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DÜNYA BİR .. 
~IDDetoeır cemiyeti Madırlt IHhYılkQmetınnını şnkayetınn 

cdlBnDemeğe kaırar veırdn 

Asller muhnik gaz 
kullanmağa başladılar 

ispanya harbi filen bir milletler 
harbi haline gelmiştir 

Almanya ademi mühahale 
komitesinden çekiliyor 

Ota Oya lhıeın lYız kaıraıro ın o 
veırme©IO 

M<ıdriti muhasara eden Far kuvvetlerinden bir grup • - .. ···-··--·-------. 
8000 Alman göoiillilsilnOn ispanyaya çıkışı f Dünya ~ 
'demi mildahale anlaşmasını bozacak mı? i snuaınoanıvor i 

ERomanya, Yugoalavya, Yuna-i 

iki. tarafın vazı·yetı• nedı·r ?. nlatan, ltalya v• lnglltere i 
(Şkoda) fabrikalarına bUyUk 1 

1 
~ugUn İspanyadaki vaziyet §U suret detine hamledilmekte ise de, iki tarafın •lparlfl•r verdıler İ 

e hülasa edilebilir. HükOmet kuvvetle- da mühinunat ve efrada olan ihtiyaçları Prag (Haber) Çckoslovakyada f 
ti on be~ v11fiyeti ellerinde bulundur- mücadeledeki duraklığı daha kuvveti ki Şkoda imalatı harbiye fabrika-

1
1 

~lrtadrrlar. 146362 kilometre murab- izah etmektedir. Nitekim atağıdaki tel lanna, Yunanistan hükumeti tay-
ı demek olan bu kısımda 7534000 graflar, iki tarafa da hariçten imdat yare ve motörü, Romanya vel 
~ ~drr. Buna mukabil asiler on k~vvc~leri gelmekte olduğunu açıkça Yugoslavya mühiru miktarda mü·İ 
"il ~<ti~~' etnDflcrdir. Fakat goıterıyor. himmah harbiye sipariı vermişl3 

l$82bG kilometre murabbaı olan bu Milletler ceml~•tl MadrH hUlc8 dir. ilk defa olarak I~ a 
hrlerdc ancak 6707000 nüfus vardır. metinin taleblnl görUfecek tank, lngiltere dt! tayyare mü-. 
~ ~.ünlerde her iki tarafda bir gevşek Londra (Hususi) - Milletler cemi- dafaa mitralyözleri ı:ipariş ebniş-! 
~rülüyor. Bunun sebebi kışın şid- ( Devwm 6 ıncıda) lerdir. i 

- ı Bu siparişler birkaç milyar Çek! 

,.. Soülan sağa: Musolini, Şıışnig, Horti ve Bitler 

Usollnl Hortlnlo ziyaretini iade veslleslle 

liitlerle de görüşecek 
~!un~a.y Despatch gazetesinin Roma }çok ciddi bir menbacl<m bildirildiğine 
~~bırınin verdiği bir habere göre, göre M. Musolini, şubat başlangıcın· 
il~lini, Macaristan hükumet naibi da Viyana ve Budapeşteye bizzat 
lbcr 1 liortinin ziyaretini iade etmek gitmek niyetindedir. Bu seyahat 
darı ~~u.dapeşteye gittiği zaman ora- tayyare ile olacak ve M. Musoliniye 
kcaıt Unıhc de geçerek Hitlerle bulu- Kont Ciano refakat edecektir. 
~ hr. M. Musolininin, F.-:.vyera hudu-

da l.l seyahatin kanunusaninin sonun- duna yakın bir memlC"kete seyahati, 
t;ıt~CJ'a şubatın ilk günlerinde yapda- Münich'de olsun, BP-:chtesgaden'de 

pırıı_uluyor. olsun, M. HitJerle bit görüşme yap-
arıs, (Radyo) - Romadan ve masmı da kolaylaştırnbilir. 

kuronuna baliğ olmaktadır. 5 
--------·· .. ·--··· ........ ··-- .• ı 
Gürbüz ve Güzel 

Çocuk 
M lYısabakamız 

Milsabakamı:n 86 nwmara ile iştirak 
eden bay Sa.it kızı sekiz yaşında 

BELK.!S SERTELLİ 

Her gün dördüncü sayıfamızda cevap venyor ' 

Sene: 5 - Sayı: 1754 

ARİFESİNDE 

lstanbulun bu 8'Jbahki manzarası böyleydi. Hava ya...""ı.on if .<Jayfalarımtzda 
(Y azı3ı 6 ıncıda) 

Antakyada zulüm ve işkence devam ediyor ............................. -. .................... , ................. . 
Kuseyrinin adamları 

•• •• 
BEŞ TURKU 

YARALADILAR 
Sancoklıların beyannamesinden: 
"Davanın hakkı ilk intihapta yüzde 
yüz tezahür etti, ikincisinde de 
böyle olacak,, 

Hükumetimiz Fransa ile müşte
reken müracaatta bulunacak 

Milletler Cemiyetinin lhtlli\f mevzuunu 
bu ayın onund'i )iBPlffmesl muhtemel 
Hükfunetimizin ve Fransa hükumeti 

Hatay Türkleri hakkındaki kararın ve
rilmesi için Cemiyeti Akvama müştere
ken müracaata karar vermişlerdir. An
karada, Fransız sefiriyle yapılacak mü. 
rac:aatın ıekli tesbit edilmektedir. 

Müracaat hemen bugünlerde yapı
lacaktır. Davanın - çok mühim oluşu 
dolayısiyle - bu ayın onunda yapılacak 
içtima ruznamesine alınması muhtemel
dir. 

intihap rezaleti 
Antakya ve lskenderundan dün ge

len haberlere göre, meb'us seçimi San· 
cakta feci şartlar içinde cereyan etmiş-
tir. 

Sabahın daha pek erken saatlerin
den itibaren bilhassa Kmkhanda sokak-

larda süvari, piyade devriyeler ve jım
darmalar gezdiği gibi bunlara müaelW:i 
Taşna.klar da ilave edilmişti Müntehi 
saniler köylerden yakalanarak zorla sü
rüklenerek sandık başına getirilmekte 
ve rey attınlmaktaydı. Garip garip a
damların meb'us olduğu görülmektedir. 
Mesela İskenderun mutasarrıfının mu
hafızlarından Mahmut Kmkhandan me
bus çıkarılmıştır. 

HükQmetin arzusu hilafına namzet
liğini koyan Ahmet Naibe de bir temiz 
dayak atılmıştır. 

Türk ve Alevi müntehibisanilerden 
birçoğu bu seçime iştirak etmemek için 
- üç sene hapis cezası tehdidine rağ
men - dağlara kaçmışlardır. Kaçmağa 

( Deuamı 7 incide) 

Yunan Başvekilinin 
beyanatı 

Atatltlı ırklYı ifil te«:e<dl<dl lYıt yen lYlında 
yaptokOaırouıı(dlaılfil balhse<dleın · 

Metaksas mlYıtel!<a~DDelill 
mektepDeır<dle TlYıırD<çe ve YlYlınanca 

oku'ltu o masa ınlD 'ltelkD n~ ed Dyoır 
Kupon: 22 Çocuklarınızın mUAa 
bakamıza fısUrak edebilmelert lçtn 

bu kuponların toplanmaaı 1Azmıdır. 

