
BAYANLAR 
DertDerlnlze 

rn OışlklYı o Derin ize 
L.Gnzelllk Doktorumuz 
.,er gün 4 üncü sayfa 
~a cevap veriyor 

ucuwa ıın -•ıaauwuuuu---. uauawuuuae 'f 

DIHISAN 1 
7- : 
~(/KAHVE: KURUKAHVECIOGLU : 

~ Knh\•cnln en iy1.elnl halüı olarak sal 
hlbl olduğu Kurukahvccl hanı altmdai: 

Az masrafla dalma . 
en ucuza satar : : ................................................ ····················· 

5 Kuru~ - Telefon: 23872 3 BlrinclkAnun 1936 Perşembe Sene: 5 - Sayı: 1755 

ududumuza asker sevketmekle 

il 

• 
• • 
iZi korkutmak mı? 
Eğer böyle ise kendilerine haber verelim : 

Hakkımız üt·· n F ansa 
kuvvet erin·n zorile dahi Yıma11isfa11ın A vcrof zırhlm 

boğu amaz ! 
Milli davamızı Tüı k kanile 

Yunan Amir·atı diyor ki: 

Donanmam 
boğmağa yelteniş 

E •• k- tı·ı · 'b·I t Burada olduğu gibi her zanıan ve her yerde 
n su une ı erı ı e coş urmıya T •• k A • J 

k8fi gelebilecek bir harekettir ur mıra ının 
Fnma ile Türkiye anmac:lıa münkerelerin neticelenmeaini TtiıldUle 

has vekar ve ıükUnetle bekliyerek türlü tedhiı ve tazyika göğüs geren 
Antakya ve İskenderwılu kardeıJerimize şimdi de mitralyöz ve zırhlı oto
mobillerle aaldmııağa bqlandı. Sivil ve ıilihsız masum halka karıı yapılan 
insanlığa yakıpnaz bu cinayetleri Fransa emrindeki adamlar itlemektedir. 
Aruıra dünyaya medeniyet deni vermeğe kalkan Fransa, sancaktaki 
kıtalin ağır mesuliyetinden kurtulmak için bu hareketleri taavip etmediit· 

emrindedir ! 
istediği emri kendi Qonanması 

imiş gibi verebilir! 
~:lcı1oya ııe lskenderumu kar~1eri- ni bütün dünyaya bildirmek, bunun için de Düriö denilen adamla onun 
~ mwJaUat olan Fransız m1ıtrohha- emrindeki canileri derhal it bqmdan kovmak mecburiyetini duymahdJT. r 

• • 'L.... ad _ ,3 Medeni bir memleketin hükUmeti kendi emrindeki memurların --1-vet •'1 Düriö t.Jte ('"' ••.. am.uır. ,..._ 
~----------, yapmalarına göz yumamaz. 
C!:. u 1üm1 ere dair Herhalde ıehit edilen veya yaralanan kardeılerimize aaldıranlann ceza-

F sı verilmek icap eder. Unutmamalıdır ki, aabrm ve tahammülün de bir ransaya hududu vardır, milli davamızı Türk kaniyle boğmağa yeltenİf en ıükU· 

b·, r nota netlileri bile co,turmağa kifi gelebilecek bir harekettir. 
Hele İt bu feci safhada iken üstelik hududumuza taburlarla aaker 

- • sevketmek ise "Tahrilr,, ten batka isim verilemiyecek bir harekettir. 
Verecegız Fransızlar bununla ne demek istiyor? Bizi korkubnak mı? Eğer böyle iae 

Settrlmfz Fransız kendilerine haber verelim: 
fi I I N l l Hududumuza gönderdikleri kuvvet bizim karpınızda bir HiÇ' dir; hak 

ar C ye 8Zlr e kunız bütün Fransa kuvvetlerinin zoruyla bile boğulamaz! 
l<' gUrUşttt 

~tansa hüklimeti, hükfımetimize An
i\ e. İakenderun ve bavalisi meselesi
~ a.ır yaptığı iki teklif hakkmda muh
tir lllahiyetinde bir nota daha vermi~-
';__ (Devamı 6 1ncıda) 

~Ürbüz ve Güzel ı 

~lns~~~~~mo~ 

1~ 
'balrornıza 61 ınmn.am ile iştirak 

llay Hilmi üzel kızı bir yaşında 
NECLA. 

~n: 23 Çocuklarmızm mUsa 

bu l2a l§Urak edebilmeleri için 

ltuııonııınn toplnnması llmndır. 

Sancakta kıtal 
Antakyede evvelki giin kanlı hadise

ler olmuı ve tehirde idarei örfiye il~n 
edilmiştir. 

Bütün Türk dünyasında akisler vt 
derin teessür uyandıracak olan bu hadi
se mebus namzedi hain Adalı Mehmet 
taraftarlarının mektepli Türk gençleri
ne hücumile ba§lamıştır. Bu taarruz 
talebenin ana ve babalarının müdahale
lerile büyümüş ve Fransrzlar - mürettep 
olduğuna şüphe edilmiyen- hadiseyi de 
piyade ve mitralyöz ateşile karşrlanuı
lardır. 

Bu feci kıtalde üç Türk şehit düşmÜJ 
elli kadar Türk yaralanmıştır. 

BUtUn sancak heyecana dUımü§, 
Fransıı:tann taı:yila karırsında Yeni 
Gün gaı:etesi sahibi Seliın Çelenk ve 
halle komitesinden Samih Azmi ile bir 
çok münevver Türkler Türk hududuna 
iltica etmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. 

Sancağın her tarafında Tilrklere kar
şı en tiddctli bir tazyik sistemi tatbik 
edilmektedir. Bu tazyikm halkı yeis ve 
asabiyete düşürerek ayaklandırmak ar
zusundan doğduğu görülmektedir. Bir 
taraftan da muhtemel hadiselere karp 
sıkı askeri tedbirler alınmaktadır. 

(Detıamı 6 ıncıda> 

Sevilde asiler 
arasında isyan çıktı 

Hariciye Nazırı muharebenin 
Hükumet lehine döndüğünü 

söylüyor 

Yunan A miralı Sakallariu Türk Amiralı Şükrü Okan 
(Yazısı 2 incide) 

Bazil Zabarof.un 
Kırk anahtarlı .. 

Esrarengiz teyzesi 
Kurtuluştaki şatomsu evinde 
tek başına servetini bekliyor 

Zaharofun anası ve babaat 
Marya 
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lh ikarla mücadele rejimimizin 
icaplarındandır 

ismet tnanU, ükumetimizin gUttüğU(ı yolu, ba§arınak azminde bulundu
fu iıle~den en mühimini geçenlerde yaptığı son tetkik seyahatlerinden birin
de müjdeledi: 

"Jhtikarla mücadele, hayatı % 30 nisbetinde ucuzlatma prensibimizdir.,. 
. Hiç şüphe yok ki, bu Hlzımdı ve lazımdır da. Bunun ne kadar yerinde bir 
çalışma olacağım bazı hadiseler gUn gibi ortaya koyuyor. Evvelki gUnkU .. Ku
run,. refikimiz ihtikıtrın bir safhasından bahsetti. Memleketin geniı bir nefe11 al
mast, iktısadi durgunluğun çalkalanmasr, harıket uyanması, halkın ve tüccarın 

yüzü gülmesi için Cumhuriyet hükCimetimiz "Genel ithalat rejimi,, ni ortaya koy
du. ithali yasak olan maddelerin rakamını azalttı. Bazı maddelerin ithalini de 
veldllet listesine aldr. Bu genelden "G,,, ithalattan "İ,, ve rejimden de "R,, 

alınınca ortaya çıkan GİR siyasetini bazımuhtekirlerin kendi menfaatlerine uy
gun yapabilmek için "Girme,, şekline soktuklarım işitiyoruz. Ve yine işitiyo
ruz ki bundt.n haberdar olan İktısat vekaleti de tetkiklerine başlanuştır. Top
tan kfiğıt ticareti yapanlar, kültürl.in iptidai maddesi olan k3ğıt Uzerinde ihti

kara sapmışlar. Birinci hamurdan başka basma işlerinde kullarulan ldğıtlann ''Ve 
kalet listesi., ne alınması ekmeklerine yağ sürmüş. Kilosu 22 kuruta satılan bu 
cins kağıtları birdenbire 6 kuru§ fırlat-mışlar. Artık "kağıt girmiyecek,, pyia
smı ortalığa yayarak ellerindeki binlerce liralık stoklarını "6,, ıar kuruı fazlasile 
ellerinden çıkarmaya, keseleri doldurmaya çalışıyorlarmış. 

K!ğıtçılarm ortaya çı1'ardıklan bu ıayia gilphe yok ki ihtikarlarını kolaylaş 
tırmalc 'içindir. Ja.ğıtlann ''Vekalet listesi,, ne alınması, GtR'in, Gt:RME ı~klinde 
tefsir edilmesi için değildir. 

Bu misal g&.Jteriyor ki, ilttikAr, bulanık suda balık avlamakla me§gııldilr. Bu 
gün k!ğıtta ortaya çıkan bu hadisenin yann herhangi bir ihtiyaç maddesinde 
bt-§ g8stermcmesi ancak bu illetle mücadele ile kabil olur. 

İ met İn8nU bilkiimeti, ihtikftr derdini ortadan kaldırmak muvaffakiyetini 
kazandığı gün demokrat bir hüktimetin önemli vazifelerinden birini gömıUı ve 
halkın kendisine bağlılığım sarsılmaz birşekilde artırmış olacaktır. 

Hasnun Rasih TANAY 

Alman - Japon 
misakının esrarı 
i akın hakiki nıetni 

rı redilmemiş 'nidir? 
Sunday Diapatc.k gazetesi yazyor: ( 
Geçen hafta Avrupa maU mahafili 

mUthi§ endişeli dakikalar gcçird.L Ve 
bunda çok hak! idi Çünkil Berlin Ha
riciyesinin husust ıurette topladığı ec
neb! diplomatlara ve matbuat mümca
.ınerine, Alınan, Japon misakının tam 

metnini tebliğ edeceğinden korkuyor
lardı. 

Alman Hariciye nezaretinin esas ta
savvuru, Japonya ile akdettikleri mua
hedenin muhteviyatını tamamen illin 
etmekti. 

Anlaşıldığına göre, bu muahedenin 
öyle §artlan vardı :ki Almanyanm bir 
çok Avrupa devletlerile olan münase
betini hayli mllteeasir edebilirdi. 

Almanyanm Londra bilyük elçi.si Her 

Von Ribentrop derhal tayyare ile Ber
line gitti. Şeflerile milzakere etti. Ve 

muahedeyi neşretmemeğe karar verdi
ler. 

Fakat Japonya ile Almanyanm yap
trğz müzakerelerin muvaffakiyetle ne-
ticelendiği ve nihayet bunu bir suretle 
tamim etmek, l!zmı geldiğini takdir 
ediyorlardı. 

Binaenaleyh Almanyayı komünizm 
ihtilaline karşı Japonya ile birleştirmek 
i~in böyle ~ir' anlaşmanm vücuda geti
rildiğini sükOnctle itan ettiler. 
Anlaıma, Alman Hariciye nazın ta

rafından değil de I..ondradan ıüratlc 

Berlinc gelmiş olan büyük elçi Her 
Von Ribentrop tarafından imzalan
mıştı. 

Alman - Japon misakı, katt bir taah
hüdü icap dmiyen bir nevi sözlctme
den ibaret olarak gösteriliyorsa da esaı 
şartlann neleri ihtiva ettiği hakkında 

diplomatik maha!il hfila endişededir. 

Yunanistan da 
Hü Umeti devirmeğe 
çalışan diplomat kim? 
Londra radyosu dün gece bUtUn Bal

kanlar içip. endişe ve heyecan uyan
dırıcı bir haber verdi. Bu haber, Yu
n a nistanda. karışıklıklar çıktığı, bazı 

eski nazırların adtılara siirüldUğünü ve 

bı.iyt\k bir hükumet darbesi teşebbUsü 
yapıldığını bilcliriyordu.. Fa.kat biraz 
sonra At!na ajansı vaziyeti tavzih et
mlştir. 

Atina ajansının verdiği haber aynen 
şöyledir: 

''Evv~lce mühim siyasi ea.hslyetl~r 
arasında. bulunan eski bir siyaset ada.
mı bir mUddettenberi kendi ifadesine 
g6re, hilkfunetl devirmeğe matuf bir 
hareket ihdasına çalıBffiaktaydı. 

Başbakan, birkaç zamandanberi, bu 
tahrikattan hnberdar edilmiş ve fakat 
bu eski -siyaset adamının söyledikleri

nin asla doğru olmadığını mUşa.hcdc 

ve tesbit ettiği ve bu ta.hrikfttm batıl 
olduğunun kendiliğinden sabit olaca
~ em.in bulunduğu için, yalnız 
takip lle iktifa ediyordu. 

.Ayni samanda bu eski siya.set ada
mının temasta olduğunu iddia ettiği ve 
bugün va?..ife baaında bulunan Generali 
ler ve yüksek rütbeli zabitler Başba-

kana müracaat ederek kendi isimleri 
etraf mda yapılan bu hareketten dola
yı nefret ve infiallerini bildirnı.işler ve 

kendi askeri şeref ve haysiyeUerine 
)'Rpılan bu ütiraya karşı icap eden ted 
birlerin ittihazını alakadar makamda.o 
rica etmişlerdi. 

Bu vakıalar Üzerine, başbakan işin 
ciddi olmamasına rağmen, yanlış bir 

intiba ve hayali §8.yialar hudusuna ma 

hal kalmama.le Uzern, müdahale ve ala
kadar mR.k:amlara. icap eden emirleri 
vermiştir. 

Gazeteler, bu eski siyaset adamı ta
rafından tasarla.nan hareketin ciddi -

yetsizliğini kaydederek diyor ki: 
"Bu hareketi dilşUnen adam t*b

bilsUn vazife başında bulunan yitkdek 

zabitlerin ve yUksek eahslyetlerin mil
zaherctine mazhar olduğu §ayinsmı or 

taya n.tmamıs olsaydı salahiyettar ma
kam bu komik L~ nihayet verilmesi 

için müdahale etmiyccckti. Halbuki bu 
şayialar komik mahiyeti aşmıştır. Zi

ra Krala ve milli hitklimctc sadık olan 

ordu bu sure"le kendiqine iftira edil
mesine müsamaha etmiyecektir.,, 

HA.tst;K- Ak~m postası ;; .l:sırwcı 1'.auuıı - .ı.tı.iti 

Yıınan Amiralz diyor ki: Doğru ml. -
Donanmam değil 

Burada olduğu gibi her zaoıan ve her yerde 

Türk Amiralının 
eııirindedir ! 

istediği emri kendi donanması 
gibi verebilir! • • 

ırnış 
Yunan sulann<la bulunan donanma

mız Faler limanından bugün ayrılarak 
İzmire hareket edecektir. 

Amiralııruz Şükrü Okan dün Sala
miste bir gezinti yaptıktan eonra Ave
rof zırhlısında Yunan amiralr tarafından 
verilen ziyafette hazır bulunmuıtur. 

içeride: 

• Dahlliye vek&Jetı blr alıfkanlık neUceai 
olarak kullanılan bey, ağa. P3§&. e1'e.ndJ, 
eıtendJm, gtbl tabirlerin kullanılınamamnm 

vatandqlara tekrar tebllğtnl vllAyeUere 
blldJrm.i§tlr. 

• Saytıye yerlerinde apart.ıman yapılma.. 
maaı alAkada.rlara tebliğ edllm1ıstlr. 

• Şapka k&nUIJuna muhallt ;ekilde ac&lp 
ıterp\JI giyenlerden dUn 30 k.i§i yakalanarak 
mahkemeye ve~Ur. 

• Romanya büyük elçtat Flotl AUnaya ve 

yerine eski Brükael müate§&ft ve halen Ro 
manya Hartclyesi ıttre mQdUrü Tclemek ta.. 
y1n edUmtıtJr. 

• Şark ve cenup vllAyeUerlnde kaçalq;ılı. 
ğm linUne geçmek fçin tetkikat yapan 1nhL 
ııarlar umum mUdUrlUğü idaı1 kıamı mUdU.. 
rU Jılllnlr HU.srev ıehrlmize cU!n.mllftUr. 

• Deniz yollan idaresi vapur tarf!elerlndf 
mevsim dolayudle bazı degl§lklikler yapm.rı
tir. Bu degl§ikllklere önUmllzdek1 Alı gUnU 
baflaııııc&ktır. 

• Şark demlryollan eD'uma klymet kon.. 
ma lf1 bltmıfUr. Pazarlığa pazarle.51 gUnU 
A.nkarada b&§laııacaktır. 

• Nlate vefat eden general Şakir GUleçfn 
cenazesi yarın Daçya vapurlle ıehrlınJze ce.. 
UrlleeekUr . 

• Hava kurumu Adak&!. trtrt her ııene ol. 
duğu gtbt toplamak. 1çfn tertibat almakta.. 
dır. 

• Bu aene afyon 1&tıfımı% fevkallde iyi 
gitmektedir. Stoklar çok a.zalnılfbr. 

• Konyadakl 8,690 hektarlık Karaııaz bL 
taklığı tamamen kurutuımuıtur. 

• DU kurumu umumt kAtlbl oyıav ve mu. 
harrlr !brahlm Necml Dilmen mldesinden 
ameliyat oımuıtur. 

• TUrkotıstn yeni dl§ memlekeUer mtL 
meulllerl dUn &k§am lktıaat veklll eeıa.ı 
Bayarm rlyaaeU altında toplanml§ ve vekil. 
den direktif almışlardır. 

Uman ldarufnfn Galat.ad& Kara Kuttafa 
pqa cadde.ııtnln arkaamdakl 11<>kakta yeni 
yptırdıtı abrrla.r gümrük ve Um.an erkAnı 
tarafından tetkik edllmlı ve gUmrUk idare. 
11 gelecek bayvanlann gUmrUk muamele.si... 
n.fn burad& yapıımasım kabul etmııtır. Ahır 
lar açılmı§tır. 

• KWate intl§ar eden Kl.llıı retUd.tn1!: 16 

Şükrü Okan ::ıat 17 de sefaretimize 
gitmiş ve orada şerefine tertip olunan 
reami kabulde bu'ıunmuştur. 

Gece saat 21,30 da Maksimde amiral 
Sakallariu tarafından bir ziyafet veril
miştir. 

Yunan amlrahnan beyanafl 
Yunan amiralı Sakallariu'un Averofta··. 

gazetecilere beyanatta bulunduğunu 

yazıruştrk. Dost Yunan amiralı bu gö
rüşme esnasında şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Biz, birbirimizi daha iyi anlamak 
ve daha iyi tanımak için çok yaklaşmak 
zaruretindeyiz. Ancak, bu ziyaretlerdir 
ki, dostluğumuzu daha ziyade kuvvet· 
lendirecektir. 

Biz Türkiye ile dostluğa çok ehemmi
yet veriyoruz. Tasavvur edin ki kralr
rru.z bile Yavuzda bir saatten fazla kal
dı. 

İki milletin birbirile doıt olması için 
halkın birbiri ile kaynaşması Iaztmdır. 
Ancak 1 kaynaşmadan sonradır ki, ha
kiki dostluk teessüs eder. Siz, bize çok 
§eyler verdiniıı. Biz de size çok şeyler 
verdik. Biz birbirimizle o kadar çok te

Bumı. valimize de husıuıi surette ar 
miştim. Kaymakama temizlenmesi 
emir verdiler. 40 - 50 metrelik bir 
temizlendikten sonra işler yüz üst.il 
raktlclı. Burasının rc.<tmini eçkenler 
çen gfln gene çıkageldi'ler ve bana 

min haldı olduğunu sordular. Uta 
ve cevap veremedim. fJsteük bili' 
ecnebiydi.,, 

Bu ok;ıyıunwrnzun şikayetinde h 
kı olduğımu söylem.el: için tetkikat 
nı.ıya lüzum ~ıok. Çi~nkll bu 1:azİI/ 
bıılunan J:ııtanl>u7da nire semtler t 

. ki, aylardanberi MM oldıılc'Uırt . 
hatta oldıtk7anndan daha fena va- 1 
yottedir. Ne yapıp yapıp, Jstanb 
göze batarı çirkinliklerini ortadan · 
dırmıya ça1ışmalıyız. 

mas yapmışızdır ki, hangisinin, hangi- --------------An~ı 

mize ait olduğunu bilemiyoruz. Meriç sa · 11 er i 
Me11elA geçen gUn verilen bir mUııa-

merede İzmir ve Karadeniz oyunları ıslah 
oynandı. Bunların tıpkısı bizde de var-
dır. Girit dansı, tamamen bunlara ben- Yunenfstanla mftşt 

ze~Utekabil ziyaretlerin biraz fazla- rek faaliyet bOŞIJy 
laıtrılmaımı temin etmeliyiz. Meriç (Ebros) ırmağının akıt 

Donanmam, ıu limanda olduğu gibi ziyeti dolayısiyle gerek Türk, g 
her zaman ve her rastladığı yerde Yunan topraklarında ,. uku bulan tı 
TUrk amiralmın emrindedir. İstediği havvülSt yüzünden burada bazı 
emri TUrk ve kendi donanması imiş gi- Iat ve hidrolik tesisat yapılması j 
bi verebilir.,, bundan iki sene evvel Ankarf'~ 

Amlrahmız diyor ki Türk ve Yunan murehhasları ar 

Amiralrmız Şükrü Okan da dost Yu- da bir itilafname imzalcınmı§tı. Bo 
nanistanda gösterilen hüsnü kabule ait lafname ile Meriç ırmağının her 
intioolarım şöyle anlatmıştır: sahilinde hidrolik tesitıatm tanzif1l 

''- Dost memlekette Türk donanma- ait mukavele, itilafnaıne meriyet 
ır ile seyahatim o kadar geniş ve zengin kiine girdikten sonra gelecek ilk ) 
dir ki, bunları sözle izah kabil olamaya- dan itibaren tatbik mevkiine koıı" ıu 
caktır, diyebilirim. Burada bulunduğu- caktır. ·il 
muz günler irinde Elen milletinden ?'? 

~ İtilafname Yunan hükumeti t!l 
gördüğUmilz dostane muamele ve kar- f ·~ 

mdan tasdik edildikten sonra hiı 
deılik beni çok bahtiyar etti. Kral haz- 1 
retlerinin lQtfen ibzal buyurdukları il-
tifat ve donanmamızı teşrifleri, bizim 
için mazhar olduğumuz emsalsiz ve 
müstesna bir saadet teşkil eder. 

metimiz tarafından d:l tasdik o 
mu§ ve pazartesi günkü resmi gat 
de neşredilmiştir. Bundan dola~ 
nümüzdeki ilk bahard:ı Meriç -

ros ırmağı iki kıyısındaki Hidroli1' 
yqma girml~tır. Re11k1m1zt tebrik eder ve ================= 
ömrllnün uzun oıma.snu d.llertz. dırıcılığt meydana çıkanlmıştır. sisatm tanzimi işi yapılacak ve 

• Umuml mUfetUşlerfn Ankarada yapa.. 
cakları toplantıda Ege ve Karadeniz havza.. 
81Ilda da Ud umumt mUfetU§llk kunılmuı 
hu.usunun glirllfWeceği eöylenlenmektedir. 

• Otedenberi kurulmasma çalı§ılan gar. 
ıt0nlar mekteblnln açılma.sma Jılaarlt vekL 
leti müsaade e~tlr. 

• Kallye fUbelerfnde yeniden blr taatıye 
yapılacak ve 4-0 fUbe 19 a lnd1rllecektlr. 

• Türkotta İ.ltanbul §Ubeslnln yeni müdU. 
rtl Suph1 Ziya Romadan gellnceye kadar 
lstanbul fllbeal mUdUrlUğü yeni Roma mU. 
mes.sill Halil Mltat tarafından vekAleten ya.. 
pılacaktır. 

• Adliye saraymm Sultanahmette yapıl. 

mam karan U~rlne pl4.n tçln yeni bir m~a... 
baka açılacaktır. 

• SılıhJye vek&.leti gıda ına.ddelerlnin ne 
gibl hallerde hllell u.:;ııacağınıı. dair bir nl. 
zam.name hazırlamaktadU'. 

• Orta mektep ruua.1ıım muavlnliğl lçin 
Ankarada bir tmtlhan açılacaktır. 

