üncüde> yaptılar 

--------------------------------------------------~ 1 HUktlmetlmlzln aldığı tedbirler sayesinde Başvt~kil İsmet İnönü cenup vila. 
yetlerindc yaptığı seyahatten geri 

P a a dönmektedir. r nı 1 Z " Baıv~kil bugün Adanada bulun
maktadır. Orada pamukçuluğumu . 

Y U. . ks e ı ·ı v o r· t::::i~f;:~!~t:;zat müstahsil ile 

: İsmet İnönü dün Elazizde orada 
bulunan Genel Kurman Başkanı Ma-

lld gün evvel bir lngiliz lüparnı 638 kuruı ve~ almak kabUdL Bugün repl Fevzi Çakmak, Ordu müfettişi 
iae 11fftl ıtıyiç §Udur: Kizım, Umumi müfettiş Abidin öz-

B • I .1. • menin l§tirak ettiği mühim bir top-
1 r n g 1 1 Z l ı r a S 1 = lantıya riyaset etmiştir. Bu içtima-

dan sonra Baıvekilimiz Elaziz halke-625 - 622 kuruş vinde verilen ziyafette hazır bulun
muıtur. 

ltalya " Eksport Liret,, ismile 
eskisinden yüzde 30 düşük 

yeni para çıkarıyor 
Kibritler eksik 

mi çıkıyor? 
Halkın çoğalan 

şlkAyetlerlne şirketin 
verdiği cevap 

Son günlerde kibrit kutularının 

kısmen boş çıktığı hakkında gene şi
kiyet!er başlamıştır. Birkaç okuyucu
muz bize aldıkları kibrit kutularını 
getirerek göstermişlerdir. 

Hatta bir okuyucumuz, bir bakkal 
dükkanında düzünelik paketten çı
karttığı kutunun bile noksan çıktığı
nı, diğer bir tütüncüden aldığı kutu
nun içinde başları olmayan kibrit sap
larının çıktığını söyliyerek alakadar 
dairelerin nazarı dikkatlerini çekme
mizi istedi. 

Bu şikayetler üzerine bu sabah 
k{brit şirketi müdürlerinden Hamdi 
ile görüştük. Şikayetler hakkında şun
ları ~öylcdi: 

Bugün StJerlin hakkında yeni. flat tesbit eden ınerlfez bani«ıBının 
"- J{ibrit kutuları fabrikada oto

matik bir şekilde doldurulmaktadır. 

fDe1X111U 4 üncüde~ lat.anbul fUbesi (Yamı 4 iincüde) 

yaşıyorlarmış ! 
Zinovyef ve Kamenefle dokuz 

arkadaşı idam edilmemiş 
Radekln tevkif edlldl§I haber 

veri Diyor 
Bu sabahki pos ., 

ta ile gelen İngiliz 
ce "The Pcople,. 
gazetesi Sovyet 

Rusyada idam e-
dildiği bildirilen 
suikastçı Zinov -
yef, Kamenef, Smir 
nof ve diğer sekiz 
ark2daşırun sağ ol
duğunu yazıyor. 

Bunlar, Moskova 
mn Lubyanka ha

pishanesinde ağus 

tosun 25 inci günü 

kurşuna dizilecekk 
ri yerde, Sovyet 

hükumet fabrikala
Tında yapılan gizli 

tecriibelerde çahı

mak üzere Sovyet 
tPknisyenlerine ter 
fik edilmiştir. 

İngiliz gazetesi ~ 
nin muhabiri Zi-

novyefin Ural dağ· 
Iarında bir yerde, 
ve Kameneflc Smir 

Yukarıdan aşağı- nofun Olekminstk 
ya doğru Zinovi- ve Ust Gısolsk'da 
ef, 11.amenef, ve çalıştığını bildir -

Smirnof mektedir. 
Diğer sekiz mahkum da bu üç mer

kezde ve diğer merkezlerde çalıımakta
dır .• 

Bu pyam hayret hakiaktler, ~ 
kQmlann bir arkadatı tarafmd&n Pa 
riste bir kadına yazılıp Ruıyadan gidi 
ce çıkanlmıı bir mektuptan aDlaplq 
tır. 

The Pecple gazetf'si bu münaaebedt 

Sovyet tadhinde buna benzer "3 
olduğunu yazarak Lord Pasfild'in R 
yaya dair yeni çıkını• kitabından · 
ler alıyor. 

1931 se·ıuindc on sene ha~~ 
kum olan Prof ~sör Ramzin hakibtt. 
ilci gün mahpus kalmı~tır. Leninıraddf 
bir fabrik..ıda çalııtın~mıı. bir enıtitildı 
kendisine konferanslar vcrdirilmi~ 
Ramzinin idama mahkGm arkadaflardf 
dan birisi kurıullb dizilmiı olank idi 
cdilmiıken üç hafta ıonra SapOrOf lil 
pishasenin ba§doktoru olarak meydal1 
çrkmıştır. 

The People g;ızetesi Zinovyef, ~ 
menef veıuıirenin idam edilmedilderlııt 
T .eninin k:ırıamrn da son nmal\ltrdt 
vaziyetinin değişmesini <!e ipret oJaral 
gösteriyor. 

Leninin kansı Madam Krupskaya ~ 
novyef ve arkadaşlannın affedilmesi .I 
çin Staline müracaat etmiıti. Şimdi ~ 
diği bir konferuta is~. Madam Kru 
kaya, 16 suikastçının idamını taıvip 
der sözle: E-Öylemiıtir. 

Madam Krupskayanın karakteri 
lıimdur. Uzlatmak bilmez, korkuıuz 
mücadelecidir. 

Kocasının eski arkada§lanna ya 
ittihama evvela razı olmamııken p 

(De1'fllnı 4 ündideJ 

Talebelere eroin satan 
bir adam yakalandı 

Evinde yapılan araştırmada 
bazı talebeler de baygın 

bir halde bulundu (Ycmaı ~ ._ 



Küçük devletlerin büyük rolü 
ye, Küçük devletler büyük devlet oldu .. Hatta, faşistlerin rağmına bu böyle ol
rı u ... Malum ya, Musolıninin bir planı vardı. Küçük devletlerle dolup taşan 
al Jluslar kurumu yerine, dört büyük devletin ittihadile Avrupayı evirip çevirmek 
te stiyordu ... Fakat, Titülesko, her ne kadar siyaseten ve ferden zebun olduysa da 
d: skiden ııarfcttiği bir sözde, cidden hakkçzandı: Küçük devletler, bir araya gelip 

üveli muazzama teşkil ediyorlar. 
üz Hatta, belki de şöyle söylesek mübalağa etmemiş oluruz: Onların bugünkü 
ol: bemmiyeti, siyaset alemi için, Büyük Britanyadan bile daha büyüktür. 
kı Almanya ile İtalya bir tarafta, Fransa ile Rusya yahut Fransa ile İngiltere 
kr e Amerika bir tarafta "fa§İSt - sosyalist - liberal,. diye muhtelif gruplar tcş· 
fa il etmek temayülünü gösteriyorlar. Hangisi muzaffer olacak? Bunun cevabı ga
lil et muhtasardır: Küçilk devletleri kendi cephesine celbedebilen! 
m Nasıl memleketler dahilindeki siyasette küçük burjuvaları kendine bağlayan 

traf hükumet mevkiinc geçiyorsa, devletler arasındaki münasP.bette de vaziyet 
m vnilc öyle ... 

dt Ve, un:.ıtmıyahm: Küçük devletlerin manen en büyüğü şarkla garp arasında 
bt ulunanı, anlaşmaların, andlaşmaların kahramanı, muharriki, nüvesi, ruhu bir 
be; ıne vardır: O da Türkiyedir! Bu teşkiHitlı küçüklerin en başında bulunduğu· 
yt ıuz için, cihan siyasetindeki rolümüz bilhassa büyüktür. 
83 Hüseyin Faruk TANUR 

se 
k( Romanya Almanlar 

HABER - Akşam postası 

Madrit taarruzu 
bilfiil başladı 

Cephedeki Ulüler arasında 18 Sovyet zabi
tinin naaşı bulunduğu haberi veriliyor 

Asielrin eline geçen hükUmet milisleri 
TUrklyeden mal ithal eden Eski mUstemlekelerlnl 

tüccarlara ı elde etmek için Berlin 30 - l\fadrit hükumeti ken- dukları geniş müsamaha nisbetinde art-

Ti
se Geniş müsaadelerde Bir cemiyet kurdular dine taraftar aneıerin bütün kadınla- maktadır. 

rmı ve çocuklarını silahlandırmıştır. Ademi müdahale ittüakı, ancak tngi: 
bulunacak Bertin 29 - Eski Alman müstemleke· Bunlar, gerileri beklemekte işleri 1iz hükumetinin teklif ettiği şekilde tat· m 

M BükTeı 29 - Romanya başvekili Ta-
tarcsko ve ticaret na7ırı, Türkiye elçisi 

m Suphi Tannöveri kabul etmişlerdir. 

b< ~ğleden sonra Türkiye elçisi ile Roman 
g< ya ticaret nazın ve milli banka genel 
~ iirektörü ticaret nezaretinde toplanarak 

141 .ki memleket arasındaki ticari mübade-

lerinin Almanyaya iadesini temine ça· idare etmektedirler. Erkek memurlar, hik edildiği takdi·.de bir mana taşıyabi· 
lışmak üzere General Von Eppin riya- hep asker olarak cepheye gitmişlerdir. lir. Ademi müdahale komitesi bir aya 
'Setinde bir cemiyet kurulmuştur. Madrit taarruzu bilfiil başlamıştır. yakın bir zaman :çinde Londrada birçok 

Bu teşekküle eski Alman müstemleke F k k · 
f spanyadıs Sovyet zabltlerl toplantılar yapmıştır. a at omıte me 

\erinde çahşmış kimselerle nasyonal sos · · 'b' •· b · 1 harp mi ediyor 1 saisının ne gı ı ınus et netıce ere var -
yalist fırkası erkanı girmiştir. dığı henüz belli ~eğildir. Londra, komi· 

Cemiyet neşrettiği bir beyannamede Sofya, 30 (hususi muhabirimizden te- ~esinin, bütün dünyanın dahilinde ade-
1941 senesine kadar eski Alman müs· lefonla) - İspanyada, Toledoda bulu - mi müdahale ittilakına indirilen darbe· 

ri e vaziyetini mütalea etmişlerdir. Bu temlekelerın· ı·n ı"adcsı'nı· temın' e çalı"aca- n 700 o"'lu" arasınd 18 So et z b't' 
:ı na a vy a 1 1• ler meselesile ciddi bir tekilde meJgul 

ıörilgmede Türki;·eden mal ithal eden rrını bı'ldı'rmı'ştı'r. nı"n cesedı" zuhur etti'gvı· Berlı"n menabi·n 
b 

1 
• olması lazımdır. Bı: -neselenin beynelmi 

le tüccarlar lehine geniş müsaadeler de -------------,.---- d h b ·ı· B d 

K C. Ç a· K en a er verı ıyor. ura a 400 top. 1e1 ehemmiyeti çek bU·.tlktilr.,, 
B ::nılunmayı kararlaştırmışlardır. 2 ·· d dil · · ' ... 

tayyare topu mu:a ere e mıştır. Tas• Ajansının tekzibi 
nı 

ğı 
IF~tDGıı INJ<O>~<errD H A B E R L E R Bir deniz muharebesi ispanyaya Sovyct tayyarelerinin git-
A~ır cezada içeride: İspanyol asilerile hükOmet kuvvetleri tiğine daır haber: Scvyet Taas ajansı 

duruşma başladı arasında Fas s.çıklarında bir deniz ~u yolda tekzip etmektedir: 
Zimmetine para geçirmek ve kulla- • Hazırlanan yol mUkelletıyeU kanunu pro muharebesi oldugu bildiriliyor. ",Barselona 200 S-:vyet tayyaresi gel 

J·~si bu devrede Krunutayn sevkcdilecektır. Hu .. ku" met geml'cn"nden bı'rın· 'n as"le d'ğ' ,. d 'd 70 000 S t tüfeğ" nt ulmış pulları yapıştırmaktan suçlu * lkl sene evvel ı::ehzadebaşmda. bir tram. ... ı ı r ı ıne ve JYıa rı e . ovye ı 
ı:o t"h te · ş··k .. baş kr.t·b· Fe · -r tarafından batırı1drg~ı söylenmektedir. sevkedildig~ine da!r Alman "Voelkischer m ~ :ı 1 no n u ru, a ı ı yzı \·ay altında ayakları kcsllerek ve ezllerek ö. 

S( 1e daktilo MüneV\·erin dün ağır ceza ltn 11 ya.,larmcıa Nurcdcllnin uğradığı imza Komtobia adındaki Fransız vapuru Beobachter,, gazetesinin ne§rettiği babe 
A nahkemesindc duruşmaları başlamış- t:nkkmda dUn gece Şeh.zadeba§mda. bir keşif batan hükQmet gemisinip boğulmaktan ri birtakım yabancı gazetelerde de zuhur 

n. yapılmıııtır. kurtulan mürettebatım toplamı§tır. C!tmiştir. Tass Aj<'.nsı. bu haberin tama· 
i' Noter Şükrü bu da,·anın ceza dava- • Bcrllndo .'Martın Luttev,. hastahanesi mu HUkQmet Madrldl mile asılsn: ve bedh:ı.hane bir uydurma 
~ d v•l huk k d ld v .. cltlrU doktor Muh şehrimize gelml§tlr. Doktor terketmlyecekmlf olduğunu ilan eder.,, 

şi 11 egı v u avası o ~gun~ ~oy- üUn Etıbba Od88lllda bir konferaruı vermi§Ur. 
d Jyer~k agır cezanın ademı salahı'-·e- * lnhlsarlar vekAietf memlekette tuz satı. Asller Madrld istikametinde " .. Madrit hilkQmcti payitahtı terkedece 

ln:le:.1 bahsetti. Feyzi ve 'Münevver de ş:nr truıılm için bir :a.ylha hazırlamaktadır. ğine dair haberleri resmen yalanlamış- llerllyorlar 
'111 sahtekarlığından haberdar olma- • Ankarada 43 metre yUksekl!IHnde bir pa. Kadiks 30 (A.A.) M Varela tarafın· 0 • I tır. Yakınlarda toplanmaya çağrılacak o 
bklannı söylediler. raşUt kulcsinlr ~o. başlanmıııtır. dan idare edilen asile:r kıtası Madrit is-

lan parlamento bütün İspanyol milleti-
v. Suçlu vekilleri 1'.,eyzi ile Münev,·e- * Dnhlllyo vckAlctı belediyelerin 1htlyaçlan tikamctindr. ilerlemektedir. Dün Toledc 
N. ni silah altına çağırmağa karar verecek tn tahliyesini istediler. nı ve imar vıızlyctini tetkik için belediyeler ya 18 kilometre mesafede bulunan Vil-
k da bi k t tır ve bu mealde bir beyanname neşredecek 

Heyeti hakime müzakereden sonra arwmı r an e açmış · laluengayr işgal etmiştir. 
T •-· bak v ı·h· tt ld • • Belediye Beyazıt havuzu 6nUnde duraıı tir. Karlletıerln relal xıdU 
b 

.. vaya maga sa a ıye ar o ugu 
1 

.__, t to 
1 

A __ .. __ 

6 
u 

•v . ·· · yayı ara ..... o.r ve ay narın mey.....,.,.... 0 • 1 ti 1 llt 1 k b h 111 ·· l E ra t_eblıg edere~ .Feyzı ve Muneveı:ın nınağa mahallesine mpan sokak içinde dur. zvea ya ng erey a a a Viyana 30 - Dün olen spanya 
ahlı ye taleplerını redde karar verdı. malanna k:ırar vermiştir. görüyor "Karlist., }erinin tahta varis göster-

• Konservaruvara girecekler için yapılan İspanya işlerine ademi müdahale me· dikle\·~ Don Karl<»Sun vasiyetnamesi 
ırr.Uhanın netlcesı bir tkl gllne kadar anlB§Ila. selesini mevzuu bahseden Rusça fzves açılmıştır. Söylendiğine göre Don 
cnktır. tia gazetesi İngiltereyi de kabahatli Ka'rlos İspanya tahtına namzet ola-

ıı: Konscrvııtuvnr talebe ve profesörleri bu görerek ezcümle şöyle diyor: rak eski Avusturya imparatoriçesi Zi-
ııer.e her beş gUndiı bir konser vereceklerdir. "Faşist devletlerin İspanyol mesele- tanın kardeşi prens Ksavye dö Bur-

y aralandı la r •Elektrik r-Irkctınde yapılan tetkikat daha . d ki 'kl . h k t don ı>armı go·· • .,,termi~tı'r. Taksi d iki hafta ko.dar sUrecekUr. sın e ta p ettı en are e tarzt, son . '"' .,. 
m e Ayazpaşada S~ray arkası "' Yeni dokuzuncu ihtisas mahkemesi hW. zamanda başgösteren meseleler, Fransız Maamafih bu haber henüz teyit 

d okağmda oturan Kibrit inhısar idaresi ml Atıt gelinceye kadar buraya üçUneU ceza ve İngiliz siy~salarının göstermekte ol- edilmemiştir. 
bOffirle~~nMu~dınınbrı~B~~M~~esi~~~&~M~~-m~~---------------~---------------
k odasında yemek pişirirken gazocağı • vuıı.yct d::ı.hnındcki butnn tahrir komisyon Paçavra 
e atlamı§ kendisinin ve on bir yaşındaki ııırmm lcadrolnn ikmal edllml§ ve taallyeto 

b :ırı Perihanın elleri ile yüzleri yanmış· ı;t>tynlşlcrcllr. deposu c·ınayet•ı 
r ır. İkisi de hastahaneye kaldırılmışlar- ,. "' lO uncu llkmcktcp ba§mualllml Recep 

n.1ersln maarlt mUdUrltiğtıne tayin edllml§tlr. 
y rı. • cumhuriyet Halk Partisi ocak ve semt BugUnkU muhakemelerinde 
s :>On gece Beyoğ- OUlğı kougrelt.ri bug11n bitmektedir. Suçlular eski lfade-
5 Unda yangın OldU *Posta ve telgraf memurin kursu lmUharu k 

Beyoğlunda istikHil caddes· d F . aUn blbnl§ v~ ImUhruıa girenlerin hepsi mu. Jerf ni daya la 
ın e re vaffak olmuşlardır. diki i 1 

o mahdumlarına ait 298 numaralı ma- • ödemi•te bir yangm "ıkm dl t ver er n 
• .. " .. ,,. 1§ ve ye ev a. • 

t azadan oun gece use doğru yangın mamen yanmıştır. iddia etlıler 
( ıkmış, itfaiyenin çabuk yetişmesi saye- * lzmır civarında Narlıdere klSyUnUn muh. Saray bumunda paçavra deposunda 

inde yancnn büyu-med•n sönd .. "l ·· tarı Hüseyin ollc meselesinden dolayı akraba. öl<lürlilen ~elim hocanın katilleri ol-
J b" - uru muş • sı Lisan tare!mdan ISldilrWm~tur. -
1 Ur. Mağazadaki eş~ar sig~rtalı oldu- Dışarda: makin suçlu Abdullah ile Serkisin 
r undan zabıta tahkıkatı derınleştirmek muhakemelerine bu sabah ağır ce1.a 
l edir. • ;Londradan Bclgrad, Atına yoluyla ccnuW mahkemesinde de·ram edildi. 

Bo§ulurken 
kurtarıldı 

tlsküdarda Paş31imanında sahil kena
.. rnda oynayan sekiz yaşında Süleyman 
c enize düşmüş boğulurken etraftan ye-

şcnler tarafından kurtarılmıştır. 

Çalınan halalar 
bulundu 

Afrlkaya gftmelc üzere hareket eden tayyare. 
lerden UçU muhtelif Avrupa memleketlerinde 

inmek mecburiyetinde kalmışlardır. Diğer 
nlt.ım yollarına devam etmişlerdir. 

• Cemiyeti ııkvam ıısamblesinde Kanada ve 
Avusturalya murnbh::ısltı.rı Ccm.lyet paktının 
dcğişUrllmcsine taraftar olduklannr söyle • 
mlşlerdir . 

• Çekoslovakya erkAnıharbJyc rei11l general 
Krejci dUn Parlste Daladlcr ve birçok Fransız 
senerallerllc görüşmüştür. 

Karamürsel mensı.ıcat fabrikası eks- * şımald k _ d k 

1 

e azaya u6 • oyan o tor Şarko 
erlerinden Talibin Beyazıtta Yeniçeri ,.e arkada,larınm cesetleri Mandadan Avru. 
:>kağındaki evinin kapısına anahtar uy ~·:ıyn nakledilmektedir. 

Emniyet ikinci şube cinayet masası 
komisc.·ri Alişan şehadette bulundu ve 
cinay~ti Abdullah Be Serkisin müşte
reken yaptıklarını, Selim hocanın ba· 
şına ,·urulan kalın bir odunla öldürül
diiğünü söyledi. 

Bu şehadete göre, Abdullah ile Ser
kis f!n·elce paçavra çaldıkları bu de
poya :ekrar girmeye karar vermişler 
ve bir akşam üzeri kapalı bulunan de
po knı·ısını açtırarak paçavra çalmak 
istemişlerdir. Içcrde nöbetçi Lulunan 
Selim hoca bunlara man: olunca Ser 

eeaed iye erkAnı 
arasında değişik· 

likler yaplldı 
Ilc!ediye erkfmı arasında görülen 

lüzum üzerine ba:ıı değişiklikler ya
pılrnı: tır. Muhasebe müdür munvini 
Nail sular idaresi aboneman şul><'si 
müdür muavinliğine, varidat müdürü 
Orhan muhasebe müdür muavinliğine, 
varidat mümeyyizi Neşet varidat mü-. 

dürlüğüne, masraf mümeyyizi Necati 
mfö•aLene müdürlüğüne, vezne mli
meyy;ıi Zeki baş murakipliğe, sicil 
mümeyyizi Hami memurin müdür mu
avinli~foe tayin edilmişlerdir. 

Bt•lediyede daha bazı değişiklikler 
olacağı anlaşılmaktadır. 

' Bugün Sirkecide 
tramvaylar 

on dakika durdu 
Bugün saat 11,35 de Sirkecide Os· 

maniye oteli önünde in.,aat teli ta§ı· 
yan bir araba kırılmış, arabanın ha
mulesi tramvay rayları üzerine yığıl
dığından tramvay seferleri on dakika 
sekteye uğramıştır. l urmak suretile hırııız girmiş, kıymetli' ıı: Doğu Afrikasındım ttaıya.)"8 bir ltalyan 

ç halnıı çalınmıştır. Zabıtanın sıkt ta· ldası d3nmUştur. 
1 ibatı neticesinde hı:sızın Tatar Abdul 1 • Yunan ~rolı dUn Amiral Kondoryotls 

kis odunu hocanın kafasına indirerek -================= 
muhribile Korfod:ı.n Atlnaya gelmlşUr. 

t alı o!duğu anlaşılmış, dfin yakalanmış- Bıı!JVeldl Metaksas öğle Uzer! s:ırnyn gide. 
• r. Halıların UçU rle Abdullahın arka- rek Yunaııtstanm dal'Jlt ve harici işleri bak. 
, aılarından birinin evinde bulunmuştur. kmda l{rala izahat '\-crınl§Ur. 