Atina, (Telefon saat 1 2:) Husu· 
si muhabirimizden - Yunanistanm 
baıvekili M. Metaksas' la bu sabah sa 

~~~~~~~~~~~~~- at 12,30dagörüştürr.. Dedi ki: 

Japon Başveklllnl -1916danberiTiirkiyei1edost-

iki milletin tarih ve edebiyatına te
mas ederek demiştir ki: 

"-Zannederim ki yapılması la
zım gelen şeylerin çoğu yapılmamJJ· 
tır. 

ft . ' 
~ ~ ?e Elen ırnıli bu ilci gen'.; ve güzel kızın annesi Madam Leo

t~i; 0 rd, ölen silah taciri Bazil Zaharofun milyonlarına varis olmak 
(Y aıısı ~ üncüde) 

Bir adam öldürmek Iuk tesisi emelimi, aı:ldan on beşse· 
ist:edi ne geçtikten sonra tahakkuk etmi~ 

Üzerinde bomba ve mektuplar 
bulundu görüyorum. Bu dostluğun ve o za· 

manki emelimin ne kadar iyi bir şey 
Tokyodan gelen roalUmata göre, l d 

olduğu artık anlaşı mıştır. Şim i, hiibir adam Japon Başvekilini öldürmek ü-
zere iken yakalanmıştır. Vatanahe is- kiimet reisi sıfatiyle bu dostluğu ida· 
mindeki bu adamın üzerinde bir bomba me ettirmekteyim, İ'!llikbalde de böy
ile muhtelif nazırlara hitaben yazılmış le olacağım temin edebilirim. 
mektuplar ve bir de ailesine hitaben ve- Bugün Avrupad:ı. mevcut harp 
da mektubu çıkmıştır. Vatanahe'nin tehlikesinden kurtulınak için tedbi.
evinde de bombalar bulunmuştur. ]er almıyor. Bu feci vcıziyetin öniinı: 

Bu adam müteaddit müracaatlarının geçmek için bütün i'li.ikumetlerin ç;a
nazan dikkate alınmaması dolayıaiyle lıstıklanna emin bulunuyorum.,, 
Başvekil Hirotayı öldürecekti. ~ Başvekil beyana~mm burasında 

Biiyiik dahi Kama1 Atatürkün te
rakki ve teceddiit hususunda aldığı 
tedbiı ler Türk dilinde okuyup yazma 
ğı kolaylaştırmıştır. Mesela bugün 
Türk ve Yunan dıilerinde tiyatro 
temsilleri faaliyete g~cebilir. Bundan 
buska f stanbulda bir hp kongresi 
oldu. P·1 mesaiyi genişletebiliriz. 
Türk - Yunan kültürleri iizerinde 
i~lencbilir. 
. Daha fazla tanışır.ağa, kuvvetleri

mizi öğrenmeğe ve gençliğin yekdi• 
ğcrini tanıması lüz·ımuna kaniim. 
Mekteplerimize karşılıklı olarak Türk 

'(Deıxımı 6 ı~ 



ı 

Bu yol kurtuluş yoludur 
Hatayltlar'a yapılan zulilm ve i.§kencc devam ediyor. ikinci mlintehipler, 

tatbı1t edilen şiddetli tazyiklere, hapis cezalar.na rağmen sandık başına gidip, Su
riyenin mu~dderatına hakim Türklük aleyhine sayılacak reylerini vermekten 

çekiniyorlar. Yakalananlar süngiilülerle getiriliyor, hükumet memurlarının dol
durduğu rey pusulaları, gözlerinin önünde, başkalarının eliyle kendi reyleri gibi 
atılıyor. 

Bu intihaptır. Öyle bir intihap ki bunun dürüst olduğuna kendileri bile 
kani değı1dirler. Fakat ne yapacaklar, başka yol yok. 

ikinci müntehiplerin seçiminde Hatay Türklerinin birliği, kuvvetin ve ekse
riyetin kimin elinde olduğunu gösterdi .. Şimdi de mebus seçiyorlar. Neredeyse 

seyislerden bile mebus çıkaracaklar .. 
Bunu yapan da Türk birliğidir. 

İ§kence, zulüm 1 •• Bunlar hakikati kapatmaya, yarar gibi göründüğtl halde, 
bilakis onu bütün çıplaklrğile ortaya koyan vasıtalardır. Orada sadece bu işken
ceJcrin yapılmasına lilzum görülmüş ol-ması bile Hatayın Türklüğünü ortaya
çıkanr. 

Hataylılar! Size hitap ediyorum. Sabrediniz. Siz 18 küsur sene tilrlli iş-
kencelere, türlü hakaretlere göğüs gerdiniz. Kurtulmanız zamanı, hürriyete ve 
iıtiklfile kavuşmanız zamanı çok yaklaşmıştır. Sizi kendisinden bilen uzviyeti
nin bir parçası sayan Tilrkiye mevcut olmamış, bütün acılarınıza göz yum.muş 
bile bulunsaydı güttilğünüz bu birlik yolu sizi hürriyetinizc ve istiklalinize ka
vu~turacaktr. 

Türklüğe yalatan vakarıruzla bir olunuz, işkencelere tahaımnül gösteri
niz. Bugünkü yolunuzdan ayrılmayınız. Bu yol sizi 18 küsur senedir beklediği
niz aydınlık bir ülkeye hlirriyet ve istikıat ülkesine eriştirecektir. 

Hava hOcomlarına ------- -karşı 

Zehirli gazıeri 
bulma, sıhhi imdat: 
heyetleri vücuda 

get:irilecek 
Kanun ıAyJtiası son f&kllnl 

almışhr 

"Hava hücumlarına 1ı at'Jl sivil 
korunma,. kanunu layihası M>n şeklini 

almı§tır. Projeyi hükfime4; pek ya
kında Büyük Millet Meclisine verecek
tir. 

Projede hUknmete hava müdafaa
sı için mühim salahiyetler verilmekte 
şehir ve kasabalarda zehirli gazlardan 
korunmak için umumi aığmaklar ku
rulması için maddeler bulunmaktadır. 

Beledye V'C :ııususi idareler varidatlan 
karıılığmdan yüzde birini bu \uğmak
lann yaptlmaaı için uahiliye V cka.te
ti emrine vtreceklerdir. 

!çişleri bakanlığı hava hllcumlan -
na kat"§t korunmak isini ifası mecbu
ri bir vazife halinde b~ memlekete 

teş~l etmeğe çal•şacak ,.~ memleketin 
cttisi için hayati sayılan bu işi teşkilat
landıracaktır. 

Projenin Büyük Millet Meclisince 
kabulünü müteakip Dahiliye vekfile
tinin yapacağı ilk i§lcr ~aamcia büyük 
şehirlerden ba11ıyarak her ıehirde ze
hirli gazlan arayıp bulr.uya mahsus 
te1ekküller, ıuhht imdad heyetleri ve 
bun'--'l .benzc. diğer heyetler \Ücu
<~e getirmek işleri bul~dır. 
Askeri mükellefiyet haricinde kalan bll
tün halk vücude getinlecek bu he
yclerde vazife almağa. mecbur ola
caklarda. 

Bunlardan ba~ka gene Dahiliye 
vek!leti memleketi hava tehlikelerine 
maruz kalmak bakımından mrntaka-

lara ayıracaktır. Hava tehlikesine 
en çok maruz görülecek mrntaka -

larda devlet tarafından aynca teşki
Ult vücude getirilecek ve tertibat 
almacaktır. 

6000 llrahk 
Bir dolandırıcıllk 

Maznunlar dU 1 tevkıt odtıdller 

Komerciyale ltlayano bankası me
murlarından Şerif ile arkadaşı Zeki 
dördüncü sorgu hakimliğince tevkif 
edilmişler ve ağır ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. ldd!aya göre, bu iki 
genç Kuzguncukta oruran Fatma is· 
minde bir kadının oğlu Abdülkerim 
Şinasi namına 6.000 lıra dolandırmış 
lardır. Bu kadın emlakini üvey oğlu 
hariciye memurlarmdcn Abdülkerim 
Şinnsiye şartla ferağ etmiştir. Bunu 
haber alan Zeki, kendisine Abdülke· 
rim Şinasi namını vererek mülk sn
hibi imiş gibi noterlil te arkadaşı Şe
rife vekalet vermiştir Şerif de bu ve
k8lete istinaden muhtelif kimseler 
den ödünç para alarak emlak iızerinP. 
ipotekler tesis etmiştir. 

Hasnun Ratib TANAY 

Adliye mensup
ları arasında 

Yeni tayinler, 
nakiller vet terfiler 

Adliye mensubini arasında yeni tayin 
ler, nakıller ve terfileri ıhtiva eden bir 
kararname çıkarılmıştır. Kararname 
muhteviyatı şudu: 

Edirne sulh hakimi Nuri, Emirdağ 

hukuk hakimliğine, Kırklareli sulh ha
kimi Kemalettin Edirne tulh hakimliği
ne, İstanbul icra memurlarından Güli-

zar Kayseri icra memurluğuna, İstan
bul hakim namzetlerinden Muazzez Te
kirdağ azalığına, Kars müddeiumumisi 

Abdürrahman bmlt sulh hakimliğine, 

bafmüddeiumum! muavinlerinden Ziya 
Çanakkale mUddeiumumiliğine, eski 

Kütahya icra memuru Mehmet Kemal 
İzmit icra memurluğuna, Edirne haklın 
namzedi Bedri Tirebolu hakim muavin
liğine, Dursa müddeiumumi muavini Fe 

rit Samsun müddeiumumiliğine, Adana 
müddeiumumi muavini Fehmi Bailıke
sir müddeiumumi muavinliğine, İstan-

bul v.a mülazimi AttilA Yalova müdde
iumumiliğine, tzmir azası Ali Rıza Er-

zurum hukuk hakimliğine, Kars sorgu 
hakimi fbrahim Ziya ve Ankara azasın
dan Osman Necdet, eski hakiınlerden 

Mehmet Ali ve Balıkesir müddeiumumi 

muavini Hakkı İstanbul sulh hakimli
liklerine, Mudanya müddeiumumisi Me
cit Ratip Gebze müddeiumumiliğine, 

Çanakkale müddeiumumi muavini Meh 
met Ziyaeddin ve Ankara hllkim namzet 
terinden Ziya İstanbul mtiddeiumumi 

muavinliklerine, Kırklareli sorgu baki
mi Mustafa Haydi İzmir müddeiumumi 
muavinliğine, İstanbul hakim namzetle 
rinden Şahabeddin Tekirdağ, Emin Muh 
lis, Denizli müddeiumumi muavinlikle
rine, Hüseyin Haymana, Hüseyin Ba
yındır sorgu hakimliklerine, İsmet Mı
haliççik, Enver Sürmene, Ali Salih Ho
pa hiki:n muavinliklerine, Mehmet Ha
yati İnebolu sorgu hakimliğine, Saim 
Uşak icra meurluğuna, Ruşen Kemal
pa§a, Kazım Hidayet Çanakkale, Saime 
Tekirdağ hakim muavinliklerine, Emine 
Nihal Sivas müddeiumumi muavinliği

ne, Makbule Torbalı hakim muavinli
ğine, Lamia Manisa Il)üddciumumi mu
avinliJine, Rü§tiye Nebahat Görele, 
Fatma Bedia Kemalpaşa hakim muavin 
tiklerine, Adalet Çankırı aza muavinli
ğine, Vecihe Trabzon, Fatma Sabiha 
Manisa, Ayşe Hidayet ve Fatına Mu
rüvvet Adana, Emine Firdevs Konya a
za muavinlikledne, Fatma Yaşar Kara
mürsel, Sekine Balıkesir, Emine Bolu, 
Nimet tne'göl Lamia Bursa hıikim mu
avinliklerine, Nadire Kütahya icra me
murluğuna, Safiye Adapazarı hfikiın mu 
avinliklerine, Fatma Güzide Konya, 
Kamran Edirne, Ayşe Fevzi Çankırı 

icra memurluklarına, Fatma Zehra Ay
dın, Meryem Eski§ehir, Nezihe Berga
ma. Tayyibe Diizce, İffet Muğla hA.kim 
muavinliklerine tayin edildiler. 

Kahraman 
donanmamız ge~iyor -------Majeste Kral Jorj 
Falerde Yavuzumuzu ziyaret ettiler 

Türk donanmasının ve yüksek kuare
tinln takdırkArı otduğ ... nu söyledıler 

Y unanistarun Faler lim~nda bulu
nan donanmamızı ziyareti haberini -
vaktin gecikmesi dolayısiyle - dün kı
saca verdiğimiz dost Yunan kralı Jorj 
yanında veliaht prens Pol ve yaverleri 

ıçerlde · 

• Dericiler cemiyeti en aağlam kösele v 
deri yapılması imke.nıannı görüşmek Uzerc 
bugtııılcrde bir topltilltı yapacaktır. 

• Adliyede staj gören hukuk mezunları 
hakkında Adliye vekfiletine verilen stajm ik 
mB.llnden evvel tayin sııJ.AhlyeU dUn bltmlotlr 
Bundan evel Adliye vekAleti son dı:fa 250 
gencin tayinine ait bir kararname imzala 
mıştır. 

• Şapka kanununa muhali! serpil§ giyen 
beş kişi dUn yakaianm.II ve P'atlh llUllı hA. 
klmllğirıe sevkcdilmtşUr. Bunlarm beftnın 

ismi de Alidir. 

• Meşhut cürum mahkemelerinde l§ler 
azaluığmdan burad& Ud gündenberi dlA'er 

davalar da görWmeğe bqlanmJfUr. 

• Ege mmtakaamm bu aeneki tüttın re 
kolt.eai olan 28.000.000 kilo tamamen aaW 
~tır. Sa~m ytızde 99 zu baricedlr. 

<ti ŞehiUiklerl imar cemiyeti beyetı umu 
m.Jycsi pazar gUnü h&lkevinde toplanacaktır. 

• Yeni postane caddesine "Şehinşah Peb 
levt., ve Fincancılar yok113una da "Vuı.f Çı 
nar., caddeııt i.ıılmleri verllml.§Ur . 

• Fırtına.da Ereğli civarında karaya otu 
ran 8adıkzadelertn lzmir §lleb1 kurtulmut 
tur. 

• !Ja&rit vek&leU !atanbul kız muallim 
mektcl>ine bağ ı olarak bir kız talebe panst 
yonu kuracaktır. 

• D<>st Yugoslavyanm dUn mlll1 bayramı 

olduğıından konııoloslukta tebrik yapılmıı 

tır. 

• tık mektep mualllm.Je.ı1.ııln mealekt bil 
&ilerini arttırmak iı;iıl h&ftaıım muayyen 
günlerinde gehrln muhtelit yerlerinde bUttm 
mutJUmlere ~amil olarak mealekt deraler 
verilecek Ur. 

• Ankarada açılacak kömür sergisi 26 
marta tehir edilmiştir. 

• .Ankara poUsinln mevaim dolayısile n!J 
bet mUddetl kr.aaltılm1ııtır. 

• CerrıLlıpqa butaneıılnde yeni yapılacak 
pavyonun projesi tamamlanDll§tır. 

• lbtıyaca ktı!I gelmlyen meyve haline 
yeni bir kısım HA.ve edilecektir . 

• Maarif mtı!ettıclerl llk tedrisat program 
larmın verimli olması için dUn bir toplantı 

yapmışlardır. Cumaya bir toplantı daha yapı 
lacaktır. 

• Klmyaf.'('cr mUhendia Faika lktı.aat vekA 

ıctı tar&fmdan nk kadm sanayi mutettıııl 

olarak tayin edllmtııtır. 
• Tllrk - İtalyan ticaret anlqmuı ıo ilk 

k.A.nuna kadar uzattılml§tır. 
• 11 kanununun tatbik yollarını göaterecek 

nlz.amname ve talimatname yapılmaktadır. 

• 'Cnlveraltede yapılan dU derıslertndo.n 
muafiyet imUbanmr 250 talebe kaz&ıımıo 

altısı kazanamam.ıııtır. 

• Ereğli oirkeU namma mukaveleyi imza 
!ayan flrket mut8'1asauı Baltı.ere bu aabah 
Ankoradan gelmiştir • 

• Dıı.hlliye ''<'kAleti ~kll vaaıtaıan kaza 
lamını önUne geçmek için vilA.yetıenı bir ta 
mim yapmılı'tır. 

• lttalye mUdürU İhsan dUu alqıam Anka 
raya gttmııtır. 

• Nafia vekA.leU Erzincan ova.amm ırulan 
maaı l<;ln f!tüdlere bqlamıobr. 

• Ç1m,..nto thtlkA.rmm tsnUne geçmek tçta 
getirilecek S0.000 ton çtmen~un satış t1 
yl\tını mollye vckA.leti karalB§tıracaktır. 

Dışarila: 

• DUn Romanyanm milll b1rıeıme bayra 

mı ldl. Bu bayram bUtUn Roınanyada bUyük 
bir co§kunlukla tes'it edilmiştir. 

• Amerika ittlha.dı kongresi dUn cumhur 
reisi r.uzvcıt tarafından Bocnos Ayrcste 
açılmı,tır. Ruzvelt Aınerlkıı.nm aulb, diğer 

dUnya nıeınlcketıerinln harp dchfeU içinde 
yaşadığ"ım aöylemlBUr • 

• Alman iktisat nazın doktor Şabt tayya 
r~le na.dostan AUnaya va.sıl olmu§tur. 

• İngiliz bükt'ımett Hlndiataıı i§leri mUa 

olduğu halde dün saat 11,30 da Yavuza 
gelmiştir. 

Faler limanı , kralın Yavuzu ziya
ret edeceğini haber alan on binlerce 
kişi tarafından doldurulmuıtu. Kral 
Türk ve Yunan bayraklariyle donan 
mrş olan sahilden halkın alkışları cira· 

smda kendi istimbotuna binmi~ ve bu 
esnada ı;erek Yavuz gerek Averof kar
§ılıkh 21 pare top atmak suretiyle 
Kralı selamlamışlardır. 

Dost memleket Krahnr, Amiralr
mız Şükrü Okan Yavuzun merdiven 
üstünde donanma erkanı ile birlikte 

karşılamıştır. Kral merdivene ayak bar 
sınca Yavuz bandosu Yunan milli mar
şınr çalmağa başlam·§trr 

Kral Jorj evvela selam vaziyetinde 
bulunan silah endaz mtifrezemizi teftiş 

etmiı bundan sonra kıç güvertede bulu
nan ve kendisine takdim olunan deniz 
subaylarımızın ayn ayn elini ııkmııtır. 

Büyük misafir Amiralhk dairesinde 
bir milddet istirahat ederek Amiral Şük
ril Okanla görüşmUı ve bundan sonra 
yanında Amiral bulunduğu halde bütün 

gemiyi ve taretleri gezmiştir. Gemi ge

zildikten sonra Kral Jorj, mürettebat 
tarafından yapılan milli oyunları seyret
miş ve bundan fevkalade nw.hzuz ol
muştur. 

Yunan Kralı gemide bir saatten 
fazla kaldıktan sonra Amirala, Türk 

donanmasının ve yüksek kudretinin tak
dirk!n olduğunu söylemiş ve bilhassa 
Amiralm şahsına karşı teveccühlerini 

bildirerek Yavuzdan ayrılmrştır. Av
dette Yavuz dost memleket hükQmdarı 
m 21 pare topla selamlamr~tır. 

eaev l-ı:ll Yavuzda 
Kraldan pek az sonra Başvekil Me

taksas Yavuza gelmiş ve Amiralınuz ta· 

rafından saat 13 de verilen öğle yeme -
ğinde bulunmuştur. Bu yemekte Ami

ral Sakalaryu ile vüksek rütbeli Yunan 
deniz subaylan da bulunmuştur. 

Geceki zlyaf t 
DUn gece askeri klüpte Amiraltm1z 

şerefine bir ziyafet verilmiştir. Fev -

kalfide muhteşem olan siyo.!ctte Baı
vekll General htakaas ile yUksek rüt-

beti 89 deniz, 70 kara ve 40 hava suLa
yı bulunmu§tur. 
Yunan matbuahnın nefrlyall 

Filomuzun Falerde bulunması dola 
yısiyle Yunan matbuatı dtayişkarane 

neşriyatlarına devam etmektedirler. Bu 
meyanda Türk - Elen dostluğunun Bal· 

kan Antandının kilidi olduğu zikredil -
mektedir. 

Filomuz bugUn dönUyor 
Filomuz bugün İzmire mütevecci

hen Faler limanından ayrılmaktadır. 

Doğru n1ıı, 

değil miJ 
Beır~eıroceıro ır;ı 

lhlafta tcatnon ve 
seyyaıır 

be ırlb>eırneır 
Berberler, hafta tatiline katJIL.şf* 

1ar. içlerinde memnun o1anUırı~ oııı;;. 
yanları var. Mcmwıwı göriüını.ıycn 1* 
rin korkusu. i.1 yaptıklaT1 gilnlerdell, ili 
rinin kopalı kalması, mii§tcrllefl .• 
jilete alı.J<!Cakları, kazanç'larının ekS' J;. 
leoeğidir. Bun'ların hiç biri oımıyacıı?Jif 
Olmadığına birkaç haftalık 

alı§ma devresi kafi gelecektir. ·"' 
Berberlerin endişeleri arasında y~· 

tutan bir ba~ka hakikatin dııhtı oldtl • 
ğımu bize yazdıkları bir meldtl'Pta~ 
anlıyoruz: Seı.JYO.r berberler. oJ4" 

Bu mesele i'UJ Belediyem.izin • 
1oadar olması 1.dzım geldiği 7canlJOtııt' 
de 'bulunuyoro.z. . 

Aldığımız mc7dııpta deniliyor ki· 
"UBtımüanndan mikrop s<J~' 

fm;a1arı hiç yıkanmıyan berperlet !:. 
oor günlerinden i.<Jtifade ediy(fTV'· 
GizU gizli i§ gôrllyor'lar. Bunlar lf' 
kı bir kontrol altına alınmalı yal.O • 

tı. 
Zandık1an roman ağır cezalara çarf' 
rılmalıdır1ar.,, 

Hnlkm D~ 

Karaya oturan 
gemli er 

Birer bırer 
kurtarılıyor 

Fransız bandıran gemiyi b~ 
f"ransız harp gemisi y&. zciür 

Bir hafta evvel c;kan fırtına 1111 

zünden karaya otu;.m vapurlar '' 
ker, teker kurtarılmak:adır. 

Seddülbahir civarL1da Kepe rrıe' 
kiindc karaya touran gaz yük 
Fransız bandıralı Cı •one vapurun1' 
kurtarılması §Öyle olrr.u§tur. Bu g~ 
harp gemilerine gaz ~ötürdüğünde' 
Türk gemi kurtarma ~irketi tahliıi1' 
ameliyesine başlıyarnemış Alerrı~' 
tahlisiye gemisini Se.:ıdülbahire goır 
dermiştir. 

AIPkadar ınakamlarln ya ılan ti 
maslar netice!:inde oir F ranstz h~ 
gemisinin Seddülbahirf" gelip g,.f'{IJ. 

kurtarmaama müsaa~fo r.dilni§, F"'
sız vapuru bu suretle yüzdürülrrı 
tür. Gemide hasar olmadığı al 
~ıldıChndan yoluna dPvam etmirtil.:ı., 

Mudanyada zinr~ .. -ve halatişrv· 
kop...raralr kdl'aya oturan Alman .,, 
pllru da içindeki M,.,.;,..oı:ı fabrika~ 
ait malzeme çıkarıldıktan sonra yi1 
dürülmüstür. .t 

Ereğlide kayalıklcra bindire:.~ 
su alıp yanıına kadar batan YuY, 
bandıralı Erinovla V-!~urunun kut" 
nlmadan evvel esa"!ı bir tetkik~ 
geçirilmesine karar veı :ımiştir. Bo te 
<.ik esnasında geminın masraf Y~~ 
lıp çıkanldıktan sonr~ İ§e yarayıP r 
ramıyacağı incelenecektir. J"f' 

Vapurun acente.cıi ile müheJ'J ı 
ler kaza yerine gitmi~lerdir. . ·JI 

Denizyolları idaresınin lzmır.§~I' 
bi de kurtulmmı, lstanbula ge~ 

.,, 

te~ar.nm verdiği malOmata göre Hindistan 
dakl ~arpıgınalarda 19 subay ve neler ölmüş 

cıs.tı gr 
Tepeba.şı gardeninde konserler vermek Urere Salt Çelebi tara!JJl rl<e'" 

tirtilen Romanyanm maruf Aranyaasy Rajko 25 kfgilik çocuk çingene ;AJ'ıat 
trasmın küçük sanatkarları dün §e}ırimi7.e gelmişlerdir. KUçUk san• 
burada bir mUddet kalarak konserler vereceklerdir. 

llP asker yaralanmıştır. 1 
• Polonya Fran.sadan 2,6 milyar frank 

tatlkru etmektedir. 
• Cenubi Habeftatandan gelen mhl<Unata 

göre ltAlyan kıtaatı Goreye de girmfoUr. 

• İngiliz - Mısır anlaısmuı mucibince' 
lngllt-ırcnln Mıstrdakl tevko.111.dc komtaerllğl 
kaldırılarak Mısıra blr bUyük elçl g!lnderl 
leccktfr . 

• Meı,ıhur İran ııahi Sadi! Şlraztnln ö!Umü 
nU.ıı 700 Uncu yıldönllınll mllDaaebeWe ıran 

Bu tnıpla beraber Meksikalı sinema yıldızı Lu Perkino ~ 

da bllyUk !htifoller hazll'lanıyor • 
• noma dönuıın Viyanaya uğrayan Macar 

nallıl ve maiyeti dt\n geceyansı Pe§teye ha 
rekct etml!:'Ur. 

• Jlarlclyc veldliml7.in Milletler cemiyeti 
koMtyirıe giderken Belgradda bir gün kala 

eatı Belgradd&n blldtr1hnektedJr. yY"recll' 
• ttaıya 191• doğumlu büttııı tarıı~ır· 

;t lş'an &blre ka~ar aflAh altın& .ı pşıı roto!J 
• V11r·şova - Atlna acterinl ye. ,.,1 gtııJ 

~eı-
ya tayyar<'s1 A tlna yo.kmmdıı e 
allşmu§ ve içindekiler öl.rnUştllr· 
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Uesseseueır 

Stanbuldan 
l'lakıecaıume-

melldDr 
~93 ı acneaınde, ~uriye ve Lüb
'lt birkaç ay kalıJUf ve oranın 
~ ~:'. yerini doJcttmtftım. 

iL ab.udir ki, bu me-yanda, Balebe
~"nat edemezdim. Daha o zaman
, RiinC§ dil nazanyeai çıkmamakta 
. r, ''Baal,. ve .. Bek,, parçalar
Baı,, ve ''Bey,, gibi Türkçe 8811· 
geldiğini söylüyorlardı. 

'•n 
uclkis,, adı da, yani "Baal,, kö-
bildiğimiz "kız,. dan gelirmiş. 
~ .. dcmekmİ§ dedilerdi. 
lin;stiyanlıktan evvelki büyük 
erde "Baal, mabudunun §Öhret 

~hctnmiyetini bilmiyen yoktur. 
timdi bütün seyyahlarca harabc
~len muazzam Balebck'dc, o 

. dun adına yükscltlimiı bir ma· 
1htiva ediyor. 

· ~chlizlerini, m~ydanlannı, sü· 
ftnı görmek inssıına haıyetlo ka
bir takdir hissi vt-riyor. 

Beni gezdiren rehber bir sütunun 
de durarak demıf tİ ki: 
..._Bunların eşleri lstanbuldadır. 

Pamuk lstlbsallnl 
artırmak Uzere 

25 muhtelif mer
kezde tecrübeler 

yapıuyor 

Başbakan İsmet lnönUniln pamuk 
istihsal nımtakalannda yaptığı son 
seyahatten sonra milll sanayie ihraç 
için lizmı olan 500,000 balya (100,000 
000 kilo pamuğun) istihsaline sU.ra.tle 
varabilmesini temin etmek üzere alı
nacak tedbirler tekarrilr etmiştir. Bu 
tedbirlerin ilk Bdımı atılmı§ bulun-
maktadır. 