Dı,arda: 

• Bulgar Harbiye nazın anmzm askert 
tertlşlı:ıi! ba.,ı~trr. 

• Bulgılrlstanda mnbkt\mlar yıl ba§mda 
nza1 tıl ıı.cnl• tır. 

• ltnJya lmılt Bulgr.r naıvck!llne en bU. 
yUk rütbe İtalyan nl~ADUll vermlııtır. 

• Japonya, Adlı:nua.badıılti sefıır"Ur.1 kal
dırmı§trr . 

• Alman Harbiye ntl%ın UnltormB ta,,ıyaıı 
askerlerin Çekoslovak, Fransız ve Belçika 
hudlıtlnn boyunı~a gczm~lerlnl menetml§tlr., 

• Romadır. ıenl§ mikyasta bir nlpn dolan. 

• !taıyan • Japon anı11.1mumm neırt te_ memleketin hududunu teşkil edetı 
hlr 4!ldilml§tlr. ırmağın iki memleketten birinin . 

• HJtler bUtUn Alman genc;llgint Hitlercl rarına cereyanına mey.lan verilnıı 
gen~Uk teıkllA.tma ithal eden bir emirname 11_ 
ımza1amı1tır. cektir. Yakında bir heyet de ora)"J ~ 

• Brlstoldeki bir tayyan fabrikuma att derek vaziyeti mahallinde tesbit 
olan pl!nlar Londrada husuııt bir otomobil. cektir. ].~ 
den çalmmııtır. ~ ~ 

• Fransa, Almanyanm Versay muahede. Zabıtaya hakarette 
ıılnln nehirlere mUteallik knrarınt protesto 
etml§tir. 

• Adolf H.Jtler dUn Berllnde bulunan Bul. 
gar taşiet tegkllAtı reisi ve ııabrk Bulgar 
Batvekill Çankotu kabul et.mi§tlr. 

mahkftm oldu # 
Dün cürmUmeşhut mahkerne5 ~ 

zabıtaya hakaret suçuyla getif / 
Maryan yapılan muhakemesi sonıl ,f 

• Kaptan verilen bir habere göre meıhur suçu saqit görUldüğilnden bir ay ll ~ 
tayyareci Molllson kaybolmuştur. ee ve 30 lira da para cezasına mııltlC ef l O 

• Romanya kralr Karolun gelecek ay bo.- • • I' \J 
şmda v~ovaya ~deceğ'l blldlrtllyor. olmU§tur. Ancak hdiseye polısın J 

• Berlfn _ Atina hava yolu merastmıe fi muamelesi sebebiyet vermiş old el 
açılm~tır. görUldüğUnden .277 inci madde ıtl~ ~ a 

• Komünizme karıı mucadele l§lnde ç.-. bince bu cezanın dörtte Uçü ind 4f .,. 
koslovakya bitaraf kalacaktır. rek Maryan 7 gün hapis ve 7 ]it• '( 

~ Lehistan diyet meclisinde Maliye na~ para cezasına ça.rptınlmıştır. __/ 1 

rstanbuldakl kağıt ~ .ztn Zlotynln dUştlrülmeııl !Azım olduğunu 

eöylemJıtır. 

• Tayya.reslle seyahat eden Alman !lı:tıııat 
nazırı doktor Şnht Sotyada temnslarda bu_ 
iunduktnn ııonra Bcrllne hareket etmJ~Ur. 

• BUkre§ radyosu Hariciye nazın Ante
neskunun şubatta Ankarayr zlyaret edece_ 
ğlnl lıllı!Jrmlştlr. 

• Bulgar pollslndc suiistımallcr meydana 
çıkarıtmı§ !mir ve mUfcttl§lerden birçoğu 

azledllml§tlr. 

?', 

thtlk8rı . li 

lktısat vekaleti lstanbul p~Y~- . 
da mevcudiyeti hissedilen kAgtt i 1111~ l 
ka:ı;ını tetkike ba§lamıştır. ])tıı\,r !..'~ 
umum müdürlilğü de bu mese~e "eti :~ 
kında vekft.let neroinde teşebbilB1 l 
bulunmuştur. 



aırcs öOmlYış 
~~ l\l çöp u ddı k'lte 
kaDmoş K 

ft d •Ali, lsta.nbulun "Kartie Laten,.i-
~tler... Gündüz hayatı için, bu 

~ :ı t;.... Fakat tabiatiyle, gece haya.
)t~r. böyıc bir iddia mübalağah olur! 

l U her yer züir gibidir. Yalnız Sir-
laranannda kısmen taşralı misa-

ıı§' otellere girip çıktıkları, kıs-

e rneşkftk kadınların dolaştıkla
lür. 

. at gene de, Babıalinin bu zifiri 
l1'de gizli bir nur - kapalı bir !e
lçinde saklanan ışık gibi • için 

-~r ... 
ı keçeıi binalarm kapısından gire-

s 4 
1Ursa.nız, muharririnden mUretti· 

._'le nıakinistine kadar bir fikir 
r ~I cihazının, bir yeraltı milleti 
6 harıl harrl çalıştığını görUrsUnilz. 
ı n ekserisi gündüz yiizU görmi
iıı 'arı yüzIU işçilerdir. BilUin hayat
;Z 8enelerdir, gece faaliyetine göre 
e uştur. 

t iden, caddemime, şöyle bir baş 
r ~cek, iki lokma yemek yiyece~ 

i nıahallebici açıktı. Fakat, be
e .. : r <ı..ıD son niza.mlarmdan sonra, 

til ·( ' barınamadılar. Kepenkleri in
er. 
1 Tak! Tak! Tak! 

Ptyı vurursunuz: 
li" ' oy. 
l\irn o? 

~ir rnahallebi ver. 
tçamayız... Veremeyiz.., 
1rclesin ya. .. 

asak ... 

ki onların da f aa.llyet saatleri 
~gecedir. Sütlerini kaynatır
t;' annda kepçelerinJ çevlrir
akat, işçinin sıhhatini korumak, 

be tini temin etmek için yapılan 
tJ lediye nJzamı, kapmm açılması

idir .. 

pazar günleri, lostracı dilk-
~n kapandıklarını, işçilerin bir 

alarak kapı önünde ayakkabı 
1~armı görürsünüz. O kabil bir 
atı Bir dostum ''İnsanlar değil, 
ar dinleniyor!,, demişti. 

• ~ 4 

lli caddesinde bir tek açık dilk
~~ bir işkembeci kalmıştı. Ge
"~.ona da: 

~Patacaksm ! - diye emir gel-

~t. işkembe, baş, paça gibi gı
lll' kaç saatte piştiği tetkik edil
d 1? Bunlar jçin mütemadi mesai 

1 tr. E&.sen işçileri de nöbet usu-
ıştrl .• ar. 

1~er taraftan: 

İllattığım koskoca bir yeraltı mil
. , de şeraiti düşünülmeli değil 
aı:, llunıar, nerede karın doyura
hıtİ Ve sonra, yirmi dört saat a-
d llrıan bazı dükkft.nlarm bulun-

1 a medeni şehirler için zaruret 
ltlldir., .... 

'>:ı~lU:ı.larnnızın. nizamlarnnızm nı -
e lYidir. Fakat, bunlar tatbik e
tı, tuhlan j?'ÖzönUnde tutularak 

rı~ er Verilmelidir. 
~. gelişigüzel: 
~ dUkkft.nt kapat! - demek, ba-

~. Şehir! Sön! - demektir. 
'81ıe, horos ölmUş, gözU çöplük

ış kabilinden bir yazı! 
'va -No' 

~t\ıir ve çelik 
• !abrikamız 

lhllyon liraya 
llıal olacak 

~e~U~ fabrikalarına ait in§aat 
dt8ının evvelki gün Ankarada 

!\ ~I~ Yazmıştık. Birinci be~ 
~ Inıızın en milhim kısmını 
~ ;: bu fabrikalar mukavele mu 

ı-. ll" buçuk senede ikmal edile-
Iİt\ ~kaların bedeli olan 16 mil
. lltı amen Türk malı ile ödene 
l8Q buçuk sene sonra fabrika 

k'~ bi;OOo ton demir ve çelik imal 
•°'l~tta lnıdrette cJacaktır. 

l lttt Yalnız Türk ve 1nnfüz mal-
llanılacaktır. b 

Odun sobaları 
sudan ucuz! 

Gelecek sena odun yakmak 
yasak edlleceOl için 

Bir çok kimseler 
bunları ellerinden 

çıkarıyor 
Bu sene İstanbullular garip bir iktı

sa.di hadiseye şahit olmaktadırlar. Bu, 
gelecek sene hükfunetin odun kullanıl
masını büsbütün menedeceği ve bü
yük şehirlerde yalnız kömür ya.kıla
cağı haberlerinin dolaşmasından ileri 
gelmektedir. Bunun neticesi olarak ö
tedenberi rağbetten düşmemiş olan çi
ni sobalarla yalnız odun yakan sobala
nn piyasası çabucak düşmüştür. Her
kes elindeki bu nevi sobaları bir an 
evvel elinden çıkarmak için satışa çı
karmıştır. Sandal bedestenine her gün 
beş altı çini soba ile bir çok odun so
bası satılmıya getirilmektedir. Koca 
çini sobalar, on lira gibi çok ucuz bir 
fiatla satılmaktadır. 

Buna mukabil bu sene kömilr soba
larının fiatları şimdiye kadar görül
memiş derecede yükselmiştir. En kötil 
kömür sobaları 20 liradan başlamak-

Halis yerli malı 
Avrupa mamulatı! 
Bugün sanayi birliğinde bu 
mühim mesele görüşülecek 
Sanayi birliği idare heyeti bu akşam 

toplanarak çok mühim bir meseleyi tet 
kik edecektir. Son zamanlarda ekseri 
sanayi grupları, birliğe müracaatla 
birçok yerli eşyanın sahte isim ve men 
şelerle satılmasından şikayet etmişler

dir. Mesela burada yapılan bir ayak
kabının içine yabancı bir isimle "Pa
ris,, kelimesi oturtulmakta, yahut ls
tanbulda imal edilen bir usturanın üze
rine "London,, markası vurulmakta
dır. 

Bu hal hem yerli sanayi için zarar
lı olmakta, hem de halk aldanmakta
dır. Bazı yerli fabrikaların yaptığı ku
mQJJlarm kenarına birtakım ingilizce 
ibareler yerleştirmeleri, artık moda ha 
line gelmiştir. Sanayi birliği bugün bu 
ıahte men~eli malların hangi zaruret
lerden doğduğunu ve iktısadi zararla
rmı tesbit ederek alınacak neticeye gö-

re vaziyeti iktısat vekaletine bildire -
cek ve tedbir alınmasını istiyecektir. 

Bu işin halk ve yerli müesseseler i
çin olan zararı mesela şudur: 

Bir dükkanda kundura beğeniyorsu
nuz. Dlikkancı size diyor ki: 

- Efendim, bunun şekli iyidir ama 
hiç dayanmaz! Ben size bunun ayni bir 
Avrupa malı vereyim! 

Bu "Avrupa malı,. kunduranın görü
nüşte diğerinden hiç farkı yoktur 
yalnız fiatı ötelcinin Uç misli farklıdır 
Dükkancı izahat veriyor: 

- Ne yapalım efendim, gilmrilk 
resmi! 

Ve siz ilk gösterilenle farkı yalnız 
markasında ve fiatında olan kundura
yı Avrupa malı diye birkaç misli faz
la parayla almak safdilliğinde bulunur 
sun uz. 

~~ ~~~War~ıl~~mfu ___ ç ___________ y __ e_n_l•--a-S_k_e_r ___ I~ 
sobaları vnrrlrr. amaşır 

Dobrıcadan 

120000 Türk 
gelecek 

Dobrlce muallimle
rinden bir heyet 

şehrimizde 
Romanya hükumetiyle hükume

tiıniz arasında aktcd.ilmiş olan ve 
tasdik edilmek üzere Büyük Millet 
Meclisine verilmiş bulunan Dobriço. 
Türklerinin de memleketimize göç
meleri hakkındaki mukavelede ora· 
daki Türk muallimleı inin de hakları 
nm korunması için Dobriça muallim
leri üç kişilik bir heyeti memleketi· 
mi~e gönd~nnişlerdir. 

Heyet Silistrc Türk mektebi baş· 
muallimi ve Hnksöz gazetesi sahibi 
Habip Hilmi, Pazarcık cemaat reisi 
fbrahim Cavit ve muallim . Mustafa 
Emind,.n miirekkeptit. 

Dobrica<lan meml,.ketimize 120 
hin Tiirk gelect>ktir. P.mlarm içinde 
200 kndar muallim vardır. 

Heyet bn'ZÜn maaıif vekaletivl~ 
temmı etmek üzere Ankaraya gide · 
cektir 

lnblsarlarda memur 
kursu 

İnhisarlar memurin kursuna devam 
eden 48 inhisar memurunun hepsi de 
imtihanlarında muvaffak olarak me -
zun olmuşlardır. Bunlardan iyi derece 
ile mezun olanlar, kadronun imkanı 
nispetinde zam göreceklerdir. 

Yeni açılan kurs devreside ayın al
tısında açılacak ve bu devreye 40 me
mur iştirak edecektir. İnhisar idare -
sindı;: çalıtıan ve :m yaşına kadar obn 
bütUn memurlar sırayla, inhisarlann 
her kısmına ait muamelatı öğreten bu 
kursa devam edeceklerdir. 

asarken memurların 
Bir kadın pencereden Barem dereceleri 

düşüp Uldfl nasıl olacak? 
Mahmutpaşada Çeşme sokağında 23 

numaralı evde oturan Ahmedin karısı 

Remziye dün gece saat onda evin üst 
kat penceresine kurumak üzere astığı 

çamaşırı alırken müvazenesini kaybedip 
dürnü~. ağır surette yaralanmıştır. 

Remziye hemen bir taksi otomobili 
ile hastahaneye kaldırılmıısa da yolda 
giderken ölmüştür. Kaza hakkında tah
kikat yapılmaktaıhr. 

Kamutayda dUnkft 
müzakereler 

Dün toplanan Büyük Millet mecli
sinde evvela General Şükrü Nailinin 
ölümüne dair tezkere okunmuş ve bir 
dakika sükut edilmiştir. 

Mecliste dün tuz kanun 18.yiha.sı 

müzakere ve kabul edilmiştir. Layiha 
tuzlalarda tuzun kilosunu üç kuruş <>
larak tesbit etmiştir. 

WIWl'IPIW TANYIWİ 
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BirinclkAnun - 19S6 

Hicı1: 1355 _ Ramazan 18 

7,07 
vuncoın Bıı.tı~ı 
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GEÇEN SENE BUGUN N~ UL1JU1 
Ml\ltendls mektebi talebesi açlık grevt 

yapt1~ 
ltalyanlar Habe§iııtanda ilerlemektedirler. 

Yakında kamutayda müzakere edi
lecek olan bir kanun layihasına göre 
yüksek mekteplerden mezun olup da 
askerliğe intisap edecekler evveli 7 
inci sınıftaki memuriyetlere, yüksek 
tahsilli diğer devlet memurlarından as 
keriye geçmek istiyenler muvaffakı

yetlerine ve hizmet müddetlerine göre 
daha yüksek sınıflara alınabilecekler -
dir. 

İmtihanla dışardan alınacak yüksek 
tahsilli makinist ve sanatkarlar da bu 
ahkama tabi olacaklardır. Yüksek talı 
silli olsun olmasın askeri memuriyete 
alınacak bütün yedek subayların 1076 
sayılı kanunun 3 üncü maddesi muci
bince mektepte ve fili hizmet mukabi
li kıt'ada geçirecekleri müddetler sa -
yılmamak üzere ordudaki diğer hiz
metleri de hesap edilerek sanatları, ve 
sanatlarındaki muvaffakıyetleri nispe
tinde derece alacaklardrr. 

Tahsilini muvaffakıyetle bitiren as
keri mühendislerin memuriyetleri 5 in 
ci sınıftan, askeri fen memurlarmm 
6 ncı sınıftan ve tahsilini ikmal ede
miyenlerin 8 inci sınıftan başh~cak
br. 

Elek trlk direğinden 
dUştU 

Elektrik şirketi amelesinden Ruşen 

dün Kuşdilinde Bakkal sokağında 28 
numaralı evin önündeki elektrik dire
ğine çıkmıştır. Ruşen dir~kte tamiratla 
uğra,ırken birden müvdz~nesini kayb
edip yere taşlar üzerine düşmüş, başın
dan ve kalçasından ağır surette yara
lanmıştır. 

Ruşen Haydarpa§a hastahanesine 
kaldrnlmıştır. 

Karınızı yanınıza getiriniz 
(Ergün) imzasile aldığımız mektuba cevap: 
Mektubunuzdaki yazılarınız ve ifadenizden çok güç 

anlayabildiğimiz derdiniz hakkındaki düşüncelerimiz şun

lardır: 

Yapacağınrz ilk hareket karınıza uzun bir mektup 
yazarak bize yazdığınız gibi bütün vzziyeti iyice anlcıtmak, 
çocuklarınız olduğundan, şunun bunun sözlerine kapılma
mak tazım geldiğinden, artık iş bul.lnğunuz için keı1disi.:e 
iyi bakabileceğinizden bahsetmek ve kendisini yola getir-
meğe çalışmaktır. , 

Eğer bundan bir fayda çıkmayacağını umuıorsanıt 

çalıştığınız yerden bir ar izin alıp hemen memleketinize 
gidiniz. Karınızla bizzat görüşünüz. Onu buraya getirip 
yerlcştirmeğe bıkınız. 

Zaten İstanbulda çalıştığınıza göre en, iyi yol kannızı 

da buraya y~rleştirmektir. Böylece hem dedikodulardan, 
hem de iki yere masraf etmektt:n kurtulmuş olursunuz. 

Sanayi mektebine giriniz 
AÇIK KONUŞMA: 
Paşabahçesinde Orhan Bayzin'e: 
Va:r:iyetinize biz de üzüldük. Maamafih bahsettiğiniz 

mektebe girememiş olmak sizin için büyük bir kayıp değil· 
dir . 

Biz sizin yerinizde olsak hiç durmadan sanayi mekte
bine girmeye ba~<:u ve bügün ve yarın en iyi, en rahat 
para getirecek bir iş tutmak için sanatkar olmağa çalışır-
clık . 

Size de bunu tavsiye ederiz. Sanayi mektebi ilkmcktep 
talebesini alır. Gidip müracaat ediniz. 

Değnşmeyen 
snoanıı 

"Kurun,, da Ha.3<ın Kum.çayı (Hep 
o silah) başlığı altında yazıyor: 

''Türk donanmasının !on Malta zi
yaretile bu izyaret etrafında yapılan 
tezahürat Osmanlılık devrinde Türk -
İngiliz dostluğunun kuvvetli bir amili 
olan Sadrazam Reşit Pa§ayı liatıra ge
tiriyor. Vakıa o zamanda Türkiye ile 
lngiltere arasında dostluk tesisine se
bep olan harici ahval ve şerait bı:ı;ün
künden çok başkaydı. Bu itibarla o 
dostlukla bu dostluk arasında bir ben
zerlik aramak doğru değildir. 

Yalnız o zamana göre Reşit Pa.5anın 
bUyük bir devlet adamı olduğunda da 
hiç şüphe yoktur. Reşit Paşa impara
torluk idaresine garp usullerini tatbik 
etmek istediği için znm:mmda "Dinsiz 
lik ve frenk meşreplikle itham edil
mişti.., Bu maksatla yapılmış bir hic
viye olan şu beyitler bu türlil ilham
ların mell§eini ve hedefini pek iyi gös
terir: 

Zamanenin şu tabibi rc~dini gör kim 
Rctıaç vermek için kendi kartı san'ali-

ne 
Vücıt.dü ndziki devlet Tchini mhhat 

iken 
Dll§ürda fleyi sekimi firtm.gi illetine! 

!ki devir arasında bir fark da şura.
dadır ki bu beyitler içinde gizlenen ta
assup ruhu vaktiyle çok keskin bir si
lah iken cumhuriyetin kuvvetli koııa
riyle kırılmıştır ve bu meş'um silah 
artık Türk tarihinde sadece acı hatır& 
dan ibarettir. 

~ 

BaDok<;oDuk 
koınıgıresı 

Akşamda ( Ak§amcı) ~kil ismet 
111-0nüniln bundan ii.ç sene evvel Kara.
denizde yaptığı bir seyahatte lktıMt 
V ckiliy'lc aralarında geçen balıkçılığa 
ait bir m.~den ve k-0ea Sinopta 
balık bulunmamasından l>eıMe<lcek 
§öyle devam ediyor: 
"Dünyanın en lezzetli balıklan bu 

memleketin büyük bir kısmım ç~viren 
denizlerden çıktığı halde batta sahille
rimizde bile, ya hiç balık bulunamıyor 

veyahut, !stanbulda olduğu gibi, her
kesin alamıyacağı kadar pahalı olu • 
yor. Daha düne kadar piyasamız yar 
hancı yerlerden gelen konserve balık
larla doluydu. Halbuki biz.de balıkçılık 
Avnıpada olduğu gibi fennf bir §ekil
de i~letilse hem sahillerimiz ve sahile 
yakın yerlerimiz bu kıymetli gıdanın 
tazesinden, uzak yerlerimiz de füme 
veya konservesinden bol bol istifade e
der, hem de birçok dı!j piyasalarına 
herhangi başka memleket mallarile re 
kabet edebilecek nefasette mal gönd~ 
re biliriz. 

Balıkçılık ve deni.7. i~Ierimizle me~ 
gul olacak yeni bir banka tesisi kara
rından anlaşılıyor ki, İnönü hükumeti, 
bu işi de esasından ha]]etmeğe karar 
vermiştir. Bu kararın ne kadar isabet
li olduğu çok zaman geçmeden elde edl 
lccck neticeler!e anlaşılacaktır.,. 

Dünkü kazalar 
ilç kişi yaralandı 
1 - 2898 numaralı yük arabası 

diln akşam Bahçekapıdnn geçerken pa
ket postahanesinde gece bekçisi ihti-

yar ve sağır Şerife çarparak yarala -
mıştır. Arabacı Hüseyin yakaalnmı§ • 
tır. 

2 - Kabata., lisesi talebesinden 12 
yaşında Bedri dün tramvaydan atla -
mış, kenara. kaçarken 1928 numaralı 
otomobilin altında kalmıştır. Bedri 
birkaç yerinden yaralanmıştır. 

3 - Sipa.hiocağı karşıeında 153 nu
maralı evde oturan Müberra, dün Ni
şanlaşmda 2666 nur.ıaralı otomobilin 
sademesine maruz kalmı§, yaralanmı§, 
Amer~kan hastanesine kaldrnlmıştır. 

Şoför Vartan yakn.lanmıştır. 

4 - 2582 numaralı otomobil dün ge
ce saat 24 de Galata köprüsil üzerin
den geçerken 714 numaralı amele 
tramvayına çarpmış, otomobilin ön t. 
rafı parçalanmıştır. Şoför otomobili 
bırakıp kaçmı§tır. 
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OU .un en mUhlm ve fevkalade havad sıerl 

[Q)<a~e1n1<QI D ırn a~ m D? Bu akşamdan itibaren 

AVA LA R Ga.zetomJı.e, "GllzelUk doktoru,, adresi .. 

ne hakiki veya mUstear ıı.dla.nnızla eorn 
cağınız suo.ller1n cevaplarmı bu f!Ütunda bulursunuz. Bu cevapları- Parlste anlaşmış bulUD 
duğı.ımuz gUzcllik mUcssescsl vermektedir. Gilı:elllğiniz.l ı:ıoksan bırakan kuırurlarmı%1 b1zC 

ynzınız. 