öldürmüştür. Abdullah <la Selim ho· 
anın başına bıçak sokmuştur. 

Suçlular Alişanm ifadesini kabul 
etmediler. Zabıtta yazılı ifadelerini 

dayak yedikleri için söylediklerini 
hild:rcl il er. Diğer birkaç şahit daha 
dinledikten sonra muhakeme başka 

bir güne kalmıştır. 
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Doğ,ru n1 u1 

değil mi? 
Eıronnoe 

mOıcedele 
oazomdır 

Eroin, kokain, morfin.. Yan ya
na kutlanılan bu ü9 ad, insana k-0lera, 
veba kadar korkunç görüniiyor. Bu
nunla mücadele yalnız devlet te§'l..-iUi
tına miınhasır kalmamalıdır. Halkı

mız da bu derde yakalananlarla ala
ka.nz kalmamalıdır. O kadar ki bu 
müzmin hastalığın kemik kollan ara. 
sında çırpınan en yakın bir dostu bile 
bulunsa icap eden yerlere haber ver
meyi bir memleket borcu bilmelidir. 

Acıma, 1'6 müsamaha denilen şey
ler de eroin, kokain, mm/in kadar 
korkunç bir hastalıktır. 

Hepimiz el birliği ile mücadeleye 
giri§meli ve bu hastalıklardan /...·urtul· 
maya çalışmalıyız. Bizim müsamaha
mız, bizim alakasızlığımız yüzünden
dir ki, aşıladıkları hastalıklarla cep· 
Zerini şişirenler, hayatının en genç 
zıımanl.arını y<J§'lyan, istikbali kendi
lerinden beklediğimiz mektep sırala 
nndaki gençlerimize kadar sokulma
nın yolunu bulmuşlardır. Onları bu 
korkunç illetlerin pençe1eritıe bırak
maktan duydukları haz, ceplerinin 
günden güne §i§mcsindcn bQ4ka bir 
şey değildir. 

BunUırla mücadele bunlarla çarpı§· 
m.a Zdzımdır. 

MU3amahanıtt, ald1z<ı.!1Zlığın sıram 

geçmi§tir. Bu macadele ve çarpı§ma 
yalnız devlet tcşkı1dttna inhisar etme
meli, biz, hepimiz, herkea, bunun
ki a14kadar olmalıyı:ı ve olmalıdır .. 
Bu bir vatan borcudur. 

Halkm Dostu 

Çanakkale 
boğazında 

iki fener daha 
yaptırılıyor 

Birkaç senedenberi, fencrd:ı kıyılıa

rımızcia yeni deniz fenerleri yaphran 
Tahll~iye umum müdürlüğü ye":;ıen 
iki fener yaptırmağa karar nrmıs1ir. 
Bu fenerlerin inşaatına yakında lıas
lanacaktrr. Fener bf naları yapılıncA
ya knaar fenerleri de Avrupadan ge 
tirilecektir. 

Fenerlerden birincisi Çanakkale bo· 
ğazı haricinde ·ve Midilli kanalında 

Baba burnu mevkiine kurulacak ve 
"Daha burnu,, feneri adını alacaktır. 

tkincf fener yine Çanakkale geçi· 
dinde Bakırköy civarında Galat ~ığh
ğına kurulacaktır. Bu fener de Galat 
feneri ismini alacaktır. 

Tahlisiye umum müdürlüğü bu fe· 
nerler den haşka bu sene daha bazı fe
nerlet inşaasına karar vermiştir. Bu 
fenerJer için de tahsisat mevcuttur. 

ilk iki fener için 30396 lira sarfedf
lecektir. Diğer fenerler etrafında tet
kikler devam etmektedir. 

Güzel sanatlar 
müzesine tconura
cak eserler tesbi't 

edildı 
Büyük Önder Atatiirkün emir ,.e 

irşatlarile güzel sanatlar mUzesi ha
line getirilecek olan Dolmabahçe sa
ra), esl<i ,·eliaht dairesinde şehrimize 
gelmiş olan yük.sek tedrisat müdürii 
Cevat. ve güzel sanatlar akadcmi<oi. 
müdürü Burhan Topral< tetki!·.atta 
bulunmuşlar ve müzeye konulac..'lk 
eaerleri tesbit etmişlerdir. 

Yüksek tedrisat müdürü Ankarada 
yapılacak konservatuvar için lstanbul 
dan i.itenen yardımlar hakkında vali 
ve Belediye reisi Muhiddin Ostlindağ 
ile grirüşmüştUr. 

Cev:ıt, bu huau.sta Maarif vekiline 
izahat Yermek üzere Ankarayft gitmiş
tir. 

840 memur eski 
telefon şl r t. «>ti ol 

dava etti 
T~fiye halinde bulunan eski tele

fon şirketi memurları, müessese faa
liyetini tatil edinceye kadar çalıştık
ları müddete ~lit ikramiye istihkakla
rının verilmemesi dolayıisle şirket 

aley!tine dava açmışlardır. 
Davacı memurları.ı miktarı 3'10 dır. 
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yolcu salonu 
ntizamsızlık içinde: 

ısr-arıa bahşiş isteyen hamallar. -
Hiç bir esasa dayanmaks1:3!1n da· 
ğıtılan rıhtıma girmek müsaade· 
ıeri. - Kontrolsuz bırakıhp beş bl· 
rinci mevkiini aynı kamaraya yük· 
ıeyen ecnebi vapurları. - kapıların 
önünde itiş kakışlar. 

Dün yine bir yolcum vardı.. Bir dürün yerinde bulunmadığı da o ci
genç kadın ,.e küçü!i ı;ocuğu ki, yega- \'arfa herkesçe ma~~mn:ı.uş .• Neyse, 
ne tcşyicisi bendim. Tabiatile, - hey- tekrar aynı m:ıkama oondum. Kapının 
hatt - gümrük salonuna yine yolum önünde bir dostumla zeHesine rastla
düştü. dm. 1\Jüsaade); demın bana \'er~iyen 

Htr ziyaretimde buradan şikayet r.attan almışlar. Her nedense, ben ken 
adet!mdir; zira başka türlü yapmağa dis!n!n gözüne seYimsiz görünmüşüm 
imkan yok •. Fakat dünkü intizamsız- ki, :·ukarlar:ı kadar yollamış. Halbu
bğm evvelkilere taş ı;ıkarttığını esef- ki, bu dostlarım, bir gazetecinin her 
le gördüm. yere kolaylıkla girebilmek imtiyazına 
Meğer yazı lstanbulda geçirmeğc da malik tft'ğillerdir. Neyse, bereket 

geleaı l\l!sırlı ,.e Suriyelilerden bir uzu., sürmi~en hir münakaşa oldu 
miktan mc,"Simin hitmesi dolayısile izin kağıdını alarak rıhtıma çıktım. 
dönüyormuş.. Evet, kalahahk! Kala· liur'?da üç yiiz kişiden az adam yok. 
halık ama, bunun böyle olacağ1 önce· Ne için kendilerine müsaade edilmiş? 
den tahmin edilemez miydi? Faknt. Niçin öbürleri sokak ortalarında, 
hiçbir tedbir alınmamış: Kapının diğcr!eri parmaklık ardlarrn.da.heklc· 
ara1ığından kimi s1ynl1p içeri giriyor: tiliyor? Ilunlnrı tayin için hıçhır esııı:: 
kimmin yakasına yapışıyorlar. Soka· yok! Halbuki, 1'ürkiye demokrat \'C 

ğa "lade,, ediyorlar. Hulfısa ana haha kanunlu hir memlekettir. Burası da 
günü! onun yarufı.ğyara karşı k,ap~~ıdır. Ç~~ 
Kısa bir müddet. seyre daldım: ayıp oluror. Yabancılar 'Turkler bu

Dört beş kişi hemen oracıktan kaçı- ,"'tik hir teşkilatçı mil1etke-n şu kadar
yorh Bu arada bir betbaht kadın mü- cık Mr işi tanzim ed~memişler mi?,. 
nak:ı~ya tut11:.UP dert anlatmak gaf- tliy~ düşünüyorJar. Aman dikkat ede-
letinı göstermiş, J{endisine: )im: birkaç kişinin beceriksizliği bü-

- Olmaz. giremez..c:;in ! · diyorlar. tün millete fena bir not verdirtiyor. 
_ Rica ederim, bırakın beni! Has- BÜ i:;ıleri tanzim o derece gü~ olmasa 

tam \'Br, onu teşyi edeceğim . Kime gert:k .. lyi bir intizam yapıp bunu her 
münıcaat etmek HıZtmsa ona glde;>im. kes hakkında tatbL~ etmek kafidir. 

- Vi1fıyete istida ver 1 ! - diye bir Fakat her yolcunun bir geçiricisi ol-
alarlı ciimle... duğunu unutmamalı! Bunlar sokak 

Vapurun kalkmasına yarım saat orf.a."-tndn lıekletilemez ,.e hele kimine 
"ardır. 7..ava1lt kimi bulup kime dert "Git'!,. kimine geJfşi güzel "Gircmez-
yanJtn?.. sin?. demek asla caiz değildir. 

.. . . 
Ka'nbaltğm :ırasrndan safona süzü

lüyorum. ilk dikkatimi celbeden ha
mal i~lerfoin ıiJi tanzim edilmediği ... 
Otoffiobilden muayene yerine kadar 
esvamı7.ı fa§lYlln hi'r adam: 

- Hesabımı burada kesin! Numa
ram olmadığı için ,·apura hen göHire
miycreğim. Başkaları götürecek! -
dedi. 

Birbirine bağlayıp bir hamlede so· 
kaktan muayene yerine getirdiği iki 
parçsdan mürekkep ve ceman 50 kilo· 
Juk bir yükün 30-40 metrelik olan bu 
mesafede taşınması için kendisine 30 
1-ur\IŞ Yerdiğim haldi' az buldu. kavga 
etti. 

Hamal bahsini açmı~ken tamamla

"' • * 
Diğer bir ı,ontrolsuıluk da v:ıpur

lnr, üzerindedir. Romanya npuru, 
"Jfabindc ya lnrz iki kişisiniz!,. diye bir 
hirinci mevki bileti satmıştır. Halbuki 
kamarada. yolcum diğer dört kişi ile 
beraber yntmağa mecbur tutuluyor; 
' 'c !n ndan ancak vapura hinince ha
herclar oiuyor. Hu mUnasebctsizlik 
dünyanın hangi limanında yapılsa, 

baş 'urulacak bir mPrci Yardır. 

ln~allah bir ay:ık e\·vel şu yeni sa
lon ''c Galat.aya yeni rıhtım yapılsın 
baı,a;ım da heJki, yeni şeklin içinde 
yeni muhte\'a olur. Fakat a.<ııl: Yepye
ni ;::ihniyet Jazım .•• Buna bir~ok dairc
Jeriml7.de ne kadar iMiyacımrz ,·ar. 

fYA·NOl 
rayım: Muayene edılip nhhma çıkhk-1---------------
tan sonra, hemen kapının önünde, ha
mallann şefi insanı durdurup para 
istiyor. Ekserisi küçük küsük paket
lerden mürekkep eşyamız için 12;; ku
ruş fiyat biçtiler .• Pekfılft ! verdi~ .. 
Fakat yük kamaraya konulduktan 
sonra hamaJlnr, Yine. boyunlarını hii
lcerek. karşımızda durmasınlar mı? 

- Koyduk yerlerine efendim. 
- Teşekkür ederiz. 

Yine duruyorlar. B.ıhşiş istedikleri
ni "Nazi.kine,, gülümPeyişlcriJe anla
tıyorJar. Onar kuruş sunduk .. Beğen
mediler ... "Daha verseni7 ..... , tarzında. 
ağır ağır ve yan Yan yürüyorlar .. 
Eğer. bu ha11erin önüne geçilmezse, 

tarife konduğunun hiçbir faydası ol
mayacak, yolculardan hamaJlann ala 
bildiğine para koparır.ası teamüHi es
ld hamam t'Skl tas de,·am edecektir. 

Diin bir saat o hav:ılide bulunmam 
iizcrinc, yolcu salonundaki hamal iş
lerinin :ıdam akıl1r kontrol edilmediği 
k:ınr...ıtini edindim. Bu işlerle uğraşan 
~ üksek makamın bu kontrotsuzluğu 
J..ont•·ol etmesini tavsjye ederim . 

~ " . 

ırana gidecek 
heyetimiz 
Haif~aya 

lfilaıreket e<dlnyoır 
Bolu mcr.usu Cemal Hüsnünün reis

liği altınd'l ticaret, ikamet ve bitaraflık 
mukavele"i ile afyon anlaşması yapmak 
üzere irana gide~ek heeytimiz gelecek 
hafta hareket edecektir. 

Heyette hariciye hukuk müşaviri K: 
mal, iktisat müşctvirlcrinden Fuat ile 
Emniyet Umum müdürlüğü ve Ziraat 
'ckalcti mümcssıl.eri bulunacaktır. 

lrlanda - Türkiye 
ticaret anlaşması 

yapıldı 
Gelen malumata göre bir kaç giın 

evvel müzakereleri biten Türkiye -
müstakil İrlanda hük(ımeti ticaret 
anlaşması Londrada İktisat V ckalcti 

müsteşarı ile İrlanda mtimcssillerl a
rasında imzalanmıştır. 

Adliye Vekili 
Dlln hAklmlerle bir 
buçuk saat gUrilştfi 
Şehrimizde bulunan Adliye vekili 

SUkrü Saracoğlu dün AdJiyeye gele
rek salonları dolaşmış ve birinci tica
ret reisi Faizin odasında bütün mak
keme reislerini toplayarak bir buçuk 
saat hadar görüşmüştür. 

Müddeiumumi Hikmet Onatın da 
buluncluğu bu toplantıda hakimlere 
idari ,.e dahili bir~ok sualler soran 
\'ekil işlerin seri yürümesi için müda
,·elci erk:irda bulunmuştur . 

Petrol aramaları 
Do~u Anadoluda 
petrol emareleri 

çok 
Adana civarında Toros eteklerinde 

zengin petrol emorelerinc tesadüf edil
diğinden ~u mıntakada fennin son icadı 

olan Yeophysique alctlerilc yerinin ta
yinine çalrşıldığınr yazmıştık. Maden 
tetkik arama enstitüsü petrol arama mü 
c!ürü Cevat Eyüp ve altın arama mü -
dürü Hadi sonuna yaklaşmış olan bu 
tetkikatı yakından görmek üzere Ada
naya gitmi§lcrdil". 

!ki müdür or;ıdan Kebana ve daha 
sonra Midyata e:deccklerdir. Midyatta 
yeni yapılacak petrol nraştmnaları için 

sondaj yerlerinin tesbitine çalışılmak -
tadır. Tanınmış jeolog Makson bura· 
daki ekibin faaliyetine iştirak etmekte
dir. 

Mütehas!lıs hükumete bir rapor ve
rerek doğu Anadcluda çok zengin pet
rol emarelerine tesadüf ettiğini bildir -
mi§tir. Müreftcde de yeni bir kuyu daha 
açılmaktadır. 

Sigortayı soyma işi 
Maliye müfettişleri 

de el koydular 
Görülen lüzum üzerine maliye mü

f ettiş1erinden mürekkep bir heyet si· 
gorta rezaleti işine el koymuşlardır. 

Buna ~bcp bu dolandırıcılk yüzünden 
hazinenin 1.arara uğramış olmasıdır. 
Çünkii bilit varis ölenlerin sigorta pa
ralarının de\·lcte intikali Hlzım geldi
ği halde bu şebeke bila ''aris ölen bir 
çok kimselere ~ahte Yarisler uydura
rak sigorta paralarını almıştır. 
Beyoğlu emniyet memurluğu da 

tahkikata dernm etmektedir. 

iş dairesi reisi 
şehrimize geliyor 

Öğrendiğimize göre lzrnirde bulu
nan iş dairesi reisi Enis Behiç Şehri
mize gelecek ve •iaçilerin şikayetlerini 
tetkikten sonra Ankaraya gidecektir. 
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OE(..'El'ıi ~~~it BUOUN NE OLDU 'l 
<)nUmUzdcld hafta içinde Habc~ - İta!. 

yan harbinin başlayacağı muhakkak nddcdll 
mektcdir. 

Balkan oyunlan billl. 

Ergani bakır 
madeni 

Sermayesi 3 mil
yondan 4,5 milyo

na çık~rııacak 
Bütün memleketin biran evvel faa

liyete geçmesini beklediği Ergani bakır 
madeninin çalışmaya başlayacağı ve Er 
gani bakınnın bütün dünyaya yayılaca
ğı zaman artık çok yakınlaşmıştır. Al
manların sermayesinin de satın alınma
sından sonra şim,di bütün hisseleri Türk 
ter ve Türk hük\ımeti elinde toplanmış 
olan bu zengin bakır madenimizin işle
tilmesi için yıllardanberl hazırlık yapıl
makta idi. Bunun neticesi olarak Erga
nide maden sahasında muazzam tesisat 
vücuda gelmiş, iş bununla da kalmıya
rak birçok yapılarile bir maden mıntaka 
sr, mektebi vesair içtimai müesseseler 
de vücut bulmuştur. 

Şimdi madenin işlemesine doğru iler
lenirken Ergani bakır madeni şirketi 
sermayesinin tezyidi ve bu meyanda şir 
ket esas nizamnamesinin değiştirilmesi
IUzumu hasıl olmuştur. Bunun iç'in de 

şirket heyeti umumiyesi fevkalfıde bir· 
içtima yapmağa davet olunmuştur. 
öğrendiğimize göre şirket sermayesi 

şimdi üç milyon Türk lirasr iken 4,5 mil 
yon Türk lirasına çıkarılacaktır. Bu ser 
mayenin beheri on liralık 45000 hisse
ye münkasim A ve B serili iki nevi tah
ville yapılacaktır. 

Nizamnamenin altıncı maddesinin 
so:ı fıkrasil" yedinci ve yirmi altıncı 

maddeleri de değişecektir. 
Heyeti umumiye 3 sonteşrinde topla

nacaktır. 

Radyo şirket:inin 
açıkta kalan 
tahsildarları 

Radyo şirketi hüktımet tarafından 

devralınırken şirketin ötedenbcri çalış
tırdığı 12 tahsildara da yol verilmiştir. 
Bu tahsildarlar Posta idaresine başvu· 
rarak kendilerinin şirketin on senedir 
tahsilatını yaptıkları için nerelerde rad

yo olduğunu ve hangilerinin kaçak bu
lunduğunu bildiklerini binaenaleyh ken 
dilerinden bu işi daha iyi yapacak kim
senin bulunamıyacağını bildirmişlerdir. 
Posta idaresi bu hususta bir karar ver
memiştir. 

Cniversit:e ne~riyat 
bürosu şefine 

Oş'(Çeını 

en ç~!kitDrrftB<dln 
üniversite neşriyat bürosunda bir sa

tı~ yolsuzluğu meydana çıkarılmıştır. 

Bu hususta tahki:~at yapılmaktadır. 
Ayrıca bazı sebeplerden dolayı neşri· 

) at bürosu şefi ~:.fet Bayere işten el 
cektirilmiştir. 

Bazı ecza depoları 
Sel dö karlsbat 
yerine sülfat 

dö süd 

Satıyorlarmış 
• 1 

Gilnırükte bir kaçakt;ıhğın tahkıka· j 

tı yap:lırken hallun sağlığını tehdit 
eden çok mühim bir netice meydana 
çıkanlmı~tır. Bu tahkikata göre bazı 
eci' ... 'l depolarının .sel dö knrlsbadı sol
fn t dösutle karıştırarak veya birinci
sinin )'erine tamamen ikinci.o.;ini ika
me ederek piya .... aya çıkardıkları anla
şılmı~tır. Gümrük kimyahanesinin 
tcslıit ettiği bu vaziyet Sıhhiye müdür 
lüğüne bildirilmiştir. 

SeJ dö karlsbndın kilosu 175, solfnt 
dö südün 80 kuruştur. 

\ynı yük.c;ek makam, başka ''e pek 
'11 'lhım bir intizamsızlığı daha kontrol 
ctm"ıidlr: Yukarda anlattığım şekil· 
de ;nuayenc salonuna girenler. tabia
file orada kalmayıp nhtrma da çık
mak istiyorlar. 

Mesela ben şahsan, hüYiyetimi de 
!Eibat ederek ikinci <ierecedeki amir
lerden birine müracaat ettim. Müdür
den müsaade almam lazım geldiğini 
s8yJedJ. Hay hy! MuJmemnunfyc! 
Maaemkf usul böyleymiş .• Merdiven
lerden yukarı boyladık .. Halbuki mü-

Karışınamanız daha doğru! 
izmittcn (M. A.) imzasile yazrlıyor: 

Kocasile mes'ut bir hayat yapyan genç bir kadın ta

nıyorum. Kocanın, kamı evde olmadığı zamanlar, başka 

kadınlarla düşüp kalktığını öğrendim. Bu, bana dokunuyor, 

çünkü, kadın kocasını çok seviyor. Haber vermek 15.zım mı? 

CEVABIMIZ - Hiç bir şey söylemeyiniz, hatta his 

bile ettirmeyiniz. M iimkünse, farkına varmış gibi de dav
ranmayınız. Eğer arkadaşınızı seviyorsanız, böyle bir ha

diseden onu haberdar etmemeniz icap eder. Biz:: inanınız, 
karışmanız doğru değildir. Genç kadının saadetini bozmuş j 
olursunuz. , 

rFaşns'lt lKcmü
ın Ds'(Ç ~av<gJaso 
"Cumhuriyet,. gazctesi11dc YrtnU8 

Z\"adi Almanyanm Rıtsyaya hücumtln
da1ci manayı §öy'lc soruşturuyor: 

Komünistliğe karşı dikkatli olmak 
vaziyeti Almanyanın veya başka her 
hangi memleketin kendi mitıetine aiti 
dahili bir işi oldukça buna kim.senin 
diyeceği olamaz. Fakat bir müddet
tenberi bu husumet hudut aşırı saha
lara kadar uzatılmış bulunmaktadır. 
Nuremberg nutukları Almanyadan 
Sovyetler diyanna uçurulan söz gül
lelerinin bombardımanı manzarasını 
göstermiş olduğunu unutmadık. Bu 
sadece mücadeleye bir vesile aramak 
mıdır, yoksa Almanyanm şarktaki 

büyük memleketten bu itibarla haklı 
şikiıyetleri var mıdır? lşte anlaşı1mnk 
Irzım gelen nokta buradadır. 

iz 
Saırf ve ınaınv 

ınıocasu 
Son bir kaç gün içitıdc Tan re/iki

mizde yeni bir siltun açıldı. Gazete mu· 
harri.rlcrinin yanlı-§larmı bulup çık<.ı

ran bir gazete muharriri belirdi. "Ah
feş,, tal."ma adını kıl1lamyor. Hani şu 
"Ahfeşin keçisi,, tabirinden hatırınıza 
geleceği mulıakka:k oum "Ahfeş, .. 