Hilkfunet pamuk i1retme işlndekJ 
faaliyet programını bilhassa küçUk ve 
bUyilk Mendresler havu.lannda teksif 
etmiş bulunmaktadır. Bunun için bu 
sene Denizliden Balıkesire kadar olan 
garbt Anadolunun bllyUk bir parçası 
tecrübe sahası olarak ele alınmıştır. 
Bu sene bu sa.hada 25 muhtelif merkze 
de 300,000 dönUmlilk arazide tecr!lbe· 
ler yapılacaktır. TecrUbeler Nazilli 
pamuk istasyonu tarafından idare edi 
lecektir. Bu husustaki emirler ve tah-
siat verilm!Rtir. 

"-Nemünaacb::c} Bir manda 
"- Bizans, en b:iyijk mabedi o-
.c\ ""'--fy b' cd k k di Yalovadan getirilirken motBrden 

. il A nv.w - ~ işam pns!alr 

Verilen 
raporlardan 

Köylüye 
Toprak, aermaye ve vaaıla 

ıazım olduju anlafıldı 
Muhtelif mıntakalardaki fazla borçlu, 

araziden mahrum köylünün vaziyetleri
ni ısl&h ve köylünün refaha kavuşturul 
muı için bir tasfiye kanunu çıkarıl

ması düşünülmektedir. Bu suretle köy
lüye yeniden kuvvet ve hayat verilecek 
tir. 

Profesörlerinin nezareti altında ve 
üçer kişilik gruplar halinde bütün mem 
leketi dola§Cln ziraat enstitüsü talebele
rinin verdikleri köylünün vaziyetine 
ait rapo:-lar Ziraat ve İktisat vekaletle
rinin salfihiyetli memurları tarafından 
tetkik t:dilmektedir. Bu raporların tet
kikinde köylüye toprak, sermaye, vası· 
ta lazım olduğu ve borçlarından kurtul 
mast z.:ınırrti Pörülmekttdir. 

irmik nakliyatı 
tenzllAtla yapılıyor 

Devlet Demiryollan idaresi yaptığı 

tetkikat sonunda irmiğin köy iktisadi
yatındaki mühim mevkiini gördüğün

den tenzilatlı zahire tarifesine irmiği de 
ithal etmi§tir. Dünden itibaren irmik 
nakliyatı tenzilatla yapılmağa ba~lan-

inhisarı kanunu 
Bazı deQişiklikler 

yapı il yor 
Umum mUciUr Ar karada 

temaalarda buıunuyor 
inhisarlar umum miidürü Mitat Yen

ci bugünlerde Ankarada (Tütün ve tü-

tün inhisarı) kanunu üzerinde yapıla· 
cak değişiklikler dolayısile temaslarda 
bulunmaktadır. 

1 701 numarasını taııyan ve 930 sene 
sinde ne2redilmit olan tütiln ve inhisar 
lar kanununun behemehal değiştirilme-

si z:\rureti görlilmüş ve bundan bir müd 
det e;·vel şehrimizde hükQrnetin emrilc 

toplanan bir komisyon kanunda bazt 
değışiklikler yapılmasını istihdaf eden 

bir proje hazırlıyarak Ankaraya gön-

dermişti. Bu proje tekemmül ettlrikrek 
Biiyük Millet meclisine gönderilmiş ve 
Meclis Ziraat encümeninde müzakere 
edilmiştir. Şimdi iktisat enclimeninde
dir. 

Kanunda yapılan değipnelerde esaslı 
bir çok noktalar vardır. Ezcilmle §imdi 
inhisar idaresinin tütün ziraatini me
netmij olduğu bazı mıntakalarda yeni-

JQ;,(,) ayı ma er en, en · d , tı d ·.. . en.ze a a ı 

. . ı ıçındeki birçok eski din mabet- Tekrar Va lovaya mt§tır. maye edilmesi için ilive de yapılnuıtır. 
L._ Yıktınnı§, bunlbnn kıymettar dan i:I Ü Ba Ik 8 n t u rl z m Bu meyanda Maçka ve Pazar kasabala-

den tütün ziraatine müsaade batta hi-

"'ltl\ı Kostantiniye'ye naklettir b" ö 1 h • . k 1 l 1 n mıntakalan da vardır. if işte, gördüğünüz sütunlann Dün Yalovadan ır mot re fC nmı- Om C8 
ze l'e~~~ekte olan kasaplık man~r Bal kanlara eyyah Kanunda tahrir esasrrun değiıeceği 

tf' L, ....... 'r{. eri de, bu maksatla !atanbula dan bınıu motör Adalarayakla!ltıgı aı- • _ s_ 1 kt d s· d inh. b" 
~L- :s b umuma a rr: • tm i ısar ır tarla-t..ı~. unü~tür. rada kendisini denize atmJ§ ve yüzerek ce 1 1 iÇi n -
l.~de o aerece kıymetli olan tekrar Yalovaya dönmU§tilr. harekete geçtı da yeşil üzerinden tahrir yapmakta son 
L"'8ofyaya kar§ı, doijnıau, kalbimde Mandanın dünya yüzme pmpiyonla- Balkan turizm komitesi Balkanlıların ra tütün kuruyup da kantara vuruldu-

:kilti duydum. Bu kadar neH~ nna parmak ısırtacak bir yüzüııü ve bir mütekabilen yekdiğcrinin memleketleri ğu zaman noksan çıkarsa beher kilosu 
\ı ~lcbck, - ihtimal or.dan mükem- çok kaptan!an taıırtacak bir isabetle ni gezmeleri ve hariçten Balkanlar için · için beş lira ceza kesildiği gibi köylil de 
\ ..... o~ • Ayasofya için bile yıkıl- Yalovayı buluşu htrkesi hayrete dÜ§Ür· seprah getirilmesi için_ ~eni esaslar il- mahkemeye verilmektedir. 
~f~dı. Bizans n.f'deniyetini, bu mil§tür. ze1inde harekete geçmıştir. Yeni tekilde yc§ilde tahririn değil tar 

tn tenkit etrnemeğe imkan var D 1 k Takarrür eden esaslara göre başlıca tının esas tutulnwu tercih olunmakta-
) OK ti Z ay 1 Avrupa merkezlerinden dört Balkan 

• • * ihracatımızda devleti müıterek turizm propagandası dır. Zürra tütününü kaçağa verecek ol-
Cr.ı n 000 000 lira b"lm k · · tu"..- bur" ola ihdas sa bunun tütünde mevcut yedi elde ha-'\ rnuriyet maarili, doğuda yük. v yapa ı e ıçın ..... u rı 
~ ltıe~teplcr açacak. Ankantda. Faz 1 alık var edecekterdlı'. Bu bUrO'larm ilki Tilrkiye, sıl ola~k eksiklikten derhal meydana 

~tnı ve !crefimi'Zi yücelten irfan Bu yılın ilk dokuz aylık ihracatının Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan çıkacağı muhakkak ~örülmektedir . 
l~~ elen açtı. Dün bozkır yahu~ tarafından 1937 Paris beynelmilel, ser-
~ ı l h. 1 d b l30,000,800 liralık olduğu anlaşılmış- gisi münasebetile Pariste kurulacaktır. 

o an o mu ıt er e, ugün en tır. Bu geçen senenin aynı müddetin- Zaharof 
~ 

bı"nalar dahı"l;...,de, en modem Her memleket kendi lisanil~ fakat diğer .. den 9,000,000 liralık fazla ihracat ya. 
tedvin ediliyor, yahut celi· ld _ " kte 1 il~ Balkan devleti hakkında da malQma Dünyada yedinci 

. pı ıgını gosterme ve son a tı se- tı o1arak propaganda bröşürleri ve afiş-
t\ nelik ihracatımız içinde bir rekor teş- leri tabettirccektir. derecede gelen 

' tnükemmd. ne allutlenacak kil etmektedir. Yugoslavyadaki ''Gençlik köyleri,. Servellnl Uvey kızına 
ı._' O 1 ilk model ittihaz edilerek bundan sonra bıraktı 
"il uhriyet rdimi, iıte böyle yok· em r Ve ÇC Balkan antandına dahil mektep ve üni-
~. r~ etmelidir. fabrikası ln~aat veraitelcıinde turizm propagandası tak- lalanbuldekl mlrasc;lları 
~ t, bu rejimin yaratma fuılu- k I İ I I d viye olunacaktır. harekata geçtlıer 

• ~Y11·""an bazı h?-1·eketler de go·· m U 8 \·e es mza 8 O 1 B lk 1 • • Dünyanın esrarengiz ve m<>c.um ada-~ -·~J Balkan radyoları a an ar ıçın tu· ....,, 
~ ~uyor değildir. Mesela, kırk Kar.abükte inşa edilecek olan büyük rizm propagar.dası yapacaktır. mı Bam Zaharofun ölüsü Fransadaki 
~~l&nca mektc.'"ı~n lstanbuldau demir ve çelik fabrikalarına ait inşaat Diğer taraftan Balkan memleketleri Ballincurt ptosu kilisesine gömWilr
'ıı ;:!~k .AnkPrayll nakledilmesi mukavelesi dün saat 12 de Ankarada arasında mevcut iki taraflı turizm an- ken bir taraftan da onun mirasına kon 

h. ~Ylısal, Mülkiye. İktisat vekili Celfil Bayarla Mister Ma- laşmalann dört taraflı bir turizm anlaş· mak için hazırlanan varislerinin bUtiln 
•q ~ il, kendi dÜ§ünccme göre, bu- kenzi arasında im~atanmıştır. masına kalbi için 19 mart 1937 de Ati· Umitlerini suya dUşilrecek bir haber 

f' "·~ç doğru bulma~·m. Haydi ney- Deni zyolhırı bütçe nada yapılacak Balkan iktisat konseyin-
~ t~ldu. Fakat. emsalinin teker- de karar alınacaktır. 
\~ ~esini, Balı:heğin Ayasofyr.ı Ve kadrosu 

, ' ltıışı gibi, lstanbul irfan sütun· Denizyolları müdürü Sadettin Anka-
\,_-1\ ~elev Ankaraya göçmemcsim 
""1)... d raya gitm?ıtir. Sadettin Ankaraya De-
ı.::ı c erim. 

lf. 'Yl\J nizyollannın yeni bütçe ve kadrosuna 
. ~ h l'lcvver kesafeti tavsayınca, ait esasları götürmüştUr. Bu bütçe ve 
~l ~Yatı da söner Kültür içinde kadro vekaletin tasvibine arzedilecek
,l~ YetişmCS:. ancak, mektep tir. 
~ 1at olan bir Ş4"hirde olur. Son· 
~ l'l"ıekteplerin et'"nfmda kurula.ı 
~"adi hayat vardır. Bunlar, baı 
~ h kırtasiyecisiyle. mütcahhidiy 

Balıkçılık kongresi 
Dün sabah An.karada tktısat vekili 

Celil Bayann bir nutukla açılan ba
lıkçılık ve deniz mahsulleri kongresi 
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ÇARŞAMBA 

BfrtncikAnun - 1936 

Hlcrl: 13:S:S - Ramazan: 17 

(iü.,.,,.,~ 

7,06 
uÜrı•ou:ı lh.t~ı 

16,42 

~u sa~at veya ~teklerin gc· 
~- klcn nice nice mükellef vn
~· •}'le sarsılır, za.-urete düşer! 
~ki'lll lstanbuHn bu gibi sarsıl· bugün mesaisine encümenler halinde ,~ 

5
,38 

12
•
03 

lUS 
16

,
42 18,19 uo 

devam edecektir. Encümenler öğleden 
"tıılt\. olduğunu ben yakinen bili-

t.1qsin· t d' · d · · ı e ırgın etme en yenısı· 
~ k ... Zaten rumhuriyet reji-
. rtu " 8 ""' Fak ·· t d·-· \is) .J ... ryor. at, so"' e ıgım 

1 ~bi Op .. ~zı.~lrnamalıdır. Bahust1s 
\rt k de<Ttşıklıkler. 7.avallı müstah· 
~bujlldi YaP.iyle k~ndi kavrulan 

\ L. ~ un ve onun namuskar hal
tıı._-.aruf kültürünün pek cıleyhiıı
'\l)or. 

t elo 12,58 7,22 9,47 12.00 1,38 12,40 

sonra toplanarak kendilerine tevdi edi- 1u1·~1°••••••••••ı 
len mevzulan tetkik. ~ecek~erdir. .. GEÇZN SENE BUGU."4 Nt.;. ULUU1 

Kongre Cumhurreısı Atatilrke, Bu Yunanistanda umumt ı:ı.t ilAn edildi. 1 
yilk .Millet Meclisi reisine ve Başvekil1.. f caıatMaray - cune~ kIUplerl ilk maçmrf 
birer t ı.zim telgrafı çekmiştir. Galata.saray G-2 kazal"mışt:r. 

öğrenilmlştir: Zaharo!un hayatında 
bir vasiyetname ile dünyada yedinci 

derecede gelen bUtiln servetini üvey 
kızı olan Kontes dö Bourbone,a terket
tiği anlaşılmıştır. 

Yarlaler 
Bı:ızil Zaharofun şehrimizde bir tey-

ze zadesi de meydana çıkmıştır. Bu 
lzmara Zaharoftur. 

Diğer taraftan varislerden madam 
lf iye.niye ve kardeşi de varislik hak

kından istüade iç.in harekete geçmiş
lerdir. 

LondraAa da Zaharofun oğlu oldu
ğunu söyliyen Litvanyalı bir adam mey 

dana çıkmıştır. Kunduracılık eden ve 
Hyman ismini taşıyan bu adam 60 ya-
şındadır. Zaharofun aslen Rus ve is
minin de Zahar olduğunu söylemekte
dir. 

fVl-NOl 
~.\~ 

il..- ı_ s .. 
.~"alr A eyruseferderı aldığım 3176 bulunuz Bir •• •• •• •• •• ucuncusunu 

~ 
~dtc . Plııkayı zayi ettim. Bulanla
tdfİ'•rrıe getirdikleri t:kdirde mem 

t~Up ~=kl:ri U~n olunur. 

( Ş.lşkm) imzas'ı ile aldığımız mektupta deniyor ki: 
(Benimle evlenmek istiyen iki genç tanıdığım var biri

si fikren diğeri de bedenen hoşuma gidiyor. Karar vermek 
istiyorum fakat ikisinden de vazgtçemiyorum. Bana tavsi
yede bıJunmanızı rica ederim). 

CEVABIMIZ: Fikriniz ikiye aynldıkça birisini tercih 

etmeni?.e imkan yoktur. Eğer sakin bir hayat istiyorsanız 

Unıuşsuyu türbe sokak No. 8 daha sonra Dlı ki meziyeti de üzerinde temerküz ettiren 
l{cnan bir ilçiincüsünü tercih etmeniz lazımdır. 

KDod Farer'ln 
yanana 

UZıut <14 Falih Rıfkı Atay, Le Jour
nal gazetesinde yazan Saint • BriaJ 
t.rimli FraMız muharririne cevap ııeri
yor: 

Şu Saint - Brice acaba Türkiyeyi 
ne sanıyor? Türk donanmaaı Malta
ya gittiği için hayrett"!, Şaht Ankara· 
ya geldiği için hayrettedir: "- Uyan 
ey Fransa, diyor, Sen kendi içindr. 
boğuşurken rakiplemı ça}uryor 1,. 

İngiltereyi F rans<\r.m müttefikle
ri arasında bilirdik : Rakibi olduğunu 
yeni işitiyoruz. 

Biz Saint - Bricc'r. Şahtın geçen 
sene neden Parise gittiğini soruyor 
muyuz? Merkez bankası yalnız Pariı 
te mi vardır j) Ziyaret. yalnız Fransa
ya karşı gösterilm~k lazım gelen 
bir nezaket kaidesi midir? ..• 

Türk donanması neden Maltan 
gitti? Şaht neden Ankaraya geldi> 

Fa'knt bir Frn.mı"."l politika muhar 
ririni Türkiye hakkındL> düıündüre
cek daha başka bir vaka var: Fransa 
ile Türkiye bir davamıza !;laktmnali 
için Milletler cemiy~tire gidiyoruz. 
Asıl bu ıridişin ehemm·yeti var. 

Türkleri enternasyonal politib 
;-; lf:'mine sokan Brincı F ransuva, ve 
Türkleri lrana tanıtan bilmem kaçın
cı Fransa olduğunu sövliyen Saint • 
Brice'in tarih okumadığını farzetse'ii 
bile. kendi Joumal'ır..ı da okumadığı 
na nasıl hiikmedebiliriz} 

Bizi dünvaya ve Irana tanıtan 
Hrndir. onu biz bili~z: Fraımzlan11 
bilmesinde hayır s:tör .füğümüz mesele 
0

-t"'. Fransa ve Türkiv.:: cumhuriyetle· 
rini tam'lmaktan alık"">vanlann İ§tc bu 
Saint - Brice·Jer oklu~dur. 

* Türk 
Nasyoınaıızmı 

ve faşnst 
nasyonaU•ml 
Türk ~imni ile ~·F~t na8-

ycmalizm,, i birbirine benzetmek gafle
tine clü§cnlere Kurun <14 &ıcıri Ertem 
~ mu.kayC$eyi yapıyor: 

Türkiyede milliy<:tçiliğin iki vasfı 
vardır: 

1 - Türk mitletinin kültür husu· 
siyetini muhafaza etmek. 

il - Türk millecir-i modem mil
letler seviyesine çıka111ak. 

Türk nasyonalizmi Turancı d&o 
~ildir. qaşka milletbr:: karşı "Türki
ye çekic, diinya örstür . ., diye bir düs
turu yoktur. 

Türk nasyonalizm; halkçıdır. im· 
tiyazlr hiç bir zümre tanımaz. 

Türk nasyonalizmi laiktir. Dinin 
milliyetle alakab bir §ey olcluğunft 
kani değildir. 

Türk nasyonalizmi inkılapçıdır, 
An'nncci ve mürteci değildir. 

Türk nasyonalizmi cumhuriyet~t
dir. 

Türk n,.svonali.ani devletriclir • 
Nihayet milli hudutlar icinde sulhçu
dur; "yurtta sulh, cihanda sulh .. dür 
turudur. 

Türkiye ile bir 83fta gösterilmek 
istenen "'F B§ist nasyonalizm,. hare· 
ketinin bünyesini tahlil edelim: 

1 - Faşizme göre fa§ist milletçe-
kiç, dünya örs olmalıdır. Türkiye re
jiminin tam zıttıdır. 

il - Mürteci ve mazipereattir. 
Türkiye rejiminin tam zıttıdır. 

Ill - Din politikası güder. Türki· 
ye rejiminin taz zıttıı:lır 

iV- imtiyaz tanır, imtiyazlı 
zümreler kabul eder. Türkiye rejimi
nin tam z.ıttıdır. 

V - Emperyalir.ttir, Türkiye re
jiminin tam zıttıdır. 

VI - Harbe taraftardır. Türkiye 
rejiminin tam zıttıdrr. 

Büti1n vas?flarile biribirinden ay
n olan Türk n1'syon!)Hzmini Fran· 
konun nasyonalizmi ile bir tutmak 
için insanm ya çok c.ihil, yahut da 
r'lhil~ .. n daha ba~ka b!r ~y olma~ı 
lazmıdrr. 

Hele Ti.irkiyenin v~ lspanyanm 
birer Akdeniz devle'ti olduklannr bil
dikten sonm ... 



HABER - llpm PoBldı 

8(1 ze ll!k Dokto Nobel sulh 
mükafatı • 

Bir hAdise hallol 
olı.vor 

verıvor.ı ~ 

BAVA N L A R t.azctam1%e, "G~Ellllk dolctQru., f.drul. 

tle }ıakikl veya mus~ adla.muzla eora 
ca&mız suallerin cuaptarmı bu .Otunda bulununuz.. Bu cevaplarr- Parlıte anlaşmış bulun 
dutumıu gUZı&lllk mue-m vermakt..dlr. GüzelllğlnizJ noksan bır&luuı kuaurlarınraı bize 

Nob?lin var,eıerl de mUkAfatın 
Ossıya\s kıyo vtır.ımeainl 

taıln •diyorıar 

yazınız. 

-21-
Betiktqta (Hüda\·erdi) imzuiy. 

le yazılıyor: 
''Permanant yaptır<lı~ım 1ıaltk ~ 

Zarım tutmuyor. 'tJ ç ay g~ gtmtJ 
es1ci 11.aUm alıyor. JloamJJfiA, baft7M 
çok ltin<J ecli!JM"Um, araaıro da berbere 
gidfyorum. ~la,; 1oabcın7c ooya kıar-
makarı.şık ol.an kodınl.ardan hoşlanmı

yorum. Bir90k M/al.ar içind6 ıabun bu 
Zunmıyan §ampucınla1' kulbıdım. Fa -
kat hiçbir /<ıy<!D. gl>r"""6dim.. 

Bu.ndan bofka, bana kornımın biiııfo 
mesine mdnt ol.aotik ba.ııa jlmflG8tik ha
reketl«i tov3iye ~ rioCI eUc6 -
ğim. 

C-evap: 

- 22-

Bertin 2 (Hususi) - Almanyada va
ta.na ihanet ımçile hapse mahktlm edi
lip ancak son defa. serbest bırakılan 

Osslyetskiye 1935 sulh mUkAfatının 
Mecidiye köyU;ıden yazılıyor: verilişi Uzerlne Alman efkarı umumi-

"//d Mnedir Jimrıo.stik yapıyorum. yesi galeyana gelmişti. Alman ga.zcte
B"f 86"6 evool boyum 1,6~ olduğu ha'l- cileri N'obel mükafatını kurnıu§ olan 
diJ ki1cm 69 d.ıı. halbuki bugün 6f,5 doktor Alfred B. Nobelin vari.15lerile 
dur, Göğsüm, gövde ve kalf4lar ve bal konuşma§!ardır. 1896 senesinde ölmilş 
<ltrl.ar, ide.al ölçül.erden onar santimı olan Alfrcd Nobelin aynı ismi taşıyan 
/az'la. Baldırl.arımın eb'adrnı a.za.ltmak iki varisi demiştir ki: 
için ne tavsiye edersiniz' Daha fazla "Biz Alfred Nobelin BillAleslnden oI
zayı/1.amak istiyorum; fakat zayıfl~ mak sıfatile bu kararı tel in ederiz. 
tü'kça da göğ8ü.m çukurla§ıyor. Ya§'lm Alman mahkemeleri tarafından va.ta
!8. NasiJuıtıtrinizi merakla bekliyo- na ihanet su~ile mahkfun edilmiş bir 
nım.,, adama, sulh mUkfı.fntı vermek kara.n 

Cevap: ceddimiz Alfred N obclJn sulh fikrine 
Söylediğiniz gibi öJçülcriniz, kilo- katlyen uygun değildir.,, 

nuzda dahil olmak üzere normal ölçü Bununla beraber, Alfred Nobelln va
lerin fevkindedir. Kilonuz 5 fazla, risleri Nobel müktı!atı dağıtan "Tev
her gün jimnastik yapmanız lazım. cih komitesi,, ne dahil değildir. 
FBkat her §eyden evvel göğde veba- Binaenaleyh karara mUess(, ola.ma-
caklan işleten hareketleri yapmaJ.- yacaklardır. 
daha münasiptir. HABER: Nobel müWatı fizik, kim-

Vücudunuzu her zaman yağ}• ya, fiziyoloji yahut tıp, edebiyat ve 

' 
El 

BU GECE HERKES 

25 Aranyossv Rajk 
ÇOCUK ÇINGENt- ORKESTRASINA giaecek 

Süı de bu ıevkten mahrum kalmamak için hemen 

Tepebaşı Garden'in 
#2690 numaralı telefonwıu açarak masalaroım ayııtmız. 

Ayni p~: Meksikalı sinema yıJdm 

LU PERKDNS 
Fiyatlarda zam yoktur. 

S:ıçlan kabarık ve karmakarqık 
olan kaclmlan çirkin bulmakta çok 
haklımnz. Maalesef birçok kaclmlar 
bunu nazısn itiraba almazlar. Güzel 
olabilecek bir çok yüzler bu ihmal 
yüzünden çirkin görünürler. Eğer 
saçlarmrz üç ayda hemen bozuluve
riyorsa, bu, saçlarm iyice mtılrnarreş 
olmamıdan ileri geliyor. Bundan 
tik.ayet etmeğe lüzum yoktur. Bun -
dan eonra berbere gittiğiniz zaman 
saçlannızı biraz daha fazlaca makin:!· 
de tutmamu, ve cereyanı biraz dah"' 
kuvvetli vermesini tenbih ebn~ği u
m tm. . ruz. Maam3fih, bunu iyi 
tecrübe edilmemiı olan berberlere 
söylemek ekseriya kazalara da sebebi 
yet verebı1ir. 

maddelerle ovmaya çelışmrz. Bunun sulh sahalarında olmak üzere her sene 
i~~~~~~fey~ı bü~k ~~~~Her~W~~.-----------------------~ 
olan ambr'ı kullanın~. bunu jimnas- .mızla 49,000 lira kıymetindedir. 

Eğer, para İbbariyle vaziyetiniz 
müsaitse permanant bir senelik yap
tmnağa gayret ediniz. Bat tuvaleti· 
nize çok ehemmiyet verdiğinize göre. 
eaçmrz çabuk bozulmıyacakm. 

Ku1landığınrz sabunsuz pmpu
anlar iyidir. Saçlarınız çok kanı ol· 
mndımna göre, hunu her ay bqmda 
yapınız. 

tiğe batlamadan evvel tatbik ederse- -~!!!"llii!--~~""'!!~~~~-ıııımt 
~epey fayda3mı ... göreceğin~ ?mıt et.~ rif~ 
ediyorum. Bu yagı ancak yırmı da- rlllF-~t:~~ 
kı1ca geçtikten sonra o:liniz ve ondan Ya gm çıkt ı 
sonra banyonuzu yaomrz. Bu cildini- Dün gece yansı Mahmutpaşada 
ze muhtaç olduğu azami mukaveme- Çorapçı hanının üst katında Hasan, Ce
ti temin edecektir. rmkAn bulur9.!l- vat, Alinin yattıkları odadan yangın çık
nız haftada iki defa jimnastik desle· mış, yatak ve yorganlar yanmıştır. 
rine devam ediniz, ve hocanın söylı"· Bu arada Hasa.nrn 110 lirası da 

· dikleri ve yaptırdığı hareketler ara- kayıplara kan§nl!§tır. 
smda size uygun olanını seçmeğe ça- . Kumar oynar~en yakalandılar 
lıfmız. Ve bunlan •srarla yaprnn Galatada Mumhane caddesin le 
Fakat, sizin ~bi h"!m zayıflamağa, 16 numaralı kahve diln gece ikinci ıube 
hem de hafifleşmeğe ih~yacı olan VÜ · memurlan tarafından basılmı~tır. Kılh
eutlar için bu kadan kafi değildir. venin arkasındaki odada Hüseyin, Av • 

Masaj yapmanız fAvdasız de~l- ram. Sami, Ekrem, Onnik, İhaan, Ha.an, 
dir. Zayıflama icln aldıRmız tedb;r. Avram. Hüseyin .iaminde aelds kiti ku

lcr iyi netice verdiği takdirde, göğsii- mar oynarlarken yakalanınrtlardır. Kc
nüz için başka çarel~re ha.:- vurulabi- marcılar Emniyet direktörlüğüne r~tl· 
lir. rilmi~lcrdir. 

M ıs s--aa 
wütün ounya sınema yıldızlarının diktatörü 

1 
-

DA.NS ••• VE ••• ŞARKDaaaa IKIF!ALLARD: 

GINGER ROGERS FRED ASTAIR 
Şimdiye kadar yaptıklan, Karyoka, Kontinantal ve Robertayı çok gerilerde bırakan ve bugün 

tekmil dünya ıinemalannda çılgınca aUa'1anan en son eaerleri: 

TOP-- HAT 
Varın akşamdan itibaren fevkalAde müsamere ile 

SARAY Sinemasında 
1 
1 

T o R K sinemasında 
Cuma gUnUnden itibaren 

CASiNO 
AL JOLSON 

DE PARi9 
RUBV KEELER 

Frımsızca •U~IU 

a~~~~ SOMER sinemasıod' 
Alex. V olkoff taratmdan vücudegetirilen ve Hans V. Sr.lılet01 
ile W era Engela tarafından harikulade bir surP-Hc yaratılan 

STENKA HAZIN 