- 2 3 - hareket karın şişmaniığı için çok fay. 
Ankaradan Semiha ismiyle &O dalıdır. 

ruluyor: Ekzersisten sonr3 kendi kendinı· 
"B011um 1,45 olduğuna göre kilom ze on beı dakika kama masaj yapı· 

altmış dörttür. Tabiidir ki boyıımla kıi.· nız. Karın masajı so.dcce uğmak de
Zom hiç mütenasip değildir. Benim ~· ğildir. Hamur yoğurur gibi hem dtı 
manlıktcın §ilcayct ettiğim noktalar kuvvetlice sıkmaktır. Hızl: sıkmakh 
sırf diz kapaktan yukarı kısım,, kalça karın <'erinizin porsu;·:ıra!t süngcı 
karnım va belimin kalınlığıdır. Vücu • 
dıtmmı diğer tarafları ve azalanmın gibi 0 ncağından ko:kmayıntz. Ka· 
~men hemen her k"tSınıları k-usursuz rm zayıfladıkça deri hendiliğinden 
denilecek bir Jıaldedir. B<>yu.mım k"tsa- büzülür. Beş dakik3.l k karın mnsa· 
Z1ğınt:ı rağmen o şişman olan yerler jından sonra kalçalarıınz.ı avuçlannr 
beni çok sakil gösteriyor. Oralarım a- zr düz tutmak ve yukarıdan aşağıyı.ı 
dcta §i~ gibi dzıruyor. doğru olmak üzere diz kapaklarmız:1 

Elbi8cnin iyi mmıta.2'tlm durması i· kadar mas:ıj yapın. Kalçaları masaj 
çin korsa giymeğe mecbur kaldım. F4- y ptıkton sonra hEr i~ı elinizle şamar 
'kat o 1aldar tazyike. girmeme nazaran vurur gibi tokatlam"k l&.zımdır. tk· 
oral.arım gene çirkin bir vaziyet Msıl elinizle evvela üç dakika bir baca
ctti. Ş~mıa.n k"1Sımlarıma ~re bu1un • ğınızı sonra da gene üç dakika müd
maz timi.diyle doktora bilQ damşm.ak detle ikinci bacağınızı tokatlarsımz. 
teşeb?;iünlnde bulunmadım. Çünk'il 3<1· Biraz şiddetlice olması lazım gelen bu 
yıflamak kabil olcibilcceği 1htimalini tokatlama yuknndan işnğzyn ve asa 
hiç tahmin etmiyordum. ğıdan yuknnya hiç durmaksızın yar 

l§te Bize §i§man fasımlarımın ölçü- lacaktır. Tokat Ön<:t! canınızı o.ata· 

Zerini aşağıda bildiriyorum. Her halde bilir. Çünki.i knlçala.-m•z şişman oldu 
Birin verooeğini.t tavsiyeleri .sabırsız -

ğu için etleriniz de yumuşaktır ve ŞA· 
Zıkla bekler:. te§elddlrlerimi yollanm. mara dayanacak kadar sertleşmemiş· 

Cevap: 
Vücudunuzun tenasübünü bo- tir. Binaenaleyh önceleri ~amar ye. 