Fakat bu sabah o sütunda ne "AJa.
f eş,, i, ne de "keçisi .. ni görebiliyo
ruz. Bir iş1.cri mi çıktı nedir!r. Yal
nız, siltunun azcrindc şöyle bir kağıt 
mmtul1mı§: 

. . • Okuyuculardan zaman zaman 
sorular alırım. Elimden geldiği kadar 
da k~ılık veririm. Bugün baktım, 
henü:a cevabı verilmemiş mektuplarm 
kabank bir yekiın aldığını gördüm. 
- Turhan Tan, 

CUMHURİYET, 28 - 9 - 1936 
"Cevap .. kelimesini de kullandığın

dan anlaşılıyor ki muharririn "karşı
lık veririm,. demesi öz türkçe yazmak 
he\'csile dc~ildir. Hnlbuki "karşılık 
\'ermek,, sadece cevap vermek değil
dir; o tabirde bir isyan, küstclıhk, 
haddini tecavüz manası vardır. Dil 
meraklısı olduğunu söyliyen bir mu~ 
harririn "yekun aldı,, demesi de dil 
sürçmesi olsa gerek. 

n 

Saırcawlb>csna 
Asım Us KURUN da Y11gos'lcıV1J<ı 

intibalannı tıcşrctmcktedir. Bu drfa 
Saraybosnayı ziyaretini mıüıttyor. Do-
1.ayısilc bazı tarihi ve yeni m.aııımat 
veriyor: 

Bosna - Hersek büyük harpten son· 
ra Yugoslavyaya geçince dört vilayet 
arasında inkisamn uğramıştır. Bu 
vaziyetin neticesi olarak (Saray ~
na) merkezi eski iktisadi faaliyetin
den biraz kaybetmiştir. 

Bütün Yugoslnvynda mevcut mü8'
lümanlann miktarı (1.600.000) kişf. 

dir. Bu miktarın (700.000) i Boşnak. 
(700.000) i Arnavut, (100.000) ! 
Türktür. Yani Yugosl:ıvv:, mfüılüman
Jarı arasında din birliği olmakla be
raber dil a>Tihğı vardır. Bosnalılar 
ile Sırplar. Slovenll'r arasında i~ 
dil birliği olmakln beraber din a\•rılı
ğ'ı bulunmaktadır. 

ÖtcdC'nberi Yugoslavya müslüman
lar için dini bir muhtnriv"t kab.:I et 
miştir. Müslümanlar hususi bir kanmı 
ile kendi dini müe~<-c-eocJcrlni ~ndilcr· 
idnrl' ederlerdi. Miiftülcr islfırn ce
maati tnraf•~dnn in•ihan edilirdL Fa 
kat miite,•effn kral A)eksandr Yu;;os. 
lavya kin mumkkat Nr dil:tat<ırljik 
tesis eWğ'i ?.aman miislümanların d.Wi 
muhatriyC'tinC' ait olnn kanunu da ilga 
f'tmişti. O S?iindC'n sonra müftiı 1er 

BPlı,oad hlikumeti tnrafmdan lnyin 
edilme'~<' ha"lanmıı:;ıtt. 

Fakat bir buC'uk :"<'ne evvel eimdi
ki StovadinoviC' lıiikumcti i§ başına 
recti<Yi z.nmnn Hırvatlar ile olduğ'U 
... ;hi Mfrıliimwhr İl" rln anl&.§mak JQ. 

~ı·munu duvmu~ knhincs'ine BosnR 
H"rsC'k mlisliimanlnrmın liderleri gibf 
evkaflannı ve evkaf varidatı Behm~. 
ni nazır olarak alıru:;tir. MUslilmanla
rın din muhtarivetini tı>min eden l:a
nunu da yeniden iad" rtmiı;.tlr. Şim

,:ı; P.enC' rrıfü:lümanlar milftülcrlni ken
dileri intihap dtiklcri l!ibi, evkafla.n
m ve evkaf \'aridatı ile kurulmuş olan 
mektet•lcri ve yd 1mhanı>1C'rini de ~ene 
kendileri idar~ etmektedirler~ 
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R ABER - Akşam postam 

Anta :<ya ve skenderun- Suikastçiler 

d . 1 ~" h. I I d idam edilmedi 
a mı h ıs er ga eyan a aolanzagöstcre:;::0~!;~c!::!~ 

(Baş tarafı 1 incide) bahsetmektedir. Bilmiyoruz; keskin hır kendisine hakikatin söylenmiş olduğuna 
leyandadır. Bu vaziyet İskenderun sız ve ev sahibi fıkrasının Arapçası delalet ediyor. 

• • • ve Antakyanm da istiklali işinin bir var mıdır? 
an evvel halledilmesini :Jauri kılan Fakat ahiak ve vekar düşkünlerini 
sebeplerden biri olarak görülmelidir. ı mazur görmek hadiselerini soğuk kanlı
~ntakyah bir gencin anlathklar ı lıkla takip etmek lB.zımgelir.,, 

Şehrimizde bulunan bir Antakyalı Falih Rıfkı yazısının ortalarında de-
genç bu sabah matbaamıza gelerek bi- mektedir ki: 
ze Antakya hakkında bazı malfımat 

verdi. 
Burada tahsilde bulunan bu Türk 

genci, ~ntakya şehrindeki elli binden 
çok fazla Türk bulunmasına karşı 

şehrin bir kaç mahallesinde yerleş

miş bulunan Arap, Rum ve Ermeni
lerin ancak 3 - 4 - bin kişi olduğu
nu, Antakya Türklerinin iradesine ve 

heyecanına hakim bulunduğunu, ora
daki Türklerin, biri 30 ağustos, diğeri 
29 il~ teşrin günlerindeki tezahürat
tan başka hiç bir gün taşkınlık yap
madıklarım, son vaziyet üzerine ana 
vatanın teşebbüsat ve karannı büyük 
bir ümit ve heyecanla beklediklerini 
söyledi. 
Ulusun bugUnkU baş makalesi 

Ankara (hususi) - "Ulus,, gazetesi-
nin bu sabahki sayısında Falih Rıfkının 
başyazısr İskenderun ve Antakyaya da
irdir. Dün çıkan bir havadisin teeyyüt 
etmemesine rağmen, ilk hamlede Türk 
hissiyatının ne derece uyanmış olduğu
na deTil sayılabilecek bu yazı §Öyle baş
lıyor: 

"Antakyada bir Türk bayrağr parça
lanmıştır. Şamda bir gazete Ankaraya 
karşı sokak edebiyatile hücum etmiştir. 
Bu gazete, Sancak Türkiyenin üstün
den atlayarak Kilikyamn Araplığından 

"Suriye gazetesinin, Tevfik Rüştü 
Arasın müzakerelerine neden kızmakta 
olduğunu anlamak imkanı var mıdır? 
Biz, bir mesele çıkarmıyoruz. Biz mua
hedelere ve kendi taahhütlerine riayet 
eden barışzılrk poEtikamızrn icaplarını 

tatbik ediyoruz.,. 
Falih Rıfkmın yazısının son cümle-

leri: 
"Bu milliyetperverler Suriye kıtasr

nın ta bağrına girmiş olan ve kendile -
rile ayni dili konuşan ırkla Lübnan hak 
kında Fransayı taahhütlerinden vaz-

geçirmişler midir? Suriyeliler bizimle 
yeni ve müsavi bir dostluk politikası 

1 
devresine girdikleri ilk günlerinde böyle 

bir politikanın gayretlerini mütemadi -
yen zehirliyecek olan bu davanın hall' 
dilmesinde ancak ve yalnız menfaat ta-

1 
savvur etmemelidirler. Sokak gazeteleri 
ni ve kaldırım nümayi§lerini kışkırtmak 

faydaııız ve lüzumsuz bir gerginlik ha
vası yaratmaktan hali kalmaz . ., 

Hain Kürt Hilmi 
Suriyeden çıkarıldı 

Meşhur hainlerden Muşlu Kürt Hil
minin Şamda aleyhimize risaleler çı
kardığı için Suriye hudutlan haricine 
çıkarıldığı bildirilmektedir. 

HABER: İngiliz gazetesinin verdiği 
ve şimdiye kadar iki defa olarak tekrar
lanmış olan bu havadis, casus Lavrenıin 
hala sağ oiduğunu işaa etmek kabilin
den bir şey olsa gerek ... 

Radek ve 
Ray eski 

Tevkif edilmiş 
Sofya, 30 (hususi muhabirimizden, 

telefonla) - Paris menabiindcn Sof
ya gazetelerine bildirildiğine göre, 
son suikast davasında beraat eden 
Radek ve arkadaşı Raycski, gfıya 
hariçteki muhaliflerle temasta bulun 
mak ve Rusyada taklibi hükumet yap 
mağa teşebbüs etmek ittihamile tev
ldf edilmişlerdir. 

Rusyada İspanya b§diııeleri müna
sebetile mitingler olmaktadır. Bun
larda, halk, Staline sadakat yemini 
etmektedir. Teşrinievveldc inkılap 

bayramında büyük tezahürat yapıldı
ğı sırada Radekin ve Rayeskinin tak
libi hükumet teşebbüııünde bulunula
cağr zannolunuyor. 

Göbels 

30 EYLUL - 1936 

Filistinde ihtil81 
gene alevlendi 

lngilizlerle Araplar arasında dünkü 
çarpışmaya tayyareler de iştirak etti 

lngilterenin Kudüsteki kuman· 
danına şiddetli talimat verildi 
Kudüs 30 - İngiliz askerlerile Arap 

ihtilalcileri arasında dün çok şiddet!: 
ve uzun süren bir çarpışma olmuştur. 
İn.gilizler bu esnada tayare de kullan
DU!}lardir. 

Şimdiye kadar Araplardan 20 ölü 
ve bir çok yaratı görülmüştür. İngiliz
lerden üç ölü vardır. 

Talebeye eroin 
satan 

Zabıta Kadıköyünde Süleyman ismin 
de talebelere eroin satan bir habisi ya
kalamıştır. Gençliğin mahvına yürüyen 

bu adam mektep mektep gezerek eroin 
~atmakta imiş. 

Mektep idarelerinden birinin uyanık 
davranması üzerine Süleymanın adamla 

rından olduğu anlaşrlan bazı talebeler 

takip edilmi§ ve evi bulunarak araştır

ma yapılmıştır. Sülcymanm evinde ken

dini kaybetmiş buı talebeler de bulun
muştur. Zabıta ve maarif müfetti~leri 

bu işi büyük bir ehemmiyetle tahkik et
mektedirler 

2 inci sayfamızın 'beıinci sütunundaki 
yıµıyı okuyunuz; 

Londra, 30 - Londra Gazette 
dün akşam Filistinde isyanın tenkili
ne dair hükfunetin kabul ettiği tali
matnameyi aynen neşretmiştir. Bu 
talimatname, General Dill'e ve mü
messillerine askeri mahkemeler teşki
linden başlıyarak fertleri tevkif ha
pis ve ihraç, limanları ve gemi!eri 
kontrol, bazı ahvalde mülkiyet hak
kını ilga gibi gayet geniş bir salahiyet 
vermektedir. 

Lond.ra, 25 - Salahiyettar makam
ların söylediğine göre, İngiltere hü
kU.meti Filistinde asayişin iadesi ma
kul tedbirlerle mümkün olmadığı tak
dirde, şiddet istimal etmeğe, mahalli 
kıtaatı bunun için hazırlamağa ka
rar vermiştir. 

.......................................................... 
Bugün matine:erden itibaren 

Al kazar 
S1NEMA~l 

(Ben bir pranga ka~ağr) filmine na-
zire olarak yapılan ve Ba~tan ba~a 
mücadele, korku ve dehşet filmi olan 

le Paramız 
B 

yükseliyor 

Tayyare ile BerlJne dtlndU 

Vunanistanı ve 
Metaksası takdir 

ediyor 
Atina 29 - Almanya propaganda 

nazm Göbels tayyare ile Berline dön
müştür. Göbels gazetecilere verdiği 

beyanatta, Yunanistanı komünizm 

Kibritler 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu itibarla kutuların noksan doldu
rulmasında bir kast olamaz. Bir maki
ne saatte sekiz bin kutu doldurmakta

dır. Kutularda ekseriyetle eJliden 
fazla kibrit bulunduğu gibi !7-48 adet 
kibrit de vardır. 

ni 
ğ1 

ıri 

m 
SE 

A 

iç 
şi 
dı 

Cumhuriyet Merkez bankası gördü
ğü lüzum üzerine bugün öğle üzeri Lon 
dra altın gramajindeki değiişkliğe göre 
sterlin i~in yeni bir fiyat tesbit etmiş
tir. Bu fiyat: 6Z2 alış 625 satrş fiyatıdır. 

Bugün öğleden evvel borsada merkez 
b:mkaıu hisse senetleri 87 lira üzerinden 
muamele görmü~tür. Türk borcu tahvil 
leri birinci 22,35 açmış 22,25 kapamış

tır. 

Anadolu Obligasyon 40,65 den ve mü 
ınessil de 43,10 dan muamele görmüş
tür. 

• • • 
Para değişikliğinden doğan ilk tesir

ler dün dahilde tamamen zail olmuştur. 
Borsada gerek kambiyo ve gerek tahvi
lat üzerine muameleler eskisinden daha 
canlı ve tereddütsüz devam etmektedir. 

Dün öğleden sonra Cumhuriyet mer
kez bankası Londradaki borsa fiyatları
na göre altın gramaji tahavvülatını esas 
tutarak bir İngiliz lirası karşılığının 
620 - 623 kuruş olduğunu tebliğ etmiş 
tir. Bir gün evvelki fiyat 635-638 ku
ruştu. Cumhuriyet merkez bankası icap 
ettikçe fiyatı bu şekilde tesbit ve ilan 
edecektir. 

Borsada dün sterlin, 621,5 da açılmış 
ve 28000 sterlin üzerine muamele olduk 
tan sonra 620 de kapanmıştır. Merkez 
bankası bu arada 10.000 sterlin alarak 
Borsada nazım rolünü oynamıştır. 

Dün borsada ilk defa bazı dövizler 
üzerine de muamele olmuştur. Bir Türk 
lirası karşılığı İsviçre frangı 3,43,84 
frank. mark 2,05, florin de 143 olarak 
fiyat almıştır. 

Milli talıvillerde yükselme hareketi 
devam etmektedir. 

iktisadi sahatla 
Yalnız teroddütler, iktisadi sahada 

hc:-ıüz zail olmamıştır. Bugünlerde ala
kadar makamların bir nizamname ile 
veya tebliğle vaziyeti aydınlatacağı mu

e hakkak görillmektedir. 

Şimdilik ticaret alemi satış ve alışlar 
da Türk parasını esas olarak kabul et
miştir. Yabancı satıcı ve alıcılar da mü

rı teaddit misallerle en sağlam para oldu
e ğunu gördükleri Türk parasını esas ola 

rak memnuniyetle kabul etmektedirler. 
Hatta bir kısım ecnebi alıcıları muamele 
!erinde Türk parasını esas tutacaklarını 
buraya telgrafla bildirmektedirler. 

Şirkotlerl, tarlfelerl e 
:>' Tramvay, Tünel, Elektrik, Havagazi 
u gibi termayeleri frank esasına bağlı hi

dcma tı umumiye şirfketierinin tarifeleµ rlnin frangm dü~mesi dolayısile indiril 
llı mesi icap etmektedir. Fakat bunun te

sirleri gelecek üç ayda görüleceği için 
:r 
aı 

üç ay sonra yapılacaktır. 
Hariçteki vaziyet 

Evvelki gün ve gece 24 saatlik bir 
i!;tima yapan Fransız meclisi para kıy
metinde yapılacak değişikliğe ve bunun 
doğuracağı vaziyete ait bütün esasları 
kabul etmiştir. Bu esasları !!Öyle topla
mak mümkündür: 

Devlet ile Bank dö Frans arasında 

aktedilmiş olan 25 eylUl 1936 tarihli mu 
kavelename tasvip olunmuştur. 

tehlikesinden kurtarıp Avrupanın bir 
çok memleketlerine bir misal olarak 
gösteren Başvekil Metaksasa. karşı 

duyduğu hayranhğı anlattıktan son
ra demiştir ki: 

"- Eğer İspanyada Metaksas aya
rında bir kimse bulunsaydı komünizm 
felii.kı'ltine uğramazdı. Yunanistanda 

Kutuların içinde kırılmış kibrit 

çöpü bulunabilir. Bu, kutu doldun- ·PR ~NGA 
!urken olabilir. Kutularda 46 adetten S ~ 
noksan kibrit çıkarsa bunların fabri-ı !. İngili%ce ~özlü büyük heyecan filmf: 
kada değil, satıcılar tarafından boşal- i • • başlıyor... ı' 
tılmış olması da muhtemeldir.,, : ......................................................... . 

Bank dö Fransın altın ve ecnebi dö
vizleri stoklarına yeniden kıymet takdir on beşkomtinistvardu; bu~ardan~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bir tehlike gelemez, denmesi makul 
olunacaktır • 

Yeni kanunun altın ile yapılması meş
ru beynelmilel tediyelere şümulü yok· 
tur. 

Müstemlekat 'bakanlan stoklarına ye
niden kıymet takdir olunacaktır. 

Her türlü altın alım satımr, ancak 
Bank dö Fransın hususi surette verece
ği müsade iJe yapılabilecektir. 

Altın veya ecnebi dövizi olarak mev
cut olan bütün ticaret borçları için mo· 
ratoryom ilan edilmiştir. 

Nakit veya külçe hal~ndeki bütün 
altınlar, hükumet tarafından satın alına 
caktır. 

Yukarıdaki karara muhalif harekat
ta bulunanlara karşı cezalar tertip edil· 
miştir. 

20 Eylill ile 26 Eylfıl arasında yapıl
mış olan spekülasyon esasına müstenit 
muameleler, Maliye nazırının tetkikine 
arz edilecektir. 

ücretlerin müteharrik mikyasına mü 
teallik olan bu füi madde yerine metni· 
ni yukarda yazmış olduğumuz yeni ma

değildir. Yapacağını bilen ve buna 
karar veren bir komünist bu kararı 
verm~miş olan on komüniste bedel
dir.,, 

Marangozlar 
cenıiyetinde 

Evvelki gün esnaf cemiyetleri hak
kında yazdığımız bir yazıda. Maran
gozlar cem!iyetinin de katibini işten 
çıkardığını yazmıştık. Çıkarılan za
tin cemiyet umum! kA.tibi olmadığınr, 
tahsildar vazifesinde bir ki.tip oldu
ğunu tavzih ve tasrih ederiz. 

Yunan deniz 
manevrası bitti 

Yunan donanmasımn manevraları 
bitmiştir. Faler limanında Kralın hu
zurunda bir geçit resmi yapılacaktır. 

sterlin çıkardığı hakkındaki beyanatını 
tekzip etmiştir. 

de kaim olacaktır. 
Eski muhariplerin tekaüdiyeleri arttı Markm dUşUrUleceljl haberi 

rılmıştzr. yalanlamyor 
Hükumet iptidai maddeler ve mekfı- Dün şehrimizde Alman parasının 

lat rüsumunu icabında tadil etmek sa· da düşürül?üğü şeklinde çıkan ve 
lahiyetine malik olacaktır. Fransızca bir gazete tarafından neş

Devlet, Credit Fonciemin medyun- rolunan haber, Almanya ile çok iş gö
' larından almakta olduğu faiz nisbetini ren piyasamızda heyecan uyandırmtş
indircbilmesi için bu müesseseye üç mil ı tı. Bu haber Alman sefareti tarafm-
yarlık bir kredi açacaktır. dan tekzip edilmiştir. 

Diğer taraftan italyada vaziyet he- Yun <' nlstanda yeni esas 
nüz aydınlanmamıştır. Liretin tamamen Yunanistan drahmi için İngiliz li-
dahilde kullanılan bir para olduğu naza ra.sı esasını kabul etmiştir. 
n dikkate almara):t liretin düşürülme- Kontenjanların kalkması için 
"i daha çok ihtimal dahilinde görülmc:k Paris, 30 - Kontenjanın kaldınl
tedir. Maamafih kıymetten dü§ürülmüş ması için İsviçrede beynelmilel bir 

LİANE HAİD'ın güzel sesi ve sevimliliği Sempatik İV AN PETROVİÇ 
2 mükemmel komik THEO LİNGEN ve HANS MOOSER ve ROBERT 
STOLZ'un nefis musikisi. Bütün Berlin ve Viyana sinemalarında muvaffa-

kiyet kazanan ve önümüzdeki PERŞEMBE akşamrndan itibaren 

SUMER SiNEMASINDA 
Gösterilerek sizin de takdir nazarlarile seyredeceğiniz 

ÖPÜŞMEDEN YATILMAZ 
:gwı 

"WER ZULETZT KÜSST,, 
Operet filminin baılıca unsurlarıdır. .__...••rıı+•ısı•' 

~--······ tstanbulda ilk defa olarak 
lıl f", ' •• \ •:r:.ı, 

En genç, en büyü1< ve en güzel tenor 

Yeni Karuso .. Bütün dünyanın mabudu 

6c:ala de Milan ve Metropoliten opera .. rnın yıldızı 

N i N O MARTiNi 
Yarın ahşam SARAY Sinemasında 

Gösterilmeye başlanacak olan ve herkesin görmesi lazrmgelen 

AŞK SERABI 
Fransızca sözlü filminde TOSCA - MANON ve birçok halk 

ni taganni edecektir. Göz kamaştmct zenginlik... Enfes bir 

MARtA GAMBARELLi'nin BALET HEYET!. 

melodileri 

mevzu ve 

! 1avaten: Paramount Jurnal, Kı§ modalar?, bütün feci teferrüatile ispanya 

... ·.. . . ' "' .. hadisatr ... ~ /' _,. ~ •l •• • • • .. ' " 

TORK Sineması 
1936 - 1937 yeni sinema mevsimine ı ilkteşrin cuma günü tam 

!l da İstanb:ıl halkının çok beğendiği ve pek sevdiği 
?BRNAND GRAVEY - KATE DE NA~Y - LUCiEN BAROUX 

3 bliyiik artist tarafından temsil edilen 

-saat 

gibi 

BiR MAVIS GECESi 
Muhteşem ve emFalsiz zengin filmi ile başlıyor paralara karşı bir tedbir olarak liretin kongre içtimaa çağnlacaktır. 

nisbi bir şekilde kıymetten düşürülme- -------~-------_;_ __ M:,__ ___ (_•_•J--J---0---E-------------------~ 
k d

. A .. 'W 
~i de muhtemel görülme te ır. w 

- • ~ . tY";, ,..,. ••• _. ,,; 

Felemenk hükC.meti de florini kıy -
ten düşürrlükten ~~nra bir takas sandığı 
ihdas ve altın ihracı!1l yasak etmiştir. 

Sinema zevkinizi 

SAKARYA 
tamamlıyacak 

sinemasıdır Sovyet Tas aiansı Amerika maliye 
nazrrr Morgenthau'ın Sovyctlerin .stcr-l 

!ini düşürmek i~ı7 piyasaya bir mılyon '•••••••••••• Bir kaç gün kaldı. Bekleyiniz. ••••••-, 



30 EYLU:U - 1936 

Muhtelif milletlerin erkekleri 

Aşkı nasıl telakki 
ederler? 

Bir lnglllz erkeği öper; fakat söylemez, bir 
Fransız öper ve söyler; bir Italyan öpmez 
fakat söyler, Arabıo aşkı gururudur; Rus 

bunun tam aksidir 

/, 
~r~ 

( ~ 9 

v 

1ngiliz crheği scı•gilisiylc ırmak herrnrırın giıfor de orada oturup balıl~ 
t11tmağa bn~lar. 