Me§hur Rm filıiıine baılıyacaK ve salon seyre kop.r.ak ı.tanb'J' 
halkına d3r gelecektir. . 
Bir a9k hikayesl. .. Kürek mahkGmJan... Kanb ihtilaller... l)eJSİ' 

mulurebeleri .•. Rimaky Koraakowun musiki parçalan. •• 
Me~hur DON KAZAKLARI HEYETi MUGANNlYESl ~ 

FOX JURNAL~ de Atinada mattemli bir cenaze töreni, Bahriaefi 
bfthri faııı)İvet vea11İre. vehİre •. 

. ,:. . . .,, ... _ . . . ... , . " . . .. ·~:: ·""' ... . . . ~, __ S_A_R_A~l 
SinemasındB 

MCNIR 
NUREDDD~ 

Varan MELEK SAKAR}' A SDD'ilemaDaron-
akşam ve - da bftrdeın 

Seoenlo en gUzel ve en nefl8 operet fHmlnto ilk gösterllmesl mUnasebellle auyuk OAL~ 

ROSE MARİE 
Fdmini yaratanlar: JEANETrE MACDONALD NEL50N EDDIE 

Baştan başa Zevk • Gilzelllk • Nefis Bir Mevzu • Unutulmaz Şarhı1ar 

Konseri 
9 Blrlnclkftnu!. 
Veni progra"~ 

Yann gecenin bilt"tleri timdiden satılecaktrr. Tel. Sakaryta: 41341 -- - Melek: 40868 

---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~-----~--../ 
4 ' • .. i ... ~ ' ' .. 

[JARVOLA 
· NIN 
ALilMA 

5AK1.A 
t-l~N 

Mi Ki 
l>c9ANılıl 

Pl.ANLARı
Nt İ~iY
M\·~oi ... 

Mi ki Afrikada haydutlar· peşinde 
BÜTÜN İ$ .. MİKİ I 

'( İ o R.. '"r ADA H "io'I<' 
EiMEK1E

t>i~ •• ! 



2 Birfncl klnun - 1936 

Mezarda 
doğan çocuk ı· ıı: b.. .. ~.~ 

- K&rm nasıl?. -- - Allah Allah... ~le ciddi de
mek .. Sebep? .. Hani Nailesiz yapamaz

- Am.a.n., Reşat, cevap ver.. Karın dm.. Bird~bire ne oldu sana? .. Buka 
tıaaıl diyorum sa.na... dar kızdıracak, ne yaptı? 

- Feşat.. Reşatçığmı ! Bir f ela.ket 
ınI oldu? 

1 1 ı 1 

- Öldü mü? 
- Hayır ölmedi.. Yaşıyor. Fa.kat, be 

n.inı. için öldü. 
Bu sefer susmak sırası bana düştü: 

Her halde, "modern,, felaketlerden 
biri olacak ... Naile, Reşadı aldatmıştır. 

Fakat. birdenbire, koskoca bir ha.
Yat bütün tefeni.iatiyle aklıma geldi: 

Zaten Reşad, bu Naileyi kız oğlan 
kız almış değildi ki... UmumhanedP.n 
olmasa bile, bir randevu evinden çekip 
çıkarmıştı.. Gayet fettan, işvebaz bir 
kadındı Naile .. Alalhm günü aklı fikri 
flörtteydi.. . Maazallah, bir günilnü 
boşa geçirse, içi içne srğma.zdı ... Reşa
dm eve çağırdığı her erkek arkadaşını 
bir.kere yoklardı ... 

Suyuna gittin mi: 
- Aman, pek sevimli çocuk ... Gene 

buyursun.. 
Yok, eğer oralı olmazsan: 
- Ne soğuk şey bu böyle ... Bir da

ha çağırma, kuzum, şunu Reşad.. 
Yalnz21 bu tehlikelerden masun olan 

derdi. İkisi de srrlarmı açarlardı. Bat
ta aralarındaki bütün münazaal:ı.n ben 
arkada!' bendi.in. Naile bana "ağa.bey,, 
hallederdim ... 

Kaç defa, Reşad, Nailenin hıyanet 
Vakalarm.ı yakalamıştı da: 

- Adam.. Affet.. - demiştim. - Se
\1iyorsun işte.. Tabiatını da biliyor
sun .. Bu kadın fındıkçılık etmeden ya
Ştyama.z !.. Sen de onsuz edemezsin. 
l!:rgeç gidip yalvaracak olduktan son
ra, bari yiğitlik sende kalsın, affet git
:Sin .•• 
"'Btrkadarr.ık tavsiye kafi gelirdi. 
Reşad , buhranlar geçirir: 
- Hakkın var, hakkın var.. Onsuz 

Yapamıyon.ı.m.... Ne haltlar karıştırır
~ gene bağışlamak mecburiyetinde -
~unı - diye ağlamağa başlar ve niha
:Yet ka.rı<1ına giderdL 

Yirmi dört saatten fazla ayn kaldık 
lan vaki olmamıştı. 

Sordum: 
- Bugün mü kavga ettiniz? 
- Ne münasebet? Kavga etmedik. 
- Öyleyse? ... 
- Sadece terkettim ... 

. Öfkesinden böyle söylüyor sanarak 
1lk sualimi tekrarladun: 

- Bugün mü? 
..__ - Yok efendim, bir ay oluyor .. 

-Hiç ... 
- Öyleyse, başka bir kadma rasla-

yıp baştan çıktın... Kimmiş bakalım 

bu fettanı devran ... 

- Ama ahret suali soruyorsun ha.. 
Başka kadın filan da yok ortada! Sa
dece soğudum, işte bu kadar ... 

Hayretle dudak büktüm: 
- Bir insan, sevgilisinden bu kadar 

çabuk soğuyamaz ... Mutlaka bunun e
saslı bir sebebi olacak.. Anlat baka
yım .. 

Kurcalamam, semeresini verdi. Re -
şadm ağzı açıldı: 

* .jC * 
N ailenin teyzesi geldi efendim taş

radan bize .... Buyurun, buyurun! ağır
ladık .. Yeğenini öpüp kucakladıktan 

sonra ne yumurtla.sa beğenirsin?. Ka
nını severek dedi ki: 

- Sen, "insan içinde,, toprağm altı
na gömül de sonra böyle koskocaman 
kan ol ha ... Hikmetinden sual olun -
maz.. Aman yarabbi! - dedi. 

- Hiçbir şey anlamadım .. Ne de
mekmis bu? "İnsan i<;inde toprağa gö
müline,, fün manası ne? 

- Ah acuy.e ah.. Karımın hayatın
daki, daha doğrusu dünyaya gelişinde
ki pek garip bir sırrı bize anlattı. M&
ğer, Naile doğmadan evvel annesi öl
müş... Bu gibi ahvalde karındaki çe>
cuk da öldüğü için, h8.ınile kadını me
zara gömnı.üşler .. Fa.kat meğer, kızca
ğız, anasmm vücudu içinde henüz sağ
mış... Adaleler gevşeyince, mezar9a 
kendiliğinden doğmuş... Oradan gec!en 
bir bektaşi ·şeyhi de, topra.ğm altında
ki viyaklamayı duyunca, açmış taze 
mezarı ... Çocuğu annesinin koynundan 
çıkarmış... . 

- Olur şey değil .. 
- Teyze hanım, "ölüyle koyun ko-

yuna yatmış .. ,, diye bir anlatış anlattı 
ki, o kadar sevdiğim karımdan birden
bire bana bir soğuma anz oldu... Bu 
mesele fena halde sinirime dokundu ... 
Artık ne zaman Naileye yaldaşsam, 
bana, yatağımız mezar ve o cesede sa
nlan bir mahluk gibi görünmeye baş.. 
lo.dJ .•• Kendimi ceset yerine koyuyor. 
öltiıriüm aklıma geliyordu .. Huiasa., bir 
sinir meselesi.. Aiılıyorsun ya ... 

- Evet, aşk da sinir meselesi oldu
ğuna göre ... 

- Bravo .. Anladın .. Bir anda niçin 
soğuduğwnu anladın.. Yaşanır mı böy
le mezar mahsulü karıyla be ... 

(Va - Nu) 

Romanyadan 
gelen g .. .. çnıenıe r 

.! ~ ~ 
rıs ~ ~.r '.jf 

I{~ ~v;· 
, .... }liF ,..:, :~ 
• •l 

~ .. 
oÇnıenlenana vatana getiren Nazmı 
k .Ro.manyadan gelı'tı son göçmen 

vapurunun seyahatinden intibalar 
ekmek küfeleriyle zeytin getirildi. 
Dışarı çıkınca hepimiz güzel bir ban
yo yaptık ve sonra aşrlandık. Sıhhiye 
Teşkilatına ne kadar teşekkür etsek 
azdır. 
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Sahıbi Vf! Neşrıvat Müdürü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldıjı qer (V AKIT) matbaaıı 

üfılesı namına Papuç_ çular köyü mu· 
tahhası Şakir, F eratlı köyü murahha · 
81 Mehmet, Karayağıııurlar köyü mu 
tİhhnsı Ahmet imzasiyle bir mektup 
~ <lzk, neşrediyoruz: 

"'Romanyadan Nazım vapuru ile 
~a vatana gelen 16nO biz göçmen~ 
l\ ~uzlaya çıkınca Türk bayrakları. 
~ Roı: Yaşlarımızla rsbttık, Büyük 

Çadırlara girer girmez Kızılay b\- -===================== 
ze tekrar ekmek dağttnak sıcak çor· 

tan-ırza sonsuz dualnr ettik. 
Daha vapurda iken binlerce okk~ 

ba, etli fasulye ve ka"um1alı pilav
lar verdi. Muhtaç yoksullarımızı 
~ocuk, elbise, camaşır, çorap ve saire 
dağıttı. Hakikaten anamrzın, baba
mızın yuvasına geldiğimizi anladık. 

Gerek Kızrlayın unutulmryacak 
hizmetinden ve gerek hastaneye ya
tırdrğımız 1 5 kadar haftamızın orad'\ 
gördüğü şefkatten dolayı Sıhhiye ve
kaletine sonsuz minnetler ve teşek· 1 

~ürlerimizi bildiririz.,, ı 

5 

Yazan : Niyazı Anmet 

39 i sene evvel bu gün 

Tlidıır~ ~lYl"°©.ııröO<eırD UU~ Mcı;Hf:~IF 
@tr<91lYIO=ııro ~~ıri100 lQ>Dır 1}1)<§.lır!Q)@ ~nırD~'l&;üfl®lr 
Harbe sebep olan kumandan, yarala olaruk 

esir düşünce askerlerinin elinden 
kurtulamadı 

Londron Kontu korkulu bici Karintiyalıların k:.ımandanı Ma • 
geceden sonra sabah ağarırken, ku ger, parlak ve tüyleri parıldıyan bir 
mandanlarm, askeri yüzüstü bırak& şapka giymişti. Süvariler ilk önce: 
rak kaçtıklarını gördü. Vaziyet tehli· - işte kumand,:ın ... Diye üzeri
keli idi. İlerlemekte olan yeniçerile- ne hücum ederek yer'! serdiler. Avus
ri hiç bir kuvvet durdr.ıramryordu. turya ordusu kumandanlarının hep· 

Kont, orduda Y..alan Tirollüleri. ıo si oldürüldü. Göğsünden ağır bir 
Avusturyalıları, Karintiyalıları ve Bo yara almış olan Lodtcm maiyetindeki 
hemyaltları topladı.\ Her şeye rağ- Tirollüler ile bir havıızun kenarına 
men çarpışmağa hazırlandığım bildir kaçarak müdafaada bulundu. Fakat 
di. Fakat askerin :nanev1 kuvveti süvarilerin elinden kurtulmanın İm· 
bozulmuştu. Hele kumandanlarrn kanı yoktu. Canlı ola<ak yakalan~n 
kaçmış olmaları, bütün planlan alt- esirlerin hiç birine dokunulmad!. 
üst ediyordu. Hepsi lstanbula gönderildiler. Lod. 

Lodron kontu, atm'i binerek aske~ ronun yarası çok ağıcdı. İyi olmasına: 
rin bulunduğu yere geldi: imkan yoktu. 

- Askerlerim, dedi. Biraz sonra Askerlerinden hiıi, muhafızlara: 
çarpışacağız. Geri k.ıçmak bize hiç yaklaştı: 
bir şey kazandmnaz. Fak.at mücade· - Arkadaş, dedi. Bu yaralı ya-
le edersek kazanacağız. şamryaca.k. Yarası çok ağırdır. Onu 

Bu sözleri dinliyen bir nefer şu öldürmekten başka ~are yok:: 
karşılığı verdi: Muhafız: 

- Güzel söylüyotsun, Lodron; 
yalnız senin altı, bizim ise yalnız iki 
ayağımız var. Sen bizden kolay ka· 
çabilirsin ... 

Kont, yıldırımla V\lrulmuşa dön
dü. Asker doğru söylüyordu. Ona 
verilecek cevab bulunamazdı. Fakat 
her şeye rağmen mücadeleye karar 
vermişti. Atından athyarak kıhcım 
sıyırdı ve askerin üzerine atılarak bir 
saniye içinde onu cansız bir halde 
yere serdi. Sonra. ~;ğer askerlerin 
kendisini parçalamalv.nna meydan 
vermeden: 

- Ben de sizinle silah arkadaşı 
oluyorum. Beraber Ç<.ı:-pışaçağız, de
di. 

f 537 yılı 2 ilk kS.nun günü, 396 
sene evvel bugün, işte bu suretle har 
be hazırlanmış olan ordu, Türk süva· 
rilerinin akını önünde neye uğradık
lannı anlıyamadan perişan oldular. 

- Eğer biraz önce bizimle çarpı· 
şrrken olsaydı öldürmc.kte::l çekin· 
mezdim. Ama şimdi yaralıdrr onu 
öldüremeyiz . 

- Fakat o, harp başlamadan ön
ce sapasağlam bir a3kerini bir kılıçt:ı 
yere sennışti. Onu öldürmek güna~ 
sayılmaz. 

Bunu söyliyen asker yıldırnn sür
atiyle kumandanmın Üzerine atıldı 
ve onu ıztırabmdan kurtardı. Lod
ron' un başı Mager Ye Tal Bakic'in 
ba~lan ile birlikte ls~.-\nbula gönde
rildi. 

Esir edilen diğer iki kumandan, 
başka bir harpte düş.'.nan eline diişen 
Murat ağa ile mübaa~ıe edildiler. Mu~ 
rat ağa. kendisi ile i:.Ci kumandanın 

değiştiğini duyunca: 
- Kurtulduğum:ı değil, iki kişiye 

bedel olduğuma seviniyorum .. dedi. 

Eser• hazırltyan : Nüzhet: Abbas 
-39-

Yan haflarma verilen kısa paslr 
santrhafın ancak sıluşık vaziyette ol· 
duğu zamanlarda faydalı ise de bum~ 
adet hükmüne getirmemelidir.Çünkü 
bu tabiyenin farkına varan hasım mu 
hacimleri bu paslartı müessir surette 
müdahale ederek yanlardan çok teh · 
likeli hücum vaziyedne geçebilirler. 
Bunun için yan haflariyle yapılacak 
kombinezon dftha ziyade bu tarz o
yuna bir mecburiyet hissedildiği VC\• 

kitlerin haricinde ve sadece göze gii
zel gözükmesinden dolayı adet hük
mün<> getirilmemelidiı . Bu mülahaza 
ya beklere verilecek paslarda da son 
dece riayet lazımdır. 

Çok sıkışık bir vaziyet hasıl olm:ı · 
dık:,.."I. beklere pas vermeği itiyat e
dinmek son deıece sakat bir usuld\i .
Yapılacak en ufak!..: : hata, isabetsi t 
bir vuruş topun hastm muhacimleri 
nin a::ı·ağma gecmesine maf olabilir 
Bilh.ı.;sa bu paslan kaygan ve çam1..t 
rlu ho.valarda son d~rece itinalı 
vermelidir. H~m arlcaer dönük ca.k.1 
lı vun1şlar bu v&.ziyette büsbütün tel• 
like1idir. 

Hit'.'İnci halde topun çamura sao· 
lanarak arzu edilen yt:re gitmemesi, 
ikinci ~ekilde de çamurun üstünden 
k['.~ ı.rak, z · ·ak fazla ilerile:, 
sıc;ramak tehli~~eleri daima akılda t .ı-

yolu açık bırakmış Jemektir. Ferdi 
oyunun aleyhine büyuk bir söz söyle 
miş olmamak şartiyle takımın mah· 
vmı teşkil santrhafın bu hususi oyun 
cudan daha dikkatli Jlmasmı tavsiyo
yi de unutmamak istiyoruz. Ayni za. 
manda sahada mevkii itibariyle etra· 
&nda biraz daha dik~atli olmalıdır. 
Meselenin r•' ·1 topu kaptınnama1i: 
olduğuna göre kati :..ir mecburiyet ol
madıkça santrhaf ne çalım ne de 
dribling oyun tarzında fazla bir yer 
vermemelid:: . ı-Ierh...: le mecburiyet 
anında geriye çok çabuk dönerek 
müdafaaya müe-ssir surette yardnn 
edecek bir oyıın tarz!nı tercih etmeli. 
dir. Rilhassa gol ağzmda her şeyde:ı 
evvel iikkat edeceği şey her ne baha· 
sma olursa olsun topu tehlikeli mm· 
takarlan uzaklaştırmak olmalıdır. 
Buralarda dribling katiyen caiz değil
dir. 

KAFA VURUŞ!. ARI: 

On bir oyuncu içir·de kafa vuruş
larından en ziyade is+\fade eden o· 
yuncu santrhaftır. au itibarla kafa 
vuruşları noksan ve isabetsiz bir san. 
trhaf takur.ı için hiç bir vakit faydalı 
bir unsur olamaz. Santrhaf kafa vu· 
ruşlarmı hem bir arkodasa pas ver· 
mek hem de uznn ve ilerilere kadar 
topu tehlikeli mmtakadan kurtannal' 

tulmalrdır. hususunda ::m dere:::e mahir olma· 
ilerilerde oynryan santrhaf topu· hdır. 

sürme ve.çalım hususunda son derece r ı (Devamı var) 
mahir olmalıdır Bununla berab'!r - --------------
biz Bn tarz oyunun P.sasmden taraf 
tarı olmad1ğımız için rnntrhafm fazl:ı 
dribling hele fazla çalım yapmasını 
kativen doğru bulmuyoruz. Topıı 
kaptıran santrhaf k.:ıleye en kestirme 

HABER'in 
GUzelllk Do'ıtoru 

Kuoonu: 



Sovyet 
kongresi 

Çalışmalarına beş 
gün ara verdi 

Sekizinci Sovyet kongresi toplantısı
na verdiği bir günlük aradan sonra dün 
tekrar içtimalarına başlamıştır. Dünkü 
toplantıda evvela Moskova komünist 
partisi reisi bir nutuk söylemiş ve son
ra yeni kanunu esasinin müzakeresine 
geçilerek evvelce müteaddit defalar 
bahsettiğimiz kanunu esasi kabul edil
miştir. Yalmz Stalinin ba§kanhğmda 

220 kişilik bir heyet seçilerek yeni ka
nunu esasinin tcferrüatmı üç gün zar
fında hazırlamağa memur edilmiştir. 

Bu heyete Buharinin seçilmeyişi nazarı 
dikkati celbetmektedir. 

Kongre ayın beşine kadar tatil karan 
vermiştir. 

Japon - Alman 
ittifakına 

General Franko da 
resmen iltihak 
edecekmiş 

Paris, {Haber) -- Buletin Kotid· 
yen gazeteai, Japon - Alman ittifa
kı münasebetiyle ne,rettiği bir ma· 
kalede, general F ranko İspanyasının 
bu ittifaka ilk önce ıltihak edecek 
kuvvetlerden birisi olduğunu yaz· 
maktadır. Bu gazete ve göre, f ranko 
için komünistliğe galip veya ma~
lup olmak meselesi. ~.-yat veya ölüm 
mesabesindedir. 

lsıavıar Sovyet Rusyanın 
parçalanmasma taraftar 

deGltdirler 
Be1grat (Hususi r:ıuhabirimizden) 

- Stoyadinoviç kabiı esi azasındatı 
doktor Kroşets'in organı Slovenets 
gazetesi, Alman - Japon ittifakı
nın cihanı umumi bir ihtilale sürük-

.. liyeceğini yazmaktadır. Kovosti ga
zetesi ise, Sovyet Rugyanm parçalan 
ınasma İslav milletler razı olamaz· 
lar. Çünkü, Japonlarla Almanlann 
maksadı komünizmi imha etme?: 
maskesi altında lslavlığa büyük bir 
dnrbe indirmektir, di}<:> yazmaktadır. 

{omünlzme karşı 
cepheye Macaristan 

da iştirak ediyor 
Bcrlin2 (Hususi) - Macaristan 

dahiliye nazırı Kozrna Alman harici· 
ye nazırının daveti üzerine bu a),n 
dokuzund" Rerline ~idecektir. Ma· 
car dahiliv ... ~ rr Bertfnde kaldığı 
birkaç gün ;(.~ ı ıc!a. mıiii Bosyal\st 
idarenin umumi sıhhat, polis ve me
sai t~kilatmı tetkik edecektir. 

olj: "' 4-

Paris, 2 (Hususi) - llkkanunun 
dokuzunda Macar dahiliye nazırı ile. 
birlikte birçok Macar şahsiyetlerin 
Almanyaya gidecekleri bildirilmekte 
dir. Siyasi mahafil bu ziyaretin bir 
arn1ık gevşemiş olan Alman - Ma
car münasebetini k11vvetlendinneh 
için olduğunu söylemektedir. 

Ayni mahafil, umumi harpte Fon 
Makenzen'in husarla,.T meyanında 
çalışmış olan M. Dö Kozma'nm "ko· 
münizme karşı mÜc3dele., işlerini 
Berlinde görüşmek iı;in bütün şartla
n haiz bir şahsiyet nJduğunu ilave 

tmektedirler. 

HABER - Akşam postası 

asiler muhnik gaz· 8~~~~~~.b.~1~~~. ispanyada 
· kullanmağa başladılar 

( B<ı§ tarafı 1 incide) 
yeti İspanya hükumetinin talebini tet
kik etmek üzere birincikanunun 1 O un
da top_1anacaktır. Milletler cemiyetinin 
bu meseleyi görüşecek olan heyetin Pa· 
riste toplanması ihtimali de kuvvetli

c;ok iyi bir vaziyette olduğunu, İspanya! karşı yapmış olduğu taarruz püskürtür 
ihtilafının, neticesi bütün Avrupa için mUştür. Düşman muharebe meydanın
feci olacak beynelmilel bir hale gelme- 1 da yirmi maktul bırakmıştır. 
mesi için etinden geldiğini yaptığım Son dakika 

dir. 
İtalyanın bu toplantıya iştirak edip 

etmiytceği şüphelidir. Bununla beraber, 
Romadan gelen haberler, italyanm bü
yiik devletlerin hareketlerine uyacağını 
bildirmektedir. 

Fra n•ızlarıa Almanlar 
kerşı kar,ıya 

Londra, 2 (A.A.) - Mühim miktarda 
yabancı gönüllülerinin tspanyada kara
ya çıktıklan haber verilmektedir. Ayni 
habere göre 5000 Alman gönüllüsü bu
gi.in Kadiks şehrinde karaya çıkmıştır. 
Diğer taraftan 4000 Fransız gönüllüsü
nün de kara yoliyle Barselona muvasa
lat ettikleri haber verilmektedir. 

ilav~ etmektedirler. 
Bir dUnya facıası baflamak 

Uzeredlr 
Valensiya, (Radyo) - Mösyö Largo 

Caballero verdiği bir nutukta demiştir 
ki: 
"- Dünya, büyük bir facia arifesin· 

dedir. Bizim kadar bu faicayı görecek 
vaziyette olan yok gibidir. Kartacnada 
iki gemimize taarruz edildiğine dair 
dünyanın henüz haberi olmaması kabil 
midir? Son çare olarak Cenevreye mü
racaat ediyoruz . ., 

lngllter3 gemllerJ l ı e sltlh 
ta,ınmayacak 

Londra, 2 (Radyo) - Avam kamara 
sr, inr,iilz gemileri ile İspanyaya silah 
taşmmasınr meneden bir kanun kabul 
etti. 
MUhlmmaı v ren devıetıer•e 

Kadiks şehrinde karaya çıkan Alman 
gönüllülerinin resmi Alman askeri olup 
olmadıkları henüz tahakkuk etmemiştir mUza4<ere 

Berlin mahafilinde Alman askerleri· Londra, (radyo) - Fransa ile ingil· 
nin İspanyada karaya çıkması haberi terenin, mÜ§tereken, ispanyaya mühim 
hakkında ademi malumat beyan edilmek mat veren devletlerle müzakereye gi
tccir. rişmi:< ve mühimmat verilmtsinin önüne 

Buna mukabil, Londra mahafilinde geçmek arzusunda bulundukları bildi· 
5000 Alınanın bugün İspanyada karaya rilmektcdir. 
çıktıkları teyit edilmektedir. Bela Kun ispanya yolunda 

Alman kuvvetlerl lspanyol Viyana (Haber) - Pragdan (N. V. 
Unlforması glydller Jurna!) ismindeki müfrit faşist gazete-

Londra 2 (A.A.) - New Chroniccle sine bildirildiğine nazaran, Macarista-
gazetesinin bildirdiğine göre, İngiltere nin eski komünist lideri Beljkon Praga 
hükumeti, Alman askerlerinin Kadikse gelmiş ve Sovyet sefirine misafir olmuş 
ihraç edilmiş olmasından haberdar edil tur. Komünist lideri Çekoslovakyadan 
miştir. iki bin Alman askeri halen, Mad İspanyaya hareket etmiştir. Bu haberin 
dire doğru yoldadır. Bu askerler, asi ihtiyat kaydile telakki edilmesi lazım

tspanyol askeri üniformasını taşımakta- dır. 
dırlar. A•Oerln zayiatı tezla 

ispanyaya 6000 Almanın Londra, 2 (Hususi) - Asi si-
çıkhğı tahakkuk etti perlerinde birçok siviller görülmekte-

Londra 2 (A.A.) - Son birkaç gün dir. Bundan asi efradının hayli zayi
içinde İspanyaya gitmiş olan Almanla- ata uğramış olduğu manası çıkarılı
nn sayısımn 6000 kadar olduğu sala- yor. 

Asller muhn•k gaz Muılanmajia 
bafladılar 

Madrit 2 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Sah günü, asilerin taarruzu bilhassa 
şidedtli oldu. Fakat Madrit hükumeti 
neticeden memnundurlar, ~ünkü milis 
kuvvetleri inatla mukavemet etmişler 

hatta mühim bazı mevzileri işgal etmiş 
lerdir. 

üniversite mahallesinde, Milis kuv· 
vetleri. bazı asilerin elan mü-;adelede 
devam ettikleri hastaneyi berhava et-
mişlerdi:. Casa del Canpoda mukabil 
taarruza geçen milis kuvvetleri Casa 
Queın.ıtdoyu işgal etmişler, asileri Ga
rabitas sırtlarına çekilmeğ~ mecbur et-
mişler.:1ır. 

ASILERiN, DON BEYAZ BiR GAZ 
NEŞREDEN BiRÇOK BOMBA AT· 
TIKLARJ HABER Al.INMlŞTtR. 

Bu gazlan teneffüs eden milis kuv
vetlerine mensup efrat derhal cephe ge
risine alınmışlardır. Bu gazın tesekkülU 
hakkında henüz malumat yoktur. 

Kırk hükumet tayyaresi asilerin mev 
zilerini bombardıman etmiş ve bir ar.i 
bombardım"n tayyaresi düşürmüşlerdir 
000 Alma 1n mur tczam asker 

oı d~ğ :• a .ııaşuü• 
Londra, 2 (Hususi) - ·•neyli Tel

graf., gazetesi İspanyaya ihraç edilen 