Bu yeni spor _şapkasının adı .. L?. 
şas., , yani "av., dır. Arkadaki tüyün 

rengi kanarya sarısıdır Son zaman 

•• 
TURK ve SA 

SiNEMALARINDA 

B rden gUsterllmeğe başlanacaktır 
Türk donannwunm Yunani.tabl ziyareti, Yunan donanmasmm ~ 
laması, Baıvekil Metakaas'm ve Yunan Amirali Sikolarios'un ' 
vuzda Türk Amirali Şükrü Okan tarafından kabulü, f tirk bahriy~ 
ri tanı.fmdan m~bulaskere çelenk vaz'ı mufassal bir swette gösteril 
c:ektir. Aynca müteveffa Kral Komtantinin ve K.raJict- Sophie 
Knliçe Olganm ttalyada bulunan k1:ı1 .... :.,in nakli. 

~~~~~-m1111~.RmmmiZB~~ 

'l'tlrk donanmasının Yuoanlstanı zlyar~t. 
Kahraman denizcilenmıze FALER'dr. yapdan muazzam kar 
törenleri. Amiral Şükrünün Atinada Meçhulasker nbiCesinP 

sin1le çelenk koymuı vesaire •. Filmi lstanbula geldi .• 

l'S3u akşam~sın fttllb>aıretn1 

MELEK ve iPE 
sinemalarında programa ilive en gösterilecektir. 

Satılık Müfrez Arsalar J 
Küçük yalı istasyonu yanında 21 parça mecmuu 20000 J 

bu fırsab kaçmnıyarak aatm almak arzu edenlerin lstanbwda ~ 
ra Caddesinde V AKIT Yurdu, V akıt PropAganda Servisine mürJ'I 

atlan. Tel: 24370 d 
ri:le ellerinizin keskin1emesine gene 

zan yerlerin şişmanlığı tarif edece~- i 
miz beden hareketleri ile geçiştiril~· her iki elinizle yukarıdan aşağıyn ve ---------------------------------------/' 

larda Pariste moda olmuştur. 

bilir. Bu hareketler size tıı.ın bir slh· aşağıdan yukanya tAmpet çalar gibı l 
vurunuz. Bunun da müddeti her fifNffiiiiilllf hat ve çeviklik verec::ği gibi endamr 
bucağa üç dakikadır. 

mzda da çok cazip bir tenasüp yara· Önce ekzersiz, sonra masaj dahn 
tacaktır. Y aşrnızm ilerlediği ;::aman 
bile genç kalmak ve taze görünmek sonra da tokatlama sizi pek yoracak-
istiyorsanız JU harelietleri hiç bırak· trr. Evde masaj ve dayak faslı iç.in 
mıya.rak daiına yapınız. yardım edecek bir kız kardeşiniz ya· 

ilk hareket: Ask~ıiikte bir "hazır hut arkadaşınız varsa. önceleri ondnn 
ol,, vaziyeti vardır. Bunu bilmek için yardım isteyiniz. Sonraları alıştıkça 
asker olmağa lüzum yok; siz ve ben bütün bunlan kendi 1:cndinize de ya-

pabilirsiniz. (•) hepimiz ilk mektep jimnastı1c. der le-
rinde hazıro\ vaziyetin\ ôğre mi ir Masajlard.nn som:\ ılık bir duslP 
1ir. Yalnız bizim duracağımız vazj. mesame1erinizi ve vücudunuzun teri
yctte öyle kaskatılık ve kütük gibı ni temizleyip bunun nı kasından dışa· 
küslük yoktur. nya çıkınca soğuk almamak iç"n bir 

Ayaklarmız 45 ~ereceJik b"ir za. de soğuk duş yapabiiırsiniz, en kıs~ 
viye teşkil edecek surette, göğüs yu· bir zamanda en sıhhı.ltli, güzel derili 
karıda fakat dışandn değı1, mide içe· ve mütenas;n bir krz v1ursunuz. 
ride omuz ve kollar mümkün oMuğu (*) Haber- gaıetemizin kadın· 
kadar gevşek bmıkılnuş olarak duru- lara mahsus -sayıfasmdo endam gil 
nuz. Bu esas vaziyeti aldıktan sonra zelliği ve vücudun buı kısnnlarmds 
sanki normal yürüyüş yapacakmış- şişmanlığın nasıl eri •;1 ·ceğine dair a· 
smız gibi sol ayağınızı ilenye doğru rasrra çok faydalı yanlar ıakmakta
uzatın ve öndeki ayakla arkada ka~ dır. Bunları dikk rle takip cderseni:. 
lan arasındaki mesafeye bakınız. cok fayda görürsünii~. 
Tam müvazeneli bir duru§ için bu va -------------
:ziyette ön ayai;rnıztn arka ayağınız u· mriik Başmüdürü 
arasındaki rrıesaf e &~in izle ayak par- Gilmriik başmüdürü 'Mustaf Nuri, 
mağmız ucuna kadar olan mesafeye dün ak~am Ankara.ya gitmi§tir. Bu ny 
müsavi bu'unmalıdır. Galatada yeni binaya bnşlıyacak olan 

Bu vaziyette topuklannız azıcık taşınma işi ve bu münasebetle yapıla· 
kalkık olduğu halde tnbanlanmz üs- cak teşkilat hakkında gümrükler ve· 

akşam seıneınıın en 
En büyük gala 

g\Qı~eı fllmDırne 

gecesi 

MELEK ve SAKARt A sı~:ı;::~0d1 

ROSE MARülE 
Dünyaıun en tanınmış ve en güzel opereti. Bqhca rollerde : "Marietta,, filminin unutulmaz yı}dızW 

JEANETTE MACOONALD-NELSON EDOY 
Ayma Paramount dünya havadisleri: TÜRK DONANM4SININ Yun~niatanı ziyareti, lngi1tere Kra1r 

nın ziyaretleri, Frans=.ıda Salengro'nun cenaze töreni, 50D ve mufusaal ispanya vekayü. 
Bu gece)ri gala müsamereleri için numaralı biletlerlııizi erkenden aldırm 

Tel: Melek 40868 ·Sakarya: 41341 . . .. ~ . .. · . ~ ,. . ..-\ ' 

, 

Bu akşam S C M E R sinemasında 
ALEX. VOLKOFF tacafmdan vücude getirilen ve büyük artist HANS ADALBERT V. SCHLETON ile ti 
Vimli yıldız VERA ENGELS ve DON KAZAKLARI HEYETi MUGANNlYESI tarafından temsil edilt1 

s ENKA RAZI 
Şayanı hayret fı1minin ilk iraesid.ir. 

FOX JOURNAL: de Atinada matemli bir cenaze töreni, bahrisef:iddc bahri faaliyet vesaire. 
Y erlcrinizi evvelden aldırınız. T d. 4285 t 

tünde durun ve vücudunuzun esas e.- kiletinden ili ktif alacaktır. 
ğrrlığı arkadaki bacak üstüne -dayan- -------------------------~--------------------------
malıdrr. Bu durum kalcalarmız adale
leri içindir. Sol ayak :il~ride, sağ ayak 
geride vücut sikleti tabankı.nn üstün
de olduğu halde yawı~ yavaş ileriye 
doğru eğilin; dizlerinizi bükmeden 
başınızı mümkün olduğu kadar a a~ 
ğzy'a eğik. Bacaklnr gerginliklerini 
muhafaza edecektir. lik günleri b11 
hareketi yavaş yavaş yapmak şartiyi'! 
her sabah yataktan l·alkar kalkma'Z 
yirmi defa, gün g~çtikçe hem hrzl· 
hem de :sayıyı arttmr.nk suretiyle ek· 
zersisi yorucu bir bale getiriniz. Bu 

• 
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~ı r n Gece Yeni Program 
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Bir tıbbiyeli'nin 
macerası 

Mektep arkadaşlarımdan Ferhadı,, 
belki on beş eenedir görmemiştim. Yol
da raslaymca: 

- Oooo ! doktor? Nasılsın bakayım?. 
·diye kolundan yakaladım. 
Bıraz irkildi. Fakat sonra, hasret yıl 

lannı takip eden kavuşmanın sıcak ha.
Yası içine girdi. Benimle ha.sbihale 
daldı. Şelız.adebaşı kıraathanelerinden 
birine daldık. 

Ben, mütemadiyen: 
- Evet, doktorcuğum! ... Ya, böyle 

işte doktor .. - diye konuşuyordum. 
Fakat her "doktor,, sözü, üzerinde 

ınaklis bir tesir yapıyordu. 
Birdenbire: 
- Bana sa.dece "Ferhad,, de ... Dok

tor değilim! - diye asabiyet gö terdi 
- Niçin? .. Allah Allah .. Benim bil

diğim, tıbbiyenin son senesine kadar 
gelmiştin. .. 

İstemediği bir mevzu açılmıe gibi so
ludu: 

- Gelmiştim. ... Fakat olmadı .. Mesle 
ği terkcttim ... Şimdi bankacıyım .. 

- Garip şey ... Niçin, canım? 
O da ben de düşünceye daldık. Onun 

aklından geçenleri henüz bilmiyordum. 
~akat ben şöyle söyleniyordum: ''Fer
had kl, fevkalade zekiydi, daima sı -
nıftn birinciydi, nasıl olur da mekte
bini bitirmemiş? Yüzmliş yüzmüş de 
Sonunda mı boğulm~?., 

- Anlatayım; bak... diye söze baş
ladı. - Gerçi, pek gira.n gelir, fakat, 
ınadem ki açıldı meraktn kalma, başka 
IJeyler sanma.. 

"Şakireyi bilirsin. .. ,, 
Birdenbire, gözlerimin önUnde çok 

eski bir lleme ait bir tablo canlanıver
di. O sıralarda "Salacak güzeli,, dediği
ınız, kıvır kıvır san saçlı, mavi gözlü 
toınbalak bir mahalle gilz.eli. .• 

"- :4Jte, mesleği terketmeme o se
bep oldu.,, 
-? 
Evlenmişler miydi?... Bu yQzden 

hayatını kazanmak mecburıyetinde ka 
lan Femat, derhal bir işe ın.i girmişti.. 
Zira, aralarında hayli ilerlemiş bir 
ınünasebet olduğunu biliyordum. 

Fakat, şöyle bir, eski zama.ru:n ~ 
ferruatını dimağımda toparlayınca, 
bUnun varit olmadığını anladım. Zira, 
ll'erhad, daha o zaman, bana itiraf et
lnlşti: 

- Münasebetimiz ciddf değildir .. 
ltat'iyyen evlenmek niyetlnJ beslemi -
l'orum .. Biz Haydarpaşada, o Salacak
ta ... Eh, işte, talebelik zamanımı ida
l'e ediyorum ... 

N'nsı! olmuştu da, bu Şakire, Ferha
dın mesleğini terketmesine sebebiyet 
"ermişti öyleyse? 

- Sen o sene Rusyaya gitmiştin! -
dedi. - Kız. tutturdu "bent ali,, diye ... 

" t_._,, __ 
- UllJUlill yok .. Tahsilintl bitir -

~ed.inı.. - cevabını verdim. Bitirsem 
bıle, gene kabil değil... Çünkü uzun se-
~ler stajmı sürecek.. Sonra, ihtisas 
Çın hazırlıklar başlıyacak.. Nihayet 
(!lrıeUm, bUyük bir klinik sahibi olmak 

~.~ar maişet derdiyle birlikte 

1 "- Fakat, esaslı bir sebep var ev -
eııınemize! - dedi. .,_? 
.,_ Gebeyim ..• 

::- Şakire.. Şakire .. DilşU.rmelisin. 
,,BUyUk bir inkisarla yüzüme baktı: 

h(S - Sen bana karşı ilk zamanlar 
~e nıiydin ? ... - dedi -. Dilşün.. Çocu
be UZ.. Seninle benim çocuğum, ve 

11 n anne olmak, senin çocuğunun an
ıs:ı, olmayı o kadar istiyorum biliyor
anı · Bunıarr serviliklerde uzun uzun 
~k atnuştmı sana.. Sen de gülümsiye
clıYse İ.asdlk eder gibi susmuştun .. Şim
hu bÖ birdenbire nekadar kabalaşma 

Yle? .. ,, 
,,- Ka.5lanm çatık, sesim pürüzlü: "a Dlişiir ! - diye tekrarladım. 

dı A ıçkırnuya ba.sladı .. Boynuma atıl-
.. ~~ıı d l'k -t1Yn ... • e ı anlılıgın o canavar erkek 
.,~e .. ı, asabiyetle silkindim .. 
• ·~ndo!cdi. Az daha düşecekti. 

Pa.r-a~lerlnı.in içine, yaralı bir dişi 
.. gıbi, kinle baktı: 
,-Ya ... 

~ıti e, Yetiden fırladı.. K~a koşa u
tıatı ... 

"Ben, ab~, kızgın, yerimde bir mUd 
det daha oturduktan sonra, ağır ve dil 
şil.nceli adımlarla mektebe döndüm. 

"-Of! 1118.llah ••• 
"Dimağım artık Şakireyle uğraşmı

yordu bile ... Zaten, imtihan sıralarıy
dı .. O lA.boratuvar senin, bu dershane 
benim, o teşrihhane senin, bu tatbi -
kat benim, dolaşıyorduk. 

"O gUn, derste, hoca bir şeyler an
latırken, ben de not tutuyordum. 

"Birdenbire, iki üç arkadaşın bir
den: 

- Hiiih ! - dediklerini, ve Ferhat, 
Ferhat! diye bana seslendiklerini duy
dum. 

"Hoca: 
"- Ne oluyorsunuz? - diye homur

dandı- efendiler! 
Sükut ... 
"Sükut mu? Hayır! Bir çığlık ... Ben 

kopardım o çığlığı! Kopardıktan sonra 
da bayJlmışım .. Beni kaldırdılar, sınıf
tan çıkardılar ... İşte çıkış o çıkış ... ,, 

Başını iğdi. 

Sustu. 
- Sebep? - dedim. 
- Teşrih masasında Şakire yatıyor-

du. Hoca., bize, çocuk düşürürken ölen 
bir kadının misalini göstermek için, ü
zerindeki beyaz örtüyü çekince, zaval
lıcık lüle lüle sarı eaçlarile, tombul 
pembe beyaz vticudiyle ortaya çıktı .. 

Vl·NOl 

"Cüı üm para 
t . ' ge ırmez .,, 

Şeytan adası firarisi 
nihayet bu hakikate" 

erdi 
Londradan yazılıyor: 
Son yarım asrın en ele avuca ıu~z 

sabıkahlanndan olan ve Fransızlann 
me~hur ''Şeytan adası.,ndan kaçmak 
suretile adını bütün dünyaya duyuran 
Eddi Guerin son haftalarda gene ken
dinden bahsettirdi. 

Şimdi yetmiş beş yaşında bulunan 
Eddinin sergüzeştlerle dolu hayatında 

ilk defadır ki polis hafiyeleri onu bul
mak için İngiltereyi alan taran etmiş

lerdir; likin bu sefer tevkif etmek için 
değil, güzel haberler vermek için .. 

Altmış beş yaşında iken ''cürüm in
sana para getirmez,, diye itiraf eden bu 
meşhur dolandırıcı şimdi Amerikada ö
len bir kız kardeşinden bizim paramız
la 8~.000 liraya tevarüs etmiştir. Şika
go hukuk mahkemesi de miras meselesi 
halledilinceye kadar kendisine istediği 
4500 liralık avansın tediyesine karar 
vermış bulunmaktadır. 

Guerin havadisi işittiği zaman mete
liksizdi. Çünkü önırilnün son senelerin 
de işi dolandıncığa döken bir adamın 

'=---~-
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.. 

eninde sonunda ziyan edeceğini pek acı --------------------~--
bir surette anlamıştı. 

Guerin keskin zekbı sayesinde yüz 
binlerce lira kazanmış bir adamdır. 
Fakat b<itün diğer hırsızlarda olduğu 

gibi .. haydan gelen huya gideri,. haki
kati bu adam için de vardı. O da cina
yetlerinin meyvelerinden hiçbir zaman 
uzun mliddet istifade edememiştir. Tu
haf değilmidir ki Guerinin adı meşhur 
hırsız ve dolandırıcı olarak hiçbir vakit 
yayı!mamıştır da, "Şeytan adasından 
kaçan adam,, lakabile bütün dünyada 
,öhrct kazanmıştır. Meşhur firariru 
Fransrzlann Güyan milstemlekesinde
ki ceza müesseselerinin ana toprağı o
lan M oroniden yapmıştır. 

Guerin Şeytan adasına sevkedildiği 
zaman, Moroniye taşınmadıkça firarın 
imk!insız olacağım takdir etmişti. işte 
bunun için daha ilk gününden itibaren 
fevkalade uslu davranm.ıı, çok geçme
den temiz ahlakı ile bütün gardiyan ve 
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hapishane memurlannın gözüne girmiş -========================== 
ve kumandanın bahçevanliğı vazifesine 
seçilmişti. 

Nihayett kendisini istediği hapishane 
ve naklettirmeğe muvaffak olmuş ve 
buradan az sonra Stoup adlı bir Belçi
kalı mahktım ite brrlikte balta görmemiş 
ormanların içine kaçmıştı. 

İki mahk<lmla hürriyet arasında 400 
kilometrelik izsiz patikasız bir bataklık 

vardı. Hürriyetlerine kavuşmak için 
bu iki ndam bataklığın bütün dehşet ve 
tehlikelerine göğlis gerdiler. 

Guerin nihayet cebinde on kuruşla 

Ne\)'Orka varmış ve arkad<lşlan saye-

sinde kendini derleyip toplayabilmişti. 

Şimdi de mirasa konduğu için hayatının 
conuna kadar rahat edebilecektir. 

Vazan : Niyazı Anmet 
-----------------------------

130 sene evvel bugU'l 

~©D©©© A~lYIS~lYI ırya aıskeırn !Fu aln)sa~ 
lklYl~ve'ltOeırn ~aırşoso ınıcdla malh1v<eH~I nn©ı n 
Şose ceset, yarah, başı boş hayvanat, kırık 

arabalar, terkedllmls toplarla doldu 
1 ;o.OOO kişilik Avusturya ordu- detli harplere devam ederek ilerlerw 

su ile 1 20.000 kişilik Fransız ordusu ken, birden, hiç umulmıyan arkadan 
karşı karşıya harp edeceklerdi. taarruza uğrayınca müthiş bir panik 

Avusturya ord-..tsunun başku- başladı. 
mandam on dokuz ya§mda genç 
Arşidük idi. F ransı7. ordusunu.ı 
başında ise "Cumhuriyete sadakatin
den ve vatan severliğinden başka as
keri inzıbata riayeti ite temayüz er 
miş Moro bulunuyordu. 

Mora, mütareke rievam ederk,..rı 
ordusunun talimi ile meşgul oluyor, 
manevralar yaptırıy0du. 

~ :il- 1(. 

1800 yılı 3 ilkkarıun günü, 13& 
seve evvel bugün, Avusturya ordu
eunun asli kuvvetleri başta piyade, 
ortada topçu ve arka.:la süvari olmak 
üzere Maten Boe şoc;e-si üzerinde ve 
gayet uzun bir kol halinde hareket 
etmişti. Fransız kurr.andanlan, cep
hede Avusturyalıların şiddetli hü
cumlarına mukavemet ediyorlardı. 

Moro, buhali görünce: 
- Avusturyalılar artık mahvol

dular. Bu onların son yürüyüşleri o
lacak.. dedi. Sonra iki kumandanını 
yanma çağırdı: 

- Siz, dedi. Dat yollardan aske
rinizi sevkederek A·111sturya ordusu
na geriden hücum edeceksiniz. 

"'~ :{. 

Avmıturya ordu~u ceph!!de şid-

Fransız kumandar.ı Dekan, Avua 
turya ordusu kumandanı Riş'e hücum 

ederek asli kuvvetlere yardım etmesi
ne mani oldu. 

Moro, arkadan hücuma memur o 
lan fırkaların vazifelc-rjne başladık· 

larını o taraf tan gelen top seslerin

den anladı ve derhal lıir fırkayı mua
venete gönderdi. 

Avusturya alayları kanşmış, safı. 

harp bozulmuştu. Askerler, canla• 

nnı kurtarmak için ormanlara kaçı

yor, tepelere tırman,yorlardı. 

Büyük şosenin tasvirini tarihe hı 

rakalım. 

.. Şose ceset, yaralı, başı boş hay

van, kmk arabalar, terkedilmiş top
larla doldu. 20.000 Avusturyalı te· 

lef veya esir oldu. Yiiz kadar top, 
mühimmat ve sair eşya tamamiyle 

Fransızlann eline düştü. Avustur
ya ordusunun Bakiyetüssüyufu an• 

cak gecenin ve şiddetle yağan kann 

yardımiyle kurtulabildi. 3 birincika· 
nun 1800 .. 

.... . .. . . . .... - . . . . . . ... ... ~ . 

Eserı hazırllyan : Nüzhet Abbas 
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Köşe · ışlanndı hasını merke? Chapman icat etmiştir. Santrhafın 
muhacimini tutacak oyuncu santr- ve iki iç muhacimin fitri oynaması ile 
haftır. Bu umumi ka;deye rağmeı. hasıl olan W sistemi hücum tarzı 
hasım merkez muhacımi kısa boylu muhakak ki iç oyunculara çok fazla 
bilhassa kafa vuruşları tehlikeli ol- yük bindirmektedir. rnkat buna mu
mıyan bir oyuncu ise uzun boylu kabil bu hücum tarzının muvaffakı
santrhafı bu gaye uğrunda muhale- yeti de hiç bir vakit inkar olunamı
kak surette merkez muhacimini tu· yacak bir dereceyi bulmuştur. 
tacak diye ziyan etr.ıck doğru ola. Bugünkü futbolda ilerilere kadar 
maz. Bu noktayı akılda tutarak çıkan hir santrahaf ve 1 eş muhacimin 
köşe vuruşlarında h::\snn oyuncuları- de ayni çizgi üzerinde bir kütle ha
nın evsafını nazarı itibara alarak san· ]inde hücumla muvaffakıyet elde et· 
trhafı ona göre kullanmak en doğrıı mek çok güçtür. Buna mukabil Vl 
harekettir. sistemini de hakkiyle tatbik edecek 

Köşe vuruşlannd.ı santrhafın ha zeki ve nefes kabiliyeti yüksek iç 
snn kalesinin önlerine doğru ve şayec oyuncu bulmak hakiksten zordur. Fa 
uzun boylu ise çok yakınına kadar kat ne de olsa ciisse itibariyle iri bit 
ilerlemesini ta\'siye etmek isteriz. santrhaf karşısındaki hasım merkez 
isabetli kafa vuruşlaı r ve boyundan muhacimini ona adım attırmıvacnk 
kazanacağı avantajı burada göstere. şekilde iyi marke ederse üçüncÜ bek 

bilen santrhaf yerini boş bırakmamalı oyun tarzı bir taknn icin son derece 
ve b~nu muhacim bir arkadaşa terk~t faydC'llı neticeler verir. Bu tarzda o· 

melidir. Maamafih hasım kalesinin yun belki seyirciler içır. enteresan o
ağzında yer alacak santrhaf bunu ev- 1amaz. Çiinkü esas vazifesi sadece 
velden değii. tam kower çekildiği an· bir hasmı faaliyetten iskat oldu.Tuna 
da bu noktaya koşmak ve hasımları göre ne şahsi oyun rıe de sahsi kabi
gafil avlamak t1uretiyle yaparsa daha liyetini göstermiyen b~r sa~trhafı sev 
muvafık hareket etmiş olur. Hasm;ı ,.etmek herhalde çok t!nteresan olma 
tedbit alm<'k icin evvelden hrsat ve cıa gerektir. Ayni zam;ıucla marke ede 
rilm~miş olmakla bu .. ada büyiik n- ceği hasnn merkez .nuhaciminin de 
vanta.j vardır. Köşe vurwm çektikte" ona mevkii icabı çok yakın bulunaca· 
sonra topa müescıir surette miidahalP ğma göre merkez mt•hacimini tutan 
,..demiyen ı:ıantrlıı:ıf s:iratle tekrar ye. santrhafın fa7la nefet:ı kavbetmivece-
rine av~et etmt-lidir. • ği de muhakkaktır. Ücnücü bek sis-

ÜCÜNCÜ BEK OYUNU: temi oyıın tarzım i '1 tatbik eden 
Üçüncü bek oyunu, tabirden an· santrhaf hasım merk~z muhacimine 

lasılacağı iizere santrhafın beklerle r.ok az fırsat verir. Mütemadiyen 
adeta bir hiuıda oyun oynaması ve neşimiz.i lmakmıyan bir insandan de
mi.idafaava cok vakmdan vardım et· ;;;J futholrla. her <>'Ünkü havatta bile 
mesi dernektir. Modern futbolda ha- b karak ı>;nirlend;fümİ7i <!iisiinecek 
sım merkez muhacimlerinin bekl,..rin "lursak. hir b,,ruk s~~·lik bir maç es
hernen birkac metre 0niinde ver afo. nacımda d:ıimi suret<e b;zi kollıyan 
rnk fırsat kollaması tarzmd~ki ovun f:antrhaf•n mer ·rz rrıılmrimini ne -!e 
ticüncü bP.k sisteminin doğmasın'\ rer.eler" 1 .... ~,,r ınkacaömr kolayca tah .. 
ba~hca ~ebeotir. min edebiliriz. 

Eskidenberi sant(hafın başlıc!ı · 
vazifesi tabiri marufr.a hasım merke'7 
mııhacimine snkız gihi yapışmaktt. 
Fakat üçüncü bek ovunu sistemi ile 

• hasım merkez muhat·iminin arkasını 
bırakmıyan modern tabiyeyi zanne· 
diyoruz ki Arsenal meneceri Herbert 

(Dcvamt uar) 
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Bazil Zaharofun 
esrarengiz teyzesi 
DUnyanm yedinci derecedeki zengi-} 

n1 Ba.zil Zaharof, öldü. Onun züğürt
lerin çenesini yoran, dillere destan O

lan serveti; dünyanın her tarafında 

hemen her ailenin unutamadığı yara
lan açaıı toplan, şarapnelleri, kurşun
ları, sevgilisi ve sairesi ve sa.iresi söy
lenip dururken bilinmiyen birçok ta -
rafları vardır. Biz yeni öğrendik, si
zin de bilmediiğnizden em.iniz; biliyor 
musunuz ki, dünyanın yedinci dere<:e
de zenginini istihlaf eden gene Zaha
roflardan bir kadındır ve bu kadın ls
tanbulda oturmaktadır? Bazil Zaharo
fun kan itibariyle, servet itibariyle en 
yakın varisi olan bu kadının dünyanın 
en esrarengiz; adamının esrarengizliği· 

Kurtuluşta. Kuru çeşme karşısında 
tenha bir sokakta oturan Madam Tal
yanın ikametgahı eski zaman şövalye
lerine bile parmak ısırtacak şekilde bir 
şato halindedir. Pencereleri daimi ke
penklerle kapalı ve kapıları demirli bu 
lunan bu evin içinde, Talya tek başı
na y~a.maktadır. Evde, değil bir hiz -
metçi, bir kedi bile yoktur. Kadının 

sokağa çokluk çıkmadrğı da biliniyor. 
Fakat gene biliniyor ki, madam Talya
nm apartıman, han, hamam, dükkan 
olmak üzere kırk parçadan fazla em
laki vardır. Sokağa çıktığı zaman 
bunların kirasını almak içindir. Belin-! 
de bu emlakin anahtarlarını taşır. , 

• * 1 

HABER - Akşam pogtasr 

Maraşta 

Yapışık 
kız kardeşler 
Dünyaya geldi 
Nevyorkta ltalyal! yapışık kar· 

deşler - içlerinden birinin ölümü ne
ticesinde - ayrıldıkları sırada Maraş· 
ta yeni bir çift yapıştk kardeş dünya
ya gelmiştir. Maraşın Akçe koyunlar 
mahallesinde Darendeli oğlu dokuma 
er Mehmedin karısı dünyaya bir ba· 
tında üç çocuk birdPn getirmiştir. 

T abiatin bu suretle bir garibe ortayı:\ 
koyması yetmiyormuş gibi kardeş· 
lerden ikisi yapışıktır. Çocuklar k.:.
rınlarmdan biribirine bağlıdır. Bu üc 
çocuk kızdır. Hepsi sıhhattedir. 

Maraş belediyesi çocuklarla ata~ 
kadar olmaktadır. 

ne de tevarüs edeceği hatırınızdan ----------------

geçer miydi?. • • ancakta kıtal 
Tatavla (Yeni ismiyle Kurtuluş) 

başlıbaşma esrarengiz bir yerdir. Dün 
yanm en esrarengiz ve ayni zamanda 
en meş'um adamı olduğunda herkesin 
ittüak ettiği Bnzil Zaharof, <Vasil) 
de işte §U daracık, içinden çıkılmaz 
sokaklarda ve belki birkaç nsırdanbc
ıi hiç şeklioi değiştirmiyen şu basık 
tavanlı, duvarları esatiri resimli mey
hanelerde gençliğini geçirmiş .. 

Tatavlada Bazil Zaharofun büyüdü
ğü evi bulmak hiç de kolay olmıya
caktı. Ii'akat esrarengiz adamlar yetiş
tiren bu yeri ayni zamanda çok ihti
yarların bulunduğu bir semtte saymak 
icap edecek. 80 küsur yaşında ölen 
Bazil Zaharofun burada 9 yaşından 18 
yaşıruı kadarki halini hatırhvanlar az 