Aşk sanayiincfiscden bir sanat oldu
ğu gibi bir oyundur da. Tenis ve kri
ket kadar tetkike değer. Bir 1ngifü 
oyunlara bütün kalbiyle sarılır, halbu
ki bir Fransız l:albini ve bütün ·;arlı

ğını aşka verir. Kadın onun içın bir 
sanattır. 

Kadın için bir Fransız erkeği çok 
yorucudur. Kadın, Fransız erkcfiyle 
aşık atmağa kalkıştımı en iyi elbise
sını giymeye, güzel görünmiye, iyi 
konuşmuya, bir an için bile olsa tabiriy
le dalga geçmemiye mecburdur. Fa
kat bu zahmetlerinin mükafatını da 
görür. 

Fransız erkeğinin kadını, dünyada 
mevcut erkeklerden fazla tanıdığına 

hiç şüphe yoktur. FranSiz için kadın 
bir dindir. Onun bütün hayatıdır. Ka
.ıın isin de bir edanun l.Utiln h:ıy:ı.t:ı 

olmak az iş midir? 
Vüeud bak:mından Fransız erkeği ke· 
silmi} bir çiçeğe benzer. Fransız 

erkoğin.io çabuk solduğunu fazla 

dayar"'.lm:ıdığını anlatmak istiyo:um. 
Otuz beş yaşında o bütün kudretini 
sarfetmiştir. Fakat bunun hiç ehem
miyeti yoktur. Çünkü aşk onun için 
bir sanattır ve aşka dair biJgisi o kadar 
çoktur ki kudretsizliğini gizliyeWir. 
Avrupa erkeklerini aşk işinde kısaca 

tasnif t'tmek lazım gelse şöyle dene · 
bilir: 

B ir l:ıı;iliz erkeği öper: fakat şöyle-
me .. 

Bir Fr:ınsız: öper ve söyler. 
Bir İtalyan öpmez fakat söyler. 
1 tal yanlar haris, kıskanç ve mizah 

nilen şey yoktur. "ağla ve kendı ha· 
şına ağla,. prensibi burada esastır. 

İspanyol erkeği ise kadınların kaba 
ve can acıtacak muameleden hoşlan · 
dıklarına inanırlar. Zaten İspanycl 
erkekleri dünyanın en zalim ırklerın-

dan biri değil midir? Engizisyonla 
nn torunları elbette eza ve cefadan 
hoşlanacaklardır. 

Ancak İspanyolların gösterdikleri 
kıskançlık bir kadına gurur verecek 
mahiyettedir. Kıskanrruyan bir erkek 
kadm için, renksiz bir ki~idir. 

Kadın için bir erkeğin kıskançlık yü· 
zünden rakibini öldürmesi, hiç olmaz-
sa c ·- kavga etmesi hatta kızgınlık-
tan kadına bir iki okat çırpıştırması 

en büyük zevk ve heyecan kaynagı -
dır. 

'Bir Fransız erkeği yalnız bir defa 
kıskançlık yü?ünden bir kadına tokat 
atmış olduğunu ve bu tokattan son
ra da yakasım bu kadının elinden 
hiç kurtarmadığını söylemişti. Fran
sız bunu uzun uzadıya anlattıktan 

sonra: 

- Dersimi aldım. Ömrümde bir da-. 
ha bir kadına el kaldıracak değilim 1 •• 

Demişti. 

İspanyollardan sonra dünyanın en 
kıskanç erkekleri Araplard•r. Arap 
aşk uğruna değil fakat gururu için a
dam öldiirür. Rakibini öldürdüğü gibi 
sevdiği kadının da canına kıyar. A
raba göre bir kadının sadakatını temin 
etmek ancalC onu kapamakla mümkün
dür. Arabın kadına karşı olan aş
kı tam manasiyle hodbinanedir. Arap 
aşkta necabet ve idealizm bilmez. 

~:,· ~:rap :-.em rakibini hem 
de lrodını öldürür .. 

Arabın tam aksi de Rustur.. ~rap 
I 
ne kadar basit ise Rus erkeği o kadar 
karmakanşıktır. Ağzının tadını bilen 
bir İstanbullu paşa bana: ''Rus kadını 
ııeven bir adam kabil değil başka bir 
kadını sevemez.,. demişti. Ayni sözü 
Rus erkeği seven bir kadına da tatbik 
edebiliriz. 

Rus erkeği bir Fransız gibi aşk ya· 
par, bir ltalyan gibi ağlar, bir İspan
yol kadar şedittir, bir İngiliz: gibi de uy
sal ve arkada§ hislidir, Rus erkeği şey -
tanla meleğin oiribirine karrşnuş biı ha
litasıdır; O sırasına göre bir çocuk ve 

HABER-Akşam pos"tas., 

Yazan 

Niyazi Ahmet 
-- - - ,_,,_ ........... 

1967 sene evvel bugün 

Kleopatra altmış gemi ile 
kaçtı muharebeden 

Oktavyenos, güzel kraliçenin yüzüne bakmadan dinledi 
ve yalnız : Kadın cesur ol .. Dedi 

Yatağına gittikleri vakıt Kleopatrayı cansız buldular. 
zehirli yılana vücudunu ısırtmışt 

lşte size bir kadın hakkında tarihin 
birkaç: satırı: 

"J(lcopalro, Antonyos ile görüşnıe
ğc gidiyordu. Bindiği geminin yelken
leri erguı:an, kürekleri gümüş, baş 

taı•:ıf ı binbir renkle süslonmişti. Kle
opa!ra bir deniz perisi gibi gemiye 
bindiği vmı..it .şcştarlar, flütler, çalı

ntb'Or, gemi bu alıenk ve zevk içinde 
suların hafif şırıltılarına dalarak, sü
zülerek ilerliyordu. Klcopatra, Ve
nüs kıyafetine girmiş, sırmalı bir şem
siye altıoo yaslanımştı. Yanında aşk 

nuıbutlarmı temsil eden çocuklar bu
lurwyor, nime! kıyafetine giren cüzel 
kadınlar dümen ile ipleri idare ediyor, 
gem.ide yakılan kokularuı tatlı rayi
hal,an etrafı · dolduruyordu. 

Kleopatra, gemisini meşalelcrle do
natarak Antonyosu akşam yen1<;ğinc 

davet etH. 
Antonyos, Klcopatrauı görür gör-• 

mez dşık oldu. Ondan ayrılamıyor, 

onunla bcrubcr yiyor, beraber içiyor, 
beraber nwsikinin tatlı nağmeleri ara 
sında 1.:cndini unutuyordu. Antonyo
sun mutbakl.arı her gün sekiz yaban 
domuzu kızartıyordu.,, 

• • • 
Tarihin bu muazzam hadisesini kı

saca anlatalım: 
Çemr Roma imparatorluğunda bü

tün hakimiyetini Jrnllanmağa başla
dığı 'ııkit onu ortadan kaldırmağa 
karar verdiler. Bunlar altmış kişi idi. 
Çezarın kendisine çok itimadı olan 
Brütüs de onların arasında idi. Çezar 
Senato da öldürülecekti. 

Çezar Senatoya geldiği vakit gizli 
cemiyete mensup olanlar onun otura
cağı yerin etrafını sardılar. Hançerle
rini saklamışlardı. l~lerinden biri 
karde.:;inin affedilme.sini isterken 
öbürleri hep birden hücum ederek 
hançerlel'ini sapladılar. Çezar, ilk 
önce kendisini müdafaa etmek istedi. 
F.akat en ziyade sevdiği Brütüsü de 
kendisine kıyanlar arasında görünce 
vaz geçti ve: 

- Yay, Brütüs? Sen de mi? 
Diye bağırdı. Ve yüzünü örterek ye

re yıkıldr. Tam yirmi üç han~er yarası 
almıştı. 

Diktatörün ölümünden sonra An
tonyos ile Lepidon Romaya hakim ol
dular. Antonyos Senatoyu bir salona 
toplay~rak Çezann vasiyetnamesini 
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Arıtonyos Sczar aleyhinde nutuk sUylerken 
okudu. Diktatör vasiyetnamesinde Düşmanının donanması gibi manevra 
servetini yeğenine, sarayını ve bahçe· yapamıyorlardı. 

terini millete bırakıyordu. Muharebenin en şiddetli bir anında 
Varis Çczarın hemşirezadesi Oktav- altmış kadar Mısır gemisinin yelken

yanos idi. On dokuz yaşında, snn be- leri açarak cenuba doğru savuşmakta 
nizli, hastalıklı fakat haris olan bu olduğu görüldü: Kleopatra nuhar~

çocuk Antonyosun aldığı biitün para- b~den ~açıyor~u •.. Bu'.. muharebe.n~n 
lann hesabını soruyordu. Antonyos bıtmcsı demekti. Çunku Antonyos ıc;ın 
buna razı olmadı ve bu yüzden arala- Kleopatrasız hayat olamazdı. Zaferi, 
rındaki anlaşamamazlık uzadı. Netice her şeyi unuttu. En seri gemilerden 
de Okta,·yanos hemsiresi Oktavya ile birine bindi ve sevgilisinin peşinden 
Antonyosu evlendirdi. tk: düşman ba- ko:.tu. Yetiştiğ~ ve Kleopatranın yanı
rıştılar. Fakat bu barı:-ma çok sür- na geldiği vakit başmı Mısıı· kraJiçe
ll'edi. Garpte Oktavyan~s hüküm sür- sinin dizlerine koyarak üç gününü ken 
meğe bnşladığı vakit şarkta da An ton· dini l~ilmez bir ha~de. zevk içinde sar-
yos hakimiyeti başladn. hoş hır halde geçırdı. 

Antonyos, Kleopatray1 unutamıyor
du Karısına katiyen şarka ayak bas
mamasını tenbih ettikten sonra (sken 
deriyeye sevgilisinin yanına geldi. 
Şark nükümdarlarına mahsus hir kı
yafete girmişti. Erguvan elbise ile taç 
giyiyor, kendisi ile l{leopa tranın re
simlerini gösteren paralar bastırıyor
du. Bir gün biri kendisine diğeri IHe
opatraya ait olmak üzere iki çadır 
kurdurdu. 

Sonra bütün halkın önünde Kle
opatrayı krallar kraliçesi, iki oğlunu 
da krallar ilan etti. 

Birine Ermenistan ite l\fidiyayı ''e 
Part krallığını, öbürüne Suriye, Ki· 
likya ve Fenikeyi veriyordu. Bir Ro
ma generalinin Roma vilayetlerini ec· 
nebi prenslere vermesi ilk defa görü· 
lüyol'du. Bu Antonyos taraftalrlarını 
fena halde kızdırdı. 

Bir gün Antonyosun vasiyetnamesi 
elde edildi. General bunda kendisinin 
Roma da değil, lskenderiyede, Kleopat 
ranın yanına gömülmesini ist:yorclu. 

Harp, Antonyosun aşk:r mağlUp 

olması ile bitmişti. Meyda . . bulan 
Oktavyanos I~kenderiyeye gitmt-mek 
için hiçbir sebebin olmadığını göriin
e hareket emrini verdi. Antonyos, 
düşmanının donanması ile sarılmış 
olduğunu görünce artık her Şt>yin 

mahvolduğunu anlndr. Yeis onu kendi 
elile o'diirttü. Bir kuley~ sı~nnn Kle
opatra, Oktavyanos ordusu tarııfın
dan l'sir edildi. Muzaffer hükümdar, 
bu gUzel n~ muhteris kadını zafer ala
yında teşhir etmek için sağ bulundur
mak istiyordu. 

Fakat murnffak olamadı. Kleopnt
rn, düşmanının merhametini tahrik 
etmeK istemişti, O. kraliçenin blitün 
sözlerini yüzüne bakmadan dinledik
ten sonra: 

- Jfadın? Cesur ol.. diye mukabele 
den haşka bir şey söylememişti. 

• • • 
ikinci gün füeopatrayı yatağında 

ölü L\lldular. Dir incir sepeti ile ı:;-e
tirttiği zehirli yılana \'Ücudunu ~ok
turmuş. Her şeye nihayet vermişti. 

Roma senatos unda okunan bu vasi
yetname umumi bir nefret uyandırdı . , 
Herkes: ' Yakacıkta ~atıhk 

- Bu Kleopatra bir gün ge1ip bura
larda hakim olncak. Onu mnhvetmeli · ı 
diyordu 

arsalar 
Yakacığın en güzel yeri olan Sa

natoryom caddesinde gayet ucuz fi· 
yatla satılıktır. 

Arzu edenler Şeref otel mUstt:

.Oktav • .ranos Mısır krali~e~ine ilanı 1 

harp etti. Antonyos 500 g r rn!nen mü -1 
rekkep bir dona nma, 100 00'.l ki-,ilik hir 1 

piyade ve 12.000 kişilik süva ri kun·l'ti ----~-----n:ıı-••--ııııi 
topladı. 

clrine mtiracaat. 

hissinden büsbütün mahrumdurlar. İ-

talyan erkeği istediğini elde edt·me -
akıllı bir olgun, bir papas ayni zamanda =================== 
bir cani, kaba ve sonra pek naziktir. 

İki ordu Yunnni tanda Epirde kar
şı karşıya gel<liler. Antonyosun kuv
veti ~aha çoktu. Generalleri kendisin
den ~·arada harp etmesini istediler. Fa 
kat sevgilisi Eleopatra harbın deniz
de olnıasını is tiyordu. Antonyo~ :::ev
gilis inin ~öziindcn çıkamadı. 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
li'atihte Kıztaş111de Sofuınr <:Adde 

sinde Uç tarafı m~tnzam cadde, ·eni 
zc nazır, tramvaya ve çarşıya peK ya. 
kın, rivnrı kftmilerı rnamur 702 met. 
re murabbaı, kısmı ilzamı mülk ııüs. 

tatilüşşckil ve altı parçnya mı;frc • ıırsa 
aceJe sntılı4tr... TalibleriniJ, san· on. 
dan b!re kadar HABER ı:.ra.zete:Sinde 
Bay Fethiye müracaatları. 

yince ağlar. İtalyan erkekleri kadar 
ağlayan başka hiç bir ırk yoktur. 

Bir erkek vüsal ve beceriksizlik için 
ağladı mı kadınlar için o artık çekilmez, 
iç -:; krın bir mahluk olur; kadın ne ya 
pacağını ne söyliycceğini şaşırır. 

Cinsi münasebetlerde merhamet de-

Hulasa sinir ve temayüllere gere !Ürlü 
türlü kılığa giren bir mahlüktur. 

Rus erkeği sanki dünyayı bir sahne 
haline sokmak ister. Hayatın onca bir 
kıymeti yoktur. Fakat, jestin kıymeti 

çok büyiiktUr. O nadiren ötdüriir ek
seriya intihar eder. Bu tetkikte bey-

nelmilel olan büyük 
bırak:rsam haksızlık 

bir milleti ~~ıkta 
ederiz. Yahu· 

di erkeğinin aşkta her şeyden üstün o
larak duyduğu zevk kadının gelip clirıi 
öpmesidir. Evet yanlış işitmedini=; ka
dın kendisine uzatılan eli öptii mü Ya. 
hudi erkeği aşkan en büyük zevki tat
mış olur. 

MUiıttan önce 31 yılında, 1967 senc l 
en ·l bugün, :m eYlCıl günü iki kunl•t 
Aksi) on hnrnu ciwırında kıılr~ı lutrş1.ra 
geldiler. Antonyosun garların çoğu/ 
yedi, sekiz sıra kürekli ağır ~c,·J<'rdi. 
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Kira bedellerile 
memurlar bina 

sahibi olabilecekler 
Müteşebbislerden biri Ankarada 

resmi makamaarla 
temasa başladı 

İngiliz sermayedarlarının memle- ı lnbilterede pek çok emsali olan bu 
ketimiwc iş görmek emelile yaptık- nevi ev sahibi olmanın ömeği Türki
lan tetkikler müsbct netice vermeğc yede ilk defa olarak umumi şekilde 

b~lamı!2tı:-. tatbik edilebilecektir. 
Bir kaç gün öne r;ehrimize gelmiş Rirket gene geliyor 

olan Sorncrvil He arkada,,cıı Kolonel Büyük Ingiliz ve Amerikan serma
Veb inşaat işlcrile alfıkadar tetkik- yedarlarını temsilen A~Tupa ve Afri
lerde bulunmuş, amele ücretlerini, kc- kanın muhtelif yerlerinde iş münase
rcste ve çimento fiatlarını arastırmış- betleri temin eden mc~hur İngiliz im
tır. tiyazcısı Rikct de bu yıl içinde üçün-

Bir çok hususlarda çok müsait cü dcf a olarak bir iki güne kadar tek· 
rıartlarla karşılaşan lngiliz sermaye- rar şehrimize gelecektir. 
darlanndan biri, şimdi Ankarada rcs- Kendisinin buraya geleceğine işaret 
mi makamlarla temas halin':lcdir. Di- da.ha şimdiden nrunına, bir takım mu
geri J..ondradaki ~erikleri ile göriişü- haberat ve telgrafların gelmeğe baş-
yor. lamış olmasıdır. 

Bu iki sermayedarın tetkikleri ve Esasen Riket eşyasının bir kısmmi 
temasları süratle bir karara bağlan- da bırakmış bulunmakta idi. 
dtğı takdirde Önümlizdeki aylar için- Riketin buraya gelişi, mesafeyi 
de yeni bir Türk - İngiliz inşaat şir hiçe indiren tayyaresinin teşhiri ile de 
ketinin kurulacağı \'C hemen faaliyete alakadar görülmektedir. 
geçileceği umulmaktadır. Riket bu yıl içinde üç defa şehrimi-

Bu şirketin ilk yapacağı iş, memur- zc gelmiş olmasına rağmen daha ev
lara mahsll.'3 modern evelr inşasıdır. velki senelerde de muhtelif vesilelerle 
Bu evler kira ile memurlara verile- Türkiyeye uğramıştır. 
cek. kiraya zam olunacak eüzi bir Öğrenildiğine göre, Riketin buraya 
miktar ile de tedricen evin parası ö- ilk gelişi 1922 yılında başlamıştır. 
denecektir. O zamanlar lngiltercnin meşhur si-

Bozkurt 
Ve Halk traş 

Bıçakları paviyonu 
Bu seneki güzel lzmirin "Arsı 

ulusal,, altıncı fuarında yurdu-! 
muzda ilk defa Türk isim ve Türk 
markasını havi "Bozkurt,, ve Halk 
traş bıçakları kendi hususi pavyo
nunda teşhir edilmiştir. 

Gerek bıçakların ve gerek pav
yonun halk arasında uyandırdığı 

sempati takdirle karşılanmıştır. 

20 - 25 senelik bir ömrü ikmal 
eden bu icadın ilk anından bugü

ne kadar Türkiyeye yüzlerce çeşit 
traş bıçağı gelmiş ve bunların he
men kaffesi encebi isim ve mar
kasını 1a§ımısbr. Bu muvaffaki 
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Eser• hazırllyan: Nüzhet: Abbas 
Dikkat: Bu yazı, yalnız pazartesi, çarşcuıbrz ı·e cumarlesi günleri neşredilir. 

-6-
Futbolcular için yapllması 

lazım olan hareketler 

yeti ilk evvel~ Bozkurt ve Halk Ş6kil ı Şekil 2 
traş bıçakları kazanmış ve az za. 

Şekil ·' Şcl.."il 4 Şekil S 

manda Türkiyenin en hücra köşe
lerine dal budak salarak haklı bir 
surette fevkalade iştihar etmiştir. 

Bugüne kadar Türkiye sergile· 
rinde ilk defa olarak teşhir olunan 
Bozkurt ve Halk traş bıçaklarının 
taşıdığı bu isimler o kadar yerin
dedir ki... Dünyanın en y~ksek 
çeliğinden yapılmış olan bu hı· 
çaklar dünyanın en büyük ve şe- ı 
rcfli bir tarihine malik Türk'ün 
efsanevi ismi olan Bozkurt ve 
Türk milfetini kasteden Halk isim
lerini taşımağa hak kazanmıştır. 
Bu sebeple pavyon sahibi bulunan 
Bay Fehmi Hüseyin Ardalı ve Bay 
Mehmet Salih Tiriğrad'lı ıerikini 
tebrik ederiz. 

Anadolu İzmir 

Şc7dl 6 Şekil 7 §ekil 8 

~ehil 10 Şekil 11 

l - Parmak maf sallarile d:z bü-
külfu!yerek yere iğilip ayak uçlannn 
dokunmak. Dizlerin dik tutulmasına 
dikkat edilmelidir. Şekil 12 

Şck"il 9 

Şekil t.') 

Vekillerimiz 
Karsta 

lah fabrikası Vilcers - Armstrongu --------------
Baldır adalesinin arkala.nm kuv

vetlendirmek iç·n faydalıdır. (Şekil 

1 ve 2). 

adan fazla tekrarlamak caiz değildir. 
Kann adalesine faydalıdır. (Şekil 10) 

7 aylık ihracatımız 
geçen seneden 8 

milyon fazla 

temsil etmiş ve burada epey müddet 
kalmıştır. 

Şcşhur İngiliz imtiyazcısı !)imdi 
bilhassa petrol sahasında iş temini ile 
meşguldür. Gittiği yerlerde başlıca 
petrolculuk ile alakadar kimselerle 
temas etmeşi, Habeşistanın bütün 
petrollerinin imtiyazını bir Amerikan 
şirketi namına satın almak istemesi 
bunun karakteristik bir delilidir. 

Doğu vilayetlerimizde tetkik seya
hati yapan tktısat vekili Celal Bayar 
Ye MııJiye Yeki1i Fuat Ağralr Karsta 
bol un maktadırlar. 

lnhisarlar Yekili Ali Rana Tarhan 

Memleketimizin muhtelif yerlerin
de büyük gayretlerle petrol sondajla
rı yapıldığı !JU sırada Riket acaba ne 

da dün Karsa gitmiş ve bazı tetkikler gibi tcklüleri haiz bulunuyor? Ve al-
yaptıktan sonra Samsuna doğru ha- tında bulunan. dUnyanın en seri tay
reket etmiştir. 

yaresinden biri olan o "Seyyar otel,, 
Karsta verilen geceki ziyafette ik-

ile daha kaç defa gidip ~C'lecektir. ! ? 
tısat '-ekili Celal Bayar çok alkışla-----------------
nan Ye büyükiPit" alaka uyandıran bir 
.nutuk söylemiştir. 

lktı.ı:at vekili nutkunda ezcümle de-

Büyük ada 
açıklarında 

~Dır m@'lt@ır rgc§ltto 

ZA Yl - Üsküdar mullteli ı orta 
mekfobi tasdiknamesini za'.}i ettim. Ye 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hiik
mü yoktur. 