6000 Almanın hücum kıtalanna men
sup muntazam kuvvetler olduğunu bil· 
-iirmcktedir. Ayni gazetenin Cebelütta
nk muhabiri, bu kıtalarm en mükemmel 
silahlarla miicehhez olduklarını yazı -
yor. 

Fransada -------Komün st grupu 
Bluma rey 
vermezse .• 

hiyettar menbalardan bildirilmiştir. Bu H Ok üme't bOtü n önümüzdelci cuma günü, Frans!L 
Almanların ne §artlarda ve ne için is- Cephelerde hükumetinin harici siyaseti, mcbusan 
pany3ya gittikleri meçhCildür. Almanla- taa a e ti meclisinde görüşülecektir. Bu münase-
rın silahh ve askeri kıta halinde gitme- rruz g ç 

A ,1 t ti betle Fransız gazetelerinde hükiiınct 
dikleri takdirde, bu hareketin ademi 9 er aarruz e. .er, 

pUsi<UrtUldUıer aleyhinde bazı neşriyat yer bulmakta-
miidahale anlaşmasını ihlal etmiyeceği Madrit 1 (A.A.) Harbiye nezareti, dır. 
kanaati izhar ediliyorsa da, bu nokta Başvekil Blu"mun so""zlerı·nden komu dün akşam bir tebliğ neşretmiştir. Bu · 
henüz isbat edilmiş degildir, ve siyasi nist grubu hükumet aleyhine rey ver-tebliğde ezcümle şöyle denilmektedir: 
müşahitler endişe göstermektedirler. .._ Asiler, merkez cephesindeki taz- diği takdirde - rey adedi ne olursa ol-
Bu ihracın, İspanya hükumeti tarafın· yiklerine devam etmişlerdir. Madritin sun hükumetin istifa edeceği anlaşıl-
dan Milletler cemiyeti toplantısında simali garbisinde ise asilerin beş bom maktadır. 
bahsedileceği tahmin e(~iyor. baı crman ve ı 5 afcı tayyaresi mevzile- Prag (Haber) - Paristen gelen en 

Almanya ademi müdahale rimizi bombardıman etmişlerse de ha- son telgraflar, Faris siyasi mahatilinde, 

ları korkutacak, ve bu sene kışm faıll 
olacağını ısrarla aöyliyenlere hak verdi 
ıecek kadar soğuk giden havalar, d~ 
biraz ısınmıştır. Bunda havanın }O' 

dosa çevirmesi amil olmuştur. Fakat 
bu sabah saat altından itibaren tekrar 
yağmur başlamıştır. Maamafih soğu1' 

yoktur. 
Yeşilköy hava merkezinden verile!\ 

malfimata nazaran dün hava tazyıki 750 
milimetre, suhunet azami 5,5, asgari 
beş santigrattı. 

Bugün memleketimizde hava ekse
riya kapalı ve yağışh olarak ve Karade
niz de fırtınalı geçecekt!r. 

Tun:ı sahillerinde kı• 
Bükreş (Haber) - Bütün Tuna sa· 

hillerinde şiddetli kış ve kar fırtınaları 
esmektedir. Dobruca ovalarında şiddet• 
li soğuk1ar hükiim sürmekte olup Tuna 
üzerinde seyrüsefer durmuştur. 

Telgraf hatlan bozulmuş olduğun· 

dan dolayı, muhaberat yapılamamakta· 
dır, Kalas ile Romanyarun ibrayil kasa 
balarmda pek çok kar yağmıştır. 

Bir yankesici 
Sulb\nahmet üçüncü sulh ceza mah· 

kemesinde dün akşam bir yankesicililc 
bakl<mda karar verilmiştir. Maznun 22 
yaşında Namıktir. Dün saat beşte Ba· 
lıkpazarmda Ketenciler kapısında carn 
kesen bir adamı seyre dalan baytarlık 

gardiyam M ustafanm koynuna el at· 
mış, yakalanmıştır. Namık kendisinin 
hırstzlıktan sabıkası olmasına rağmen 

yankesidliğe Uşcbbüs etmediğini, bir 
..kadının isnadı üzerine polisin kendisini 
yakaladı~ını söylemiştir. Şahitler din· 
lendikten sonra hakim ihsan Namığın 

dört bu~uk ay hapsine ve bir bu kadar 
müddet te Emniyeti umumiye nezareti 
<ıltında bulundurulmasına ltarar vermiş· 
tir. 

Namık bu karan dinleyince birden 
tehevvüre kapılmış, ileri geri sözler 
s;.iyle:neye başlamı~, kapıdan çıkanhr

ken tekrar geri getirilerek sorgutıu ya· 
prlmış. tekrar zab:ıt tutularak nöbet~ 
miitlcieiumumi muavinlerinden Fehmiye 
gönderilmiştir. Müddeiumumi Namığt 

ve şahitleri dinlemiş, tahkikat dosyası· 
nı meşhut suçlar nöbetçisi asliye ikinci 
ce?a mahkemesine yollamıştır. 
Namık, mahkemeye hakarette bulu· 

nur yollu sözler söylemediğini, ancak 
teesür saikasile halinden şikayet ettiği· 
ni ~öyl~miş Kurun refikimizin Adliye 
muharriri Mehmet Selim, miralay '.V<tf" 

fi, Balıkesir oteli sahibi -grurı, Polis Ze
ki dinlenm.i!l.nllr. Neticede Namık mah 
f..ı::meye hakaretten de dört ay yimıİ 
güne mahkum olmuş, hemen tevkifha~ 
neye gönderilmiştir. komi~=-91nden çekl llyor sar ik~ana muvaffak olamamışlardır. Başvekil Leon Blumün ıstıfa ederek 

L 7r::ı , .... b ) tng·li gazetele Daladiyenin başvekil olacağı, ve bu su- ---------- ------
. on·- ::ı :: -1 daınz aldıkları- Biraz sonra asiler, yeniden mevzileri- retle fazlalaşmakta olan komünizm nü- l\.1man18 r 'ren Çit k j ~ı 0 

n, mu.1 .. : • ~ Mansus arın mi1i bombardıman etmeğe kıyam etmiş- ,.._ Y 
baberl ~re ır~•- :..ıen, Almanyamn tspan· lerse de kendilerini mevzilerine kadar fuzunu kırmak, dahili ve harici karışık ye O 1 b j r " 8 O U O 

· 1 · d · ··d h ı komı·tesin olan siyas~tin önüne gerilmek arzusu- k d 1 ya ış erınc a emı mu a a e - takip eden 25 cumhuriyetçi tayyarenin :ı çı ar 1 8 r 
d k·ı kl · · ktad )ar Ga nun h§kim oldug"'iu söv. lenmekte oldug-u, en çe ı ece ennı yazma ır · · hiicumu üzerine kaçmışlardır.,. Berlin 2 (Hususi) - Almanya~ 

1 Al 1 b k d.. bildi:ilmektedir. 
zete er. man ann, u aran unyayr Bir asi ,ehrl susuz bırakıld. Hitltr gençliğine müteallik yeni çıkrnıf 
muhakkak surette bir muharebeye sü· Madrit 1 (A.A.) - Bilbaodan bildiri 1 p ı ı• k buhran 1 olan yeni bir kanun, Alman gençliğini 
rükliycceğini kaydederek endişelerini iz liyor: evde, mektepte veyahut Hitler gcnçti1' 
bar etmektedirler. ş· 1 h . d ki h""kıl t k t Uyufturucu maddeler lnhlaarı te~kilah irinde milli sosyalizm akidele-

Ademl müdahale kararı ırna cep esın e u me uvve - •kinci mUdUrU - ;> 

1 · · 1 b" k l' b h rine göre yetiştirmeg-i tcyı"t etmektedir• muva'lckat bir çaredir erı, taarruza geçmış er ve ırço mev- JU sa 8 • __ 

Londra (Hususi) - Hasmühürdar kileri işgal etmişlerdir. Vitroria şehri, b • • idi y B k • 
Lord Halifax meşru ispanya hükumeti susuz kalmıştır. Çünkü su depolan mi- Şe rl ffi I ze ge Unan a Ş Ve ı-

1. 1 t f d ·ş..,al olunmuctur /\nadoluda muhtelif sanayi ıner nin talebinin Milletler cemiyetinde gö- ıs er ara m an ı o -s • ı • • • b t 
rüşülmesinin bir vazife olduğunu söyle- Asllerln tabllğf, HUkO met kezlerinde ve mapul:. ipliği kullanan 1n1 n ey ana 1 
miştir. Lord, ademi müdahale kararının taarruzunu itiraf ediyor el tezgahlarının bulunduğu mmt:.ı· (B t f 1 ·nci<J,e} 
ancak muvakkat bir çare olduğu kana- Salamanca 2 (A.A.) - Aşağıdaki kalarda tetkikat yah'\TI uyuşturur.u y' d l ~ 1 ara l, _ ı ı,eıı 

· · · maddeler inhisarı ikinci müdürü Şa- çe unanca ers en t~oymagı, I atindedir. tebliğ neşredılmıştır. : y . . . . l k bıl 
1 kir bu sabah Ankaradan şehrimize un~~ıstan ıçın memnunıyet e a 

l'E5'I n ".,"8 /l!!!l\ Do& ltalya Avrupa sulh unun bozu ma Kmıtarm topçu, mitralyöz ve tank- d b l f dal bulurum 
~ ~~ w \W ~ ması için çaıhfacaktır tarın yardımile l\iadrit cephesinde yap- gelmiştir. Şakir Ankarada alakadar e e 1 .ı.r ve. ay 

1 
' • w f/ 

P A · k il d makamlara tetkikatı neticesini hildit T urk fılosunun bende yaptıgı ~ an merı an Roma 2 (A.A.) - Yarı resmi mahf m1ş oldukları taarruz, suya üşmü§tür. f k 1 d d. C ·1 · · · t' 
m is ve direktif almıqtır. sir ev a a e ır. ...emı erınızı go konferansını bir ler İspanyanın Milletler cemiyetine yap Birsok milis neferi ölmüş ve bunlardan -s h k leh I . b k 1 t 

k · k ·da· b" · d k 1 · a·1 · · n·· t k ·· ~ Pamuk ipligı~·nde bazı kimselerin düm, ayran a m. yı a 1 IY
0

., nutukla açtı tığı şi ayetin ço cı ı ır vazıyet O· ırxr cı:ır e ı mıştır. ort an ve mu- Ef . . b" d·ı . b"tleı1 
... - k • d d" 1 B hf"ll h" b" f . k k t•k B ı d yaratmak istedikleri 1::.uhran alman . rat 1.Y. 1 ter ıye e .1 ını.ş v. e za 1

....., .. '' Londra 2 {Hususi) _ Birlesik gurdugu an:ıatın e ır er. u ma ı er ım ır ışe sto u zapet ı . un ar an k l T 11,_,.ı-~ · M l" · · Hab h b. d b" - d <l k h r f ·ı tedbirler sayesinde tamamen bertamf nız m. u em.me Y~~ışmıştır.. an ~· Amerika Cumhur ba~kanı Rozvelt, mösyö uso ınının, eş ar ın e ırçogu um um urşunu a ıne ~e ın fi l ld _ A l 1'·· 
- ld ... d" d · t t ... · b 1 d edilmiqtir. Uyustıı .. ucu maddel~r şere ne naı 0 ugur,l mıra • er g Cenubi Amerikada "'Pan - Ameri· yapmış o ugu vaa ı aıma u maga mış, u unuyor u. "S ~ • • h b. d"~ b" l . 'l t J1'f' 

hazır olduğunu hatırlatıyorlar. Bu vaad Bask cephesinde düşmanın Villarcal inhisan muayyen numaralarda piyn nı . ar ıye ~e ı~e: za ıt .~ 1 e ~ ,,,.. 
kan kongresini., açmıc:tır. Rozvelt'- d l I ettım Vazıfelennı ı1ek ıyı benırll" ıc de Musolini İspanya ihtitafmm Avrupa- kasabasına karşı yapmış olduğu taar- sa a mevcut o mıyan iplik er için si· . · . 
in iktidar mevkiine ilk geldim za - k B mışlerdır 

c· ya yayılmasına mani olmak için elin- ruz akamete uğramıştır. Milisler, üç pariş verme tedir. unun için ihtiy·ı· · . . t'tı 
man ile ri sürdüğü bir fikrin tahak- d 1. . - .. 1 . t" tank bırakmıc:lardır. l t "h h" l . t Başvekil Yunanıstanın Balk en ge ını yapacagım soy eım§ ı. :ı cı o an ezga sa ıp Prı uyuş urucu . . .. , • . ,,ıJ• 
kuku demek olan bu konferansta d I ti le munnse!>etlennı !'IU " Yarı resmi mahfiller, İtalyanın bugün Endülüs cephesincle kmllarm Villara maddeler inhisarına t:lavet edilmiştir. eve en 1 ~ 
Cumhur başkanı R r.,zvelt ezcümle ---- ---- - ---------'------------------------------- - retle hi!lfl.sa etmiıııtir. • , .. 
demiştir ki: - Bulgarlarla münasebatJ11111-d" 

··- Hükumetler ne yaparsa yap· ı• L A- yidir. Romenler ve Y11goslavlarla ( 
sın, halk daima biribiriyle sulh ve dostuz. ltalya ile de mümısebatffl1 
müsalcmet üzere YG'şamalıdır .. De- Doku rn a, Tr i kot aJ· ve Çorap zm ivi 0M11tt\1TIU bey<'n edebilirirll;: 
mokrasi, hala dünyanın iimidini teş. Başvekil Metakaaı.:dan sonra ı,erı 

kil ediyor,. 1·nıaıa-than ele rı· Sah 1· pi e rı·ne çe Yıınnnca dersleri kaymağı, tti' 
Rozvelt harp doıuracak &mille · yu Türk gazetecileriı·.i kab~l ;hı" 

rin ve ticaret manialarının ortadan Pamuk ipliği ihtiyacı olanların doğrudan doğruya Yavuzu ziyare~.: gelmı§ cei-
ka1dnı1ması temenni<;inde b11lunmus ıstanbulda 4 üncü VAKIF Hanındaki Uyuşturucu Mad- Amiral gemiden ayrılırken ~az;etcla1'1 
ve ~özlerini suth m e!humum\ olem deler inhisarına muracaat ederek dileklerini kaydet:- lere ~elam veriyor ,,, .. arkalarJll 
inan'l devam edilmc..qi tavsiyesiyle tirmeleri lüzumu ilan otun ur. seslenivordu: . • • 
bitirrnİ§tİr. ··-·fstanbulda tekrar göriişelırll··' 
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Antakya ve Iskenderun 
hiç bir veçhile Sancağı tem.il hakkmı 
haiz olmıyacaklannı da bu vesile ile st>y
lemek lazımdır. 

(Baş tamjı 1 Vtcide) 
llıUt;affak olamıyanlar evlerinden tazyik
le alııumş ve bir otele kapatılmışlardır. 
8unıar intihap vakti gelince muhafaza al 
t:nde sandık başına götürülmüşlerdir. 
llu ağır işkencelere rağmen birçok 
llıiintehibis!niler reylerini vermemişler
dir. Bunların reyleri gözleri öniinde 
hükumet memurları tarafından dolduru

Binaenaleyh Suriye hükiimeti San. 
caktaki mcmurlarmm beyhude deVNli 
eden gayretlerini insani ve medeni ha~ 
ketlerimizle sükunla tekrar protesto 
ediyoruz.. Haklamnızm mutlak teafün 
edileceği pek yakın günleri imanla 

Paris Pragı 2 -1 yendi 
larak sandığa atrlmıştxr. 

Halk şimdi bir ye~ toplanıp bu iş
kenceli seçimi protesto etmektedirler. 

ve metanetle bekliyoruz.." 
Bef TUrkU yaraladılar Maç fevkalade heyecanlı oldu 

TUrklerln beyannamesi 
Hatay Türkleri seçime iştirak edil

~ernesi için şu beyannameyi neşretmiş
tır: 

Bu sabah gelen malO.mata göre dün 
Antakyada kimsenin seçime iştirak et
memesi karşısında seçimin bugün yeni
den yapılmasına karar verilmiştir. An
takyanın Suriye meclisine gidecek me
bus namzetleri Adalı Mehmet ile Mus-

"Saym Sancah aha~ine: 
14 _ 15 Sonteşrin 1936 tarihinde Su- tala Kuseyridir. Bu ilci hainin adamla-

tiye nrumna Sancakta yapılmak istenen n evvelki akşam silahsız bir halk küt
tlliirıtebibisini intihabatına iştirak etme- lesi üzerine ateş etmişler ve beş kişiyi 
nıek suretiyle bütün S:uıc:aklılar Suri- yaralaınışlaTdır. Yaralananlann hepsi 

Türktür. Bu hadise k.ar-şısmda da Türk 
l'e~n tamamen ayrı bir varlık oldukla-
l'ını bütün cihan önünde ve bir kere da· ler büyük tahammül ve sabrrlarnu gös-

ha en canh ve güçlü şekilde ishat et- termişlerdir. 
lllişlerdir. Bununla beraber Suriye me- iskenderunda seçime ancak 42 mün-

tehibisani iştirak etmiştir. Bunların 
lllurlan intihahab devam ettirip yüzde he hemen çoğu tazyikle sandık başına gö-

! nisbetinde bazı kimseleri münte- türülmüştür. Bunların reyile Şeyh Da-
hibisani ilan ebnişler, gueık şekli, vut mebus seçilmiş addolunmuştur. 
terek mahiyetiyle baştan aşağı ve ta· Halka beyanname dağıtırken yakala
~n kanunsuz, yolsuz olan bu inti- nan Mehmet Mustafa ve Yahya elan 
~ı 30 Sonteşrin pazartesi günü tekrar mevkufturlar. 
ederek Suriye meclisine meb'us seç- Resmen örfi idare ilan edilmemekle 
ti~ hazırlıklarma girişmişlerdir. beraber idarenin her yanında örfi idare 

Sancakhlanıı bütün varlıklariyle ve havası vardır. 
l>iitün cihan müvacehesinde intihabata TUrk lerln protestosu 
~ ilk defasmda yapbklan fili boy· Sancak Türkleri Fransız komiseri 
~j ve rızaJan hilafına yiizde 3 • 5 Martele yeniden bir protestoname gön
ı-eyıe müntehibisani tayin ettirilen va· dennişlerdir. Telgrafla gönderilen bu 
~datlann istifa ederek ve vatan da- protesto şöyle bitımktedir: 
~illa karşı sadakaJerini göatermiı ol- "ötedenberi medeni memleketlerde 
~na rağmen Suriye hükUmetinin yapılan intihabat yirminci asırda Fran
Slllrıcaktaki memurlannm hali bu yolsuz sız hükQmetinin mandası altındaki bir 
~tihabatı devam ettirmek teıebbüsleri ülkede tazyik ve şiddetle yapılıyor. Bu 
I~ büün ciha n efkarrumumiyesi ö- seçimi hürriyet ve medeniyet naIIlina 
~de ve sarih haklan, sarsılmaz v.ır- protsto ederiz . ., 

ltk ve yolsuzluk teşkil etmektedir. 

Bu hafta. Pa.riste Park dö Prens sta
dında yirmi beş bin kişilik bir seyirci 
kalabalığı önünde Patis - Pra.g muh
telit futbol takımları karşılaşmışlar
dır. 

Son zamanlarda büyük bir varlık 
gösteren Fransız taJrnm kuvvetli Çek 
muhtelitini bire karşı iki sayile mağ
lup etmeğe muvaffak olmuştur. 

Galip takım: Gonzabe8 - Ortin. 
Dupui8 - Banide, Jardahı, Meuris -
.Astmı, SimouY', Coon,rd, Janin, Delfıır. 

Çek taknnı: Klenovec - Burger, 
Ct1]1"oky - Kostaleck, Brucha, Trııl

har - Faszinek, Svoboda, Sobotka, 
Kopec1cy, Vyt1.acil'den mürekkepti. 

Görüldüğü gibi iki takım da da an
laşılamayan bir sebeten asıl kaleciler 
oynamıyorları. Çekler Planiçkasız, 

Fransızlar Hidensiz çıkmışlardı. 
Maçm hakemliğini de Belçikalı M. 

Baert yapmıştır. 
İlk ve tehlikeli hücumu yapan Çek

ler Fransız müdafii Ortin ta.rafından 

geri çevrilmişlerdir. Bundan sonra Pa
risliler alanlara geçmişler, bilhassa 
Aston vasıtasile Çek kalesini sıklştrr
mağa başlamışlardır. 

Yirminci dakikaya kadar her iki ta-
• kım. da karşılıklı hücumlar yapmışlar-

sa da gol atamanuşltı.rdır. 
Fakat yirminci dakikada Vytlacil

nin ortaladığı topu kapan Çeklerin 
emektar oyunclliıu Svoboda demir gi
bi bir şütle Fransız kalesinin zaviye
sinden topu içeri sokmuşutr. 

Oyuna tekrar ba.şla.r başlamaz; 
lıia karşı kaydoiunmamıı bir hak&ız· --L-1.-k--m--a-ç_l_a_r_ı __ 

Fakat Sancakldara düıen vazifeler 1 
8ottıı.crmiş demektir. Sancaldılarrey)e- Tam vaktinde ngiltere 
ti, haklan ve varlıktan hilafına zorla başlayacak! 
)'tıılmak istenen meb'us intihabatına M~c.::.rı·stan 
~ Hakem komitesi bCJ§karılığın • ~ ~ 

'
1 da boykotaj yapacak, beynel- dan: Mili~ tahımlarının 

~el tanınm11 haklarına hürmet edil- Bazı stadlarda lik mUsabakalan ! P. 
tılesini gür ve imanlı sesiyle istemekte 1·ıa~n ma"I bugün yapılıyor d edilen saatlerden daha geç baş-- ıs-
~"am edecektir. Jadığı için son maçlar karanlığa kal- Beynelmilel Futbol maçlanrun en 

Bütün Sancaklılar hak ve hakit~at maktadır. mühimlerinden olan Macaristan - İngi1.-
~alunda baklandan emin haklı dava- İstanbul Futbol Ajanlığı ile ko - tere musaba.kası bugün Londrada 
~l'l peşindedir. Davanın hakkı, ilk in- mi temiz arasındaki mutabakata da- Arsenal kulübü stadında yapılacaktır. 
lı~~hatl:ı ve yüzde yüz t~ahür etmiştir. ----------------
\\.~ yanarak hakemlere nu.çlan tam vak - F 
~ci intihabatta d ayüzde yüz teiahür ra n sa "de k . tinde başlatmalan tebliğ edilmiştir. 

t:e hr. Lik maçlarının intizamı için stad 
ı· Namımıza ve adımıza Suriye mcc- direktörleri, saha komiserleri ve ha- Alman ya 

...:Sirıe isştıtirarakk ettirilecek meb'uslarm ehem----=-- kemlerin bu nokta~a büyük tt Emniyet miyet venneleriricaolunur. Futbol maçı mar a 
lzmir stadı oynanacak 

M U •• d Ü r 1 Ü gy Ü Önümüzdeki senenin ilk ve en 
b Dün merasimle açıldı mühim beynelmilel futbol karşılaşma 
llencilerio yakasını Epeyce zamandxr bazı tcs_isat yapıl- Si 31 martta Stütgorda yapılacaktı'!', 

. bırakmıyor makta olan İzmir stadyomu dün açılmış- Adolf Hitler stadında oynanacak. 

l~llliUe 17 kl•lllk bir dllencl tır. olan bu müsabaka Almanya ile Fran 
A ı1ma • · d ·· ti t' sa mı"ll"ı taknnlan arasında olacaktıT. ' ebekeal yakalandı ç merasımın e gureş, a c ızm 

t:- müsabakaları yaptlmış; İzrnir futbol 
d
. ~ll\niyet direktörlüğü :tstanbuldaki 
ılen . . . tı- ajarunrn yaptığı iki futbol takımı da kar- '), 

"'· cılerin toplanması ıçın yap gı 
::eı6ram.ı kısım, kısım tatbik etmekte- şılaşmışlar ve üçer golle berabere kal-
-ıır. mışlardır. 

s Atletiz müsabakalarına Türkiye 
~ Okaklarda dolaşan, kendilerine mu-

Prag 1oalecisi bir tehlikeyi uza1c'Uış-

Fransızlar şiddetli bir alan yapmışlar, 
ve yedikleri golden on saniye sonra 
Fransız Astonun güzel bir plasesile be
raberliği temin etmiştir. 
Takımlar berabere olunca iki taraf 

da galibiyet golünü kazanmak için ça
Iışmağa başlamışlar bunda Fransızlar 
üstün çıkmışlardır. 

24. üncü dakikada .Aston ile Simyou
nin beraberce yaptıkları bir hücumu 
Simouyi nefis bir şiltle gole çevirmiş
tir. 

Gerek ilk devrenin yarım saati ge
rekse bütün ikinci haftaym vaziyeti 
değiştirmiştir. 

Çeklerin müthiş hücumlarına; Fran
sızlar güzel bir müdafaa sistemi takip 
ederek - ara sıra da tehlikeli hücum
lar yaparak - bu mühim maçı 2-1 ga.
Iibiyetlerile bitirmişlerdir. Ve senenin 
büyük muva.ffakiyetlerinden birisini 
de kazanmışlardır. 

Ma.çm en göze çarpan oyuncusu 
Fransız takımından Aston olmuştur. 

Hiden'le . 
Duellom 

Çekoslovakyanın meşhur kalecisi 
Planiçka söylüyor: 
Fransız kalecisi Biden 

dünyada tek J'akibiITJdir 
-lakobı, Plat:zeri, Kombiyi, Şarige 
ve Zamurayı tanırım. Fakat bun
ların hiç birisi bende Hiden'in 
tesirini yapmadı 

Prag takımı Paris muhteliti ile bir 
maç yapmak için Fransanm payitahtına 
geldi. Çek takımında senelerdenberi 
olduğu gibi kaleciliği biz Türklerin de 
pek iyi tanıdığımız Slavya takımının 

ve dünyanın en meşhur kalecisi Planiç
ka yapıyordu. 

Tam 60 defa beynelmilel olmuş bir 
futbol kurdu olan bu meşhur oyuncu 
maçtan evvel kendisile konuşan Fransız 
gazetecilerinden birisine, dünya kaleci
leri hakkında şu sözleri söylemiştir. 

''Bir defa daha Parise gelebildiğim 

içi11 çok mes'udum. Fransa payitahtın
da bu. benim 12 inci oyunum oluyor: 
İki defa milli taknnla, 3 defa Prag 
takım.ile ve üst tarafı da kendi takımım 
Çekoslovakya şampiyonu olan S.K. 
Slavya ile gelmiştim.. Bu ışık memleketi 

ne gitmesini her zaman severim. Bu 
memleket ki sportif fikir itibarile en 
çok dost edindiğim yerdir. 

''Kaleci bulunmaklrğım dolayısile ö
nümdeki oyunculardan başka hasnn 
takım direkleri arasındaki kaleciyi de 
tetkik etmek fırsatını elde edebiliyorum. 

10 senelik futbol hayatımda bir sürü 
kaleci gördüm, dünyanın en ileri kaleci 
lerinj İngiltereninkilerle .. Jakob, Uletzer 
Desfor, Frankie Mossu çok iyi tanıy~ 
rum. Meşhur İspanyol Zamora ve 