değil.. w 

Nelekim, ihtiyar bir rum kasap onu 
tanıyor ve: 

"- O ne habisti...,, 
Der gibi kafasını sallıyor. Sonra 

ağzına geleni söylememek için eliyle 
i§aret edi:vor: 

. '.'- Nah, onu meyhaneci Manol iyi 
bılır .. Akrabasıdır o herifın .. ,, 

eırıncı akraba 

Tatavlanm nev'i şahsına münhasır 
meyhanelerinden birisi... Gündüzün or
tasında masaların hemen hepsi dolu 
gibi bir scy ... 

Zaharofun ismi geçince hemen teha
lükle soruyor: 

- Açılmış mı vasiyetnamesi Vasi
lin:' Eğer içinde bize de bir şeyler var 
sa yaşadık gitti! Çok değil, servetinin 
yüzde biri yeter! .. 

Ba.zil Zaharofu bu meyhanede tanı
yanlar eksik değil. Onlardan öğreniyo
ruz ki Muğlada Va.cıilaki isimli bir kun 
duracının oğlu olan ve Meryem adlı 
bir anadan doğan Vasi!, 9 yaşında ts
tanbul:ı getirilmiştir. O vakit VasiHn 
1stanbulda ana tarafından yani Kra. 
simus ailesinden birçok akrabaları var 
dr. Vasil ve ailesi o vakit Kurtuluşta 
yokuş b~mda bir evde oturuyorlar
dr. BUyük serserinin içinde ilk haba
set plfinlannı kurduğuna şüphe olmı
yan bu evi görmek ve okuyucularımıza 
d~ fotoğrafıyln göstermeyi çok istcr
dık. Fakat bu evin yerinde yeller esi
yor. Yakm zamana kadar duran bu ev 
yıkılmış ve bir harabe halinde kalmış
tır. 

Vasi! kendini 15 yaşına gelince gös
U:meyc başlamı~tır. 17 _ 18 Yll§mda 
kulhanbeyleriyle metınur Tatavlada 
artık o da bir mevcudiyetti. Onun en 
yakın arkadaşı Siyoti isimli bir deli
kanlıydı. Onunla içtikleri su ayrı git
me7.di. Bütün işlerini beraber yapar _ 
lardı. Siyoti elfın sağdır ve Yunanis _ 
tanda buhınm.a.ktadrr. Buradaki hayat 
Vasilin amcasrmn kasasını soyarak 
kaçmasına kadar devam etmiştir. 

En yakın akrabası 

Bazil Zaharofun en yakın akrabala
rı şehrimizdedir ve hepsi ana tarafın
dadır. Bunların başında Talya ve lz
maro isimli kadınlar gelmektedir. Her 
ikisi de Zaharofun tcyzcJeridir. Ayrı
ca. Manolun ölen üç kardeşi vardır ki, 
her ncden .... e meş'um serserinin, akra
baları içinde, yalnız bu üç karde'je kar 
şı teveccühü varrlr. Fotini, Eleni ve 
Anasta.sya ismindeki bu üç kız kardeşe 
munbır.ıman para gönderirdi. 

Zaharofun teyzesi 

Madam Talya, hakikaten Zaharofun 
bazı hususiyetlPrine tevarüs etmiş bir 
teyz.edir. 

(Baş tarafı 1 incide) 
Sancakta Fransız askerleri fazlalaş

tırılmış bilhassa Türk hududu boyunca 
teksif edilmiştir. 

Son hadiselerden sonra Fransanm 
sancak mümessili Düriö Antakyeye ge
lerek meseleye el koymuştur. 

Ajansın vardl61 maıomat 
Bu hadiseler hakkında Anadolu ajan

sı şu mr}lUmatı vermektedir: 
Kilis 2 (A.A.) - intihap gecesi An

takyede yapılan nümayiş yüzünden ha
sil olan heyecan ancak sabaha karşı 

biraz sükun bulmuştur. Fakat dün sa
bah saat yedide işlerine gitmek üzere 
yoldan geçen Türklere gene Mustafa 
Kuseyrinin evinden silahla hücum edil
di. 

Halk silfıhlı te:::avüz üzerine Kusey
rinin evinin önünde toplandı. Mesallhi 
hassa zabiti maiyetindeki kuvvetlerle 
gelerek milis, jandarma ve piyadelere 
süngü ile halka hücum etmelerini emr
etti. 

Sil!hsız ve müdafaasız halk bu bas
kma kar§ı nefsini müdafaa maksadile 
taşla mukabele etmiştir. Nihayet zırhlı 
otomobiller getirilmiş, halka karşı ate 
açılmıştır. Halktan iki kişi ölmüştür. 16 
yaralı vardır. 

Saat 11 de Antakyede inzibati tedbir 
ler ciheti askeriyeye devredilmiştir. Ha
disenin Türkler aleyhine tahrikat yap
mak için sureti mahsusada tertip edil
miş olduğu anlaşxlnuştır. Çünkü Ku
seyri ve adamları evlerini daha önceden 
milislerin muhafazaları altına almışlar. 

ve otoilU'.tik tüfeklerin himayesine bıra· 
kılmışlardır. Aynı zamanda ateş Kusey
ri Mustafamn evinden açılmıştır. 

Masum halk bu tecavüzlere ancak 
taşla mukabele edebilmiştir. 

Hadise mUrettcpUr 

Kilis 2 (A.A.) - Antakyede Türk 
halkna karşı açılan ateşlerin Mendup 
(yani Fransız murahhası) Kuseyri ve 
Adalı Mehmet tarafından sureti mahsu
sada hazulandığı ve maksatlarının 

Türkleri müşkül vaziyete sokmak oldu
ğu her tarafta kuvvetli bir şayia halin
de dolaşmaktadır. 

Snncakra ,ehifet 

Sar.cakta büyük bir dehşet hüküm 
sürmektedir. Yüzde beş nihayet yüzde 
on reyle seçilen müntehibi saniler bile 
seçime iştirak ettirilememiştir. 
Aynı zamanda halka nefes almaya 

imkan vermiyecek şekilde ağlr ve zecri 
tedbirler almaya başlamışlar ve her 
şeyden evvel örfi idare ilan ederek ma· 
halli asayişi askeri kuvvetlerine terk 
etmişlerdir. . 

MUthls vaz yet 
Antakya, 2 (Hususi) - İdaıei örfi

ye dolayısiyle mülkiye memurları va

vaziyetin müthiş heyecan uyandırdığı 
anlaşılmaktadır. Bunların insanlığa ya 
kışma.z tecavüzleri devam etmektedir. 

Bu çirkin vaziyet karşısında man -
dacılar ve mahalli makamlar seyirci 
kalmakta ve vaziyete hakim olmak i
çin her türlü tazyik ve şiddete baş vur 
maktadırlar. Sokaklarda iki kişinin 

dahi beraber gezmesine ve konuşma
sına müsaade cdilrr.emektedir. Daha fe 
ci haberler ve tafsilat geleceği tahmin 
olunmaktadır. 

Bir hldise 

Kilis, 2 (A. A.) - lntihap günU ak
şamı Antakyada halk protesto maka
mında olmak üzere miting tarzında 

bir nümayiş yapmıştır. Nümayiş kafi
leleri, intihabata iştirak ederek meb-

us seçilen Adalı Mehmcd ve Kuseyri 
Mustafanm evlerinin önünden sükunet 
le geçerken polisler ve bu ailelere men 
sup bazı kimseler tara!ından ateşe tu
tulmuştur. Üç kişi yaralanmıştır. 

Seçilmeden mebu:s olanlar 1 

Müntehibisanilerin çoğunun iştirak 

etmediği seçim sonunda şunların meb
uslukları ilin edilmiştir: 

Kırıkhandan Tasabcyzadc Mahmud. 
1skenderundan Şeyh Süleyman Sami, 
Antakyadan Kuseyri Mustafa ve Ada
lı Mehmet. 

Bu muhayyel mebus namzetleri hal
kın galeyanı karşısında zırhlı otomo
billerle Halebe kaçırıtm?Şlardır. 

Fransaya yeni 
notamız 

(Baş tarafı 1 incide) 
Yeni notada evvelce yapılmış olan 

teklifler izah ve tekrar edilmektedir. 
Hariciyemizin Ant:ıkye ve havalisin

de Türk halkma tatbik edilen işkence
ler hakkında da Fransa hükmetine ay
rıca bir nota vereceği anlaşılmaktadır. 

Paris büyük elçimiz Suat Davaz dün 
Fransız Dış bakanı Delboyu ziyaretle 
bir müddet görüşmüştür. 

Hariciye Vekillmlz Cenevreye 
gidiyor 

Ankara 3 (Hususi) - Hariciye veki
li doktor Tevfik Rüştü Arasın bu ak
şam Cenevreye hareket etmesi muhte
meldir. 

Hariciye vekilimiz, İspanya hükume
tinin talebi üzerine. Milletler cemyeti 
konseyinin içtimaı üzerine milli dava
mızın en kısa bir zamanda müzakere 
edilmesini istiyecek, Antakyeden gelen 
haberlerin bu işi süratle halletmek zaru
retini ortaya koyduğunu tebarüz ettire
cektiı. 

zifelerinden uzaklaştırılmışlar ve hü - ---==-~-----------
kumet konağı milisler tarafından iş_ Bir ahlaksız 
gal edilmiştir. 

Sokaklarda akşam beşten sabah ye· 
diye kadar gezmek mene<lilmiştir. Ka
dınların bile üst başları birer behane 
ile aranmakta ve kendilerine ta7yik 
ve tcr.avüzler yapılmaJdadrr. Köylille· 
rin fehre girmeleri menedilmiştir. Şeh 
rin etrafı ve ~akaklar süngiilii asker
lerle çevrilmiştir. 

Suriyeli zabitler idaresinde Suriye . 
den dc\·şirilmi~ birtakım in~nlar as -
ker kıya.f etine sokularak mütemadiyen 
sancağa sevkolurunaktadır. Antakya -
da bu dev§irme suretiyle askerlerin 
bin tilrlü b'ehanelerle yağmagerliğe ve 
sarkıntılığa teşebbUs ettikleri ve bu 

lzmlrde 
yolunu 

kazancın 
bu!muş 

İzmir 1 (Hususi) - Burada karısmı 
başk:ı erkeklerle temasa getiren Musta
fa isminde bir garson cürmU meşhut 
mahkemesincte bir ay yirmi iki gün hap
se mahkum oldu. 

Mustafa günde kazandığı 90 kuruş 
yevmiyenin kendisi ile kc.ırısın:ı yetişme 
mesi iizerine bulduğu adamlan evine 
getiriyor, JranSt iJe yalnız bırakıyor, 

adam başına iki lira alıyormuş .• 
Mustafa ile karısı mahkemede bunu 

itiraf etmişlerdir. 

. 3 Birinci li!nun -1936 

Sevilde asiler 
arasında isya çıktı 

.ll~adritte taarruza geçen 

ispanya isyanının da beynelmilel) barikatlar inşasına c.le"am olunmRk· 
bir hadise doğuracağı endişeleri ma- tadır. Şehirdeki binalar üzerine 1 O 
alesef tahakkuk etmek üzere gibi gö· binden fazla mitral.vö~ yerl~tiril· 
rünmektcdir. miş olup, bunlar, en nfak bir hareke· 

Almanyada evvelki akşam yapı- te karşı derhal ateş açmaktadırlar. 
lan nazırlar toplantı~mda Hitlerin Astorya cephesind~ hükfımetçi-
lspanya işlerine dair fikrini söylediği ler Gradoya bakan tepeleri zaptetmi§ 
ve ademi müdahale itilafının ··Sov- Ierdir. Opiyedo ile Geradoyu rap· 
yet Rusyanm anlaşmayı ihlal etmesi teden köprü yıkılmıştır. T aladero 
dolayısiyle,, mefsuh addedilmesi ka- kasabasını hükfımetçiler yakmışlar'" 
ran verildiği söylenmektedir. ve Burges şehrinde olan ihtilalçiler 

Fakat Binlerce Alman askerinin merkezine 45 kilom'!tre yakınlaşmış· 
İspanyaya çıktrğr haberlerini salahi- )ardır . Gvı:\dalakara cephesinde d~ 
yettar Alman mahafi1i tekzip etmek· faikiyet hükumetçil~rc!< olup Segodi· 
tedir. ve şösesi bunların tf'hdidi altında bu-
Sovyet gemllerlnde ara•tırma ı 

• w lunmaktadır. lngiliz Niyuz Kronik 
İspanya lır_na~laı ma ugrıyan ba gazetesi, general F ranırnnun Sevld ki 

7.1 Sovyet gemıler.ınd<! araştı~ma ~a- taraf tarlan arasında ·~yan çıktığını 
pılrmş ve bu gemılere ayrı bır reJıııı ve cephane fabrikalarındaki amelelc
tatb.ik ed.ilmiştir. 3oYyet sefiri. ~u rin kendi kardeşlerini (>}dürmek içiıı 
hadıselerı Romad'l pt, teste etmıştır. mermi imal etmek ıstemediklerinİ 

lngıltere ve Fransar:ın yazmakta ve Sondey Dispaç gazetesi 
u:şeobUsU de bu haberi teyit ettikten maada Ko· 

Evening Standart gazetesi, Fran nınyada da ihtilalciler <ırasında karga' 
sa ile lngilterenin İspanyada müca şalık cıkanldığmı bild:rmektedir. 
dele halinde bulunan iki tarafa yar· Sen~an de Luz'de11 verilen haber• 
drm etmekten vazgeçmeleri için di- lerde. tayayreci, zabit ve asker olarC\k 
ğer devletlerle müz lkerelerde bulu· virmi hin Rus"" 1arlı it mi.idafaasuı 
nacaklannı yazmaktadır. da vnı.ife aldıkları bildirilmektedir. 

Askerr harekat ihtilalciler, M"drit civnnnda iki tankı 
Paris, 3 (Hususi ) - ispanya is- İl'"'.indt>ki ; ... .,nnJ,,rh h:rl'kte iizerlerintı 

yam etrafında gelen son haberlc!r ben7.in dökerek yak11ıtşlardır. 
§UDlardır: ispanya hariciye Pazın Del Va'/' 

Madrite giden lngiliz ve F ransı7 yo ile telefonla görüşen Sandey E ·• 
parlamento heyetleri ~ehrin sivil a- spres gazetesine, hariciye nazırlı 
haliden tahliyesi için iki bin kamyon "Harbin hükumetçiler lehine döndü" 
lfızım olduğunu hükı-..metlerine bil- ğünii ve ihtilalciler "'ılahlarını teslirtt 
dirmi!!lerdir. etmedikçe muharebe.ıin bitmiyeceği· 

Madrit caddelerinde betondan ni .. söylemistir. 
---·-

Mahmutpaşay 
altüst eden a a ·.....,_ 

Mahkemede tesbihlnl şahit göstermesıne 
rağmen bir sene iki ay hapse mahkum o!dtl 

Dün öğleye doğru Mahmutpaşa( yanağını, Ahmet lekinin yüzüni.İ 
yokuşunu velveleye veren bir adam ısırmıştır. 
asliye dördüncü ceza mahkemesince Hiiseyin yakalandıktan sonrJ 
ağır hapse mahkum edilmiştir. meşhut suçlara bakan dördüncü asli• 

Suçlunun adı Hüseyindir. Bir se·ı ye mahkemesine ve· ilmiştir. 
nedenberi karısından ayrı yaşayan Dışarıda bir ateş parçasr, hakinı~rı 
Hüseyin dün Mahmutpaşa yokuşun- huzurunda ise bir kıı2.u kadar sessı"
dan inerken karısı ile karşılaşmış, ya· olan Hiiseyin boyuna dinden. imı:ııı· 
nına yaklaşarak tekrar beraber yaşa· dan, ramazandan bahsetmekte \'e 
malan teklifinde bulunmuştur. Ka· kendisinin dürüst bir ad:ım olduğunıı 
dın razı olmayınca Hüseyin karısı ile ispat etmek i-; in de cebinde bulun::ııı 
kavgaya tutuşmuştur. Bir ara Hüse· tesbihini şahit göster'1ekte idil 
yin kamasını çekip kadının üzerine Mi.iddeiumumi "dd;anamesini s~' 
atılınca ortalık karışmış, kadın ferya- dederken dudaklnriy!e - yiireğil"I.~ 
da başlryarak kaçmı~~u. Polisleri•ı merhamet vermesi için olac~k - yi.ı· 
kendisini tutacaklarını anlıyan Hüse· züne bir takım c!ualıar mırıldan')'o:· 
yin elindeki kamasr .le yol açarak Y•>" du. Fakat neticede bıit\.ir. suçlartıı' 
kuşu inmiş, bir köşeyi dönerken ka- inkar etmesine ve Yclı>tığı dualııf.l 
rısınm eski arkadaşlarından Ayşeye rağmen l sene 2 ay 24 gün hnpse."~ 
rastlamış, onun da iizerine atılmış: 1 lira da ağır para cezasına mahkllıı 

- Karımı b,.nden ayıran sensin oldu. ___..,,., 
diyerek tecaviizde bulunmuştur. Bu -.-.. -.-.. ---.---•. -•• -.. -.-.. -•• -•. -.. -.--.-.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -•. -.•.••.• ··: 
kadının feryadına resmi elbiseli poli-.I 1 \ S : ~ 

memuru Ahmet Zeki ile sivil me- ~ H A B E R ti 
mur İzzet yeti~miş Hü~eyinin elinden = 
kamnyı almak istemi~ler, aralarında lstanbulun en cok satılan hıı·; 
boğuşma olmuş, altalta, üstüste bir kiki akşam gazet~sidir. ilanla '"'i 
hayli miiddet miicaddeden sonra kY rmı HABER'e verenler kare '"'i 
ma alınabilmiştir. derler. J 

Bu esnada Hüseyin polis izzetin L .......... - ................ - ••• .; ....... .....--~ 

• 
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3 BhiııcI B:nun - 1938 

ngiltere Macarları yendi Paris • Peşte 
Revanş maçı 

l>Qn Londrada yapılan bu mflsabakada, yapılıyor mu ? 
1 ili t k k bllkf bir oy o}a Evvelki gün haber vcrmiı oldufu-
Dg Z 8 imi ÇO m U muz 13 birinci k!nunda Pariste yapıla-

6 • 2 galip geldi cak olan Fransa - Yugoslavya maçı te-
Senenm en ehemmiyetli maçların- zelve enerjik oyunlıı.rmm semeresini bir edilmiJtir. 

dan İngiltere • Macaristan futbol kar- de daha dördüncü dakikada görmii§ler- Parla muhtelitinin o tarihte Hollanda 
'118.§ınası, dün Londrada Arsenal klU- dir. takıınile ka~ılaJması veyahut geçenler 
hıınUıı stndında çok kalabalık bir se- Macar Viu.kz.e karşısındaki muavin de yapılan ve Fransızların galebesile 
l'ircı önünde yapılmıştır. Tveedi atlatarak çok liddetli bir ştlt- nihayetlenen Pe§te - Paris maçının re-

lier iki takım milli foıına.lariyle sa- el Macar takımı hesabına ikinci sayı- vanJırun icrası dilşlinlilmektcdir. 
haYa geldikleri zaman milthiş surette YI da. yapmıştır. ___ P_o_r_t_e_k_ı __ z __ _ 
llktşla.nmışlardır. Vaziyet 3 - 2 olunca Ma.ca.rlar bera.-

İııgiuzıer, meşhur so1 açık Bastın- beruğe erişmek için bütün kuvvetlerını Fransadan sonra 
den :ınahnım ve g~nlerde lrlandaya sarfetmeye başlamışlardır. Fa.kat o - Lü ksemburgla da 
?nağınp olan takmilarmdan beş kişi yun Macarların hafif bir üstünlüğü al- oynayacak 
değişnu!i bir şekilde çıkmışlardır. O - tında cereyan ederken İngilizler trafm 
hı.n :müthiş bir süratle başlamış ve dan bir favl çekilmiştir. İngiliz Brit- Bu ayın 13 ünde Fransız ınil!i ta.kı
dethaı İngilizlerin hakimiyeti altına ton, hasım kale önüne dizilen oyun- miyle Parlste ka.rşılaşa.ca.k olan Porte-
gjtnıiştir. cularm arasından bu su.retle takımına kiz milli futbol takımı, a.ym 20 sinde 

• de Lüksemburgda, Lüksemburg milli l.!acarıar, rakiplerinin fevkalade bir dördüncü golü çok mahirane bir vu -

' 
~- ·~~i!iii~~~~p.ii~iııiiJ;ll~~ 

---~~--:-ı E3 (1 

Top, bomba ve mitralyözlü 

Hava kruvazörü 
Holandah Foker'iri yeni tayya

resinde top tareti bile var 

.. 

(h. takımfle de bir maç yapacaktir. 
• ~~ıunuıa karşı bütün gayretleriyle mu- ~la Macar kaleci Szabonun yanından ---------.::....:=-==== 

""bele etmeye çalışırlarken, Arsenalin içeri sokmuştur. Bundan sonra Ma.ca.r- it ı 
lıleşbur şlitçUsü Drake demir gibi bir larm bUtUn gayretlerine rağmen oyun a ya 

• llitıe !ngikiz takımına ilk golü kazan- tamamen İngilizlerin hakimiyeti altı- Çek· oslovakya 
~ıştır. Ingiliz muhacimlerinin, mu- na girmiştir. 
~eriyle yaptıktan hUcumlar Macar Çok mii§kül anlar geçiren Macarlar, Mlllf takı mi arı 
'h.. _ lçln her an tehlikeler yaratmıya 20 inci dakikada gene İngiliz merkez karşılacaklar 
""§ladığı esnade, Macar akıncıları 1» muhacimi Drakenin ayağiyle beşinci 
l'abertik sayısını kaydetmeye muvaf - golU de yemişlerdir. Oyunun bitmesine Çekoslovakya milll takımiyle, !ta.ı
rak olmuşlardn-. dört dakika kala Carterin altıncı tngi yan miltt futbol takımları 15 güne kar 

bevrenin otuzuncu dakikasından liz golünü de atınca vaziyetin değiş - dar karşılaşacaklardır. Bu maç Itaı
r ~llra. gene Drake üst üste iki gol da- mesine imkan kalmamış; Macarlar a- yanın Cenova şehrinde yapılacaktır. 
; ~:~.atmış ve birinci devre 3-1 bitmiş- zimktr bir oyun oynamaıarma, butun _A_l_m_a_n_y_a----lt_a_l_y_a_ 

"q' enerjilerini sarfetmelerine rağmen~ 
ı· İkinci haftayma Ma.ca.rlarm azim -ı kmıla.rmdan daha. UstUıı olan ~ maç 1 

lttr hUcumlariyle başlanmıştır. Bu gU- lere 6 - 2 mağlQp olmusla.rdır. 133 000 lira 
hasılat yapt:ı 

Geçen hafta Berlinde m~hur oliın
piyad stadında oynanan Almanya tta.ı
y& maçı hakkında neşredilen istatis
tiklere nazaran bu maçta 102.000 se
yirci bulunmuş ve 265.000 mark (bizim 
paramızla 133.000) lira hasılat yapıl
mıştır. 

1915 senesinde genç bir Hollandalı 
havada muharebelere dair dünyanın 
düşüncelerini değiştirmişti. Bu zat tay
yarenin pervanesi içinden makineli 
tüfeğin kurşun atma.smı imükln dahi
line sokan bir tertip icat etmişti. 

Genç Holla.ndalmm adı Antuvan 
Fokkerdi. Getirdiği yeni usul bunca 
senedir değişmeksizin kalkmaktadır. 

Harp tayyarelerinin hızları arttı; da
ha elverişli oldular, inşa masrafları 

çok daha bilyU.k yekfuılar tutma.ğa 

başladı fa.kat prensip hep aynı idi. 

Geçen hafta tayyarecilik filemi dü
vüncelerin değiştirilmesi 18.zı:m geldi
ğini gördü. Bunun da sebep 'Antuvan 
Fokkerin en son icadıdır. İkinci defa
dır ki bu Hollandalı asker düşünceleri 
değiştirmektedir. 

Yeni makinesinin adı "Orak,, tır ve 
bu makine şimdiye kadar havalarda 
uçmuş olanların en öldürücüsüdür. 

ib:ı.rettir. Hız saatte 600 kilo me~ 
dir. Uçuş sahası 2000 kilometreyi mü
tecavizdir. 

''Orak,, bir hava harp kruvazörü
dür. Yapmayacağı iş yoktur. Hava 
akınlarını kat'§ılamak maksadile bir
biri arkasından kaldmlacak kısa me
saf eli ve seri birçok harp tayyareie:t 
yerine bu makinelerden teşkil oluna
cak filolar muhtelif yüksekliklerde 
muayyen bir takım sahalar üzerinde 
karakol uçuşları yapar. 
Paris tayyarecilik sergisinde herkes 
"Orak,, m hangi devlet hizmetine gi

receğini merakla sormuştu. Sualin ce
vabı anlaşılmıştır: nk önce Hollanda 
hava kuvvetleri bu tayyarelerle tec
hiz edilecektir. 

Beyoğlu Çocuk 
Esirgeme Kurumu Bu tayyare kanatlr ve sivri bir yu-

A VU St U ryada murlaya benzeinektedir. Tekerlekleri Beyoğlu çocuk esirgeme kurumu, bu 
uçuş haHnde iken kendiliklerinden kış fakir ve kimsesiz çocukları giydir-

f ut b O I katla.na.ra.k gövdedeki oyuklara gir- mek ve iaşelerini temin etmek maksa-

Rapid ve Admira mektedir. diyle w yazmak hususunda büyük 
Hava mukavemeti en az olan göv- bir faaliyete geçm.i.!?tir. Bu münasebetso n maçlarını 

kazandılar desinin içinde 500 kiloluk bombalar le, yeni azanın yardımlarını daimi kıl 
gizlidir. mak ve çocuk esirgeme kurumunun Avusturya şampiyonluğu maçlarında 

Sivri kuyruk otomatik bir surette fakir çocuklara yapacağı yardımı anFavoritner, Rapidi sıfır - iki; Avuatur-
çalışan ve topları herhangi bir zaviye- ıatmak maksadiyle 15 birincikanun ya, Bakeri dört - üç; Ad.mira, Vienneyi 

(!ehrimi.zdc m!lsabaka ,.vrnl'UY!k olan profesyonel Çokosl.ovak den ateş edebilen bir zırhlı taretlidir. 936 salı gu"'nu·· akc~""I Fransız ti'-•atro-
>;;1 ~-r~ üç - sıfrr mağHlp etmiJierdir. ~ .; 

takımı Çekli Karlin Yuvarlak burnu da iki seri ateşli top- sunda büyük bir müsamere verecektir., 
l'-ı Ü h . . 1 k olan Mefhur gUlle atma •amplyonu tur ki her birisinin mağazasında 100 Bu musam·· ereye KemanıA R""'"~ 
P~ g n sonra şe rım.ıze ge .ece Torrans A • ~ 

7.er tane yüksek infilaklı mermı var- Nc)7.en Tevfik, Tanburi Dürrü Turan, 
1. · .f. f rtek l T?arllll fak zm l dır. Bu mermilerden bir tanesi kosko-0 / esyone \...!~ Il~ Profesyonel boksör caınan'birtayyareyiparçapa.rça.eder. Udi Sedad, hanende Nuri Halil klft.silC 

• • • • • Topla.rm üstünde de iki tane makineli parçaları çalmak suretiyle iştirak ede-11 k maçını cumartesı gunu oldu tüfek vardır. cekleri gibi, zengin bir. garp musikisi 
~ k Amerikanın en tanırumı atletlerinden Kuyruğa 111.anan koridorda bir tel- ve çocuk kurumunu alakadar edecelC 
~aıatasaraya karşı oynıyaca dünya gülle atma rekortmeni Jak Tor- siz telgraf cihazile fotoğraf vardır. bazı temsiller ve canlı tablolar da bu 

ranı Berlin~ olimpiyatlarından sonra Mürettebat bir topçu ile bir pilottan müsamerede yer bulacaktır. 
Bayramda iki Romen takımının ~~~~e~§"~•~-----~-----~-----------
lstanbuıa gelmesi ihtimali var mxın. 

Q Şimdi Nevyorktan bildirildiğine göre ltı· alatasaray, Fenerbahçe ve Güneş bul~~k olan prof~sy.onel .~k ~kı- bu meşhur atlet bu aym 7 &inde boksör 
~Uı>Ierile §ehrimizde üç maç yapaca- mı hükumet merkezımızde ikı müsa-
~lllı Onen Flaynn ile yapacağı maçtan sonra 
l· evvelce haber verdiğimiz, prof es- baka yapacaktır. arlık profesyonel boksör olacaktır. 
~e~ Çekoslovak takımlanndan Çe~i Futbol baş ~trenörü Mister Boots -------------
~ lın, iki gün sonra tstanbula gelmış da Çek taknrule beraber An.karaya 
"Ulunacaktir. gidecek ve oradaki maçlan seyrederek 
tı· Cumartesi Galatasarayla, pazar gü- Ankaralı futbolcuları tanım.ağa ~alışa
lt U F'enerbahçe ile, salı günü Güneşle caktır. 
ıa:l'§Ilaşacak olan Çeki Karlin, bu maç- Çekoslovak profesyonelleri hakkın-

dan sonra Ankaraya gidecektir. da şimdilik fazla mal6matımız yokutr, 
~ra stadının küşat merasiminde Avruparun en kuvvetli futbolcularına 

(f::. malik olan Çeklerin şehrimizde fena 
~~~O KaırDDını neticeler alacağı ümit edilmemekle 