543 numaralı Nevzat 

nan ve kendisine oğlu Tevfik vasi tayin 
edilen Ahmet Asım oğlu Mehmet Şe
rif halen akıl hastalığına müptern 
olm:ı..ı;;ı hasebile bu yüzden yenidf'n 
hacr:ııtına alındığı ve kendisine aynı 
evde n•nklm karısı Adviyenin ~9 9 '936 
tarihinde vasi tayin olunduğu alaka
darlara ilan olunur. 

lF ır caı ifil ~ aı <dl a 
'11 ©ı lfll ©l ş m aı 

l.Q) ~ [f\} @l 'V n ır n 
Fr~nsada, her sene, binlerce kişi 

orta Fransanın küçücük l\lontlucun 

köyüne garip bir hacılık seyahati ya
parlaı·. Bu ziyaretçileriıı bazıları ha
sat iı:ılerinde lrnllanmnk için kadın ve 

erkek yana~ma aray:ın çiftçilerdir. 
Hacıların mütebaki kısmı L'>e oradaki 

alış \'erişi görmek için gitmiş bir'ta
kım mernklılarclır, 

Munyyen günde çiftçilerle ) a naş
malar pazar meydanında toplanırlar. 

Bu kalnbahk arasında patronları kı
lık kıyafetlerinden tanımak IUzımdır. 

Bir sene müddetle çalışmak kontura
tını in11.a etmiş oln1arı da seçmek güç 

değildir. Erkekler caketlerinin omuz 

başlarına hasır çöpleri diker, kadınlar 
da b:ışlarına biı·er gül iliştirirler. 

Jş bulmak i~in muhtelif mıntaka
lardan gelmiş olanların hep bir arada 

durmaları, işçi arayanların ela bunla
rın arasında dolaşmaları adettir. 

Çift~i tırmık sallamağa, orak sa
vuı·mağa muktedir bir delikanlıyı gö-

rünce onun göğsünü ve sırtını sıvaz
lar, kollarile bazularını muayene 
eder. 

Kaclın yanaşmalar da ise ekseriya 
güzel bir yüz, \Ücut sağlamlığına ter
cih edi1ir. 

Umumi harpten evvel erkek yanaş
maların senelik maaşı yemek, içmek 

ve yatmak da dahil olduğu halde bi
zim şimdiki paramızla 331 liradan 412 

liraya kadardı. Çiftlik işlerin de tec
riibesi olan kadınlarda senede 163 li-

radan 191 lil'aya kadar senelik iicret 
alırlardı. 13 elen 18 yaşına kadar olan 
erkek çocukların aylığı on iki buçuk 
lira idi. 

lJmumi harptenberi ise bu ücretler 
yüzde 30 nisbetinde inmiştir. 

2 - Diz kaldırma: Bir ayak üs
tünde durarak öbür dizi kaldırıp el 
ile çeneye doğru çekmek (6 ita 12 de· 
fa tekrarlamak laztmdır.) Baldır ada
lcbinln ön krnmma yaradığı gibi mü. 
va.zene için de faydalıdır. Şekil 2 ve 4) 

3 - Bacakları yi.ikseğe kaldırmak: 

Her futbolcu bacağını kendi boyu ka
kar yükseğe kaldırabilmelidir. Kal
dın§ esnasında geriye düşmemeğe dik
kat etmelidir. Kalçalar ve kalça maf 
salı için çok lüzumludur. 

4 - Şekil 4 de görüldüğü gibi bir 
el ile ayak bileğinden tutarak dizi ile 
r1 ve geri olanca kuvvetile savurmak 
Savuruş mesafesini not ederek her za
man bu mesafeyi bulmağa gayret e
diniz. 3, 4 defa kafidir. Bu idman 
kalça maf sahm son derece işlek ya
par. (Şekil 3 ve 4) 

5 - Topuğu şekil 5 de görüldüğü 
gibi bir mania, yahut bir mtere yük
sekliğinde her hangi bir ~y üzerine 
koyarak ileri doğru uzatarak çeneniz. 
le ayak ucuna dokunmak. Bu idman 
esnasında dizlerin bükülmemesine dik
kat şarttır. Baldırın arka kısmı için 
çok faydalıdır. (Şekil 5) 

6 - Şekil 6 ve 7 de görüldüğü gibi 
mania atlıyacak bir vaziyette yere 
oturunuz. Kalçalar yere düz doku
nur ve vücut dik tutulur. Bu vazi
yette iken şekil 8 de gösterildiği gibi 
ileri doğru iğiliniz. Bu hareketi iyiee 
kavradıktan sonra şekil 9 da olduğu 
gibi dirseğinizi arka bacağın dizi üs
tüne yayınız. Bu hareket epey zor
dur. Onun için ilk beş hareket ile 
adaleyi i§lek bir hale getirmeden buna 
heves tmyiniz. Bu idman vücudu yu
muşaklığı için en faydalısıdır. Esas 
itibarile mania koşucuları için ise de 
bütün idmancılara son derece işlek ve 
suple adale temin eder (Şekil 6, 7. 8, 9) 

7 - Arka üstü yatarak yavaş ya. 
vaş iki bacağı da havaya kaldırmak. 
Hareket esnasında bacağın yere değ
dirilmesi iyi değildir. Hareketi 6 def-

r ~~'~U~Z~ ~6~~.~ed,~•~n~~C~ğ~ ~!i~d~ 1 
frvkalade mücehhez olarak 5 teşrinievvel 936 pazartesi günü açılacaktır. ı 
Devam şeraitini öğrenmek istiyenlerin hergün Dördüncü Vakıf hanında 
Clrniyct merkezine müracaat etmeleri. 

2 - Gerek simdiye kadar ikmale kalanlar ve gerek hiç diploma almamış 
lulunanlarm imtihanlan 6 teşrinievvel 936 salr günü icra edileceğinden 

~•:karhrl.ırnı herr.e.n cemiyet merkezine ırüracaatla kayıtları t vaı-tırma1an. 
HCŞ§H 

8 - Arka üstil yatarak vü-
cudu oturur bir vaziyttc kal-
dırdıktan sonra çene dizle • 
re dokununcaya kadar ileri doğru u
zatmak. 3 defa kafidir. Gene kann 
adaleı::i içindir. (Şekil 11). 

9 - Diz bükme hareketi: Taban 
boşluğu ve ayak bileği için çok fay-
dalı olup hareket esnasında ayak uç
larına basmak lazımdır. Her iki ba· 

cakla da al:şmcıya kadar tekrarlamak 
faydalıdır. Bacak adalesine fayadlı· 
dır. {Şekil 12). 

10 - Şekil 12 de olduğu gibi bir 
bacağı dizdc_>n bilkiik olduğu halde ha
vaya kaldırarak tek bacak üzerinde 
öne doğru hoplamak. Diz kaldırmağa 
ve taban boşluğuna faydalıdır. 

11 - Şekil 13 d(;. olduğu gibi d:zi 
kaldırarak el ile sarılıp diğer bacak 
üzerinde müvazc_>ne temin ederek dur
mak. Bundan sonra mümkün o!du
ğu kadar uzun bir adım atınız. Diz. 
lerc ve taban boşluğuna faydalıdır. 

(Şekil 13) 

12 - Yukarıda tarif olunan hare
keUeri en zaif adaleyi kuvvetlendir-
mek üzere şahsi noksanlara göre ta
dil etmek. Bütün adale icin faydalı
dır. 

Bu idmanlarda en fazla r!iıtkat vıu
nacak şey, bunln.n lUzümundan faz.. 
la yapmamak ve bıklanlık hissetme

mektir. Bunun için de her seferivde 
hepsini birden değil, bir kaçını bir 

gece, diğerler:ni iki gece sonra tat
bik etmekle usancın önüne geçmek 
kabildir. 

Şurasını da söyliye!im ki bu idman

lardan uyku kaçıyor, geceleri rahat
sız oluyoraanız azaltmak, azaltmakla 
da gene deliksiz uyku uyuyamıyorsa
nız bunlardan sarfı nazar etmek la~ım
dır. Çünkü insana uyku antrenman
dan çok daha lüzumludur. 

Cimnastikhane ve kapalı saha bul
mak imkfmına malik futbolcular için 
haftada iki gece voleybol. veva bas
ketbol oynamak da cok fnydnlı bir 
antrenman programı te§kil edC'r. 
Memleketimizde çok c;abuk yayılım bu 
iki spordaki hareketlerin insnnlara 
en faydalısını teşkil ettiğine h · ç şüp
he yoktur. Yayılma. uzanma. zıp

lama hareketlerini cami olduğu gibi, 
sürati intikal ve çabuk karar vermek 
gibi kafayı spora alı~tırıcı e\·safı da 
çok iyi bir surette mezcetmiş bulun
maktadır .• 

( o~vamı var) 
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Rusya mektupları : 

Leningraddaki 
maçta 

Fena teşkil edilen takımımız 
sıfır bir mağlup oldu 

Leningrad, 24 eylül (Sporcuları

mıza. refaka.t eden muhabirimizden) -
Bugün Leningrad muhteliti ile ola.n 
futbol maçımızı yapacağız. Saat dört
te otobUslerle bulunduğumuz Asto
ria oteline 15 dakika mesafede bulu
nan Lenin stadına gittik. 35.000 seyir
ci alan stad, havanın bozuk olma.sına 
rağmen mahşer gibi kaıa1'ıalık Bey
nelmilel federasyona dahil olmıyan 
Soveyt Rusya.da böyle temaslar ender 
olduğundan tehacüm karşısmda bilet
ler bir hafta evvelinden tükendiğin

den bir o kadar halk da dışarda. bek
liyor. MJuımafih stadın dört köşesine 
Sconan hoparlörler içerdeki maçı dı

ıardakilere naklediyor. 

Saa.t tam 4,30 da evvell Türk ta
kımı, biraz sonra Sovyet takmu saha
ya çıkarak halkı selamladılar. 

Hakem 'Moskovadan getirilen Ra
bokon'un idaresinde tam 4,45 de oyu
na bizimkilerin akmile başlandı. Rüz
gi.rm her iki tarafa da te8ırl yok. Mü
dafiler tarafından kesilen akmmıır.a 
sağ taraftan cevap verdiler. LenJn
grad muhtelitinde lstanbulun pek ya
kından tanıdığı küçük sağiç Diman
tiyef va.r. Bu oyuncu alin Juvrakbiı.. 
ru muhafaza ediyor ve ayağına gelen 
toplan alabilmek adeta imkAnsız o
luyor. 

nk dakikalar her iki takımın kar-
11hklı akınları lle geçti. Yedinci da
kikada büyük bir tehlike a.tlattık. Sol
dan yaptıkları seri bir inişte Dimen
tiyefe geçen top bomba. gibi bir şid
detle kale.."llizin direklerini sıyıiarak 

avuta g!tti. 
Dakika 11. Merkezden sola giden 

bir pası yakalamak üzere sol içleri ve 
Re§at topa çıkış yaptılar. Bu a.nda 
Reşadın eline çarpan topa ha.kem pen
altı verdi. Kast olmıya.n bu hareket1 
penaltı ile cezalandıran hakemin oyun 
ti7.erinde oy111yacağı rol bizi daha. llk 
dakikalardan korkuya düşUrdU. Pen
altı saı:ıtrforlannm sıkı bir şiltil ile 
avuta g!derek hakınz bir golden kur
tulduk. 

Oyun il7.erinde htıkimiyet tesis et
tiler. F.alemizi sağlı sollu tazyik edi
yorla'!'. Arada sırada yaptığımız a -
kınlar IJt'tice almaktan uzak bir 19kil
Cle oluyor. 

Dakika 21. Sağiçleri vasıtaaile 

yaptıklan bir akında ortaya giden. top 
kale öl'Jünil kanştırdığı sırada iki Uç 
kişi yerde yuva.rlannuş vaziyette iken. 
santrf 01 un ant bir ı.;ütu ağlarımıza ta
kıldı. 

B:.ı Leklenmiyen gol, sinirlerimiz 
iiı.erinde bir kamçı tesiri yaptı. Sağlı 

sollu hücumlar yapıyoruz. Dakika 28. 
Kale yakınında olan favulU Fikret sı
la bir şiltle kaleye gönderdi ise de 
kalecileri nefis bir plonjonla kurta 
rara.k alkışlandı-

8tattakt ft tt,.., spikeri: 
- Dikkat, dikkat şimdi on bin 

canlı anlarını seyredi>:oruz. .. 

Oyun üzerinde hakimiyetleri ka.ti
leett MUaa.baka. bizim nısıf sahada 
devam ediyor. Bu sırada Farukun 
Dimantiyefin aya.klarma yatarak bir 
kaç kurtarııma phit oluyoruz. 

Oyun tarzı icabı yerlere yatarak 
topu kesen Faruk buradaki çimen sa-
hada istediği gibi yatıyor, kalkıyor 
ve kalemizi tehlikeden uzakl&§tınyor. 

nk devre bu vaziyette onların haki
miyeti altında devam ederken O - 1 
mağlubiyetimizle nihayetlendi. 

İkinci devreye ta.kmıda deği§iklik 
ya.pılmada.n çıkıldı. Fikretin aoliçte 

muvafakiyetle ~alıştığını ve Da.nyale 
emsalsiz fırsatlar hazırladığını görü-

yoruz. Ta.kim bu devrede umumiyet 
itibarile canlı ve enerjik oynamlfbr. 
Faka.t talih her halde bir.e gtllmek 
istemediğinden b&§tan başa hiklm oy
nadığmuz bu devre de bir gol çıkar
ma.k ka.bil olamadı. 

Ta.zyikimi7.den bunalan Leningrad 
ta.kımı ifl eertliğe döktü. nk devre
deki kombine ve ince oyundan eeer 

kalma.dl. Bir çok favulleri vermeme
sine rağmen hakem favül çalmaktan 
şa.şkma dönmüş vaziyette bocalıyor
du. 

Fikret5ıı ve HUsnUnUn iki sıkıştltU 
direği sıyırarak avut oldu. Tazyiki
miz elin devam ediyor. Ellerindeki 

galibiyeti kaçırmamak için topu mu
temadiyen taca ve kornere atıyorlar .. 
Maamafih kornerlerden kaleleri bir 
çok tehlike atlattı. Bir tanesinde 
HUsnUnün kafa.smda.n içeri girmek U
sere ola.n top tesadüfen sa.ğ müd&fiin 
omuzuna çarparak kurtuldu. Sağdan 
ve soldan sıkı hUcumlarmııza rağmen 
top bir türlü kalelerine girmiyor. 

Sait sakatlandı, yerine Muhteşem 
girdi. Muhteşemin kendine mahsus 
sıkı şütleri bile ya direğe çarpıyor ve
ya kaleci taraf mdan kurtarılıyordu. 

Son dakikalarda da Fikrete de kremp 
girdiğinden çıktı. Yerine Şeref gir
di. 

Ortada.n yaptığımız bir a.kmda pa.s 
verir gibi yaparak ant bir şüt çeken 

Şeref az daha bizi bera.berliğe ul&§tı
nyordu. Fakat kalecileri listik top 
gibi tem.iz bir plonjonla bu tehlikeyi 
de uza.klaştırdı. 

ikinci devre tamamen hakimiyeti
miz altında geçmesine rağmen ilk 
devrede yapılan sayı lle 1 - O mağ
lup vaziyette sahada.n ayrıldık. 

Fikret, Faruk, Lütfi, Rept mu
vaffak olmuş!ardır. 

Bu oyuna takımımız çok kötü bir 
şekilde şöyle çıkmıştır: 

Necdet - Fazıl, Faruk - İbrahim, 
Lütfi, Reıat, - Danyal, Fikret, 
Hüsnü, Sait, Niyazi. 

., .. .... . 
,,.~"'· 
~·~· ~-

metre mukavemet koşusunun en heye-

Sdest Sütun : Yunanistan mektupları: -
HABER gazete

si su topu 
turnuvası 

Balkan oyunlarına giden atıetlerlmlzı 

Yunanistanda karşllayan 
bulunmadı 

HABER gazetesi su topu turnuva
sı büyük bir muvaffakiyetle nihayet
lendi. ve memleketimizin en kuvvetli 
su topu takımlarına sahip olan Gala
tasaray konulan kupaları tam zafer
le kazandı. 

Yalnız bir nokta seyircilerin bariz 
bir surette dikkatini celbettiği gibi 
Galatasaraylı büyük küçük oyuncu
ların da şevkini kırdı 

Federasyonun getirttiği antrenörün 
Bey"ozlulan gayet açık bir surette 
nimaye etmesinden tahaddüs eden bu 
noktanın göze batacak bir şekilde te
celli ~tmesi hiç de arzuya değer olma
'1ığı gibi bir antrenörün gerek omuz
ları üzerine aldığı vazife gerek seciye 
si bu hareketini resmc·n muaheze eder. 

Tek bir klüp için '1eğil bütün lstan
bul mıntakasına tahsis edilen bu an
trenörden talep edilen birinci şart bi
tarafuktır. Herhang! bir muallimin 
yetiştirdiği talebeler arasında pek ta
bii olarak bazısına karşı fazla muhab
beti olabilir. Fakat bunu tarafgirlik 
şeklinde göstermiyerek kendi içinde 
takdir eıt:ği müddetçe hiçbir suretle 
muaheze edilemez. 

Fakat san maçlarda görülen hattı 
ha.reketin su götürür tarafı yoktur. 
Faaiiyeti, liyakati ve sokulgan karak
teri ile kend;sini bütün gençlere sev
diren antrenörün kendisinde sezilme
si istenmiyen bu tarafgirliğin E.:ebebi
ni tu suretle ve kısaca izah mümkün
dür: 

Atina, 25 (sureti mahsusada Balkan 
oyunlarına yolladığımız arkadapmız -
dan) - 18 Romen atletinin de bulundu
~u vapurla dün Yunanistana geldik. 

Pire limanında ilk tuhafımıza giden 
tareket gerek Romen gerekse bizim 
~porcuların en küçük bir merasim bile 
yapılmadan karşılanması oldu. 

Yunanlıların bizi hiç olmazsa birkaç 
büket çiçekle karşılayacaklarını umu -
yorduk. Halbuki nhtimda Yunan spor 
tetkilatına mensup ancak bir iki kiti ve 
4-5 de gazete fctoğrafçısından baıka 

kimse bulunmuyo-:du. Bu soğuk istik
i:el merasimi arasında en çok gücümüze 
giden de, Romenlerin biç olmazsa Ro -
ı.ıen bayraklı otomobillerle gelmit sefa
ret erkanı ve vata!1daşlan tarafından 

karşılanmış olmalarına rağmen, burada 
Türkiyeyi temsil t-decek sporculanmı

zı,sefarethanemize mensup bir tek kapı
cının bile karşılanmaması oldu. 

Pireden otobli!•lerle Atinanın en meı 
hur otellerinden Akropol'e gidildi ve 
sporcular evvelce hazırlanmıı olan oda
larına yerleştiler, 

Sporculara refakat edenler ve biz 
gazeteciler Akropolde boş yer olmadı
ğından başka batka oteHere dağıldık. 

öğleden sonra saat 4 de kadar çok 
kalabalık vapurdaki rahatsız yolculu
ğun acısını çıkarmak için herkes isti-
rahate çekildi. Akpm üzeri bizim atlet
ler, Balkan oyunlarının yapılacağı meı
hur Atina stadına giderek ilk oyunlan-ı 
nı yaptılar. 

Coe Luiz 
lstanbulda yüzme sporuna merkez 

teşkil eden Beykoz klübünün Modada 
bir havuzu vardır. AntrenörUn bütün 
vaz ömrü burada ge!:er. Haftada bir 
~eya Dd gün Bebekte Galatasaray ilk baharda Londra-
klübilne giderek meşgul olur. Bundan da Neusel· Foord ma-
dola)I yetiştirdiği ve iftihar edebile- ,.1010 galibi ile 
ceği yüzücü ve su topu oyunculannın ~ 

ekseriyeti Modadan çıkar. insan tabii karşılaşacak 
olarak kendi eserile gurur duyar 

Fakat antrenörün bt:. işte bir taraf
lı düşünerek biraz gafil davrandığı 

mur.akkatır. Bilhassa şampiyonluk 

dze'"inde tesir edecek küçük ve bUyiik 
terin mP.çlarında göı YUJDUlmayacak 
surette tebarüz eden tarafgirliği şu 

mlsuJlerle isbat edil~bilir. 
Cumartesi günü Galatasaray ve 

Beykoz küçükleri final maçında Gala
tasaraylıların yüzde yüz sayı kaydet
melerile neticelenecek akınlannı top 
kaleci ile karşı karşıya kalmış olan 
munacimln e1inde iken favul çalarak 
kesmesi ve buna sebe., olarak üçU dör
dU aşmayan seyircilerin kenarda otur 
malarını göstermesi ve aynı hareke
tin tekerrürUdUr. Beykozluların ka
çırdığı her fırsat karşısında gayri fh
tiyaıi sarararak heyacana kapılması, 
nihayet büyükler maçında Beykoza 
ağır basmağa başlayan ver her cfhet
ce u~nn olan Galatasaraylı oyuncu 
lardan ilçUnU bermutat hiç yoktan 
sebeplerle oyun harici etmesidir. 

Antrenör, durup dururken kendili
ğinden suya batarak hasmın batırdığı 
hissini vererek hakeme favul çaldır
mak için hileye baş vuran Beykozlu 
bir iki oyuncunun dolabına düşecek 
kadar aciz değildir. 

Esasen dürıyanın hiçbir yerinde an

Siyah bomba Joe Louiz 

Amerikanın ''Siyah bomba,,sı Joe 
Louis'in Londrada döğüımesi ıçın 
yapılan görüşmeler tamamlanmııtır. 

Joe Louis teşrinisanin 18 inde yapılacak( 
olan Foord - Neuscl maçını kazananla ı 
karıılaşacaktır. 

trenörler kendi yetiştirdikleri takım- --E-m-
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Jara hakemlik edemezler. Bizde yeni U 

Joe Louis'nin maçını, İngiltere kra
lının tac giyme merasiminin yapılacağı 
haftaya isabet ettirmek istiyorlar. Bu 
itibarla maç ya mayısın 10 unda veya 
18 inde açık havada yapılacaktır. 

batlayan bu sporu ıayıkile anlayan Serbest gu·· reş 
olmadığı için hakem bulmak imkansız 

dır. Şunu kaydetmek lizımdır ki eğer mu·. saba ka 1 arı 
antrenör ciddiyetini ve itibarını dU-
şürmiyerek çalışmak niyetinde i~e bu yapıyor 

Bizim çocuklar da federasyon 
Vildan Atirin nezareti altında bir 
yakın çalıştılar. Ve saat 5,30 a 
otellerine döndüler. Akıam üzeri 
lan bir gezintiden sonra erkenden 
lar. 

Diln akşam ve bu sabah 'Çıkan 

nan gazeteleri gerek Romenlerin ve 
rekse bizim kafilenin rcaimlerini 
rak uzun uzun yazılar yazmakta 
Bilhassa bizden daha çok bahıed" 
te ve bizim resimler daha mutena '1 
tere konmaktadır. 

7 inci Balkan oyunlan neticeleri 
kında umumi kanaat bizim Rom 
den iyi neticeler alabileceğimiz m 

kezindedir. Hattl bizzat Romenler 
zim üçüncü olabileceğimizi kuvv 
ümit ettiklerini stylemektedirler. 

Yunanlılar bu sene her baııııarııkill• 
daha iyi çalıımıı bulunmaktadırlar. 

Yugoslavlar da apğı yukan ayni 
ziyettedirler ve ikincHik kendileri 
muhakkaktır. 

Kafilemiz bugünü hafif gezmeler 
istirahatle geçirecek ve yarın da 8 
den sonra Mcçb(U Askerin mezarına 
çelenk koyanacaktrr. 

iki giln sonra baıhyacak milaa 
kalar için, 80 bin kitilik ıtadm b 
biletleri bugünden aatılnut bulunu 
Ve birincilik kendileri için muha 
olduğu halde Yunanlılar da 7 inci 
kan oyunlanrun neticelerini tam bir 
yecanla beklemektedirler. 