Stuklfantı ve bugün Pariste bir bar ea. 
hibi olan Fransanm eski kalecileri Şart 
ge ve Kombiniyi hatırlıyorum, 

"}) şampiyonu ve Balkan mukavemet par-
~ ~~rlu~~~~~~fun,~~in~~n~filk~~~----------------------------------
l'tı cıt, çocuk bütün, dilenciler toplan- kerliğini yapmakta buhınan Rıza Mak- Bokso·· r Braddok 

Fakat bütün bunların içinde bana en 
büyük tesiri yapan Viyanada W.A.C. 
takımından sonra şimdi Parise geliP. 
Rasing klübün kaleciliğini yapan Rudi 
Hidendir. Geçen sene takımımla İngil• 
terede oynadığım zaman bir gazete be· 
nim futbol aleminde yalnız bir tek 
rakibim olduğunu yazıyordu: Bu rakiP. 
Hidendi. 

• aktadrr. Ramazan münasebetile civar 
•ehirı d k .

1 
. . . sut da iştirak etmiştir. h er en de bir ço dı encının Istan- ----------:::----:----::---

ltla geldikleri tesbit edilmiştir. Meşhur tenisçi 
~a~aı:ıazanm başındanberi uç yüz ka- An ri koş 
li .dılenci top1anII11ş, bunlardan 85 
duşkünter evine gönderilmiştir. Şehri mlze geliyor 

ltrll~ıntar hakikaten alil ve fakir kimse- Faris (Hususi) Meşhur Fransız te-
ltı clır. M:ütehaki dilencilerden çoğu nis şampiyonu Anri Koş Mısır, Filis
ccı~~l~ketlerine, geldikleri yerlere sevk tine uğrayarak !stanbula gidecektir. 
~~ 1rrıışlerdir. Yakalanan dilncilerin ü- (ParLı Suvar) gazetesi Koşun uğraya-

r er· l:: 1nde az çok para bulunmaktadır. cağı memleketlerin bazılarında tenis 
ti~niyet dir ktörliiğünün faaliyete geç- maçları tertip edeceğini yazmaktadır. 
ıı;'h tstanbulda yerli dilencil~r arasın- Bokso·· r B. Ross 
ı4 •. emen duyulmuş, ele geçip dışarı 
c1~ 'llltneınek için yuvalarından dışarı 
ltı.1.tfl'-<ırnaya başlamışlardır. Zabita me-

tlı.ı rı a· 
t llencilerin han köşelerinde, 

'-'ııı ~ • !arda tesis ettikleri dilenci yµ
arın b 

Qır 1 asarak bunları yakalamakta-

l<:tr. 
«:ıri\d ııtten gelen bir ha.bere göre de, 
~a~~ on Yedi kişilik bir dilenci kafilesi 
~lctdi\nnııştır. Kör, topal, sarsak kim
tı.... en n:ı .. 
_·•p c!iı urekkep olan bu kafileye men 
d~ sc~·erıcnerln böyle bir şebeke halin-
1~sbit ır, . ~bir gezip para dilendikleri ı 

ediltniş tir. 

Yarı orta dllnya 
şampiyonluğu 

iinvanını muhafaza 
ediyor 

Yarı orta sıklet dünya boks şampi
yonu Amerikalı Barney Ross rakibi 
Janazzoyü sayı hesabile mağlfip et
miştir. 

Barney Rossun bu galibiyeti kendi
sine eski yerini muhafaza. i.nıkanı ver
nıia bulunmak.ta.dır. 

"Joe Louis'i nakavt edeceğim diyor,, 
Nevyorka gelen boksör Braddock 

bir Fransız gaz.ete muhabirile yaptığı 
mülakatta demiştir ki: 

Artertizm tedavim .bitmiştir. Şimdi 
Joe L<mis ile yapacağım maç için an
trenmana başlamak ürere tayyare ile 
Nevyorka geldim. Bu esnada menaje
ri de şunları söylemiştir: 

- Büyük bir radyo şirketi ile bok
sörüm namına bir mukavele imzala. 
dun. Haftada üç gün onar dakika mik-

rofonun önünde söz söyliyeceğiz. Se
nede 63000 dolar alacağız. 

Gazeteciler soruyorlar: 

- Bir antrenman kampı bulabildi-
niz mi? 

- Hayır fakat bir iki günekadar 
bulacağım. 

- Joe Louis maçında şansını:ı.a gü
veniyor musunuz? 

- Olınas:ı maça girer miyim. Onu 
nakavt edeceğim. Kaybedeceğim bir 
şeyim yok kazanacağım .. Hem bu maç 
şampiyon :m.a.çr değil bir gösteri§ ına-

Coe Louizle dö{iiişecek olan Braadock 

çıdır. Fakat halkı fazlasile ala.kadar 
eden bir m~ 

Orta Avrupa kupasında takımlarımı
zın yaptığı düellolar ne halk ve ne de 
benimle Hiden için unutulmıyacak birer 
hatıradır. 

Bütün bu rakabetimize rağmen Rudi 
Hider.le arkadaşhğımız çok iyidir. Ka~ 
defalar maçtan sonra bir gazino köşesin 
de kalecilik ve tehlikeleri üzerinde uzun 
uzun konuşurduk. Fakat bu iki tahta 
arasındaki düellomuz bugüne kadar ne
ticesiz kaldı. En nihayet bu sefer dü· 
ellomuz sona erecektir. 

Geçen sene birden patlak veren Bu
dapeşte bozgunundan sonra Pari.s klüp 
leri Fransamn en kuvvetli takımlarına 
sahip oldular. Artık merkezi Avrupa 
futbolünün Pariste canlandığı muhak
kakdır. 

Spartarun demir gibi müdafaası ile 
Slavyadan 7 oyuncu alarak teşekkül e
den takınıımzrn çok mühim ve çok güç 
bir iş karşrsrnda olduğumu biliyorum. 
fakat bu zorlu imtihanın bütün güçlük
lerine rağmen işten şerefli bir netice ile 
~tkacağnmza eminim..,, 
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.. Denız 1<.artalı" nrn süvarisi 
11ont Felik3 fon Lukner 

Bizi o kadar sıkı, şiddetii surette tarassut. 
ediyorlardı ki, sanki birdenbire tebahhur 

edip keybo~mamızdao "orktokları 
saoılablllrdl 

Yarah çocuk, göğsünde hançer saplı olarak, 
umulmaz bir çeviklikle, kapıya doğru fırladı: 

Saat dörtte bizi bir kamyona bin
dirdiler. Bunun hayvan nakline mah -
sus bir kamyon olduğunu içinde kal -
mış olan gübreden anladım. Ceneralin 

'huzuruna. gitmek için garip bir vası
ta! 

Vaythavz da, elinde bermutat revol
veri bulunduğu halde ~förün yanma 
kuruldu. Bizimle beraber müsella.h ye
di nefer de kamyona. bindiler. 

Kamyon etrafı altı metro irtifamda 
duvarlarla çevrilmiş bir bina önünde 
durdu. Bu da ne demekti? 

Kapı açıldı: Suva hapishanesine gir 
dik. Burası yerli ve hintli mahpuslar
la tam manasiyle bir müstemleke ha
pishanesiydi. Meğer herif bizi cenera
le götürüyorum diye hapishaneye nak
letmiş. Yüzbaşm.m yüzüne haykırdım: 

::__ AlÇa.ltl Sizin oenenlleriniz hapis
h&nelerde mi otururlar? Yoksa hakiki 
nia.ksadmı yUzU.mUze karşı açıkça söy
llyooek ke.dar da.marlarmda kan mı 
yok? lngilizler eşirlerine karşı böyle 
hareket ediyorlar öyle mi, tebrik ede
rim! 

Bir sU.rU mahpus demir parmaklıklı 
kapılar arkasından blrlbirini iterek 
blm bakıyorlar, parm.a.klariyle bizleri 
göstererek: 

- :Avrupalılar! diyorlardr, demek 

buraya. beyaz adam.lan da getiriyorlar 
öyle mi? Acaba ne kabahat et.mi§ler? 
. ıBu zebunkütj heriflerin ellerinden 

kurtularak başlarımız dik, göğüsleri • 
miz kabank hapishaneye girdik. Bize 
bir sır~ hücreler açmışlardı. Sarı bir 
ASyiılx. çehresi, çekile gözleriyle bizi t&
~ ediyor ve acı bir güli.i~le güle
rek: 

- Buraya giren bir daha sağ çık
maz! diyordu. 

Yaptığımız protestolar neticesiz 
kaldı. Hapishane müdürü aldığı emir
den harice çıkamıyacağım söylüyordu. 

Rütubetli bir koridor boyunca müt& 
addit demir kapılardan hücrelere giri
liyordu. Ke:cdi kendime lanet ediyor 
ve: 

- Gördün mü bir kere, diyordum, 
. üniformaya hürm.et nazariyesi seni ne 
relere kadar sUrü.kledi? 

Demir kapnım mevtai bir gürültü 
çıkararak kapa.nnıasr ve sürgülerin 
gıcırtısı tüylerimi diken diken etti Bu 
suretle arka.da.~larmıdan tecrit edilmiş 
ve tamamiyle yalnız kalmıştım. 

Zemin betondandı. Pencerede demir 
parmaklık yoktu. Ancak bir el geniş
liğindeydiler. 

Kendimi bu mahpeste olduğu kadar 
hiçbir zaman daha fazla Alınan hisset
medim. On iki saat evvel aziz aile o
caklarnmzı ve siperdeki muzaffer kar
deşlerimfae nurlarım saçmış olan gü • 
neş ışıklan emiyordu. Fakat biraz son 
ra ışıklar hücremden çekilip de yarı 
karanlık etrafı istila ettiği zaman ye
niden hüznUm arttı. 

Lakin Almanları biribirinden tecrit 
etmek, ayırmak o kadar kolay bir iş 
değildir. Biraz sonra Permiyenin hür.-

resinde a.nnoniğin refakat ettiği bir 
ş~rkı yükselmeye başladı. Ve hep bir 
agrzda.n bu şarkıyı terennüme başla -
dık: 

"- Siyah, beyaz, kırmızı bayrak 
şerefle dalgalanıyor!,, 

Alman bayrağı için bestelenmiş bu 
şarkıyı nefesimizin bütün kuvvetiyle 
taganni ediyorduk. Kuvvetli nağmeler 
sefil hapishanenin içini şakrak tınnet
lerle dolduruyordu. Sonra başka, daha 
sonra daha başka bir şarkı okuduk. 
Bu vatani ve hissi şarkJlar mesafeye 
rağmen bizleri btribirimizle birleştiri -
,)'UL"dU. 

Nöbetçiler beyhude yere bizi sustur
mıya nğraşryorlardı. Biz kuvvetleri -
mi.z tUkeninceye kadar şarkılarımıza 
devam ettik ve nihayet soğuk beton -

lar üzerine serilerek vatanımızın rUya
smı göre göre uyuduk. 

"Ne yaptın bana teyze? .. Tedavi dediğin 
bu miydi ? ,, diye haykırdı 

Protestolarıma rağmen bu hayat ta
-:nam sekiz gün devam etti. Bizi o ka
dar sıkı ve l!iddetli surette tarassut 

ediyorlardı ki, sanki birdenbire tebah
hur edip kaybolmamızdan korktukla
rı sanılabilirdi. 

Melez mecustler arasında çok şaya..
nı dikkat simalara tesadüf ettik: Bun-

lar beyaz tenli Avrupalıların da kendi 
!erine hapishıne arkadaşlığı ettikleri

ni görünce gözlerine inanamıyorlar -
mış gibi hareket ediyorlardı. 

Geçen tefrikaların huldsasL: 1 
Havva, kırkında, muhteris blr kadm 

dır. Esir taciri Hacı Mustafa, onu ter 
ketıni§, küçUk ha..remağalarma. ba.g has 
tabeJucı naabetml§tir. Bir tesadtll neti 
cesi, Ha,'Vanm eline, Sünbtll ismln.de 
bir zenct çocuğu geçiyor. Bu vaktinden 
evvel lnkişat etm.1.§ oğlan, bin bs.dlre 

Düşmanlarımıza karşı da insafsız 

davranmıyalım. Belki de İngilizler · 
bizleri hapishaneye tıkarak tazip et -

den kurtulmuş, hadım edilmemek baht! 
yarlığma nail olmuştur. Şlmdi, Havva 
nın kama.rasmdadır. "Ben seni alaca 
gı:m. Sen benim karım olacaksın!,. diyor 
DUnyadakl bUtUn erkeklerden mahrum 
edilm1ş bir v.e.zıyotte olan Havva da, bu 
tesadtll, !evka!A.de emeller uyandırıyor. 
SUnbülU, üsera gemisinde nazarı dikka 
ti cPlbetmiyecek bir bale getirmek için 
çıtreler arıyor. 

• 
- Sizin hakkınız var, elbette bitkin 

vaziyette olanlar ağırdır .. Lakin, en sa 
pasağlam görünenler içinde bile, ölü
me yaklaşmış olanları bulunur ... Be -
n\ı)ı iyice muayene etmem içln, şunla
rı haremağalarının sedyelerile benim 
kamarama üçer üçer taşıyınız... Ben, 
mavi sargılar olmak 18.zımgelenleri sa
rarım ..• 

mek fikrinde değillerdi. Lakin onlar 
bu bir avuç Alman esirini ellerinde bu 
lundurmaktan o kadar derin bir gurur 

o kadar payansız bir şeref hissediyor
lardı ki, bu ender kuşları ellerinden u-
çurmaktan korkuyorlar ve bu itibarla 
bizleri çok kuvvetli bir kafes içinde 
saklıyorlardı. 

( Deı.ıam1 var) 
- Ferman sizindir! 
Kızların hiçbiri bir şeyden şüphelen-

\:Jmanm ki u2un zaman 

misafiri kalırsınız l 
prensin 

dedi 
Sonra gülerek ilave etti: 

- MalUmya, neşe para ile de satın 
alınır bir nesne değildir. Halbuki, ni
hayet biitün bir geceyi meyus geçiren 

bir insan, ertesi sabah tekrar güneşe 

kavuşabilir. Kaçcın neşe, güneşten daha 

güç avdet eder. 

Müzik durdu. 

Prens başını davetlilere çevirdi: 

- Aziz misafirlerim, haydi §ampan
ya içiniz 1 Şampanya içelim ... 

Prens şampanya içerken Semra ile 

konuşmağa devam etti: 

- Müzelerimizi gezdiniz mi? 

- Asanatika müzesini gezebildim 
ancak .. 

- Lustgarten'deki (Altes Museum) 

u da gezmeHsiniz .. Orada bütün dünya 

milletlerini alakadar eden eserler var
dır. 

- İlk fırsatta oraya da gideceğim. 

tık önce yaşayan insanları ve hareketli 

müesse-seleri gezmeyi tercL't ettiın. 

- Hakkınız var.. Harp, · bütün in

sanlar gibi sizi de maddileştirmiş. Taş 

lar ve heykeller üzeıinde 2'ihin yorma 

asrında değiliz .. Her t.araftıı. kan, bom

ba, top.. Tayyare ve tahtelbahir hü

cı.:ml:m .. Bunlar gerçek insanın nıhu

nu katılaştırıyor ve düşüncelerini gra 
nitleşti:riyor. 

- Harp dediniz de batınına geldi, 
prens! Bu dünya boğuşması ne zaman 
bitecek dersiniz? 

Prensin dudaklarının ucunda manalı 
bir tebessüm belirdi: 

- Dünya sulhil Alman süngüleri 

nin ucunda duruyor. Alınan ordusu ne 
zaman isterse, harp o gün bitecek. 

- O halde beyhude yere neden insan 
kanr dökmeli? Bu süngüler biran evvel 
vazifesini yapmalı değil mi? 

- Bunun da sırası var, yavrum! 

Ve birden gülerek ilave etti: 

- Prenses Ayda şimdi yanımızda ol

saydı, eeni bu hususta derin ve ihatalı 
malfimatile çok çabuk tenvir ederdi. 

Ben eğlence esnasında bu gibi mevzular 
üzerinde kafa yormak iP.temem. 

Prenses Ayda bu sıraca prens Vil
helmin masasına doğru yürüyordu. 

Vilhelm prensesin geldiğini gördü: 

- İşte.. tam vaktinde yetişti. Sizi 
kendisile tanıştırmak isterim. 

Prenses Ayda t.atlr bir giilüşle masa
ya sokuldu: 

- Sizi rahatsxz edeceğimi bildiğim 
halCe, yanınıza gelmeğe mecbur oldu
ğum için evvelS affımı dilerim. 

Prens ayağa kalktı: 

- Vallahı ben de şimdi Tiirk misa
firime sizden bahsediyordum. Çok mem 
nun oldum yanımıza gelişnizden .. 

Vilhelm, Semrayı Prensese t.akdim 
ettikten sonra, kendisine yer gösterdi 
ve garsona: 

- Şampanya .. 
Diye ı:;eslendi. 

Prenses Ayda uzun boylu, geniş o

muzlu, dolgun göğüslü ve dolgun kal

çalı, hasılı gösterişli ve otuz yaşlarında 

bir kadındı. Zekası bakışlarından sezili 

yordu Semra ya bakarak gülümsedi: 

- Kendi~ini sahnede gördüm Çok 

ince duygulu bir sanatkar. Tebrik ede

rim.. Berlinin uyuşuk sosyetesini hare 

kete getirdi doğrusu. Herkesin ağzın

da "orycntal rakıslar,,ın oynak nağme
leri dolaşıyor •. 

Ve Sem.raya dönerek ilave etti: 

- Berlinde çok kalacak mısınrz? 
- En çok bir ay kadar .. 

- Çok az. Bir kaç ay kalm.altydımz 1 
Prens Vilhelm neşeli bir tavırla 

söze karıştı: 

- Bir aydan fazla kalırsa, Berlinin 
delikanlıları arasında kanlı aşk muhare 
heleri başlar sanıyorum 1 

Semra da bir nükte savurmaktıan ken 
dini afamadı: 

- O halde İst.anbula dönmemi isti
yorsunuz demek .. Müsaade ediniz de 

yann pasaportumun vizesini yaptıra
yım.! 

GülüştüleT. 

mediği gibi, fesat kalbli haremağala
nnın aklına da bir şey gelmedi. Hav
va, yataklar arasında dolaşarak bu 
mavi sargılardan otuz tane kadarını 
muhtelif yataklar üzerine bıraktı: 

- Bunları üçer ilçer ~ağı getiriniz 
de iyice muayene edeyim! - emrini ver 
di. 

Bu emrin tatbikmı beklemek için. 
aşağı inince, dolabm kapısından seı:ı
lendi: 

- Siinbül, sakın patırtı etme ha ... 
Buraya gelecekler.. Sonra karışmam . 

Evvela en hastalar, üçer üçer odaya 
getirildi. Havva, işe yatkın eliyle bun
ların tiftiğini değiştirdi. Bağını bağla

dı. Birer birer yukan yolladı. 

Seçtiği oğlanlar arasında epeyce 
gilrbüz ve en az sarsılmış biri vardı ki, 
Havva, onu, münhasıran Sünbtile ben
zediğinden dolayı seçmişti. Zalimane 
pliinmı onun üzerinde tatbik edecekti 

Bu zavallının postasındaki iki çocu
ğu savdıktan sonra, haremağalarma 
oğlanın anlamadığı türkçe ile fısılda
dı: 

- Bir çeyrekten evvel görünmeyin. 

·························--····-···· .. ···-····-·-·· . : i Yazaın: : 
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Ve Prenses Ayda bu sırada prensin 

gözlerinden ne kadar sevinç içinde ol

duğunu sezerek: 

- Umanm ki siz uzun zaman pren

sin misafiri olarak kalrrsınız 1 dedi. 

Vilhelm §ampanya kadehine sarıldı. 

Bu söze cevap vermek istemedi. Semra 

eski mevzua avdet etmeyi faydalı bu 
larak: 

- Harbin ne zaman biteceğini ko· 

nuşuyorduk prens hazretlerile.. diye 
mmldandr. 

Ayda dudaklannt büzerek cevap ver
di: 

- Rence bu harp bugünkü nesli ak 

saçlı ve aksakallı yapıncaya kadar u
zayacaktır. 

Prens şampanyasını içiyordu. 

Semra ciddiyet:e prensesi dinliyor -
du. 

- Alman süngüled bu harbi çabuk 
bitiremez ıni? diye sordu. 

Prenses sözüne devamla: , 

- Bitirebilir ama, dedi, bu süngüler 

bütün cephelerde görünebilmek şartile. 

Halbukı dün Bağdadın sukutuna dair 

bir telgraf gelmiş. Bugün Türkiyede ve 

Berlinde - gfıya bir başka cephede bü

yük bir muvaffakiyet temin edilmiş gi

bi - zafer şenlikleri yapılıyor. Gerçi, 

bu, ordulardan ziyade halkın maneviya 

trm kuvvetlendirmek bakımından fayda 

lr bir tedbir görünürse de, kocamın fik· 

rine göre hadiseleri olduğu gibi halka 

göstermek daha muvafık olurdu. Bakı· 

mz. bu gece her tarafta meşaleler yanı 

yor .. Şenlikler yapılıyor. Halbuki müt

tefikimiz Türkiyenin büyük bir şehri şu 

d:ıkikada düşman istiHisına uğr.amış bu 
lunmaktadır. 

Prens cicltli bir tavırla s'>rdu: 

(Devamı var) 

Bunun vaziyeti tehlikeli. lşi 
recek ... 

Adamlar gittikten sonra, kapıyı 
litledi. 

Gayet mülayim bir tebessümle: 
- Oğlum! senin adın ne? - dedi. 

- Bülbiil! 
- Maşallah .•. Sahiden de bülbtil 

bisin ... Hem sen, Siinbüle benziyors 
Tanır mıydın onu? 

- Ah, tanırdım, Sitti... Benim 
camın oğluydu. O da herhalde bizi 

aramızda olacak ... Fakat başka koğıı -ta galiba ki, etrafıma o kadar bakı 
dım, göremedim ... 

- Dur bakayım evladım .. Seni ted 
vi edeceğim .. Çabucak iyileşeceks' 

Hiç merak etme ... Fakat ne yapars 
kımılda.nn.ıa, emi ? .. 

- Peki teyze... Sen çok iyi bir 1' 
dma benziyorsun ... Bana çik iyi nıu 
mele ediyorsun .. 

- Tabii değil mi ya? .. 
Havva, sedyede yatan çocuğa 

!aştı. Bileğinin altında sakladığı ıı 

mayı birdenbire çıkararak, onun gli 
süne sapladı ... 

- Ah ... Ne yaptın bana teyze .. 
davi bu mu?. Ah .. 

Oğlan, vücudunun altındaki, üstilJJ 
deki yarasına rağmen, umulmaz 

çeviklikle yerinden fırladı. Cerihal 
nın ikisinden de kanlar boşanıyordıJ. 

Hançer göğsünde kapıya koştu. 
Havva: 
- Eyvah, kaçıyor! - diye inilded 
Hakikaten de çocuk, mandalı ııC 

dışarıya fırhyacak vaziyetteydi. ort 
da, kendisini göğsünde hançerle go 
renler ne diyeceklerdi? .. Belki de raO • hiş bir rezalet çıkacaktı. 

Tam bu esnada, dolabın kapağı 
çıldı. Samimi, gayet samimi, Ha\f\ 
nın deminki sesinden daha samimi 
ses: 

- BUlbill ! BülbUl ! - diye haykırd1 

Yaralı betbaht oğlan pek aşina ~ 
duğu bu çağırışa doğru döndü. A:nl( 
zadesini t~nıdı. 

Siinbül, dolaptan usul usul çıkarııJ 
- Benim... tşte geldim... Seni kUf 

tarmağa .. Dur! .. Çıkma dışarı, büs!ıl' 
tiln tehlike var .. Beni dinle .. 

Yaralı çocuk. büyülenmiş gibi yeri 
de kakıldı. İşte kendisi için imdst 
işte bu canavar kadının elinden o~ 
kurtaracak mucize! 

- Gel kardeşim gel. .. 
SUnbül, güler yüzle ona yaklfl~ 

Kollarını açtı. Fakat, tam o sırad!l· 

mulmad1k bir çeviklikle, ayakJaı'~ 
doğru bir tekme salladı ki, Bülbiil ıl 

yıflamış vUcudiyle, heyecanlanan il 

biyle bu darbeye' karşı duramadı Ç 
menin şiddetiyle: 

- Sen de mi onlarla birliksjn c: 
f,1 

bili... Sen de mi berıi öldüreceksi~ 
Ben sana ne fenalık yaptım? .. E' ,~ 
camın oğlu .. Ben seninle beraber bu. 
medim mi? ... Ben seni... 

Fakat. fazla söyliyemcdi.. ııi! 

Yere dtişi\nce. hançer, göğ!'!iirıl' ~· 
batış battı ki, bir ucu sırtmdar çı 
tı. 1111 

Za.-valh BillbUl, haldkaten de. yıırı'., 
kuş gibi, bir iki çırpındıktan .,ofl 
yPrde hareketsiz kaldı. ıt!S 

Sünbiil büyük bir soğukkanll11 

Havva:va: 

- Tamam ... - dedi. 
Sonra, kaşlarını çatarak: ı;ıı 

- Az daha ka<!ırıyordun yah11
• cıJ 

ne dikkatsizlik .. Elinden şu kaMr 
iş de mi gelmiyor?.. ) 

r Devamı var 
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Yazanlar ı lnglllz ordueu han zabltlerlnden Kenneth Brovn Collln .. -32-

Me ... ur ••J rah va muharrir a.ovvell Thomaa • 

Türkler mallarını kolay bırakmadılar 
istasyona mermi yağdırıyorlar, ortalığı 

ateş tufanına boğuyorlardı 
yanı bapıda ldL Hom Hanp 

k.lbi intikam biuile dolu oldutu 
Deride Adeta uçuyordu. Bcmo-

dl ifitildi t Bu en kısa mesafeden atq tüfeğin batmdan aynlmayan ve eli hiç "phst eairl., olduğunu e8yledi. lan kesilmif, yahut iki yanlmıt TM 
eden bir TUrk makineli tüfeği idL titremeksizin boyuna kurıun ııkan, ar· Ne demek istediğini anlayamıyarak naaflan bütün oralannı dolduruyorda. 

Paltomun kolunu delip geçen iki tık makineli tüfeği kullanmıyacak bir pp kalmııtım, sordum: Bensonun kolunu uran Hampp)'l'8 
kurıun bana hiç zarar vermedi. biz de bale geldikten sonra da piyade tüfeğini - Peki onu ne yapacabm? yucbpı ettim. 
kılıçlan ..ııayarak siperlerin tepesine kavrayıp ıüngilye davranan bir adamı -Ne mi yapacağım? Telsiz telgraf İkinci hedefimiz Ekomdu. Bu koJa1' 

llruldığuu gördUm; bir kurtun 
ıı delip geçmifti. 

batı Da Roçild eğerinden apğıya 
rlaııdı. Ailesinin tesis etmiı olduğu 

varmııtı. tarif edecek söz bulamıyorum. makinemi dilzelttireceğiml 