maçOaııro 
ıindÇcki Karlin maçlan tertip 

beraber, çoktanberi ecnebilerle, bil
hassa Çeklerle karşılaşmamış olan 

heye· 
klüplerimizin ellerinden geldiği kadar e.n: 

ol 1 - Şehrimizde üç maç yapacak 
~~Çeki Karlin prnfesyonel futbol 
936 takımı ilk maçını 5 birinci kanun 
'ta ~urnartesi günü saat 14,30 da 
t..ıksırn stadında Gal:ıtasarayla yapa
~trr. 

ta dı - Bu maçın hakemi Adil Gi
l' ır. 

lı {- Stad gişeleri anaç günü saat 
tılk O dan itibaren :ıçık bulundurula-

br. 

Sttı ~ - Bu ecnebi tnkırnla olan ma
~k 11Yatiarı, lik maçlan fiyatlarından 
~ fa~la olmamasına bilhassa itina 

erclc şöyle teshit edilmiştir: 
~\tr Duhuliye: 40 kuruş, Tribün: 75 

U§, Balkon: 100 kuruş. 

çalışacakları da muhakkaktır. 
Galatasaray, Fenerbahçe ve Güneş 

klüpleri arasında son defa yapılan an
laşma; bu üç klübümüzün aynı ecnebi 
timile karşılaşarak, alacakları netice 
farklarını göstermesi itibarile de çok 
isabetli olmuştur. 

* • • 
Bu üç güzide klübiimüzüo önümüz

deki Şeker bayramında, ::>por sever 
halkımıza mühim-karşılaşmalar göste
ceğini de memnuniyetle haber aldık. 

Geçen sene şehrimize gelmiş ve Ga
latasarayla çok entersan bir müsaba
ka yapmış bulunan kuvvetli Romanya 
klüplerinden Trikolor ekibi ve bir baş
ka Bükreş klübü ile muhaberata giri
§ilmiştir. Kabil olursa her iki Romen 

'tıJ-;,~-· 
- Klübünii~n şampiyonluğu 1ca-

zanm.a81 için eksiğiniz rıcdir1 
- Doğru diirst topa wrnın futbolcu. 

klübU bayram günlerinde 1stanbulda 
her üç klübümüzle de karşılaşacaklar
dır. 

~ .y. :/-

Önümüzdeki cumartesi günü yapıla
cak olan Galatasaray - Çeki Karlin 
maçından evvel Beşiktaş ve G:ılatasa
ray B takımları arasında hususi bir 
maç yapılacaktır. 

15Dlm 
18W 

25DLm 
28W 

"ODlm 
39W 

65Dlm 
SBW 

100DLm 
'79W 

150Dlm 
111W 

Ucuz' ve idareli bir tenvlraO ... 
istiyorsanız Osrarn JOO] la11ı,tı 

baları kullan1n1z, ve wnptl~ .. 
!erin dibinde ayduılık derPi 

' ~ ;:; 
cesini gösteren (DLm) .. ; l~ 

elelitrik ~sarfiyatı 1i1 göst<>re!j , 
Vat işaretine dihkat ediniz~ , 
Her .. zanıan ve lıer yer~ 

de . Osranı 1001 a nıı>u llc~ . \ ... . . . ..... "" . . 
rını! tsteyınız. 
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8 HAUER - Akşam postası 

Hatıralarını anlatan: Alman korsan ge mısı "Ocnız kartalı' oın süvarisi Macera ve aşk romanı -22-