1. M. APAK 

Sporcularımı 
• • 
ıçın 

Bir kanun 
hazırlanıyoı 

Ankara.dan bildirilc:liğine göre, 
ve gençlik işlerile ali.kadar olan 
kamlar memleket gençliğinin bir 
sipline bağlanması ve muayyen v-
da muayyen sporlarla meegul o 
n için bir kanun Ii.y'iha.sı hazır·ıan• 
ta.dırlar. Bu kanuna esas olmak 
re gençlik teşkilitı yaprnış olan m 
leketlerden projeler getirtibr.iftlr. 

Alman, Çekoslovak, İtalya 
Fransız projelerinden bilhassa 
sız projesnin bizde tatbik edı1-11 
muhtemeldir. 

Bu projeye göre, gençlerde 
çağı Uç kısma ayrılacaktır: 

). - Çocuklukatn 14 Y&§JD& 
olan çocuklar. 

Bunlar fizik terbiye tedrisatı 
receklerdir. Bu tedrisat umumi 
sil programlanna konacak ve h 
asgart beş sa.t açık havada ayn 
ders olarak tatbik edilecektir. 

2 - 14 ile 18 ya.ş arasındaki 
lerin bedeni ka.biliyetler:ni 
mek için gene haftada bet saat 
yapılacaktır. İlk, orta ve b 
mekteplerle külplercle tatbik 
cektir. 

3 - 18 ya.şmdan sonra askerlik 
manma kadar askerliğe hazırlık o 
ll2:ere hareketler yapılacaktır. 

Bu hareketler de bir senede en 
ğı altmış saat olacaktır. Bu h•-... 
lere i§tlrak edenler askerlik hl 
bakımından bir ha.ylı faydalar g 
ceklerdir. 

Bu kanun ilk zamanlarda ' 
bir iki valiyette ta.tbik edilecek 

tarafgirfftini derhal bırakmalıdır, ve 
ken<iisl gibi bir sportmenden de bek
lenen hareket budur. 

muvaffak olununa biltün vilaye 
Eminönü balkevi tarafından 29 teıri- de yapılma.sına başlanacaktır. 

nievvel Cumhuriyet bayramı günü bat- ---------·-----'!il! 
Galatasaraya gelince: Bu klUp her 

nh~da olduğu gibi yüzmede de uf ak 
tefek manialarla ve tarafgirliklerle 
nrsrlmaz. Belki otuz tane yüzme klü
bü yetişir, parlar, söner, batar yine 
(ıkar fakat Galatasaray şuur ve ahen· 
gini bozmadan \'e hiçl,frine kulak as
madı.o yürür gider. 

Cenıll 

lamak üzere serbest güreı müsabakala-
n tertip edilmiştir. 

Güreıler üç gün sürecek, Anadolunun 
muhtelif şehirlerinden ve Bulgaristan
dan tanınmıı güteıçiler gelecektir. Bi
rinci çıkacak peh·ıvana tam 1000 lira 
verile::ektir. Güreıçiler on bet teırini

evvele kadar balkevinc kaydedilmiı ola
caklardır, 
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Aykut kalenin girinti ve çıkıntılarına 
totunaraktan bir kedi çevikliği ile koca 

kaleye bir aode tırmanıverdi 
Aykut Julıcmm kınından o derece Etrafa fışkıran kanlar ve göklere 

etle çıka.rdı ki etrafındakiler Jıay- karşı uzanan feryatlar. Etrafa ölüm 
biribirlerinin yüzlerine baktılar. ve deh§et salan Aykutun kılıcı, görül

f:oımıcn:u ortasmdan tutarak belindeki memig bir şiddetle işliyordu. Az. vakit 
rlll kesti. Şimdi ka.yıg kılıfla birlik- te on iki silih30run on biri ya yere 
yerde yatıyordu. dllşilnış veya.but kalenin üstünden a -
:Aykut bir müddet daha tevakkuf şağı yuvarlanmıştı. Karşısmda ancak 

Flllıltllrtell sonra birdenbire ileriye doğ- ı iki adam kalmıştı. Aykut demir gibi 
e fırladı. Bir hamlede şimşek gibi bir bir darbeyle kılıcını ta köküne kadar 

Pllıl•ı& atıldı. Surların Ustünde bulu- bunlardan birinin daha göğsüne sap
askerler oklarını bu istikamete ladı. Fakat bu saplayışı kısa bir fer

ı--'lııııvirillller. Deli gibi yalnız başına ile- yat takip etti. Aykutun kılıcı ta kö
atilan bu adama biraz hayret, biraz künden itibaren kınlmıştı. Şimdi Ay
ppnnlıkla baktılar. Deli miydi bu kutun elinde ancak kılıcının sapı bu-

! Her halde... lunuyordu. Ve şimşeklere taş çıkar-

;l'akat onlar böyle dtişUnUrken Ay- tan bir mücadele neticesinde iyiden i-
81D"Wl dtbine varm.rş bile. Bir an- yiye yorulmuştu. 
kıbcmı dişlerinin arasına aldı. Ve Halbuki karşısında Bağdadın en iyi 

nmmrııarıın girinti ve çıkıntılarına tutu- si18.lı30ralrından biri bulunuyordu. 
l irdfll'Plllll' bir kedi çeviliği ile tırmanma- Aradan bir saniye bile geçmeden bu 

baeJadı. Muhafızlar daha kendileri- tek sil8.h1<>run yanma daha dört beg 
gelmeden Aykut kalenin tepesine silih1<>r gelip katıldı. Halbuki Ayku-

mlllar111tı tun arkasındakiler henüz ona yetişme-
llte bu anda müthi§ bir hadise cere- mitlerdi. Aykut yalnıF.dı. Bu esnada 

etti. Aykut kendisine hücum e- yapması 13.zımgelen yeglne teY gerile
l>elki yirmi, belki otuz askerin ü- mek ve kaleye tırmanmakta olan di-

BllRiıte öyle bir savlet öyle bir şiddetle ğer askerlerin yanına yaklagmasını 
ltildmclI ki, bu giddetten k&11ısmdaki beklemekti. 

ı--.~·-ler bile önce IB§Jl'dılar. Fakat Aykut böyle yapmadı. Sıkıl-

Deli miydi bu adam? mıe yum.ruklariyle ileri atıldı. Dört be~ 
Her halde! kılıç bir anda sapma. kadar göğsüne 
Yoksa başka tUrlll bir adamm bir &&plandı. Fakat o şeytan! bir kudret
eye, bir orduya, tir filkeye doğru le buna rağmen ileri abldı ve altı u-
dın§ı başka tiirltt tefsir edilemez- keri birden kucakladı. Onlan bir kut 

--~poeki askerlerin gqnma ve p.•ma anlan getçi. Birdenbire bu 
berine hücum ettiler. Müt-

' görUlmemft bir hldlse cereyan 

~k adam bir orduya karşı çarpışı
u. O ııe kılıç eallayıo, o ne atılıştı 

ebilirdi ki sanki kılıcı etrafa ı 
kler saçıyordu. Bir, iki, üç, dört,/ 
altı asker kalenin üstünden yere 

1 
arlanch. 1 

llakikati isterseniz o da yaralam-
0 da muhtelif yerlerinden ya

alıyordu. Fakat Julıçalr sanki 

hafifliği ile havaya kaldırdı. Ve kale· 

nin kenarına. kadar ilerledi. Sonra bir 
hızla kendini boşluğa attı. Yedi adam 
birden yirmi metro kadar yttksek•ka
le du,~an aşağı atıldılar. 

Aykut gözleri göke dikilmiş, göğsü
ne altı kılıç saplanmış olduğu halde 
yerde yatıyordu. 

Artık yaşamıyordu. Gözleri göke 
dikilmiş, sanki bir §CY dü3ünüyormuş 
gibi hareketsiz ve sakin yatıyordu. 

Bu görlllmemi§ hidise emıasmda 
HuligQnun askerleri kalenin ilatUne 
çıkmı3lardı. Ve az zamanda burç bun
lann eline geçmifti. 

( nevarm oar) . ' vt1cuduna saplanmıYordu. Vızı 
yordu ona.. _ ·---ıiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiıiıiiİİİİİİİiİİiiiiiiiiiiiiiiı-iiiiiiiiiiiı. I 

Bu Iıatikuıide savıet ve hiicumu gö Da I mi 
diğer askerler de onu takiben okuyucularımıza 

lem.eye ve kalenin U?.erine tmnan-
Gaıetemlzin evvelce, daimi ku· ba§ladılar. Az mnuı,n sonra ka-

ponlannı toplamıt ve bu kuponları 
UstU de bir mücadele yeri oldu idarehaMmizd~n kartla deiittlrmit 

kut bit anda arkasından kendini ta olanlara ıazetemizin birer ayhk 
ettiklerini görünce son bir savlet lbonesl gönderilecektir. 

.kudretle ileri atıldı. önüne on, on 8u okuyucularımızın kartlarile 
kılıç vardı. Ona rağmen o bunlara oirlikte adreslerini idarehaneıniu 

lıllrnı:&k1:a bir an bile tereddUt etme- ılildirmelerini rfea ederiz. 

Bir kılıç on iki kılıca karvı çarpış- .---------------1 

ADIMLA•aEMi 
NL"'* R /t=nnssi Roman 

Hatice Süreyya 
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:Z..valb oğlancık, kaç gündür kızı 

edip duruyordu. Her halde onu 
rek gimdi sevinecekti. Annesi ona 

suretle, ne umulmaz bir sürpriz 
ı oluyordu. Kadıncağız böyle 

u. Fakat hayret! 
, Zehrayı buz gibi soğuk karşı

Meğer kavga edip ayrılmışlar-
• Bu altı haftalık hasret, detraan

hlddetini aialtmak, yahut gidert 
içia kAfi gelmemi§. 

iki genci bq bqa bırakmalı 
-qan çıkm&k isteyince, Enis, ses-

N-. ~ anneciiim? 
llnıt!I pllrfm, ~ufum. Artık 

JÜUS bırakmm diye korkmuyo
Çllnkll a.rbdqm var! Ktıçtlk ha 

nım, leJli oyalar. 
- Hayır, hayır.. Tabii, Zebranın 

buraya gelmesinden mütehassisim .. 

Kendisine teşekkür ederim.. Fakat. 
boğulur gibi oluyorum anne!.. Çok 
rica eder~m. yanımdan ayrılma! .. 

lsmet anladı: Oğlu bu kızla baş ba

şa kalmak istemiyor. Hatta, onun 
gözlerinin içine bile bakmıyor. Kızgın 
somurtuk bir hali var! Bu, belki de, 
hastalıktan hasıl olma bir sinirdir. 
Ba.zan insan, en sevdiği insanlara kar
DI bile hastayken haşin olur. 

Bu aoğuk konuşmadan, yani dün ak 
eamdanberl, delikanlı, kı1.Cafızm ya
nına girmesine imki.n vermedi. Zaval
lı kız da, ağladı, durdu. Yan taraftaki 
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Türkler adice bir narekete 
tenezzül etnıiyecektlr., emin 

olablllrslnlz. 
Bunu anlamıyacak ne var? Eğer A

nadoluda Türk ordusu mağlt'.1p olsay
dı, bozgünkeş adamın bugün bir dost 
gibi uzanan elini, o zaman karşımızdan 
SJkılmıı bir yumruk halinde görecektik,! 
içimden: 

- Hey kuvvet 1 Sana can feda 1 diye 
söyleniyor, ~nlann arkasından yürüyor 
dum. 

- Türk halkı, •diee biç bir barokete 
tenezzül etmiyecektir, buna emin ola· 
biliuir.iz. 

Ballum endiıcıi biraz yatıımıg cibi 
ıdi. Hem: 

- Olamaz, toplarwnulu. tezahürat 
yapamazll'lr, deseydı de ne olurdu san
ki .. O da bunu dü§ünmüı olacak ki ıu 
sözle\j söyledi: 

Esat beyle kaymakam Maksvel fran
sızca konuşarak yukarı çıktılar ve kolo
nel Ballann odasına girdiler. Ben de 
kendi odama geçtim. 

Onlar bitişik odadcı fransızca bir ıey 
ler konuşup duruyorlardı. Fakat sesleri 
benim odama bir mırıldı halinde geldiği 
için ne konuştuklarını anhyamıyordum. 
Yalnız üzerinde görUştükleri bahsin mil 
him bir şey olduğu sözü birinin bırakıp 
diğerinin almasından ve bahsin ardı ara 
sı hiç kesilmemesinden belli oluyordu. 

Benim duyduğum merak arızi bir 
şeydi. Akşam - nasıl olsa - ne oldu
ğunu hem de bizzat Esat beyden öğre
nebilirdim. 

Uç asker içeride konuşurlarken kolo
nel bir aralık benim odanın zilini çal -
dı. Derhal odaya daldım. Kolonel dedi 
ki: 

- Fransızca görilştUk. Benim fransız 
c•m iyi değildir ama anlagtığımızı zan
nediyorum. Esat bey halkın bu g - e için 
toplanacağını haber verdi. Bu bir nUma
yig mahiyetinde ha ş:y mi olacak, ıor 
bakiilım. 

Kolonelin sualini tUrkçe olarak Eaat 
beye tevcih ettim: 

- Hajır deW,. ~~~fe qfa tutmak, 
hakaret etmek, saldırmak, tecavtizde bu 
lunmak mcv~uub:ıhs değil... tstanbul 
Türkleri. Türk ordusunun büyük zaferi 
ni ve memleketlerinin kurtulugunu bu 
gece tes'it etmek istiyorlar. 

- Dem~k bir miting yapılacak? 
- Miting, yahut bir gece ıenliği ... 
- Bu tezahürat esnasında asayişin 

muhafazası için ne gibi tedbirler atmıı
lar ... 

- Onu merak etmeyiniz. Ben her 
türlü hazırlığı yaptım. 

Kolond hali endi§cden kurtulama -
nuıtı. Esat beye sordu: 

- Bu toplantı ve tezahürat tehir edi-
lemez mi? 

Esat ben kat'i bir lisanla cevap verdi. 
- Buna maalesef muktedir değilim. 
ihtiyar lngiliz bir müddet dügündü. 

Sonra ağır ağır konu,mağa batlach: 
- Ben itin sonundan korkuyorum. 

~on günlerde vukuagelen hidiıeleri ha
tırlarsınız. Bu gece eilencesi bir katlia
ma kadar varabilir. 

Esat bey &ene kat'i bir scale cevap 
verdi: 

odada lsmet, onun mUtema<liyen hıç-ı 
kırdığını duydu. 

Enis, yanma yalnız annesinin gir-! 
mesine müsaade ediyor. lıte, Zelira· 
yı da kahreden budur. Ş:.mdi İffmet 
için bütün dertler bitti de bu kaldı .. 
Ah, ne demeye dün zavıf davranıp 
Zehrayı burada alJkoydu? 

- Salcın gUcenme kızım!.. Ağır has 
ta .. Hattı bizi ebediyyen terk bile ede-
bilirdi... Bu haldeki bir insan neka· 
dar huysuzluk yapsa kendisine darıl
mamak 1Azıındır... tyile§mesi için u .. 
zun, çok uzun zaman sabırla bekle
memiz lA.zım ... 

- Bunlar, beni terslemesine sebep 
midir? 

Mantığa diyecek yok. 

Fakat Zehra ne demeye geldi bura
ya? Hem de o kadar heyecanla, hele
canla. Taşkrnlıldar, coşkunluklar için
de ıansılarak .. Eniıln onu böyle soğuk 
karşıbyacağmı tahmin edemez miydi! 
Her halde, şunu ispat etmek istiyor· 
du: Her şeye rağmen, onu seviyor! 

Fakat işte mesele anlatıldı: Artık 
gitse ya eu kız. .. Dojnısu böyle, yerle-

- Şahsan polisin nuareti altında ol
mak ve intizam dahilinde cereyan etmek 
şartile halkın bu gece toplantısında 

hiç bir mahzur görmüyorum. Yalnız 

her ıcy olabilir. Belki halk arasında a-

n3.rtiıU.ler vardır. Hristiyan ahaliye hü
cum ederler diye korkuyorum. 

- Buna meydan vermiyeceğiz. 

- ip ~ha sağlam tutalım. Bunu için 
bu ıec:e alay yalnız İstanbul tarafın
da yapılsın. Daha ziyade Hristiyanlar-

la meuiln olan Beyoğlu tarafına kimse 
g.:çirilmesin. Ben Eaat beyden bunu rica 
t'derim. 

Esat bey bu ricRyi kısmen makul gör 
müı clacak ki: 

- Pekala, dedi. Halkın Beyoğlu ta· 
rafına ceçmesine müsaade etmiyeceğiz 

Bu uzun konuınıa aırasında köıedc 

bir kanapeye oturmuı olan ve mutadı 
veçhile elindeki kırbacını hafif hafif ge-

tirlerine vuran kaymakam Makıvel hi~ 
sCS.e kan§mamııtı. Bu türk düpnanı. ru· 
hu lhtilil içindeydi. Kendi kendini yedi
ği belli oluyordu. Fakat, ne yapabilirdi. 

Bu bUyük ve mukaddes emrivaki kal'fl· 
anıda o dt "bütün TUrk di11man1an cibi 
kendi aczhe zehirlenmeğe mahkllmdu. 

Ballar: 
- General Harinıton da bu ıeJdl4le 

mUıaade eder. dedikten sonra kayma· 
kam Makavele dönerek sordu: 

- Kaymakam ıiz ne diyeceksiniz? 
Herifin çenesini bıçaklar açmıyordu 

tstemiye istemiye konuştu: 
- Ben ne söyliyeceiizn. Siz muvafık 

olan ıeyi bulur, kararlattınr1UUZ. 
Ballar ısrar etti: 
- Sis de fikrinbi söylerseniz fena ol· 

ma.r. 
- Ben fikrimi '6yJemek istemem. 
- Neden? 
- Çünkü benim fikrim bUıbütUn bat 

kadır. 

- LQtfen izah l'diniz. 
Kaymakam Maksvel ayağa kalkmııt.ı 

Kırbacını ıallıyarak odanın içinde do
laşmağa başladı. Ben, Esat beyle söze 
karı§ll'lad.ııı bu herifi dinliyorduk: 

- Bence Türk halkının bu toplantı
sı bir nümayiı mahiyetinde olacaktır. 
Herkesin asabı bozuktur. Herkes heye· 
can içindedir. tJeri geri sözler söylene-

re oturması, başını dizlerine koyması. 

hiç de lsmet'ln hoguna gitnıiyor. Onu 
kızdırıyor bile ... 

- Affınızı rica ediyorum, hanıme 
fendi ... Sizi üzüyorum, fakat .• 

Of.. Sıkıyor artık ... 

lsmet, öfkelendi. Bu işi bitirmek 
kökünden halletmek istedi. Onu, iki 1 

elinden tuttu: 

- Sipirlenm.e, kızım.. Evvela, bl:Syle 
ricalara minnetlere ne hacet? Ortada 
affedecek bir mesele de yok .. 

İsmet, kızın ellerini, böylece diz
lerinden çekip boşluğa bıraktı. 

Ve, Zehra, onun gözlerine bakıp, 
dil"'ilnces'nin mabadlni anhyamadı. 

u_ Aman bll kız. .. Güzel ve oğluma 
layık bir şey olsa bari ... ,, 

Zebranın beyninden dalma bu rtbl 
cümleler geçerdi. Hatta, asabi bir 
buhran içinde, karşısındakinin ruhf 
haletini düşünmeden bunlan söyliy,._ 
bil'rdi de .. Fakat tam zamanında k<>n
dini tuttu. Bu sefer, bir pot kırmadı .. 

Canı gibi sevdiği oğluna bile, kac 
kere, münasebetsiz sözler söylemifti. 

celctir. Halkı tahrik edenler bulunacak 
tır. intikam almak istiyenler bu fırsat
tan istifade etmek istlyecelderdir. Ve 
mutlaka karıpkhk olacak, bldfaeler çı· 
kacaktır. 

Ballar tngillz kaymakamına cevap 
verdi: 

- Türk polis müdürü buna mani ota 
ca&ını vaadediyor. 

- Vaadetmek kAfi delildir. 
- Halkın nthnayiıine mani olamayu 

diyorlar. 

- İaterlerao olurlar. 
Bu aözleri Eaat beye tercüme ettim. 

Kaymakam Mıksvelin bu yeniz miida· 
baleıine hayli cam sıkılmııtı. Bana de
diki: 

- B efendilere Mlyle. Beyhude çene 
yarıştmnaaınlar. Halk galeyan halinde
dir. Kartı••nda ne bulursa yıkıp geçecek 
tir. Onlara mani olmak mUmkiln deftl· 
dir. Yapıak yapsak nihayet onlan tath 
lıkla idare edebilir, birtakım taılanbkla 
rın önilne geçebiliria. Ben buraya bu iti 
mUnakapya gelmedim, vuiyeti haber 
veriyorum. 

Esat beyin bu ıert ve kat'i ıözleri 

herifi.erin kafabrında l:irer bomba gibi 
patladı. Bir ınUddet cevap veremediler. 
Maksvel hiddetle t;.Jmır yerine oturdu. 
Ballar, piposunu atefledi. Eeat bey aa
brmzh!mı gösteren bir hareketle yeria 
den dofruldu. O - .nan Ballar dedl ki: 

- Deminki noktai nuanm bbut ecll 
Urıe mesele yoktur. Ben de balkın bay. 
le hakb olarak tesahUrat yapmasına m&• 

ni olunamıyacafı btıiyorum. 
Eu.t bey bu ı8dere ıu cevabı verdi: 

- J:olonclin fikri bana mUlAyim geli· 
yor, Mtteaaü bidiaeler cereyan etmeme
sine, kimseye tecavOz edJJmemesine el· 

bette çalıı·· ~ -· =·· Te;killtımdaki 
tün polisleri ser erber edeceğim ve hal· 
km Beyoilu tarafına ıeçmeıneslne çalı
şacağım. 

Eaat bey iti ke11tirip atmııtJ. Zaten 
itin münakap edilecek bir tarafı da 
kalmamııtı. Binaenaleyh iti burada kee 
meli muvafık clSrdUler. 

Kolonet Ballar Eaat beye ric:aklrule 
bir taYI?la dedi ki: 

- Doıtum ! Artık madf et si.zde... Bu 
ıece bütün cnerjinbı• bir hidiae çık· 
mamasına çalıtıraaıus çok memnun ka· 
bnz. Eaaı itibarile halk feneralayı yapa· 
c:akımı, eğlenecekmiş, ıokaklarda dola• 
ıacakmıg bunlar bizi pek o kadar ali• 
kadar etmez. Mesele bize karp bir teca
vill olmasm ve ıehirde a!yaıl mahiyet 
al•bilecek karrpklıklar meydan bplma• 
ım, bizim istediğimb bu 1. 

(Devamı var) 

Fakat, Enis. onun fena bir niyeti oJ.. 
madıfını b:Ur, "Anneciğim! Sen bu 
gidişle nö1"Utenik olaea ksuı !,, demet
le llrtlfa ederdi. 