At üstünde olan bir adam iç.in siper· BUtiln yamaçtaki Tilrkler kendilerin Berkaayr ıilvarileri yanı batmmdaki bir it oldu. Türkler geceleyin. mnsllerl 

k bir Yahudi köyünün civannda 
tltttı. 
batı 8lmilttil; fa.kat duramazdık. 

lncak sllrat siyanet edebilirdi; hı· 
'I'iırklerln nipn almalanm gUçlCf 

de duran bir adama yetiıip kılıçla sap- den çok faik kuvvetler karJısmda dama mevzileri iıgal etmiflerdi. BalQlderde ellerinden çıkarmıyarak tutuDclular; 
b·mak güçtUr. Bunu denedim; kıhcımı demeğe mecbur kaldılar; hepsi esir dilf telefat pek de öyle aamlacap kadar f~kat Mugbar tepesinin biklyeaini iti
bir TUrke salladmı, fakat vuramadım. tU. Hog Hamppyr da beni aldilrmeğe fazla delildi. İnanılmıyaclk kadar ça- tince harekete geçtiler: 1erl1e hem de 

Türk, makineli tüfeğini bırakarak uğraptf olan TUrlrll sUrilldUyerek si- buk hareket etmittik. Hafif sllvarinin çabuk çabuk çekildiler. • 
bir piyade tüfeğini kavradı ve süngüsi- perden dıpnya çıktı. Bu adamın kendi lrılıçlan korkunç itler g8rmilftU. Baı· (l>eNMt tııar) 
le yukanya doğru saJdırarak beni sap- ------=-----------~~-~-::---------------="'=---------

demek
suretile 

1.ımak iltedi. Bizinı görüşQmQze göre 
TESLI" 

FakatbusüncUhedefine varamadı. Filistin muharebeleri 
Hoı Hamppyr bir yerlerden çıkarak 

LDIRIM ORDULAR GURUPU 

bir frenk inciri ~ılığı UstUn
•tladı, dikenler sJmıelerimi yırttı. 
lllııun tam da önünde kanpk biri 

oldu; bir alev patlaması oldu; 

gelmiıti. Tam yUz yirmi kiloluk aizrb· 
ğile bldmp kendini eğerden qağıya 

ıııttı. İnsan etinden bir çığ, apfıda TUr
kUn llstilne dUıerek o yiifti yere ıerdi. 

- 12 - ' 'l«ırfl 1camtl Toılldwmtf olan An.1plan l bula ~&. B6y~ ~ Mtlll 
1918 'bafblgıcuıda Yıldmm ordula- tedip edeoekff. Bu 118 !fCltıWM bir plô. i mem1e1ceff71Mzd6 bir • t§Jer ~ 

n grupunun Füiatind6 bi.Uiln kuweti ne gtmlf -bir 1aayaldi! B6ykl fİmfek anlafılmtfh. Beki B"'"Yf' w lnılda .. 
§öyleydi: gibi lım'eket ed«Je'lc bir ordu.ya "Ytl- bfr tefti§ seyah4ti 1JlllPfllGll hrada a 

Süvarinin en korkunç hUcumuna kar 
1 inci ordu 11,700 t1Jfek, !660 kalır, dınm ordulu., """'"" ~7c gerçek- 1aoağtnı büabati1t1 meydana .,....,,.. 

8 iftCi ordu 1!150 tüfek, !000 kaltç, fml çok elveri§U w ~ı bir f§ff. Generalin 7'i2rkiyea ne if ~ idam hillmıllnil bildiren bir z_tır- ı• en IOD dakikaya kadar makineli 
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-Adolar mı? Bu ilmi daha bugUn 
pqanm konağında duydum. Zavalb bir 
ıenç ku bu ismi mınldanmrp. Pqa o
DU bu "tam gelin oduuJa ıcmderdi. 

- Gelin odasına mı? Orada ne ola· 
eak? 

- Pata yeni aldıp ıenç kıstan oraya 
70llar. Sonra gece yanma aldırır. 

- Gelin odaama gönderilen bu genç 
im kimdir? 

- Bugün getirilen bir lıfriatiyan la
sı. Adı Anna- Fakat Jimdi her fCyİ 
anhunağa batladnn. Sis beni kurtaracak 
değ ildiniz. Gönderdifiniz mektup ile 
lllç Annaya verilecekti, delil mi? 

Adolar, genç kadının elini tutarak 
parmağmdaki mavi tafb altın yUzUğU 

ıöstercrek sordu: 
- Bu yüziliü nereden aldmu? Nasıl 

olup da sizde bulunuyor? 
- Bu yilzUfil bana Anna vermiıti. 

Hem hana: "Nasıl olsa bu gece alece
lim. Onun için artık bana bu y{lzilğUn 
lüzumu yok. Sana benden bir batıra 
olsnn,, dcmitti. 

Adolar, arkadaflanna d8ndtı: 
- Şimdi nasıl alclandıjnnu meyda· 

na <'tktı. Bu yibiliü g8rünce duvardan 
UZana;ı kolun Annanın kolu olduğunu 
zınnetmiıtik. Biltün ümitlerimiz mah· 
•oldu. Şimdi ne yapacağız? 

Adolar, bır mUddet meyus bir halde 
düıünceye daldı. Soma genç kadına 
d&nerek sordu: 

- Siz kimsiniz? Pa;anm konafmda 
nasıl buluyorsunuz? 

- Ben bir Yunan kmymı. tyi alman 
Ca bilirim. Papnm konağında bana 
ZWeyba ilmi verilmiıti. Fakat hakild 
9dıaa Zalokadır. Anna gibi beni de San
IO Pers adında bir adam kaçırarak geti 
rlp pqaya satımıtı. 

- Santo Peni yakaladık. Şimdi Bul 

Kat1'GftGda +'00 ffJ/ek. Yektln ttibariy Umumi 1aarp ba§ladtğt mman oene- m 90k geçmeden 'herkea a~ X.. 
ki !1.150 tüfek, 4650 kılıg. ftl1 fon Falkenhayn PnU1JG dev'letf diai Oamtıftlı lmparatorJulu..,.,.. a 

FUistitt muharebeleritrin bundan 1aarbiye taannydı. 1914 ten 1916 aene- oJarak yıJdtnm ordtılar .,,..... --.. 
aonraki kıatmlan yaldınm adı verilen ai"6 1oadıJr Alman harp ordulanmn t!'r gdhını ktmmya bafladt. .h im .... 
ordular ~ kumandaaı altında kdnWırbiye reisliğini yaptt. Alnımı Am ~ftda Osmanlı orclulutlclo ..,... 

~gmif olduğuttdaft bu te§ekkUle tlmr ordulannuı Verdil" mıedni bir türlü rfıtbeaini haiz bir Almota 1euMMchııı 
dtJ bira btlgi ~ faydalı g6rdllk. ~lmi ~ fon Fall«M- buluttuyord" w 'loartıf'g81& baft. _,. 
fl'tldınm, Alman geMTGU Fon Fal- 1wJyft erkcltMclrbiye nialiği tnG7camtm ğtya AZmattdı. BımJar 1cıen4Gerl ~ 
1cıeMayntn 1911 dtJ TUrkiyeye geltM-
aiyle tlcğdu. Yıldınm adi gibi, fimtek- llartlflll BWenlnırg De <hmeral Lv- t1Gt"Ult yoğunu feda mMı Mr fllttflda 
U bir Aızla Ba.ğdada gidecek, onmnı dfmdrof a 'bım1cMak 9 ""°" AZman M· memlekete yardım """ geı. dolt Mr 
dil§ürdükten aonrıı gtmıye aJjnllp ll'i&- drUlrl klmamıd.tmlığrm af1'14f w bu or- ordu gibi değa de, adet4 IJa ~ 
tinde lngU"1 ordtılfın,.ı Jllltlftl dpGn- ~la~ /ef1NllrıMfff. llo • .,...Frılr4f..,... ...,..,._ 
cek ue niMyet yü.ıünü Hicam ~- mmtyada tnV11Gffa1ctyetH JlareketWft reket ehne1c Wffyorlonk. 
rek orada Osmanlı imparatorluğuna bitmeai llzerine 7"'6!~1917 de tatma- (DetJatM tlW) 

gar zabitasının elinde. Yakında cezası· 
nı görecek. 

- Kurtulduğum neye yaradı. Verem 
olduktan sonra.. Birkaç gtın daha an
cak yapyabileceğimi Omit ediyorum. 

- Zavallı kıs, belki de seni kurtara· 
biliriz. 

-Beni kurtarmak ım? Ne kadar u· 
zak bir ihtimal. Hem ben artık yap• 
mak istemem. Ölsem daha iyi.. Fakat 
ölmeden evvel zavallı Annanm kurtul· 
dufunu garmek ıaterim. 

- Onu kurtarmak için blse bir çare 
bulamaz msun? Bir kere dilftln.. Belki 
fikrinden iıtifade edebiliriz. Papnm 
konafnu herhalde blsden iyi bilininiı:. 
Bu konağa nasıl girebiliriz?Buna muka 
bil bls de seni tedavi ettirmele baılar, 
en iyi doktorlara gösterir, lı:urtarmağa 
çalrpnr. Belki de kurtulunwıus. 

Züleyha, biraz dilfündtı. Sonra bir
den bafıru kaldırarak: 

- Evet, buldum, dedi. Oraya gir
mek için bir çare var. Bu gece isterse
niz gelin odasına bile girebilirainiz. 

Adolu, sevinmeğe bafladı. Umidi art 
mıt bir halde ZWeybaya sordu: 

- Söyle, bu gelin odaıı konağın ne 
tarafmdadır? 

- Tuna nehri boyunca uzanmıt olan 
duvann arbundaki bahçe içindedir. 
Aynca yapılmıt bir kötk gibi bir tcY
dir. 

Rahip Daguber söze kanıtı: 
- Ben bahçeyi bilirim. Etrafı duvar 

ile çevrilmiıtir. Duvarın Uzerinde de 
sivri demir ve cam parçalan vardır. 

7.üleyha, fikini söyledi~ 

- F.vet, dolrudur. Fakat cesur ve 
becerikli bir adam bu duvan pekAli a
pbilir. İçeri ıirince 1dSflriln &nünde 
nöbet bekliyen iki veya Uç haremaiau• 
ile karıılapcakaınu. 

\ 

O'CZE~ PRENSES 19.3 
------------------------------------------------------ . buki papmn bu teklifine itiru ederael 
onu 1Uphdendirm.it olacaktı. 

Pap, merakla bekliyordu. Acaba ill-
CUl le4siri görülecek miydi? Doktora 
sordu: 

- Hasta illçtan bir damla fazla ala
cak oluna auır mil demlftiniz? 

- Evet. Bu çegit hastalıklar ancak 
çok fiddetli ve tesirli illçlada tedavi e
dilebilir. Fakat kullanıbt tarn tehlike· 
lidir. Umit ederim ki hastamız illcı tam 
tarifimiz gibi kullanmağa muvaffak o
hır. 

Pqa ile Adolar Silıtiııenin havasına, 
ıuyuna dair biru konuıtuJar. 

O mada gürültü ile kapı açıldı. Ha
remağası büyük bir telifla içeri girdi: 

- Feliket efendim feliket .. Benim 
bir kusunun yok. Mektubu ve titcyi 
kendisine verdim... 

Pap, af dilerken önünde di.ı çökmUt 
olan haremağaama bir tekine atarak ba· 
iudı: 

- Mel'un ne oldu, çabuk söyle? 
Adolar, Edvar ve İlyas Durbar ha

rem3ğaunm ne diyeceğini biliyorlardı. 
Haremağaaı kekeliyerek cevap ver· 

di: 

- Efendim, öldU. .. 
' Hiddetinden mosmor keailen pap, 
töyle söylendi: 

- Öldü mil? ne dedin. Haıta kız öl· 
dil ba .. Eyvah verdifim paralar mah
voldu. Anlat bakayım nasıl oldu? 

- Hasta kız mektubu ve fiıeyi ala
rak odasına çekilmltti• Beıı de kapınm 
önünde bekliyordum. Belki çağmr di
yordum. Birden bir inilti itittim. Odaya 
ı;rince onun yerde yattığrnı gördUm. 
Kmuldanmıyor. artık pefes almıyordu. , 

Adolar, birden hiddet ve tiddctle't 
haykırdı: 

- Gördünüz mil pap. İyi idare edi
lemiyecek oluna ilicın bir damla fu· 
lası inaanı öldilrür demcmiı miydim. 
Talilis kadın, illcı kimbilir msıl kul
landı? 

Ahmet İbrahim pap, ateı uçan aaa 
lerile Adolara baktı ve bafırdı: 

- HAJA söylüyor muıun be heriL 
Senin de illcmm da Allah cesuuu ver
lin. Senin ilmin. maharetin bu muydu? 
Defol buradan. Bir daha ı&Ume Cli
rilnme. Sana on pan da venniyeceğjm. 

Adolar, zaten papdan bir para bile 
almak fikrinde değildi. Koğulduğuna 

da memnun olmuıtu. 
Edvar Ue beraber kapıya doğru ytl

rUdU. Kapıdan çıkarken birden dönerek 
papya tunlan .Syledi: 

- Yaptıfınız muamele nankörlilk
tUr. Fa.kat zaran yok l Bununla beraber 
size tunu da aöylemeği bir va!if e bili
rim. Mademki kadın zehiri içerek aı. 
milştilr. Onu biran evvel buradan çıkra 
mazsanıa biltiln kadınlar da aıtım teb· 
likesine maruz bulunacaktır. Çünkü bu 
zehir biraz aonra onun etlerini ve ke
miklerini parçalayacak ve bu ıırada et• 
rafmda bulunanlar için de bllyük bir 
tehlike olacaktır. 

Adolar ile Edvar çıkarlarken pqanm 
İlyaı Durbara bağırarak f5yle söyle
diğim itittiler: 

- Alçak sen bili burada mıun 1 Bu 
doktorla beraber evime de fellket ge
tirdin. Bunun acısını senden çıbraca
ğrm.. Şu herifi· yakalayıp ayaklanna 
on değnek vurunuz! 

- Merhamet edin papml ' 
Diye onun ayaklanna kapandı. Pdıat 

pap: 

- Bir daha g8zllme görünme, dedi. 
On değnete cclince bunu mutlaka yiye
cebias 
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Yazan: Jt'ılteblit Amerikan Amiralı 

Ri9art Bwlyn Byrd 
-4-

HABER-Akşam postal! 

ÇGdN 
Türkçeye çevir~ 

A.E. 

Cenup Kutbuna seyahat 
3 gemi tedarik etlikten başka 3 de tayyaı e aldık 

eski sefer heqetinden on sekiz aı kadaş 
bu sef eı e de iştirak etmek istediler 

kü bu if zaten ınaaşsızdır. Orada ha
pishane de yoktur. ~fer heyetinin 
bqkaru int~ ve adaleti bizzat tat
bik eder. 

,ye de arkada§un "Wiiliam Horlik,. in 
adını verdim. 

Neden 1curom1anmasınlar1 Bunlar CCJıup kıltpunun ilk sakinlerid3d"r. 
imparator Pengüven dcnillJn w ku.şlar buzlu suların balıklarıyla ·· 
kabu./:lu hayvanlan1e geçinirler. Bunlar uçamazlar, lfüçü.l: 1:anat 
!fÜ-"mek için kullanırlar. 

c Boston şehrinden "yrıldı. 
Jak':lp Ruppcr t ise Bostandan 1 1 

llkteşrin 1933 ve Norfoluktan 22 ilk 
t~srin C)'H ,.ı,. !'lvnldı. 

Hemen hepimiz fevkalade 
gunduk. Fakat l&zım olan malı 
-:le tc;ılamış bulunuy .... rduk. 

(Devam1 

Primüs sobaları ancak Norveç
tcn teclarik edilebilirdi. Merkezden 
uzağa yapacağrmız yolculuklarda in
san ve köpeklerimi:te yedirilecek 
Pemmikan (teksif edilmi§ gıda) vere 
ceğimiz tertiplere göre hususi bir su
rette imal edilmeli idi. 

Ve it böylece devam etti. Civata, 
eomun ve vida gibi bir kalem e§ya 

için verdiğimiz eipe.rif listesi beş san· 
tim kalmbğmda bir kitap oldu. En kü 
çük saat vidalarından üç metre uzun 
luğuna kadar civatalnr ve her §eyimiz 
vardı. Beraberimizde götürdtiğü· 
müz her ıey ergeç b\r hizmette kul
Ianıldr. 

Henüz bilinmez Lir ülkeye yapa· 
cağımız seyahat için eıki sefer heye
tim.den on sekiz arkadqm müracaa
tine çok sevindim. Bc.mlamı ara.smd..-ı 

Madeni bir gemiyi cenup kutbu ı 
denizlerine götürerek granit katılığın 
da ve müteharrik buz kütlelerine ya

naştırarak yük bo§Altmak tehlikeli 
bir i§ti. l§te bu sebeple adamlarım ---~,-.-, a--n-g-.-. $--i--a--n-n--e-,-
için kutup buzlarına mahsus yapıl 

birkaç Yeni ZCIAndalı VMdı. Ark=l
dqlamnclan diğer bir kısmı evlenmİ§ 
olduklan için ielem-:diler ilk yolcu
luğumda benimle birlikte buzlar ül
kesinde bulunan 26 kişiden on doku· 
zu ıimdi evlenmiş bulunuyordu. Bun 
lardan üçü 4 7 yaşını geçmişti. 

mış bir gemi daha aldım ve lmn•l hangi s i k 1 z ? 
.. Okland ayısı,. admr verdim. Bun ~ 

GOTORECECIMIZ ADAMLAR 
MESELE.Si 

Cenuba gitmek i~·in binlerce er· 
~ek ve bdm müracaat etti. Bunlan 
eeçmp çok ı\iç bir ittir. Bir kutup 

dan ba§ka elimizdeki kutup gemisi}- ' 
le bilinemiyen ve tehlikeli sulard:ı 
mühim bir takım iatikşaflar yapabi · 
lirdik. Kalifomiya v:Iayetinin Ok · 
land ~ehri belediye meclisi bu gemiyi 
umumi miiznYedeye koymak lutuf. 
karlığını gösterdi. l\ı'1i1zayedede ma-
halli bir hırdavatcmm gemiyi parı;a
lıyarak enkazını ısat'11ak için 1000 d-ı 
lar pey sürmesine h~rkes f- 'ı. Bu· 
nun üzerine ben de 1 'l 5 O dolar de
dim ve gemi üstümde kaldı. 

Cenup kutbunda bir tayyarevi 
parçal~manm ne ka&r kolay olduğu 
nu bildiğim için yanıma tek satıhh 
iki tayyare daha aldım. Filadelfia ço
cukları da bize üçüncü bir tayyerf' 
hediye ettiler. 

8eferinde çıkmamuma imkan obnr 
yan aksilikler, ortaya nhlakm öyle k<~ 
tü cihetlerini döker ki bunlann mede
niyet aleminde görünmesi ihtimaH 
yoktur. Adamlanmdan canımı 11-

brilar bulunmakla beraber, ekseri
yet muktedir olabildiklerinin en lyi
tlnl ~ekte ku1UT etmedi. Sefete 
çıktıktan aonra içimi%de bir ki§{ ge
çimsizlikler göetenne~ başlara k(\
ğamayız, maafl?lt da kesemeyiz. Çün 

Yukarıda da izah etmif olduğum 
gı"bi geni§ fenni proiramımız dolayı
siyle çok büyük bir gemi almak mcc 
buriyetinde idik. Bir müddet taşa· 

kaldık. Düzünelerle gemi teklif e· 
dildi. Fakat istenen para verebilece· 
ğimizdcn çok yüksekti. Nihayet Bir
lctmiı Amerikan hlıkumeti seyrist:
fain idaresinin eski h~ nakliye ge
milerinden birçoğunu Staten adasmn 
bağlam!§ olduğunu işittim. Bunlar 
dan birisini istedim. Bana 8527 ton 
hacminde ve yağ yakan birisini ö
dünç verdiler~ Ameriicada çok tanm
m11 atkıu!afd; minalııv .. f l'lkop R up. 

pert .. in admı taktim. Şimdi koce· 
man tayyaremizi ta§n"8bilecek kadar 
bHviik b;r r!emimi7. vı\rdr. Bu tAyyftr"" 

Amerik& donanmRsmdan vüzba
.. , R. A. J. Enrrliq•;n kumanrl::ı$md:ı 

34 mürettebatlı Okland aym bizim 
Ruppertten daha wıvas yollu 0Mn~1 
kin önt:e yo]a r.rktr. 25 cv)i'\l J9'31 

Bu bir anneyle film yl1dm olaıı ıazrnm resmidir. Hangiainin anne 
nu &ayllyebilir m18lnia? 
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tıyu Dıurbar, derhal yablanank av· 
luya catürüldll. Yere yatırıldıktan son
ra çıplak ayatzna beter detnek vurul· 
du. Dayalı yedikten aoma çorap ve 
kunduralaruu giydiği zaman Durbar 
ayak \berinde duramıyordu. 

Adolar ile Edvar, Bulgann böyle bir 
ceza göreceğini ifitmişlerdL Fakat ona 
hiçbir yardımda bulunamaıladı. Sade
ce onu konağın dıpnda beklediler.Dur
bar dayağı yedikten sonra itile bkıJ.a 
• 
bpı dıpn atıldı. 

Adolar, hemen ona yaldaft. ltendilc
rile beraber gelerek muarhğı göster
mesini söyledl Bulpr: 

- Aman. dedL Bana bir teY sorma· 
ym. Ayağnmn derisini yüzdüler. Mezar 
hğt gösteririm. Bana btlldfat da vaadet 
miştini.z. Fakat evvelt beni merkebe 
ıbindlrlp en yalan bil' euaneye gatilrü
ntlz. Orada ayakıanma bir lUç ailrdilr
medik~ bir yere gidemem. 

Adolar, Bulgan haklı buldu. Edva· 
nn yardımile onu merkebe bindirip ec
zaneye gCStürdUler ve ayaklarma ilaç 
aürdilrdiller. Bundan sonra Bulgann 
evine giderek kıyafetlerini deifütirdiler. 

Genç rahip Daguber onları orada 
bekleınişti. Muhafızın konağında cere
yan eden hadiseleri papaza anlattılar. 

Bundan sonra mezarlığa papazla bera· 
ber giderek Bulgan ayaklannı • tedavi 
edip dinlendirmesi için evde bırakmağa 
karar verdiler. 

Alrpm olduktan sona rahip Daguber, 
Kont Adolat ve Edvar Bwpnn evin
den çıkıp mezarlığın yolunu tuttular. 
Mezarlığa yaklaştıklan zaman Adolar 
rahibe sordu: 

- Mezarlık bekçileri işimize mani ol· 
masm? 

- Merak etme. Esasen bir bekçi var· 
dır .. O da ayaıtır. Akpmdan uzar. 

Biru sonTa mezarlığa girerek o gün 
açılmıı yeni bir mezar aramağa baıla
dılar. Tam bu sırada rahip birden ya· 
vaaça arkadaf}anna fmldadı: 

- Yere yatınız, bir cenaze getiriyor
lar. 

Hepli birden biranda ayn ayn mezar 
taılannm ve ağaçlann arkalarına sak
landılar. Gözetlcmeğe baıladılar. 

Dört lci§i bir tabut getirerek biraz ile 
ride a~lmıı olan bir mezarın baıına 
koydular. Rahip çok kurnaz bir adam
dı. Mehtap altmda tabutu getirenler
den ikisinin simsiyah suratlı haTcmağa
ları olduğuriu görmü§tÜ. Onları, cenaze 
yi mezara gömmeden evvel mezarlıktan 
kaçırmak için bir çare dU§UndU ve ni
hayet buldu da. 

Gizlencliği yerde iki elini ağzına kapa 
yıp sesini boğukla§ttrarak derinden bir 
ah çekti. Tabutu getirmiş olanlar bunu 
İ§itip korku ile durakladılar. Etrafları
na baktılar, fakat tabii hiçbir §ey göre
mediler. Rahip Daguber daha derinden 
ve daha kuvvetli ikinci biT ah salıverin
ce cenazeyi getirenlerde tcllt başladı. 

Biribirlerile mınldandıktan sonra he· 
men tabanlan kaldırıp mezarlıktan 

kaçmağa başladılar. Korkulanndan ce
nazeyi orada bırakmı~lar ve yann sa
beh gündüz gözüyle gelip dcfnetmeğe 
karar vermişlerdi. 

Adolar ve arkada§lan biraz daha bek 
!edikten sonra saklandıklan yerlerden 
çıkıp yavaş yavaı tabutun yanına yak· 
laftılar. 

Adolu, Edvara: 
- Haydi bakahm.. Tabutun kapağını 

sök, dedi. 

Edvar, elindeki çantadan tornavida 
ve kerpeten gibi bazı ~Uetler c;xkararak 
tabutun kapağııu gürilltilaUzce a~mağa 
baıladı. 

Ana ile kız birlbirtne o kadar bemerler ki, l'ok! film kumpanyuı 
için bir benr;er ua.rken bu tel annesine ~rdUrmü§tür. 

Soldaki resim artist Lea.h Ray, aağdeki ise annesi Madam Leah Ra. 
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Kont Adolar, Annarun ağzına döke· 
rek onu baygınlıktan uyandıracak olan 
ilaç §İ§C&ini cebinden çıkarnuf, ruwrla
mıJtı. Rahip, dudaklan arasından bir 
dua nunldanıyordu. 

Tabutun kapajtııun aon çivisini sök
mekte olan Edvar, Kont Adolara: 

- Mösyö kont, dedi. Sizinle bir mu
b veleınU olduğunu unutmadınız sanı· 
rım. Cenabıhak tahidim olaun ben sö
zümde duracağım. 

1 

Adolar da mukabele etti. 
- Ben de aözümde duruyorum. 
Bu sırada tabutun kapalı açılmııtı. 

Edvar, konta: 

1 - Haydi, dedi. 1lacı ağ.ıına dökUnUz. 
Adolar, tabutun içinde yatan cesedin 

ilzerinc iğildi. Fakat birden irkilerek 
geri çekildi ve ıarhot gibi sallanarak 
olduğu yere çöktü. AynJ umanda Ed
var da kont Adolar gibı irkildi ve aya
ğa kalktı. 

Papaz. korku ve ıstrrapla iki gence 
bııkı3 ordu. Bu halin sebebini anlayama
mıştı Bır dakika kadar derin bir aessu 
lik hakim oldu. Sonra kont Adolar inler 
gibı nunldandı: 

- Eyvah, aldandık. Tabutun içinde
ki ce;et Annanın değll .. Başka bir kadın 
var. Demek ki pa§llnın konağında An
r.nnın yerine başka bir kad~ kurtannı
!Jı7. Ne felaket, ne felaket.. Şimdi ne 
yapacağız? .. 

Perişan bir halde bulunan Edvar, 
kendini toplayank cevap verdi: 

- Evet, ne yapacağız? Anna timdi 
tehJlkede bulunuyor. Artık geçirecek 
"\'aktimiz yok. Hemen harekete geçip
kap ederse bu tehri yakar ve Annayı 

lrurtannz. Hemen şimdi tehre gidelim. 
11 iristiyanlan ayaklandırarak zorla pa· 
tanın ko~ğına girelim, Annayı kurtara 
lım. 

Kont Adolar da kcndııu topıanuştt: 

- Hakkınu var, dedi. Son ümıdimiz 
budur. Doatumuz rahip Daguber bizim 
gniim\lze dllter. Halkı ayaklandım. O-

nun lıir •Öıı:ü bu ayaklanmaya \rUidır. 

Geni\ papaz Daguber ce.rap verdi: 

- Hay hay. bu uğurda Uçümilz de 

her fedıtk::rhğt yapmağa mecburuz. Fa
kat bu tabuttaki bedbahtJ kurtaralım. 

~akalım tu kimdir? Bu da gfü·c! bir 
~~ .ıç icadın. 

Burun üzerine Adolar, elindeki ŞİfC
nin mantctrııu açarak tabutun ıçınde ya 

tar. genç kızın dudakları arasına ild 
damla damlattı. 

fllç derhal tesirini g8sterdi. Biru 