a Birinci kanun - 1936 ~ 

OGLU 
Yazan : (VA-NO) _, 

~~~~~~--~s~2--~d-~_tF_~-~-'~-~_h_•~''Sen de mi onlarla birliksin? ... Sen de mi be 
Japon amlralı beni bilylilc bir nezaketle 
karşılayarak Deniz Kartalı macerasına 

hayranlık duyduğunu anlattı 

öldüreceksin ?... Ben sana ne fenahk yaptım 
Ey amcamın oğlu ? ... ,, 

Sekiz gUn sonra blr gün sabahleyin manlan gibi bir limanından mı hare
erkenden yüzbn.,ı Vaythavz hücreme ket ettiniz? 
girdi. Çehresinde büyük bir dostluk e- - Hayır, doğrudan doğruya Alma.n
seri okunuyordu. Anlaşılan fevkalftde yadan geliyoruz. Kendimiz.i Norveç ge 
bir vak'a olmuş. Bin bir dereden su micisi kıynfetine soktuk ve !ngilizlerin 
getirmek suretiyle söre b~lıyarak ni- bir buçuk saat devam eden taharriya-
hayet ağzındaki baklayı çıkardı: tından yakamızı kurtardık. 

- Bir Japon am.iralı sızinle görüş- - Demek İngilizler (Deniz Kartalı) 
k · ti nı muayene ettiler öyle mi? me l1i yor ... 

Kendisine derhal cevap verdim: - Evet. .. 
- Bilmem sözlerinir.e inanayım mı? Japon am.iralı ile, erkinıharbiye rc-

Sn.kın 1fa sefer de bir Japon Makenzi isinin çehrelerinde bir memnuniyette
dalaveresi olmasın. Bnnn b~ka bir za- bes.-;ümU parladı. Sonra şampanya içe· 
bit g6n.cleriniz. Benim sizinle işim yok! rek beni dinlemeye başladı. Amiralın 
Yarım saat sonra bir millhim geldi (Deniz Knrtnh) nın miltebaki müret -

ve filhakika ldzuma ismindeki Japon tebatının nerede olduğunu anlama.ya 
knıvazSrU ile gelmiş olan bir Japon can attığı belliydi. Birdenbire bana 
amiralinin benimle görUşmek ar- soıdu: 
zwnınu izhar ettiğini söyledi. Şüpheler - Nerelerde cevelan ediyorsunuz? 
beynimi burgular bir halde hı:ı..zırlan - Siz bizim nerelerde dolnştığımı-
dım. zı zannediyo .. dunuz? Bizi hangi mm-

Oğleden sonra saat ikide yanmıda takalarda aradınız? 
bu müllı..zim bulunduğu halde hapis • önüme bilyük bir harita yaydılar ve 
hanenin avlusunu geçtim ve sahile doğ bana Yeni Zelanda ile Çatam ara.sın· 
nı indik. daki s:ıhayı gösterdiler. Bu sahada çi· 

Bu sefer beni aldatmamı§lardı. Li- zilmiş olan hatlar kruvnzörün takip 
manda zarif bir .Tapon zırhlı kruvB.7,ö. etmiş olduğu rotayı gösteriyordu. A
rn demiı'.lemiş duruyordu. Biraz sonra mimi: 

kıç gönderinde Japon bayrağı dalgn- - lşte, dedi, sizi ta.marn Uç ay, sa
lanan bir istimbot gelip kumsala ya- atte yirmi mil sUratle bu havalide a
naştı ve eli şapkasında. bir znbit beni rnyıp durduk. 
Jmrştlıya.r:ı.k istimbota bindirdi. Ref a -
katmide lngiliz mliliiziml ve iki lngi
lz neferl bulunduğu halde Japon zabi
tinin yn.nma oturdum. 

Kruvazörün kıç giivertesi Ustünde 
Japon :a.biUeri (Deniz kartalı) nm e
sir ·fl fü fımlamak için vaziyet 
alnffŞtardr. Jr.pon a.miralı elimi sıktı 
ve: 

(Dcoomı oor) 

~ te/rika"ların huUisaltı: 1 
Havva, yeııl hadım edllm1§ kUçUk oğ 

lanlann teda·ıaline D)emurdur. Fakat 

bir de SUnbUl ndmda hadim edilmekten 
kurtulmug küçük zenciyi oda.smda sak 
lıyor. Onu kendisine koca yapmak Uzcre 
yeti§tlttcckUr. Ayni yaota bir hasta ço 
cuğu krunıı.rasmda. tedavi ederken, öl 
dürmek ve yerine SUnbUIU koymak iıı 

tiyor. Ltkln, BUlbUl l.Bmlndekl luı.ııta, ya 

ralanıp, göğsUndo hançerle kaçıyor. 

SUnbUI, BWbUIUn amcazadesi olduğu 

ic,:ln onu kandırmak :için çağırıyor: 

.... * 
lsveçli kadın hayrette kaldı.. Çocu

ğun "şu kadarcık iş!,, dediği adam öl
dürmekti.. Üstelik akrabası. Hem de 
böyle zalimane bir plB.nla.. Kendi zali
mane plA.nına, daha müthiş bir şekil
de devam ederel .. 

Bu çocuk neydi böyle.. Vaktinden 
çok evvel inkişaf etmiş ... B~tan başa 
ihtiras .. Baştnn başa. fesat. Baştan ba
~ hile ve bud'a.. Onda insaf ve mer
hametten zerre yok ... Kendısini kurtar 
ma.k için canını feda eden annesinin 
yarı vücud :mu köpekbalığı kaptığı va
kit bile şu kadarcık heyecan duyma -
mıştı... Başka bir çocuğa ömrünün 
sonuna kadar kfıbus gelecek bu kucak
lama.dan kurtulur kurtulmaz, onu l~ 
kaytlıkla denize atmış ve beyaz kadın 
sevdası peşinde koşmuştu .. Ve hemen 
o gece, beyaz kadının koynunda r.evk 

- V tanmu: için yaptığınız şeyler 
dolayıs ;1 size hayranım! 

Dedi. Beni zabitlere takdim etti ve 
ecmra bana dönerek: 

Prenses Aydanın yaptığı teklif 
Semrayı büsbütün sevindirmişti 

- Demek oluyor ki, dedi, geceli gUn 
düzlU tanuı.m üç aydır peşinden koştu
ğlıınuz 7.at sizsiniz öy e mi? Sizinle ce
surane bir harp sahasmdn kn:r1}ılaşaca 
ğmırz yerde bu şcrajt altında tamştı
ğmuzdan dolayı müteessirim. 

Ben de mütekabilen muhatabım gi
bi civanmert bfr düşmanın elinde esir 
h unma.dığnndan dolayı miıteessir bu 
hı du "?t1mu söyl~iın. Bu sözlerim ken 
d ini hayrete dUşilrdU. 

Jııpon antlra.lı, lngiliz.lerin bizi ca
nilere mahsus bir hapishanede yaşat
tıklarım bilm yordu. Bu sözlerimden 
sonra Japonlar tarafından İngiliz znbi 
tine karşı gösterilen soğuk muamele 
ile İngiliz zabitine karşı takındıkları 
so2ı.ık u :vır hiç kimsenin gözünden 
kaçmıyacak kadar barizdi. Japonlarm 
Alma.nyaya ka,rşı gösterdikleri neza
ket fiili olmasa. dn kalbi.mi istiyordu. 

Bana kruvazpnin içinde de refaknt 
etmek istiyen İngiliz nöbetçileri kara-

' ya iade edildiler. Aimral beni salona 
da.ve etti. Ha i hanedeki çıplak hüc
reye alı~ış olduğum.dan kendimi sa
raya giriyor zannettim. Amiral bana 
J· ndi hattı de t"yle yazılmış iki def
lrr go terdi. Bunlardan birisi "Em
den,, in diğeri de "Möve" nin ismini 
U> ıyc .. du. Bir üçilncüsü boştu. Ami
ral: 

- Bll dn (Deniz Kartalı) na aittir. 
Dedi ve devam etti. 
- Bana (Deniz kartalı) nın sergü

zesti hakkında vereceğiniz izahatı bu 
deftere knydedecegim. Japonyada a -
dettir: Vrıtan Jçin ihtiyar edilen feda
karlıklar çocuklnrımızın, genç nesli .1 
mizi.n vatanpcrvcrnne hissiyat ve heye! 
canını takviye 'çin kaydolunur. Ban:ı 
sergii~tlerinim"''l birkaçını IUtfederl 

' . A.U.İ.> Ul • ' 

- Maalmenınun ye. ı 
- Evvel! rnilsaru:!enfzi rica ederek 

bir sual soracağım : Geminizle Ameri-ı 
kanın faraza Arjantin veyahut Şili li-

- Bu karahaberi size prens Falkenş
tayn uu söyledi? 

- Evet. Hariciyede duymuş. Kabine 
reisi Betman Hülvege gelen bir şifreli 
telgrafta Bağdadın düştüğünü bildiri
yorlarmış. 

Semra bu haberden çok müteessir ol
makla beraber, fazla allikadar olmamış 
gibi görünmeğe !Uzum görmüştü. 

Prens Vilhelm Semra ya döndü: 
- Ummam ki bu haber doğru olsun. 

Sakın ilzülıneyin 1 Doğru bile olsa müt
tefik orduları yann oradan da düşmanı 
tardetmeğ muktedirdir. 

Semra, prens Falkenştaynla dostluk 
temin edebilmek için kansı ile şimdiden 
dostluğu derinleştirmeyi faydalı buldu. 

- Harpte zafer kadar hezimetler de 
hesaba katılır, dedi. Herhalde bu büyük 
cidalin sonunu bekliyecegiz. 

Prens Vilbelrnin gözleri süzülmeğe 

başlamıştı. 

Semrnnın artist olduğunu öğrenenler 
yavaş yavaş prensin etrafını sanyordu. 
Herkesin gözii Semranm Uzerinde .. "A
caba bir şark dansı yapmıyacak mı',, 

clemek istiycn bakışlarla biribirlerine 
ııyni suali soruyordu. 

Prenses Aydanın bir teklifi Semrayı 
büsbütün sevındinnişti. 

Prens Vilhclm şampanya içerken, 
Ayda prense dönerek: 

- Yann gece akşam yemeğini bizde 
yemek tenezzülünde bulunur musunuz? 
dedi. 

Prens Vilhelm prensesin şatosuna iıık 
sık gittiği için, bu teklifi reddedemedi: 

- Gelirim .. Fakat, yann akşam ol· 
masm rla raşka bir akşam olsun, dedi. 

Vilhelm bu cevabile misafirini kasdc 
dc;f'k özür dilemiş gibiydi. 

Ayda teklifinde ısrar etti: 
- Misafirlerinizle birlikte teşrifinizi 

rica ediyorum. Prens Falkenştayna da 
bir süp:-riz yapmı oluruz. 

<\emrP. güldü: 
- Kendi hesabıma iltifatınıza çok 

teşekkür ederim prenses l 
Vilhclm itir"'" edemedi.. 
St'mraya döndii: 

- Gidebiliriz, değil mi? diye sordu. 
Semra i ten gelen bir sevinçle başım 

:alladı: 

- Arzu ederseniz, §Üphesiz ki ben de 
size refakat etmekle iftihar duyanın.. 

Ertesi gece prenses (Ayda)nm şa· 
tosuna gitmeğe söz verdiler. 

Misafirler dayanamadılar .• 
Hep bir ağızdan: 
- Şark yıldızını görmek istiyoruz. 

d!ye bağnştılar. 
Şark yıldızı .. 
Bu adı ona Berlin halkı vermişti. 
Sanat !leminde Semraya (Çıplak dan 

söz) tamgasuu taktılan halde, Aris
tokrat Alman muhitinde onu (Şark ylı
dm; olarak tanmuşlardır. 

Prens Vilhelm misafirlerine: 
- Kendisinden şimdi sizi memnun 

etmesini rica edeceğim. 

Diyerek ayağa kalktı.. Semrarun e
'inden tuttu: 

- Burası bir tiyatro sahnesi değil; 
bir Alman prensinin evidir, dedi, burada 
ıstediğin gibi, sıkılmadan, çekinmeden 
c.ryentı:l numaralar yapabilirsin. Görü
yorsun ki bütün davetlilerimin gözü 
senin üzerinde 1 Haydi, kalk .. bizi neşe
lı-ndir bakalım 1 

Semraya bu teklif biraz ağır geldi. 
Prensin yanında vnkur ve ağır başlı 

bir kadın gibi otuurp dururken, şimdi 
vrtaya çıkıp herkesin karşısında numa
ra yapmak, tiyatro sahnesinde oynama· 
~a bem~cmiyodur. 

Fakgt, nihayet herkes onu bir artist 
n.lar.ık tanmuınuş mıydı? 

-- Her şeye tahammül edeceğim.. 
Diye mmldanarak yerinden kalktı. 
Iyi ki birkaç kadeh şampanyayı üst-

üste içmişti. Başı oldukça dönüyor ve 
gözU bir sey görmüyordu. 

- F.azla düşünmeğe ne lüzum var? 
Diyerek, etrafında toplanan davetlile 

re gülümsedi .. Yavas yavaş salonun or
tasına doğru yürüdü. 

Davetliler bir hnlka h.:ılinde salonun 
etrafını sarmışlardı. 

Semra ilk önce müzik heyetine bir 

içinde yatmıştı... Sonra., bu çocuk, ken r 
disine hücum eden cengaverin suratı
na iki avuç kUl fırlatmıştı .. Nihayet 
onu bu derece seven, arıyan, ve sesile 
btiytllenen a.mcazadcsine oynadığı o
yun. .• 

Havva, Jül Sezarm macerasını bilir
di: 

"- Brüthüs'ü, de geçti ı - diye dU -
gtindU. - Çünkü, Brüthils, hiç değilse, 
imdada koştuğunu llan ederek yald~
mamışt.ı •.. Sesinde bu d"rece yalancı 
bir ifade yoktu .. Aman yarabbi! Aman 
yarabbi! Bu çocuk, bilyüyünce ne ola
cak? .. lstanbulda neler çevirecek? . 
Beni de Allah muhafaza. etsin .. Ne kiln 
delerden atacak acaba? .. Fakat..,, 

Evet, fakatı vardı. 
Onu terkedemezdL Ondan vazgeçe

mezdi.. Pervanenin ateşe cezbolundu
ğu gibi, o da, bu yakıcı ma.hlüka mec
lüptu, muhta1:tı .. Hatta, onıu: yangını
nı körilkliyccekti .. Daha müthiş olma
sına yardım edecekti .. Zira, işte kendi 
entrika.lan içine alınıştı.. Bu macera, 
her gün biraz daha muğlakla§acaktı .. 

Çare yok .. 
Fakat; vakit de kaybetmeye gelmez. 
- Haydi SilnbUl, tut şunun cesedini 

bacaklanndan senin dolaba saklıya -
hm... Ben, gece olunca onu denir.e a
tarnn ... Sen de yat onun yerine. Yara
larını saracağım .. 

ı·······-···············-... ···-···-................ . 
5 Yazauı: ! 
: 1 
: lakendar F. Sertelll i . . 
: - 19 - : . . . . ·······-············· .. ································= şeyler söyledi.. Sonra birden ortaya a
tıldı. 

Müzik Semranın parçalanndan birini 
çalıyordu .. 

''Boğaziçi çiçeği .. ., 

Bu parçayı tiyatroda ancak bir gece 
oynamıttı. 

Semrarun bütün müzik parçalan da· 
ha önceden saray orkestrası tarafından 
prova edilmiş ve numaralan çoktan a
lınmıştı. 

Müzikle beraber dans ctmeğe başla-
dı. Ayni zamanda almanca olarak da 
taganni ediyordu. 

ilk önce elinde tuttuğu bir demet çi· 
çeği yere attı .. Onu çiğnemek istedi .. 

Ortada birkaç kere döndü .. Tekrar çi· 
çeğin durduğu yere geldi.. iğildi .. 

" Bosforun büyülü hava.ile büyümüı 
çiçekleri çiğneyen insanın kalbi taıtan, 

beyni kerPiçten, elleri granitten yara· 
dılmıı olınalı":I, 

Mclodisile başlayan bu dansın birinci 
parçası, Scmrarun çiçek demeti önünde 
iğilip kalmasile bitmişti. 

Semra arkıyı almanca olarak söyle
miş olmasaydı, kelimelerdeki inceliğin, 
tagannideki muvaffakiyetin ve ruha bir 

şelale gibi akan hasılı bütün misafirleri 
coşturan bu güzelliklerin belki de hiç
kimse farkına varamıyacakt:. 

Müzik iki üç saniye fasıla verdi: 

Salonun kubbesi uzun bir alkış tufa
nile çınladı .. 

Alkış devam ederken, müzik tekrar 
lıaşbmıştı. 

Semra, eski devirlerde güneş karşı· 

smda iğilerek tapman ilk insanlar gibi, 

çiçeğin demeti önünde kollarım salla
varak birkaç l•ere iğilip doğruldu. 

Bu sırada müzik gök gürültüsünü] 
andıran müthiş bir coşkunluk içınde 

perde perde yükseliyordu. 
(Devamı var) 

Oğlan, hayretle: 
- Nasıl yaralarımı ? 
- Sen beni dinle .. Benim kocaıns l', 

her halde seni hadım etmek niyetin • 
değilim ... Fakat hadım gösterıne .t o 
mecbuıı.ım .. Onun için, şu kanlı bczltır t; 
le, tiftiklerle saracağım seni... üs~ 
ne de mavi bir bağ bağlıyacağım .. ~~ 
ra, ortaya çıkacaksın... Öteki çoc 
rın yanına yatacaksın .. Seni de hn 
sanacaklar. Esasen gemide ki.ms 
kimseyi tanımasına kafi gelecek rJ 
man geçmedi... Sonra yatakların ~ 
leri de değişti.. Seni kimse tanımı 
cak.. Senin memleketlin olan çocuk 
bilecek ama, onlar da kendileriyle b 
likte ayni felakete uğradığını sana 
lar .. Anlıyor musun? 

- Peki ama, yaramı değiştirtXl 

için bezleri açarlarsa? 
- lşte mesele orada ... M.avi bai!l 

açmıya. benden başka kimsenin s 
hiyeti yok .. Korkma .. 

- Şimdi nnlıyonım ... Anlıyonıırı .. 
Havva, aceleyle sardı. 
Knpının önUnde ayak sesleri du. 

muştu. 

Ha.remağn.lan, sedyeyle gelnıişle 
Hastayı yerine nnkledeceklerdi. 

SünbUl, bir aktör nıAA:lrctivlc 
meye b~ladı: 

-Imh! Jmhl 
- Oldu mu aslanını? 
- Oldu. 
- Vay! Buralan kan içinde kalrıı 
- Tabii değil mJ yn ? .. Bu hnsU 

hep ağır .. Bu da içlerinden en a 
- Bu kanlar hep ondan fı~kırdı 

mek? 
- Öyle ya. .. Bırakın yerine de 

lip temizleyin tıurasını ••• 
- Baş Ustüne.. Fakat bu derece 

zayi etmesine rağmen, ötekiler ~ 
toprak rengine dönmemiş ... 

- En tehlikeli cihet de bu ya. .. 
- Allah allah .. 
Sedyeye koyup götürdükleri sırad' 

kilçilk Silnbill, halfı inliy~ı du: 
- Imh! Imh! 
Haremağnları: 

- Bizim hatun, bu hastnbnkıciıil' 
şinden çok anlıyor doğrusu! - diyet' 
arnlannda konuştular. 

-Çok ... 
- Ha.stnln.n böyle kısımlara esıf' 

mnk işi de iyi oldu.. Herkes vazife~ 
bilecek .. Ağır hastaları öldürdün dl) 
mes'uliyet altına girmiycocğiz.. 

- Öyle ... 
- Kızlar da bundan pek memntJ1V 

Doğrusu, Havva., iyi düşündü. .Jr 

Haremağalan, sedyeyi, koğuşa ı.;· 

türdü. En kenarda, pencerenin yn~ 
da duran boş yntağa yaklaştılar. :;t:" 

yeyi bir an yere bıraktılar. Btiyül< ~ 
t khancde bir inilti devam cdiyorv 
Sünbül de. buna uydu: 

- Tnıh! Imh! 
Birinci haremnğası, 

okşıyarak: 

- Vah evHidım, çok mu ağrıyor' 
Ah b·1· . b"l' ' ' B. . d b!l • ı ırız, ı ırız.... ızım e 
nıızdan ayni şey geçti.. - dedi. 

f 

Beşir adlı ikinci haremnğnsı: 
• e' 

- Fnkat evludım ... Dikkat et IC\,r 
ğer bu müthiş hastalıktan lmrtultıb\Jl1l 
sen bizim gibi hamal harcmağası 0

11 
, 

yasın. Gözlerinde zeka ışıkları pıır fe
yor .. Bizim bazı hemcinslerimiz ,re .... ;ıı 

•JllW laket arkadaşlarımız, sanki hepı tıe-
intikammı almak ister gibi, de,•IC V-
rln başına geçmişler, sarayları Jr ... 
maklarmın ucunda döndürmUşlc , 

Sende de o istidat olduğunu gözlerı:ıı· 
den anhyoruz... Çok fevimlisin. ~t>tJl 
dilerim"zin hoşuna gitmeye bu en et.. 
kfı.fidir... Şirinliğinden istifade ~ 
Onlara yaltaklanarak sokul, 50 bt" 
madununa karşı dişlen! Hele onltı~~ 
yazsa ez anlan ... Ne kadar ha.in ° 
kabilse ol.. lntikanıınuzı al.. .,ar) 

(Devamt 



son ·. 
m u7ı at:e/Jele'li 
~ 1 9 1 8 

Yazanlar : lnglllz ordusu hava zabltlerlnden Kenneth Brovn Colllns, 
Meşhur seyyah va muharrir Lovvall Tnomas 

-33- Dlllmlze çeviren : A. E. 

Lokomotifleri harekete hazırladık 
Bu iş kırık desti ve şarap şişeıerile zan 

ve tahnıin edilebileceğinden çok 
fazla zor oldu 

"•Fa - Kudils demiryolunun iltisak 
iıı 'Yonuna ilerledik. Burada kırk beş 
e 011, furgunlara yüklü büyük çaplı 

.top ve iki lokomotif zapettik. Bunlar 
U için paha biçilemiyecek kadar de· 

§eylerdi 

Hantpşayr sevinçten çılgına dönmüş
tü. Oynamak için bir telsiz telgraf yok
sa bile şimdilik lokomotif de bir işe ya
rayabilirdi. 

vapurun ocaklaında ateşçi olarak çalış· 
trğı günlerde epey §eyler öğrenmişti. 

Bu tekerlekli vesaite şiddetli ihtiya
c.ımız vardı; fakat Türkler mal ve mülk 
lerini öyle kolay kolay teslim ediveren 
insanlardan değildi. Lokomotifleri bı· 

rakmışlar ve istasyonu terketmeden ev
vel de su sarnıçlarını parça parça etmiş 
lerdi. Şimdi de bataryalarile üstümüze 
ateş yağdırmağa başladılar. Mermiler 
demiryolu istasyon meydanının her ta
rafından patlıyordu. 

- Bozuk bir şey yok t Su taşıyacak 
bir kap bulun da kazanı dolduralım! .. 

Diye bağırdı. 
istasyon çırçıplak bir halde bırakıl

mıştı. Büyük bir testiden başka bir şey 
bulamadık. Fakat testinin ağzı o kadar 
küçüktü ki, kendisini doldurmak epey 
uzun sürüyordu. Adamlardan birisi de 
bir çamaşır teknesi buldu. 

Nitekim bunu yapmağı denediler de. 
Mermiyi hedefe isabet ettirmemek 
için hiçbir mazeret yoktur. Lokomotif 
leri su ile doldurup buhar tutmak i§i 
tam beş saat sürdü. Türk topççu~unun 
bizi vurabilmesi için bu bdar müddet 

Bizim telsiz operatörü buhar makine
lrrine dair birçok §eyler biliyordu. Bir 

yeter ve artardı da.. · 

• 

Hampşayr göklere yükselen bir taş 

ve toprak dumanının arasından sıçraya 
rak lokomotiflerden birinin üstüne fır· 

tadı. Makineyi iyice gözden geçirdikten 
sonra: 

Süvariler de boş şarap şişeleri ve ye
mek tencereleri kullanarak ikinci maki
neyi doldurmağa başladılar. Yalnız bir 
kuyu vardı herkes sıra beklemeğe mec
burdu. Bu işin hiç bitmiyeceğini düşiln 
düm ve Türkler de herhangi bir saniye 
de tam bir isabetle bu kuyu başı muhab 
betini darmadağın edebilirlerdi. 

Kendi trenlerinin düFJUln tarafından. 
işletilip istasyondan çıkarıldığını gör· 
mek, Türkler için herhalde hoş bir it 
değildi. 

Lokomotifleri sürerek, Türk topçu• 
lannm göremiyeceği dar bir boğaza 

götürdük. 
General Cop'un livası Ramle ile Rid 

istasyonlarını aldı. Türkler Yafayı mu• 
harebesiz boşalttılar. (Devamı var J 

Bizim görüşünıüze göre 
Filistin nıuharebeleri 

13 -
Ben bu orduya bağlı Alman Asya 

kolunda bulundum ve Filistin ricatini 
bu, Alman kıt'asiyle yaptım. Ne acı 

manzaral.ar görcliim ve memleketimize 

gelen sözde müttefik zabitlerin ne zih
niyet besledik"lerini iyice anladım. An
cak bu acı hatıral.arı aradan yıllar 

söz olsun ya..-m4ktan kendimi alama • 
dtm. 

Netekim memleketimize umumi 
harpten evvel "Alman heyeti ıslahiyci 
askeriyesi,, reisi sıfatile gelmi-§ ve bü
tün harp müddetince Türklerle birlik-

te harp etmi.ş olan milşir Liman Fon 
Sandrcs de hatıratında bu söyledikle-

rime işaret etmekten kendini alama
m~tır. Buna dair ol.an bir tek cümle
sini tercüme edeceğim: "Almanyanın 

§imdiye kadar Türkiyede taT.."ip ettiği 

ve Alman heyeti ıslahiyesinin bina 

edildiği meslek, yıldırımm iC§ckkülii 
ile tamamen 'bozulm'1J4tu.,, 

M. hemen kendi üniformalannı sır.tla,.. 
rından çıkarmı~l.ar ı:e Türk üniforma· 
sı giyerek şeklen olsun Tiirk kıZ1ğm{I 
girmiş ve aramızda bizdenmiş gibi ka
tılmışlardı. llalbuki yıldınm ordulo.r 
grubuna verilen Alman k"ttalan ile za. 
biti.er burada hem harbiye nazırlığı 

yapm~ bir Alman orgcneralının k"Uı

m.andası altında Almanyada olduğu gi.
bi, hem de zeuahiri bile kapamağa lit
zum gBrmeksizin, harp etmeğe gelmit
lcrdi. 

Yıldırım ordulanndaki Alman kıta.
atı şıml.ardı: 

Çölde Hecinti bir po.~tacı 

geçtikten sonra fcJ.,"1'ar etmek Türkün 
Pik nezih ve asil ol.an ahlakına yakış
mıyacağından deşmiyeceğim. Fakat 
bunoa yıllar geçtiği ve hayatta biisbii
tün başka mahiyette tasa ue dertler 
peşinde koşma7..tan o me.J'um harbi vr 
blltiln fe1dkctlcrini çoktan unutm~ ol 
duğıım halde, milftef iklerimizin tavır 
ı•e hareketleri ha7ckında burada iki 

1917 senesine kadar Almanyadan 
Tilrkiycye gelen efrat ve zabitan bıcra-

1- Vç piya?e taburu (bunlarut 'Mr 
biriainde il96f" ~ b6uığa 1'Gf"da .,. 
101, 70S, 703 numaralı taöurlardı.) 

(Dcramı tırrr) 
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- Fakat babacığan. Bu kadının kı· 
yafeti saraya girmesine hiç de müsait 
değil. 

- Fazla söz istemem kızım. O da 
bir insan ve benim tebaamdır. Fakirli
ği bir kusur olamaz. Bilakis onu herkes 
ten evvel dinlemem icap edir. 

Salonda bulunanlar, ihtiyar kadına 

iğrenerek bakıyorlardı. Hakikaten ka
dının pis ve parça parça olan üstü başı 
iğrenilmiyecek gibi değildi. , 

Kral ona sordu: 
- Sen kimsin? Ne istiyorsun? 
- İsmim Soseldir. Ormanlarda, ma-

ğaralarda yaşıyorum. Sizden adalet i~

temeğe geldim. 
Kral, canı sıkılarak sordu: 
- Adalet için neden mahkemeye git

llledin de buraya geldin? 
Kocakarı yan gözle Veraya bakarak 

cevcıp verdi: 
- Benim istediğim adaleti mahkeme 

ler temin edemezdi. Bunu verebilecek 
yalnız sizsiniz hükümdarım. 

Bu sırada Veranrn elinde tuttuğu 

fildi§i yelpaze kırıldı ve parçalan yere 
düşttı. Bunun üzerine Vera kocasına: 

- Burada, dedi. Pek sıcak var. Da
yanılacak gibi değil. Biraz hava almak 
için dışan çıkacağım. 

Fakat Dük Jorj, onun elinden tutarak 
kalkmasrna mani oldu ve ilave etti: 

- Ne yapıyorsun Vera, Böyle bir 
tünde babanın huzurunda merasimi bı
rakıp dışan çıkmak abes değil mi? Ba· 
hanız gitmeden buradan kimse çıkamaz . 

Bu sırada kral sabırsızlıkla ihtiyar 
Sinıene kansına sordu: 

- Açık söyle kimden ve neden şika
Jlt ediyorsun? 

Sosel, derdini şöyle anlattı: 
- Adaletsizlikten şikayet ediyorum. 

Biricik oğlumu çaldılar. Halbuki o son 

günlerimde benim için büyük bir teselli 
ve ümit kaynağı idi. Kral hazretleri ri· 
ca ederim onu bana iade ediniz. Son de· 
fa onu görmek istiyorum. 

Sihirbaz kadın, bu sözleri söyledik
ten sonra hıçkırarak ağlamağa başladı. 
Salonda hazır bulunanlar ona acımağa 

başlamışlardı. 

Kral gene sordu: 
- Oğlunu kim çaldı, küçük müydü? 

Nasıl çalındı. 

Kocakan cevap verdi: 
4 

- Oğlum büyük bir adamdır. Güzel 
ve yakışıklı bir gençtir. Galiba felake· 
tinin sebebi de güzel olmasıdır. 

- Nasıl bir felakete uğradı senin oğ
lun? Kısaca anlat bakalım. Şimdi nere• 
dedir? 

-Nerede mi? insanların nefretle tit 
redikleri bir yerde .. 

Kral, kadını baştan aşağı süzdükten 
sonra müşaviri Zelloya sordu: 

- Acaba bu kadının aklında bir bo
zukluk mu var? 

Avukat cevap verdi: 

- Öyle görünüyor. Müsaade ederse
niz onu ben isticvap edeyim. O zaman 
buraya geIJşinin sebebini anlarız. 

Kr.ll, buna razı oldu. Avukat Zello, 
kocakarıya yaklaşarak sordu: 

- Bana bak, niçin açık konuşmuyor 
sun. Hükümdarı fazla üzmeye lüzum 
yok. Söyle oğlun nerede? 

- işkence yapılan yerde l 

' - Bu memlekette kimseye işkence 

edilmediği gibi işkence yapılan bir yer 
de yoktur. 

ihtiyar kadın müstehzi bir tavırla ce
vap verdi: 

- Yok mu? Kral hazretlerinin nazı
n karakale zindanlarını unutuyorlar ga· 
liba? Cevap veriniz. Böyle bir yer yok 
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Adolar, biraz düşündü. Sonra: 
- Duvan aşmak bir şey değil, de· 

di. iş üç haremağasını haklamağa kal
ım. Fakat acaba zamanında yetişip de 
Annayı kurtarabilir miyiz. 

Züleyha, sordu: 
- Şimdi saat kaç? 
- Şimdi dokuzu vurdu. 

- O halde tam zamanında yetişebi-

lirsiniz. Hatırımda kaldığına göre paşa. 
Annanın gelin odasına tam saat onda 

götürülmesini emretmişti. Yalnız çabuk 
olmaııız lazımdır. Bir dakika bile kay
bedecek vaktiniz yoktur. 

Papas Daguber, konta sordu: 
- Evvela bir sandal bulmak lazım 

değil mi? 
- Evet, bulalım. 

- Tanıdığım bir balıkçı vardır. O-
nun sandalını alabilirim. Hemen gide
lim. Fakat bu genç kızı ne yapacağız? 
Tabii paşanın konağına gidecek değil •. 

Ziileyha ve asıl ismi ile Zaloka, he
men atıldı: 

- Aman paşanın konağı olmasın da 
neresi olursa olsun giderim. Hele müm 
kün olup da memleketimde ölsem ken
dimi bahtiyar sayacağım. 

Adolar, genç kıza belki bir gün bu
nun da mümkün olibeleceğini söyledi. 
Sonra hep beraber yola koyuldular. Yol 
da giderlerken, Zalokanın kendilerini 
balıkçının evinde beklemesine, ertesi 
gün de Yunanistana gitmek üzere yola 
çıkarılmasına karar verildi. 

Biraz sonra balıkçının evine vardılar. 
R ahip Daguber balıkçı dostundan san
dalını istedi ve Zalokayı dinlenmek üze
re onun evine bıraktı. 

Adolür ile dostları san&la bindiler. 
Rahip dümene oturdu. Adolar ile Ecl
var da kürek çekmeğe başladılar. 

Tunamn hafif dalgalı sathı üzerinde 

bir hayli ilerledikten sonra rahip Dagu· 
ber uzaktan görünen paşanın köşkünü 

arkadaşlarına göstererek: 
- On be~ dakika sonra oradayız, 

dedi. 

Uç arkadaş silahlarını muayene etti· 
ler. Kont Adolar da bir tabanca ile 
Sanşo Pcrzden aldığı zehirli hançer 

vardı. Edvarda ise büyük bir bıçakla 

bir rovelver ve muşta denilen bir demir 
vardı. Rahibin silahı olmadığından 

Edvar muştayı ona verdi. Rahip kan 
dökmeğe pek taraftar olmamakla be· 
rabcr icabında muştayı pek iyi kullan· 
masını bileceğini söylüyordu. 

Biraz sonra nehrin h c-:ıen kenarr:ı• 

dan yükselen paşanın bahçe duvarının 
önüne geldiler. 

Edvar, nöbetçi bulunup bulunmadığı· 
nı anlamak için duvar boyunu bir kola· 
çan etti. Sonra Edvarın yardımilc Ado
lar duvara tırmanmak istedi, fal:at be· 
ceremcdi. Çünkü duvar elle tutunmağa 

hi~ C:e müsait değildi. Nihayet Edvar, 
uzunca boylu olan kont Adoların omuz 
larma b:ı::arak kendini t: .ıvarm üzerine 
çekti. So:ıra da Adoları ve papazı ruka

rı çekerek duvarın üzerine "çıkardı . Sen 
ra sıra ile bahçeye atladılar. Bir müd
det et:-afı dinlediler. Bahçeye at::::T.a• 

ları riuyulmamıştı. Hepsi de silahlarını 
çekerek karanlıkta pencerelerinden ı~ık 
taşan köşke doğru ilerlemeğe başladı· 

lar. . 
Başharemağası köşkün mermer mer• 

divenleri ;zerinde oturduğu iskemlede 
uyumuştu. Bir iki adım ötede ikinci bir 
haremağası vardı. Bu da öteki gibi ho
rulduyordu. f ç kapının '5nlinde ise elin
de kı lıç bulunan hir 1ıarc-ra ğası daha 
vardı. Bu adam da uyumayorsa bile u· 
yukluyordu, . -· 
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Yczza": Mütekait Amerikan A.miralı 

Riçarl Evelyn Byrd -s-
Türkçeye çeviren 

A.E. 

Cenup Kutbuna. seyahat 
Teknemiz Nuhun gemisi gibiydi; 90 yolcudan 

başka biı' süı··ü tavuk, inek, kedi 
ve köpek vaı dı 

ROSS SEDDt llOYUNCA SAYJSJZ BUZ TEPEI.ımt 
Kamıak,an§Ik biı hamulemiz var 

Ciı. 95 insan, tavuk, kedi, köpek yav
rusu, 135 köpek, üç mek (Blınlardan 
birisi çok geçmeden ana oldu). An
barlamnız da, küçük bir köy kurmak 
ve köylüleri bir buÇ.uk. sene geçindir 
mek için türlü türlü malzemeile dolu 
idi. 

sütle dolu birer emzik keyifli keyifli çok büyük bir buz kütleai bulunmak- HEa YANI KA..PX.AMJ§TIR 
emip ciuruyorlarl tadır ki bu da oralaıda bir tak.mı ada· Heyet.imla •••md@n hirçoklan kamı> yakmmda buz tepelerin.in: 

Jokop Ruppert dc.ğrucJan doğru- lann yahut uıl kıtad.ın denize doğru la.rmı işit.m.i§lerdir. Hatta birçok defalar, altmıızdaki buzun kırılarak 
ya b ''yük sergüzeşte gidiyOTdu. Biz uzanmak.ta olan bir yarım adanın kil~ük Amerikayı "Sal~ ubill,, bir aehir hali1le koyma•mdan 
ise doğruca "Balina,. lıörfezine gide- mevcudiyeti ıüpheıim uyandırmak- mııttur. Böyle bir hadfa fbtimgHJıe Jdllilt .Amerilr&dan iki 1tilometd 
ceğimize küçük Amerika ile cenubi tadır. geride bir bua dail W•• '* 11 

b lıııir rtıeat bmpl tmls et0 •Wfk 
Amerika amsmda m~hul bir sahaya Harita üstünde 'btlt 1:makUnut her f kendiaiııe "Uju)dıyan.. lilE.ı. vem- mm cenap btbu için Ü 
dümen kll1Illfttk. Bu aahanm fima! hangi bir nokta beni tashir eder. ~- mit olan 60 derece .-.an camp miia juıu • daa ~ 
emm tam da cenup !uatbunun mech- lerinizle görüp mtl3yene ebnedkçt: tehamıda müthıit bir bm:pJa çat· kLm. 19 u dojun. için 
n içinde idi. tark ve garp sırurlan orada ne bulunduğ\ır.a hiç bir vakit bit. Bu biZim Horlilt laJ)&lf!8imıe çr* tmilı olf:Niu için imklrrin 

Arkadaşon Will Hap sayesinde 
sesli filmlerimiz bile vardı. Bu filmlt'· 
rin idaresini, Paramwıt kumpanyaaı· 
nm iatiqaf heyetimize tayin etmit oi 
duğu tofoğraf mWubiri John Her
merıne venniftik. 

ise mütekahilen Herırt üllc.esiyle garp emin olamazsınız. tehlikeli oJdo. Tll))Memiz .S m : ICob hata. pce loh..ısa ile 
tulünün 170 inci dairesinde bulunu- Amerika donanmasından müte- rah kıç anbann Ü8lime baiJ •• bL Nöbetine ebeha bdar 
yordu. kait yüzba§ı Vilyaın Verleger·i Jak Onu zarardan bataıumk ~ W' ol. mit -... ..&.hleJin ~ ~ llila_.,. 

Geride brrakbğrmız Birletmit A· 
meribnm bazı çiftçileri bize Guers· 
ney cinsinden üç ineği ödünç vermiş
lerdi. Bunlan oraya diri diri ulqtı
rabileceğimizi sanıyorduk. Cenubun 