Genç ktz, devam etU: 

- Doğrusu, ıtr.den nefret ederdim, 
hanımefendi.. Sizi ho4bin, ıUsUne ve 
rıev'ldne dilşkim s • · · -ı .. Hem son
ra, ı"zi kıskanıyordum ~'-· Enhıi eev-
diiim gibi dünyada hiı; kimseyi sev 
mediğim içiT'I, ortun da sade benimle 
meşgul olmasını istiyordum Halbuki 
onun bevni sizinle uğraşıyı:r ... Raki· 
bem siziiniz. •• 

Btitiln bu s<szler a rasmda. Ismet, 
valnııı şunlara dikkat etti: 

'"Hodbin ve silsUne, zevkine dilf
•·un ... ,, 

Acaba, bu meçhul ve kendini tam
... uyan kadının Uzerinde nasıl olmuştu 

da böyle b 'r intiba husule gelmişti! 

f;tyabda böyle bir fikir f!dhunenin na. 
ııl imk~01 h!stl olmu~tu • 

Belki de, Enis ona birtakım .-vler 
söylemişti. lçiııl açmqtı r 

'Devamı ua. J. 
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Bugün ağzına bir damla 
bile koymuyor 

IBlYI m lYıtlfiı Dş DUO<et<e lfi18SD O yalkaDaıınıd D0 

ğD lf'll Do u==nasD O ~lYI lftlYt D ©l lYI ~ lYI ifil lYI 
a\lfl1DatDy@ır 

Yazan: Hıkmet Münir 

Tarık'ın üç muhtelif devredeki resmi 

iç bôde, gı'izel sr.ı:. 

Diirıya var im~. ya ki 

var iscı Z) - Tenkide, siteme ve ahlakın 
aklü §uurun tashih edilmesine asla tahammül edemi

yok imiş ne yorsun .. 
umunm - ' - Utanman kalkıyor. Umumi te-

Aksi gibi Tank, "bade,. yani "prap .. 
denen şeyden içmeği sevmezdi. Şarap 

sevmez, midesini dolduracak mayile
ri sevmez, meze de yemez, kemiyeti az 
fakat tesiri çok içkileri içerdi 
Votka, Apsent, rakı, cin ve İtalyan -
larm en kuvvetli içkilerinden olan 
Arkebuzadan, tam yirmi sene içeri
sinde vasati bir hesapla üç ton içen 
Tank, iki buçuk sene timarhanede 
yattıktan sonra şimdi bir yudum içki 
ible ağzına koymalı: istemiyor. 

tçki alemlerine düşütğü halde içmi
yor, İçebilecek maddi imkanlar ıçindc.. 
bulunduğu halde içmiyor, "hatta. di· 
yor. Beni içmeğe sevkedecek birçı:>k se
beplerin ortadan kalkrnamrş olm.ısına 

rağmen gene içmiyorum, içmem. içmi· 
yeceğim .. , 

• * • 
Fransızca, İtalyanca 18 muhtelif şi · 

vesi ile arapça, Rusça konuşan, tngı· 

lizce ve İspanyolca okuyup anlıyan, 
Türk edebiyatını bilen; tarih, e-satır 

ve riyaziye üzerine on tane kadar kitar 
ve risale telif etmiş olan Tarıkın, 

yirmi sene içinde hergün vasati 400 
grama yakın kuvvetli içki içtiği halde 
bunu nasıl ve büsbütün bıraktığı, tıp 

ve ruhiyat tarihinin en meşhur vakaları 
arasına geçse yeridir .. 

Tank, bu güne kadar içtiği 3 ton iç-
kinin ilk kadehini, bundan 20 sene 
önce bir futbol maçında yuvarlamıştır. 

20 ytl önce, sporting club'un ;kinci 
timinde sol açık oynuyor ve her haf
tayım arasında "yorgunluğunu g!Jer -
mek,. ve yeniden hız almak için bir ka
deh konyak içiyordu .. O, buna "kam
çılanmak,. diyor. Fakat kendisini kam
çrlrya kamçıhya bu iş bir ityad haline 
geliyor. ve 'yarış,, olmasa da kamcı
sım yemeği unutmuyor; İçkisini h~er 
zamanki gibi içiyordu .. 

Hem sen "300 gram,. şarabımı içerim 
diyorsun, o "400 gram konyak., içebi
leceğini söylüyor. İş, sahte bir izzeti 
nefes meselesi halini almıştır .. 

:(. .,, .. 
20 senede 3 ton yani bugünkü kendi 

ağırhğmın 70 kilo 43 misli fazlalığında 

icki içtikten sonra birdenbire en küçük 
ispirto damlasına düşman kesilmiş o -
lan Tarık içki düşkünlüğünün insanla:· 
ra ne değişiklik yapabileceğini, üç dört 
maddede bana hülasa ediverdi.. 

1) - Bir ıeye metelik vermiyorsun, 
Kimseye inanmıyorsun. İnsanlarla aran 
açılıyor. Onları kendi seviyene indir -
mek istiyorsun .. 

lakl Jeri hiçe sayıyorsun. Ve bittabi 
uyuşmamzlık yüzünden insanlara kinin 
çoğalıyor. 

• • • 
Sarhoşluk yüzünden komik vuiyetle

re düşmek bir çok kimselerin başına gel 
miştir. 

Nitekim bir tanıdığım da bir defa sar
hoş olup sızdığını ve gözünü aç
tığı vakit de kendini bir sahnenin or-
tasında bulduğunu söylemişti. 

Fakat Tarık bir akşam yan 
çıplak spor kıyafetiyle sokağa çıkıp 

elektrik altında horoz döğüştürmeğc 
gitmişken, polisler tutup evine getir -
mişlerdir ki. buna, ilmi abirle ''Eta 
krepüküler,. diyor .. İçki yüzünden başa 
gelen "püsküllü bea,, dense yeridir. 

• • • 
20 senede üç ton içki içmiş olan Ta

nğın vaziyeti bu suretle gittikçe vahim· 
leştiği, hayatı tasavvur edilemiyecck 
derecede bozulduğu için, hem kendi 
pişmanlığı. hem tan·dıklarının teş -
viki ile, sıkı bir tedavi altma girmeği 
kararlaştırıyor. Sıkı bir perhiz altma .. 
Bakırköy timarhanesinc gidiyor .. 

Karantineye giriyor. Onu usul üzer .. ı 
bir kere yıkayorlar. Başını tıraş edi
yorlar. Hastahanenin çamaşı!mdan 

bir don, bir gömlek. bir pantlon ve bir 
de baştan gecme göğüslük giyiyor .. 

Zır demcr, bunu arada bir yırtarlar. 
Hemen kendjlerine bir yenisi verıliı .) 

Hastahanenin terliklerini ayağma 

geçırıyor. Asistanlar geliyor, "müşa -
hedesini alıyor .. kanını tahlil, götlerini 
ll}Uayene ediyorlar .. 

"Buyurun, diyorlar. Ve hususi dai
reye geçiyor .. 

Birgün, üç gün, beş gün .. Bir ay, be~ 
ay, sekiz ay .. Bir sene, bir sene l'.ln ay, 
velhasıl Tank tam iki buçuk yıl, - fa -
kat kendisinin de dediği gibi - sert de· 
ğil, hastahane:ıin "müşfik, rahim mua
melesi altında.. hatta şairleşerek iyile· 
şiyor. 

Tarığın, hastahanede tahlil edilen ka· 
nı, anasının sütü gibi temiz çıkıyor. İki 
seneden fazla devamlı bir tutum.onu bir 
aziz mertebesine çıkaracak kadar 'iessiz 
leştiriyor, iyileştiriyor. rengi geliyc.r .. 

Bu zaman zarfında dışarı ile hiç te -
mas etmiyordu. Yalnız tanıdıkları ge· 
lip kendisini bir iki saat için orada görü
yordu. 

* * * 
Düşünün: Günde 400 gramdan, yüz

de 50 derece kuvvette, büyük kadeh -
lerle, büyük yudumlarla, katıksız, me· 
zesiz 20 sene 3 ton ispirto içen a-

lstanbol Harici As~ 
kert kıtaatı ilanları 

Tümenin Erzincan garnizcnun· 

da bulunan kıt'at ve müessesat 

eratımn ihtiyacı olan 22200 kilo 

sade yağına ihale gününde talip 

çıkm~dığından pazarlığa çevril

mi~tir. Muhammen bedeli 15540 
liradır. ilk teminatı 1165 lira 50 
kuruştur. Şartnamesini görmek 

istiyenler her gün Satmalma Ko

misyonunda parasız alıp görebi 

lir)el". Pazarlıkla ihalesi 2 1 nici teş 
rin 1936 cuma günü saat 11 de 

Erzincanda Tümen Satınalma Ko · 
misyonund" nın-'•-aktrı. (1310) 

Yerli f abrikaı"'r mamulatından 
ve beher metresine b!!:ilen ederi 

300 kurut olan 19500 metre haki 

elbiselik şayak kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. ihalesi U 
B. Teırin 936 Pazartesi günü saat 

11 dedir. 1Ik teminat 4175 liradır 
Şartnamesini 293 kuruşa almak ve 

örneğini görmek istiyenler her gün 

--KIŞ YAKLAŞIYOR--.. 
GAI~ATADA 

EKSE-LSYOR 
Büyük elbise 
mağazasında 

Elblseye dair ihtiyacınızı en ucuz 
fiatlarla alabilirsiniz 

Pardesüler lnglliz biçimi tS t/2 Lira.._ 

,, Empetmeablize Gabardin 17 t/2 

" Muşambalar her renkte 11 '/2 
" Kostümler ,, ,, 15 1/2 

Kadın Mantoları 11 112 " Çocuk Muşambaları 5 t/2 

" Kadın ,, 10 1/2 
" 

Yalnız Ekselsyor Galatada 
Komisyona uğrıyabilirler. Eksilt~ ••••• SATILMAKTADIR meye girecekler kanuni teminat ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü =;;;;;;;;;;;;;;;;İİİİm.İiiiiiii 
maddeleriude yazdı belgelerle bir ~--••• 
likte teklif mektuplarını ihale saa- Şirketi Hayriyeden• 
tinden en az bir saat evvel Ankara-

da M. M. Vekaleti Satınalma Ko- Şirketçe boğazda oturan sayın hal• 
misyonuna evrmeleri. . kımıza 11 Haziran 936 tarihinden lth 

<
330

> <
1576

) haren veril mlş olan yüzde ( 33 ) otuz 8 
Tümen birlikleri için 25250 ki

lo sade yağı 5 - 1 O - 936 saat 

16 da kapalı zarfla almacaktır. 
Teklif mektupları saat 15 e kadar 

kabul edilir. Muhammen bedelı 

22725 lira, ilk teminatı 1705 lira· 

tenzllAtlı ve fotografh karnelerin m8d 
detl bu Teşrinle\1velln onuncu gftnt 
akşamı hitam bulacaktır. 

dır. latekliler tartnameyi görmelc 

üzere her gün ve eksiltmeye İtli· 

rak için belli gün ve saatte kanu 

nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 

ıikaları ve teklif mektuplariyle 

birlikte Lüleburgaz tümen satın 

alma komisyonunda bulunmaları. 

Yeniden aynı şerait dahilinde ve 
lecek olan bu kartlar muhterem 
yolculara daha kolaylık olmak 8zere 
Uç aylık olarak tertip edllmlştlr. Arza 
edenler 1 Teşrinievvel 936 tarlhlndelt' 
itibaren onuncu gilnil akşamına kadar 
şirketin idaref merkeziyeslnde kontrol 

(301) (1282) 
mildUrlyetinden alabileceklerdir. 

Her birine b~ilen ederi 750 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 
kuru~ olan 18000 ili 23000 /stanbttl üçüncü icra memurluğun-· 
tane Battaniye kapalı zarfla alı- dan: 

nacaktır. Şartnamesini 865 kuruta 
almak vr. örneklerini görmek isti-

Mukaddema h.tanbulda Yenicami 
karşısında 94 No. 1ı dükkanda iken 
halen nerede bulundukları meçhul bu
lunan kunduracı Ohanes ve kardeşi Gar 
bis Kegonyana: 

yenlerin her gün öğleden sonra 

komısyona gelmeleri. Eksiltmesi

ne guecekJerin kanunun 2 ve 3 
ı d 1 b 1 1 Maseth Torosyanın aleyhinize İstan-

ünci.i madde erin e yazı ı e ge e- . hk . b. . · h k k d . . bul aslıye ma .:mcsı ırıncı u u a-
ri ıfü teminatı olan 1875 lıralık 1, iresinden fatihsal ve berayı infaz daire-· 

makbuz vc')la mektubu teklif mek- mize tevdi eylediği 17-1-936 tarih ve 
toplarını ihale günü olan 6 - 10 9351596 sayılı hükmü ilam mucibince 

- 936 salı günü saat 11 den en tahsili karargir olan 515 liramn maa
az bir saat evvel Ankarada M. M. masarifi muhakeme ve icraiyc ve ücreti 

Vekaleti satın alma. komisyonuna vekaleti haciz yoluyla tahsili alacaklı 
vermeleri (308) (1379) vekili avukat Abdülkadir tarafından va-

dam, bugün bir damladan tiksıniyor. 

Demek ki bundan vaz geçilebilir .. 
3 ton ispirto banyosundan, kuru fakat 

rahat bir uzlet kulesine çıkmış olan Ta
rık da ickiyc tutulmuş olanlara şunu 
diyor: 

" - Her müptelanın bünye ve seci-

ki talep üzerine ol baptaki maddei ka· 
nuniyeye tevfikan tanzim ve tebliğ için 

tarafınıza gönderilen icra emri altına 

mübaşirinin verdi1,i meşruhata nazaran 

ikametgah hazırının meçhı'.'ıliyeti anla
§ılmakla bu husustaki tebligatın 20 gün 
müddetle ilanen icrasına karar verilmiş 
olmakla tarihi ilandan itibaren mez-

nuna gelmeleri. 

(1717) 

. b .. 1 f · d v d d v kıir müddet zarfında ve 9351197 D. No. yesı oy c acıayı ogru an ogruya Jstanbul Komutanlığına 
anlıyabilecek kabiliyette olmıyabilir. ile mahkümübih borcunuzu talep vcç-
Doğru yola girmekte 20 yıldan daha hile tesviye etmediğiniz veya icranın ge hastaneler için ihtiyaç olan 
fazla da gecikebilir. ri bırakılması hakkında tetkik merciinden çift hasta terliği 7 - 10 - 1 

Benim kadar dayan.amatWlk ihti- veya iadeyi muhakeme yoluyla ait ol- çarşamba günü saat 15 de 
mali de vardır. Onun için onları der - cuğu mahkemeden veyahut temyiz mah eksiltme ile satın alınacaktır. 
hal hastahaneye yabrmah. Yahud azı- kemesinden bir karar getirmediğiniz ve- ammen tutarı 1450 liradır. 
cık (akrl ve şuuru) varsa. hastanm ken ya gene bu müddet içinde mal beyanın- namesi komisyonumu::da 
disi timarhaneye gitmeli .. Orası (Ye· da bulunmadığınız takdirde mezkı'.'ır : l t klil · 109 Ii-U- !iL 

·ı b" ) • d h . . b . . .r. s e erın nuı& ua şı ır cennet tır . ., müd etin itammı mütea1<ıp ce rı ıcra kb 
B ·· t• h • .. ·1 b ı .1 · d l t .. 1 ııat ma uz veya u soz, ımar anenın yeşı oya ı,, sı.ıretı e ıcap e en muame.eye evessu b F d ki d ki K---~ 

ıd - h · · k d d k 1 - 1 ~ 1 1 · ra er ın ı ı a vun11aı11Uli o ugu ta nurune ne a ar uyuyor e · ı ınacagı ma umunuz o ma : ve ıcra cm • 
ğil tni? :l rinin tarafınıza tebliği makamına kaim hnalma Komısvonuna gelmeJ 

Hilmıet Münir bulunmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1718). 



' . 'Ofiw' 
BINBMALAB 

BEYOCLU 
115 mu.sikl, 19,05 konU§Dlal&r, lkttsadı TO'B& 
ler, 20.015 saat, haberler, hava raporu, 

ı Kallıdm kalbe wı Petrol 
muharebeal 

ı m118lkl 21 facia, Elektra, 22,40 eğlen. SARA y • 
71L;ym. 22,50 eğlenceli muaikt, 23,05 ha- • 

MW.13( 

Amerika ihUWl 

ı KJrık rüya , bava raporu. 23,115 konserin deva.mı, 
mU81ld. iPEK ı Volga mahkQmlan 

orkeıtra lron.eerl, konferatı11, 20,&S 
.-ıııroa. konferans, 21,315 viyolonsel kozıae. 
lla'ndfl, 22,115 f&Jl konııerl, haberler, spor, 

ldlçük orkestra 23,!50 framızca ve al
haberler, 2' rumence haberler. 
(P,T,T,) 

l8,05 orkeetra konaerl, konU§ma 19,05 or _ 
kouert. havad!ıı, 20,415 orkestra kon. 

31,05 turizm haberleri, gramofon, 21,25 
, 21,as koro konııeri, 22,20 oda musl. 

23,31 havadis, 2f,05 Amerika haberleri, 
ı 

ıt,2IS ya'-tıcı dillerde konU§ma, almanca 
haberleri, 20,215 eğlenceli musiki, fra.n 

haberler, 20,M Yunanistan için yayın, 
gramofon, 21,415 piyes, lstı.rahat ea 
konU§Dlalar, 23,35 dans musıkisi, 

unumda havad1ıı 24.20 fngtUzce 

TEPEBAŞI TiYATROSUNDA 
Dram JCnmı 

1. Birincitetrin Perıembe üpmı 
saat 20 de 

MAKBET 
azan: W. Shakeapeare. TGrqeai ı 

M. Şilkril Erdem = 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Operet Knmı 
DUDAKLARIN 

azan: Yvea Miraııde. Mtızik: Mau· 
Yvain. Türkçesi: Ekrem Reıit 

Çocuk Kıanu 
FATMACIK 

uaa:Afif Obay. Mll.dk:Febmi Ege 

stnıma : :Monte karlo Kralı 
ı A.vtanan ıönW ve Çöl 

&rkadRŞl&rl 

: Aa§k ve Taht. Zozo 
ı Pangara 
ı Tarzan yanıyamlar aramı 

da {hepal birden} 
1 Son UÇUi. Gece bWbfiltl 

cUMUBIYll'J ı Cehennem adası. Vah§lle 
re bflcum ve Garp &tefler 

içinde 

ASTO&TA ı KUçtık albay, A.tef 8&Ç8D 

lllA.blar ve A.mok 

lSTANBUL 
MtLL1 ı Dantenln cehennemi ve 

Karakedl 
11DAJ. ı Wgel Strogof ve Daktilo. 

DUD qla 
ALSHDAB ı Klfel Strogof ve Daktilo. 

DUD qla 

ıU..AK 1 Blldtrmemlftlr. 
IU!alALBJll1' ı Bllyllk oyun ve Kaçakçı 

lar Pe§IDde. 

KADIKÖY 
RAU ı Btldtrmemlftir. 
tSOKEYY A a Şlrley asi 

OSKODAR 
ıu.uı : blldtrmemlftlr. 

KARAGOMROK 
OZllll ı h'tanbul sokakları ttlrk. 

ce> ve Fati ahçı 

BALAT 
........ flrleY us 

BAKIRKÖY 
MILTlY.&Dt : Şendw 

1'1J'A2'.ROLAR 

Tabi.Dl Babçeainfn kapalı kıırmmda 

~i.\LK OH~ETİ 

·~ 
HALK OPERETi 

Bu aJqam aat 21.~ 
(Kırk Yiida bir) 

Aynca elektrlkll kuklalar 

30 eylM çarpnba günü akpmı Uaküdar 
Hale Tiyatrosu 

Natft, Halide, Fahri birletiil 
Bir defaya mahıuı 

Vodvil, Solo, Varyete, Rab, 
Her yer 20 kuruıtur. 

a-.dolu cihetinde larllanılacakbir can kurtaran otomobili ile Is
ve Beyoilu cihetlerinde kullamlmak üzere alınacak basta 

e otomobili kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Bu iki oto
• • heptİne 5500 lira bedel tahmin eolunmuıtur. Evsafı ve 9art-

• leftZDD miidürlüiünde ıörülür. Eksiltme 1 T. evvel 1936 
ı&nii aaat 15 ele daimi encümende yapılacaktır. istekliler 
tayin eltili ...uca ve 415 liralık ilk teminat makbuz ve

IMllmlbumı havi kap•b arflannı yukanda yazılı günde ıaat 14 e 
daimi encümene vermelidirler. (B.) (1346) 

Bir mUtebassıs diyor klı 

Fazla Maklyaj 
Cilt İr!in za.rarlıdıı, 

Yapılmcı$l lciıtmgelen 

N 
. B Fen, ıenelerle ilk m yapı· 

ecıp ey tın maldyajdan yüzde yapıı 
D 1 ş Macunu il~l~iği bleri ~irir •. Bu. İle 

bir genç lm tenuıın güzelliii 
tüksek ailel~rin ve bilhu.ss için teh•UrellcUr. Fakat bu cı-

gençlerin lezzet ve kokusunu ee bi bal1ercle cilt Blocel tabir 
··~ seve kullandığı yegft.ne dit ma· edilen ıen~ ve ihya 
cunı:dur. Dişleri heyazlatn mil<- edici amurlula bealendlll 
roplan izale eder. Türk malıdır. takc:Urde derbal tuelili. ıtı-

ıellfM ve wum•-ı.ı.&. lktinp 
Her yerde bıılunur. eder. a• , -...--a• 

Fiatı 15 kuruştur. Bu kıymetli cevber, Viyana o • 

Glandokratin 
Ademi iktidara, zafiyeti wnwntye

ye ve aaabt buhranlara kartlS meı· 
bur Prof. Brown Sequarcl •• Şteina· 
hm ke.fidlt. 
Ecnneıe.dl INtllau 200 lnJlut., 

Ademi iktidar 
Bel gevşekllğlne 

ıılvenlteal profetarU doktor K. Ste 
jalaal tarafından huaud bir u•ul da • 
iresbıde ıen' hayvanlardan latilıN· 
ıe muvaffak olunmuıtur. Bu cevher, 
pembe renpndeld Tokalon kremi 
terkıDJnde mevcuttu. Alrpmlan 
yatmudan etvel kullamlıha~la. 

En temiı bir U1ç SERVO!N dir. ihtiyar 
lara gençlik, yorıunlara dinçlik verir. 
Tap-aya poata ile 17 5 kurup ıönde • 
rilir. Sirkeci Merkez eaaneal Ali Rua. 

2 ve 20 lcomprimelik ambalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
üzerinde halisliğin timsali 
olan ~ markasını arayınız. 