sonra genç kadının yilzil pembeleşti. 

Evveli hafif hafif sonra daha sık sık 
nefe~ almağa başladı ve nihayet bıraz 

tonra iÖzlerini açtı. 

Tabutun Uzcrine eğilmiş olan papaz 
ona· 

- Kim olursanız olunuz. Evveli 
ktırtulduğunuz için Cenabıhakka dua 

c~Jniz. dedi. Hem korkmayınız Etrafı• 

nudakiler iyilik ıeven namuslu adaın .. 

laroır. 

Sonra genç kıza ellerini uzatarak onu 
tr.bı..ttan tutup çıkardı. 

Genç kız, tabuttan çıktıktan sonra 
er2fına hayrete bakındı. 

- Siz ldrminiz? Bana mektupla ilaç 
gönderen adam nerede. Aramis nerede? 

Adolar merakla sordu: 

- Aramiı kim? 
- Beni ıeven genç •• 

- Aidaruyonıunuz. Size iHlç ve me) 
tı gönderen sevgiliniz değildir Onla· 

n l-en gönderdim. Siı:e kendimi tanıta· 
yun. Adım Kont Adolardn". 

1 
-



2 Birinci kfi.nun - 1936 

lfrr .U-"BUL: 

18,SO Plo.kla dans muslkt.<rl, ırı.so Gavin 
karde~ler t4r&!mdan muhtelit ıan, 20 Mü 
2:CyYen ve arkada§lan t&ratmd.an Türk mu 
etkisi ve hnlk §arkıları, 20,30 Cemal Klmll 
Ve arkadıı.şlan taratmdan Türk muaikiai ve 
halk §arkılan. 21 orkestra, 22 plakla ııolo 
lar, 22,30 ajans ve boraa haberleri, 

\ ' lYA."l'A: 

17 r;o konuıma, 18,05 mualki, 19 bir sanat 
ktın ziyaret, 19,15 konU§Jll&. 19,•0 gençlik 
Yaynu, 20,05 saat. haberleı-, hava,.,.program 
haberleri, 20,20 gramoton, 20,30 opera yayı 
nı, 23,05 eğlenceri yaym, haberler, hava, 23, 
25 eğlenceli mu.siki, 24.35 haberler, 

BERUN: 

18,05 gramoton, 19,06 mu.likt ve §&Jl, 20, 
05 gramofonla musiki, 20,50 gUDUn akisleri, 
haberler , 21,20 genç mllleUerin zamanı, 21,50 
rnusıld, 23,05 hava, haberler, apar, 23,36 ge 
ce musikisi ve dans havaları, 

BUDAPEŞTE: 

18,20 haber ler , 18,50 M.ıı.car halk ~kıJarı 
20,05 k onterana, 20,35 ııalon orkeatraaı, 21, 
:IO edebi yaym, 22,20 haberler, 22,40 konser, 
23,10 hava, 23,40 gramolonla dans musikisi, 
24,05 transızca ve almanca haberler, 24,15 
gramofon, 1,10 haberler, 

BOKREŞ: 
18,05 gramofon, 19,05 saat, haberler, 19, 

20 musilds1 konferans, ve diğer bir konte 
rıuıs, 21,15 konaer, 21,60 kontera.n.e, 22,05 
ııan kon.ııerl, 22,35 saat, hava, haberler, 22,50 
gece kowıerl. 23,50 almanca ve fransızca 

haberler, 24 son haberler, 

LONDI~: 
20,05 orkestra konaeri, 21,05 aaat, haber 

ler, hava. 1kt1.sadl haberler, 21,85 talebe p.r 
kıl.arı. 21,50 konuşma, 22,20 varyete, 23,20 
Orkestra konseri, 24,06 aaat. haberler, hava, 
lpor, konuoma. 24,30 da.na orkestroaı, 1.35 
haberler, ve saire 1,45 piyano musikisi, 

llo.MA: 
18.20 k&n§ık musiki, hava 19,M f&§lzm ah 

berıert, gramofon, yabancı dillerde yaym, 
21,15 sa.at, haberler, ta.,ızm haberleri, 21,60 
komec!!, 23,05 konser, BOnra. dans muaUdal, 
81Ura1'ntler<.le haberler 24 .85 dans musikisi , 

V AKı·ı• Propaganda servisin· 
de.1: 

ı - Türk evlatlannm işsiz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HABER gazetelerimiz it anyan 
kimsesiz ve bikeslerin il!nlannı 

meccanen kabul eder. 
işsiz kalmamak için bundan ib-

t
\ tifade ediniz. 

2 - Memur,kitip,muhasip, artist 
kavas, odacı atçı, hizmetçi, evllt· 
lık ve her nevi itçi anyanlar ara-

f dıklannı yorulmadan, üzülmeden 
§. bulabilmek için KURUN ve HA-

i
ısı. BER gazetelerinin ucuz, küçük 

i!.:ntanndan istifade etmelidirler. 

' , ı 
"' ~ 
~ 
~ 

'
ısı. 

3 - A partıman, ev, otel, ha
ınam, irat, dükkan, n.ağaza almak 
ve satmak. kiralamak istiyenler bu 
işlerini gayet kola_y ve en ucuz 
bir şekilde temin etmiş olmak içir. 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz ilanlar sütunundan isti-
fa ·•• etmelidirler. 

4 - Otomobil, araba, :1İyano, 
~ nıobilya, radyo, gramofon ve her 
'ıs nevi ev eşyası ve saire almak ve 

satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucuz illnlar 

l sütunundan istifade etmelidirler. 

ıı:: Bütün bu arzularınızın temini f için müracaat edecek mahal yal· 
~ nız V AKIT Propaganda servisi· 
\ dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 
~ l<IT Yurdu. Telefon: 24370 
"'ınıııırııırırı ııııınmrııııııııııııııııııırııııııııırıııııııırıııııırrrıııııııııııı 

"---------------------~~ 

:>peratör Ürolog 
Do~tor 

.::>ürevva Atam~ı 
Beyoğlu İstiklal caddesi Parmakkar 
1'ranıvay durağı No. ı 21 birinci 

I
• kattaki 
~uayene hanesinde hastalarını her· 

f!ftn saat ıe-ıo arasmda kabul 
~ .. n~r 

BINElılALAR .. 
BEYOCLU 

ı Şirley kaptan 
ı Ye§il domlno ve Kallente 
ı Moakova • Şarıghay 
ı Meçh1ll aaker ve Kan kar 

de,lerl (Türkçe aözlU) 
ı M01kova - Şangbay 

1 Erkek hala 
ı Ben öldUrmedim. 
ı Donanmada bir %1yatet 

rA.N a Yataklı vagonlar kontro 

Jöı11 ve GizU aevd& 

ŞIK ı Kahiaman Haydut ve 
Kanıaval çocuğu 

ŞARK ı Turandot ve Akka.rtal 
ASRI ı Ve.hffiqen insanlar ve 

Kadmlar gölU 

ASTORVA Şlrley, K!lnJgsberg ve 
ve.hfllere hUcum 

OUMUBlYET ı Kadm poll• olunca, Malı 
cıer ve Fantoma geliyor 

ISTANBUL 

FERAH ı Bir fakir del!kanlmm hl 
kAyeai ve Amerika kor 
aa.nları 

AZAR ı Au1 zamanlar (Şarlo) ve 

Sokak çiçeği 

MlLLI ı Eski zamanlar (Şarlo) ve 

Krnk ı11ya 

fttLAL ı lki yavrucuk ve En bUyük 
tf!hllke 

ALEMDAR ı Juan!ta 
KEMALBET ı ÖIUm kamrgau ve İki 

yUzlU kaW 

KADI KOY 

llALll ı Pomplyenin aon gtlnleri 
SUBEYYA ı Programını bildlrmeml.§tir 

OSKUDAR 
HALE ı HUcu.m filosu 

BALAT 
ı Programını bildirmemlştl.r 

TlYAT'ROLAR 

.$rhir1iqafl'OSU T E p E B A ş 1 ( 
lllllllltlHDI dram kısmında 

~!;~~ 
SUYUK HALA 

t"ranam Tl71'tro11DDda 

Operet kısmı 

MASKARA 

BALK OPEBJ:TI 

Makatm tiyatrosunda 

Zozo Dalmas ve Fono
kosun iştirakile 

PlPlÇA 
bUytlk operet. Yeni kadro 

Yeni Bale 

' UyUk Wttzyonlst ve 
ıwuıyetizmacı 

or. Zati Sunpr 

Her alqam 

Şehzadebatmda 

FERAH sinemada 

Pek yakında 
Beyoğlu Binemalarmdan blrtalnde 

Haııan Milyon idaresinde 
Uııal TSyatroau 

Temsillerine başlayacaktır. 
nk oyun: 

SON MEZAB 
Yazan: Y. Cemal 
Sahııeye koyan: H. Milyon 

r Dün ve Yarın-il 
Tercüme külliyatı 

No. 60 

Yeni Kadın 
CEMiL SENA ONGUN 

Fiyatı: 40 kuruş. Tcvzı yeri Yakıt 
kütüphanesi lstanbul 

Bu kitapla Dün ve Yarın tercUmt> 
külliyatının altıncı serisi tamam· 
lanmıştır. 

Diş Doktoru 

ıı:D lb> e y'lt tOJ o ç <e ır 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı. Karagümrük Tramvay 

Durağ. No. 95 
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Salengro hidisesinin 
iç yüzü nedir? 

Fransada matbuat hürriyetfni takyide 
sebepleri mecburiyet duyulmasının 

Fransada birçok gizli ve daleve- yen kumandan Amoid'un şehadetine 
reli i§leri meydana çıkarmq olan mu- ne denir? Divanı harp kararının idan. 
harrirlerden Jean Galtier - Boiuiere, değil tamamen aksine olarak heraet 
dahiliye nazın Salengıonun ölümü olduğunu bütün kayıtlar ispat ettiği 
münasebetiyle aletli bir makale neı · halde, bu sahte şehaJet, ithamın bü · 

vakitsiz bir mezuni r e.! istedi. 
Parlamentoda k::u:andığı bu za

ferden beş gün sonr.t, Salengro, çok 
uzun süren bir gayretlen belini doğ
rultamıyarak, insanhırın fenalıklanna 
karşı duyduğu istika-rıh ve nefreti 
yenemiyerek, mikrcıplon öldürecek 
yerde kendini öldürdi!. Zira bu yalan 
cıları ve kendine zulmedenleri ancak 
ölüm susturabilirdi. Salengro öIµmü· 
nün mesuliyetini dü,manlanna, inti· 
kam almağı da dostl:ınna bırakmıştı 

retmittir. B'! makale ıu serlevhayı ı 
la§ıyor: 

"Pek ili görüyorsunuz ki Saleng 
ro nihayet idama mahkfun oldu. Su
sunuz katiller!,, 

Bu makalenin bir kısmını nakle· 
diyoruz: 

Şerefsiz hasnnlarm f enalıklarm· 
dan nefret etmiş olan Salengronu'l 
feci intihan düşünülüıken, bu çok 
yufka kalpli eski muhoribi, iftiranın 
hissedilmiyen zehiri i]e katleden se· 
fillerin isimleri karşısmda insan şaır 
kına döner. Bu isimlt-r şunlardır. 

Ekmek bıçağı ile kahramanlık 
taslıyan fakat hayatında hiç askerlik 
etmemiş olan Charlei, Maurras; 

Büyük muharrir, fokat korkakh
nn en korkağı, ve haı bi geri hizmet
lerde saklanarak geçirmiş olan Leon 
Daudet; 

Cephede döğüşe.1lerin sefaleti ile 
alay ederek beş sene süren harp es
nasında gazetesi ile milyonlar kaza
nan Leon Bailby; 

Harpte mütemadiyen hastalık ve· 
silesi3rle kendini senei atiyeye terket
tiren Henriot; 

1914 ten 1918 e kadar polis ma
kamını işgal ederek vücudunu koru
yan ve en şerefli güncnü, Champ<J
Elyaecs'nin ortasında bir harp maICı
lünden yediği tokatlarla yaşamış o
lan Chiappe; 

İşte ithamcılar, işte ''Vatanse
verlik hoca.lan!., Bu bet kişi, gazetP. 
paçavralarının satışhnmı arttırmak 
için cephede ilk hatta ~arpışan bir mu 
haribin namusnndan şüphe ettirmek 
ten çekinmediler. 

iftira yedi başlı b;r ejderhadır. 
Hiç bir zaman mağh!biyet kabul er 
mez. Bir kafasını kestiniz mi, onun 
yerine; eskisinden iğrenç ve menfu; 
iki baş çıkar. Can aJacak yerinden 
vurunuz, geri çekilit ve zehirli salya· 
srnı daha şiddetli sa-,,urur. 

Bu amansız hücum ne inatçı bir 
iftira ve sahtekarlıkl!l devam ediyor· 
du? Evvela, Salengroyu, düşmana de 
halet ettiği için bir Fransız divanı har 
bi tarafından mohku"ı olmakla ithanı 
ettiler. Salengro, r.l;ndek.i vesikı:r · 
larla, esir olduğunu, \'C gıyabında ce
reyan eden bir mahkeme tarafından 
dahi bcraet ettiğini ispat ediyor. Eğer 
Salengro bir mahkeme tarafından 
mahkum oldu ise, bu "Alman., :li
vanı harbi tarafından mahkum ol· 
muştur. Sebebi de Almanlar tara· 

' 'Le Popu'ln.ire}} gazeteainin Dahiliye 
nazırının ölümünü haber ooren ikinci 

tabı nüsha.M 

tün belkemiğini teşkil etmektedir. 
Bir ithamın yalan olduğu ispat e · 

dilir edilmez, peşinden bir başka it· 
ham daha çıkıyordu. Bu sefer de 
Salengronun dosya~rnın ortadan 
kaybedildiği palavraın meydana atıl
dı. Mesele gayet basittı. Bu dosya, 
general Gamelin'in nyasetinde ve iki 
namuslu, temiz eski muharip olan 
Barral ile Pickat tarnfmdan tqkil C· 

dilmiı heyet divanına tevdi edilmiş
ti. Bu divan Salengro aleyhinde bü
tün· ithamları reddetmİ§tİ . Fakat ne 
çıkar} Gene bir itham vesilesi bulun· 
du. Salengro'nun hüviyet cüzdanın 
da. mahkum oldu~ lrn)'.'Ith qlan ,aayı
fa yıttılmış deniliyordu. Halbuki bu 
ithamı yapan kendi kendini cerhetti· 
ğinin farkında değiHi. Çünkü Cle· 
menccau zamanında vf"rilen bir k;ı
rara nazaran divanı harbin beraet ka
rarlarının hüviyet cüzdanlanna yazıl~ 
maaı menedilmişti. Bundan ba~k:ı 
yırtıldığı iddia edilen Rayıfa, Lille'-:le 
bulunan askeri tahkikat dosyasmd~ 

Ölürken bize bıraktığı bu vazife. 
yi yapmamız 18.zımdtr . Mesele, Leon 
Daudet'nin on sene..fenbcri oğlunun 
ölümü için yaptığı gibi, bir ··cesedi ir 
ismar,. etmek değildir. Sadece, bit 
haydutlar çetesini su 3turmak, yannm 
temiz matbuatnı ha7.n1arken, dünün 
iğrenç matbuatını şiddetle cezalan
dırmaktır. 

istediğimiz şey, rezalet gazetele
rinin, bir adamın ölümüne sebebi· 
yet verdiklerinden dolay: takibat~ 
maruz bırakılmasıdır. Bunlar, lngi· 
liz usulü üzere, sebep oldukları cina· 
yetin azametine uygun bir şekilde 
para cezalarına çarp•lmnlı, kendileri· 
ni ebediyen mahkum edecek olan 
karar yalnız biıinci s:\yıfalannda ilan 
ettirmekle kalmıyan~c. alçakhklan
nm itiraflarını, masr3f1an kendilerine 
ait olmak üzere Fransonm bütün na• 
hiyelerine varıncaya kadar duvarlar· 
da ilan edilmelidir. 

".Matbuat hürriy'!ti,, ni müdafaa 
etmek gibi bir iddia j]e ortaya çıkan 
küstahlara gelince, onlara bu hürriye 
tin, uzun müddettir u:riyane hareket 
lerine mÜsAmaha ed\lmi§ olan birkaç 
serserinin te,.hiriyle elakası olmadığı 
cevabını veririz. Mesr-1~ bizim dai
ma müdafaa ettiğimiz bir matbuat 
hürriyetini tahdit d~ğ:I, fakat mes
leğimizi aşnğıla§tıran ve memleketi 
zehirliyen iftira menb41larmı kurut" 
maktır. 

insan yolunda bir yılan gördü mu 
himayei hayvanat cemiyetini düşün-
mcz. 

Onu ezt!r! 
bulundu ve üzerinde divanı harbi!ı -....,,,,F,...a""'ti'"""h"""b"""i"""ri:-n-c-i '="'h-u'="'k-u'="'k-!1-a-tı-ş--m-em-u"""rı=--u-
beraet karan olduğu göründü. Bövl ğundan: Hatice Vasil ve Kostantin 
ce biitiin itham ortn fan kalkıyordu . evUltlan nıımına hazinenin şayıan muta 

Mecliste, sağ cenahtan yalnız 63 samf oldukları Aksarayda Cerrahpaşa 
kişi, Salengro aleyhinde isnatlardn caddesinde eski 81-79 yeni 113-115 
bulum:nlarm yalanctlıi?mı kabul er No. Jı arsanın izalei şuyu zımnında 
memekte ısrar etmişt: Fakat gen' 24-12-936 ve 8-1-937 tarihlerinde 
sn~lardan Sr.apiri ile foul 1 'ynau·1 

0

thnmın çirkinliğir.i jtiıaf nttiler, ha~ 
·"· Chiaooe'in f"n sa'l1İmi dostu < •• • 
Pietri rdsede h11hmtr.ekla bcrah,..~ 
bu kadar vi~dansrzlıktan utanCA 
dn~tu alevlıinc rey venn~mf"k 

satılacağına dair olan ilan varakası his 
secfarlardan Vasile ikametgahının meç
huliyeti hasebile tebliğ edilememiş ol
duğund an mezkfir il anın onbeş gün mfid 
det!e i15nen tebliğine karar verilmekle 
keyfiy~t ilan olunur. 

hn::lan Fransız hatlarma yağdmla~ı -------------------------------

mermilerin yapılmasmo çalışmak is · Bir metre 67 santim sakallı 
tememcsidir.lçlerindf'.r. bin "Atct haç 

lılar., teşekkülüne mensup, biri cte b·ır 1·apon şampiyon oldu ! 
papas olan on 13hit oııun, C8ar~tteki 
bu isyanına ve kahra.nanlığma şeha
det ediyorlar. 

Fakat bun lan kim nazan itibar• 
alıyor? Hiç ! Salen~to divanı harpc:u 
ber.aet ettirildi ise, -ıcaha daha evve! 
bir ba~ka divanı haro tı:ı rafmd~n mah 
kum edilmemiş midit? Şimdi de blt 
itham yağdırılıyor. !<~vıtlara bakılı
yor, Bu ithamm yalan oldu~ mey
dana çıkıyor. Bu k•ıd~rla kalsa iy~ 
Hukukan bunun im :anı olmadığı -ın 
laşılıyor. Zira, Alrmınyada esir ol 
rlnğu icin, onun p.-JVJ:\hrn mahkum r.1 

ma31 İ<'.an <-diyordu ve hiikmün kati· 
vet kc.o~betmesi icin muhakkak vücu 
+ın~ 1\i7lım vardı. 

O 7cı.l'Pan. hu ;\k"I~ matbuat, ta~ 

rnfnir diişüncelerle Tesir altında bu
lıınrlıır11l ı:m ve t.ı:ını vırmi sene sonra. 
hinl-,ir h\tcum iritıd"''l hirisini. Pıwan• 
1,., • • ,.,.t 'hir , ,,,'7,,1..1, vıo hiitiin tı> ff'l'rİ.İ· 

ativle hatırlJVabiJen hazı wbitlerin 
,ı ~ 1 .:_ ; n .. .,,.,.,livnr ı- .... t+R hunlar J aponyada şampiyonluk hususun to isimli Japon kazanmı§tir. Bu adam.m 

dan ~O kanunuımni 1C)16 dnki rliv"' da herkesten ileri gitmektedirler. Yu· sakalı tnm bir metre 67 santimetre 
.,, ı, .,., ....... t .. ~.,ı.;+ ,.. 1..:ı., ;;.,, ,..,, .,,. c::.,1,.""'"" karda resmi görtilcn sakal müsabaka- uzunluğundadır. Sakalı kendi boyundan 

nun idama mahkum edildiğini söyli- 1 sında §8.mpiyonluğu ayakta duran Ka- yirmi santimetre uzundur. 
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Şık B l ~ı·J;A ! 1 f ayan ara .ır1l!J~e ... 
Mevsimin en yeni orijinal 
Viyana modelleri gelmiıtir. 

MODIELIL.A Şapka 
MODELLA Çamaşır 

ModeDla Kostüm ve elblseoerı 
Rağbet ve ANKARA Elitleri sergisinde 

MÜKAFAT kazandı. 

MODEL A 
Beyoğlu istiklal caddesi 318 Yerli mallar paz:.tn yanında 

2 V9 20 komprimelik"' ambalailard. 
~ - ~ 

\ulunurı 

Ambalaj ve komprimererin ,. 
b. • 1 

üzerinde. halislioin'"t timsali · 1 

' 

olan EB markasını arayınız. 
Mtıtı ~ .. 

T~OKiVE 

~IRAL\T 
BANKASI 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-l;O~Q 

Türk HaVa Ku·rumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye !tadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
nci keşide 71 Birinci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 
yrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır. 

• 

BABER - llflm pol!dr 

.----ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletler• Her eczanede arayınıa 

Muhtıralı, Haritalı Hayat Takvimi Çıktı 
Bu eııiz ·ye emsalsiz takvimin taklitleri vardır Taklitlerini nlmamak için dikk11t etmelıdi.r .. 

Takvime ait her türlü ınalümatı. dünyfl tarihlerini. inkılap tarihleri. dıni tarihler .. ihUralar tarihi, 
dünya devletlerirıin nufuı ve kuvvetleri, vilayet ve knzalanmız. nufuıumuz tren ldaıyonlan. ltman ve ' 
IBkeleler. kanunlanmız. ıa~hk bilgileri, gfızellik çarel,.ri ve herkeıin i~ine yarayan d.(lha btr çQk 'faydalı.. }' 
malümah, mfıkemmel bir muhtıra defterini. yedi rf'nkli bir Türkiye haritasını havle' ·" ·.,~. ,. '• 

(HAYAT TAKViMİ) nin taklitleri çıkrnııtır Aldımmamak için (Muhtıralı Hari~°h, HAYAT takv'tmi) ·• 
adına dikkat etm~lidir. Fiatı '25, bez ciltliı;i 35 kuruftur. Markezl İı;tanbul MAARiF kltaphaneıtdir. 

BAYRAMDA YALNIZ 
KIZIL.A:V Gazetesi çıkacaktır 

llanlanmzı bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızılaya yardım olacaktır. 
Fiatı son aayıfada santimi 40, iç sayıfalarda 30, dördüncü aayıfada 100 kuruıtur. 
Müracaat yerleri: Postahane karş1Smda KIZILAY satı§ bürosu, Telefon: 22653 
Ankara Ç'.addcsinde Yakıt Yurdu VAKiT PROPAGANDA SERViSi Telefon: 24370 

..... - Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idr:r tahlili 100 kuruıtur. Bil
umum tahlillt. EminiSnil Emllk ve 
Eytam Bankası karpsında tzzet 
Bey Ham. 

Or. Nihat TUzge 
1. lıci. ııaıf Deri • Prenıl ... 

d'İ•~ Zilhrewl ho. •it ' 
Babılfi ·Tay yar• Cemıyeti kartdf 

No. 1 l Tel llMt 
.. h ...... r1 ........ 

PASTIRMA 

HAKKI 
Bahkpuar No. 16 

Eğer bu paıtmnadan bir dilim yi-
yecek olursanız ömrUnüz oldukça 
bqJca pastırma yemiyecekıiniz. 

AôIZDA ERiR 
YUMUŞAK 

Siniraiz 
GIDASI BOL 

Hakla mağua11nda .atılan pastır
malar hallı Kayseri malıdır. 

Altın çiçek Traş bıçak.lan bugüne 

BU TECRÜBEYE 
TAHAM"UL EDEN============~=====~ 

::s&oah doıruzdan •"fı'm 
saat be~,. kadar mat, saf 
ve sevimli bir ten. Gündüz 
tekrar pudralanmıya Jıa. 
cet yo!·. tşte; havalandml. 
mış yeni Tokalon pudrası
nın garanti muhassenatı 

bunlardır. Bu cazip hava
landırma usulü, Parisli bir 
kimyagerin keşfidir. Bu 
usul dairesinde havası top 
landırılmış yegi.ne hatif 
pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on 
defa daha saf ve daha ha. 
fiftir. Bu usul, Tokalon 
pudrasının istihzannda 
kullanılmaktadır. işte bu
nun içindir ld, Tokalon 
pudrası, daha muntazam 
ve daha mükemmel bir 
tarzda yapışır cildi hemerı 
hemen görünmez bir güzel 

... 

lik tabaKa::sr ile Kapıaı ve 
yüze tabü bir güzellik ve
rir ve modası geçmiş ve 
yüze bir makiyaj şeklini 
vermeden kalm adi pud. 
ralardan tamamen başka 
bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze ya. 
pışık kaldığı cihetle buna 
"8 saatlik pudra,, tabir 
derler. Artık ne parlak bu
run, ne yağlı cilt görünmi
yecek, belki rüzgar, yaf. 
munın \ terlemnin icravı 
tesir edemiyeceği mat, saf 
ve sevimli bir ten görüne. 
ccktir. 

• • 
Istanbul Belediyesi Ila~ları 

kadar piyasada tanınmış en iyi biçak· Senelik muhammen kirası 20 ıira olan ka~cıa 11euncik aoka w 

lana fevkindedir. En sert sakalları da 21 No. lı dükkin teslim tarihinden itibaren 937 veya 938: 9 
bile kolaylıkla traş eder Yüz derisini seneleri mayıs aonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmıya konu 
katiy~n incintmez ve kanatmaz. Fiatı mUf ise de bedeli ihale gününde giren bulunmadıinıdan pazarlığa çe · • 
yalnız (5) kuruştur. Tecrübe içiu bir tir. Şartnameai levazım müdürlüğün de görülebilir. latekliler 150 
tane alırsanız Altın çiçek Traş bıça· luk ilk teminat makbuz veya mektubi yle beraber 8/12/ 936 salı günü 
tı sizin her günkil ve daimi arkadaşı- 14 de Daimi Encümende bulunmalıdD'lar. (1) (3121). 
nrz olacaktır. 

;w••===•='•ooktor-==•mmil 
il .: 
iÖmer AbdUrrabman!i 
Ü DERMAN H g Muayenehanesi - EminiSnünde il 
g V ALDE HANI içinde No. 21 b 
:mmna:;=-=:===: 1 &&I Al 

iŞ ARIYORUM 

Askerlik vazifemi ikmal ettim. Eski, 
yeni yazı ve daktilo bilirim az bir üc
retle katiplik içinbir İ§İ arıyorum. 

Tabtakale mektep sokak No. 23 
Hasan 

• o 4. 
~ 

YAVUZ l'EZ N 
T-E~ZI 

iyi giyinenlerin . terzisidir 
Yeni kışlık modeller ve kumaşlar 

daimi yenilik 
lelanbul: Yeni Poetahane ka ... ıeında Letafet hanınd• NO· A 