hudutsuz buzlar ülkesinde taze süt 
bize sağlık ve yeni kuvvet verecek.ti. 

Cenup kutbunun bu dairesinin Ruppert gemisine Juptan tayin ettim du. znn' i---mr AyJvrg °'-~~ 
..hillerine varmak için bundan evvel ve Norveç donanmasından binbaşı A7ID 19aadaR~pekata- pvedeye fnlam,ba ,.,.,..,__ 
yapılan bütün teşebbüsler muvaffak Hjalmar Gjertaen'i geybubetimde b" mlan wlaıa VUlllll • ..,,_R,fıı: kütle.inin bı"mı.da khuaayı 
olamaml§b. Çünkü müteşebbisle~ na vekalet etmek üzere komudor ün- meçhul yain eteii-' hwhç aiz5s bten ~ 
buz kütlelerinden ibıuet engeller ara- vanile kıdemli zabit yaptım Bu zat yolu kahmta. C-yaawı ...... _. Alftiph muhaf:mlıı 
sına gemilerini zorlarl'ak istemifler Rawsonun yardimile deniz seferleri ı ü saat dörde dopu ~afs Fıiiıldııi aenç tayfa Dmılia çaı.,.ııMta' 
diki bundan başka rJa çare yoktu ve buz klavuzluğunu idare ettiği gibi Bunlardan tam 800 tane aydıL ~ dı&Dae Wtr: 
Halbuki sahilleri muhafaza etmekte geminin harekat kumandası kendisi- birimiz tiın~ bel. hirihiıiDe bu -Ç'ocukt.r ._. • .._ a.~ 

BOYOK BiR SERGOZEŞIE 
DOCRU 

olan buz tar lalan o kadar kesif tir ki . ne verilmiıti. üdar yakın ft ha bdııır çek A,.._ı DiJe ~ Kob ile 
herhangi bir geminin bunların aran11 Gjertsen dünyadn madeni bir ge- görmemitti- ıçaincla. IOcıedrıyir. nracaiJ 
dan aşması imkanı yoktur. Fakat bu- mi ile Ross denizinin buzunda tecrü- MOHlll Bil HADl!E d.r Mlrı•kten ~ 
zun dlf civarında muhafazalı koylar- besi olan yegane adamdı. O Norveç- Ayın cm dokuza imim içia _. ..__ caaap bthu niıedaııa• 

Her teJin nereM olduğunu bilen 
~adam. bizim levamn mem11• 

rumuz SteYe Corey·m. Gerçekten de 
işinin ehli olduğunu ispat etti. Yolda 
gideıken yeni doğunnUf bU köpeğin 
hutalımarak yavnı~unu emziıeme" 
eliğini 'hamlamn~ hmm CoTeY nere. 

den bulduysa buld~ bir de baktım ı:; 
yavru lı:öpekler am1annda ideri taze 

elan birine demirliyecek vapurdan iş- lilerin Baline avına mnhsus büyük bir hiın bir 1.m. CW. .,mc&. ı.t.-q.ı ııılıım..., -. gerimizde 
leteceğimiz deniz tayyaresiyle en ke· madeni gemisine kl.wuzluk yapmış· ~en hc,. 6J'elrıri jÜtel'tr Uıı:ımebelik yıol ~ 
sif buz kütlelerinin b;1e bize engel o- tr. Bu zat gerek adarnlamn, gerelcst'! üatünde lrmdi1erine Ji4 .. Mt ....._. ~in cbıdınuıcu ~ı.d 
lamıyacağma inanıyoıduk. işte bu gemimin 3Clameti için bir si~orta idi fazah ahırlarmdıt yan~ ..... ~ 1-ie ~Jian art1k nil. 
mın için birinci yaz mevsimimizi J. V. K. Kuvini de sernıakinistliğe m- tiren üç inef;mizıi e..M-ıa.. ..... ÜZBe oldaiunu hildiJrmiı9PI 
Ruppert gemisind~ bu meçhul sahil,. yin ettim. dayk., .. Cenup km,. ve -ıcm ""/ da eS'bk JWı.bc tal -:lır.lSecaine 
havadan iatı1qaflar vapmak lcarannı Hedefimize dowıı sriinde 230 m;l ,.Jr.. adlamu .eınıiıJliL tG..m,.ı d. ehniJe;ek ~ ebedi 
vermiştik. vol yaoarak hiç durmaksızın boyuna ğıırmak üzere IJuhmıu. inekti,,. A- ilini Kaeizcc ifa etm~"i 

Ro~s denizinin ş~fl·rnli şarkisin~e ilerledik. Daima futmah olduiu için merikacla bütün Guemsey 'bb.1Mi ,,_ (De1J1t1mı 
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Adolar, mmldanarak arkada§lanna 
eledi ld: 
r - Galiba lam dalı:meğe ltlzam l:alnu· 
;,.acak. Şu baremağalarmı tutup birer 
~ bağlamak ve ağr%1anm bkamak 
mümkün gı"bi görünüyor. 

Bunııa berine rahip Daguber yavaı 
yanf ve merdivenin parmakhklanru 
eiper alarak ilerledi. Aslan beykeliııin 
&Jilnde uyunan haremağumm kafası

Kapıya koştular. Kilitli idi. Uçü bir
den yüklenerek kapıyı kırdılar. Adolar 
telitla seslendi: 

- Anna, Anna neredesin? 
Odanm ortasındaki karyolada ipek 

yatak ve yorganlar karma kartJ1k ol· 
muştu. 

Edvar rmnldandı: 
- Anna nerde? O herif de meydan· 

da yok? 
- Acaba neredeler? Bu herif yoksa 

na muıta ile mflthif bir darbe indirdi. Annayı başka bir yere mi götürdü. Ya· 
Haremağa1t neye uğradıfmm farkına tak n~in karmakanyık? ... 
bile varmadan yere yuvarlanrftrdi. Son Bu sırada birden üç arkadaı da derin 
l'a haremafasmı yerde bırakarak difer- bir hayret içinde apıııp kaldılar. 
lerine yalda1tılar ve hiç birine gık deme Odanın içini araştırmağ'a baıJadıkla
'ğe meydan venneden Uçilnn de bağla- rı zaman bir kenarda halının üzerinde 
YIP ağızlarını tıkadılat. upuzun yatan Ahmet İbrahim papnm 

Bu mada k8fkihı içinden müthif bir cesedile karşılaf1D!ş)ardu. 
kadın çığlığı duyuldu. Adolar bu sesi Rahip Daeuber: 
lfitince sapsan keaildi ve bemet1 arka- - ölmüt, dedi ve bir fstawoz çıkar· 
C!a§Jarma: dı. 

- Bu Armanın sesidir, dedi. Ne du- Edvar hemen ejilerek ceaedi muaye-
ruyoruz? Yol açılch. Cana can, hayata ne etti: 

bayat fstiyeceğiz. - ölmüf... Fakat kendiliğinden de-
Uçün birden kC>§kün içine saldırdılar. ğil •. Boğmuılar. 

Evveli kınmZI bir lamba ile aydınlatıl- Pa!anın cesedinin boynunda ipekten 
mıt bir salona girdiler. Durup etrafı kalın bir ip takılı duruyordu. Cesedin 
dinlediler. Hiç bir tarafta aes sada yok· gözleri cam gibi parlıyor, ağzı da açık 
~. ~~~ 

Adolar: Papaz Daguber bir istavroz daha çr-
- Tuhaf ııey, dedi. Bu sükutu iyi kararak: 

bulmuyorum. Annamn ~ini duyduk. - Silstire muhafızı artık mevcut de-
Fakat acaba geç mi kaldık? Ahmet tb- fil! dedi. 
rahim nerede? Ah o rn.el'unu tutunca Adolar, endi~e içinde idi. Arkada§la-
parmaklarımla boğacağım. nna sordu: 

Bu arrada kulaktan kiriıte olan rahip - Bunun canı cehenneme. Fakat An· 
e 1alona açılan bir oda kapısının arka- na nerede? Biraz evvel i§itiğiıniz onun 
9tt1Öım doğru bir hmltt ititti. Kont A- sesi idi. Herhalde burada bulunuyordu. 
.._,biraz dinledikten sonra: Şimdi yol •. Nereye gidebılir? Paşa ile 

- Bu, decfl, can çekiıen bir adamın; boğu.,tu mu? 
hmltısına benziyor. Ne oluna olsun[ Uç arkadaş, odanın her tarafını ara· 
içeri girelim. dılar, inceden inceye her ıeyi gözden 

GC'ZEl.i PRB1'8EB 

ıeçirdiler. Fakat Annay.ı ait bir pyel lenmeden ç ....... keaditilt.i herkese 
rast gelmediklen gibi onun nereye pt- uvdirmfıtti. 

~I olabileceğini de bir türlil keatireme Sarayın b0t6n ulonlan açılımt ve 
diler. bütdlmdar, etrafmda ailai efradı, mü· 

Ahmet tbrahimbl Onrine lllhalt o- pvider, ımeraDer "Jllmelr memur· 
lan rahip Dapber birden le81emli: ı.r bWuadatv halde celenleriıı tebrik· 

l - A ... Bakm, balan.. lerini kabul ediJon!u. 
1 Hepsi de onun gCSaterdili yere bütı Resmi dbisesini gfym.tı olan b.Ofrüm-
. lar. Papaz, Ahmet 1braNmin kilrklniln cfamı sat tanfında dilfe• Vera ile ko-
lavıum aramıda, kilrJr.e iPclenmit bir cnı I>&lr Jor!. 901 tarafmda i8e buıut 
kağıt parçasını gösteriyordu. Dpbn 
üzerinde türkçe bir kas aatır yanhıuı
tı. Rahip Dqubcr tGrkçe okumak ve 
yazmak bilirdi. Hemen Jdğrdr ipe.ini 
sökerek aktı. Bqtası bap kulalı kesilen 
iki arkadqma ııu aatırlan okudu: 

.. Sil.tire muhafm Ahmet fbrahfm 
paşa, sadakatsizliğinden dolayı f1tm1-
bııldan gelen irade ilHriDe 1Jldürül-
mü§tilr !,, 

KRALIN SARAYINDA: 

Kral Kriatiyan'm aanyında fnbl4de 
mer.uıim tertip edilmitti. Her taraf 1-y
raklarla donatıbmf, kiliselcim çanlan 

durmadan çalıyordu. Şehirde bir yortu 
glinü imit ıibi fevkalade faaliyet var
dı. 

Bu ıenlik kral Kriatiyanm ıeçiniiji 
büvi\k bir hastalıktan kurtulmua 19re
finoe yapılıyordu. BütUn halk. bilkllm-

darın iyileşmiı olmaamdan Sok sevinç 
duyuyor, halk grup pup saraya Pli· 
ycırdu. Sarayın kapılan herkese açıl
mıştı. Kral tebaasım ıevcliif ıihl halk 
da bu ihtiyar ve faziletli acbmı çok H

viyordt1. Onun tebaasına bir kraldan 
siyade bir baba muamelesi yapması ve 
memleketi yükseltmek isin dmıap din-

milpviri avukat Zello bulunuyordu. 
Kral, bir saatten fa.da tebrilderi ka· 

bul etmekle UpflDllo &elenleriJı hatır• 
Jannı aormuş. herkesi memnun etmele 
çaltJmr,tr. Fakat yorulmUfbı-

Ziyaretleriıı arkası aluıdıiı hir arada 
büyük aalonun kapsı önünde bir pül· 
rll ftitildi. Hükilmdar milpTiri ZeUo 
ya sordu: 

- Bu gürülril necUr? Ne oluyor? 
Avukat cevap 'ftl'eceji .arada ihtiyar 
bir kadımn aa1oa Jı:apıaa lnUnde töYle 
l&ylendiğl ltldldh 

- Berka pbi ben de kral buretle• 
rhı1 ıörma iaterim. Niçin ~ baak• 
mıyoraunm. Bırakmıs, Mnim de bir 
derdim var ki baaa kral baretlerine 
anlatmak isterim. 

Bu iözlerden IOm'a DatiJar bir bc!s• 
nm salona pdlii ı<>iDllL Koca kari 
dilfes Verayı ıörlnc:e 1* WıR on& 

kin dola g&dule baldı. Bu ı.ctın, at
canbaaı ZiAguuam .ua ihtiyar çiıı& .. 
u Soseldl 

Ven, onu Cirilnce ~ dend" 
ye ıeıdi. JUdmm ,.,w.n içeri prea 
iki zabit onu dıpn çıkarmak iatedild4 
Bu vasiyeti ıısrec kral mGdah&le etti ı 

- Bu kadına do~ymu. Bana 
bir şey ~ylemck iıtJyor. Bartın bili ir 
dana herkes bana derdini anlatabilir· 

Vera, atıldı: 

J -
ls'l'! 
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8 Birinci Unun - 1938 

ILt Dl' <J 

IBTANBUL: 
18,30 plAkla daıuı muıdktsl lD,30 konfe. 

l'aııa: Dr. Hu.eyin Kenan taratmdan 20,00 
llıtat ve arkadqlan tarafmdan Türk muıı. 
ktat ve balll tarkılan 20,80 S&ftye ve arka. 
dqlan tarafından Ttlrk mualkl ve balll ıar. 
kılan 21,00 orkeıtra 22,00 pl&kla llOlolar 
22,30 ajana ve borsa haberleri 23,30 son. 

VlYANA: 
18,05 Noel orkeatrası, karışık yaym 18,35 

opera havalan 18.~ piyano koruıerl 19,15 
l&nat haberleri, tiyatro haberleri, femıl ha. 
berler, konU§Dl&. haberler, hava, program 
haberleri, kış sporlan 23,3:1 Polonya melodi. 
len 21,50 edebi yaym ve haberler 22,05 piyes 
23,15 hava, haberler 23,25 opera parçalan 
24,35 haberler. 

BERL1N: 
18,00 Fransız latasyonlanndan naklen p.n 

konaer1 18,36 mekteplllere sanat deni 19,015 
&ı'&mofonla eğlencelt melodiler 20,015 k&rı§rk 
Yaym ve musiki 20,50 goUnUn aklıılerl, baber. 
ler 21,Hi dana orkeatruı 23,06 bava, haber. 
ler, spor 23,35 dans orkestrası 24,20 p.n ve 
IDuslld 

BUDAPEŞTE: 

18,05 konferans 18,35 gramofonla aa.kso. 
fon, konferans 19,55 seyahat 20,35 opera ya. 
1Uıı: Travyata, 1.atlrahat eanumda Blyul 
haberler ve hava 23,40 çtng~e orkestrası 
24,20 cazbant takımı 1,10 haberler. 

BüKRilŞ: 

18,05 etlencell komer 20,06 konferana 
20,215 gramofon 21 konterana 21,20 Mllfonlk 
komer. tatlrabat emasmda hava, haberler, 
lpor 23,10 gramofonla eflenceU mUIUd 23,30 
ll'ranmıca ve Almanca haberler 24 haberler. 

LONDRA: 

21,35 orkeatra komıerl 23,40 hafif musiki 
24,05 aaat. .haberler, hava, spor, konuıttna 
24,30 orkestra korurerl 1,83 1111&t ve ll&lre 1,411 
ll'&mo!on. 

PARlS [P. T. T.] 

18,0D 'ltyolouel, gramofon, turizm haber. 
lerı 18,411 vtlolOD.181 muaUd, ork komerl. ha. 
~. çor, bava 21,43 konU§Dla 21 ,50 tar
kııar, konU§Dla 22,35 e.ııki Fraulz muatkisl 
lattrabat eımumda düeto 24,36 haberler, ha. .... 

ROKA.: 

20,05 gramofon, haberler, İılpanyolca tu. 
t'lzm propagandast 20,25 yabancı dillerde 
1-berıer 21,15 saat, haberler, hava 21,40 
llabeflstan muharebesi 21,411 ukerl bando 

22,u Mllfaaik lrouer, ı.ttrabat -·--baberter 24.IO dam mwıUWıL 

Sağ am mecmuası 
Hacmini büyülten sağlam mec· 

lnuası bu ayın be,inde zengin bir 
tnünderecatla çıkacaktır. Bekleyi-

HABER - Akşam postası 

Paltosunu unutan 
Ve aramayan çocuk aramyor 

Pangaltı, Hali.akar Gazi, 195 n~ 
ralı simit ve pastacı fırını sahibi Hris
todan şöyle bir mektup aldık: 

BINEllALAIC 

BEYOCLU 
SABA Y ı Şlrley kaptan (Sun.re. 

de): Top _ Hat 
rCRK ı Yefll domino ve .K&Uente 
M.1:1..1:& ı !ıloakova _ Şanghay (Su. 

"Pazar günü dükkanıma iki çocuk 
geldi ve birisi paltosunu unutarak git
ti. Kaç gUndUr paltonun aa.hibi çıkma
dı. Bu paltoyu bırakan kimse gelip 
dükkinmıdan almasını gazetenizle ilin 
etmenizi rica ederim.,, 

varede): Roamart 
IPU ı lıleçhQI asker ve Kan kar 

def}erl (Türkçe aözlU) 
MKA.RY A ı Koakova • Şaııghay (Su. 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

varede) : Rocmarl 
ı Erkek hala 
• Ben öldtlrmedim. 

Donanmada bir slyafet 

ı Yataklı vagonlar kontro ') 

lllrU ve G1zlJ aevda g 

Kadmlar gölü 

,: § ::::;; ~ ~ı= 
A8TORYA Şlrley ve Kaııgeaterler ve _ 

vah§ilere hücum • 
VUllUIUYET : Kadın poıta olunca, lıl&h ! 

fer ve Fantoma geliyor J 
ISTANBUL 

ı Bir fakir delfkanlmm bJ 5 
kAyest ve Amerika kor ) 

l&D.lan = 
ı Aarl zamanlar (Şarlo) ve ~ 

Sokak çtçett ~ 

ı Eak1 Am&Dlar (Şarlo) ve J 
Kmk ı11ya ~ 

im.AL ı :tkı vavrucuk ve En bUyQk 

tehlike ' 
ALICMDU ı programım blldlrm.emlftlr 
KllMALBICW ı ÖlUm kamr(ruı n lld 

yllzlü kaW 

KADIKOY 
BAL& 1 Pomplyenln IOD gtlnlerl a 
ıU1R&YYA t Progrıuımu bUdlrmemltUı J 

USKlJCiAR 
llAU: ı programmı blldlrmeml§Ur ~ 

BALAT İ 
MiLLi • PJ'Ogr&mmJ bildlrmeml§ttı • 
llYATRfJLAB 

fEPEBAŞI 

dram kamunda 
( 

BUYUK HALA 

llALll OPEB.E'l1 

Makırlm Uyatroawıda 

Zozo Dalmas ve Fono· 
kosun i§tiralrile 

V AKl"l' Propaganda servisin
de.1: 

1 - TUrk evlitlannın i§siz kal
mamasını arzu eden KURUN ve 
HADER gazetelerimiz i§ any2n 
kimsesiz ve bikesler~n ilanlarım 

meccanen kabul eder. 
tıslı kalmamak için bundan i.

tifade ediniz. 

2 - Memur,kltip,muhaaip, artist 
kavas, odacı a§çı, hizmetçi, evlit
lık ve her n•vi i§çi arıyanlar ara
dıklarını yorulmadan, üzüJmcden 
bulabilmek için KURUN ve HA· 
BER gazetelerinin ucuz, küçük 
i:.:nıanndan istifade etmelidirler. 

S - Apartıman, ev, otel, ha
mam, irat, dükk&n, ~tan almak 
ve utmak, kiralamak iıtiyenler bu 
itlerini gayet kola, ve en ucua 
bir tekilde temin etmit olmak içiL 
KURUN ve HABER gazeteleri
nin ucuz iJSnlar sütunundan isti
fa ··J etmelidirler. 

4 - Otomobl1, araba, :ıiyano, 
mobilya, radyo, gramofon ve her 
nevi ev eıyası ve saire aJmak ve 
satmak arzu edenler HABER ve 
KURUN gazeteleri ucm iUlnlar 
sUtunundan istifade etmelidirler. 

BütUn bu arzularmızın temini 
için mUracaat edecek mahal yal
nız VAKiT Propaganda servisi
dir. İstanbul Ankara caddesi VA· 

Diş Doktoru 

Cbeyt CDçer 
Cumartesinden maada hergü.n 

hastalarnı kabul eder. 
PIPIÇA 

bllyl1k opereL Yen! kadro 

Yen! Bale 

F.dlrnekapı, Karagtlmrtlk Tramvay 
Durafı No. 9~ 

biz. -----
Bllytlk WOQoatat ve 

maoyetlmıaca 
KURUN Doktoru 

Necaeddin Atasafıın 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

LAielide Tayyare apartımanlann· 

da daire 2 numara 3 de hastalan· 

fek yalanda 
Beyoğlu 8bıemalannd&D blrlıdnde 

Huan Milyon ldarubıde 
Ünal 'nyatrow 

Tem.uJeriDe bqlayacaktır. 
lık oyun: 

SON llJ:Zil 
l'uan: Y. C.mal 
Sahneye koyan: H. JııDlyon 

Pr. Zati Sungur 

Her akf&ID 

Şehzadebaımda nı kabul eder. CumartrQi g1lnlert 14 

1 

den 20 ye kadar muayene para.an-

FERAH sinemada dır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2811111936 vaziyeti 

AKTiF ..... 
4.ltın an Jdlol'J'&m 17.0U.63t 

~~ 1 ••• 

24.038.M 1.26 
• 9.448.Wll. -

Ura PJ\SıF 

• • • • l Lir• 

1 .000.000-
1.551.182.M 869.824.47 3t.3M.278.73 

l>ıehHdeld Mu.laablrler ı 

'tur& Uruı-
liarlıı1M10 ~,· 

L 580.413. 

GOvtz.ıer. 3.l.256.30 

580.413.36 

41tııa .. ldlopw.ı t.Jte.212 1 6.186.535.30 
~ltızıa tabvtıJ kabU Ml'best 

biter d!Mzler ve borçlu 

~ baldyelert • • • • 25.171.~56.83 31.391.348.23 

• • • • 
re<SavtıJdekS BanJmotıar: 

Oenıbte edilen evralu ııakUye 
Kanunun 1 ft 8 inci madd• 
lerlne teTflkan baztne taratın. 
an •ald tedlJ&t. 

Deruhte edUen evrakJ ııakUy• 

t 158. 7 48~63-

llL ı 2.004.611-

bakiyeat, • • • • il 146.683.952-
K&rfllıtı tamamen altm olarak 
tedavüle Ubeten n.zedllen L. 19.000.000-....... IUYlllertı 1 

~ı. edilen eTl'alu D&ktlye 

1 
--ıuıtı. :ı. 158.748.563-
ıc...uııun ı " 8 inci macs. ı 
Cletertne tnmwı Hazlıı• tar~~ 

Reeekont mukabllt llAveten ted. ,, tl.000.000- 176.683 952.
•ued. 15.869.742.90 
TU.rk LlrM1 Mrvdaatl 

fıııdan nkt tedlyat. 1 n 12.064.611- 146.68.1.952- Dövta raallbGc1a&1: 

,_ .985.t ~W ekdamı 

1'e&11 = : ... ·. it ~m:~~:~ 2'l.903.9M.13 

,~: .:Tll&~~ 1 1 

A.ltm taııvtıt kabil dÖTISler 
Dlter dövizler •e alacaklı 

l< llrinıt bnktyelerl 

Mub&eW • • • 
rL.2?.71 ". 174.4~ 22.716.:159.84 

73. 726.6.,3.4 l 

1~ lrarpblJ eeham •f L.34.504.780.21 
l l tabYll&t lttbut lnym~tlt' 

• 
~ eaham " ta,b911At L 4.044.049.87 38.548.83(1.1' 
~ ....... rı 
~~ Ye dtvtz Ozerlne naıuı 
""-ll'Yllllt Ozertm &Y&u. 

~ 39. 7'i4.17 
L.16. 7 41.852.35 

1 
1 

l6.781.6C6.52 

4.500.000-
9.802.507 .61 

300.M1089ô.o~ _ 1'ı-k6n 

1 llart 1933 tarihinden itibaren: 
lakonto b&dd1 1(lzde D lel - Alta. Uzertae anu )11.z<Je t 11 

.il 5. 47.890.68 
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Cocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 

14 ikinciteırin tarihli bulmacamız fika Czturgt. Lalelı 74 - Nihat özünf 
(KANARYA) idi. 

Bir kutu esans 
kazanan 

Ririnci: Orhan posta n~kliye memu-
ru. 
Vazo içinde krem 

kazanan 
İkinci: Nuri Pertevniyal lisesi 125 

Bir bere kazanan 
tJçüncü: Rıfat Darüş§afaka li.,.esi 46 

* • • 
/pekli mendil kazananlar 

1 - Neriman Saraçhanebaıı. 2 -
Hikmet Sağnak Kadıköy 3 üncü ortao
kul, 3 - Muzaffer Bahçekapı taşhan 
yanında, 4 - Semiha İstanbul kız lise
si, 5 - lsınet Günger, 6 - Z. Alpaslan 
Kocamusta!apaşa, 7 - Saime Ekin tls
küdar 48 inci ilkokul, 8 -- A. Burha
neddin Ertürk, 9 - En&in Kumkapı 
Kl;çilkayasofya, 10 - Keınal Betikta§ 
'1'!.irk Ali mahallesi 

• • • 
Şekerleme kazananlar 

11 - Yakup Halmen A:iliyede kah
veci, ! 2 - Mehmet Ali Eyüp Sultan 
tek1<c SClk'lk 18, 14 - Madde Gören 
H...ırhvr hacı Halit snkak 1, ıs - Tür
kaıi T,rv;Jd Mhamutpa§a cami avlusu 

ıs. 1(· - Osm.,n Şemsi Bakırköy, 17 
t. B. Vedio İstanbul İnönü kız liscal, 
18 - Adnan Tetik Muradiye mahallesi 
dere sokak, 19 - İsmail Özgül Beyoi

lu 3 üncü ilkokul, 20 - Ömer Yürük 
Liileburgaz, 21 - Ş. Çubardan Kum
kapı ortaokul, 22 - Vedat ömıen İ• 

tanbul erkek lisesi, 22 - Bülend Va· 
rol Boyacıköy, 23 - Mustafa Naci Sir 
keci Ankara caddesi berber, 24 - Bur 
han Reşiktaı 18 inci ilkokul, 28 - Emin 
Sanıatya Marmara caddes~ 

• • • 

Sarnatya Ağa hamam 7 5 - Hayreddiıı 

Özcü GeJenbevi orta okul 76 - Nured
din Ahmet yüksek iktısat ve ticaret 
mektebi 7 7 - Perihan Altın el Fener 
78 - Sait tlnsü Fatih Fevzi paşa cad
desi. 79 - Bedri.innisa tlsküdar 80 -
Vahe Asat Pangaltı aÇyır sokak 64 81 
- Mükrim Kanarya Sirkeci Demirka

pı 42 82 - ismet Günger Kadıköy Ca
nan Fa "ke sokak 83 - S. Çukaden 
Kumkapı Nişanca 84 - Arslan Çeltik 
Şehzadebaşı 85 - Muhlis Kumkapı or• 
taokul 388 

• • * 
Cedvel kazananlar 

86 - Ayte Ersan Betiktaş Köprü so
.kak 87 - Melahat Utku 64 üncü ilk 
okul. 88 - Orhan Şi§li Terakki liseıd. 
89 - Selami Bengi Vefa lisesi 90 -
Şake Arnavutköy birinci cadde 90 91 -
Gülümser Saraçhane bap 5 92 - V edla 
Polat Aksaray Küçük Langa 93 -

Fevzi Eron Be§iktaş Köprü sokak 94 -
llkesen Nezih Pertenila lisesi 95 - Le
mi Taner Kadıköy Re§it pa§a 96 - Or
han Ayyıldız apartımanı 97 - Rabia 

Yavuz Saraçhaneba§ı 98 - Adil KüçU
men garsonlar cemiyeti tahsildarı 99 -
Burhan Onur Sultanabmet tlçler sokak 
7 101 - Cengiz Ersan B.e§ikta§ 102 -
Ayten Bağlarbap 103 - Altınarar KU
çükpazar Değirmen sokak 104 - Bur-

han Uğur Sultanabmet. 10S - Nuri 
Gelenbevi orta okul 106 - Semine Ere 
un Befiktaş 107 - Hüsameddin İstan• 
bul Sultanahmet 51 - Nuri Ulkümen 
İtalyan lisesinden 109 - Rüknettin ı.-

tanbul erkek lisesi 498 110 - Hilsa· 
meddin İstanbul 2 inci okul 38 111 -
Saba Sumer Malatya 15 112 - Atuı 

Atakoğlu İstanbul erkek lisesi 114 -
Nuri Ulkümen ltalran liaeal qs -Na-ı 
reddin Ahmet ticaret mekteıt>i talebe-

Defter kazananla,. sinden 116 - Nuri Şehzadeba§ı 12 117 

26 - Asüman Nedim Beyoğlu Mah- - Serap Ben Beyoğlu 35 inci okul 118 
mutağa yokutu. 27 _Hikmet Demirel Yurdagül Sirkeci eski Aydın oteli kar-
34 üncü ilkokul, 28 _ Süheyl& Erdo- pında. 119 - Nusret Kc 'er tstabul 
ğan ıs inci ilkokul, 29 _ Ziya Deniz· erkek lisesi 120 - Adalet Kıyıcı Be,
yollannda kamarot, 30 - Rüknettin oğlu Emin cami 121 - Scliın ŞifZDUl 

Sultanahmet 51, 31 - Bekir öven 18 oğlu Kabata§ ilk okul 122 - Cahit Per 
inci ilkokul, 32 - Münevver 13 üncü tevniyal lisesi. 12v - inci İstanbul kd 
ilkokul, 33 - Hristo Kurtulu§ Bozkurt lisesi 124 M. Demir Kumkapı orta okul 
34 - Zekeriya Şi§li hoca Mansur ıo- 125 - Melibat Demir İstanbul ku JI. 
kak 16, 3S - Mustafa Remzi İstanbul sesi 126 Nermin Kartal. 

················:ı······-············ .. n-nn···· =•• kız lisesi, 36 - Pantazi Kurtulut bil- ·ır .................... :~ .... ···~·~... ·· , .. 
yük çarp caddesi, 3 7 - Cengiz Kara- ıl K U Ç U k 
gümrük poyraz sokak 10, 38 - Mab- 11 

mut Sirkeci istiklal oteli altında, 39 _in Okuyucularımıza 
Sabiha İstanbul kız lise&, 40 - Maci- Çocuk sayfamızda bilmeceyi halledc-
de kocamustafapaıa. 41 - Nuriye Ka- rek hediye kazananlara 

ragümrük ilkokul 87, IHedJyeler her halta . " . 
Mürekkep kazananlar Cumartesi Rilnlerl 

- 41 B. Binhay Çar§Bmba hayriye "ı Öğleden Sonra 
ilkokul, 42 - Sevim Akdöl Beşiktaş, İ verilmek tedlr 
43 - Binnaz Karagümrük, 44 - Nec-

11 
li Kanıu bakrrköy ı inci okul, 4s _ Başka gün ve zamanlarda müracaat 
Belkis Göknil tstanbul kız lisesi, 46 _ edilmemesini rica ederiz. 
Adnan Aadör Bahçekapı berber, 47 - 11s::m:n:::n:::::a:::::::::::::.' .. "::~:m:-::--.:: 

B. Çağlı Samatya milli müdafaa cadde-
si, 48 - Cemal Karagilmrük, 4<} -Ne 
dim Engin Şehremini 34 üncü ilk okul. 
50 - Karabet Haik Robcrt Kolej tale
be3inden, 51 - Hatice Bakırköy. 52 -
Dikola Topnikolof İtalyan orta okulu, 
53 - Konut Fatih atpazan, S4 - Ke
nan Kasımpaıa ortaokulu, 55 - Kema
leddin Düzgen Beylerbeyi 27 inci ilk 
okul. 56 - Azime Aytaç Ni;anta§ı kız 

orta okul, 57 - ha tramvay şirketinde 
vatman, 58 - Kimran LAieli Çukurçeı 
me, S9 - Zeki Olcay Şehremini, 60 -
Halime Edirnekapı, 

• • • 
Kart postal kazananlar 

Satılmayacak eşya, k~· 
ralanamıyacak ev, apar· 
tıman yoktur! Ancak yo
lunu bilmeli: 

HABRR 
GAZETESiNiN 

KUÇUK iLANLARI 
Çabuk ve iyi satmak 

kiralsı.mak için en emin, 
en ucuz ve en kolay vas· · 
tadır. 

20 kelimeye kadar be§" 

def asi 
61 - A. Fuat Kırbay İzmir 62 - 100 

Galip Tekvar Nuruosmaniyc 63 - Ak-
tan Turge Şehzadebaıı 64 - Burhan kuruştur 
Sezer İstanbul erkek lisesi 65 - Seba- ·u-~A .. IB_E_;,_H __ U_A_Z_E_':'l_r_E .. s-ı· 
hat fe İstanbul kız lisesi 66 - Fatma 
Bunarca Besiktaı Muradiye mahallesi --.-----------.ı.--
67 - Has Aydan İstanbul lisesi. 68 -
Liitful'ah İstanbul erkek liseıl 69 -
Umut Cemil Cağaloğlu 70 - İsmail 

Koçkapan Pertevniha1 lisesi 72 - İs· 

l met Serin Galatasaray lisesi 73 - Re-

lstanbulda en çok satı
lan hakiki akşam guete
sidir. 
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• • 
y Clen: iNHiSAR ŞARABI 

Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tari
fesi 5 ilk Kdnun Cumartesi günil saba
hından itibaren tatbik edilecektir. 

iŞE E • 1 

Duvar tarifeleri Köprüye ve 
bütün iskelelere asılmıştır. 

Aşağıdaki fiatlar Üzerinden • 
gerı 

almağa mecburdur. 

3.40 Litrelik Galonlar 25 kuruş 
2 

" " 
15 

" 

ıec~atEnçn MecmOJJasonon noave
sn onaırak çokaıroOaııııı cep taırn'ffe· 

O~ırft(Ç{le COJJma aıkşamoncııaru 
D'ltn~aııren saıtonacaki:or. 70 Santllitrellk şişeler 10 

" 
Boğaziçi Mecmuasında 

BoQaziçine ait ve herkesi alaka
dar edecek çok faideli ve cazip 

makaleler vardır. 

inhisar şarabı aldığınız her dUkkdo bu şarabın boş şişesini 
bu flatlar üzerinden geri almağa mecburdur. 

Alnıayanları inhisarlar idare
sine şikayet ediniz. ~3338) 

--·-·---
' .. .. . .. .; ~ .. . ·~ ~ ' 

Ba.K,}vine· 
jvine 

tra.ş 

ol7or: .. 
B YRAMDA Y ALN Z 

K 1Z1 LAV Gazetesi çıkacaktır , __ _ 

çünki 
aa.ima. 

llanlarınm bu gazeteye vermeniz hem kendinize menfaat ve hem de Kızıl aya yardım olacaktır. 
Fiatı son sayıfada santimi 40, İç sayıfalarda 30, dördüncü sayıfada 100 kuruştur. 
Müracaat yerleri: Postahane karşısında KIZILAY satış bürosu, Telefon: 22653 

POKC:l?PLAY 2 

trd~ bıça.s• 

Ankara Caddesinde Yakıt Yurdu V AKIT PROPAGANDA SERVİSi Telefon : 24370 

KUL LAntyor .. ~ . .1 
..-- Kimyager 
H··sa d • 

1 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 

. - . . . 
İstanbul Belediyesi Ilanlaı'ı 

Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Ham. 1 
:µ ""' _______ .,. .. __ ··-- -· - ·-- - ... ---

. . 

Keşif bedeli 2388 lira 48 kurut olan Yalova sıfat istasyonu ikmal inta
b açık eksiltmeye konulmufbır. Keş~f evrala ve şartnamesi levazun mü
ürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
aymdırlık Direktörlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikalariyle 180 lira~ 

Bütün Türkiycde tanınmış BEY
KO Ticarethanesi KüRK MAN • 
TOL.ARINI 10 seneye garanti ve 
12 ay vade ile kefaletsiz olarak 

satmaktadır 

ille teminat makbuz veya mektubiyle beraber 4 - 12 • 936 cuma günü 
at 14 te daimi encümende bulunmalıdırlar. (1.) (3040) 

yaklaşıyor ı ı 

Son sıünlere hrrakmaymız 

PALTOLARINIZI 

MUŞAMBA 
PARDESÜ 

MANTO ve 
Kostümlerinizi 

Her yerden U C UZ ve 
TEMiNATLI 

.. 

Yalnız GALATADA 

Ekse sy 

lŞARIYOR 
BilUınuın alitı ziraiye makine 

lerinden ihtisasım vatdır. Motörcü ve 
tesviyeciyim. Değinnen i,lerinden 
anlamn. Tafraya da gidebilirim. 

Adresim: lzmit; Kızbat mahal
lesi İkizli çeşme soknk No. 14 

Osman Nuri 

--Dün ve Yarın-, 
1 Tercüme külliyatı il 

No. 60 

Yeni Kadın 1 

CEMiL SENA ONGUN 

Anadoludan ayni şeraitte sipariş 

kabul etmektedir. 
Mahmutpaşa Kürkçü han içcrisin-

Fiyatı: 40 kuruş. Tevzi yeri Vakıt 1 de BEYKO TEL: 21685 

kütüphanesi İstanbul ı ., .................................. ·-···-·-·•••••••u:ı: 
1. --······························-······----··-··---:: Doktor , :: 

Elbise mağazasından 
tedarik ediniz. 

Bu kitapla Dün ve Yarın tercllme ı·· :: 
1 külliyatının altmcı serisi tamam- H<)mer AbdUrrahman i~ 

lanmıştır. g DERMAN U --·---·------ :....----------- .. .. - :: Muayenehanesi - Eminönünde :: 

Türk Hava 
!-------------------------- E! VALDE HANI içinde No. 21 E 

K - -urumu =:==~:~=:=:=:::·=~=~~;~ 

Büyük Piyangosu 
numaralı plakayı zayi ettim. Bulanla
rın adresime getirdikleri takdirde mem 
nun edileceklerini ilan ederim. 

Şimdiye ı~ adar binlerce kişiyi zengin etmiştir Eyüp, GiimW}s'llyu. Türbe 
sokağı No 8 Kenan 

nci keşide 77 Birinci Kanun 936 dadır. SATILIK APARTIMAN 

Büyük ikramiya: 40.000 Liradır. 1 Alc:lrayda Atatürk addesi civa 
• • · 1 l rmda lğnebey mahallesi Tiryaki Ha-

yrı ca: 15.000, 12.000, 10.000 hrahk ıkramıye er e 1 sanpaşa sokağında 26 numaralı üç 

(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. daireli apartmıan 6500 liraya acele 
· · aablıkbr. içindekilere müracaat. 

T 
TRAŞ BIÇAGI 

B I Ç A K L A R I N ASIDIR 
1 numaralı SERT 2 numaralı yu . 

mupk sakallar için yapılmıt ve traı 
olacağınız günleri bıçaklar kena· 
rmda gün isimlerile gösterilmittir. 

TOrk yede: 
Ö Z T O R K lSIMU VE 

ÖZ TÜRK SAHiPLi BIÇAK YAL
NIZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇACI OLMA· 
LIDJR. 

1'ANESİ 
5kr. 

Sinirli ve 
ciğerleri zayıf 

olanlar ÇAM 

·- ,...· ... ·' ~ ı. {.... . ..r 
... - -

HulasaııHe 

banyo 
yapınız. 

Çam ağacının bütün şifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu teneffüsü 

kolaylaştırır. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokuları izale eder. 

Neşenizi arttırır. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu 
Taksim Ecza.nesi Ç A M isim ve markasına ve etiket üzerinde 

Taksim eczanesi firmasına dikkat ediniz. 

Haydarpatada dalga imanın takviyesi için lüzumu olan ve Dil isi<elesİ 
civarında 54+600 kilometrede bulunan taşlann ocağından lağımla çıkatl'" 

larak kalclırmak suretiyle M3 8500 blok ve bloklann ihzarı eınaslJl~ 
hasıl olacak ta~lardan M3 4000 bala-;tm ihzar ve hat kenarında idarece 

gösterilecek yere nakli ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilebilecek taad• 
ve ölçülmesi kabil hendesi tekillerde idare memurunun vereceği taliılJ'~ 

dairesinde kordon halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve tesliJııl 
22335 lira tahmin bedeli üzerinden 14/12/ 936 pazartesi günü saat t5 ti 
Haydarpapda gar binası dahilindeki 1 inci itletme komisyonu tarafıncJ--' 
kapalı zarfla eksiltmeye konnıuttur. Bu i~e ginnek isti yenlerin 1675 1 /'J 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle 'fe 
aynca ehliyet vesikalarmı muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü ,.al 
14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i~ ait tarlname ve genel şartname ile mukavele projesi Haydat' 
patada idare veznesinden 56 kurut bedel mukabilinde verilmektedir .. 

(3075) 