•iz uyurken endin zayıfta • 
mıt ve solmut adalelerfal 
addqtınr ve be~reyl bel • 

ler ve gençleıtirir. Sabahleyin be • 
yu renpdeld (yataız) Tokaloe 

kremi tatbils ediniz. Çlinktl beyu • 

!atıcı ,,. mulranlclir. tıte bu eunt • 

le maldyajlı ve solmq bir ten ye • 

nl ve culp bir slseJllk tabüasllıt 

blanbuldan Izmire yüz tonluk bir 

moıirle Askeri eşyası naklettlrfleeek· 

tir. Pazarbfı 30/Eyltllj936 çarpnba 
stinil saat 15 de Tophanede Satına.ima 

Komisyonunda yaplacaktır. Nakli,. 
n.ln tahmhı bedeli 350 liradır. Temina-

~ Karaciğer - Barsak - Mide ~ 
Tedavisi için 

tı sı buçuk liradır. Şartnamesi Ko

misyonda ırlrUlebilir. latekliJerln bel· 

li saatte Koomfsyona gelmeleri (137) 
• (1'111) 

• • • 

TUZLA iÇMELERi 
Mevsiminden istifade ediniz 

16 Hazlran-16 tinci Teşrin 
içme t1 enlerinin 'Oapurla1 ı köprücten 

e. 28·7.40-8.40· 9.08· 11-ts. t8· ta. llO dlr. ~-·ine 150 lira kıymet tahıuinolunan Mercan yokutunda Tacir· 
aokaimda 31 numaralı kagir dükkin ankazı pazarh:ğa konul

• Şartnamesi levazım müdürlüfünde görülür. lıtekli olanlar 
lira 25 kmutluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber lıtanhul Levazım lmirlili için 

10 - 1936 pe11embe ıünü saat 13 de daimi encümende bulun- bin liralık askeri evaafta kemae ve 
(8.) (1319) çubuk makama almacaktır. Pa. 

r---...--------------------- zarlığı J.t()..936 Perepnbe pnü 

anbul Levazım Amirliği 
misyonundan : 

S t 1 saat 14 de Tophanede Satmalma 
a 108 ma Komisyonunda yapılacaktır. ihale 

lirinci tetrin iptidasından tekrar yapılacak illna kadar Komiıyo
IPUl•uu ilinlan Cumhuriyet ve .Alqam ıazetelerinde çıkacafı 
vhmur. (356) (t 732) 

günü teslim prtile alınacak olan 
makarna için iateklilerin belli ta• 

atte Komiıyona selmeleri. 
(136) (1712) 

11111ım111 =•=naıı ____ _ 
...,_.-------------------ı Doktor Can Boğazdan Gelir Omer Abdurrahman 

Cildiye mUtehauı• 
aaıa, mhhat, ve kuvvet kaynağı olan ekiatra ekistra nefis ve hem de Muayenebaneıi , Kadıköy 

llDltk tereyaflarmdan yiyen hiç bir zaman kuvvet illcı ara-
mu. Bir tecrllbe klfidir. Yeglne satıt yeri: Süreyya sineması kar111mda in 

lfltl•d~ caddesi No. 96 dalmili ZIYA AKIN 6nüsokaiı numara& hetrg\ln 
betten dokuza kadar •. 

111111111:muaaams: .......... .. 

1'abmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Bronz tel 6 Bi· 
rincit.,rin 936 tarihine ruthyan aalı aünii saat 14 de kapalı zarf u
auliy?e alınacaktn. 

Muvakkat teminatı 702 lira olup p.rtnameai her tibt komiayon
dan paran.s verilir. 

lıteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veaikalarla teklifi havi 
kapalı zarfı belli sün ve saatten bir saat evveline kadar Kumıpqa. 
da &ulunan komiayc.'t' ,.,..ı('anlıf.ma ~~,.leri. (1358) 

Tahmin edilen bedeli (4800) lira Olan (20000) kilo .-Jtin 11 -
10 - 1936 tarihine rest)ayan cqmapali aaat 14 de kapalı ıprf 1111111 

ile alınacaktır. 
Muvakkat teminatı (360) lira olup prtnamesi her ıiln komiayen

dan parasız verilir. 
lıteklilerin 2490 taydı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi Jca. 

palı zarfı belli sün ve saatten bir •aat evveline kadar ~papcla 
\ulunan komifyon Bqkanlıima vermeleri. .069G) 
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Sü~er Bank Enılak ve Eytam 
Bankasının kurumu 

•• Sigorta 
Sosyetesi 

Sermayesi tamamen Türk, en güvenilen sigorta şirketidir. Türkiyenin 
en büyük sigortaları ( G OV EN) dedir. Sigortalarınızı en müsait 

şartlarla ve tediye kolayllklarile yapar. 
aaıata, Voyvoda caddesi Sümer Bank blnaaındakl dairesine müracaat ediniz. 

. . ~ . . 
iSTiKLAL LiSESi 

DIREKTORLDGDNDEN : ODEON 1 - nk, Orta ve Lise kısımları i~in kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Veni ~ıkan plaklar 
BAV AN BEDRiYE 

2 - Kaytd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname fle ayrılan talebenin yerine az miktarda yem talebe alına

cağından 'Okula girmek istiyenkrin biran evvel mUracaatlan tavsiye olunur. 
4 - İatiyenlere kayıd prtlarını bildiren tarifname gönderilir. SUHEVLA 

270100 Dıyanbekir prkıu - AY DOOAR StNNt SiNNt 
Nr. Hilseynt prla-YAYLARAR tÇlNDE 

Bayan Birsen 
Vakup Necip orkeatraslle 

lt..T 2 7 OOQQ Tango - SEVMEK GUNAHSA: Müzik Akçav 
..&...,. r • Tango - EMtNE: Müzik Akçay 

Nezlpll Dell Mehmet 
N 27009..t Uşak Türkil - ANAM OLASIN öKER 

r. 't HU.eyntprkı MALATYA UZUM BACI 

Bayan Radife 
Upk prkı-StTEM ETTiM O YARE; Zeki Duygulu 

Nr. 270101 Hicaz tarla - SENt SEVEN BtR BENU4: Zek" 
Duygu 

Bayan Hayriye Dervlı 
N 2 7 O ı 02 Halk prtaaı - AFŞAR GUZEI4; Niğde 

r • Halle prkıaı - SAFFET EPENDİ; Niğde 

Şehzade başı, Pollıı karako'u arkasmda, Telefon: 22334 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden : 

Akademiye talebe kayıt ve kabulü devam etmektedir. 
Y~k mimari tubesine lise olgunluğunu verenler,R,...· 

tezyini aanatlar ıubelerine orta mektep mezunları, tar' 
lar ıubeaine sanat istidadı ıöıte reni er alınmakta,1 

Kayıt için 30 Eylüle kadar her ıün saat 9 il~ 
caat edilmelidir. Tali pi erin Akademi direktör' 
iıtida vermeleri ve bunda girecekleri ıubv-0 

dır. Beraber getirilecek veaaik fUD lardır 
Nüfus hüviyt cüzdanı, 
Sıhhat ve aıı raporu, 
Reaml tahıil vesikası, 
Hüsnühal kağıdı "Mektepten J;u ı 
e tane vesika fotoğıah. 
Fazla tafsilat İçin var direktörlüğe 

-- ------------------------=---- - ----:- - --- ----- - ---- - --- -- - -- --- -- - --- -

MAC.LOP FAUSTA: 
-----------------------------------------------------çok sevdijini bilirim, hemen seyahate 
çık! 

- Güzel! Sence ne zaman hareket 
etaıekliğim li.zım?. Çünkü bana teklif 
etüjin şey adeta bir firardır. 

- Hemen bu reeeden iyisi yok. Hat
ta b11 saatte. 

- Hoı!.. Söyle bakabm, nereye gl
tleceğim? Parise mi, yoksa daha uzak 
lara mı? 

- Nerıye istersen oraya l Yalnız 
Gizden uzak bir yer olaun da.ıı 

- Çok güzel, fakat bu seyahati ne 
ne yapaeajım? 

- Ne ile mi? Atla dostıpn! Beygi
rin, kılıcın, ve tabanealarınla; daha 
ne istiyorsan? 

- Evet ama, hangi para ile? Dilkiln 
bana borçlu olduğu iki bin lira ile 
mi?.. Şimdiye kadar çoktan vermek 
istiyordu ama bir türlü muvaffak ola· 
madı. Galiba zabitlik maaşimm veril
miyen bet ayhk kıamile ritınemi isti
yorsun. 

Menevil birkaç dakika düşündük
ten sonra: 

- Dinle? dedi. Eğerimin arka tara
fında, port mantomun içinde beni ra· 
hatsız eden iki yüz pistol kadar bir 
para var. Hiç olmazu onlan gezdir. 
Bu llçUmUze de yarayacak. Çünkü sen 
seyahat edeeeksin, piatollerde memle. 
ket görecek ve ben de kumar oyna
maktan kurtulaeainn •. 

Moröver bu sözlerle yumuşar gibi 
olmuştu. Fakat bu his biran sürdü. 
Derhal kendi.ni toplayarak: 

- Ahmak mikabı! Men.evi!, seni 
kandırmak için uğraşıyor da, haberin 
yok! .. O, buraya senin kendi aleyhle
rinde çalıııp çalışmadıftnı öğrenmek 
için geldJ. Bunu anlayınca seni teslimi 
edecek. Eskiden deflrmen meselesinde 

hançerini çekeı;ek Dükün paralanna 
dokunmaman için seni tehdit etmedi 
mi? diye düşündü. 
Kafasının içinden yıldınm aibi ıe. 

çen bu fikir üzerine elini Menevile 
uzattı: 

- Te§ekkür ederim dostum t Fakat 
ltUfunuzdan istifade edemlyecefim, 
çUnkü yerimden kımıldamak niyetin
de deflllm, dedL 

- Fakat haksıum, dtlffln ki seni 
açıktan açıfa itham ediyorlar. ihtimal 
ki yann sabah seni öldflrmek için 
emir alaeafım. Bu halin bana ne ka
dar azap verdiflnl giriyorsun. 

- Yapar mısın Mennfl't .. Eski dos
tunu Hldftrmek için kendfnde cesaret 
bulabilecek misin? 

- Tabii, emir alırsam hiç f6phe 
etme! 

Moröver bu sözler ilzerfne başını et 
dl •. Menevflfn sizlerinde samlml oldu· 
tunu anlamıştı. 

Menevil: 
- Zaten ben olmasam bir başkası 

bu işi yapacaktır? diye devam etti. Şu 
anda, hayatının sana verdiffm iki yüz 
pistolluk bir kıymeti varsa, birkaç 
saat sonra kalp bir mangır bil~ etml· 
yeceksin. 

- On senelik sadıkane İf yapmanın 
mükafatını gördün mü? Bir alçak gi
bi kaçmafa mecbur oluyorum! 

Menevll §iddetle cevap verdi: 
- Seni affdtirmek için utraşaea

fım, maaum olduğunu ishat edeeetfm. 
Tehlike geçince geri clinerain. Karar 
verdin defil mi? .. 

- Mademki böyle icap ediyor .• E· 
vetf .. 

- Peki! •• Yirmi dakika ıonra iki 
yUz pistolu alırsın. 

- Yüzti yeter. Zaten çok uzaia ait. 

M.A~OP FAUSTA 

cluıulaak bir adama benziyor •• 
.Menevil bUDlan işitince kaşlarını 

hafifçe çattı. Yalnız, bu hareketi ar
kadaşma eöylenen sözlerden değil, 

bilmiyerek sabahleyin ona parolaları 
vermeaindendi, buna canı sıkılmıştı. 
Fakat hiç bir şey söylemedi. 

Dük dö Giz: 
- Efen diler! dedi. Şato hakkında 

maltmat aldık. Kral benim bazı hare. 
ketlerimden ştiphelenmiş. Kendisine 
.ettiğim yemine rağmen .. 

Etraftan mınltılar yükseldi. 
- Bu halde ne yapmamızı istiyor

sunuz? diye sordu. 
içlerinden biri: 
_: Monsenyör! Guastı tanırsmız ve 

onun ne kadar entrikacı bir adam ol
duğunu bilirsiniz. O, şimdi krala hiz
met ediyor. Onun ağzından bazı şeyler 
işittim ki üzerinde uzun uzun düşün
meğe dejer. 

- Söyledikleri nedir? 
- Söyliyeyim monsen.vör ! Guast 

bana dedi ki: Haydi gjt Dfikünüze 
söyle ki gidip Parfsi Jir dolaşsuı ! 
Luvar sahilinde noel lava.sı pek de 
pzel değildir. 

r,te söyledikleri hından ibaret. 
- Peki, bundan ıe anlıyorsunuz? 
- Anladığım şu.tur: VaJva sizden 

şüphelenmekle k&mıyor, belki de siz
den enel davraımaiı düşünüyor. Bu 
işin geri bırakıJaasım muvafık bulu
yorum •• 
Düşes ı,ara«nı asarak bflğırdı: 
- Vazıeçfl partiyi kaybeder! 
- Efer l«in muhterem reisi 88· 

hırsızlık yijıünden bir felakete uğrar
se.. bizim Jalimiz ne o!ur madam! 
Mon.senyö· ben teklifimi tekrar ediyor 
n sfr.e ya."mdan itibaren Bulftyı terk 
eyle:nenıf rica ediyorum. Çünkti içi-

me doian bir hl 
Valva kadar sizb 
laftıtını haber ve 

Dtik asabiyetle 
- Nöyyi iyi dL 

şu pencereden gir 
sem gene yerimdı 
hareb'1 olacaktır. 
yim ki, Valvanın • 
zı şüpheleri val'SI 
karan vermek ik 
iildir .. 

- Onun, sizin a 
tuna inanıyorsun 
dürmek isteditinr 

Giz: 
- Hayır, buna , 

tir 1 dedikten sonr 
- Efendiler, af 

miyim? 
Salondakilerin b 

rak, sadakatlerini 
Btiui LO"krek: 
- Lüzum hasıl oh. 

da uğrunuza feda edeı 
dr. 

Diğerleri de aynı ' 
ettiler. 

- O halde, size 
ganlerinin sayılı oJcl 
maniin onu. kinu 
üçüncü günü akşam· 

mekten kurtaramaya 
rim. Allahtan geleee 
tabft ki bundan bari• 

Gizin adamlan, efe 
dikleri bu sözlerden 
diler, 
Yapılacak işin b6y 

eöiyoı-iaröı. Şimdiy 

birçok içtimalar ne
sef erinde müphem 
mııtı. Fakat bu g · 
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ı. Birinciteşrin Perşembe akşamı eJ -• -- -• - I • 
saat 20 de ;~ • 

M A K B E T ' c.N. 
Yazan: W. Shakespeare. Tiirkçes; 

M. Şükrü Erdem 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Operet Kısmı 
DUDAKLARIN 

Yazan: Yves Mirande. Müzik: 1\1 
rice Yvain. Türkçesi: Ekrem r 

Çocuk Kısmı 
FATMACIK 

.. ~EŞ c /< /< iR . : . K A L I R ·. 

·1 
~ Yazan:Afif Obay. Müzik:Fehm: 

Mil awmıwwwsw1111111 il 

PI:K MarSSIR 
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OlobUs alıyorum 
Acele olarak 14 - 16 kişilik bir oto 

büs almak istiyorum. Satmak isti 
yenlerin her gün Sirkeci Balı~esir o 
telinde Bay Bedriye müracaatları. 
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ı saat onda emel
dr. Vakit belli ol

nirmek işi tasarla
Anadolu cihetinde kullarknıak üzere idi. 

Istanbul · 
·. . . b . c • 

~;ıuı· l ve Beby~~lku cih
1
etleri n yapılması, kar-

ıye otomo ılı apa ı zar~ d·-· d · d • . • . ver ıgım aıre e 
~obılın hepsıne 5500 hra beliler, sizden her 
}&Dleai levazım müdürlüğünt'ün kumandansını 
;>erJembe günü saat 15 de dinizde bulunacak
o.nunun tayin ettiği vesika•re verilecek kağıt

.,. mektubunu havi kapalı zı 
d d . .. .. · .ınsiye salondal.i-

ta ar aımı encumene vem . d b" t k .. ___ ın e ır a ım ısım 

Hepsine 150 lira kıymet t ıtlar dağıttı. 
1&11e sokağında 31 numaralı :n etti: . 

Ş . .! verilen lısteleri 
DUftur. artnamesı levazım . -· 
l l lira 25 kuru luk ilk temin mden ~ekınecegın-

ş J. adamları oradan 
l - 10 - 1936 perşembe g "ıe herbirinizin ya-
nalıdır. ,ilzade bulnacaktır. 
------------,,'telin yirmi üçüncü 

I t b l L Jnra sa.at sekizde her s an u evaıla11 yerlerde hazır hu-

K • tdirirsiniz. Bulunacağı-

0 ffi IS YO O U D On tam öğlende öğrene-

1 Birinci teşrin iptidasın .. 
1 

. h 1 • .. . ~ soz erı eyecan a 
r ııumuzun ılanları Cumhurı\rin sessizlik içerisin-
< ılin olunur. kimseden bir çıt çık-

C B koldan yapılacaktır. } •••••.•• an lcisini kardinal, ikin-

r 
k 

G d hh t k t k,:inüsünü ise ben idare 
ı a, sr a , ve uvve . . .. 

1 ...n ... ıuk t .. 1 lerıı.ız o gun top anır ucms 6 LUC _ ereyag arı . . . 
B. t cı 11z111 hangı kola men-

maz. ır e • k . . 1 t ögrenece ·sınız. ş e, 
!stantmt !tfthkpftzarı caddemız işin umumi planı 

.ktan sonra (faha 

ile etmemize sebep 

olan şey, şato anahtarlarının her ge· 
ce yanımızda bulunmasıdır. Bunun 
için içeri girerken hiç müşkülata uğ
ramayacağız .• Ve .. BiL~i Löklerk şid
detle Gizin sözünü kesti. 

- öldürmekte de müşkülat cekmi· 
yeceğiz .. Hepsini keseceğiz.. Ah, ne 
güzel bir ölüm sahnesinde hazır bu
lunacağız .. 

Moröver konuşulan şeylerin heps i
ni işitmiş ve görmüştü . Gizin son söz
leri üzerine, artık konf eransm bittiği
ni anlayarak çıkarmış olduğu tuğlayı 
yerine koydu; mantosuna bürünerek 
süratle uz<?.klaştı. Binadan çıkarltcn 

bir parola daha söylemek lfız,ntdı . 

Bu girerken söylenenden çok daha 
başka idi. 

Soka!ilarda :dmse yoktu. MorÖHr 
koşarak oteline gitti, kim!'leyi uyandır
madan odasına çıktı. Mum filfın y.ık
madan yatağına uzanclı, elini kulağı

na dayayarak ortalığı dinlemeğe b;ı~
fadı .. 

Moröver acele etmekle büyük akıl
Jı1ık etmişti. Ote1in tavan ara~ında 

toplanmış ola1lar, Moröver ç ktıktan 
birkaç dakika !Onra dağılmışlar. Me
nevil de bu araoı dışarı çıkmış ve ko
şarak Moröverin yattığı yere gelmiş

ti. 

Hüyük bir giirülfi ile ot<>lciyi uyan 
dırarak hemen 1\torö·erin odasına çık
tı. Kapı kilitlenmemlilti. Hemen aça
rak elindeki şamdanh içeri dald ı \C 

ilk işi yatağa bakmak ıldu . O, ~lorö
veri yatağında hulama}ıc<iğını za n
nediyordu. l\loröveri bü)\ik bir .:ül<.: u
netle uyku)a dalmış gö ruH·e kapıyı 

kapadı. Şam elanı masanın 'izerine !\o
yarak yatağa yaklaştı \e tıun müd
dettir silah arkadaşlığı ettfİi adamı 

derin derin tetkik etti. Morö~r ta ak-

şamdan uykuya daim ·~ gibi görünü
yor, derin ve muntazam nefesler alı · 

yordu. 
Menevil: 
- Moröver eğer bize ihanet etmeği 

dü~ünüyorsa şeytan beni ç.arpsın 1 di
ye söylendi, Hem, ne diye bize ihanet 
edecekmiş?. Bütün menfaati Gize 
bağlı kalmakta değil mi? Halbuki 
ben .:mu cürüm üzerinde yakalayaca
ğımı zannetmiştim .• Zavallı Moröver, 
bana öyle bir hizmette bulunmuştu ki, 
kendisine fenalık geldiğini katiyen 
istemem .. Hey l\foröver, bana bak! 

Moröver büyük bir ustalıkla, bir 
kaç defa çağırtacak yerde hemen göz
lerini açtı ve tabii bir sesle şunlar ı 

mırıldandı: 
- Ooo! Sen misin .• Ne var??. Para 

nu istiyorsun. Kumarda mı kaybet
tin? .. J\:esem, ocağın üstünde sağ ta
rafta duruyor •. Haydi onu al git ,.e 
beni rahat bırak .. 

- Moröver nede;ı bu akşamki top· 
lantıya gelmedin? 

- Hangi toplantıya? 
- Hani, bu sabah sana parolaların . 

vermiştim! 

- Ha! •. lyi ama .. Niçin geleyim? .. 
Ill'nim bulunmayışım nazarı dikkati 
celbetti mi? .. 

- Evet, Dükün nazarı dikkatini 
celbetti. 

- O halde gevgili Düke söyle ki, bir 
ba~ka seferde benim buıunmadığımı 
görecektir. Neden beni de diğer arka
daşlar gibi çağırmadı? Yoksa beni 
sığıntı gibi arka kapıdan girecek mi 
zannetti? .• Hayır, hayır! Beni çağır
madıkça yerimden bile kımıldamam .• 

Mcnevil yatağın kenarına oturdu. 
Moröverin söylediği son sözler şüp

hesini büsbütün yatıştırmışı. Her ne 

kadar l\foröverden kati olarak ~tiphe 
lenmiyordu ise de, bu gibi hallerde 
Gizin bir adama karşı şüphe besleme
si onun mahvolması demekti .. Mene
vil, Morö,·eri seviyordu. Bu gibi sev
giler aynı tehlikeye beraber ~öğüs 
germiş olanlar da daima mevcuttur., 
lste bunun kin Moröyeri kurtarmağa ,. -
karar vermişti.. 

- Riliyor musun, seni niçin çağır
madılar·! diye sordu. 

- Hayır, bilmiyorum; esasen öğ
renmeğe de merak etmedim. Dük es
kiden birçok defalar beni tahkir etti, 
sonra tekrar gönlümü almağa uğraş
tı. Bu sefer de aynen hareket ~decek, 

- Dostum bu sefer iş çok ağır; sen· 
den şüpheleniyorlar. 

- Şüpheleniyorlar mı, niçin? 
- Açık bir şey yok ' 'e fenalıkta 

esasen burada!.. Eğer aç·kça. Morö
ver şöyle yaptı. yahut şöyle sö,·ledi 
dense. Sende kendini müdafaa <•dehi
lirdin. Fakat hiçbir ~Y söykmi~ or, 
yalmz senden çekinmek lfüaım ·~eldi-

. ği kanaatindedirler! •. 
- Bunu kim söyliyor? 
- Şu altın maka..c;;h Düşes. 
- O topal mr, engerek! Bir gün l!e· 

lip kardeşini mahvedecek olan şu ka
fası havada olan kadın mı? Istı•di~i 
kadar şüph.e etsin. Kendimi müdafa
aya tenezzül bile etmem! •• 

- Morö,·er bir nasihat .. 
- Dostum, ' 'akit pek geç .. Yarına 

saklasan? •. 
- Rilakis yarın pek geç olacaktrr .. 

Ren sana nasihabmı şimdi vermek 
istiyorum. 

Moröver başını aşağıya lğerek gü
lünç hir \aziyet takındıktan sonra: . 

- Anlat öyle i~! dedi. 
- Nasihatım şu: Seyahat etmeği 


